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OS CAMBIOS NAS CANLES E OS INCENDIOS CAUSANTES DOS . REBORDAMENTOS 

A PROTESTA" DOS RIOS 

Bu le-Bu le 
(Catro páxinas 
para os máis 
pequenos) . 

IB®~~·:i3@~~ 
. - ··- . .. .. . - ...... " . ...... ~ ., 

O& :montes .xa. e6tá.n 'luefma.aos,non. 
fa.g<1.s ti roí..-is m.a.l ¡ a.indd. sen. · · 

rrneir<,, iEX1STE O ·~ADAL 1 

Dario Xohán 
Cabana: ''O 
escritor galego 
preeisa orguHo da 
sua própria · 

· língua' 
Dario Xohán Cabana, un dos 
nosos poetas maiores, haí unhas 
semanas qe ven de gañar o 
"Xerais". coa sua primeira novela 
"Galván en Sao(', ao tempo .. que 
saen as suas traducións de 
Dante e Pétrarca. Dario ten 
coñecido nos seus trinta e sete 
anos de vida, a milítáncia 
sindical, múltiples oficios, de 
libreiro a policia municipal e unha · 
·rica experiéncia hum~na e 
poi ítica, sempre fiel ao seu 
idioma e ao se.u país, unha 
experiéncia que deita na sua . 
literatura. _ (Páx.-1 O e 11) 

O PSOE 
_recorre-en 
Ourense ao 
saber q~ o 
·pp non perde. 
.a máioria 

Alfredo Suárez Canal, número 
· un da lista apresentada polo . 
· BNG ás eleicións autonómicas 
, por Ourense, recebirá xa con 

absoluta' seguridade e nun prazo. 
de dous ou tres dias a sua 
credencial de diputado na 
cámara do -Hórreo. O feito 
prodúcese ao terse reafirmado a 
Xunta Eleitoral na decisión 
tomada no dia do recento final 
dos dados da pro_víncia · 
ourensán. -o PSOE mentres -
anúncia que recorrera a decisión, 
agóra que non afecta_ á maiorja 

· do PP. '. . (Páx. 5) 

A Administración 
n_on ,pon -nengun 
.médio para 

-.socorrer aos 
mariñeiros_ en 
perigo. _ 
Os aplausos que despediron 
no Berbés de Vigo . _ 
aos sesenta tripulantes · 
dos seis pesqueiros gardeses' 
que van a procura dos restos do 
Ve/asco "~ naufragado 425 millas 
a b~ste de Vigo, o 17 de Nadal, 
rubricaban a protes1a que · 
· mariñeiros e amigos manteñen · 
contra a falla de ·. 
vontade. da Administración · 
para socorrer a un pesqueiro · 
galego en apuros a, . · 

-só 25 horas de navegación 
desde calquera porto galego. · · 

(Páx. 9) 



/ .. 

·_· ~s perdas superan os. mil .. millóns de peset~s .. : . 
O Úmia, o Sar e un -" , 

Os cámbios: nas· can1es e os ~incéndi9s, 
causantes dos ·desb0rdamentos. 

. descoñecido Traba~ saltón · 
pero sempre na sua ··canle, 
decidirdn a semán pasada · 
sair do seu leito e anagar 
bacelós -e· hortas,' 
adentrandose tamén polas 
ruas de Caldas, Padrón e 
Noia até chegar ás . ·. 

A. EIRÉ-G. LUCA-X.M. SANTl~Go· 
. \ 

En Padrón . afirman os vellos nunca se':deron cheas tan malas como-as .destes últimos 
do,us ari~s~ Igual s~cede .· e~. Caldas. En Noia o Traba antes era m~nso. ·os ~árnbios 

. ·. nas cuneas, os incéndi.os e o lixo que atoa 0s can~iros· parecen ser .· 

mesmas portas das casas 
consistoriais. Segurament,e 
a)maioria perisa que os 
rios murmuran, barullan _.. 

· pero' non levan máis alá as 
protestas polos cámbios 
que se lle tan ao seu curso. 
Equivócanse: reaccionan, " . ·as . causantes de que· agora 'os rio·s . revertan -doutro xéito, . 

• • I causando niáis danos. ·case sempre., salndose 
dos seus regos con 
inusitada ferocidade 
devastadora. Os tres rios 
q~e máis danos causaron 
na última chea sofriron · 
modificacións importantes 
nas suas cuneas. As 
xunqueiras foron 
aterrad~s, os regatos, que 
funcionaban como 
aliviadeiros, taponados, as 
estradas puxéronlle 
valados ao seu camiño 
ádeprendido durante 
séculos áe viaxar pola 
mesma senda. As obras 
posteriores non deron 
solucionado o problema. 

.,l 

Os pardaos baixaban, ep banda
das, das antenas ás estradas e 
camiños. - As pingueiras facian 
botos ao caer nas pucharcas. A 

- lV anunciaba outro temporal; a 
terceira vez no prazo de 15 dias 
que "Prot-eción Civil '' daba a alar
ma e só aqueles que entenden o · 
tempo facian caso das recomen.
dacións, non tanto por creer ne
las, despois de várias alarmas 
inxustificadas, senón polos si
nais. Era Inverno, o Inverno de 
verdade no que os nubeiros ne
gros, mesturados con grises, en 
capas revoltas de cantos de me
tros de alttJra, descargan auga 
como mílleíros de canivelas xun
tas. 

Aquí a .xente ·non se pon a mi
rar como medran os rlos. As 
cheas veñen de repente, cando 

NECESIDADE DuN PLAN HrDROGRÁFICO 

TINO vrz tañen que vir, é dícer, cando a 
auga xa non cabe no canle e re
borda polas veigas. Hóuboas 
toda a vida, en todos os rlos e 
regatos. Galiza é unha terra de 
enchentas nos seus cursos flu
yiais; pero non tanto de enxurra
das pois os rios sempre tiveron 
o ou,tro canle polo que correr 

As cheas "e as SeGaS n'On son un problema 
de hoxe, é cierto. Reproducen situacións_ 
dos séculos XIX e XVII p.or non remontarnos 
máis atras ainda. Pero -todos astes séculos, 
entre o. lamentar anguriado do povo e a 
reivilidicaqióq,máis ou menos cuntundente, 
o_q14~ se ven facendo, todo o máis, foi tentar 
solucíonar os efectos1 maís ·nunca se -. · 
·realizou un_verdadeiro plan, _sequer.parCial, 
para porlle fin as causas. · 

Os políticos, os de agora c9ma os de 
antes, entablaron, cando o crearon rentábel, 
unha competéncia para ve~ ~uen corre máis 
a fin (je declarar, as zpnas como · 
catastrófícas·e 'conseguir unha pedrea de 
millóns·, ·necesários, por eutra bandá, pero a 
meirande parté das veces insuficiente e mal · 

• repartidos. . _ ' · . 
Os problemas, tanto derivados ·das 

enxurradas coma das ~e~as, viñéro11se 
·agravando co paso dps arios ao modificar . 
as cuneas dos ríos e .regatos sen un plan de 

· ordenación integral: Concedéronse lícéncías · 
para enche.r xunqueiras, cambiar os curso 

das augas, entubar rios e.regatos; enéoráios. especia1iment~ agravado polos . 
e reatizar outras obras sen máis · estudo ,que . 'desvástadores incéndíos que se produéiron . 
unha visualizacióA superfi_cial do-lugar, que este vran e deixaron .os montes a ermo e 

· algunhas veces até resultaría sufícierite para · sen .manto. vexefal que permita a .filtración 
ollar uns efectos que os máis vello~ do l~gar . '- da auga. 1Asl, ca~a Gae, canta ésbara 
xa vaticin~ban e que, agora; están-patentes. _ formando torrenteiras e arrastrando o manto 

.Os sistemas 'hidrográficos .é J:!reciso vexetal ao seu pasq. · 
planealos como ~lgo integral, comq un. todo : Non serven, polo t~nto, medidas · 
interrelacionado co seu entorno, polo tanto, . , elejtoralistas que·presupostan ·obras (en 

. moito máis .. alá da canle por onde corte a Padrón, hai dous anos, Qastáronse 150 
auga normalmente. · · · . -. ~ .. · . . millóns_sen resultado positivo) qu~ non van 

Os distintos enéo,ros que terian que . solucionar o problema. É necesário, dunha 
·funcionar como reguladores do caudal, vez e canto ·antes, acqmeter. un~a · 

, convértense mol.tas veces en causantes das .ordenación ,racío~al dó noso t~rrit6rio (non . 
secas e d.as_ cheas, pols están unicaniente_ por pedida máis veces, menos necesárla) · 

. cando se saen de nai. · 

P·ero nos último.s anos os can
les sofriron modiflcacións, sobre 
todo nos chans próximos a de
sembocadura. Coas paleadoras· 
chegar,on os recheos, os cám
bio$ de curso; os valados. As 
xunqueiras polas que se espare~ 

· · xia ma'nsamente o rio foron ate- · 
rradas. ·os regatos qué funciona
ban como. alivladelros, encañ·a-
dos ou tapados. · - · 

"Até hai uns anos. cando o Sar 
rev.ertia faciao aquí na Ala.meda, 

ao servizo das empresas privadas, ainda que corrixa e impida os Qé~atínqs como os · 
que .foron concedjdos pqla·.sua utilldade · cometidos no Sar ou ho Umia. Ordenamento ·'.ScMl""1r:JC HOUBO 
publica. , , que ten ,que levar aparell.ado un plan _ c;;1 rnc 

Os regadíos, que poden e deb~n · hidrográfico ,e outro forestal que lle permita, CHEAS, DINNOS, 
funcionar GOmo aliviadeitos- reg1:-1ladores, . entre outras cousas, á terra . galeg·a - bc'Ro COMO csT' A .E 
non existen na Galíza, sendo a zona do · conservar a sua tradicional cualidade de r f*j r;;;;i ' ' 
. Estado que menós difleiro recíbiu por este : . empaparse .. - ' - .. ' . - . D . . AS DE HA/ DOUS 
concepta. _ · · - , · · · 

O deterioro (jas·concas dos ríos viuse· AROU.TI. . . ANOS NUNCA~· 
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'ANTES OS 
PERXUDICADOS 
ERAN, SOBRETODO 
OS DO POMBAL · 
(PADRÓN), AGORA 
NEN SEQUER SE LLES 
ANAGAN AS 
BODEGAS' 

~ 

Había tamén antes un regato 
que pasaba máis ou menos por 
onde vai hoxe a estrada a Com
postela. Este regato foi tapado. 
A estrada, ·levantada en -várias 
ocasións, forma un dique que 
non lle permite escorrer ás augas 
que saían do F~ávia. Agora, des
pois de encharcar todos os te
rreas, cando non -poden ' máis, 
collen camiño pala Rua dos Doo
res abaixo asomándose intem-

pestivas a baixos e vivendas. 
· As obras de dragado realiza
das despois das inundacións de 
hai dous anos, cun presuposto 
de 150 millóns, valeron para moi 
pouco. É preciso buscar outras 
solucións, segundo o alcalde Xe
sús Vilar:nor, "é preciso facer un 
estudo sério e profundo", paro o 
que xa ten anunciado a Deputa
ción que enviará a uns técnicos. 
De momento, ante as protestas 

agora faino · polo Bodel", dinos 
Teresa, proprl~tária dun quios
que, instalado na Alameda pa
dronesa, mesmo no peitoril _do 

o temporéll erí Riveira · 
rio. O temporal chegou, veu e 

venceu. De~ta vez non houbo 
Quen como ela pasou máis de avisos extemporáneos, nen 

médio século mirando para o rio adiantos da recollida do lixo, 
diáriamente, ten que coñecer a só unha prudente suspensión 
maioria dos seus segredos e da das actividades escolares. 
sua história. Despois as estradas enché-

"Sempre houbo cheas", dinos, · rnnse de papeis electorais, 
"pero como este e as de hai onde os coches esmagaban 
dous anos, nengunha. Até hai as imaxes dos seus políticos 
dous anos a auga nunca lle en- preferidos. Seguiron · caindo 
trou a Auga a Casa Garcia. Se valados de obras, vallas publi-
non lle buscan unha solución, citárias, e pinos, eucaliptos e 
aquí afogamos todos". · árbores várias. E foi entón, 

. ainda co vento zoando, cando 
Que pasou lago en Padrón brigadas de obreiros munici-

para mudar así as costumes do pais na mañanciña do domin-
Sar? Hai versións para todos os go apartaban como podían os 
gostos, pero unanimida9e á hora pinos e eucaliptos das estra- . 
de afirmar que xa non reverte por das .cubertas de ramallos, pe-
ot1de revertía. Antes os perxudi- droulos e lamas. 
cadas eran, sobre todo os do Moito antes voaron as pan-
Pombal, aos que sempre lle es- cartas, nen unha só se zafou, 
taba entrando a auga nas casas; e logo foi a luz, sumándose ao 
agora nen séquer se lles anegan · pech,e ·de campaña, busoleou 
as bodegas. un intre e esvaeuse. A banda 

notde da: Arousa sumouse asi 
As obras realizadas no novo á celebración; xa cotián dé 

trazado da estrada a Hibeira, se- cada ano, sempre pqr motivos 
rian a c.ausa de que o Sar enco-· . técnicos axeitados, ou impo-
rase no sul da vila ·padronesa e · ' derábeis 'metereolóxicos vá-
logo revertese polo norte da po- ' rios, da nosa grande ·empresa 
voación. suministradora ·de electricida-

E ·a isto tamén axudaria o terlle de. Polo menos duas veces· ªº ano, nos último·s tempos, · taponado. un arco á Ponte do 

mos que alumearnos con ve
las. Asi foi tamén, a erierxia 
fallou intermitentemente . pola 
tarde e definitivamente ás 
12,30 da ·noite, e non ~olto1,.1 
até · ven entradas as 8 da 
mañá . . O feíto parece ser . foi 
aproveitado. por ·determinado 
partido político para atrasar 
dun modo particularmente há-1 

bil o peche da s1:1a campaña. · 

· ·O temporal sigueu, e senón 
que llo digan aos de Palmeira, 
orgullosos do seu porto cen
tenário, e que agora luce un 
fermoso furado de alomenos 
cinco metros de diámetro, e 
cunhas cantas pedras fóra do 
seu lugar habitual. E tamén o 
belido recheo do porto, Obra 
gabada por tres partidos, can'- . 
do menos, · políticos, que se 
vanagloriaron da sua constru
ción , rernate e inauguración, 
nestes -últi'mos días. Pois 
como o temporar é democráti
co ao enchelo de socavóns e 
abombamentos, oferécelle · a 
oportunidade a un cuarto par
tido de encher de gozo aos 
palmeiráns reparándoo. 

E despois do temporal veu 
o saqueo. A ·xoeria Nespereira 
'que ocupaba o baixo dun e.di
fício queimado nas pasadas 

veciñais; os accesos a autopista 
vanse facer sobre cqnlumnas e 
non sq_bre taludes como estaba . 
previst.o. . 

'HABIA "f.AMEN 
·ANTES UN REGAT__:;O_ 
QUE PASABA.MAIS. 
OU MENOS POR 
ONDE VAi HOXE A 

.ESTRADA DE 
COMPOSTELA. ESTE 

. REGATO FOI TAPADO~ 

· dous anos, ainda que lle· ·Chegou 
ben. As duas meirandes que re
cordan os máis .vellos son as do 

· 1929, que facian temblar a ponte 
· e.arrasou O Muiño, hoxe' conver
tido en-Mesón, e unha dun 25 de 
Xullo de hai uns 18 anos. As pia
res riadas para a, vila d~ Caldas 

. non son as d9 Umia, senón as 
do Bermaña, que ,ao. non · poder 
desembocar no ·Umia, reverte, 
asulagando á vila. . 
· Esta vez o Bermaña .seguiu o 

seu canle. Quen reverteu .do seu 
curso foi o Úmia levando os xar- . 
dins construidos na sua marxe 
direita, por máis que xa o teñan 
dragado en duas ocasións. 

E seguñdo os viciños seguirán 
as enxurradas mentres "non se · 
tomen as medidas oportunas", 
segundo un Garda Municipal. 

Que . lle pasou ao Úrriia? Nos 
últimos anos instalouse, nos te
rreas nos ·que estaba a fábrica 
de curtidos u_nha empresa, ldep
sa, que non só efectuou un Fe-

,.. cheo, áenón que colleu parte ·da 
canle do rio, cambiando--o seu 

. curso e constrüindo un ·muro de 
34 metros. ·Agora, na cur\ia que 
·se fai, encara a auga, aparecen
do unha _gorxa entre o muro o o 
Hotel que encañona a auga e lle 
dá máis forza. . 

Se isto .fose pouco cando se 
fixo a estrada de Vilagarcia ta
mén. se efectuaron recheos nas 
xunqueiras de expansión natural 
dorio. · 

Fraga visitou tamén a vila, xa 
en plan presidencial, para calcu- : 
lar os danos e oferecer solu-

O Rio Traba, en Noia, tamén se 
foi por fóra recorrendo város bai
rros e causando danos que p.o
den super-ar o médio cento de 
millóns de pesetas, segundo fon-

cións. 

Os recheos de Caldas 
En Caldas a chea deste ano foi 
moito máis pequena que a de hai tes do concello: 

Nen sequer agardou a pleamar 
para ge"amarse, ainda que , os 
viciños estiveron ansiosos agar
dando cales ian ser os efeitos da · 

semanas, precariamente-habi
litada con contrachapados 
coa .noite, e supoñemos· que 
co temporal veuse abaixo, ao 
vírselle .o resto do edificio en
riba, entón pala mañán dúcias 
de rapaces, rapazolos, e ·xen
te vária escomenzaron o de
sescombro pof livre . . Aqui 
saian uns relóxios dourados, 
outros con aros, am~los, pen
dentes de prata, auto ou ·lata,. 
bandexas de metais v~rios, 

· retortas e manchadas, quin
. calla, · ornamentos, portaretra:-· 
tos. .. nunha estampa máis 
própria de- paises terceiros, 
q1.,1e de aqueles do ·mundo-c;ie 

_ . progreso. 

E lago o ve!lo león xµ sen 
dentes, e casi sen melena, 
. volta coma o Cide gañando a 
sua derradeira batalla, morto 
politicam~nte noutros- paises;· 
e coa sana intención de resu
citar aos seus lugartenentes 
con chisqueiros, . caramelos e 
incluso na Povoa disque con 
turrón. E todo hai que dicilo 
gañótmas ben, tan ben que na _ 
vila de Hiveira disque na ma
drugada do 17 se esgotou o 
cava. ·º que si é seguro é que 
~houbo gasto variado de bom-
bas de palenque. · O 

suba da marea. _ 
_· Segundo un funcionário "saiu
. se fóra porque viña tanta agua 

como nunca o·fixera e non cabia 
na canle". 

Hai técnicos que afirman que 
. a choiva caida' non foi para tanto 
e que a arroiada se produciu de
bido aos incéndios que deixaron 
a terl'a sen amparo nengun o que 
imposibilita que se empape e se 
filtre. Ao chover forte a terra é 
arrastrada monte abaixo sen 

, proteción nen.gunha, taponándo..:. 
,,- . se o_ curso baixo dos rios e rega

tos, polo que estes reverten. 
Este perigo .de inundacións e . 

de arrastre de mfles e miles de 
toneladas de terra e . p~dras xa 
fara vaticinado no verán. . O 

. 'Nos lJLTIMOS . 
ANOS INSTALOUSE, 
NOS TERREOS NOS 
QUE.ESTABA A 
FÁBRICA DE · 

·CURTIDOS, UNHA 
EMPRESA,· 

~: cAMBIANDO ·o 
CURSO DO Ú·-=M__.:IA__.:E_ 
CONSTRUINDO .UN 
MURO DE 34 

carme, , polo que, caneo hqi no Barbanz~ sa_bemos que te-
chea, ~ aug.a non dá pasado. L_~_.:_ __ --:c------------:---:--..:.._ _______ ~-----;--:-----' 

METROS' 
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Ten a auga, .na sua monotonía, un algo 
que nos encanta e redama, mesmo can
do estamos lonxe dela, coma naqueles 
~empos en que a · viamos c6s ollos de 
quen contempla i:m brando leito no que 
descansar a toda hora da~ angúrias e fa
digas diárié,is que envelenan certas exis
téncias. 

Pero certo dia.:. A noite fora desas· que 
non permiten ªº corpo cansado atapar 
repouso no leito nen ~squecemento no 
sóno. Un zo<;1.r espantoso, xordo, unísó
no, semellante á mar levantada, soaba 
sen parar. No entanto, como facendo 
compás a tan abraiante rumor,, penetran- . 
do o vento polas fendas das portas e os 

· buratos· das paredes, asubiaba na torre 
vella e na corte valeira onde triscaban as 
madeiras, e rechiaban os vellos fer.ros 
da~ portas ·que nos poñian os cabe.los 
tesos. 

Chovia a deus dar auga, en-torreriteira; 
azoutaba nos cristais con fúria nunca 
vista e abrian as tellas por baixo do pesO" 
que as nubes botaban so.bre deJas abrin
do o camiño da auga que quería· chegar 
onde as nasas alcobas: Aquí e acolá, 
como péndolas de relóxiós que movesen 
a un tempo con cadéncia misteriosa, es- · 
coitábanse nos instantes en que deixaba· 
de bradar o vento, o bruido acompasado 
das pingµeiras que escoaba:n sen permi- · 
so de ninguén através _da tablazón mal 
unida dos pisos. De cando eh vez, para 
que nada faltase ao terror desta batalla 
.das tebras, o relumbrar do lóstrego ra
chaba a densa escuridade que nos en
volvía, botando luz sobre unha realidade -
que nunca nos par:ecera tan fatídica. 

Co abrente do novo dla, máis duro sen 
· dúbida ca o denanterior; contemplamos 
cheos de ansiedade como a veiga esta-. 
ba toda completamer:ite sulagada. Pare
cía que o mar tiña avanzado río medio 
das tebras cara o antergo murgadán 
para tomar outravolta .e por asalto pose- , 
sión do que fora de seu. Faltaba só que 
os habitantes .todos da comarca pensa-

. ~en que tiñan a mar ocearia aó. pé ·das 
suas moradas e que as barcas fendesen 
nas ondas q4e cobrian os seus sembra
dos. Mesmo seria i.mposíbel saber por 

. PADRÓN E AS CHEAS 
ROSALIA DE CASTRO -

berbecida cegaba case os a~cos da pon~ 
te e ameazaba engulir a parte baixa da 
vila, .sulagando' todo darredor, silandeiro. 

- como a mesma marte. 
De non temer a desventura eterna que 

pesa sobre as costas da nosa desgracia
da terra, que nunca log'ra nada que· vaia 
.na sua ventaxa e proveito, no entanto os 
proxectos 'dos demais realizan nada 
máis seren concebidos. Qiriamos que de 
oírense onde se deben oir os votos e os 
clamores de todos os que aman esta co-

. marca fermosa, a .un tempo rica .e flore
cente e entregada hoxe só ás suas lem-

, branzas gloriosas . Mais ... de tal maneira 
estamos afeitas a non ver realizado na 
Galiza cousa que conveña ao ben xeral 
que nen forzas nen fe tenmos para con-

. fiarmos no porvir. Así ~ todo, por se es
tas liñas, a pesar da sua pequenez, pui
desen server de algo a pátria da nosa 
nai, escribímolas devagariñb, chea a 
alma dos desconsolos alleos até o ponto 
de nos esquecer dos nasos. 

Estas liñas lembrarán ao noso bó 
compatricio o dilixente deputado por Pa
drón dos Eduardo Gasset e Artime, que 
ten contraída unha débeda sagrada para 
este país, que é o seu. Feliz el se logra 
como son os seus desexos, vela cumpri
da. E feliz tamén Padrón se chega ese 
dia suspirado do seu renacemento e da 
sua futura grandeza. 

onde se abría a canle (jo río Sar, se as 
árbores que sinalan as -suas ribeiras non 
nos -marcasen a sua marcha erguidas 
sobre a líqurda chaira en fantástica pro-
cesión. . . 

daquelas noites que de tal xeito non fa
cian soñar ·cos mortos, apenas secas as 
azas dos paxaros e recén enxoita a rou
pa do' .labrego e do mariñeiro, ao lumbri
gar dun dias apacíbel , vemos que as au
gas, que maxinábamos por moito tempo 
limitadas aós seus canles, asaltaran ou
travolta silandeiramente a veiga, como 

Porque de certo que non hai no mun
do causa máis gloriosa e durábel ca os 
trunfos do home sobre'os demais e mes
mo sobre si. Trunfos hai inmortais que 
se poden lograr unindo o nome do filio 
amante da pátria ás obras que van con
tribuir á sua prosperidade. 

No momento en que estabamos asi
nando estas liñas para as remitir ao co
rreo, os ríos outravolta rebordados, vol
veron cobrir os campos e ameázanos 
con outra chea. Até cando esta contínua 
anguria e sobresalto intolerábeis? Van xa 

-· Cesou-por ·fin o. temporal e os ríos tor
naron a.os poucos e como a contrapé ás 
suas canles, a rebrill.ar a c6rrente aos 
raios de· sol da Primavera. Alá polo ·alto 
Miranda e o. Bacariza escabroso vagan 
sobre os piñeiros como espíritos erran:
tes, farrapos de.néboa, e máis acó locen 
con . tintas divers-as praéjos e caseríos. 
Pero despois das alboradas risoñas e 

" nunca sulagada pola banda de Cesures 
e Laiño . 

