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Eleicións 
en Nicarágua: 
a paradóxica 
vitória 
do povo 
Os sandinistas perden o governo 
pero confírmanse como a forza 
política máis importante de 
Nicarágua, ao tempo que logran 
o recoñecimento universal do 
proceso democrático da 
revolución. Ao asumir o trunfo da 
UNO, a Frente Sandinista (FSLN), 
promete velar as conquistas de 
dez anos de governo nunha 
Nicarágua sen guerra mercenária 
nen bloqueo económico e 
político. (Páx. 14 e 15) 

Pilar Garcia 
Negro: 'O 
fundamental 
é a normalización 
do galego' 
Os escanos nacionalistas do 
Parlamento teñen caras novas e 
loxicamente, debido aos 
resultados, o maior número de 
incorporacións preséntao o BNG. 
Pilar Garcia Negro encargarase, 
en nome do seu grupo, de estar 
presente nas Comisións de 
Educación e Cultura e na de 
Seguimento da RTVG, amén de 
atender os temas surxidos na 
circunscripción pala que resultou 
eleita: A Coruña. (Páx. 12 e 13) 

As celulosas de 
Portugal entran 
no mercado 
galega do 
eucalipto 
O consórcio formado polo grupo 
papeleiro sueco Stora 
Kopparbergs Berglass e a 
Celulosa da Beira Industrial 
(CELBI), veñen de alugar no 
concello ourensán de lrixo 27 4 
hectáreas de monte comunal 
para a explotación do eucalipto 
con destino á sua fábrica de 
pasta de papel de Beira en 
Portugal. (Páx. 6) 

O catalán 
ameazado de 
morrer nas duas 
xeneracións 
próximas 
A sete anos de promulgada a leí 
de normalización lingüística e 
nove anos despois do manifesto 
dos 2.300, unha iniciativa de 
funcionários castellano-parlantes 
en defensa. do castellano en 
Catalunya, dous sucesos de cariz 
diverxente volveron pór en 
candeleiro o tema da 
normalización lingüística do 
catalán reavivando a pantasma 
antiga do debate sobre o 
oilingüísmo. (Páx. 1 O) 
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O ALCALDE CORUÑÉS 

FIXCJNORMA ORDINÁRIA DA EXCEPCIONALIDADE DO TROCO · D~~ 

PACO PERMUTAS 
Uns poucos construtores controlan toc:fo o chan urbanizábel da capital coruñesa; 

até compraron as zonas verdes. O concello nunca recorreu á expropiación, 
senón que se adicou a trocar solares, sen pór o seú património en pública subasta 

· como é de lei. Algunhas destas permutas acabaron nos tribunais 
e no conseguinte escándalo, doutras nen se tiña notícia. En poucas horas, como 

no caso dos terreas para a Universidade, algunhas empresas gañaron centos de millóns .. 
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El Corte Inglés construeuse no solar municipal de A Cubela 

O TRINQUE DA 
POLÍTICA SOCIALISTA 
Se en Sevilla agromou a roseira máis repoluda do tráfico de 
influéncias, que serviria para adornar durante semanas os floreiros 
dos meios de comunicación como necrolóxica do pasamento dos 
"100 anos de honradez" socialista; A Coruña é o trinque no que -
pode apreciarse a política de "adecuación ás circunstáncias", 
chamada en slógan do cámbio. Aparece corno o exemplo máis 
claro e diáfano da evolución socialista cara postulados políticos 
que teñen como eixo ideolóxico a perpetuación nos governos. 
Non hai que esquecer que o próprio Alfonso Guerra abenzoou, en 
máis dunha ocasión, non só a política realizada na Marineda, -
senón ao seu próprio rexidor. 

Pouco importou que na capital herculina un governo municipal 
de ampla maioria socialista se convertese no mellar xestor dos 
.fntereses daqueles estamentos que, durante anos, medraran 
acubillados baixo o paráguas protector da ditadura, utilizando os 
negócios especulativos para facer fortuna. 

Esta política estivo aqornada polas mellares ·virtudes de que 
fixo gala o PSQE desde 1982: a prepoténcia e o medre social dós 
seus membros. 

Asi, Francisco Vázquez, aoque o enxeño popular alcumou 
como o Rei Sol, para condensar nun só calificativo o xeito de 
governar, foise enfrontando, pouco a pouco, aos estamentos 
sociais máis dinámicos, liquidando mesmo ás voces discordantes 
dentro do seu próprio partido. -

En primeiro lugar enfrontouse, nunha guerra a marte coas 
asociacións de viciños que se apuñan aos seus plans, sobretodo 
urbanísticos, mentres criaba un quintacolumnismo asociativo. 
Máis tarde foron os dinamizadores e criadores culturaís os que se 
opuxeron contundentemente aos desígnios emanados do Pazo 
de Maria Pita. Urbanistas, traballadores municipais, ecoloxistas ... 
mostraron tamén un claro rechazo á sua política. 

Mentres tanto desviaba a atención da maioria do pavo dunha 
forma xa inveterada nas ditaduras: embarcarse en guerras 
sacrosantas, neste caso a da capitalidade, tinxida de anti
galeguismo, e en obras faré;lónicas, tanto pala teima dos obeliscos 
como pala sua grandilocuente ésterilidade, que aparentasen o 
despegue: "A Coruña despega", foi o lema escollido. 

As volandeiras destas campañas acochaban os negócios 
soterráns, a xeito de ~parcamentos ou de excavacións para 
grandes áreas comerciais. 

Nas licéncias, cámbios, permutas, sempre apareceron as 
mesmas persoas, directamente implicadas ou como 
intermediári.os: Por-detrás, outra tónica do socialismo felipista: a 
gran banca sempre como a gran beneficiada. 

Para entender mellar a política municipal de Francisco Vázquez 
son ilustrativos .estes dados: un construtor controla a case · 
totalidade das zonas verdes previstas no PXOUC; nunca se lle 
expropriou a un grande proprietário, recorrendo á 
excepcionalidade, feita norma, da permuta; a vivenda é na Coruña 
a máis cara da Galiza é unha das máis caras do Estado. As 
chamadas normas do mercado, están, como case sempre, 
suplantadas poro monopólio do chao, administrado a conciéncia. 

Francisco Vázqu,ez precisou o seu xeito de facer política nun 
colóquio realizado en Compostela: "cada ano unha gran obra, 
para o ano 2000 o Plan Xeral de Ordenación Urbana". O seu 
compañeiro vigués, Manuel Soto, recoñeceu que antes de 
redactar o PXOUV chamara aos construtores para coñecer os 
seus proxectos. Unha política realizada a medida. D 

Ana&DBBA 

A permuta dos terreas para a Universidade de A Coruña 
súmase aos escándalos da Canteira e A Cubela. 

Troco de solares, 
·a excepción feita norma 

e negócio 
ALFONSO EIRÉ-LUIS MÉNDEZ 

Cada vez que o Concello de A Coruña fixo unha permuta 
de solares, saltou o escándalo. O máis recente, cando ainda están 
nos tribunais o da Canteira de Santa Margarida e os da Cubela, 
o dos terreas para a Universidade: foron mercados o dia antes 

do traca. O governo munipal do PSOE nunca recorre 
a expropiación nen a venda do seu património en pública subasta 

como contempla a lei. 

A Coruña está hipotecada 
urbanisticamente polo 
PXOU aprobado polo 
governo sócialista e por unS' 
poucos construtores que 
controlan todo o mercado 
do solo; por comprar até 
compraron as zonas verdes 
e de equipamentos, para 

Houbo un tempo no que A Coru
ña foi unha península. Co pasar -
dos anos encheron o istmo de 
galedas pero o Birloque ainda 
quedaba a case unha légua da 
cidade. Chegou Malina á alcaldia 
e Franco a Meirás e a urbe co
mezou a comer ás aldeas que se 
asentaban en terra firme. Liaño 
Flores quixo seguir a edificar a 
gran cidade e pactou co grémio 
dos construtores, facéndoos a 
un tempo impulsores e controla
dores da urbe. Manuel Soto era 
o seu máis xenuíno representan
te. Comezou daquelas o dasme
douche das permutas entre o 
Concello e os avezados e avan
zados construtores, adubiado 

permutar lago co concello, 
realizándose substanciosos 
negócios, alguns en poucas 
horas. Estes cámbios 
acaban sempre nos 
tribunais que, até agora, 
sempre fallaron a favor dos 
viciños, pero o Axuntamento 
recorreu as senténcias que 

palas expropriacións de ofício 
aos pequenos propietários. 

Entrábamos nunha etapa his-

'NoN COINCIDE O 
PLANO DA XERÉ_N_C-IA-
URBANÍSTICA CO 
APROBADO POR 
ORDENACIÓ_N_D_O __ 
TERRITÓRIO. 
DETECTÁ...;;.;..N=...DO.__S_E_A_S_ 
DIFERÉNCIAS. 
SOBRETODO, NAS 
TRAMAS DO PLANO' 

o consideraban 
perxudicado. O PP, que até 
agora sempre respaldou ao 
PSOE nestes affaires, e uns 
meios de comunicación 
locais medoñentos, 
permitiron que a 
excepcionalidade se fixese 
norma. 

tórica na que o medre herculino 
e a sua conformación como ci
dade quedaba apreixada pola 
especulación urb&nística, até. o 
ponto de converterse nunha das 
cidades coa 'itivenda máis cara 
de todo o estado e a primeira da 
Galiza, superando, .incluso, · a 
Compostela; pero tamén na épo
ca na -que se dan as primeiras 
reaccións viciñais desde o alza
mento fascista de 1936. 

Foi, precisamente, a protesta 
viciñal a que impediu a constru
ción de edifícios de luxo na Can
teira de Santa Margarida, solar 
polémico ainda hoxe. Unha sen
téncia da Audiéncia ·paralisaria o 

- proxecto, pero a corporación de 



A especulación urbanfstlca medra ao longo dos anos pésie á oposición municipal 

Liaño recorre'ria o fallo da Sala 
do Contencioso. 

Mentres tanto, os viciños re
clamaban un Plan de Ordenación 
que puxese remate ao que califi
caban como desfeita urbanística, 
da que son claros exemplos a 
Rua de Juan Flórez ou os bairros 
da Agra do Orzán, Os Mallos ou 
Os Castros. , 

Cos primeiros comícios muni
cipais chegou tamén a redacción 
dun Plan Xeral de Ordenación 
Urbana de A Coruña, que, entre 
outras causas, declaraba a Can
teira de Santa Margarida como 
non urbanizábel. 

As forzas telúricas coruñesis
tas vian perigar os seus grandes 
negócios imobiliários, proxectos 
como o dos aparcamentos, xa 
redactados, nos que estaba im
plicada a gran banca española. 
Romper os pactos de governo 
existentes en Maria Pita e sacar 
a Domingo Merino da alcaldia 
era unha necesidade máis alá 
das garabatas e mangas de ca
misa, bandeiras enarboladas po
los meios de comunicación lo
cais contra o alcalde do PSG. 

'EXISTE UN 
MONOPÓ_Ll_O_D_O __ 

MERCADO DO SOLO, 
O QUE LEVA CONSIGO 
QUE A CORUÑA 
SEXA UNHA DAS 
CIDADESCOA 
VIVENDA MÁ...;.....;IS_C_A_RA_ 
DO ESTADO' 
(MARCELINO LISTE) 

O ben mantido López Menén
dez, sucesor de Domingo Merino 
na alcaldia, non foi quen para 
aprobar o PXOU, sobretodo pola 
postura dos seus coaligados so
cialistas que pretendian me/lora
/o. Ainda así, a aprobación do 
PXOU estivo presente na campa
ña eleitoral de Francisco Váz
quez como promesa de ~probalo 
sen que fose modificado. Pero 
ao conseguir o PSOE maioria ab
soluta nos comícios, realizou 
tantos e tan surprendentes cám
bios que lle fixo exclamar á opo
sición municipal: "Vaia Plan o de 
Paco Vázquez!" 

Comprar zonas verdes 
O comezo do "reinado" de Paco 
Vázquez en A Coruña, coincídia 
co mandato na COTOP xunteira 
de Carreña Maribon·a, apodado 
no próprio Parlamento como 
Míster Catro por Cento, c;iándose 
a circunstáncia de que non coin
cide o plano da xeréncia urba-

/ 

Coincididéncias xeográficas e persoais estenden as sospéitas de. irregularidades 
nas últimas permutas decididas polo Concello de A Coruña -

Aniceto Núñez e FranciscoVázquez, os dous 
persoeiros que centran a polémica 
A valoración de duas das pou
cas parcelas que quedan por 
edificar no casco urbano de A 
Coruña está na base da diver
xéncia de pareceres denotada 
a pasada semana entre a equi
pa de governo municipal enca
bezado por Francisco Vázquez 
e a oposición local de dentro e 
fóra do Pazo de María Pita, 
que ven na operación de per
muta dos terreas onde se ins
talará a futura universidade 
causas ben distintas. 

Mentres para o alcalde se 
trata dunha xestión "brillantísi
ma porque non costa un peso 
ao pavo de A Coruña, agás os 
50 millóns de compensa
cións", a oposición ten un ha 
só voz: estamos ante unha 
operación de influéncias que 
debe acabar nos tribunais. Isa 
é o que pensan tanto o voceiro 
municipal do Partido Popular, 
Augusto César Lendoiro, como 
o consello comarcal coruñés 
do BNG. 