' , seis cqa presente as cheas que ternos 
padecido neste inverno! O 

Pobres . dos pobres, exclamabamos 
daquela1 ao mirar como a auga cercaba 
caladamerite as casas e enchíaas levan
do a destrucción tras de si. A Ulla enso-

Este artigo de Rosalia Castro que aqui publicamos 
en resume, apareceu, en castellano, en La Ilustración 

Gallega y Asturiana de 1881 . 
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.. Unha lenda mái~ persistente 
· que a ·protección civil · 

O carácter crónico das cheas do 
Úmia, o Sar a Ulla, e o Tambre· 
a,parece constatado desde os 
tempos da instalaGión das pri~ 
meiras povoacións nas bocarri
beiras. Rosalia Castro, preocu
pada· pola catástrofe estacional 

· das terras de Padrón e .Cesures · 
recolle · nun extenso artigo publi
cado en 1881 a lenda dunha vita 
arrasada polas augas. A povoa
ción, reducida a unha' lagoa la
macenta; serve de alicerce e es
pello á moderna vila. Vicente Ris
co co11strue . sobre un esquema 
semellante a história dunha'.civili- · 
zación sulagada' baixo a lámina 
da lagoa de Antela. . 

Per-o será a prensa de fin de 

século a que dea por primeira 
vez tratamento sensacional a 
esta ameaza que vai e ven nas , 
·encrucilladas das estacións e 
nos momentos máis intensos 
das choivas. "Grande foi a chea 
do· dia 9 de Febreiro por causa 
do rebordamento do Sar. Non 

· puido chegar a correspondencia 
á estación e só se deu comuni
cado o interior da vila c~ndo pui
·deron subir duas barcas de Pon-' 
·tecesur~s". E.§.ta información pu
blicada pola Ilustración Gallega y 
Asturiana no. ano 1879, repítese 
con periodicidade -case· ariual. 
Garré Aldao··comenta no seu tra-· 
bailo sobre Padrón; publibado no 
ano 23, que :·ás veces, as co-

rrentes que dan ao Sar aumentan 
o seu caudaJ , que xa é impor
tante ao seu paso por Padrón, e 
por afeito da crecida ou ben pola 
influéncia da maxestuosa Ria de 
Arousa, sulaga veiga e vila na 
chamada xurrada ou avenida de 
rios". _ 

Esta repetición do mesmo feito 
un ano tras doutro convf rtese en 
asunto político de forte debate 
despois de cada riada. Nos tem
pos de Gasset e Víturro (1880), a 
solución que se considera é a de 
dragar os ríos ou preparar canles 
de saida para os tempos das 
choivas. El Pueblo Gallego de 
Portela Valladares publica no 
mes de Xaneiro do ano da sua 
fundación (1923) unha extensa 
·reportaxe sobre os danos causa
dos pola chea no Padrón. Os 
diários irauguran por este tempo 
o procedemento do foto-gravado 
para réproduciren fotos das rúas 
de Padrón e Cesuras que hoxe 
volven a imprentar as modernas 
rotativas de offset.-

Xa no quedan lugares na nosa 
vecindade continental l"egular
mente / afe~tades poi as cheas 
que non deran solucionado o seu 
problema de seguridade das vi..: 
vendas, e de protección das co! 
lleitas e médios de producción. 
Son unha e?<cepción as vilas ga
~egas que coma Padrón volven a 
enfrentarse cada inverno con 
este xénero de tremar de terra en 
forma de lama que son as enxu
rradas: Se non se pon re.medio 
en .forma de previsión e protec-

. ción, as cheas van sobreviver o 
século como' lenda fatídica que 
pode moito máis que os concei~ 
tos de protecció'n civil. · O 

.. 
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Alfredo Suárez xa é o seXto par1~~~o do BNG 
• • • 11 t. 

O PSOE decidiu recorrer 1 ao contencioso . . 

aó saber -.-que non_ se ~Poñia en xogO a maioria do PP 

•Sindicalista : de CC.00 . 
condenado. . Eusebio Xusto 
Santos foi condenado a 6 meses 

· e un dia de prisión por un delito" 
de atentado e a 5 días de arresto 
menor por unha falta de lesións · 
contra un policía. 

Os feítos xulgados ocorriron 
sobre as. oito e média do .dia 18 
de Decembro de 1.988, · ao rema-

. te dunha manifestación eontra a · 
apertura dominical dos grandes 
almacéos, desenrolada ante · as 

Alfredo Suárez Canaf, . 
natural ·de Allariz e número 
un da lista apresentada 
polo BNG ás eleicións 
autonómicas por Ourense, 
recebirá xa con absoluta 
seguridade e nun prazo de 
dous ou tres dias á sua 
credencial de diputado na 
cámara do Hórreo. O feito 
prodúcese ao terse 
reafirmado a Xunta 
Eleitoral na decisión 
tomada no dia do reconto 

clarou ter pensado recorrer roa 
intepción de que este último di
putado correspondá á sua forza 
política e non ao .SNG. O Tribu
nal Superior de Xustíza de Gafiza 
será o encarregado de faiar .o 
contencioso que agora se abre:. 

· ción de Madrid dera orde estrita 
ao Partido Socialista de non' ini
ciar nen-gun recurso, cande;> ·o es
cano est~a en disputa· co Parti
do Popular, o que poderiadar lu
gar á perda da maioría absoluta 
para o partido de Fraga. · 

· · portas de "El Corte Inglés" de 

· final dos· dados da 
província ourensán. , 

Finalizados os trámites só qued~ 
a via xudiciaJ á que o PSOE de-

· Alfredo Suárez Canal infor-
. mou, pola sua banda, da deci

sión do BNG de apresentarse ta- -
mén a este contencioso, reaJiza
do a iniciativa do PSOE, con 
máis dados e probas en favor 
das impugnácións rea{izadas e 
que deron o "resultado final a pral 
da candidatura nacionalista. · 

Xudi<;:ializar as eleicións 
Para Suárez Canal é "surpresiva" 
a decisión do PSOE "de poñer 

Segundo . Suárez Canal esta 
táctica pareceu cambrar diame
tralmente ao Saberse que .o es

. cano era para o BNG e polo tan
to a disputá non era xa co PP ,_ 
senón con esta forza nacionalis-

. ta. . . 

o novo dipUtado ourensán dÓ . 
BNG sinala, por último, que de · 
non concordar a decisión dé> Tri
bunál Superior coa Xunta Eleito-

: agora de supeto tanto fincapé en .- raJ, e dadas as irregularidades 
recurrir ·ao contencioso"'. O dipu- habida5_ no procesé>, o máis coe
tado do BNG recorda que a dire- rente seria repetir as elelcións. o 

,A REALIDADE SOCIAL MARCARALLE O PASO A~ DON MANUEL 

Fraga, home de gran eficácia -verb~. se- Albor, co benepláeito de Fraga· desde Ma- , Os augardenteiros, os demandantes dun Plan 
güe a esquecer, como fixo intencionadamen- drid, potenciou as Diputacións e deixou e5- de -~mprego, os comerciantes feridos polas 
te durante toda a campaña, que o seu partí- cuálida a autonomía. -Fraga afrontará o dil8"" grandes superficies, os gandéiros· que venden 
do, no que el tivo e ten unha gran responsabi- ma, inerente a calquer partido estataJ que go- , o leite a Larsa --lembremos as criticas de 
lidade, ~a governou Galiza d~sde os comicios v~e a autonomía, de enfrentarse a Madrid Fraga ao pago de débedas da Xunta a Larsa 
po 81 até a moción de censura de Outubro ou -dedicar as suas enerxias á verborrea e as que _garantisen a sua liquidez-, os mariñeiros 
do 87. O esquecemento eleitoral de Albor que imadas -sustituto das merendas ·do seu dos barcos amarrados pala falta de con~ 
pode traer agora, sen embargo, duras ensi- antecesor partidária:-. sións e pesca, petarán no portón de Don 
nanzas. Pero a verborrea serve de pouco cando as Manuel e moi probaPefmente non se confor- ' 

Albor foi o primeiro presidente da Xunta-: definicións do novo govemo non van . pivotár - men cun grolo .de queimad_éi. . 
que popularizou o xesto de erguer os hom- sobre o presidente do executivo, nen tam- Fraga '(aino ter_ difí<~il ·para amarrar o país 
bros cando asomaba un problema por babor pouco sobre a cámara parlamentária, ainda através desa corda inteiminábel de cacicóns, 
ou estribor. A inación foi a divisa, até hoxe, que aí resida unha parte sustancial do poder. caciques ·e caciquiños. O reparto de preben
de todos os governantes galegas. Como ex- A correlación de intereses -e polo -tanto de das ~o que o PP fai un arte- pode non ser· 
cepción á regla están algunhas iniciativas, as facedores da políti~ haberá que ~üscala, abando para disimular: o continuo agromar de 
máis das veces, indefendíbeis. Uriha delas como é leí -non .formal pero si prática-- nos fungos conflitivos por · todo o país. O volur.ne 
atinxe de perto á recente ameaza de privatizar consellos de administración, nas xuntas de de contradicións que están a ·emerxer xa as · 
a televisión. Fraga esquece, .por exemplo, que direción dos bancos¡ nos especuladores in- . claras é difícilmente comparábel co de ealis
a TVG foi privatizada xa, en todos aqueres mobilíários, por unha banda, e na crecente· quer outra área do _ Estad<;>. Por outra parte, 
servicios que poidesen ser rendábeis, polo autoconfianza ~e urxéncia reivindicativa de .co govemo central' e os govemos civís a con
governq Albor. Estúdios, realización de pro- cooperativistas agrários, comités de empresa . trafi9 as dificuldades operativas de Fraga · 
gramas etc. así o acreditan. e éolectivos inteir9s de cidadáns pola outra. acrescéntanse. · 'O 

XUÍCIO AOS PRESOS GALEGOS 

Pésie ~medidas de dureza o govemo non consigue arrepentidos· 

Os presos galegos 'estarán_ máis .· terrip~ . en. Prisión 
prev.entiva do legalmente pennitido 

.,,. .. . . 

· A estáricia en situación de prisión preventiva superará, . 
para os presos galegos, os dous anos ªº terse fixado a 
data do xuício para Decembro de 1990, segundo 
informan os Comités Anti,..Represivos. Miguel Campuzano. 
e Alfredo Santos permaneceron, xunto cos· presos basca~ 
e tamén membros do Grapo, vário.s djas en folga de fame, 
medidas tomadas para criticar os procesos de dispersión 
e as condicións nas que viven en prisión. As medidas, de 
dürezat tomadas polo governo nas cárceres e_stán a ser 
interpretadas como .un paso para forzar. o . 
"arrepentimento')' sen que polo ae agora tivesen 
oferecido resultado. · -

Os Comités Antirrepresivos, asi 
como a .FPG, teñen protestado 
pola situación na que se ·encon- .. 
tran· Mi.guel Ca,npuzano e Alfre
do . Santos. "Téflehnos . illados 

"' aos presos en rr1odulos distintbs ·
e non .deixan ·que. se vexari entre 

. - ' 

·f 

si, para iso impíden-lle mesmo 
coincidir no dia .das visitas". 
· .Os Comités .recordan o "máis 

de ano e médio en prisión, des
pois da represión sofrida, -endu
recid¡;¡ é:fespois do peche en cel
das, iniciado, o pasado cinco de ' 

Agosto, con maos tratos, corte 
de comunicacións,. re5trición de 
paquetes, etc.". 

. ' 
Os presos 
independenti'stas só 
recoñecen ás Juga 

Por outra parte doce presos, en
cabezados por Antón Arias Cur- · 
to, deron a coñecer un escrito no 
que sinalan "o reconheeemento · 
ás .JUGA como únic9s porta-vo
zes autorizados -além de nós 
próprios- pára transmitir· a nbs
sa mensagem como colectivo de 
presos políticos", · recalcando · 
que son. a única organización 
coa que se .-sinten identificados, 
ao tempo que agradecen e felici
·tan "ás Junta~ Galegas pota Am
nistia polo seu trabalho''.. 

Húmillacións e· golpes' 
To(ios os presos d.o PC(r) e os 
Grapo, ag~s os máis enfemios, 
permanecen desde o 30 de No
vembro en folga de fame én pro
testa' pota dispersión a que son 
sometidos po~ m~is de vinte ca
deas españolas. Estes .. presos 
criticañ as humillacións é golpes 
dos q1:Je -son obxecto, asi como · 
a violación de correspondéncia, · 
o ailla.~ento en celdas s.e poder 
ver mais que aos carceleiro e o 
feito de que estes se introduzan 
nos . locutórios mentres· comuni-
can. · 
· Ao igual que · teñen feito os 
presos-bascas, califican as me
didas tomadas polo governo de -
extermínio, "para romper a sua 
vontade de resisténcia, incum
plindo·toda casta de acordes". o 

. Vigo. . 
O maxistrado indica na sen

téncí~ ~ue "se acada a 'cabal e 
absoluta convinción da autoría e 
a participación" do sindicalista 
de CC.00 "despc;>i_s de ápalisar 
diverso material "probatório ine- . 
quivocamente catalogábel como 
incriminatório ou de cárrego". 

Porén, diversos testigos soste
ñen que non foi. EuSébio Xusto 
Santos a persoa que estivo rela
cionado co forcexeo cOa policía, 
senón outro sindicalista. 

Eusebio Xusto, que recorrerá a · 
senténcia, é o Secretárió do Co
mércio de CC.00. en Vigo.. O 

•Dimisión dun concelleir0 
Vigués. O concelleiro de Tráfico 
do Axuntamento de Vigo, Rafael 
Cameselle, apresentou a saa di
misión despois ·de asegurar que 

. tiña· recibido ameazas de marte 
telefónicas. 

O concelleiro en cuestión, el&
xido nas listas do PP e que agora 
apoia a· maioria d.o govemo so
cialista, anunciara a intención de· 
cambiar o regulamento dos taxis 

. e aumentar o número de licén- ~ 
cías. 

Cameselle prometera, ·cando 
tomou posesíópn do seu cárrego 

- de responsábel d~ tráfico, que ia , 
arranxar o. problema da circula
ción en tres. meses, pero cáda . 
dia o tráfico ródado fqi empio
rando, polo qüe h,ai quen pensa, 

._ameazas a parte, que é unha boa 
saida para ó concelleiro tránsfu- . 
_ga. . o 

··O PNG-PG- acordou ' se
guir . adiante.: o Comité Exe.: 
cutivo do PNG-PG acordou con
tinuar a · sua actividade como · 
partido intensificando as suas 

. actuaCións cara unha meirande - . 
implantaéión e preséncia en to-· 
dos os sectqres da vida galega. 

No seo do partido hai diferen
tes posicións. Existen· partidários 
da .fusión con Coalición Galega, 
como Manuel Gens que xa aban
donou o PNG-PG, mm claro en
fr-entamento con González Mari
ñas. Hai tamén quen propugna a . 
desaparición do PNG e refundar, 
outravolta, o PG. Existen tamén 
individualidades que se irán ' ªº 
PSOE e unha corrente' propicia a 
·un entendimento co BNG, inte-
grándose · na frente, ben indi'li-

. dualmente ou corrió partido. · 
Estas decisións foron acatadas 

.-no Execuü\iO ·ante a · decisión de 
G. Mariñ~si• s~guir adiante. o 
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Eduardo Gütiérrez, 
· alcalde .. de Ribadeo· · 

'A. vi.da: política en Ribadeo non é 
conflitiya, o: qu~ .non quer dicer 
que pon sexa problemática'. -. 

·• HERNÁN NAVAUVIVEIRO sión á CEE. Todo isa aparte dun..: colaboració.n c·oa.s máis diversas 
Non se entra tÓdos os dias ha estratéxi.a mellar prantexada e asociacións: nuns casos, asocia-

institucións, tanto provincial 
como autonómicamente. 

. dunha tá~tica políticp máis hábil, . cións de -ampl_o espectro cultural ,-
nunha Alcaldia na que - máis dúctil, que coloca a amplos outras especificamente musicais No caso de' Ribadeo, caléª si-
sobre a mesa do· despacho ;· sectores en expeCtativa cara nós. · ou mesmo de carácter meramen- _tuación política? 
haxa un sobado exemplar · · Pódese dar por· zanxada áquela· te folclórico. Nós ternos o governo municipal 
dunha edición en rústica de etapa .na que mentar ao Bloque en . minoria: de trece concellais, 

· criaba bóchigas, mesmo en ·con- De~de este· ponto de vista, pa- nós dispomos de cinco; o PP, de 
Humano, demasiado ciénéias en princípio ben .. inten- récenos que ª criación de postas catre; o PSOE, de 3; e o CDS, de 
humano, da Friedrich cionadas. funcionariais de animadores só'- .. 1. En función desta situación, non 

- Nietzsche. Secretário de Finalmente, ·con todas· as cau- cio-culturais agacha unha filoso- se firmou- nengun acorde munici-
. Formación do PSG, . telas, é necesário ampliar a pre- tia· de fondo que pasa· por consi- pal, non hai nengun pacto. Desde 
fundador da Federación de séncia institucional; é necesário, derar a· realidade excesivamente un primeiro momento, como lista 
AA CC 1 · non para nós, que non manexa- . atrasada ou incapaz de xerar por máis votada, fixemos unha oferta 

· ·· ga egas, escritor, ·mas unicament.e votos, resulta- si mesm.3 esa aríimaéión de tipo pública de colaboración e déuse-
c~nfe~enciante, co

1
nceldllal d dos efeitorais, primando ás veces sócio-cultural. Entendo, pensan- lle participación a todos os gru-

pnmerro e agora a ca e e a presénciá en organizacións de. do na vida culturar da miña vila e pos, tanto na Comisión de Gover-
Ribadeo polo BNG, - todo tipo; senón para as próprias doutras moitas da Mariña lugue- no como n~s Delegacións da AJ-
Eduardó Gutiérrez ostenta necesidades.do país, mesmo po- sa, que esa función de animación caldia. Tan só o grupo socialista 
Un ha bagaxe intelectÜal , las ne9esidades de ·supervivéncia .cultural compete ás aa:cc. ·COaS dimitiu das responsabilidades ad-

POUCO común· nos alcaldes do próprio paí$. · suas programacións, co seu acti- quiridas pasado-un tempo. 
. vismo e, na malaria dos casos, cb · A vida política en Ribadeo non 

vilegós. Desde a sua seu altruismo desinteresado. ·, · ·1· d - é, de todas maneiras, especial-
expenencra: mr 1tante e e 'e mente conflictiva, no sentido vul-., · d · 1 lt 1 ONSTATAS. E UNHA :A sua condición de alcalde dun anrma or socia e Cl.J ura, · . gar da palabra, o que non.quer di-

d d . ·- t 1 A LATINA ADESIO,_N conceno.de importáncia como é e es e a sua ac ua P U cer que non sexa problemática. o de Aibadeo, permi.tiralle ofere-
condición, Lalo Gutiérrez AO NACIONALISMO . cer aos leitores i.mha visión de . Mesmo xa se teñen dado casos 
falou para ANT - unhas DE CAPAS-E autoridade sobre a política mu- de coincidéncia dos restantes 
ve.ces en singular, · · nicipal en xeraL - grupos municipais en función da 
1 1 · SECTORES SOCIA(S - política máis que da xestión, ab-
o.ca mente, outras en _, . Desde o ponto de vista xeral da vianda os intereses viciñais, para 
termos xerais-. de política, INEDrTOS' política desde os concellos, aos deixar só ao alcalde ou para criar-
de cultura, de política · ,. . que constitucionalmente se lles lle dificultad.es . políticas. Con 
culturql, do trasego de recoñece a chamada autonomia todo, a vida municipal non pran-
bid_óns tó?<iCOS, etc. Dada a . sua Jonga exper-iéncia municipal, compre dicer que ésta texa conflitos importantes: púdo-

como activista cultural de base, está realmente limitada por unha se levar a cabo unha política moi 
agóra' conxugaqa coa experién- cativeza de recursos financieiros atenta á xestión municipal en to-

Que valoración lle merece o ac- . cía recente cpmo xestor munici- moi signific;ativa, de modo . que dos os· aspectos; chegouse, en 
tual "momento político; . nomea- pal, en que dirección ·ere que de- frecuenteme·nte esa autonomia dous anos e m~io, a cobrir nece-
damente verbo do nacional is- ben os concellos dirixir a, sua 'tradúcese simplesmente en que sidades absolutamente perentó-
mo? · política cultural? os concellos teñan taculdades rias dado o abandoo no que se 
O' actual momento p~lítico, -~es~ / para. elaboraren a sua política fis- atopaban determinados sectores. 
peito 'do nacionalismo, cabe cali- · Para nós, a función cultura! dun cal, sobre todo no que fai aos ba- Todo isto' coincidindo cun bo mo-
ficalo de · moc;ieradamente espe- concello, como institución, é, por . rémos impositivos máis impopu- mento da actividade sóéio-eco
ranzador, partindo, por unha b_an- unha banda, o labor de crjación ·lares; ·sen embargó, a cantidade nómica en Ribadeo, un concello 

·da, da situación ·do país, do n ível - de infraestrutura, cultUral; por ou- de recursos (por exemplo, a parti- onde a povoación se reparte pra-
de conciéncia de seu que se _ vai tra, é unha función sustitutória . cipación no Fondo Nacional de 
acadando apartir · d_e. consecuén- naqúelas · iniciativas que as · enti- - Co9peración) . é moi pequena, co 
cias de tipo histórico, partindo ta- - dades sócio-culturais do· concello cal estáselles convidando a recu-
mén da história en tempo curto, non levan a cabo polo seu, alto rrir a unha política de subven-
da máis próxima, rematada a di- custe. En todo caso, neste se- ció.ns das institucións como as 
tadura que anulara mesmo ·o mí- gundo suposto, debe ser un labor · Deputac,ións ou- a Xunta para ti-· 
·11imo . nivel· de conciéncia que · colaborador e non exclusivámen- nanciar parcialmente determina
agromara tras. a Guerra , Civil, e te organizador. No caso de axun- · dás realizacións. lsto ten várias 
partindo, firialmerite, todo hai que tamentos donde estas entidades dificuldades,engadidas: a cor pe-
dicelo, _dos erras cometidos pqJo non existen, a· Concello debe fa- lítica · do Concello e o da institu-
nacionalismo na ·SUa traxectória. cer . Un . labor prévio: fomentar . a· ción a quen·se lle solicita a axuda. 
Manexando todas estas ·variábeis sua criación, modificando as cir- . · De modo que os· cohcellos están· 
e ántecedentes, o momento· é, cunstáncias que ·o permiten. Es.:. asi: en ·situación de debilidade, · 
como digo, esperanzador: cons- tas entidades están imen~as a nuns:casos; de indefensión; nou-

. táfase unha paulatina adesión :ao '. fondo · na vida sócio-cultural dás ·tros; e .nalgun·s casos dásÉr unha 
Qacionalismo de capas e sectores ·. vilas e cidades; -centran.do o labor espécie de chantaxe· polí~ica: ·es-
sociais inéditos. lsto é. resultado . municipal de cultura na colabora- tásenos con~idando; tanto. ao . 
do labor ·constante e paciente do ción con elas, refúxese a te·nta:.. Con.cella como · á cic;:tadania, él 
_nacionalismo, facendo mella na ción de dirixismo que se produce . pensar que_ a situación ideal, a·si-

, x.ente, sobre tqdo, · os deseños e en moitas ocasións. · tuación óptima non é o que ~les 
· diagríósticos ·que_ nós fixemos · . No caso ·ae Ribadeo,. praética- libremente deciden en eleicións, 

ré.specto, por exemplo, do im.pac- · mente todas as actividades nas senón a coincidéncia cos parti- -
. to neg~tivo para Gal!zá da ade- ··.que participa o Concello so_n en dos que deteritan o poder nas 
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ticamente a partes iguais entre un 
campo onde se dá unha atta pro
dución de leite e unha vila que viu 
incrementada a sua actividade 
comercial co acercamento do 
ocidente asturiano desde a aper
tura da Ponte dos Santos. Acele
rouse a tramitación do Plan Xeral 
de Ordenación Urbana, que leva
ba seis anos sen pasar da fase 
inicial; agora váise ir a unha apro
bación inicial, xa que pensamos 
que é un instrumento absoluta
mente necesário. lniciáronse as 
xestións para a criación dun polí
gono industrial. O presunposto 
municipal repártase en partes 
sensiblemente iguais entre a vila 
e o campo. Etcétera. -
O Alcald~ de Ribadeo, no nome 
do Concello, participa activa
mente na Asamblea de Alcaldes 
da Comisa Cantábrica ... 
O Concello mant~n en pé, partici
pando en diversas plataformas.de 
tipo cidadán, reivindicacións im
portante~ palas que segueremos 
a traballar, como é o caso· do Por
to Exterior ... Participamós na Pla
taforma dos Atcaldes do Norte 
porque as reivindicacións son 
xüstas. Mesmo presido a sua co
misión de partos. E teño que sa
lientar entre estas reivindicacións 
o co,rreqor cantábrico, o acceso 
á rede europea de gas natural e 
todo o relativo a partos e ferroca
rris . . 

Por que o 'BNG non gaña ainda 
as eleicións non municipais en 
Ribadeo, pésie alcanzar nas au
tonómicas, xunto ao Sav1ñao, a 

. maior porcentaxe de vo.tos _na 
prov.íncia? 