O dia anterior a que Francis
co Vázquez fixese pública a 
que el denomina "brillante 
operación", producia-se a últi
ma transación entre imobiliá
rias da enorme parcela onde 
se edificará o campus coruñés. 
Mais de cento doce mil metros 
cadrados sob catalogación 
universitária dentro do Plan 
Xeral de 'Ordenación Urbana 
da cidade, e, portanto, sobre 
os que pesa a "lousa" da non 
edificabilidade comercial. 

O 1 de Febreiro deste mes
mo ano, un notário de Madrid 
era testemuña da transación 
de terreas que levaba o título 
de "Escritura de compra-ven
ta, asunción de débeda, can
celación de hipoteca e substi
tución -de garantia" entre as 
sociedades "Proinsur" -ven
dedora- e "Udra" -que ad
quiria, coas suas circunstán
cias financieiras, por 555 mi
llóns de pesetas. Previamente, 
a imobiliária receptora chegará 
a un acordo co concello me
diante o cal eses terrenos se
rian permutados por outros. 
dous situados en duas zonas 
máis céntricas, con posibilida
des de edificación e cuns índi-

ces de rentabilidade nioito 
máis elevados. 

As sospeitosas conexións e 
disfuncionalidades públicas 
que se intuen na polémica ac-. 
ción municipal, levou a unha 
guerra na que aparecian como 
protagonistas dun bando as 
tres axéncias, o alcalde da ci
dade e incluso o exconselleiro 
de Educación do governo 
Laxe, Aniceto Núñez. Doutra 
banda, os colectivos oposito
res que acusaban ap governo 
municip~I de recorrer por se
gunda e conflitiva vez ao siste
ma de permutas para arranxar 
a caréncia de terreas, e rexei
tar as vias normais, como son 
a pública subasta e a adquisi
ción ordinária prévia negocia-
ción, ou, chegado o caso, a 
expropriación. 

'K10. SAN JOSE. 
UDRA. CONCEl,LA: 
UNHA SUCESION DE 
CASUALIDADES' 

A gran finca onde se instala
rá a Universidade sitl!a-se na 
marxe direita da Avenida de 
Alfonso Molina, moi perta das 
escalas técnicas de Arquitec-· 
tura. Aparelladores e o coléxio 
Universitário, na aba da zapa
teira. Nestes terreas atopába
se a empresa química "Cros
Fertiberia", que pasará a ser 
cofltrolada polo grupo KIO tras 
a sua fusión con Explosivos 
Río Tinto. A reformulación em
presarial da nova empresa, ba
tizada co nome ·"Ercros", con
,cluiu en pechare a factoria co
ruñesa por falta de rentabilida
de ?<:eral. E así que os terreas 
viciños do castro de Elviña -
de grande interese arqueolóxi-

, co e científico- quedaron en 
propriedade dunha imobiliaria · 
vencellada . a KIO, . chamada 
"Prima". Desde 1985, as outro
ra .fumegantes chaminés e inu
merábeis tubarias da popular 
"Gros" estaban sometidas ao 
máis cruel látigo. do óxido . . 

A imobiliária 
É o 29 de Novembro do pasa~ 
do ano cando a imobiliaria de 
KIO pon a parcela en mans de 
"Proyectos Inmobiliarios del 
Sur" (Proinsur), con sede en 
Sevilla, cidade na que vivia e 

- desénvolvia a sua actividade 
profisional o conselleiro Aoice
to Núñez antes de ser nomea-

. do en substitución de Xavier 
Suárez Vénce. Este home de
senvolvia na capital andaluzaa 
o papel de responsábel da de
legación sevillana da constru
tora pontevedresa San Jo.sé, 
da que é filial a imobiliaria 
Udra, último peldaño da ope
ración antes de ser traspasada 
a finca ao concello. 

Esta sucesión de casualida
des centradas no conselleiro e 
as imobiliárias chega até o mo
mento final: o mesmo dia 8 de 
Novembro, no decurso dunha 
visita oficial á cidade, Núñez 
anúncia a existéncia de con
tactos entre o concello e os 
proprietários "de 200.000 m2 

de terra" para a ubicación do 
futuro campus, como se dunha 
operación contra-terrorista se 
tratase, o conselleiro non deu 
máis dados, baixo a xustifica
ción de que poderian "dispa
rarse os pr.écios". o anúncio 
tiña unha importante misión, 
tranquilizar aos influintes ·sec
tores académicos que come
zaban a preocuparse polo re
traso municipal na adquisición 
dos terreas, perxudicando asi
mesmo a xestación da nova · 
universidade. 

O ex conselleiro Núñez 
Se ben ningUén .acusou direc
tamente ao ex-conselleiro Nú
ñez, todas as· versións deixan . 
intuir unha certa conivéncia, 
apoiada polas circunstáncias 
xeográficas e·empresariais que 

'~ · DISPARIDADE 
: NAS EVALUAClÓ~ 
DAS FINCAS É 
PATENTE' 

arrodean á persoa que ord~
nou o novo sistema universitá
rio galega. Ademais, existe ou
tro factor que i;notiva as so~ 
peitas acerca do conselleiro 1e 
tamén do conc_yllo:- a · acu~~
ción dos tutores do . certro 
asociado da UNED de A Coru
ña, quen a meio da sÚá,, repre
sentante, María Xosé Brage 
Ruano, mostraron a sua suspi
cácia verbo dun retraso posi-

- belmente voluntário das obras 
do novo centro, que ía ser 
constru ído nunha das parcelas 
finalmente permutadas. 

As cifras baralladas sobre o 
valor monetário das parcelas 
eran moi dispares, -segundo o 
desen os técnicos municipais 
ou a qposición. O caso mais 
patente desa disparidade é a 
comparación entre os resulta
dos das valoracións das fincas 
permutadas. Se os 705 metros 
de A Cubela -sobrantes de 
"El Corte · Inglés", nunha das 
zonas máis castigadas pola 
especulación - urbana- eran 
valorados polo concello eri 190 
millóns de pesetas, os cálculos 
da oposición elevaba-no a un 
rendimento de 1.127 millóns. 
En canto á finca da rua Manuel . 
Murguía --cáseque 2.000 me
tros cabo do estádio de Ria
zor-, se a valoración oficial 
ascendia a 300 millóns, a valo- · 
ración estimada do rendimento 
pala oposición situa-se nos . 
2.060 millóns de pesetas. 