En prim~iro ·1ugar, débese partir, 
para explicar tanto o feito .. de que 
o BNG non g~ña as. eleici~ns d!3 
carácter xeral como o feito de 
q4e gañe as muni<?ipais,_d.o co~e-

son os p 
xeñte de 
temente 
ponto qt 
as eleici 
como le1 
ao Cono 
Gañarán 
munícipe 
É precise 
grarem(){ 
tes catro 
estábel. 1 

de o iníc 
cipais dE 
alcaldes 
acabou 1 

nengun · 
como le' 
xestión, e 

blemas 1 
resaltos e 
vo concl1 
respaldo, 
situación 
posibilida 
ros gru~ 

unha r 
orno a 
ro longar 
rograma 
bsoluta, 
eio pare 

ouco ca 
ala maio1 
on · signi1 
e sinta , 
érie de fe 
os moi 1 

e que a 
restixios1 
alego. A! 
almente E 
ente .sic 
ión da fcli 
e astur, q 
imento IE 
ara a De' 
úrias, quE 
ismo mil 

PAATI 
LATAF 
LCAL[ 
ORQU 
EIVIN[ 
ON XL 



n 
1-

u 
e 
D 
·-
ll 

e 

s 

s 

9 

s 

s 

l 

l 
l 

·GALIZA E MuNno Nº414-2soEoEc~~~:= J 
--------'------"----~-----,;__-------4---"---------,---~-----:--.;___ 

~~~~~~~~~~~~~~ . PWR~MDE~ION~~ 

'SEGUE A SER MAIS . 
PRESTIXIOSO SER 
ASTURIANO QUE 
GALEGO' -

época~ polos próprfos habitantes 
da zona: 
Recentemente producíronse 
unha polémica . respecto do pre-

. sunto rexeitamento do galego 
por µn sector· do alunado e dos 

. · pais do Instituto de Ribadeo. 

cimento do· que é unha vila tradi-. Non é tal como se fíxo ver os 
cional, similar en canto á sua es- meios de comunicación. As. difi
trutura de clases, hábitos e costu- cuitadas non proviñan, seique, da· 
mes, a calquer outra vila das de asign~tura de g;ilego como tal, 
sempre, como Viveiro ou como senón do factor humano. Ben sa
Mondoñedo. Gañamos efectiva- bémos que hai unha ·tentación en 
mente nas municipais, 0 que é un . moitos profesores de galego de · 

1 

· 

feito explicábel pero que n9n dei- considerar a sLia asignatura unha 
xa de ser insólito. Renfabilizar po- asignatura calquera, o que nós 
liticamente a capacidade de xes- pensamos . que é u.n grave erro 
tión e de reivindiéación política de conceptual. Hai Linha cuestión de 
cousas · moi pegadas á realidade programa que debera ser moi im
dos cidadáns conleva a adesión portante, tan importante como os 
direita dos cidadáns á nasa alter- próprios programas: a criación de 
nativa. o paso seguinte é pasar a atitudes a prol do galega. A ma
unha instáncia superior, non tan neira de dignificar a signatura non 
pegada á realidade da cidadania, é homologala con asignaturas 
que non relaciona de igual xeito tradicionais. ademáis, parece ser 
0 que ve, 0 que sofre, 0 que pa- que as dificultades non existiron 
dece, coa actividade política xe- só coa asignatura de galegp. Eu 
ral. O feito de acadar a vitória nas non entro en acusacións ao pro
municipais non significá que te- fesorado, porque independente
ñamos penetrado no tecido social mente disto, se un aluno de Riba
até 0 ponto de gañar en todos os deo ten dificultades con algunha 
procesos de todo tipo. Pensemos asignatura, sen entrarmos en xuí
finalmente que en vilas como R_i- cios de se a r.azón está do lado 
badea .a compoñente proletária do aluno ou do profesor, a unha 
non é hexemónica, senón que 0 distáncia de Ribadeo merior que 
son os pequenos comerciantes, a a dalgúns ,bárrios do próprio Ri
xente do agro. Penetrar suficien- ·. badea, dispó~ dun lnstitut~ que 
temente no tecido social até 0 se pode matricular e estudiar: a 
ponto que leve á vitória en todas . Tápia chégase en 1 O minutos. En 
as eleicións é un procesb lento, absoluto se trata de que exista un 
como lenta foi tamén a chegada rexeitamento do galega na .zoa 
ao Concello. oriental da Mariña luguesa, por-

Gañarán por maioria absoluta as 
municipais do 91. 
É preciso. E pensamos que o lo
graremos despois do labor des
tes catro anos, labor constante e 
estábel. Hai que lembrar que des
de o início das lexislaturas muni
cipais democráticas, ningún dos 
alcaldes que se foron sucedendo 
acabou unha lexislatura; é máis, 
nengun foi alcalde tanto tempo 
como levo eu. A estabilidade, a 
xestíón, o aborda mento dos pro
blemas pendentes, que estarán 
resaltos cando o período lexislati
vo conclua, receberán un amplo 
respaldo, ·a que é vital, porque a 
situación do governo con poucas 
posibilidades de acordo con ou
ros grupos, ainda que se trate 

dunha realidade tan pequena 
orno a municipal, non se debe 

prolongar. A execución do noso 
rograma do 87, sen a maioria 
bsoluta, está a un 60%, a ano e 
eio para rematar o período. 
orno intelectual yiciño, cal é a 
ituación do idioma galega na 
oa ocidental de Astúrias? 
e non cabe dúbida de que a par
e ocidental de Astúrias é admi
'strativamente asturiana, tam
ouco cabe dúbida de que é de 

ala maioritariamente galega. lsto 
on ·significa que esta povoación 
e sinta galega. Aí xogan unha 
érie de factores que nós coñece
os moi ben, como é a cuestión 
e que ainda segue a ser máis 
restixioso ser asturiano~ que ser 
alego. Agora ben, ,a zona cultu
almente é galega. E un feíto é;ilta
ente significativo a reivindica
ión da tala diferencial do ocideh
e astur, que-s'e concreta nun mo
imento legalizado ·que é a Mesa 
ara a Defensa do Galega en As
úrias, que é promovida cun acti
ismo militante próprio doutras 

PARTICIPAMOS NA 
LATAFORMA DOS 
LCALDES DO NORDE 
ORQUE AS , _____ _ _ 
EIVINOICACIONS 
ON XUSTAS' 

que nese caso o fenómeno pro
duciríase non nun centro de ensi- · 
no, senón en todos. Seria contra-

. ditório ca movimento para a de
fensa do galego de Astúrias, que 
non é algo sen importáncia, se
nón que conta con bastante po
pularidade. 
Vosfé ioi testigo, como alcalde 
dun concello da Mariña luguesa, 
do conflito social e laboral vivido 
na comarca pola traida a Alúmi
na-Alumínio dos bidóns tóxicos 
do "Casón". Lembrados os su
cesos dous anos despois, que 
impresión mantén sobre os mes
mos? 
Daquela, desde logo, os alcaldes 
da comarca vírñonos imersos nun 
conflito que, visto agora, con 
perspectiva de · tempo, a impre
sión segue a ser a mesma que se 
sacou imediatamente de se pro
duciren os acontecimentos: hou
bo unha série de feítos, .de reac
cións, d.e decisións, que talvez no 
mesmo momento de producirse 
podían inducir a erro, pero que, 
vistas con perspectiva, vai ser 
moi difícil sacarlle á xente da ca
beza a ideia de· que estaban per
fectamente program'1das: por 
unha parte, o feito de que uns bi
dóns andiveran fTleia Galiza para 
vir dar a un ponto onde habia xa 
prantexada unha demanda sócio-
_ laboral e precisamente o mesmo 
· qia en que habiá convocada unha 
manifestación a favor do tren de 
laminado, e que os bidóns foran 
transportados con dificultades 
pero con nouturnidade e secretis
mo; por out.ro l~do, o.· empecina
mento en situalos ali, en embar
calos através do porto da facto
ria, e a negativa que eu presen
ciei, a forma concreta de embar-

.· calos ao cabo ... ; finalmente, a pa
ralitación das cubas electrolíticas · 
é o despido de máis dun cento de 
traballadores e do Comité de Em-= 
presa ... , conforman uriha série 
escalada de acontecimentos que, 
medidos· os resultados, parece 
que· sinalan a un ha· programación. 
-Os feítos daquela puxeron en 

evidéncia, estana a poñ~r, a si
t1.;1acfón de provisionalidade nas 
que_ viven moitas indústrias ·~o 

. país, que xa son ben poucas, por 
certo. · D · 

O colectivo Avante pretende. aprófun_dar na renovación do _Bloque 

Constituida unha nova . corrente de opinión 
no seo ·do BNG · · 

' .. 

Traxectória ·e renovació_n · 
·. No comunica~fo d~ Avante atri:

buense os bós resultados eleitorais 
do.Bloque Nacionalista Galego, "á 
t~aicectória desta organizac.ión, ao 
traballo acumulado durante anos, e 

. tamén á renovación de estratéxias 
· e posicións políticas que n6s per
miten actuar nos tempos e no país 
en que nos toca vivir. Por resumir 
os cámbios producidos aludiría- . 
mos . á superación oo dqgmatismo 
e á racionalización da · actuación 
poi ítica." · · 

Remata a nota de prensa coa se- -
guinte cita de ltalo Calvino que, se-

. gundo ".Avante", recollé o novo ta~ 
lante no que pretende profundizar: 
"Querería que a norma constante 

· do seu comportamento fose esta, 
o mesmo en política que en cal
quera outra . causa: desconfianza 

. tanto do entusiasmo, sinónimo de 
inxenuidade, coma do rencor faná
tico, sinónim'o de inseguridade e 

Na citada nota de. prensa faise debilídade". 

O colectivo A11ante súmase á pluralidade de grupos que ~omi)oñen a organización 
frentista. 

• E.SANFIZ/FERROL 

O pasado 17' de Setembro 
. celebrouse en Santiago de 

Compóstela a asamblea · 
constituinte dun novo
colectivo ou corrente de 
opinión formado no seo db 
BNG e que a.doptou a . 
denominación de "Avante". 
Na citada ·xuntanza, e 
segundo se indica nun . 
comunicado,-decidiuse no· 
facer púb~ica a ·constitución 
da corrente, af é despois das 
eleicións autonómicas "co 

_ ·fin de non interferfr nas 
xornadas eleitorais que· , , 
Gal iza -acaba de vivir, nen 
·provocar mal_as 
interpretacións que 
distorsion~ran a própria 
carripa_ña ·do BNG, tanto nos 
comícios ·Xerais como 
autonómicos".. 

CRISE NOS CONCELLOS 

· un.ha autodefinicióh do nóvo grupo, - .. ,, . , 
realizando ao mesmo temRO unha · E!" Avant~, mtegraro~se d~nde · 
valoración positiva dos recentes ª. Sl,J~ f~nd~c1~.n o colect1~0 urnv~r
resultados eleitorais que acadou o s1tano Fr~1xo , o . colectivo de m
Bloque nos com íc.ios autonómicos: . depend~nt~s da ?~marca . de ·Fe
" Somos un ·grupo de persoas eco- rrol~ e ~1st~n~os militantes d9 ~NG · 
lec.tivos do BNG que desexamos a nivel 1~d1v1dual. Segundo ~nd1ca- · 
contribuir desde a modéstia das ron. voce1ros. do novo colectivo, xa 

. nosas forzase alcances, a enri.que- teñ~n tramitado di~nte_<;to Con~ello 
c~r a cultura política da Frente en- Nacional_ da .c;rgarnzac1on f_re~t1s~a, 
gadindo -uo· novo poñto de vista a formahz~c1on da sua_ ex1stenc1a, 
aos- que xa esisten. , Coincidimos e agardan integrar pro~1mamente a 

· coa profunda renovación ideolóxi- dous repre.sentantes de . "Avante" 
ca que está a protagonizar o BNG, - en dito organismo, tal e como mar
e que ·o convertir.en nun instrumen- . can o estatutos do BNG. · 

. to político esencial par.a moderni
zar o país e defendelo, e para ca .. ' 
nalizar os intereses das. clases po
pulares no inmediato futuro". O ob
xectivo principal da nov~ correnfe 
é, segundo afirmar:i, "aportar alter
nativas que afortalen os-...progresos 
actuais no plano eleitoral, e tamén ' 
nou!ros campos de loita imprescin- · 
díbeis para conseguir un papel ain
da máis relevante no panoráma po".' 
lítico galega". -

Actualmente forman parte. da 
sua coordenadora,. entre outros, o 
alcalde de Fene Xosé Maria Riverá 
Amos, Bieito Iglesias Arauxo, . ex
secretario xeral ·da UM~, Xaquin 
Fernández Leiceaga,. ex-secretário 
xeral de ERGA, o mestré Xose Las
tra Murais, e diferentes carg~s sin
dicais da INTG e da CXTG e eon
celleiros do BNG das catro provín
ci~ ~~~- D 

Acusa de irregularidades á .alcaldia. 

Dimite un concelleiro do município de Vilasant;lr 
Álvaro Xe.sús Garcia Freire, equjpa de -Pronto Auxilio para Na lista de irregularidades engá-

. cabeza de lista da combater q lume, non informar aos dese a contratación ·de obras: -
Candidatura Nacionalista · vlciños. sobre as Campañas de sa~ "contrátase polo máximo: . cando 
lndependente. no municípi·o neament0 gandeiro, ocultar a con- unha empresa coñtratánte oferecia 

tabilidade e non convocar a comi- unha rebaixa de 1.700.000 pta. non 
de Vilasantar (T erra de sión especial de F~cenda" .·Por ou- se lle· aceitou, baixo o pretexto de 
Melide) e militante do BNG, - tra parte, as liquidacións dos orza- . que se ~presentara -cinco 11_1inutos 
dimrtia hai poucos dias ante · mentas municipaisestanse a facer, despois de o pra.?:o rematar". - ~ 
as irregularidades. e falta de segundo e.sta versión, por decreto· Entre os feitos flagrantes recólle-
transparéhcia acometidas da alcaldía, sen. máis consult~s nen se o de ·que "algunha pista xa esti-

1 · 1 Id d ·1 debate, "os orzamentos adoitan a ve(a aberta antes de que -se adxu-
po o a_ca e a .vi a. . apresentárense case sempre ab ti- dicase a sua .contrata segundo as -, 
Segundo o coricelleiro, que toma a · nal _do ano·, cando xa está todo condicións: publicadas na prensa. 
inabitual iniciativa da dimisión, gastado". · 1 · · "Non todas as pistas, sinálase ta-

. "ainda que qu~n debera de telo fei- O concelleiro dimisionário cons- . mén, se fixeron por interés comuni-
- toé o alcalde", son vários -os moti- tata igoalmente que o aparellador tário, senón por intereses partidis

vos .da decisión que ~xpón nun es- contratado "por traballar un dia á tas (asfaltado de A Burata, pista de 
crito no cal·,_ entre outras irregulari- semana, vai cobrar do ··concello , . ~irixe a Folgos, etc.)_ 
dades, sinálanse as seguintes. · · arredor de un millón de pesetas';-~ Na opinión do concelleiro nacio-

d alcalde, amén de ocu-itar os -" ,, rialista "a alcaldia nen se entera 
docu11_1entos oficiais, proibe aos , Sobran carto~ dos escritos ·que ch~an ao Con- · 
funcioriários que lles pasen aos Alvaro X . .Garcia Freire resalta que ·cello: un bo-dia enteráronse de que 
concelleiros. n~ngún papel sen a "son incapaces. de investir os orza- se están a deber· uns 6 millóns de 
sua :expresa autorización, estando mentos. No exercício de 1988 que..: . pata. á_ MUNPAL (Seguridade So
obligados a solicitar por escrito daron máis d~ tres millóns de pe-· . cial dos funcionários ·da A~minis-

. calquer expedente. setas sen executar. E, sen. embar- tración _Local)". 
As actas de comísións e de ple- go, para actividades ~ulturais' só Por último S?liéntanse as-condi-

. nos ·municipais tardan- meses en aCticaron . 125 mil pta. e nen un cións "lameritábeis" do concello: 
. cheg~r ás mans dos concelleiros, · peso houbo para as Comisións de · . aldeas sen luz eléctrica, casco ur-

. segundo se denúncia no escrito, Festas das parróquias do Gonce- bano de Présaras sen aceras ... ". 
no que se recollen tamén outras llo". O concel!eiro independent~ ','O que n?n ~e .dá crido., s!nala 
queixas: "Non amerarse ate o 27 · resposta asi a afirmación vertida de · Alvaro Garc1a, e que i:ion d1m1ta o 
de Outubro da existéncia dunha que "sobran cartos" no concello. señor .alcalde". D 
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. TELEVISIÓN BLOQUEOU OS· TELÉ.FONOS ~ 
. - ' . 

Telefónica opta pola rendabili.dade ·dos servícios telemáticOs · pésie 
ás . deficiéncias que aindá existen no' serv~cio normal. 
• M.VEIGA en todo cas0 · moi superior ao ficuldades habituais que en de- Sulta cada vez máis normal o re-

. terminados pontos .sofren os ci- cebir a mensaxe de por favor,. 
En gran p;;irte do território non 
·existe un teléfono ·cercano e os 
investimentos realizados -para 
unha digna cobertura de teléfo.:. 
nos públicos segue a ser escasa. 
,Q particular que desexa instaJ~r 
o servício debe pagar a acometi
da da liña a un précio moi eleva
do. A dispersión da povoación e 
a auséncia de investimentos en 
tendido telefónico provoca que· 
baixo o conceito exclusivo de 
rendabilidade este servício públi-

Os bloqueos telefónicos 
productdos. a causa das 
chamadas realizadas a un· 
programa concurso de - · 
televisión en días pasados 
tran a· actualidade as · 
llmitaCións telefó.nieas 
padecidas, de ·cote polos 
usuários. A marxe deste 

· preciso polo uso normal d~rante 
o resto do tempo. En situacións 
asi telefónica adoita a instalar . 
servícios r específicos para .. '() 
usúário e.n cuestión, neste caso 

dapáns para ·facer u.so do teléf~- por satUfé~Ción de liñas, repita a 
no. En condicíói:is, non extraord1- sua chamada pasados uns minu-. 
nárias, pode ser difícil comu!1ic~r tos. 
con Madrid desde ~lgunhas CI- 0 servício básico que deQe 
dades_ del¡. Galiza. En temporada atender telefónica vese limitado 
turística ·as dificuldades multiplí- .. tanto .por situacións coma esta, 
canse a pouco que se increme~- como potas deficiéncias de mé
te a p.ovoación dalgunhas locah- dios nas zonas rurais, onde resi
dades. Para o usuário· galega r~- de o 60% da povoacióri galega. 

· televisión. 
. -

Por favor, repita a sua 
.. chamada 

Pero o p~.oblema trae á luz·as di-

· feíto singular ó certo é que 
o simple~ uso do teléfono 
segue a apresentar fortes 
deficiencias, mentres · · 
Telefónica prefire investfr 
os seus récursos ·nos 

SI I XA 
¡)lJ~ 
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. co sexa máis factíbel en moitas 
ocasions cara ao esterior que 
como servício de intercomunica
ción interior. 

. servícios telemáticos 
considerados máis . 

. rendábeis, 

Benefícios frente a 
servício 

As dúoias e mesmo centos de 
cha111~das que se . produ~en nun 

. cuho periodo de segundos a un 
teléfono concreto, neste caso· de 
televisión, producen o bloqueo 
dá.s unidades de control· ou · re
xisfos ~ncarregados de distribuir 
as chamadas. As principais cida.,. 
.des contan · normalmente con 
unha· ou duás unidades de con
trol, se as chamadas se concen
tran nun . periodo moi breve cú
brase toda a capacidade (blo-. 
queo en orixe) e impidesé a posi: 
biÍidade · de q1:Je sexa utilizada 

O mal servício que os cidadáns gale~os veñen re- -É. para min, volta perguntar o que pretende co
cebindo desde hai anos por parte· da Compañia Te- municarse con Escairón. 
lefónica téñense criticado,. ás veces de modo moi -Non, resposta de novo a telefonista, É a de N"ova 

Telefónica esta a investir impor
tantes cantidades actualmente 
na potenciación dos seus serví
cios telemáticos. Talé o caso da 
rede lberpac utilizada, entre ou
tros servícios, para a conexión 
de ordenadores. En Vigo será 
instalado proximamente unha 
central 1240 da patente nortea
mericana ITT, fabricada por Alca
tel (antes Standard Eléctrica), só 
para abonados e para uso entre 
centrais, non, polo tanto, in~rur
bana. Outras a instalar son as 
denominadas AXE, da multina
cional sueca Ericsson. 

ilustrativo, através do humor. O conto segulnte, ba- lorque. _ 
'POr outros usuários, mesmo para 
destinos diferentes. Ao mesm0 
tempo pode producirse a satura
ción· das liñas. disponíbeis ni.mha 
determinada ruta. 

sease en feitos reais como é a existénCia, nalguns. Continuan a entrar viciños· para talar con seus 
casos, dunha única liña para comunicar dous con- parentes emigrpdos e o caso repítase várias veces. 
cellas limítrofes, de modo que resulta imposíbel a Farto de agardar o que só quer falar coa vita que 
realización dé duas chamadas simultáneas. - está. a 12 quirómetros da sua, di: -So.n o que que-

.Á sá van chegando viciños . qqe solicitan confe- - . ria talar con Escairón, faga o favor de poñerme con 
réncia e agardan. O primeiro pide comunicación Caracas. 

Esta implantación da tecnolo
xia dixital permite unha poténcia 
moi superior á dos sistemas 
existentes ate ag0ra e pode ser 
utilizada, como decimos, con fins 
telemáticos. -

con Escairón, o séguinte con Bos Aires, outro máis ~i, señor, contesta ·a telefonista. 
Este problema concreto defí

nese entón pola concentración 
nun tempo mo'i escaso. Este blo
queo non é achacábel, sen em
~argo, á capacidade técnica, 
dado que os efectos dun progra
ma concurso Son desmesurados 
e un · servício capaz de atende.los 
~eria , d~ tamafio astronómico e 

con Nova lorque, etc. · · · . - Pasados un par de minutos fala de novo a em-
Pasados vários minutos a telefonista chama e pregada. -Xa . ten a sua chamada. con caracas. 

Estes servícios especiais (or
denadores, videotex ... ) son os 
considerados máis rendabais por 
telefónica que opta asi pala op
ción dos benetícios, pesie ao 
custo público que supón para a 
maioria dos usuários, desatendi
dos, como viamos, noutras face
tas. O 

contesta o' de Escairón: -É para mln? 
-· -·Non, resposta a.telefonista, a que está preparada 

· é a de Bos Aires. . 
· Tempo despois volta chamar a empregada. _
Conferéncia lista. 

. O home colle o auricular e di: -Es ti Remédios? 
.Son e;> Manolo, chámote de España. Podias chamar 
á miña muller a Escairón e decirlle que non vou 
cear. o 

ECOLOXIA E ALIMEN'.ACIÓN 

A CONTAMINACIÓN DOS ALIMENTOS 
CHUSBEUO 

. . . 

CQ avance da tecnoloxia na alimenta.:: ~ maior redución da superfícíe de terra 
ción,' a tecnificación dos -eultivos, a loita adicada á-agricultura, co incremento de 
por maiores produCións ... ; xera unha sé- fábricas, lares, e estradas en zonas aga· 
ríe de compostos novas nos alimentos no fértiles. Mais a pesares de todo sito, 
que· consumi.r.nos e que · nalgunhas oca· a ·produción agrícola vai en aumento. 
sións representan ~n pe~igo para a nosa lsto explícase porqyé .a agricultura vese 
saude. . .. · . presionada pola concentración ~a ·pro-·· 

Resulta altamente preocupame para a '. priedade da indústria que proeesa os ali-
saud,e comprobar como.·os británic0s in- mentas · e. o crecimento das cadeas de 
xiren unha média de 15 grs. diários de supermercados, fáce·ndo qúe as colleitas 
produtos qoímicos na comida, o que .ven teñañ que adaptarse. ao ritmo, .produción. 
ser ao ano, a cantídac,ie de 5 kgrs; ou e calidade determinadas polas , exigen· 
que calquera habitante do Mediterráneo cías de mercado . .. O que ven ser igual, 
que se alimente de 2 kgs. de peixe, seña practicar o · monocult~vo, -é dicer, a mes-
cal seña, semanalmente, ou só 700 grs. ma coite.ita temporada tras temporada 0 · 

cor do sistema dinámico de reciolaxe da 
terra. 
· O chan é o lugar onde a vida presente, 
pasada e futura ten' lugar. É un eslabón 
moi importante para a supervivéncia. ·As 
bactéria$ e outro microorganismos que 
habitan no chan tañen como fundamen
tal misión ecolóxica a de destruir ~ -tran
formar en novas formas ·de vida todas 
aquelas matérias orgánicas que deixaron 
dé existir. Ate aquí todo parece ir perfec
tamente, pero unha vez, máis aparece a 
man destrutíva do home utilizando pesti
cidas, herbicidas, fertilizantes quími
cos ... ·para "alimentar" de enerxia e de· 

. tensas ant.inaturais ao solo,, producindo se se tratase do peixe espada, morrerá . na m.esma terra, utilizando por iso cada 
ao remate de 8 anos a causa do mercú- vez máis fertilizantes ·e productos quími
rio (Hg) contido oel. l;stes son dados , cos de maior perigosídade para comba-
alarmantes e non representan r:náis que ter as .contínuas plagas que o abuso in-. Coorantes: Engádese ~os alimentos 
unha fnfima parte do total qt1e se poderia controlado dun terreo produce. Oeste para darlles cor. . _ 
dar. .. . · · xeito olvidáronse as maneiras tradicio· Suavizantes: Usanse para modificar 
. Podemos afirmar que. non hai alimen- nais de collar os alimentos, baséadas a textura. 
tos que se merouen tal corro sae do entre . outras, na rotación das colleitas, .. Antioxid.antes: Utilizanse p~a evitar 
campo. · · . proteción biolóxica do· cha, capaz de im- . · -0u retrasar a acción do ar sobre os 

Irnos por partes, escómencemos polo pedir a acumuláción de. plagas e efermi- alimentos. · · 
princípio, é dicer, po1o campo. · dades da t~ra; perm~indo que aumenta· gabor.izantes: úsanse para sustituir 0 - o campo é a ndsa fonte de alimentos ra a contaminación_ dq chan, a auténtica, sabor natural. 
principal, .mais non basta para ser res-· Edulcorantes: úsanse para endozar .. 
peitado polo sistema económico actual. Emulsionantes, Estabilizantes e Es-
Desde hai 10.000 anos que o home deci- •'O - pesantes: Utilizados para espesar ou 
dira, ante ·a. · fertilidad~ dqs vales de . S PLAGUICID~~ COS estabilizar a textura dun alimento. 
Oriente Médio, convertirse nun ser . se-. _, SEUS PRQQUTuS Quel~es: Para que os metais das· 
dentário, as cidades foron crecendo e QUIMICOS, ESTAN CRIANDO .. latas ·non prodúZ8n descomposición 
crecendo, explotando caQél vez ~áis - - e decoloración. 
despiadadamente o campo, facendo do UN VERDADEIRO· CICLO Alcalizantes ou Acidulantes: úsan~ 
seu solo un lugar probe en cultivo e rico . INFERNAL' para·aquelar a acidez; o -
en ~esperd~cios. Cad~ vez hai · unha 

por iso· unha captación pola terra de es
tas sustáncias e unha posterior imposibi
lidade de eliminación delas polos mi
croorganismos, que se ven incapaces de 
acabar con estos productos, asi acumú
lanse e penetran nos tecidos dos alimen
tos, deixando de ser istos naturais e 
convertíndose en pequenas bombas de 
reloxeria. Pero sé isto non significa nada, 
entre monocultivo e produción masiva 
de productos do campo fóronse plante
xanQo unha série de problemas. Ache
guémonos aos plaguicidas. · 

Entre as pardas que se produclan. nos 
campos por mor das plagas escomenzá· 

' ronse a utilizar ao fin da 11 Guerra Mun
.díal diferehtes métodos de control, co 
propósito .de ·eliminar aqueles animaís 
que foratl perniciosos para a agricultura. 
Criáronse deste xeito os plaguicidas. Os 
plaguicidas cos seus produtos qulmicos 

· utilizados pola maioria dos agricultóres · 
están a provocar un auténtico ciclo infer
nal no que cada vez é ne.cesário utilizar 
maiores doses para combatir as diferen
tes plagas do campo, co que se vai ex· . 
plotando o potencial do solo, en yez de 
pór en perigo aos agricultores, os cales 
na maioria ·das ocasións, non prestan· 
atención ao nianexo dos produtos pla· 
guicidas (tóxicos) que verten sobre a sua 
colleita. Mais o chan e o ser humán non 
son os único~ en perígo. Os plaguicid~· 

·. deposítanse e acumúlanse ·nos ecosiste
mas e pasan através da cadea alimentá~ ' 
ría, ás e$pécies animais, (herbívofos e ' . ·. 

(pua_á péxlna,19) 
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Os marlftelros de A Guarda moblllzáronse en petlcJón de medidas de segurl~ade e resgate das que adolece_ ·o mar galegC), a~sar d~ dar ocupación laboral a ~nha· e.:Sn parte da povoación asalariada galega. 

Unha manifestación despediu enVigo aos mariñeiros que patrullarán voluntariamente as augás nas que naufragou 

A administración abandonou,á sua sorte 
aos tripulantes do palangreiro ,guardés Vela.Seo 11 
• G.LT. 

Os aplausos que 
despediron no Berbés de 
Vigo aos sesenta 
tripulantes dos seis 
pesqueiros gardeses que 
van á procura dos restos 
do Ve/asco 11, naufragado 
425 millas a Oeste de Vigo, 
o 17 de Nadal, rubricaban 
a protesta que mariñeiros 
e amigos manteñen contra 
a falla de vontade da 
Administración para 
socorrer a un pesqueiro 
galega en apuros a só 25 
horas de navegación 
desde calquera porto 
galega. 
Desde a hora do naufráxio, orga
nismos e institucións do Esiado 
relacionadas coa mar non foron 
·capaces de dar res posta ás de-
mandas de familiares dos tripu
lar.ttes, -sindicatos e armadores e 
vecindár.io de A Guarda q1,.1e re
clamaror) médios para resgatar o 
Ve/asco 11 e os seus doce homes. 
Os rodamentos da máquina de 
asisténcia marítima mostraron 
outrávolta, na estación máis 
dura, que non serven ao seu pro
pósito. As dificuldades van co
mezar coa chamada que as do
tación do Ramsés e o Paco Váz
quez van facer á central de co
municacións de Pozuelo (Ma
drid). As corriunicacióhs maríti
mas reformadas, van direitamen-. 
te de 425 millas da costa (787 

. quilórnetros) a unha base común 
de radio marítima situada a máis 
de 600 quilómetros da beiramar, 
no centro da ·Península. f;sta
centralización, criticada no seu 
momento ·desde a Gal iza, volve 
·a demostrar que é máis lenta e 
inef~ctiva que a que situaba os 
enlaces de rádio na própria fron
teria do mar. A Dirección Xeral. 
da Mariña mercante tárdou máis 

· de doce horas en poñerse en 

contacto cos dous barcos que 
acompañaban á embarcación 
que zozobrara. 

A impoténcia da-mariña 
de guerra 
Trinta horas máis tarde a Admi
nistración decidirla a saida de 
Ferrol dos destructores Bias de 
Lezo e Méndez Nuñez. A mariña 
de guerra ocupou durante doce 
horas un lugar preminente nos 
informativos con mensaxes ra
diados nos que se talaba de con
dicións extremas de mar e vento. 
Na realidade, o momento máis 
duro do temporal fora o que vivi
ran as dotacións do Ramsés e 
do Paco Vázquez que lograran 
balizar o Ve/asco 11. En médios , 
pesqueiros recolliase esta sema
na a extendida opinión de que o 
Bias de Lezo non dera alcanzado 
a situación na que se balizara o 
Ve/asco //. Previamente, o Mén
dez Núñez· regresara a Ferrol 
porque non tiña combustíbel 
para máis. · 

Esta actuación dos barcos de 
guerra serviria sobre todo para 
cavar un foxo de siléncio, en for
ma de compás de espera, entre 
familiares e compañelros dos 
mariñeiros do pesqueiro naufra
gado, asi como na povoación en 
pé de protesta de A Guarqa e O 
Rosal. (A frota de conxelado da 
Ria de Vigo fixo soar as suas bu
guinas dwante toda a semana en 
sinal de protesta). Tamén centra
ría na Mariña de Guerra as críti
cas todas contra da intervención 
dos poderes públicos ao tempo 
que precipitaba opinións exten
samente sentidas pero raramen
te expresadas en r;>úblico, contra 
a administración militar dos por
tas. Este· estado. de descontento
acadou o seu ponto • crítico pe
rante a Comandáncia de Mariña 
de Vigo o dia 25. O retén de gar
da . pechou a porta do edificio 

, cando os manifestantes reunidos 
no xardíns de Méndez Núñez 
avanzaron entre voces de· pro
testa pola incapacidade demos-

trada polos mariños -de guerra· 
para realizar un labor de localiza
ción e asisténcia~ Patróns e tripu
lantes da frota de A Guarda des
mentiron que a Armada necesita
se 40 horas para chegar ap lugar 
do naufráxio cando a: velocidade 
de cruceiro dun destructor Con 
mal tempo pode superar ampla
mente os 20 nudos. As críticas 
dirfxíanse tamén contra o gqver
no central por non ter destacado 
un remolcador de altura.e contra 
a Xunta polo seu siléncio. 

Unha semana despois que 
trascendera a noticia do naufrá
xio, a Comandáncia de Mariña 
de Vigo indicaba á comisión que 

· agrupaba familiares, Contraria e 
sindicatos que o barco estaba en . 
augas de Portugal, a 450 millas 
de Azores, polo que correspón
dian á mariña deste país os labo
res de localización do Ve/asco 11. 
(Con, anteriorida-de; oous dias · 
d~spois do naufráxio, fixeran un 
dictame semellante desde a ad-

. ministración Central que lago se
ria desmentido ao se deixar sen
tir a protesta dos familiares). Esta 
atribución de responsabilidade -. 
xurisdiccional fíxose extensíbel 
para o servicio de resgate aéreq. 
En opinión do patrón do Ramsés 
a pri.meira necesidade ·tora a do 
envio urxente ·dun avión para re-

TERRITÓRIO A PROTEXER -G.L.T. 

coñecer o áreá do naufráxio, asi 
·como o envio inmediato dun bar
co qµe puidese patrullar aquelas 
augas en menos de vintecatro 
horas. No mesmo senso téñense 
manifestado_o SGTM-INTG, Ca~ 
misións Mariñeiras e. a Asocia
cion Española de Ti.fufados Náu
tico Pesqueros · (AETINAPE). 
Unha· comisión "de familiares· dos 
mariñeiros que, faenan.· no Banco 
Sahariano critic.aron que·un país 
que ten o 30 por centd ' dos. seus 
traballadores na mar, careza de 
médios de salvamento e asistén
cia para percañces" como o do 
Velasco 11 ' 

Far~molo nós-
A decisión de mariñeiros e arma
dores da GuarE:ta de patrullar 'con 

· seis barcos no caladeiró ' onde 
.naufragóu ·o Ve/asco lf, ten como 

Un barco nun anaco de território que se compromete a defender 0 . obxectivo inmediato recuperar 
Estado que !le da pabellón.. Este princípio universal vale para todo os carpos., do's doce tripulantes 
xénero de embarcacións en calquera lugar do mundo, e os acordos que . probabefniente quedaron 
entre estados nQn poden suplantar en nengun caso este compromiso. atrapados no casco ao qúedar 
A Administración central, por r)'lédio da Mariña de Guerra, descargaba este coa quilla ao·sol. Pero a ex-
a sua responsabilidade nos servícios de Portugal éon base nas Azo- - pedición dos barcos ·Ramsés, O 
res, tanto para patrullar no mar como para realizar vóos de recoñece- Covelo, Cedes: Praia Ereaga, Se-
mentó á busca do pálangreir-0 guardés Ve/asco 11 •. A indignación da gundo Ribel e Xeixal ,ten tamén 
marif-leiria e veciños,de A Guarda, dos familiares da dotación do barco ~ un obxectivo de denúncia públi-
e dos traballadores todos que virbn conio se ~eixaban correr as ho~as ca pola pasividade, lentitude· e· 
. sen que a Admjnistradón tomase unha decisión, cpmpréndese ben· invcapacidade da Administra-
m.m país que ten un trinta por cento dos seus salários no mar. ciuón para-levar a cabo o auxíli_o 

. O coro de protestas que. se tormou en Vigo o· dia 25 contra a capi- dunha tripulación comprometida. 
tania do porto (somos o único Estado .da CEE que encarga esta res- "Irnos demostrarlle a Administra-
ponsabilidade a un -estaméntq militar, que ten demostrado sobrada- ción que nós sós podemos facer 

o que eles non souberon ou non 
mente ? sua incapacidade), pode subir de ton a éurto prazo se ternos quixerol'). facer",, d_ixo ás 1 _500 
en canta que unha frota en moitos aspectos modernizada xa non en-
tra de ~rribada coijio en outros tempos por un ánúncio de temporal. persoas reunidas no Berbés de -
O . , Vigo Antonino Turrón, portavoz 

s temporais corrense agora na_ mar, ainda que desde a terra firme, ·dos familiares e da Contraría e 
os recadadores ·de impostes ,non se rompan a cabeza pensando .concellal de A Guard.a polo BNG. 

-como se pode asistir aos homes que alá están. · . -
As patrulleira.s de Irlanda ou Inglaterra p·oden acorrer un SOS no Doce horas, despois que zarpa-

Gran Sol, Rem quen pode asistir a e_stes case 400 homes que faenan ran os barcos guardeses, unha 
entre Azores e a Galiza en barco~ de palangre? A experiéncia tráxica comisión de afectados visitou ao 
do Ve/asco 11 danos a resposta. A indefensión dos homes que faenan presidente eñ funcións da Xunta 
ao peixe espada e o bonito no meridiano 14, ·Sumábase Domingo - para fac~rlle chegar a süa pro
pasado a perda na--costa de Fisterra (en idéntica situación ca o céle- . · testa e reclamar unha compen-
bre Casón) do mercante· rumano Topoleveni que ·perde\,J catorce ho- sación dos fondos públicos para 
mes. · . os gastos-da expedición de res-
''Agora ternos que mirar . ao futuro -declaraba o conc_ellal guardés gate. Está previsto convocar 
Antonino Torrón- para lograr uns médios de salvamento e resgate unha manifestaCión en Campos-

. porque o resto dos mariñeiros ten que s·ai outra vez ao mar e esta tela .o fin de semana derradeiro 
situación non se debe repetir". - ,_ - o do ano. · O 
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'O escritor ·galega precisa 
• "f - • , - . 

·ter orgullo e - ~aber 

da· autosuficiéncia ' ·-"' ., 
. } .. tJ; . · . . \:' . 

da sua própria lí ng ua·~ '; p . ~¡ ;:l' . ~ . . ,. 
' .. . '.1 . 

....;::":. - .. 
~~~ ~- ~ _ .. 