O acorde final estabelece a 
permuta entre Udra e o conce- · 
llo -mediante a cal a institución 
municipal fai-se coa vella par
aela da Gros a cámbio de 60 
millóns de pesetas e os terreas 
da Cubela e Riazor, que pasan 
a ser propriedade da imobiliá
ria, coa máximas posibilidades 
construtivas. 

Segundo manifestacióRs á 
prensa local do presidente de 
Udra, Xacinto Rey, a rentabili
dade dos solares permutados 
ascende unicamente, logo de 
todos os gastos, a uns 318 mi
llóns de pesetas, o que centra
d í abertamente á versión eco
nómica do· asunto oferecida 
pola oposición cidadá, e ratifi
ca á opinión municipal, O 
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'0 PROCEDIMENTO 
DA SUBASTA PÚBLICA 
NON- FO~ USADO POLA 
CORPORACIÓN 
SOCIALISTA,_N_E_N __ 
TAMPOUCO O DA -
RECAUFICACIÓN DOS 
TER REOS 
NECESÁ-=-R-IO_S_P_A_RA--=-A-
CJDADE' · 

nística co aprobado por Ordena
ción do Território, detectáridose . as diferén'cias, sobretodo, . nas 
tramas ·do plano, segundo pon · 
de manifesto Margarida Vázquez 
Veras, exconcelleira do HNG. 

Segundo o exatcalde Domingo 
Merino; os especuladores apro
veitaron neste tempo para com
prar, a maioria do solo edificábel 
disponíbel, pero tamén "todas as 
zonas verdes". 

Marcelino Liste, Presidente da 
Federación de Asociacións · de. . 
Viciños de A Coruña, · é da mes
ma opinión que o político . do · 
PSG, considerando que ·"existe 
un monopólio do mercado do 
s.olo que Hes permite ir construin-. 
do cando eles queren, controlan
do as vivendas que saen ao mer
cado, o que leva consigo que A 
Coruña sexa unha das. cidades 
onde a vivenda é das máis caras 
do estado e a máis cara da Gali-
· za". 

Entidades viciñais e partidos 
nacionalistas concordan en que 
6 "Plan de Paco Vázquez", per

. mitiulles aos construtores· "facer 

. ñegócios como ar:ites nunca fixe~ 
ran"; .cunha agravante: "estas 
persoas sempre son as mesmas 
·desde a época de Liaño Flores'.'. 

Un destes todopoderosos. é 
Manuel Soto, · omnipresente en 

. Maria Pita con Liaño e que apa
rece polo meio en todas as ope
racións· realizadas · por Paco Vái
quez e que a oposición conside
rou como non adecuadas á lega- · 
lidade. 

A' Francisco Vázquez acúsano 
de facér da excepcionalidade 
unha norma.de conduta, aspecto 

· que se manifesta, sobranceira
. mente, nas permutas, que víñe
ron ser, ao final, os temas máis 

· polémicos de todo o seu manda-
to. · 

Asi, a normativa · legal esixe 
que o procedimento normal para 
alienaniento dos bens públicos 

· sexa o da subasta pública. Admi.
te a permuta como algo excep
cional e sempre que haxa equi- · 
valéricia. 

O prpcedimento da subasta 
·pública non foi usado polá cor

. poración socialista, nen tampou-
. co o da recalificación de terreas 
necesáños para a cidade~ Reco
rreuse sémpre ao troco de te
rreas que, mesmo os trif>unais, . 
consideraron lesivos para as ar
cas municipais, pois sempre s~ 
realizou a permuta téndo·en con
ta o valor no "Plan" e non o real 
qu de mercado. · 

As duas grandes · 
· permutas 
A primeira .· gran permuta realiza
da foi a da hístóricaCanteira de 
Santa Margarid~ polos terreas 
municipais do secadeiro de pe
les e cocheiras municipais. 

Os viciños protestaron pois 
consideraban que non existia ne
cesidade . deste cámbio pois, 
case ao carón, ·nas Pontes, o 
concello ten uns terreas da sua 
propriedade nos que se podía 
moi ben construir o Pazo do~ 
Congresos~ · 

Pero, ademais, o movimento 
viciñal considera que o concello 
perdeu nesté troco máis de 244 
millóns de pesetas, polo que 
tampouco existe a equivaléncia 
preceptiva. 

movimento viciñal no seu · dia, 
"só facia falta que puxese o 
nome dos armacéns en cues
tión". 

Fói Manuel Soto quen recebeu 
do concello a· lista de solares 
precisos e que realizou de inter
mediário das duas partes. 

. Esta permuta tamén foi recorri
da ante a Xustiza que lle mandou 
facer unha valoración dos terreas 
en litíxio a_ un grupo de peritos 
neutrais, que, consideraron que 
"El Corte Inglés" debia de abo
narlle ao concello 250 millóns de 
pesetas, dado que o solar muni
cipal fóra infravalorado. Outra
volta o concello foi contra os 
seus intereses e recorreu a sen
téncia. 

Ainda así a senténcia xustifica
ba a permuta pala necesidade 
de equipamento escolar nos te
rreas conseguidos polo concello, 
por máis que os viciños se per
guntasen "cantas prazas escola
res se van construir e cantas de 
garaxe nos sotos deses centros 
escolares". 

A contestación non tardaria 
moito en chegar. O 5 de Xullo de 
1988 o Axuntamento aproba o 
Avance do Plan Especial de Re
forma Interior do Paseo das Pon
tes. Neste gran espácio situado 
entre a Agra do Orzán, a Avda. 
de Fisterra e Riazor, o concello é 
proprietário de 6.000 metros ca
drados dos antiguos viveiros 
municipais e doutros 11.292 
máis, froito da permuta a "El 
Corte Inglés". Tratábase de 
construir 800 vivencias distribui
das en torres de até 9 e 1 O altu
ras. 

Os viciños apresentaron as 
alegacións correspondentes e, 
cando xa pasou un ano e médio, 
PERI e alegacións durmen nos 
caixóns municipais. 

Este PERI, pagado polo con
cello, foi redactado por un arqui
tecto que traballa para M. Sbto, 
proprietário dos terreos. 

Outras permutas 
~ Pero a permuta de terreas é 
~ unha constante ao longo destes 
~ anos de governo PSOE, segundo 
~ coinciden en afirmar tanto M. 
ca Vázquez Vera como Domingo 
9 Merino, ainda que da maioria 
cri non se inteire o pavo ou sexan 
~ moito menos sonados. 
~ Aí está senón o troco, realiza-

O PP sempre apolou a política urbanística do· PSOE. Na foto González Dopeso abraza a Paco Vázquez 
do por A. Mário Carreña, dos te
rreas do antiguo matadeiro, nos 
que F. Vázquez apadriña a cons
trución dun hotel de luxo. 'O MÓVIMENTO 

ViCiÑAL CONSIDERA . 
QUE O CONCELLO 
PERDEU NESTE 
TROCO MAIS DE 244 
MIT"ÓNS DE PESETAS, 
·POLO QUE -
TAMPOUCO EXISTE A 
EQUIVALÉNCIA 
PRECEPTIVA' . 

Basean o seu razonamento en 
que, ademais, de recoñecerlle 
aos terreas da canteira a sua 
''edificabilidadé total n~ superfí
cie" (co que veñen recoñecer 
que non se podia ·edificar nada), 
permítenlle ao$ proprietários a 
"edificabilidade máxima", sen ter 

. que pagar, neutras partes da ci
dade, polo que se perden máis 
de 105 millóns de pesetas. . 

Esta decisión do' governo mu
nicipal foi recorrida pala Federa
ción de AA.W. perante o Tribu
n(il Super'or de Xustiza da G~li- . 
za, que mandou paralisar as 
obras por considerar que a edifi- . 
cabilidacie permitida xa está ab-
. sorbida dolo Pazo dos Congre
sos. 

A senténcia, que favorece ao 
próprioo concello foi, como nos 
tempos de Liaño ~lores, recorri-

da polo governo municipal. 
Outra das polémi~as permutas . 

foi. a dos terreas municipais da 
Cubela por diversos solares para 
permitir a construción de "El 

Corte Inglés". 
Estes terreas, catalogados 

corrio de "servícios públicos", 
pasaron a ser edificábeis e, na 
concesión, segundo denunciou o 

CANDO E COMO INFORMA 
O. XORNALISMO 

O feito de n~ngun dos dous xornais diários editados an cidade pubri
caren de primeira man unha información facilitada polos concelleiros 
do Partido Popular, ten a sua transcendéncia. O escándalo da permu
ta dos térreos foi aireado polo xornal compostelano "El Correo Galle
go" · e publicado secundariamente polos dous diários coruñeses. 

Ese dado equipara o asunto que afecta á imaxe dos socialistas 
coruñeses ·ca que padecen os amigos andaluces do vice-presidente 
do governo español. E debe ser importante cando o,..alcalde coruñés 
centra as suas críticas nunha "operación de· acoso e derribo" contra . 
a sua persoa por parte dos governantes ·na' Xunta e da prensa "forá-
nea". ' 

Quizá sexa importante a confianza xornalística nos informes políti
cos que circulan palas redaccións, mais. tamén quizá fose. necesário 
un salto adiante na irremediábel disfunción que e.xiste entre os perió
dicos galegas e a profisionalidade xornalística entendida do xeito 
m~is avanzado. Que o asunto de ·Paco Permutas fique reducido ao 
simples informe da oposición filtrado -a unha valente redacción é un 
sintoma de que a profisión dos informadores non dá para moito hoxe 
e aqui. O que viu a luz foi ·o que interesou ·a unha parte dos asentos 
de Maria Pita, o que quixo unha parte do poderio urbano coruñés. 
Mais o que· realm·ente sucede verbo das influéncias político-económi
cas municipais non se poderá saber de momento, entre outras cau
sas, porque o xornalismo está conder.iado a fiarse das únicas Jontes 
que ten, e non das que . lle compren ao sano xuício do profisional 
condicionado polas circunstáncias empresariais dos meios informati
vos. o 

Unha das últimas operacións 
que ainda non sairon á luz públi
ca foi a venda dos terreas muni
cipais de Ponte da Pedra a Lou~ 
zao, para ampliar ao concesioná
rio de automóveis de importa
ción; coches dos que gasta o al
calde coruñés que agora se pa
sea nun Mitsubishi. O máis sur
prendentes é que a valoración 
que fixo os concello deste chan 
"resulta ridícula", segundo diver
sas fc;mtes consultadas. 

O Partido Popular, que foi 
quen "destapou", agora, a ope
ración dos solares para a Univer
sidade estivo, totalmente calado 
todos estes anos, como se fose 
cómplice destas operacións. 

Esquerda Unida defende ago
ra, surprendentemente, a F. Váz
quez fronte ~ dir~ita, e tantq o 
PSG-EG como o BNG non son 
capaces de porlle coto á desfeita 
urbanística ao non e~tar presen
tes no consistório. O 

'ESTE PERI, PAGADO 
POLO CONCELLO, FOI 
REDACTADO POR ~ 
ARQUITECTO QUE 
.TRABALLA PARA iyl_~_ 
SOTO, PROPRIETARIO 
DOS·TERREOS' 

/ 
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• Unha proposición do BNG reabre a polémica ortográfica (Páx. 7) 

.. • Os viciños cóntrários a fosilizar o peirao de Palmeira (Páx. 8) 
• O crego da Garda non quer velas (Páx~ 9) • Despois de lres meses nada se sabe dos asesiños de 

Muguruza (Páx. 13) .• O rugby entrou no Estado por ·Gal iza (Páx. 11) 
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R~COMPOSICIÓNDOSESPÁCIOSPOUTICOS~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
Trasvase continuádo de concellais ourensáns de CG 

Centristas de Galicia e PP 
repárteose a desfeita da piña coaga en Ourense 
• LOIS CASTRO/OURENSE 

Centristas de Galicia e 
Partido Popular . 
repártense, por separado, 
os piñóns da deteriorada 
piña coaga na província 
de Ourense. O balance é, 
polo momento, favorábel 
ao partido que lidera 
Vitorino Núñez, que logrou 
facerse cos servícios de 
dous al cal des e catorce 
concelleiros pertencentes 
ás corporaeións de O 
Carballiño, Verea e O Riós. 
O partido de Manuel Fraga 
fichaba, pala sua parte, a 
cinco concelleiros e ao 
alcalde de Castrelo de 
Miño. Queda pendente o 
reparto de tres concelleiros 
de Ramirás, que 
posibelmente 
desembarcarán en 
Centristas. 

O reparto parece estar provo
cando certas friccións entre os 
sócios coligados na Xunta da 
Galiza, que pretenden aceder ás 
maiores cotas de reparto da tarta 
coaga. Sen embargo, CdG e PP 
teñen a intención de limar aspe
rezas nunha xuntanza a celebrar 
de xeito imediato. En Verea, por 
exemplo, o malestar xurdiu no 
seo do Partido Popular polo de
sembarco dos concelleiros coa
gas en Centristas, unha opera
ción que están aínda por rema
tar, e mesmo se di que os coa
gas pretenden levar adiante unha 
moción de censura contra o al
calde socialista, pero que os 
"pepes" non están de acorde. A 

razón poderia atoparse na falta 
de entendimento naquel concello 
entre os dous partidos, condena
dos a se levaren ben para un bon 
funcionamento do Executivo Au
tonómico. 