lli XAN CARBALLA sualidade. por S!JROSto:. fneu pai talaba gale
Per:o nos seus escomenzos como go en -~ugo, ia ás tendas e talaba 

O . X h, C b escritor hai unha.marca particular galega .. E. despois márcame a ano o an a ana, un .consideración . no tempo dun · 
dós nasos po~tas maiores, Manuel Maria. Coñecino· cando 1 módo de vida ·que habia ali, que 

. hai unhas s,etilanas qe ven tiña 16 ou 17 anos e desde entón con todos os seus. problemas vai 
de gañar o ~ÍXerais" coa sua tivo unha función importante tendo vantaxes: no arraigo na Te-
p. rimeira novela "Galváh en como guieiro e como mestre. rra, ás causas do entorno, na lín-

M. esmo nos primeiros anos .pub.li- ·o f ·t d f 1 1 d T Saor". Ao tempo que saen_ gl!ª· · ei o e a ar ga ego a e-
d . , d O t quei da sua man. . rra Chá e galega de labradores 

as suas tra uc1ons e an e márcame. Coido que teño bastan-
e Petrarca, Oarío publicou ·Na noite ·da entrega do Prémlo tes manias a respeito da língua, e 
neste 1989, o seu ano de xeráis lembrou moi especialmen- ' unha delas é isa pureza, isa carna-
consagración literária, te aos seus p'ais~ labregos, por . lrdade que dá dic~r abidueira e 

· "Patria do mar" un . darlle a coñecer desde rapaz a . vela pre~~r.ite, non coñecela li-
poemárjo gabado pÓr língua galega. Até que' ponto a 1 brescamente, senón materialmen-
Ferrí ri, como un dos sua orixe de ·clase e social marca te porque téñolle arrincado a cas-

grandes libros -da poesia o labor literário e a..,.forma de con- • ca para ·tacer papel... para min as 
cebir o ·mundo'· e a vida? palabras teñen unha viveza que 

europe¡i. Dario ten coñe~ido _ quizaves non ten para quen apreri-
nos seus trinta e sete anos . Coido que o marca todo, porqu~ dese o idioma de_ maior. 
de vida, a militáncia as e.xperiéncias deses anos .pri- Nunca tivo, ·entón, dúbidás á hora 
sindical, múltiples oficios, meiros. son moi importantes. A ~ de escollar o idioma da sua escri-
de libreiro ~ policia miña casa era quizais unha das .. ta? _ · 

· · 1 h · poucas da parróquia onde hal?ia . 
murnc1pa e un a nea libros, e eu lin desde cativo: a DD- Non. Realmente cando ·empecéi a 
experiéncia humana ·e mas, · a Veme ... · E ·na casa-habia 'un escreber foi porque queria escre-
política, sempre fiel ao -seu ambente herdado dunha·tfadición ber ·en-galego_. · . 
idioma e ao. seu país; unha esquerdista, da traplción da Fren- Na sua biografía destaca unha 
experiéncia que de ita na . . te Popular, no cal estivera a miña profunda e admirada relación-
sua literatura. família, .meu pai, nena dura~te a. con Xosé Maria Álvarez Sláz

guerra, era comunista, meu. padri- . que~. 
ño que vivía. na casa .. ~ todas esas Xosé Maria Álvarez Blázquez para 

O feíto que sexa un home da Te- · causas influen, mesmo no orgullo .min,· que estudei o. bacharelato a 
rra Chá, e .que o reivindique den- · de falar galego. 'Né! miña casa nun:- . trncas e barrancas, foi o meu au
tro da sua orixe literária; que su- ca houbo complexo por talar gale- téñtiGo rriestre de moitos saberes. 
pón, ou en que sentido -marca go, etiñámolo vencido nas rela- El . tiña unha imensa curiosidade 
unha orixe xeográfica na que te- cions exteriores e nas interiores· por todas as ponlas do $aber e 
ñen nado diferentes e importan- por el comecei a ler-os poetas me-
tes escritores? · · dievais, intereseime p'ola história, 
Ten relación sobretodo cunha . · pola filoloxia e ensinoume sobre-
cous?: .que a Terra Chá é unha te- 'XOSE Mª ALVAREZ . todo algo que é difícil que alguén 
rra fert1I en patacas e cada terra - , , . o faga: a paciéncia. Xosé Maria 
especialízase na sua causa. Apar- BLAZQUEZ ·E A era un home dunha·paciéncia des-
te bromas, ~a __ Te~ra Chá su'?'ir?.n PERSOA QUE NO comunal, _é máis que iso·. duha 
un~ poetas importantes a pnme1-. PERSOAL ·E NO gran terquedad~: propoñerse 
ros de século e despois continuou , , · unha cousa e seguir até consegui-
Manuel Maria. A presénciá de Ma- LITERARIO MAIS la. Xosé Maria é posibelmente a_-
nue~. Maria chamou a alguns rapa~ .· INFLUIU NA. MIÑA persoa que no persoal, e no literá-
c~~ <:1 e.scre~er e pens~ que ~sa e . VI 0," , · río tamén, tivo máis influéncia ria 
a urnca razon, o dema1s sera ca- M miña vida. · 

'T ENO QUE CREER 
QUE O TRABALLO 
P5LÍTICO IMPIDE EN 
GRAN MEDIDA O 
TRABALLO LITERARiO 
PORQUE SON DOUS 
LABORES MOi 
ABSORBENTES' 

A sua biografía está ligada ao tra
ballo e ao compromiso político. 
Como escritor, como intelectual, 
un ten a abriga de non ser un in
decente, e dunha maneira ou ou
tra -non por abriga e si -por devo
ción-, refl~xar tamén as qqntradi
cións do seu povo e a sua clase. · 
Pero ·a abriga verdadeira está na 
militáncia da persoa. Con altós e 
baixos, con maior ou 'menor dedi
cación, considereime sempre un 
militante, unha veces con partido 
e outras sen el. 
E esa· adicación militante como 
influe no seu traballo como escri
tor? -

leño que creer, porque a práctica 
demostroumo, que o traballo polí
tico impide en gran medida a 
práctica literária, porque son dous 

· 1abo'res moi absorbentes. Pero 
non. quixera que se sacara a falsa 
impresión de que fun un militante 

· crucial en nengun momento, fun 
un mi.litante disciplinado, obedie11- . 

· te. e dedicado pero non un dirixen
te. 

Se dedicas a tua ·vida á poi ítica 
·non·c.he queda tempo para adicar
lla á literatura e viceversa. Nun 
momento determinado da vida, 
entre a canseira, o queinie, a ativi
dade política diáriá, toi pasando a 
segundo plano e· subindo ao pri-

. meiro a literária. Non foi nengun 

sacrificio senón algo . que esixia 
miña .persoalidade: máis de "rat 
de biblioteca" que de axitador 
que era unha obriga moral qu 
sentin moi fortemente . 

En canto a sacrifícios pala lite 
ratura non fixen nengun que est 
non me pagara con creces. A sa 
tisfacción de escreber é tan gran -
de que calquera renúncia está r.no 
ben paga. Nengun pequeno pra 
cer vale o que sacar un poem 
que me satisfai regularmente ou 
contar unha história que me gaste. 

Ten sido galardonado con moito 
prémios de poesia, ademais des. 
te último "Xerais" de novela. 
ocioso perguntarlle a sua opinión 
sobre eles? 

Unha vez que me apresentei 
tantos debe ser boa. Os prémio 
son unha maneira, nunha socieda, 
de absolutamente anormal como 
esta, de remunerar un pouco o 
traballo de escritor: con cartas e 
certa estima social. Dentro dos 
prémios están os que valen en si 
e a dos prémios que valen só po
los cartas que dan. Un prémio que 
che dan por un poema á beleza 
dun determinado sítio, falo e es-

. quéceste do poema que fixeches 
adrede e case como acto de pros
titución. Pero un prémio que che 
dan por un libro de ".poemas que 
che custou moito traballo . facelo, 
O\J por unha . novela ou por un ha 
tradi.Jción, ~ogan non só os-cartos 

'Pis TRADUCIONS DE 
DANTE E PETRARCA 
FORON ACTOS DE 
AMOR AOS POETA~----· 
QUE TRADUCIN E A 
LINGUA' 
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Probablemente os piñeir.o.s sexan a;S" ~rbore·S" .. : 
que roáis sofren a chegada do Nadal.N~o .s no.
sos montes abundru;i· o .. s piñeiiro.s decapi·tad·o.s 
ou mutilaaos por· éstas épocas. 
Pertenecen 6 grupo de prantas chamadas .. 
coníferas·.Antre si,os piñeiros dife·rénc,ian~ 
se ~specialmente polas fóllas e as · · pitias~· 

·, As follas chámanse acÍ·culas pola feitura d·e, 
agull,a que teñen-; e 'pod·en· apa~ece·r env.atna- . 
das en grupos de dúas .9U t:r-e·s.. · 
As frol~· s mascplinas ·aparecen na primav.era,. 
agrupadas en· piñas·. p~quenas .Cada / fr.'ol ·leva . 
un -p.ar de sacos de polem· que· ó: mádurec.e~ .. , se 
abre_n e o de ixan caer. .se e-hoy.e·· .ne se· tempo Jt 

as pucharcas quedan beireadas d.unha marca marela . ( " ;chuv·a de xo-. 
fre" ·)·; composta'. dese ' g:ran de pol·en.. , · 
As froles , femen·~nas ·naven tamén en piñas· e quedai:i esa primavera 
fec'un.dadas.Logo medran deica. che.gai:;-.en · a ser· as "'Piñastti,que se· 
a~ren . deixando : caer ós piñóhs,que . son "o froitb. 

\ . ' . 

C7 ACiBo 
\ ~ . . . 

E unha das pranfa~ ' rriáis típi.cas do Nadal J(a que durante ~o. in.~er 
rion. perde-- a folla e · co.nserva os s.eús froi tos .. ~ ·unha pranta fun~ 
damental x'·a que .os . an;irrialiños se ~l·imentan e acochan baixo: as . - , . . . . , . . 
sua,$. ponlas ~en~rosa:S . , onde · hai unha 

. te~pe~atura k 3 gr.aos máis ·al.ta q~e fora. 
¿imaxiñas o que . é un ácibo con ·comida e· 
quentura. cando · s·~ está baixo :unha -intensa 
nevada, tremendo d·e · frío e · de.becendo de 
faÍne? · • . · · , 
A. importanci~ ecolóxica. do acibo fixo ' que . 

. dende o .ano 1984 quedar'a prohiqida a súa . 
· corta,tráf~co ,rrie~cado ·e most.ra en todo o. ter~itoí)<:) galego_. 

A X(z__ ·BA~J3 .EiR· Jt '. · 
E·sta é- outra das prantas (. ®rtadas sístemá~ 
t icamen'.te: cando . ~hega · o. Nadal .. :E· ún arbusti
ño . que pode éhegar a 1'5 m de altura,ten 
os t~lós 4e dq~s tipos:cilíndrjcDs ~ plan6s 
estes úl timo.s son en realidade faJ. ¿ :.;._/: fo-

' llaG, cunha pu~ta q~e pie ~ •. · 
• .ro1 ... .tff. • i , , h il.S ·~ .. o I·e ~ son --;.rcr·c.psas,o 5roi ~o e un a , 
bol ifia -roxa. F1oI"8(;8 na p'rirnavera e os· fr oi-

. m~durecen no .Outono. 
5 
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senón o recoñecimento dun trabá
llo. 

E é lexítimo ese xeito de "prosti
tución"? 

Se che dan dez mil pesos por can
tar un determinado lugar, ainda. 
que non o coñezas, o poema non 
sae dunha compulsión, sáeche a 
pé forzado pero _pode dicer cau
sas que sintes. E unha "prostitu-

XURXQ S. LOBATO/ARQUIVO 

ción" con gasto. 

Neste ano 1989 publicou un poe
mário "Patria do mar" e saen as 
traducións do "Cancioneiro" de 
Petrarca e a primeiros do 1990 a 
"Divina Comédia" de Dante. Fo
ron obras escollidas a pé feito? 

Foi un acto de amor aos poetas 
que traducin e á língua. A nasa lín
gua precisaba desa aportación e 
para min Petrarca é un poeta fas-

"Sen cámbios revolucionários 
o noso país está condenado' 
No proceso político dos paises 
do Leste europeu, teñen unha 
gran importáncia os procesos 
de recuperación da identidade 
nacional. Á luz desa reapari
ción, como cree que pode re
percutir esa onda nun país 
como o noso na mesma procura 
de recoñecimento. 

•i • 
Aqui correspondía dicer como 
Gramsci, son pesimista de inféli
xéncia e optimista de vontade. 
Realmente a situación véxoa rrioi , 
negra, tanto que se non hai unha · 
inversión de tendéncia na cues
tión da língua dentro de tres ou 
catro décadas Galiza inteira fala 
castelán, ou castrapo ou o dia
lecto que corresponda, e haberá 
µnhas pequenas zonas coma en 
Irlanda de galega talantes. Agora 
ben, o mundo móvese e faino 
rnáis do que hai uns cantos anos 
podiamos pensar: a nova revolu
"Ción que está sucedendo nos 
paises socialistas : taínos pensar 
que o mundo é moi móbil, qe 
pode dar moitas voltas. ós cám-

\ -bios revolucionários poden che-

gar ao naso país e seh isa penst. 
que o naso país está condenado 
a un prazo non moi longo, e 
pode chegar o momento en que 
esteña nunha situación sen retor
no. Nas aldeas do Morrazo os 
nenas -talan en español, antes 
era nas cidades só, agora avan
zou ás aldeas da costa, e por 
moito prestíxio social que acade 
a língua,sen transmisión pétde
se. En cada xeneración pérdese 
unha porcentaxe altísima de ga
lega-talantes. Cando os rapaces 
a unha certa altura recuperan o 
galeg<;> fanno como segunda lín
gua e isa é durantE;i unha xenera
ción, a seguinte xa veremos. 

É unl)a visión desesperada? 
É conciéncia dunha ameaza. Al
gunhas veces, .non sempre, is.ín
tome derrotado pala sensaéión 
de estar estribindo nunha língua 
marta, nunha língua que antes 
dé que términe a miña vida -se 
é · dunha lonxitude normal-. non 

· haxa quen me lea. Pero ao· mes
mo tempp sei que é posíbel o 
cámbio e a esperanza existe. D 

'CELA NON E UN 
. ESCRITOR GALEGO .. 
A MIN FASTÍDIAME 
PERO NON · 

· PERTENCE Á-. ---
LITERATURA GALEGA 
PARA NADA .E EN-
NENGUNHA MEDIDA' 

tuoso e Dante non só isÓ senón o 
mellor poeta do' mundo. . 
En qué xenero se instala mellor 
ou é que cada un responde a 
u·nha necesidade de comunica- . 
ción distinta? . · 

Non enten·c;to a escrita como frag
mentada. E un ofício con tantas 
facetas como ·xéneros literários· 
haxa e sempre pensei que· habia 
escreber nov.élas, pero non pensa
ba traducir e comecei a facer ver
sións ao galega hai máis de vinte 
anos que traducin un poema de 
Jacinto Verdaguer e outro de Paul 
Eluard. · 

"Galván ·en Saor'' é unha obra de 
tema artúrico ainda cunha digre
sión no tempo. Non é redundante 
o tema artúrico na literatura gale-
ga? . 

~stivo de moda, realmente; pero 
para min r:ion é novo. Antes de 
que estivese de moda l~ja o pouco 
que se podia conseguir das nove
las francesas do ciclo artúrico hai 
moitos anos. Por outra banda, ao 
facer esta novela non queria facer 

· unha refeitura do xa co.ntado se
nón unha história, que ao meu 
modo de ver non é própriamelite 
artúrica, senón baseada no mito 
artúrico, de valor universal, sácan
se un personaxe,· un ambente e 
unhas. situacións. O al)tor é quen 
piar . pode xulgar unha opra pero 
penso que trata -algun _ temá bas.
tante moderno. 

Na' sua obra,1 hai unha lingu~e 
moi rica e culta e o leitor non per
de nunca o sentido nen o fio da 
narración, non se tropeza ao ler. 
Antón Figueroa planteaba no se 
"Diglosia e texto" · ese-problema 
de comprensión e de emprego 
da língua na literatu_ra galega. · 
O libro , de Antón Figueroa fai pen
sar e asusta Porque é verdade. O 
problema dunha literatura como a · 
nosa está sempre a cabalo da di
glósia e deses,.problemas. Coido 
que moitas veces se. escrebe na 
Galiza. contra o castellano, desde 

_ o ponto de vista lingüístico, e ese 
é un problema da puñeta. A línguª 
é ela, é a que é, se estás escribin
do e' estás contrapondo o teu idio
ma contra as estruturas do caste-

. llano é un problema. lso pode' que 
,. pase hóxe bastante na literatura 

galega. 

Relacionado con iso en certa ma
neira, que opina da case imediata 
versión e . edición en castellano 
daiguns autores galegas,. mesmo 
a autotradución.? -
Por min . que se traduza. o máis rá
pido posíbel, a calquera idioma. 
Non estou rñoi dacordo coa auto
tradución pero que te traduzan a 
calqúera lír:igua está sempre ben. 
En todo caso as · editoriáis son as · 
que deben determinar a ufxéncia 
desa pu_blicaci9n. 
·Pero. dase o caso de que aos 
p.oucos. meses dunha · obra ser 
novedade no mercado galego, en 
galego, xa está á venda no mes
mo mercado a. versión en espa
ñol. 

Eso é moi, moi desagradábel. 
Penso que se debera chegar coas 
editoras en cuestión a limitar a 
distribuCión na Galiza a duas ou 
trés librarias en Galicia, pero evitar 
no posíbel a coincidéncia. Ten ·su-

. c_edido. con algi.Jnhas obras da lite
ratura infantil, publicadas por edi
toriais que saen simultaneamente 
en várias idiomas. E e moi lamen
tábel que un rapaz vaia ter un tex-· 
to de. Paco Martin eli castellano 
senda galega. 
Co · Nóbel de Cela voltou á lus 
unha vella polémica, cal é o refe
rente fundamental do escritor ga
lego? · 

· A língua: Cela non é un escritor 
galega, é u.n señor galego. Naceu 
en Padrón, di que é .galega, non 
vive en Galiza pero nunca renegou 
da sua condición civil de galega, 
pero escrebe en· castellano: por
tanto é un escritor español, que 
pertence á lit~ratura española. A 
.min fastídiame pero á literatura 
g~lega non pertence para nada e .. 
en nengunha medida. 

O uso de vocabulário galega é 
un recurso literário moi · lexítimo 
pero iso non o fai escritor galega. 
Cela escribiu "La Catira" con moi
tos americanismos e non por isa 
é un· escritor venezolano 

'CADA ESCRITOR 
DEBE.ESCREBER EN 
FUNCIÓN DA · 
LITERA TURA -E NON 

: DA DIFUSIÓN DA 
LITERA TURA' 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
/ 

Manifesto das 
comunidades 
de~ língua e 
-cultura galega 
-de Asturia~, 
León e ·Zamora 
Os pasados dias ·21 e 24 de be
cembro celebrouse en . Celanova 

_ (Our:ense) o "/ Congreso da Lingua 
e a Cultura Galega en Asturias, 
Leon e ZEJmora" organizado polo 
Clube Cultural Adiante. 

. · Entre outras declaraciófls de ·ca-
. rácter reivindicativo, os particip_an- · 
tes no Congreso procl<;iman a sua 
intención de que ·este tipo de en
contros~teñan continuidade no fu
turo para así avalia-la evolución no 
proceso de recuperación cultural 
destas cormaréas. Os representan
tes do . Bierzo ofrecéronse a servir 
de anfitrións nun 2° · Congreso, a 
celebrar na localidade -de Vilafran
ca. 

1 As comarcas máis occidentais de 
Asturias, León e Zamora posúen non só 
unha língua común á da Galicia admi
nistrativa, senón tamén un patrimonio 
cultural común, como se pode apreciar 
~ntre out~os aspectos- na antropo
loxía, na arqueoloxí_a e no dereito con
suetudinario. A todos compete que esta 
indentidade cultural sexa respetado e 
preservada. 

ti Esix1mos da Xunta de Galicia a es
tricta e inmediata efectividade das pre
visións do art. ·21-2 da Lei de Normali
zación Lingüística,. relativo á protección 
da língua falada en territorios limitrofes
coa Comunidade Autónoma, na actuali
dade totalmente indefensos · e- someti
dos ó perigo de transculturización, 

111 Esiximos das autoridades das Co
munidades Autónomas de Asturias o " 
Castela-León o pleno respeto da identi
dade lingüística e cultura das comarcas _ 
occidentais de tala .e idiosincrasia gale
gas, á vez que deman.damos·que·se to
men as medidas necesarias que garan
tan o exercicio dos dereitos emanados 
dese patrimonio lingüístico. 

IV Reclamamos que nas convocato
rias dos organismos da Xunta de Gali
cia, en especial Consellerias de Educa
ci9n e de Cultura (concursos escolares, 
prensa escolar, pro~ectos de investiga- . 

.. ción ... ) se declare expresamente que 
poden acollarse ás mesmas os centros 
de ensino, os colecjivos socioculturais 
e as persoas das citadas zonas. 

Á hora de escreber ten· en conta V Reivindicamos que no distrito uni-
. a asequibilidade da obra? Estou versitario único de · Galicia teñan idénti-
pensando no tema debatido da cos dereitos ·de acceso os esfüdiantes . r que proceden dos concellos de· lir)gua 
1teratura de qui,osque. e cultura galegas do oc.cidente de Astu-
Non, absolutam~nte náda. Escre- rías, León e Zamora que os proceden- -
bo como quera. Paréceme lamen- tes da Galicia administrativa. o mesmo 
tábel que alguén se propoña "re- demandamos para o ensino básico e 
b . ' hon universitario. . 

aixar" para facerse · asequíbel, VI ·Reclamamos da Xunta de Galicia 
paréceme un paternalismo moi la- . que r,eforme os programas do ensino 
mentábel. -O escritor ten que aspi- básico e médio para incluir neles a rea-

Pero pasa máis en autores "res-· rar. a qüe' o nivel do leitor permita lidade xeográfica, lingüística e socio-
taurados" no uso. do galego? - lelo como el quer escr:eber. Ese cultural das citadas ·zonas da Galicia 
Non necesariamente: Pensaria lema que dicia-"el vulgo es necio, · non administrativa. 
nun dos escritóres: cun dos gale- hablémosle en necio" de Lope de VII Reclamamos dos poderes públi-
gos máis fastuosos que se escre- Vega paréceme unha aberración . <2°s ª adopción das medidas necesa-

·i· ' · · ·. .. r1as que garantan a plena cobertura da 
ben hoxe, que é Xavier Rodríguez · an~i iterana. Qu~ haxa hterat~a de., RTVG e da RTVE- Gen toda a franxa 
Baixeras, que é catalán · e non-. qu1.osque pareceme ben, pe~o, :~és~remeira con Galicia~ Igualmente pe-
aprendeu a· galega como primeira pode ser desde a basun~ de Conn ·· . ~ 0imos que ámbolos Entes Públicos de 
língua e non se nota nengun de- Tellado ou Lafuente Estefania ·até · radiotelevisión establezan unha rede de · 
ses problemas na sua língua. Non· magnífica literatura que so'porta · corresponsalías en todas estas com~r-
depende da língua que se-adquire unha· difusión masiva como Ste- cas. . . . . . . 
:-orno primeira, senón que O escri- Venson e hai que sacarlle a pucha. V~l.I Esixi.m?s das diferentes admims- . 

E. d · h · 't, . . . d ' . trac1ons publicas o ·total respeto pala . 
tor sexa capaz de centrarse na lín- esprns ª1 os ermmos me 1os; auténtica toponimia galega destas zo-
gua, incluso como acto de vm1ta- . non podemos comparar a~ Jose nas. 
de, de instalarse, meterse e pen- Mallorqui, que escribia dignamen- IX Finalmente, queremos deixar claro 
sar desde dentro dela e das suas t~. con Lafuente, Ol.J a Salgari con ¡:¡ue a normalizqción lingüística do Oc-
próprias estruturas. Nqn é fácil de Lafuente. Ou a mesma novela de cidente ·de Asturias, Lean e Zamora ten 
explicar a miña idea. · ·oumas, que é literatura· de quíos- qu.é véi~ulizars.e. ~o actual galego c~- · 
· que nunha $poca na que non ha- . . n:iun, sen prexu1c1? de. que nunha pn-
E ise problema require un esforzo bia quiosques. Pode haber unha I'- m~ira fa~e, ~specialmente no l'.ms~.~o. 
maior, extracriativo se se quer? . ~ prnda aplicarse unha subnorma hngu1s- · 

. , . ter8:t~ra de aventuras sen comph- tica que acofla algunhas peculiaridades 
Requ1re ~IJtocentrarse na propria_ cac1ons,_ que ao _ a~to~ .lle apeteza propias, inexistentes no galega común. 
língua, require a sobérbia ou o ·or- . ·facer as1, e ser mo1 valida, e pode Os participantes ho 1° Congreso da 
gullo da própria língua, . e unha haber outra que estupidice. Cada Lingua e Cultura galegas ·en Asturias, 
conciéncia da autosuficiéncia da ·escritor debe escreber· en función · León e Zamora manifestámo-la vontede 
própria )íngua. U_n certo estado da literatura e non en función da de ~ar continuidade a ~st~s. encontros 
mental. · . difusión da literatúra 0 cp fm de facer u!1 s~u1~en~~ ~o pro- . 

. , . · ceso de normahzac1on hngu1st1Ga en 
r-----------.!'.,.---..,....-:--~-----..:,._---------'-----.;;__---..:....----~--,.--------------J todo o territorio de fala galega. o 

\ ~ . 
·/ 
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NOVQ ADESTRADOR DO CELTA I . ' 

Delfin Álvarez nunca adestrou en Primeira División . 

. O Celta ·ficha á-un. entrenador galego.pero. segue sen talar g~ego 
• VICTOR MANUEL 

1

MiGUEZ 

Completando un novo · · 
capítulo da crisé celtista; 
na noite do pasado 23 de 
Decembro; apresentábase 
Delfín Alvarz Yáñez como 
novo- adestrador do ,Celta, 
despois do cese de J9sé_ 

· Manuel Diaz Novoa. 
,,. Mentres os directivos d9 

Celta fán todas as suas 
declaracións en castellano 
cando o clübe anunciara 
que o galega. era o seu, 
·idioma oficial. 

-Xa désde habia·város días víñan
se barallando os nomes de Ll.1-
cien Müller,_ Alberto Ormaechea, 
Xabier Azkargorta; Antal Dunai-, 
Maguregui, Colin Addispn, e 
mesmamente Delfín Alvarez 
como candidatos á dirección 
técnica olívica. Nuns casos as al
tas pretensións econom1cas, 

i noutros a fall~ de ·confianza ou 
simp.lesmente o seu pasado na 
casa, motiv~ron que, finalmente, 
na mañanciña do pasado .venres 
os directivos do Celta -e .digo 
directivos pois parece ser que 
Rivadulla, . máis unha vez, quixo 
deixar as mans ben lavadas (ve
remos que sucede se a fichaxe 
resulta un acerto)- poñ íanse en 
comunicación co domicílio ma
driñelo de Delfín Álvarez que, 
tras a chamada e unhas concisas 
verbas, dirixia o seu turismo. en 

·dirección a Vigo. Ali, ás 21.30 h. · 
convocábase aos meios de co
municación a unha rolda de 
prensa na que se confirrnaria a 

, nova definitivamente. 
Na devandita conferéncia de 

prensa estivo presente o novo 
director técnico, ao c~r.ón do .Cal 
o vicepresidente éeltista, Euge
nio Pernas, en representación do 
clube comezaba a sua diserta
ción nun perfeito español que 
amosa, outravolta, que o idioma 
oficial do Celta é o galego,.só o . 
galega e nada máis, que o gale
ga. Despois ·das palaras de rigor . 
o prep~rador ourensán enco-

Delfln Álvarez dirixese aos ~us novos xogadores 

mendouse aos compañ·eiros da 
prensa, comentando entre outras , 
cousas que pertencer ao Depor-

tivo e ao. Celta (pero sobretqdo a 
este último), era a ilusión eje todo 
adestratlor . galego que se précie 

A Mesa pola· Normalización 
quer galeguizai o deporte 

. · A Comisión de Deportes da 
Mesa pola Normalización Lin
güística comezou unha cam
paña encamiñada á utiliza
ción do galego ·en _todos os · 
campos do deporte (Federa-

1-' cións,Clubes, Arbitros, Ades-:
tradores e outros organisn:ios 
deportivos). · Asimesmo esta 
comisión fai un chamamento 
a todos os deportistas gale
gos para que aaopten unha .. 
atitude positiva sobre o tema, 
tentando conseguir entre to
dos uns resultados fávorá
beis. 

Esta campaña ten comeza
do xa · cunha entrevista co 
presidente do R.C. Deportivo 
de A Coruña, na que se lle 
espuxeron os obxectivos da 
mesma quedando· para unha 

-próxima reunión na que se 
concretarán as medidas a to- ' 
mar. Asimesmo entrevistá
ronse co responsábel da área 
de Deportes. da Deputación 
de .A Coruña; queri afirma 
que existe unha vontade de 
colaboráción, comezando 
axiña un proceso· gáleguiza
_dor progresivo. o 

san· por ir.:iformar dun xeito ob
xectivo e -imparcial sobre a nova 
fichaxe, e non facer reflexións 
inoportunas. 

Un currículo ligado ao 
fútbol galego 
Respeito aos dados biográficos 
de Delfin Alvarez, resaltar que 
naceu o 14 de Setembro ·do 
1936, e xa desde moi novo per
tenceu ao C.D. Ourense, Racing 
de Ferrol, completando a sua fa
ceta de xogador coa sua estadía 
de dez tempadas no Pontevedra 
do "Hai que roelo". Se do Delfín -
adestrador talamos compre dicer 
que xamais chegou a exercer 
como tal na Primeira División; 
ainda· que capitaneou ao históri
co Logroñés dos Gabino, Rus e 
Dopina, equipa que finalmente · 
ascendeu á Segunda División A. 
Ultirrmmente recaalou no Racing 
de Santander (87 /88), comple-

~ tando a sua carreira no Alcira e 
~ agora no RC Celta, equipa na 
...::: que lle agarda un árduo labor. 

de selo; por outrá parte aposti
llou que aceitara a oferta celtista, -
porque pensa que a situación 
pódese trocar. Finalmente, eco
rroborando a sua expresión de 
satisfacción, resaltaba que a sua 

· fichaxe non costou moito e que 
estaba anceiándoa. 

Po~a sua banda Eugenio Per
nas fixo especial fincapé en que 

' o contr-ato finalizaba o 30 de 
Xuño con posibilidade de prórro
ga, asi coi:no que o rol económi
co abalaría en función da situa
ción da equipa ao· remate da 
ternpada e ao longo da mesma. 
Tamén, e facendo referéncia ao 
futuro traballo de Delfin Álvarez, 
o vice- presidente comentou, en 
óbvia alusión a Novoa, qu.e: "A 
veces os mellores fallan e os 
máis menores acertan"; unha 
análise, esta última, que ao noso 
parecer sitúas'e totlamente f óra 
de lugar, pois trascende sobra
damente os cometidos de Euge
nio Pernas, cometidos que pa-

O galego no Celta 
Apesares do acerto na . fichaxe 
dun adestrador galego de valia 
contrastada, a forza tamén de 
cometer unha maré de desatinos 
prévios a esta decisión, ternos 
que voltar facer referéncia a ou
tra senrazón da Casa Celta. O 
que ternos claro é que desde as 
páxinas de ANT non queremos, 
nen nos irnos converter en xui
ces lingüísticos, nen é o noso 
cometido nen queremos facelo. 
Agora ben, hai tempo o clube vi
gués decidiu soberanamente de
clarar o galega como língua da 
casa: como é que Eugenio Per
nas utiliza o español do xeito que 
útilizou o pasado dia 23? Since
r:amente, non nos gostaria pen
sar que a oficialidade da nasa 
língua foi adoptada en virtude de 
agrandar, máis se cabe, as dife
réncias localistas que separan ao 
Norde do Sur, dun xeito populis
ta. Non é agradábel introducir 
esta reflexión, pero dous· e dous 
son catro, e o feito feito está. O 

E.MERXÉNCIA DE NOVOS DEPORTES 

Un deporte c_lararnerite-en alza . 

En doUs anos .fundáronse dezaSete eqúipas de . Rugbi 
• RODOLFO DA CUÑA 

O rugbi é un· deporte que 
se encontra cunha 
evidente expansión na 
Galiza, saindo dos círculos 
universitários 
composteláns onde estivo 
constreñido até agora até 
q ponto que en pouco 
máis de dous anos-
formáronse 17 conxuntos 

, e duas li'gas autonómicas 
oficiais, cunha equipa na ·1 
División Estatal, o Xabarín 
de_ Lugo. 

Máis· que· aquelas campañas de 
finais dos anos 60 cori cursiños 
do seleccionador español nos 

· .distintos coléxios, foi a busca de 
algo diferente o que Jevou a moi
tos xóvenes a pra:~tica deste hir
mán xemeo do fútbol.. Ramón · 
Pérez Amoedo, e xogador e fun-· 

1 dador, hai dous anos, do Vigo 
Rugby Club, que act~alimmte 
milita na 1 División Galega, fála

.. nos dos comezos deste deporte 
en Vigo. 

Cales son as orixes do Vigo 
Rugby Club? · 
A iniciativa partiu dun grupo de 
xente de Vigo que estaba a estu-. ~ 
dar fóra, sobre todo en León, 
pensando en · xógar un partido 
aqui por aquelas festas de Nadal 
de 1987. Chamarnos aos ami-

-gos, taníén ao.s que· estaban en 
Compostela, e xuntámonos na 
Praia do Bao, para eñsina~lle á 

xente alguns dos domrnios técni
cos máis elementais. Comenza
mos a collerlle gasto e a entrenar 
con asiduidade. No mes de .Ou
tubro de 1987 xogamós o noso 
prim~iro partido qe competición 
oficial. · · · 

Como foi o achegament~ a ista 
práctica deportiva? 
Para miri veÚ dado polo contacto 
que tiven co ambien~e uriiversitá-

" 
rio lebnés, con persoas relacio-
nadas con clubes madrileños e, 
fundamentalmente, atraveés dos 
torneos. das "Cinco Nacións" te
levisados. Pero tamén houbo 
xente que nunca vira este· depor
te pero como era unha novida
de ... Uns tomos tirando polos 
outros .. 
O clube como se fináncia? 
O noso orzamento, para a equipa 
senior e a xuvenil anda polo mé
dio ·millón d~pesetas. Recaudá
molo_ pola v~ta de pegatinas e 
as cuotas dos nosós sócios. 
Contamos tamén cunha subven
ción da Consellaria de .Deportes 
de 50 mil pesetas, que nos che-

.,. ga para axudarnos a comprar 
algo de vestúário. A Federación 
famén nos. da ·100 pesetas por 
cada quilómetro cando ternos· 
que sair xogar tora. ·claro, irnos 

· nos nosos coches, e despois de 
· co'nducir tes que te por a xogar. 

Non_tedes posibilidades qe que 
vos. patrocine algunha firma co
·~erc;ial ... 
Xa visitamos a empresas da pes
ca, bancos,' caixas de aforró ... 
Nad~. 

Non influirá o ser pouco publici
tado este deporte, con pouca 
preséncia dos médios de comu
nicación, sobretodo a lV? 
Creo que o problema radica no 

_ descoñecemento que hai deste 
deporte. Nen sequer' se dan con
ta de que xogamos todas a se
máns contra as mellares equi
pas. Se levara a liga 1 O ou 15 
anos xa serip outra cousa. 
Esta novidade ten asegurado o 
futuro? Como vos nutridas de 
xogádores? · 

I 

Ternos xogadores cadetes e xu
ven ís que veñen entreriando 
desde Setembro. Facemos parti
dos de preparación e irnos polos 

. coléxios e escolas pegando car- , 
teis e talando coa xente. Pero o 
contácto faise, ·sobretodo, polos 
amigos e familiares. Xa tel"(los un 
xogador xuvenil e un c~dete na 
selección galega. . 

,Ao comez6 todos oos iniciaT' 
mos neste deporte dun xeito. un 

·- pouco autodidacta, pero o actual 
treiriador supuxo un gran revulsi
vo. Chámase Manuel Lago e 
adeprendeu ·na emigración . ~r-

. xentina. O 
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CRISE EN RUMANIA E PANAMÁ 

A embaixada de ·c .uba en Panamá rodeada por tropas de Estados .-unidos 

A política de rlon 'intervención soviética · 
deixa en evidéncia-a BuSh , · · . · · 

\. 

• G.L.T. 