Marnotes 
O pasado 16 de Febreiro consu
mábase o primeiro abandono so
nado das filas de CG. O alcalde 
do Carballiño, Arximiro Marnotes 
xunto con tres concelleiros da 
sua Corporación, abandonaban 
CG para ingresaren en Centristas 
de Galicia. Mália declarar poucos 
dias antes aos meios de comuni
cación que non tiña intención de 
levar adiante o que apontaban os 
rumores sobre o seu futuro de
sembarco no partido de Vitorino 
Núñez, Marnotes afirmaba ese 
dia que as ideas estaban xa ma
duras desde habia tempo. 

O alcalde carballiñés baseou a 
sua decisión no "progresivo de
terioro da imaxe de Coalición 
Galega" e na "incapacidade dos 
seus líderes para levar adiante o 
proxecto de futuro -de CG". Re
coñecia, pola contra, que Vitori
no Núñez era o único político 
"capaz de conducir unha forza 
nacionalista moderada", coa que 
Marnotes afirmou sentirse identi
ficado, amasando ao respeito a 
sua ledícia por volver "onde os 
vellos amigos". Arximiro Marno
tes afirmou tamén que non sofre
ra presións por parte de Centris
tas, e que el tampouco presiona
ra a ninguén para que adoptase 
a sua postura. Sen embargo, o 
alcalde carballiñés recoñeceu 

. implicitamente que o exemplo 
seu serviría coma ponta de lanza 
para unha operación máis ampla 
que se está xestando en toda a 
P{OVíncia de Ourense. 

DEBATE SOBRE A AUTODETERMINAClVN 

Bernárdez, ainda non se pronun
ciase sobre os recentes abando- · 
nos e máis concretamente sobre 
o de Arximiro Marnotes. 

Rosendo Luís calificou a Mar
notes de "tránsfuga e felón", e 
de "colocarse sempre ao sol que 
máis quenta". O · coordenador 
coaga está convencido de que 
Centristas, e particularmente o 
presidente da Deputación, Xosé 
Luís Saltar, están detrás da ope
ración, e lembrou que Marnotes 
tiña asinado un documento para 
rotar no poste de deputado pro
vincial, "que agora se leva cos 
votos de CG1

'. Unha' cuestión, a 
da acta de deputado, que os 

(J') coagas están dispostos a levar 
~ ante os tribunais. 
¡::::: 
a --
~ Máis casos 
~ O 26 de Febreiro confirmábase o 
> ingreso no Partido Popular do al
~ calde coaga de ·castrelo de 
¡:= Miño, Xosé Feijóo Villanueva, 

Centristas e PP fanse cos conce11ais acompañados de cinco conce
do CG en fuga. lleiros do seu grupo. Co seu 

Deputación 
O debate sobre o caso Marnotes 
agudizouse pota sua condición 
de deputado provincial, cargo 
que el se compromete a rotar 
con outro compañeiro coaga, e 
que teria que abandonar ao in
gresar en Centristas. Marnotes, 
sen embargo, anunciou a sua in
tención de continuar ostentando 
o cargo, ao servicio . agora de 
Centristas. Esta decisión foi, 
xunto coa do seu ingreso no par
tido de Vitorino Núñez, duramen
te criticada desde Coalición Ga
lega, por boca do seu coordena
dor provincial e alcalde de A 
Merca, Rosendo Luís Francisco. 
Neste senso chama a atención 
que o presidente de CG, Senén 

abandono viña especulándose 
desde hai meses, ainda que ta
mén pouco antes de consumarse 
o alcalde rexeitaba os rumores, 
asegurándose asi importantes in
vestimentos da Xunta no seu 
concello. Lembremos que pou
cos días antes das pasadas elei
cións autonómicas, o conselleiro 
de lndústria, Santos Oujo, colo
cara a primeira pedra do Parque 
Naútico de Castrelo, un concello 
onde, para máis señas, repousan 
os restos de Eulóxio Gómez 
Franqueira. No concello de O 
Riós, ·a operación de desembar
co coaga en Centristas foi prota
gonizada polo seu alcalde, Eloi 
Veiga, e por seis dos seus con
celleiros. Os razoamentos de 
Veiga foron moi semellantes aos 

de Marnotes, quer dicer, a desin
tegración de CG e as esperanzas 
de futuro na opción nacionalista 
moderada que están convenci
dos representa o partido de Vito
rino Núñez. Tamén neste caso a 
determinación de abandonar CG 
estaba xa tomada desde había 
meses. CG atópase praticamen
te desmantelada en toda -a Co
marca de Verin, onde o seu ex
parlamentário autonómico Emílio 
González Afonso abandonou o 
partido, ainda que non de xeito 
oficial, mentres negócia, ao pare
cer, o seu ingreso nas filas do 
PSdG-PSOE. A non inclusión 
sua nas pasadas listas ao Parla
mento galego provocara un ma
lestar entre un sector das filas 
coagas verinesas. 

En Verea, a situación é un pou
co máis confusa. O cabeza de 
lista de CG rexeita tallantemente 
o seu ingreso en Centristas, que 
numerosos meios políticos e xor
nalísticos dan por feito. Neste 
caso, cinco concelleiros do parti
do da piña ingresarán de imedia
to -se non o fixeron xa- en 
Centristas de Galicia. Unha ope
ración, que sen embargo, parece 
conxelada estes dias pola oposi:... 
ción que amasan os exconse11ei"' 
ros do Partido Popular, que se 
negan a secundar as pretensións 
coagas a presentar unha moción 
de censura contra o alcalde so
cialista. 

Pendentes de operacións se- ' 
mellantes á do Caróalliño, Cas
trelo de Miño, O Riós e Verea, 
están outros membros eleitos de 
Coalición Galega na próvíncia de 
Ourense. Entre estes concellos 
atópase u de Ramirás, onde tres 
concelleiros coagas están a pi
que de ingresar en Centristas de 
Galicia. D . 

O feito de non consultar a oportunidade de apresentación e os pontos do seu contido, motivo da _sua negativa 
' 

O BNG considera. tardia a chamada do PSG-EG 
a unha proposta conxunta sobre a a~to~determinación 
.A.E. 

O ,Consello Nacional do 
Bloque Nacionalista 
Galego rexeitou a proposta 
do PSG-EG para tomar 
unha posición política 
conxunta a respeito do 
debate no Parlamento• 
sobre a 
autodeterminación, 
mentres que CG ainda no 
fixo pública a sua posición 
diante da mesma proposta 
formulada polo partido de 
Camilo Nogueira, que 
estaria disposto a chegar 
a unha modificación do 
texto remesado ao 
Parlamento. 

O feíto de non consultar ao BNG 
na valoración da oportunidade 
de apresentar no parlamento 
agora a proposición non de lei 
sobre o dereito de autodetermi
nación, así como os pontos do 
seu contido, "e, polo tanto, ter 
L!nha actuación unilateral", impo
sibilita para o Bloque Nacionalis
ta Galego todo acordo co PSG
EG de tomar unha posición polí
tica conxunta neste senso. 

Analisada a proposición non 
de lei, o Consello Nacional do 
BNG acordou que a sua postura 
tanto na emenda á totalidade 
que xa anunciara ia apresentar 
como no debate, ainda sen data 
sinalada, vai ser a de seguir o 
"guieiro marcado por Castelao 
no Sempre en Gal iza". Conden
sando a sua postura en sendas 
frases do Pai da Pátria qatega: 

"os demócratas non podemos 
aceitar máis que a igualdade de 
direitos para os cidadáns e para 
os povos" e o direito ·de autode
terminación significa que "a na
ción ten direito a federarse con 
outras e a separarse cando lle 
conveña", asi pois, o BNG consi
dera que a autodeterminación 
consiste na defensa da liberdade 
das nacións para que podan re
xir os seus destinos e que os 
problemas fundamentais da Gali
za proveñen da sup dependén
cia, de estar subordinada a ou
tros intereses que non son os 
seus; calquer tipo de unidade ten 
que ser, pois, en pé de igualda
de". 

Afirma tamén o 'sNG 'que a ac
tual Constitución española nega 
o direito das nacións que inte
gran o Estado pºolo que a auto
determinación é a primeira con-

quista que deben de acadar os 
nacionalistas. "O Estatuto de au
tonomia conforma Lin marco de
legado, dependente e sen com
peténcias reais: non é a via para 
a autodeterminación nacional". 

"En pé de igualdade" 
Considera tamén o BNG que na 
actual situación de Europa, a de
fensa deste direito é esencial 
para articular uncontinente no 
que as suas nacións estexan uni
das en pé de igualdade. " A es
trutura actual da CEE non repre
senta esta unión en pé de igual
dade, senón unha unidade en 
subordinación na que a Galiza 
sai especialmente perxudicada. 

Contradicindo ao PSG-EG, 
que afirma no seu texto que o · 
Parlamento é o depositário da 

soberanía popular o BNG, consi
dera que "o depositário do direi
to de autodeterminación é o 
povo galega" e que "nengunha 
institución dependente ] por moi 
lexítima que sexa) pode usurpar 
a representación deste direito 
"que SÓ poderá ser exercido en 
condicións de -liberdade políticq .· 
pola sociedade galega, isto é, 
através dun proceso constituinte 
próprio".. 

Considera finalmente o BNG 
que o nacionalismo xa está a fa
cer cos seus esforzos de auto
organizarse e a defensa dos inte
reses do país, unha contribución 
prática, para, no momento poi íti
co oportuno conseguir unha Ga
liza auto-governada; ao tempo 
que lle manifesta ao PSG-EG 
"estar aberto a calquer diálogo 
sobre os aspectos relacionados 
coa actuación de cada partido" D 
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R E FORESTA C l Ó N E CELULOSAS 

Alugari .terras para a ~xten~ión desta espécie, xunto coa Celulosa de Návia e a de Lourizán 

As Celulosas -de Portugal irrompen no mercado do eucalipto galega 
• G. LUCA DE TENA 

. O consórGio formado polo 
grupo papeleiro sueco 
Stora Kopparbergs 
Berglass e a Celulosa da 
Beira Industrial (CELBI), 
veñen de alugar no 

- concello ourensán de lrixo 
274 hectáreas de monte 
comunal para a 
explotación do eucalipto 
con destino á sua fábrica 
de pasta de papel de Beira 

·en Portugal. A ·iniciativa 
· desta sociedade está 
relacionada coa crecente 
oposición que desde 
distintos sectores da 
sociedade portuguesa se 
manifesta contra a 
extensión do eucalipto. 
O trato asinado entre os portu
gueses_ e a Comisión de Montes 
de Nogueiroá forma parte dun 
proxecto de planta pequena de 
pasta kraft que produciría 
200.000 toneladas ano. O conse
lleiro de lndústria da Xunta ex
presou o seu temor de que este 
investimento para o Norde de 
Portugal disuada aos empresá
rios do Grupo Flick do seu pro
pósito de le~antar unha celulosa 
similar na Galiza. O fraguista Fer
nández teme que o PSOE non 
cumpra os compromisos debi
dos coa Feldmühle, parte do 
Grupo Flick, convicto e confeso 
de ter subvencionado ilegalmen- -
te ao partido de Felipe González. 

Portugal ten case 450.000 

hectáreas de eucalipto que se 
destina principalmente para a 
conversión· en pasta kraft. Pero 
as empresas productoras (Portu-

. ce!, Celbi, Soporcel e Caima), 
manteñen contratos sobre só a 
metade da superfície plantada. A 
Dirección Xeral das Forestas de 
Portugal entende que a canco:-· 
rréncia non é leal pois que as 
empresas de celulosa dispoñen 
de meios financeiros tentadores 
para convencer a ·calquera silvi
cutor de que plante espécies de 

. crecimento rápido. Desde esta 
mesma instáncia tense reclama
do do Estado a introdución de 
estímulos para a o rendemento 
adicional de outras espécies, 
como o piñeiro bravo, o sobreiro 
ou o abidueiro, dos que tamén é 
deficitário o Mercado Comun. 

A estas críticas sumáranse ta
mén a Associa9ao Nacional de 
Conservación da Natureza e vá
rias cámaras municipais. O plan 
de reforestación por eucaliptus 
glóbulus en áreas tradicionais de 
oliva! e viño, xeraron pr0testas 
violentas en Tras os Montes du
rante todo o ano pasado. Os la
bregos arrancan os chantóns de 
eucalipto que planta a empresa 
So porcel. 

Contratos a trinta anos 
A entrada do complexo papeleiro 
luso-sueco en terras comunais 
de lrixo faise dacordo cun con
trato a 30 anos, con entrega de 
30.000 pesetas por hectárea no 
momento de pechar o trato e 
7 .000 por hectárea e ano. Nen a 
Conselleria de Agricultura, nen o 
Esta.do, nen nengun outro partí-

cular oferece incentivo que se 
· poida comparar aos das indus
trias de pasta de papel. Nunha 
declaración pública de 19 de De
.cembro de 1988, a conselleria de 
Agricultura anunciara a ordea
ción da iniciativa privada para re
~ulamentar a extensión do euca
lipto, pero nada cumpriu. 