A revolta que derrubou o 
réxime de Ceaucesco na 
Romanía e a invasión de 
Panamá pelas tropas dos 
f:stados Unidos, non . 
resultarian as daas caras · 
de situacións límite 
opo~tas pero 
compensadas, expiación 
da tensión crítica de cada 
bloque como outras v~ces 
se ten apresentado nas. 
primeiras páxinas dos 
diários. O -intento de 
calificar ambos 
acontecementos como 
extremos en eq1:Jilíbrio 
volveuse contra os médios 
de comunicación porque 
a11te a opi'nión pública os 
feítos de Panamá e 
Románia quedaron máis 
ben como o proceso a 
duas conductas anti
sociais: a de Bush e a de 
Ceaucescu. 
O tratamento informativo destes 
dous focos de atención tan ver
dade a adverténcia de L 'Humani
te no senso de que o bloque ca
pitalista teria soidades do .muro 
de Berlín en prazo breve. A ma
tanza de Timísoara moveria re
sortes que hai só meses se po
derian considerar humor surrea-

lista, como a petición .pública de · 
intervención das fórzas do Pacto 
de Varsóvia que pediron conxun
tamente Mitterand e Bush. As 
violacións do direito internacio
nal -son pecados menores, polo 
vistó, cando se poden contar nas 
cadeas de televisión como mal 
menor necesário para que un 
sistema manteña a sua coerén
cia interna. A simultaneidade no· 
minutado dos telediários subs
tiue a calquera · razoamento para 
que trunfe o parámetró moral da 
Guerra Fria: mal de moitos, rrial · 

coas forzas do Comando Sur canal, un presidente que fon que 
· · disparando ao aire, aos·· fotógra- xurar o séu cargo na base de -

fos e aos nenos de 12 anos sos- · , . ocupación dos Estados ·Unidos; -

Nicolae Ceaucesc_u. 

de impérios, moeda pequena de 
tanquetas e balas coa que se vai 
pagando a paz. · 

Pero as notícias- emparelladas 
de Panamá e Rumania. serviron 
para delxar en_ evidéncia-de que 
parte hai interese por manter a 
Guerra Fria . . A política de respei
to á soberanía nadonal _do go
verno soviético virou as opinións 
contra unha das partes. As hos
tes da securitate lanzadas ·por 
Ceausescu contra os rumanos 
alzados foron este días , o máis 
espqntán~ament-e- . comparábel · 

peitosos de per,:tencer ás f.orzas en Bucarest ~n novo governo, de 
de dignidade nacional, identificación comunista ao que 

As columnas máis ·belicistas se lle pide a l'econstrµcción, do _ 
da prensa ·continental repiten a . paí~ e o proceso da estrutura de .,..; 
cotio que cómpre manter e reno-· .. · represión <;ia dictadura. 
varo sistema da O"FAN porque o As violacións do direito ·inter-- · 
cámbió no Pacto de Varsóvia ·nácional non acabaron en Pana-
podé conducir a situacións de · má. O dia 24 vinte lanq~etas ·e 
tensión que poñan ~n perigo a - pouscentos. s.ol~a~os ianque.s 
ter.ceiros paises. Desde dentro . rodearon a res1denc1a do emba1-

·. dos Estados Unidos se ten- criti- · xador cubano na que buscaron 
cado esta postura que" pecha os refúxio 1 ~- ne~os e ?~ familiare~ 
camiños de saida da Guerra Fria da legac1on d1plomat1ca da Ha-
e que· preferiría mahter un inimi- ·.bana. no pa_ís centro-ame~icanó. 
go de foto-fixa, .rodeado, non de- ~stados Unido~ non permite_ en-
mocrático e armado á sua vez tradas nen. saidas do recinto, 
para · defender fronteiras _ conti- : _como tampouco a provisión de 
nuamente ameazadas. - .alímentos para os sittados, baixo 

, . , . • : · a e.?<cusa de que Noriega poderia 
S1t10 a emba1xada de intentar asilarse ali. O Governo 
Cu~a cubano advertiu á Estados Uni-

A nova política exterior soyiéti- dos que debe pens~r moi ben as 
ca deixa na mesma calificación accións que proxecta emprender 
moral ao presidente dos-:Estados , contra da residéncia ·do embai
Unidos e a un Ceaucescu para- · xador que qacordo cos convé-
noicó e aillado, tan alonxado da nios internacionais asinados po-
realidade do seu país que non los governos . de a Habana e 
concibe que no centro da máis Washington entre outros moitos, 
grave crise económica e social debe considerarse. território cu-
que lembra a história_rumana po- bano sobre o que corresponde· 
dan producirse · manifestaéións únicamente decidir ao personal 
contra do seu governo. En con- diplomátiéo. -O emb.aixador cu-
secuéncía, a realidade emerxen- bano · pola sua banda, · advertiu 
te despois dunha semana de .que defendería o recinto da lega-
ocupación en Panamá e de ción con todos os fnédios ao seu 
constitución e trunfo das milícias alcance e trasladou a Estados 
popular~s en Romanía, non p_,ode Unidos a responsabilidade do 
ser .máis diferente .. No país do que puidese acorrer. . o 

ciorrario. Esc~lar ·. ~alego 
NOVIDADE 

Normátivo, útil. 
Feíto para estudiantes de E.X.B. e B.lf.P. 

U nha nova aportación de Galaxia. 

Galego-Gaiego 
• 16.000 entradas 
• .560 páxinas 

· ,,.. • Láminas ilustradas 
•Mapa~ . 
• Apéndke ortográfica e. gramatical 
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OS PRESO$ .E·AS J~GA 

Os doze presos .e ... presas inde:
pendentistas que assinamos, ac
tualmente nas cadeias de Espan
ha Madrid-2 de Alcalá, Caraban
ch~l-Mulheres e Hospital Peni'
tenciário de Carabanch.el, quere
mos fazer público o. nosso agra
decemento as Juntas Galegas 
pola. Amnistia . (JUGA) polo · sell . 
trabalho, dedica9om e aten9ons -
durante ·O tempo que leva~os 
éncarcerados. 

Assim mesmo·; qu~remos· ma
nifestar o ·nosso reconhecer:nen
to as JUGA como únicos porta
vozes autorizado~ -~lém de nós 
próprios:-:- para transmitir~ nos-: 
sa menságem como colectivo .. de 

·presos poi íticos_. · 

Queremós deixar bem clq.ro 
que as JU6A som a ú_nica orga- . . 
niza9om coma que -como co
lectivo de p~esos· e presas~ ~os 

. sentimos identificados, a umca 
org&niza9om que pode repre~en- · 
tar publicamente os ~ossos 1~te
resses, inquietudes, necess1da- . 
des .. : 

Nom desi:;?re9amos, nen:i ~~it~ 
menos; quaisquer outras 1mc1~t1-
vas de apoio ou solidariedade 
que possam surgir .de .sindic~tc;>s, 
asociai;:ons cultura1_s o~ ~e v1z1n
hos, organiz?c;ons poltt1cas n~~ 
cionalistas, ou mesmo de organi-

, za9on·s chamadas ánti~r~pressi
vas. Muito polo- contrario: som 
p~ra nós tam preciosas. e neces
sárias como a mesma hberdade, 
e por ísso serám sempre bem
vindas e agradecidas. Mas se
rám iniciativas particulares que 
sintonizarám com· as nasas. con- -
·cei9ons, ideias, d~sejo~, ~a mes
ma medida c:¡u,e sintomcem com 
as JUGA, com quem, inisistimos, 
a l")ossa identifica9om é plena. 

Desde. ·o primeiro momento 
das nossas , respeitivas caídas 

d.umha mostra· de amor, v_alentia, 
entregha .e solidariedade ,~em~!
hantes.· Nos momentos ma1s d1f1..:. 
ceis, s'empre houve '.'jugas" con._ 
nosco: Quando a repressom d~ 
Fevereiro, quando as malheiras 
em Meco a finais de . Junho, e 
mesmo agora.. ei:n este fecha
mento indefinido que mantemo~ 
desde o 12 de Setembro contra 
a poi ítica carcerária repressiva . 
do Governo espanhol. 

o se~ - apoio ta~to material 
como moral.· A sua ajud_a f~i des
de judicial a médica, e ~te eco~ 
nómica e de ro(.Jpas e alimento~. 
Escrevendo cartas, enviando !t
vros· e revistas... Detalhar toda a 
ajuda emprestada até hoje seria 
interminável. 

, As . JUGA deram a · sua voz 
quai"rdo a repressom quis silen
ciar a nossa; e foram sempre 
pontoais, honestos e valer<?s.os 
transniissores das nossas re1v1n-

. em nians- do inimigo, as JUGA, 
seus militantes e simpatizantes, 
foram os únicos sempre ·presen~ 
tes, sempre do riosso lado, _e ª· 
sua ajuda foi constanté em t?~º 

- dicac;ons. · 

o tempo q'ue levamos de cautive
rio. 
. Só a:s JUGA foram cáp~zes 

· E ademáis de tudo isto, as 
JUGA foram, e sorn, a preserí9a 
constante, a reivindicac;:om pe~~ . 

- manente dessa bandeira que e 
. sinónjmo de L::iberdade · para o 
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PovÓ Galego, a Amnistia Total 
para todos os. presos e presas 
nacionalistas; o cesse da repres
som. imperialista contra a no.ssa 
nai;:om . . 

A intenc;om ·d~ste comunicado 
nom é outra que deixar bem cla
ro o _riosso ·posicioname.nto coí!1 
as JUGA, evitar .. maus-=entend1-

. dos e nom ser utitizados por inte
resses -alheios ou opo~unistas. 

Un saúdo patrióticq a_ todo o 
Povo Galega. . . 

Viva Galiza Ceive e Socraltsta! 
Antes mortos que escravos! D 
. ANTÓNIO ARIAS CURTO, ANTÓNIO 

GARCIA MATOS, CARLOS DEIVE 
VARELA, CUARTE ABADE LOJO_, 

JOSEFA-RODRiGUEZ PORCA, JOSE 
ANTÓNIO·MATA-LOBOS REBOLO, 

JOSE SAMARTINHO BOUC,A, MANUEL 
· QUINTAES LÓPES, MANUEL SOTO 1 

MARTiNEZ, RAMOM PINHEIRO BEIRO, 
SUZANA LÓPES POCAS, XAVIER 

FILGUEIRA bOMINGUES 

NOTA AOS LEITORES 

·o próximo ·número ,de A 
NOSA TERRA estara nos 
quiosques o vindeiro 11. de 
Xaneiro. D 

COMISIÓN PRO-AMAZÓNIA 

o dia 19 de Decembro tivo lugar 
a apresentación pública da Co
misión Galega pro Amazónia (in
tegrada por Anabam, Cenar, 
Cygnus, Er:va, SGHN e _X~vale). 

Por qué unha com1s1on t?l7 
Sen esquecer toda a problematt
ca meioambiental que nos afecta 
directamente, non podemos elu
dir a nosa responsabilidade na 
destrución do sistema amazóni
co, xa que representa desequilí
bdos climáticos xerais no plane
ta aumento do albedo terrestre, 
d~ dióxido de carbono atmosfé
rico co conseguinte e{ecto inver
nadoiro, xenocídio de culturas 
indíxenas... 1 

Por iso pensamos que é nec~
sário o artellamento dun mov1-
mento de solidariedade nos pai;. 
ses indtJstrializados que, a fin de 
cantas, son os auténticos culJ?á
veis do seu expólio. O obxect1vo 
primordial da nosa comisión é i~
formar e concienciar sobre a s1-

. tuación existente na selva tropi
cal amazónica, denunciar todas 
as agresións que están a come
ter contra dela e como fin máis 
urxente conseguir unha morató-

. 1990 ~ 

boas novas 

ria de tres anos na sua explota
ción . e no pago da déveda exte~
na para realizar os estudos per:t1-
nentes para lograr o aproveita-

. mento rac.ional da mesma. . D 
. XOÁN M.· PÉREZ LIJÓ . 

(Vigo) 

O DIA DA TERRA 
o Ecoloxismo e a Educación 
Ambiental están de moda. · lso 
seria moi positivo se as modas 
non estiveran potenciadas por 
quen ·buscan outros interes~s, 
non taran sostidas sen convic
ción, non foran pasaxeiras. · . . . 

Por doquier móntanse act1v1-
dades en torno a temas ecolóxi
cos e mesmo lnstitucións e Parti
dos políticos vermellos e azuis 
están a tinguirse de verde a mar
chas forzadas. O asunto adquire 
tonos grotescos cando nos in!ei
ramos que moitas das campanas 
en defensa da natureza están fi
nanciadas por grupos responsá
beis do deterioro ambiental: 
World Bank, General Motors, 
Coca Cola General Electric ... 

A com~nidade internacional 
está cada vez máis unida e dis
posta á toma de decisións séri~s 
que impidan a "catastrofe ecolo
xica". Pero é necesário denun
ciar aos principais culpábeis, cri
ticar abertamente as decisións 
políticas e económicas dañinas 
para o planeta, plantexar estraté
xias que permitan un desenrolo 
sostido e armónico entre o Home 
e a Terra. 

Deberase tamén traballar en 
redes intemacionais onde a coo
peración, e a solidariedade sexan 
o denominador comun entre to
dos os países. Velaí ternos de
diante de nós o "Concerto para 
a Terra" (31-Dec.-89) e o "Día da 
Terra" (22-Abril-90). Informarse 
adecuadamente dos problemas 
ambientais, colaborar activa
mente nas accións encamiñadas 
á sua resolución e presionar para 
iso aos Governos dos diferentes 
Estados son xa abrigas éticas 
que todos os cidadáns consc~n
tes do planeta teñen que asumir. 

MANUEL ANTÓNIO 
FERNÁNDEZ DOM(NGUEZ 

(Santiago) 

somos coñecidps · 
ria Gal!za· intei~a,, 
pola nosa 
es.pecialización 
en libros 

· galega~ .. 
e .·portugueses 

, República . 
Pr:aza do Libro · El Salvador• 9 · 

Tel. 26 ·63 77 Tél. 5 6 ·58 12 
A CORUÑA . SANTIAGO 
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A Biblia ~n galega desde os te~tos _ orixinais -
Un proxecto xestado durante ·16 anos · · 

• x.c. 

Despois de dezaseis 
anos desque se iniciou 
o proxecto a prime'ira 
Biblia en galega 
traducida-dos textos 
orixinais en gr ego, 
hebreo e arameu, está 
senda todo un éxito 
editoril cunha primeira 
edición case esgotada 
en tres meses. A 
publicación na sua 
totalidade é 
responsabilidade da 
Sociedade de Estudos , 
Publicacións e 
Traballos, (SEPT), que 
actualmente ·preside o 
notário vigués Alfonso 
Zulueta de Haz . 

"A edición da Bíblia en galego, 
encadernada especialmente en 
pel branca, co escudo de Galiza 
en prata e cerámica, foi o aga
sallo de Galiza ao Papa,' e entre
goullo González Laxe: A edición 
era de luxo pero non había nen 
pérolas, nen esmeraldas como 
dix:o a prensa no seu dia . Agora 
irnos facer outra edición seme
llante e'n calidade para que este
ña depositada na Biblioteca 
Penzol_. Aquela · edición levaba 
tamén un mapa no que se reco
llia o norte de Africa e Europa, 
.saindo destacado como país Ga
liza, e como cidades as tres 
principais da cristiandade : San- · 
tiago, ·Roma e Xerusaién . . Fixé
-molo para que no seu dia non 
se éonfundira o noso país coa 
Galitzia polaca ." 

Alfonso Zulueta é un dos en- · 
tusiastas ·promotores que o 23 
dE! Novembro do 1973 pÚxéron
se dacordo para sacar adiante 
unha edición en galega· da Bi
blla "'rtoh a prtméira que se fai, 
pois hai unha anterior en catrÓ 
tomos. da Fundación Barrié, e 

· traducións dos Evanxeos neu
tros . tempos [ver crítica . ne.sta 
páxina]' pero si a primeira que 
se re·aliza desde os textos orixi-

nais . Esa foi unha 'decisión mi
cial , país pensabamos gue se 
recorríamos a outras versións a · 
perda lóxica dunha tradución _ 
iase multiplicar. Nese sentido 
esfa Biblia_ é a primeira en gale
ga desde os textos orixinais" . 
-Alfonso Zulueta destaca a ·im-

portáncia do traballo en equipa· 
" foron trece biblistas coordena
dos pm Xosé· Femández Lago e 
Andrés Tórres Gueiruga, e des- · 
pois estabamos apoiando o pre
sidente e o director xerente de 
SEPT. Xosé Francisco Domín
guez . A!-én diso hai que desla-

Unha tradución. aci galega 
con .garantias científicas e literárias 
• FRANCISCO CARBALL~ 

Acaba de saii na editorial Sept 
a Bíblia. Un volume de óptima 
apresentación con excelente ti
pografía, a un précio asequíbel. 
Estase a vender a tal ritmo que 
os editores confían en que este
xa esgotada a edición de 5.0üb 
exemplares neste nadal. 

A editorial e os tradutores trá~ 
bailaban neste proxecto hai 10 
anos. Os altos custes eran un 
obstáculo que costaba superar . 
Por fin o esforzo da · xente de 
Sept e as axudas insti.tucionais 
conseguiron que Galiza cante 
cunha 'tradución da Bíblia ao ní
vel de calquer das culturas 
mundiais. -

A este es'forzo da editora Sept 
precederan outros . Aparte das · 
primeiras no s . XIX, nbs anos 60 
os coengos Morente e Espiña 
deran á imprensa os evanxecis. 

-Vidán Torreira, Casado Nieto e 
outros viran satisfeitos os seus 
tranallos coa edición de cinco . 
volumes ao 9argo de Barrié de · . 
la Maza. O sexto inda espera o 
seu turno. E·sta Bíblia da Funda
ción Barrié ten_o seu mérito lit~
rário. pero, como outros inten
tos , careced~ seguridade tecni
ca e está moi lonxe de satisfacer 
as esixéncias dunha tradución 
de garantía. 

A editorial Sept publicou hai 
anos o .Novo Testamento. Agora 
publica toda a Bíblia, antigb e 

_novo testamentos . Catro aspec
tos merecen destacarse. A fide
lidade da traduGión feíta ante os 
textos orixinais. ·Podemos ase-

. gurar que é dl,lnha fidelidade 
altq:, comparábel ás mellores do 

mundo cómo as coñecidas 
como "Bíblia de Xerus~én'~. 

Na correción literária, sde
mais de aterse á normativa orto
gráfica oficial. os tradutores mó
vense con certa .flexibilidade 
sen uniformismos mesquiños. de 
vocabulário . Na íntrodución, p. 
XIX, os tradutores explicitan o 
seu criterio sobre· a transcrip
ción dos nomes da Bíblia. "Os 
nomes dos libros da . Bíblia , xa 
coñecidos pola xente ·nunha .d.e
terminada · forma ,. tendemos- a 
rion cambialos, S€guindo ·este 
critério , non C:ticirnos "Iehexua", 
senón Xesué; hin ''Iihzequiel'', 
senón Ezequiel" . 

Nos restantes casos a Bíblia. 
galega danos 9s nomes máis 
aproximadamente orixinais. 

. Asi : lavé, Axer, Xaúl, Iericó: Xa
cob, Xosé; Ximí. Elazar, etc., 
etc .. 
. - ·Os introducións teolóxicas 
que precedén ads .diferentes li
bros están nunha liña 'aberturis
ta e ecuánime. Procuran axudar 
'á leitura sen coaccionar ó. senti- -
do orixinal con "teologumenos" 

· alleos á contemporaneidade do 
libros. Asi escreben n9 introdu
ción ao "Cantar dós Cantares": 
.. "Hoxe en dia tódolos grandes . 

comentarios tenden 'a se decan-
. tar por uhha interpretación máis 
obvia .e sinxela : Trátase dunha 
escolma felta por un sabio ou 
grupo de sabios que , como fa
cian os escribás letrados en 
Exipto. rec9lle as xoias da· poe
sía do. seu pobo para as, transmi
tir á posteridade. O estudio dos 

· modelos mesopotámi-cos e sobre 
todo . exipcios, e mailo · coñece
rhento do folclore árabe fan de- · 

car que todo o mundo tr_aballou 
gratuitamente. e só tivemos que 
"liberar" a alguns dos colabora- · 
dores para poder facer o traba
llo. Pero._hábia equipas de trad.u
ción , de u.nificación da língua . 
de corrección. Ndn se escatima
ron cartas para consultar toda a 

tectar no· Cantar unna chea de 
xérieros· de lírica amorosa" (p. 
839) 

Na mesma liña están as notas 
que remiten a textos paralelos e ' 
canta notabelmente para unha 
leitura íntegra c;l.e toda a Biblia . 

· Por fi,n ; esta Bíblia quer ser 
!ida por todos. ~como a ·chamada 
"Latinoamericana'" verten á lin
gua .vern·ácula actual intentando · 
que as denotaci'óns sexan o 
rnáis fieis e intelixíbeis . . 

Gali.za ten xa · unl'la~ Biblia 
axeitada ás suas ·necesidades 
culturais e reliXiosa-s·; unha Bí
blia chamada -a influir grande-_ 
mente na normalizació11 donoso 
idioma e n~r sua estandariza
ción . Empeza. asi este texto: 

· "Ó principio de crear I)eus o 
ceo e . a terra , a terra era unha 
masa diforme e baldeira. as te- . 
bras cubrían os abismos e un 
vento poderoso axitaba as au
gas". (Xénese, 1) 

E conclue: 
. "Ouen testemuña estas cou

·sas, di : "Si. vou muña". ¡Amén! 
j Ve~ señor Xest1s ! . ¡ Á gracia do 
Señor Xesus vos acompañe a to~ 
dos" .. (Apocalipse. 22. 21). 

Trece autores · participaron 
como traductores do conxi.mto 
bíblico; sete tomaron parte na 
revisión lingU:ístíca; 'coordena-

. ron o traballo X osé Fernandez e 
And,rés Torres Oueiruga; leva
ron a xestión editorial A. Zultie-
ta e X.F. D_omínguez. É imposí
bel suliñar de quen é 6 maior es
forz9, pero certamen.te Aridrés . · · 

· García Vilariño gastoú horas e 
. preocupacións na reyisión glo

bal dun traballo ·colectivo úniéo. 
_A todos. noraboa. -O 

bibl iografia precis9: e nese sen: 
tido a Biblia en galega esté ªº 
dia de· investigacións recentísi
mas. Se tivésemos -que cobrar 
todo ese Úaballo a edición teria 
que venderse a máis de doce 
mil pes.etas ... 

No ano 1980 salia o "Novo 
Testamento" "que nos serviÚ de 
práctica na edición. e agora in
clúese aqui con novas no.tas e 
correcóións. O certo é que hai 
tres anos tivemos un momento 
en que pensamos que nos ía
mos ter que dár por vencidos. ·· 
Pero seguim~s· adiante e aqui 

· está o resultado: 5.900 exempla-· . 
. res editados cunna primeirn edi- . 
ción case esgotada .Estamos 
perrsando xa nunha reimpresión 
ou nunha semunda edición corri
xida. Esto último seria máis . 
complexo. técnica e economica
mE;mte. Para a primeira- edición 
a subyención é de· .dez millóns 
de pesetas da Xunta . pero só un 

• mil1ón é a fondo perdido. polo 
que hai devolver case un 50°0 
desa subvención. e non quedan 
case beneficios ... · 

Normalización e 
fixa,cÍón da .língua . 

J 

Fóra de-dúbidas está a utilidade 
de ter unha obra da magnitude 
da BíbÚa na- Dosa lingua. mais 
Alfonso Zulueta destaca · que 
"sen ser··a éµoc;;a na que a Bjblia 
de Lutero· axudou a_{ixar o ale-

-mán . como língua ·escrita~ esta . 
edición en galega ,tamén pode 
ser un bon apoio á normaliza
ción do galega. / Polo demais é 
te[ a palabra -de -Deurs no noso 
próprÍO idioma. e ten Ün ·válor 

. grand~ no proceso de construc
ción cu1tural do país" .-Na Intro
ducción abóndasé neste aspec
to. "É preéiso cooperar co movi-

- mento de implantación da litúr-
, xia· na nosa língua que coa pu
blicnCió11 do Misal e doútros 
textos tel1ta restabelecer ,a nor
malidade Iiñgüística na expre
sión · litúrxica e devocional ( ... ) 
SEPT confia que esta ,tradución 
da Biblia sirva moi ~specialrnen~ 
t.e parn a edición definitiva dos -
Leccionários de Mi_sa . no carni
!10 de acadar a plena normaliza
ción da litúrxia en galega.. . O 
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~ Vari Caramés 
'A fotografia é unh? forma ~e mirar~ victar 
• MANUEL X. CARBALLIDO 

Va:ri Caramés. O Ferrol 
(A Coruña). 36 anos. . 
FotóQ-rafo .· Exposicións 
e_n _ diferentes puntos da 
.xeografia· do -planeta. A 
-cor:uña, O Ferrol, 
Coimbra, Madrid, · 

·Barcelona;· Vigo, · 
Santander, Lisboa,· 
B~aQa, . Córdoba., .. 
Compostela, Ouimper, ~ 
Montevideo, · etc .;. 
avalian unha se~iedade 
·como profisional. 
Publicacións como La 
Naval; Luzés de. Galiza; 
Diorama, Tintimán, FV, 
. son, t~mén most_ra .<!º 
seu movimento ·nos 
meios impresos, 
ademrus de diferentes 
traballos deseñados · 
para ~ine e vídeo. 

Na rua, o seu roáis novo traba
llo, Album. Unh·a mostrado .ollo 
que brn¡ca polos camiftos roáis . · 
inverosímeis. E, ante todo · a le
dícia, un xel.to alegre de ollar a 
vida ali onde esta surxe ... de sú
peto, sen adultera(:ións nen su.: 
perfícialidades. Arte (aindá _que 
el rron. gaste da palabra), .-en de
finitiva, que reflexa case- que 
todos os pasos que ~l mesmo 
vai descobrindo no carniño, , 
nese longo e descoñecido cami
ño. 

-O libro é un album que ten 
o espírito de album de fotogra
fías -di, rnentres descobre cos 

. · seus ollas unha imaxe nova-.. 
É algo asi como unhá metáfóra 
da: existéncia, de recopilación 
da memória ao longo ·do tem
po ... Sensacións. Apontarnentos 

.do natural. 

Entendo que "o máis impor
tante para miné a beleza, a fer
mosura", di, fa_lando, con mimo, 
-expresando a sua própria uni
versalidade. "A .beleza", engade, 
'.'é · a procura espiritual de un · 
mesmo. Para _min a beleza é .im
portante porque eu son un ro
málltico empedernido. Corn bon . 
galego, . síntorne romántico, a · 
tope. Porque .moro nunhá reser
va. Ouen non foi algunha vez, á 
Costa da Morte?", interroga. E
atalla, afirmando con contun
dénc;:ia, que "a todos nos deu al- · 

. gunha vez o \Aento na cara". 

·A fotografía; 
~n pasate~po 

·confe~a que a fotografía ;,é un 
pasatempo, unha forma de. mi-

. rar·a Vida". E foi de cativo canto 
empezou a ter certo iriterese 
polo "terceiro olio", ·apoiado 
"polo rneu pai· -lembr9-.. bajxo 
o sorriso-. Meu pai tiña~unha 
cámara daquelas, nas qu·e habia 
que compoñer todo a ollo. E con 
aquela cámar.á aprendin a coller 
·ollo". 

De.fine o· munctó· da "arte" con 
certa desconfianza. Non ere in- · 

- teiramente en todo canto se di, 
nen está dacordo coas arnbigui- · 

r IJ i l:J !} .r ílí ,_s_-·._·a •. 
artes gráficas 

deséño, composición electrónica, · 
l.aboratório, 0.Hset, 

· encadern·aci6n · ' 

MQNUMENT0,· 16.-8-15960-RIVEIRA-TEL. a·7 32 01 

dades· daquelas que aparente
mente "van por díante tocando 
a flauta". Ainda que recoñeée 
qlie. si,' "efectivamente, ._hai fotó
·grafos. E moitos. Mais hai pou
. cos artistas. O m~srno pasa en 
calquer · outro apartado da arte . 
Moitos pintores e póucos artis
tas. Moitos escritores e poucós 
artistas. Etcétera." 

Gáliza, 
. '. "-µhha reserva 

Cando tocamos d tema Galiza · 
parece que compre dicer o de 

.sempre ainda 'que ese ·non "'de
sexaramos" fose a realidade. 
E.ara Vari .. nembargantes, "Gáli- · 
za é unha reserva na que hábe-
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'SOMOS UN POVO 
CRIATIVO, OUN 
SENTIDO ·DO HUMOR 
FANTÁSTICO E 
UNHA IRONIA 
EXEMPLAR' 

na que borrar urxenternente o 
complexo de inferioridade que 
padece. E ser un pouco rnáis 
chauvinist~s" . E cabréase. Pon
se en pé. Vai e ven. Atende a 
un e a outro . Ó fontaneiro, qi:ie 
non chega. E os venres hai 
clientes. A via de água chega 

. xa até o recuncho máis escolli
do. Mais el toma de novo. Volta 
a cadeira. Senta. "Onde estába
mos?, ah, xa. Pois o que .digo, 
máis.chauvinistas. Esa é a .pala
bra . Xa é hora de que saiarnos 
do inverno tan longo que non dá 
rematado. 

É o que nos falta aos galegos. 
Demasiados hospitalários cos · 
de fóra e demasiado venenosos 
cqs d~ ·casa. Entre nós -expli
ca- somos individualistas e 
persoais. E para que as cousas 
mellaren é necesária máis cali
dade humana e menos consumo 
baratq e alineante. Mirarse máis 
para adentm -=-explota- e me
nos para afora~ Máis cruce. en 
definitiva. 

_Recoñece, por outra banda, 
que na Ga4za "sobr~ talentos" . 
E significa que "somos un povo 
excéntrico e extravagante onde 
en cada aldea hai vinte tolos". 
Na sua opinión, tal ven dado 
"porque somos un povo criativo, 
desbordantemente criativo, cun 

',H.Af MOITOS 
FOTÓGRAFOS E 
POUCOS ARTISTAS. 
·COMO NA PINTURA 
OU NA LlTERATURA' 

sentido do humor fantástico, 
_cunha ironía exernpla:r, cunha fi-
losofia preñada de refráns , De 
vida; coño. O que non sabernos 
os galegas -enfádase- é' ven
der .·o artículo . E · ao postre, esa 
taiérnia. nasa termina por ser 
inútil: O galega á romántico por . 
natureza. Non sabe vender." 

Fago a. guerra 
pala miña conta 

·É difícil atopar guerreiros for
mais con esta moldura. que se 
atén eró estaribel convencional 
impE;lrante. E Vari ' non é tam
pouco. deses. "Políticamente -
aponta" . fago a guerra pela 
miña 'canta . Non teño carné de 
nengun partido. Nen quero telo. 
É mellar así. Estamos todos. 
Eles e rnáis eu . Pero cada quen 
no seu habitáculo escollído." 

Aínda que , ben o sabe, "a loi
ta contidiana xa é abando para 
que un se ocupe de rniudezas 
ou cativeces como é iso da afi
liación. A históría está dentro 
de cada un de nós . E. de por si. 
en cada un .de nós xa haí un 
partido - preciso. Talvez, o pro
blema é que o univer~o en xeral 
non se coñece o suficiente 
como para que as cousas deíxen 
de ser tan e..scuras como o rneio 
sociolóxíco pretende irnpor. A 
loita existe. É certo. Mais , ho
xendia, hai que recorrer a novas 
estratéxías, a novas plantexa
mentes que teñen pouco a ver 
coa hístória preterita. o futuro
é hoxe . E a revolución que nas
ce, por si mesma. non ten nada 
a ver ~o pasado.'r · 

Futuro 
O futuro . Existe? Haino? Está 
convencido de qúe si. "Natural
mente. Claro que hai futuro. Se 
veñen en moto, tío", di, preci
sando que é un futuro "que non 
debe J'.)laxiarse. Ten que ser o 
naso. E primeiro , ternos que 
atopar o carballo que vai cara a 
marte. que se extingue se non 
se lle pon remédio. E plantá-lo . 
Menos ·Fraga e rni;íis fragas", 
saiulle de súpeto. 

·É Vari Caramés. O mistério. Un• 
mistério. Unha realidade, nem
bargantes . Unha conciéncia 
máis no siléncio pensante do 
cosmos. E unha infelicidade fe
liz. Porque, como el mesmo re
coñece, "son a dúbida roáis 
grande que existe na miña vida. 
Unha abstracción . Talvez, unha 
quimera." O 
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Crónica dunha 
decada 1965-1975 ou 
a vangard? ocultada 
A Galeria Vediarté da Coruña, 
co patrocínio da Deputac'ión 
Provincial, apresenta durante o 
mes de Decembro a exposiéión 
Crónica dunha década, 1965-
1975, que recolle obra gráfica 
en soporte papel, agás unha tea, . 
e diversas técnicas calcográfi
cas, de catro criadores -un de
les colexiado- que supuxeron, 
desde os xa lonxanos anos se
senta, unha ren;vaci9h do tradi
cional xeito de estar español no 
campo da pintura, é dicer, a re
vitalización do naturalismo. 
Juan Genovés, Equipo Crónica 
(Rafael Solbes e Manuel Valdé's), 
Doroteo Amá.iz e Rafael Cano
gar, xunto con outros máis , ób
vio é dicelo, entenderon o oficio 
de pintar coma un compromiso . 
co novo suxeito histórico do sé
culo XX, as grandes multitudes 
que fan e sofreno devir do mun
do, e coa normalmente tráxica 
história deste país que lles daba 
vida e tormento. 

O seu modo de expresión mu
dou o obxecto habitual da pin
tura e, usi, trasladouse da natu
reza morta á sociedade viva, do 
individual e quedo ao ·xeral e en 
proceso de cámbio; tamén o ob
xectivo se modificou, pasando 
da contemplación ensimismada 
á reflexión crítica sobre o próxi-

. rno/lonxano, as máis das veces 
tinxíndoa de ironía esperanzada 
e outras deixándose arrastrar 
por un tenebroso pesimismo. E 
dd suxeito qué? O suxeito na 
obra de arte sernpre é doble, 
dunha parte o criador, da outra, 
para co,mpletar e reabrir a ac
ción, o espectador cualificado. 
Nun dos casos que nos ocupa , 
o criador é provocadorarnente 
colecivo, a Equipa Crónica, que 
naceu con tres membros e pos
teriormente quedou reducido a 
dous, quebra o ancestral tópico 
da subxectividade individual 
como única via para producir 
sentidos no discurso artístico . 
Do outro lado substitúese o es
pectador avisado polas grandes 
minorías que se cultivan no feí
to sucesivo de difundir a produ
ción plástica. Como rnédio fun
damental escóllese a obra seria
da -economía de custes , rpobi
Jidade, fácil comercialización, 
etc ... - e os espácios de exposi
ción non comerciais, o movi
mento da Estampa Popular de 
meados dos aos sesenta , é canle 
e lugar de encentro dos xóvenes 
artistas do momento. 

A presente mostra aporta tra
ballaos desenrolad0s entre os 
ános finais da década e os pri
meiros setenta, o influxo de Pa
rís e as suas revoltas culturais 
teñen moito que ver cunha gran 
parte da obra exibida .. por ser 
·esta cidade refúxio e morada 
dalguns dos cr~adores aqui re
presentados e ·noutros casos, 
para os cami12-antes impeniten
tes, o viJ::?rante e osixenador 
c'ontraponto para o afogante e 
opaco ambente cultural que se 
vivía na España franquista. 

De' Juan Genovés (Valencia, . 
1930) móstranse oito augatintas 
absolutamente -representativas 
do séu quefacer plástico. Pou
cas córes para enfatizar os valo
res xeornétricos da composición. 
- neste caso, dialéctica bran
co/negro--, movimento suxeri
do polo viñeteado da ~ena, t~re
ra resohici9n d~ falaz . di~otorpia 

,.,.. 
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Equipa Cronlca, Barroco Español (1966, 

figuración/abstracción, como o 
mesmo Genovés afirmaba nun
has recentes declaracións (16/5/ 
1989), "Coido que toda pintura 
é abstracta. Todo cadro é unha 
tea manchada de pintura que 
ten moitas leituras posíbeis. Al
guén dicia que un cac:lrn rneu é 
coma un espello . Desaparece o •· 
pintor. Nunca entendin.ben esa 
diferéncia ·entre figurativo e 
abstracto . No fondo a pintura 
non é rnáis que nós mesmos" . ·. 

E, sobre todo iso, unha fina 
sensibilic:lade para apresentar 
·estados de ánimo colectivos , 
abismos, rupturas e catarsis, 
que raramente se encontran 
noutros pintores contemporá
neos. 

A Equipa Crónica (Manuel 
Valdés, Valencia 1942, e Rafael 
Solbes, Valenda, . ;[940/1981), 
que pasa por se a máis alta re
presentación do pop-art español 
e testigo evocador do ambente 
visual dun tempo histórico, . é 
moita máis que iso, xa que lo
graron, co. sinxelo _método da 
sintaxe de imaxes/arquetipo 
descóntextualizadas, producir 
novas significacións e un xeito 
de ver desinibido' analítico e 
empapado de chispa mediterrá
nea . A tea e os catro pa:peis se
rigrafados, que aportan á expo
sición, están dentro de duas 
etapas sucesivas que a mesma 
Equipa define-como "A Recupe.
ración", tratarnento de iconos 
da pintura española do Século 
de Ouro e "Autopsia dun oficio", 
reQexión sobre o ex~rcício da 

Doroteo .Amaiz (1972) 

píntUra. En fin, que . deambula- · 
ron con indolénc'ia polos lugares 
sagrados e voltaron cárregado(:> 
de reliquias poirentas transmu
tadas en xugosos froitos . 

Se se Afirma habitualmente 
que non hai estética sen ética, 
a traxectória criativa de. Doroteo 

. Arnáiz -é paradigmática. Trape:. 
cista sén rede, qué· ttanstta. os 
camiños da -produción · pl.ástica 
cos senlleiros apoios do seu leal 
saber e entender e dill! apabu- -
liante rigor técnico, que en oca- · 
sións ·distrae a atención do es
pectador doéto do único impor
tante na obra de arte, a aporta
ción de novos _ sentidos. Posui
dor dun· alfabeto próprio, tjentro 
do realismo máxico, co que 
compón textos epiocionantes e 
lúcidos, agora líricos, máis tarde 
tráxicos, como o permanente 
abalar da vida. Os catorce auga
fortes/augatintas que apresenta 
Ooroteo Arnáiz (Madrid, 1936) 
corresponden ás séries "Os pa- _ 
seantes da Paz" e "Os desastres 
da Paz" e que o crítico Julián 
·Gallego comenta:· rlAparecen· 
persoaxes, isolados ou en grupo, 

, arneazados pola guerra, en corn
posicións de dous ou rnáis com
partimentos, con claras influén
cias do pop-art no Q"Jafismo 
; orno na cor. AVicíñase a evolu-
ción do 68':. . 

As oito litografías de -Rafael 
Canogar (Toledo. 19~5) _son bon 
indício do. importante protago
nismo <leste artista na subver
sión de modos de traballo, so
portes e técnicas da catividade 
criadora contemporánea. Mem.
bro recoñecido . do grupo "El 
Paso" que polos anos. cincuenta 
introduce a litúrxi.a abstracta no 
anacrónico panorama da. pi.Iltu
ra e escultura española daquel 
tempo. Mestre no uso ·ctas novas 
tecnoloxias e materiais, incor
pora a fotografía , o uso do po
liéster, a roupa do home dando . 
volurne a0-que solía ser plano, 
bastidores valeiros e imaxes re-

. cuperadas dos meios de c.omu
nicación. Tamén encadres insó
litos ·e grandes formatos, toda 
unha revelación. Unha arriscada 
atitude, que en diversas etapas 
.e meios expresivos, narra as 
pulsións do ser so~ial do presen
te século e as sinrazóns do Po-
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der que' quebran permanente
mente o que ha vir . 

En resumo, que a ~portación 
histórica deste grupo de criado
res · foi vanggrda e segue a selo, 
·a pesar de ·que o papanatismo 
dos poderes fácticos do mundo 
da arte, quixo procurar unhá 
nova pintura para os oitenta· con 
referentes en abstractos e ex
pr_esionistas, europeus e nortea- -
mericanos, · radicalmente alon
xado da nosa própria tradición 
plástica, ·porque construe uh fio 
de prata que nos une co mellar 
da nosa pintura clásica e, fnda
ment~rnente, porque- nos repre
senta no que somos e no que 
ensoñamos · O 

FERNANDO FERRO 

· :;ll11~m~1filmj : 1::1rnt 

. Pallamallada, · í1Poi 
que non h.ei de 
cantare" 
Disco de folclore corno poucos 
que se editan actualmente na 
nosa música, este LP de "Palla
mall~da"' . xa que o seu repertó
rio é froito dunha variada escol
rna do · traballo de campo que 
precedeu á sua gravación; todas 
as pe zas son tradicionais, e fo
ron recollidas e:q distintas bisba
rras do País, ou ben nos Cancio
neiros habituais. A edición 
cornplétase cunha abondosa do-· 
curne.ntación: que serve de pe¡
fecto complemento didactico. 

A variedade que no seu cohti
do encerra a música .tradicional 
galega resalta xa na primeira 
audición do disco. Haí sorpresas · _ 
como un "Chotis solto", que in- . · 
traduce un acordeón en logra.da .-· 
ensamblaxe GO resto da instru
mentación, que por descontado 
é a convencional dos nosos gru
pos de gaitas; tamén · cor:1tén 
rno"rnentos líricos (gaita e voz 
dánse a man en "Vai Manuel", 
cuxo canto, por natural, dificulta 
a comprensión do texto); outros 
máis ledos e ·bailábeis f'Pasado
ble-farsa _ de Carril" , "Pal.ka", 
"Valsé"); unha "danza e contra
danza" · co elocuente título de 

· "Aninovo". , 
Pola sua própria condición, 

c;ompre agardar deste disco a 
maior fidelidé\de posíbel a "~es
peito dos pa~óns polos que se 
move a música popular, e en tal 
sentido únicamente cabe pór re
paros na percusión, que, ás ve
ces, poderia condicionar o po
tencial carácter "guerreiro" dal
gun · tema. Asi e todo, agarda
qids poder disfroitar algun ·día 
do fato en . cuestión na sua pró
pria salsa; é dicer: Iiunha festa 
a ceo áberto, na que poidarnos 
confundirnos cos seus sete 
membros e compartir con- eles 
as respeótivas responsabilida
des. O 

XOÁN MANUEL ESTÉVEZ 

. , 

I 

Un vilancíco 
mindoniense do · 1871 

Edit~os aquí o texto de um 
vilancico -ainda inédito, que 
saibamds- cantado na catedral 
de Mondonhedo n~ noite de ·Na
tal de 1871. Oferecerno-lo ern 
versa.o normativizada segundo 
os critérios habituais (iso é, re
gularizando os aspectos gráfico 
e mórfico , mas respeitando olé
xico). 

Introdugao (Alvorada) 

1 Quem sao esses homes loucos 
que brincam pela Cida 

3 como brincamos cabritos· , 
qua.Ildo estao com suas maes? 

5 Deixemos· no monte o gado 
e vamos alá, rp.paz, 

7 gue algo d~ve haver de novo 
· lpra esse tp.nto louque_ar. ·. 

Estribilho (Moinheira) 
9 Vamos alá,· 

Vamos alá, 
11 a ver o meniho 

que está no portal. 
13 Quem os verá, 

quem os verá, 
15 a Pepe e a·Marica 

o nena bicai! 
17 Tumba loureiro 

e toque o pandeiro 
19 e toquém as gaitas 

e o tamborileiro. 

Coplas: l8 

21 Vinios .ledos os pastores, 
bem corridos( mal folgados, . 

23 .desde o monte, rebentados, 
por chegar Jogo á cidá : 

25 ·que boje o céü·veste branca, 
tarilbém·vestem as montanhas, 

27 porque vao finar as_ mci.nhas 
28 do suinho de Satao. 

O .texto conservou-se-nos 
anóniincÍ dentro ,da partitura, 

. aµtógrá:fa_ do maestro Saavedra, 
datada e assinada "Mondoñedo, 
NoViembre, 27 de 1871./Pas.cual 
Saavedra." Por certos dados in
ternos de métrica e léxico pare
ce-nos provável que seja · obra 
do sacerdote Chao teda (1844-
1894). 

O estribilho (vv. 9-20) é urna 
moinheira com métrica acen
tual nao ·estritaínente silábica 
co~o o resto da composi9ao. 
Pode cornparar-'se corno poema 
"Vem-te, Íapaza" de Rosalia em 
Cantares Galegas. Na excw;ao 
musical repetern-se os ·versos · 
17-20, que assim compl\::ltarn a 
segunda volta da ~rnoinheira (16 _ 
compassos, que correspondern 
a 16 ·acento~ . métricos). 

Como sucede noutros vilanci
cos miridonienses, apenas che
gou a nós a primeira "copla"; 
das váiias que o vilancico con-
tinha. O 

JOSE. M. MONTERO-SANTALHA 
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En Mil altiplanos: Capitalismó e 
esquizofrf!nia, 2, Deleuze . e Guat
tari 'aventuran que "é na língua
própria na que un é verdadeira
mente bilingüe ou multilíngüe". 
Non sei se isto é mero xogo de 
palavras, mas ·pode-se ·_ialar da 
língua-sen fazer xogos de pala
vras? Penso que os autores n'os 
recordan que falar non é só pro
nunciar; senón ter vozes, identi
dades invocadas, ~ posiciona
mento.s e atributos locais, situa~ 
dos nos encontros sociais, e que 
achan na fala un entre vários 
vieiras dé expresión, unha saí
da, unha manifestación ou unha 
·fuxida do 'heteroglósico universo 
interno q_ue tantas vezes, int3ce
sariamente, sentimos como 
trampa. Invocar estratexica
mente unha das nasas identida
des por · meio da fala é o poder 
que ternos e o xogo que nos ca
racteriza como actores sociais, 
xa non como indivíduos senon · 
como divíduos: como vozes. 

Eu tampouco sei evadir-me 
do xogo metáfórico como .i:ecur
so · pa,ra entender -e explicar o 
que acontece nos univer.sos do 
discurso talado polos que se 
constituí a malidade .' Eu enga
diria dous xogos de palavras, 
entre muitos posíveis, para ex
plicar que as. causas da linguaxe 
non }ºn cc:imo parece,n. Primei
.ro : as vez es dµas persoas falan 
o mesmo dialecto, pero Jínguas 
diferentes. Por exemplo : cando 
baixamos aos tenebrosos pasi
gos ·do poder institucional, ese 
home sentado no trono do Con
cello, investido de democrácia 
consentida, talvez produza pala
vras semellantes ás nasas, na 
nasa xíria local, no naso dialecto 
suleiro, mas o discurso autoritá
rio e autorizado que subxaze a 
sua fala é-nos remoto, incom
prensível por ·divino, pois proce
d~ dun ditado democrático no 
que ncin ternos participación, 
·semente culpa .. Só tras dunha 
cuidada reflexión que vaí mais 
alá da superficie da gramática, 
comprendemos que ese home 
fala a nasa fala, mas non a nasa 

TRISTES MON·oillJGlJES ·Do P.ODER 
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· canisrnos de selección ~acial e 
reprodución ideolóxica_ que nos 
fixeron sentir orfos da :i;:Íalavra 
durante séculas operan agora 
para. nos fazer sentir súbditos 
espúiios. marxinados por non 
sermos capaces de fal~ COIJ10 

Eles sen renunciarrnos a sinceri
dade, minorizados por non sa
'berrnos dizer o que eles din, por 
•non querer manexar-nos no seu 
submundo burocrático onde se 
cozen os discursos nacionais, as 
arengas democráticas, as xusti
ficacións estatísticas da rniséria 
urbana, as apoloxias da ~stabili
dade ·como príncípio, fin, rnéto

- do, ideal, tautoloxia, sentido co
mun, destino, Estrela-Guia. 

Mas , afortunadamente, hai 
algo ' consubstancial (non por 
imperativo ontolóxico. senón 

o por experiéncia histórica) no 
5:2 
~ que eu entendo por galega que 

'--------------------'-----'--------~ escapa a calquer apropriación 

língua. Este home está talando 
español en galega. . · · 

Segundo: polo mesmo, os ver
.dadeiros falantes tarnén saben 
falar galega as vezes en español, 
as vezes en castrapo, as vezes 
eri dialecto, as vezes en están
dar r pois o poder .i;;imbólico da 
ii.nguaxe reside non na gramáti-

. ' ca senón na experiéncia -com
partida, no mesmo sentirnento 
de al.iil.ea_ción por meio d.o cal 
utilizamos os próprios instru
mentos·. de domínio para sinalar 
e sacar a luz, ironicamente, a 
nasa identidade de oprimidos . 
Por rneio- da . tala somos dívi
duos, e iso nos dá o poder de . 
presentar-nos con tantas . facia
:nas corno sexa necesário. Porén, 
o home unidimensional, o in-di
víduo, o neo-falante por conve
niéncia (en definitivo, o home 
político) nunca ' poderá · 'fa1ar 
rnais que o español, por rnais 
que fhle en galega. Ese home 
non só descoñece a superficie 
lin:güística do . gal ego (os rnodis- . 
rnos adecuados ao contexto, as 
pronúncias aberrantes, os cas
tellan1sm6 necesários).:- desco
nece ·OU ' ten esquecido sobreto
do a · -eXperiéncia histórica _de . 

sentir-se preso na _linguaxe. en
tre as paredes invisíveis dun bá
riio suburbano. involuntarfa
mente imerso na resisténcia, no 
proceso de construir unha iden
tidade heteroglásica onde o 
auto-ódio convive c;:on a pureza 
de ser o Ultimo da fila, o lum
pen-proletariado da palavra. 

Asi, o que nos ofrecen corno 
galega os Construtóres do poder 
non só non é grainatical!nente 
a nosa língua: ·non é a nosa lin-

. guaxe. e punto. Os mesmos me-
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simbólica como a que estamos 
a sofrer d~sde o poder. E iso que 
escapa a apropriación é, preci
samente, aquilo do que ~les, os 
Construtores, carecen: a expe
riéncia da rninorización e do es
quecimento histórico, da hete
rodóxia gheante, da rnultiplici
dade de vozes con as ·que cada 
un sabet ser mais do que parece 
que é: en definitiva, a experién
cia de falar, íntimamente, unha 
linguaxe invisível de resisténcia 
qlie só por coincidéncia se rna
nifesta a maioria das vezes no 
galega . 

Alguns, porque non compren
den ou porque relixiósamente 
eren que o próblema lingüístico 
da Galiza é a língua e non a ou
tra língua, o discurso histórico 
que subxaze a prática de talar. 
pensarán que estou a recuperar 

· unha vella ideoloxia rornantista 
que senténcia ao 'galega á per
manecer confinado nas caver
nas rústicas da Fala. Compren
do .que sexan cautos, perante 
tanta proclama españolista gue 
pretende impoñer-nos unha uni
dade que non ternos e perante 

, tanto panfleto que nos propón 
unha diversidade distinta da 

-------------c;t~-----~ 
. · XERAIS · . 

. que ternos. Mas sinto decepcio- . 
n_á-los no seu celo vixilante: a 
heteroglósia . que eu proclamo é 
doutra caste. Contra a· siléncio 
e ·contra a hornoxeneidade (mi
tra forma do siléncio, pois nela 
só hai uhha voz que se escoita 
a si mesma, en comunicación 
contra-riatura). eu proclamo ·a 

· subversión dos signos, dos tex
tos ,chocantes, da polifonía so
cial, dos <;es <;edilhados ou dos 
esses duplos, do contrabando 
de palavras. Desestabilizar a pa
lavra, desenmascarar o doxa, 
impoñer d~ novo a diversidade 
de vozes , irnpoñer un ·novo rexi
me de signos, ser multilingües 
en galega, e afásicos en español 
ainda que, por auto-imitación, 
tamén o pronunciemos. Por riba 
des ta di versidade só concibo 
unha superficie lingüística: a do 
galega. Por baixo, estende-se o 
discurso das múltiples experié
ruccias e da experiéncia cornun : 
a experiencia da re'sisténcia 
compartida . 

Por qué pechar os ouvidos a 
esta historia interna, que até hai 
tan pouco se expresava no noso 
texto' colectivo? Por qué seguir 
o xogo e imitar as nacións oci
dentais na redisttibuizón da de
sigualdade? Onde ficou a nosa 
voz. as nosas vozes? Desenga
nemo-nos, e ao mesmo tempo 
alegrerno-nos : o poder xa tala 
tarnén en galega, mas o poder 
xamais talará galega. O poder 
non fala línguas, ou, mellar <lito, 
só fala as línguas do poder. Ou , 
ainda mellar dita, o poder non 
fala : pronúncia, asevera, ditami
na. Os verdadeiros talantes, fa
len o que talen, son os desposuí
dos, os que comprenden que ta
lar sinceramente significa estar 
desposuídos e seguir a estar 
desposuídos. Os outros, os 
Construtores, non son talantes 
senón imitadores. Talvez pro
núncien várias línguas, mas só 
teñen unha voz : a autoritária. 
Son os lamentáveis monolín
gues do · poder, os neo-falantes 
democráticos, os tristes buró
cratas da p?).avra. O 

somos coñecidos 
na Galiz~ inteira, 
pala nosa 
especialización 
en libros 
galegas 
e· portugueses 
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NOVAS SENSUAIS ' · 

•Me/A coRu~~ 
Ramón Conde, o' escultor ga
lega das grandes dimensións, 
exporá a partir do' próximo 
mes de Febreiro. na Cascl· da 
Parra de .Compostela . "Son 
obras que asemellan xigantes, 
bocetos, estudos, ' ~te. . asi 
como o monumento aos reciei
ros", monumento , este, que . 
segue a ser unha incógnita 

· tras a "nova arde" do concello 
coruñés de "non ir no lugar 
afeito nun princípio", decla
rou. 

Por certo, as conversas en
t re Ramón Conde e o Concello 
de A Coruña para aliviar ''os 
danos ou prexuícios produci-. 
dos polo posíbel incumpri
mento de contrato (Praza da 
Palloza/Redeiros) man tense 
estacionárias", informou, fa-

. cendo fincapé en que, "de to
das as maneiras, terán que 
coQtar conmigo para acadar 
unha solución adecuada" . 

Por outra banda, Ramón 
Conde estará a partires do 
próx1mo mes de abril, en USA, 
concretamente en Texas Un 
novo traballo -fóra das lrñas 

T.IBROS 

• Novedades de 
Xerais 

Na sua colección de narrativa, 
esta ed1tonal ten publícado os 
dous prérruos de novela .Blan
co Amor e o da própna ed1to
nal · O crime da rua da Moe
da Valla de Román Raña 
Lama e Galván e n Saor de 
Dano Xohán Cabana (neste 
mesmo número publicase 
unha entrevlSta ca autor) No 
apartado de ensaios Eviden-. 
cias é o titulo dun mangado 
de ensa1os de Maria Xosé 
Oueizán. que mclue o xa es
gotado "RecupereIJlOS · as 
mans" de anos atrás. Na Bi
blloteca das Letras Galegas. 
con once títulos nás librarías, 
tamén dous libros editados hai 
anos e de difícil procura. saen 
agora editados, con prólogos e 
estudos mtrodutórios: Terra 
Cha, o tustónco 'libro de Ma
nuel Maria e Non agardei 
por ninguén unha fermosa 

Desefto de Chelo 

aabituais....::: rec;:lámao ... A_ ngu
ra de Cabeza de Vaca, con
quistador esl'lañol, é a peza 

.. que hei de compoñer, ainda 
que -confirmou- como, 
case sempre, dareille unha 

memóna da guerra -dun escri
tor mxustamente esquencido, 
Ramón de Valenzuela . 

• A outra banda da 
fiestra 

Primeiro libro de relatos de 
Francisco Castro, que sae 'en 
Ediciones Cardeñoso, unha 
editorial que ten editado ante
riormente un libro de La.lo 
Vázquez Gil, "Retrincos da . 
Historia de Vigo". O libro in-· 

ACTOS 

• Auditorio de 
Galicia 

O 5 de Xaneiro actuación de 
Yehudi Menuhin · 
Desde o dia dez estará aberta 
a exposición "Galiza : revisión 
dunha .década" . 

man peisoal. Encalquer -caso", , 
sigrüficou, "será un tempo que 
pasarei fora deste mundo don
de apren derei alguns dos se
cretos da conxuncióp cultural -
ianqui" . 

clue cinco relatos introducidos 
polo ·próprio editor, Severino 
Cardeñoso, membro da Aso
.ciación Española de Críticos 

1 Literários .. Francisco Castro · 

1
. ten colabmado en. moitos xor

nais galegas e realizado prd
. gramas cuiturais na rádio, e 
esta é a sua prirneira incur
sió11 litetária, editada en libro. · 

• · Sobre a 
· rnarxinación 

Unidade didáctica editada co
rrx.untamente polo sindicato 
.do ensino da CXTG. e o Semi-
-nário Permanente de Edl,l.ca-
ción para a Paz . Coordenada 
por Anxel Iglesias biaz a uni
dade didáctica aborda o tema 
da marxinacióri coiwertíndose 
non só en instrumento para o 
ensino, senón de reflexión e 
documentación para ·calqu13r. 
inteiresado. Pódese pedir á 
Ruado Franco, 10-1. Santiago 
de Compostela. . -

EXPOSICIONS 

• Quintan~ 
Martelo . 

Exposición qa obra última .. Na 
Galería Trinta/Manolo J\llue , 
na rua Nova 30 de Campaste-
.ta. . -

• Crónica dunha 
década 

Exposición do periodo 1965-
1975 .na Galeria Soloarte de A 
Coruña, con obras de Geno
vés . Canogar, Arnáiz e-Equipo 
Crónica. 

·• Salvador Gutiérrez 
Exposición de debux6s na Ga
lería Arracada de A Co;ruña-_ 

• futesania 

A A.C. -"Lti'rnieira" ten aberta 
unha exposici<?n dé Ú:aballos 
artesanos na Biblioteca ·Muni
cipal de Carballo. · 

- '.... -
• Paralelo 42 

Exi:iosición colectiva de artis-. 
tas ourensáns na Casa da Pa- · · 
ira en Compostela,, 

" Asorey 
Antolóxica do escultor camba
dés integrada por cuare_nta · 
pez.as orixinais. 

• M_aria ~de Felip~ 

Exposición na Galería SIC de 
Vigo (Príncipe 23-1 º). · 
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NOME .. .. ." ... .. ...... ............ .... ... .' .. .... .... ......... . : .. .. ...... .................. .. .... ...... ' 
APELIDOS '. ..... ...... ... . , ... .. ... ...... .. ... ..... ...... .. .................. ..... ... : ....... ,, .. ~ .. . 
ENDEREZO .. .. .... .. ...... ... .... ........ .... .. ..... ... ... ........ -. .... .... .. ... ..... .. ... . : ..... . 
TELÉFONO .. ...... ... ..... ... ..... ....... .. ..... ... ... .... ........ ........ .. ..... .... ......... ..... . 
POVOACIÓN ........ .. .... ... , .. . : .. .. .... ........ .. ........ ... : ............................... . 
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l>l P11r1 o reato do mundo. · • : • 
O Cheque boncório odxunto. · · _- . 
O Xiro 'lnternacionol o nome de 'A Naso Terro. Apartado i37l - Vigo. 
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Sérv
0

onse · tomar noto de atender olé novo aviso, :e con· cargo 6- miño canto, os · 
reclbo1 que.oo meu nome lles sexan apresenta~ps por Prornod6ns Cultura is Gole· 
gas S.A, (A No$o Terra) . ' 

DATA ·ATEfl:ITAMENTE (ASINATURA) 

1 ' 

A informaciqn -que : pag~ ·a pena· ter ... " 

. ABOBA TBllU. 
Nº 414 - 28 Q~ DECEMBRO DO 1,~89 

ANUNCIOS DE BALDE . 

Busca-se rapaza . para com- · ' pión ·aos alumnos . 
P.artir piso en Santiago Para máis -información pode 
para o· resto do curso. Razón: chamar á Biblioteca .sita en 
Rua do Tomo (zona <;los Bas- Garcia Baróón, 30-5º: Tfno. 43 
quiños), Porta} lV número 3, 2º 94 59. (Vigo) · 
esq . Ou Tlf. 23 98 51 dei..Xando 
aviso. úopo ptas mes ; habi
tación q iseque nova con v.ista 
exterior amplísima" . · 

Véndese unidade de discos 
1541-11 para Cornmodore 64. 
Chamar a ffierardo (986) 65' 83 
72. . ' . 

Fañemos no ·s eu coñecemE!nto . 
que o Grupo de Estúdios so
bre · a Condición da Muller. · 
''Alecrin, " conta cunha Biblio
teca-Centro de Documen
tación· qbe.rta ao público co.n 

· hemeroteca, libros e . dosiers 
relacionados cóa muller ; asi
mesmo contamos 'cunha · per
soa que poderá orientar aos 
alumnos que desexen facer' al
gún trabalio, 
As horas en que está aberto 
ao público son de 10h. a 13'.30 

. h . . e de 17 h . a 10 h. . 
··Lernbramos, que o video· feíto 
por nós dentro da canipáña·de 
previsión do embarazo na 
adolescéncia 

1 
co título "Por 

unha nova sexualidade" e que 
foi apre~entaéio aos mestres 
no auditório "Ciudad de Vigo", 
está a disposición de calquer · 
centro que ó so~icite. 

· SeJ11pre que o desexeI}., tamén 
poderán contar cunha persoa -
para o debate ou apresenta-

A co11taminación 
dos alimen~os 

(ven da páxina 8) · 

_caillívoros) 'isto tamén sofren 
. ao - tempo as consecuéncias. 

Coa masiva e ..... inconsciente 
utilización de plaguicidas , 
conseguiuse todo _o · con~rário . 
do que' desexaba o agricultor : 
aumenta~ a pl?ga que desexª
ba combati:t . E todo o aue de
sexaban as indústrias· de pla--

- guicidas : a dependéncia dós 
agricultores . respeito dos pla
guicidas . ·Por exemplo : a roña 
da maceira. As miIÍocas elimi
nan moitas follas enfermas da 

, · 

Colectivo Ecoloxista Xevale 
dístribue papel reciclado, 
artesania maya, Camisetas 
contra o V Centenário, ma
terial da campaña Pro
Amazonia e 'Bicicletas.. fei- · 
tas a man. Interesados porse 
en contacto. co Apartado 22 de 

.. Mpnforte éie Lemos,. · ·· · 

Actividades para nenos: 
cerámicá, · teatro de· som
.brás, traballos con cco:tón e 
papel, marionetas. Os sába
dos de 11 a 13.30 h . Informa
ción na · rúa Roupeiro ñº63 os 
sábados en horas de activida
des . 

A Asociación de Programa
d<?res en Úngua . galega 
chama á participar nas suas 
actividades a quen goste te-

. clear nun ordenadoL Estarríos 
ei-i Rua Dolores R. Sopeña, 1 -"3° 
esq: 155'05 A CQruña. 

A -M~sa pola Normaliza
ción Lingüística de A Coru
ña reúnese todas' as semanas 
(Mércores ás 20 30 h .) nos lo
cais . da rua Eladio Rodríguez 7 . 
15 - baixo (A Coruña). As per
soas que queiran contactar 
coa MNL ou colal;:Jorar poden 
achegarse ao local nese dia e 
hora cando o dese.icen. 

árbore cando caen· ao chao, 
dificultando a difusión da pla
g9-. Ao utilizaren os pesticidas 
estes esgotan as rniñocas. 

. Desta maneira mátanse dou 
páxaros dun tiro. Por · unha · 
banda elirriínase un aliado ·na
tural, a miñoca e pola outra 
banpa atrapámoóos na necesi
dade que o sistema nos pfere-
· ce , "os pesticidas". Agora po
demos entender pór que as 
vendas de pesticidas actuais 
ascendían no 1972 a 3.000 mi
llóns de dólares e prevese que 
no 1990 seña de 50.000 mi
llóns de dólares.-

Os .aditivos 
canceríxenós 

A . adult~ració~; e -contamina-
! ción nesta sociedade de con
sumo prodúcese. de moitas 
formas . Algunhas destas son 
os aditívos, sustáncia.8 químt
c as non nutritivas que se en
gaden aos alimentos para "mi
llo~ar" as apariet!cias, o sa
bor.. . Curiosamente a OMS e 
a ·FAO xustifican o uso dos 
aditivos por -cons}derar que 
sanitariamente son necesários 
como conservantes e antioxi
dantes .. Ademais os alimentos 
deben ter unha apariencia e 
un sabor agradábel,' coma se . 
a apariéncia e sabor de cal
quer alimento fose insoportá.-
bel. · · 

Como .Orientación os produ,
tos envasados sirtalan na sua 
etiqueta os aditivos érue con-: 
tén ·o produto na sua co,mposi-

---cIDn il:lálase o seu nome se
gliido ctuñna-·le:tr~-:--r.~ 

. ro, p~a saber ·o que di, antes 
hai q'Úe saber para que se,uti

· Jiz~. e seb son perigosos. 

• Case nenguñ alimento nos 
· chega natural, dunha ou dqu

tra maneira atópase adajtera,
do. O ónico qµe o sistema de 
despilfarro aferécese aos paí-
ses. desenrolados é informarse 
é intentar elexir o: a!iriiento 
rni;mos químico. 

.Mentres, as nacións_subde
sénroladas; con farne e misé
ria tratan cun pouco de ¡;orte, 
de comer todo o que lle chega 
·ás mans._ Os prirneiros poden 
elexir unha -sorte química a 
curto e meio piazo, e os se
gundos unha marte de farne a 
costa das duas eleicións dos 
primeiros. · . " O · 

éhus Bello forma parte do Move-
mento Altemativó de Santiago ·de 
Compostela. 
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IoEAs TRES EN RAIA 

OXOGQ._ E· 
OS XOGUETES NOPROCESO EDUCATIVO 
S. LÓPEZ ÁLVAREZ 

P. ais, nais, educad.ores, etc., vense. 
"' influenciados pola publicidade á 

_ ·hora de mercar xóguetes. Vemos 

í 

asi como o proceso educativo dos nenos 
non é elixido libremente, senón que ven 
imposto pola sociedade na que o indiví
duo está · inmerso e polos intereses que· 
nela priman. 

IMPORTÁNCIA DE XOGAR PARA O 
NENO 

Xogar para o nerio é unba das aCtividades 
mais importantes e ten un profundo signi
ficado. No proceso do xogo, os elementos 
con que este se realiz9 (os xoguetes) son 
rnstrumentos de aprendizaxe e coñeci
mento para o nena. Pero as é'aracterísti-
cas ·e significado do proceso de aprendi
zaxe mediante o xogo son diferentes en 
función da etapa ou etapas de desenrolo 
do neno. Na etapa preesco_lar xogo e tra
ballo son fenómenos entre os que existe 
un! 1a estreita interdependéncia. Pero a 
partir de certa idade o nena separa ambos 
procesos e, mentres-o de xogo forma par
te do seu desenrolé:> integral (físico, psíqui
co e social), e é o único que o satisfai, xa 
que forma parte· do mundo do pracer. Non 
ternos máis que fix-arnos nun nena cando 
xoga, que mostra un rostro ledo, feliz e 
que nos leva a- pensar na forma na cal 
pode exteriorizar a sua felicidade. Polo 
contrário, o traballo é algo aborrido, xa 
que o nena ve nel uri meio de conquerir 
cousás, buscar unha utilidade. Ademais, 
está é a idea que a grande maioria dos 

• . ·páis lle ensinan aos seus tillos. As expre
sións de "neno, cando sexas- grande tes 
que traballar" ou de "se non _estudas tes 
que traballar com teu pai" son ~xpresión~ 
que decote ·os nenos escoitan dos seus 
pais. Partindo desa conceición do traballo 
é normal que o neno comece desde pe
queno a odiar o .traballo, e por conseguin
te a escola, xa que. a docéncia actual en 
vez de ser fonte de divertimento e de de- . 
senrolo convértese en lugar· de traballo
para o aluno (deberes; etc.). No quero en
trar na polémica de posíbeis modelos de 
escala, pero o único qu,e quer9 afirmar é 
que no 'sistema actual a escala é o instru
mento polo cal se meten no inconsciente 
do nena as normas sociais que o actual 
·sistema ten imposto. Polo contrário, se 
partimos da visi.ón de que a única via ínte
gra .e feliz posíbel para unha muller oU
home sobre este planeta é aquela na que 

· o traballo sexa o máis grande gozo,. o ócio 
só sérá un gozo se é ócio verd.adeiro, quer 
dicer, ócio do traballo. O ócio permanen
te, a ociosidade dos desempregados é 
alg9 corrosivo e non é-fonte de felicidade. 
Se désemos 1 estas visións de fraballo ao 
neno, seguro que non exist11 :a tanta sepa
ración entre aqu~.1 e. .o ·XO l::Jo:--~ _ , -

ETAPAS DE DESENROLO DO NENO 

O comportamento do neno no .xogo indí
canos de que maneira vai integrarse mais 
tarde na vida SOGial. e .orno sinalá Ruriodlf 
Steiner "un nena que xoga con tentitude 
será lento cando teña vinte anos; un nene 
que é superficial no xogo, tamén · o será 
no futuro". · 
Pe~o a diferéncia entre xogo de fleno e 

traballo de adulto está en que o traballo 
busca unh::1 utilidade,. mentres que o xogo 
é a exteriorización dos Impulsos do neno. 
Este, mediante o xogo, satisfai as suas 

. necesidades e case sempre vai unido á 
sensación de pracer e redícia. ·o neno 
aprende por imitación, daí qúe intente imi
tar comportamentos de adultos (os nenos 
soen repetir actos realizados previamente 
por adultos na sua preséncia). Por ·iso é 
moi importante que o adulto aprenda· a 
xogar co neno, xa que até os sete anos o 
:f)go forma oarte do proceso de aprendí-

)
. . 

- .~ 

. . . 

. zaxe do neno. En base a isto, pódese es
tabelecer unha división ' en función do de-
senrolo do neno: · · 

a) Até os tres anos: o máis importante 
é o co_ntrol do ·carpo polo pr6prio nene; 
aprende a talar, expresividade, mímica, 
.faculdade de erguerse, andar ... ; o neno 
realiza todo por imitación. 

b) De tres a cinco anos: idade da ima
xinación, polo que a misión ttos xoguetes 
nesta época debe ser a estimulación da 
imaxiriación e fantasia do indivíduo; se o 
proceso de estimuTación é adecuado, ve
remos a grande capacidade imaxinati 1;: 
do neno; pero a estirnvléi0ión gaida estrei
ta correlación co me10 natural onde· vive o 
nen o: 

c) de cinco a sete anos: o nene xa 
non só recebe impulsos para a actividade 
des~e. fóra, senón que xa aparecen no seu 
interior; é o momento oportuno de darlles 
i!lformación xa que son moi receptivos. 
Non_ debemos ocultarlles dados referentes 
aos temas que os preocupan, e as s.uas 
curiosidades debemos intentar explicár
llas de modo que este as poda compren
der e non lle causen néngun trauma. 

IMPORTÁNCIA E OBXECTIVOS QUE 
DEBEN CUMPLIR OS XOGUETES 

· x.~gar é vive~, é. un . exeqício de prepara
cmn para a vida adulta. E un meio de co
ñecimerito e aprendizaxe que marca a 
conduta social. O xoguete non é un ele
mento neutro. Cumpre un papel funda
mental na educación do indivíduo. Así, -0 
actual sistema ten deseñados xoguetes 
por: 

-sexos: bonecas rienas; camións, fút
bol nenas. lsto contribue a seguir manten- . 
do os diferentes roles sexuais. Responde 
a intereses moi determinados para perpe-

• 1 

tJar o espirito machista e patriarcal da so
ciedade actual. 

--guerras: contribuen a manter unha si
tuación de clima bélico. Estes xoguetes 
violentos deben ser eliminados. Maís a so
ciedade actual poténcia o seu desenrolo, 
xa que hai tras eles un entramado psicoló
xico, sociolóxico e económico que os iso
la de calquer posíbel inimigo. O futuro mi
litar comeza, desde pequeno, a non odiar 
a guerra, unha astuta maneira de criar sol
dados en poténcia. (Ver "Educación para 
a paz" publicado en ANT, Especial Letras 
Galegas 1986). · 

-tamen debemos eliminar todos aque
les xoguetos onde o neno é mero espec
tador, xa que o único que ten que facer é 
premer botonciños. 

Polo contrário, os xoguetes deben ser 
criadores e educativos, que desperten a 
imaxinación e a fantasía infantil. Cumpren 
esta misión (criadora e educativa) os xo
guetes ·alternativos que promoven un de
senrolo integral do neno. 

Q neno relaciónase mediante o xoguete 
co meio ambiente que o rodea, por iso 
mesmo han estar ao servício do desenrolo 
físico e social, mental e emocional.. Un 
xoguete debe promover: . 

-desenrolo físico: única forma de con
trolár os músculos e método natural de 
adquirir experiéncias. 

-desenrolo social: o neno r-ealiza a 
adaptación ao ambiente social mediante 
xoguetes compartíbeis 'Con outros com
pañeiros e que predispoñan os contactos 
sociais. -

-desenrolo mental: o xogo bríndalle a 
oportunidade de coñecer o ambiente que 
o rodea e de estabelecer contactos consi
go mesmo, á vez que o desenrolo e .o co
ñecimento da linguaxe. O 

PUCHO 
BOEDO 
MANUEL RIVAS 

,. 

B lack Rain, a última de Ridley 
Scott, é un thriller de moito 
caralla. Hai, si, alguns cli -

chés tópicos e un remate feliz de 
telefilme pero hai ahí secuencias, 
particularmente as da noite de To
kio, que por si soas xustifican unha 
carreira cinematográfica. 

Unha das miñas diversións como 
espectador é procurarlle semellan-: 
zas aos protagonistas con xente 
coñecida e próxima. T éñco conse
guido mesmo con ET, anque non· 
vou citar ao agraciado. Na vida hai 
prototipos concebidos trala panta
lla. Por exémplo, todos os leóns da 
Metro Goldwin Mayer parécense 
inevitabelmente a Paco Vázquez. 

Son consciente de que este xogÓ 
de correspondencia responde case 
sempre a mecanismos subxecti
vos. Pero o outro día, en ' "Black 
Rain", nada .máis aparecer Michael 
Douglas, o tillo de Kirk, din un brin
co na butaca. ¡Era Pucho B aedo 
cuspidiño!. Pucho, tal cal, reencar
nado. Na película, Michael non 
canta nen nada, é un poli inadapta
do, que se xoga o pelexo entre fun
cionarios burócratas e mafias im
placables. O filme vai en sério e so
brecolle, asi que cada vez que sur
xia un problema eu marmuriaba 
polo baixo: "Anda, Pucho, dalles 
ben nos morros". O 

VOLVER AO REGO . 

O s meios de comunicación in
formaron en grandes letras 
que Galiza tora a terceira co

munidade "do Estado polo volume de 
subvencións d~ CEE. Calquera diria 
que somos uns privilexiados. Sen 
embargo hai que anotar que dos fon
dos recebidos o 90% corresponde 
aos distintos organismos de corre
ción dos desequil íbrios rexionais, tal 
é o caso do FEDER de quen prove
ñen a maioria das subvencións. 

Só faltaba que as ·subvencións 
para' correxir os desequilibrios e a 
marxinación 'tamén . llas deran . aos 
máis ricos. CJ 


	ANT 19891228-0414-0001
	ANT 19891228-0414-0002
	ANT 19891228-0414-0003
	ANT 19891228-0414-0004
	ANT 19891228-0414-0005
	ANT 19891228-0414-0006
	ANT 19891228-0414-0007
	ANT 19891228-0414-0008
	ANT 19891228-0414-0009
	ANT 19891228-0414-0010
	ANT 19891228-0414-0011
	ANT 19891228-0414-0012
	ANT 19891228-0414-0013
	ANT 19891228-0414-0014
	ANT 19891228-0414-0015
	ANT 19891228-0414-0016
	ANT 19891228-0414-0017
	ANT 19891228-0414-0018
	ANT 19891228-0414-0019
	ANT 19891228-0414-0020
	ANT 19891228-0414-0021
	ANT 19891228-0414-0022
	ANT 19891228-0414-0023
	ANT 19891228-0414-0024