A Asociación para a Defensa 
Ecolóxica de Galiza (ADEGA) de
nunciou este xénero de opera
cións especulativas sobre os 
montes galegos como a que ven 
de completar o consorcio luso
sueco. Para ADEGA esta clase 
de tratos supón na práctica a li
bre circulación ·das transnacio
nais da celulosa por Galiza e a 
consecución con todo luxo de 
facilidades da conversión defini
tiva dos nasos montes en mono
cultivos de eucaliptos. "Alugar 
estas 27 4 hectáreas por algo 

máis de 8 millóns de pesetas e 
unha prima anual de 1,9 millóns 
durante trinta anos, casualmente 
o periodo de máxima productivi
dade do eucalipto, é unha verda
deira ganga para esta transna
cional sueca" 

As asociación de defensa da 
natureza de Portugal conciden 
nas suas apreciacións con ADE
GA: o Mercado Común quere 
asignará cornisa cantábrica e ao 
Norde de Portugal o papel de 
fornecedores de madeiras de 
crecemento 'rápido para pasta de 
papel , e de plantas de tranforma
ción primária polo procedemento 
do sulfato que son incompatíbeis 
co progreso e a calidade de vida 
das nacións máis desenvolvidas. 
Recentemente, o profesor Castro 
Caldas, do Instituto Superior de 
Agronomía de Portugal denun-

EXTRAS A NOSA TERRA 

ciaba nun encentro sofre silvicu-
-tura q'ue "as plantacións de eu
caliptos só se adaptan aos inte
reses das industrias da celulosa, 
e non presentan semellanza nen 
armenia natural coa flora autóc
tona". O presidente portugués 
Mario Soares criticou recenete
mente a demora na regulamenta
ción da lei de bases do ambiente 
ao tempo que se lamentaba que 
en Portugal se estivese a produ
cir unha progresiva degradación 
do património forestal e paisa-
xístico -

Catro empresas 
Coa entrada da transnacional 
luso-sueca, son xa tres as em
presas que promoven a exten
sión do eucaliptó nos montes ga
legas, ao se sumar á Celulosa de 
Navia, de capital británico, e a 
Empresa Nacional de Celulosa 
(ENCE), baixo control do INI. O 
Grupo Flick, que espera conse
guir do consello da Xunta permi
so para se instalar en As Pontes 
de Garcia Rodríguez, seria a 
cuarta empresa a extender o cul
tivo de espécies de crecemento 
rápido nos montes galegos. Es
tas empresas están alugando 
grandes extensións de terreo en 
Arxentina, Uruguai e Chile para 
cultivo do eucalipto. O cambio 
extraordináriamente favorábel 
que permite a crise económica 
dos paises do Cono Sul, coloca
rá de aquí a poucos anos ás em
presas productoras de pasta de 
papel en situación de abaratar 
considerabelmente os précios 
que hoxe pagan aos productores 
galegos de eucalipto. O 

O .fondo editorial de Promocións Culturais Galegas en: 

A CORUÑA 
Libraria Couceiro 
Praza do Libro 
Libraria Colón 
Rua Real, 24 
Libraria Lume 
Rua Femando Macias, 3 
Libraria Ayuntamiento 
Praza Pontevedra, 2 
Riego de Agua, 16 
Libraria T erra 
Praza do Conservatorio, 2 
Libraria Logos 
Ronda de Outeiro, 248 
Libraria Arco 
Rua do Arco, 5 
Libraria Martins's 
Rua Pedreira Rios, 2 
Libraria Xiada 
Avd. de Fisterra, 76-78 

SANTIAGO 

Libraria Couceiro 
Rua República de El Salvadqr,-9 
Libraria Abraxas 
Rua Montero Rios, 50 
Galeria Sargadelos 
Rua Nova, 16 
Libraria Pedreira 
Rua Home Santo, 55 
Libraria San . Pedro 
Rua San Pedro, 61 
Ubraria Aemo 
Rua República de El Salvador, 33 
Ubraria Carballal 
Rua do Vilar, 68 
Libraria González 
Rua do Vitar, 52-50 
Libraria Follas Novas 
Rua Montero Ríos, 37 

FERROL 

Libraria Limiar 
Rua Venezuela, 33 
Libraria Helios 
Rua Real, 55 

MUROS 

Libraria Prim 
Rua Ancha, 9 
Libraria Galardo · 
A Xesta 
Libraria Kino 
Esteixo 

NOIA 

Libraria Sementeira 
Rua Mazacañamos, 15 
Libraria Blanco 
Rua Suárez Oviedo, 11 

CORCUBIÓN 

Libraria Nerios 
Praia Xosé Carreira, 29 

CARNOTA 

1,.ibraria Vázquez 
A beira Casa do Concello 

CEE 

Libraria Trázos 
Rua da Pena, 12 

111111 
PONTEVEDRA 

Libraria Michelena 
Rua Michelena, 22 
Libraria Cao 
Rua Padre Sarmiento, 12 
Libraria Seoane 
Rua García Camba, 6 

VIGO 

Libraria Bertrand 
Rua Príncipe, 23 
Libraria Ir Indo 
Rua Principe, 22 (Galerias, 2° Piso) 
Libraria Babel 
Rua Venezuela, 45 

Libraria Cervantes ~ 
Rua Policarpo Sanz, 27 
Libraria Cultural 
Rua de Don Sosco, 46 
Libraria Capitán Trueno 
Rua Marqués de Valladares (Galerias) 
Libraria Auria 
Rua Torrecedeira, 102 
Libraria Sirius 
Travesia de Vigo, 17 

CANGAS 

Libraría Maraxe 
Avda. Méndez Núñez, 45 
Libraria Vilafer. 
Rua Real, 13 
Libraria Pro-Escola 
Rua Baiona, 15 

MOAÑA 

Libraria Maya . . 
Rua Cqncepción Arenal, 142 ; 
Libraria Alborada 
Rua Concepción Arenal, 112 

AGUARDA 

Libraria Atlántica , 
Rua Concepción Arenal, 16 
Libraria Cervantes 
Rua Vicente Risco, 3 

PORRIÑO 

Libraria Paz 
Rua Ramón Gonzá!ez, 3 

MARÍN 

Libraria .Breogán 
Rua Calvo Sotelo, 29 

ARCADE-SOUTOMAIOR 

Libraria Míguez 
Avda. Xosé Solla, 115 

VILAGARCIA DE AROUSA 

Libraria Limiar 
Rua Cervantes, 5 

1111 
OURENSE 

Galeria Sargadelos 
Rua Habana, 20 
Libraria La Región 
Rua Calvo Sotelo, 15 
Libraria Stylo 
Rua Capitán Eloy 
Libraria Tanco 
Rua José Antonio, 20 
Libraria Ronsel 
Rua Paz,· 19 
Libraria Platero 
Rua Bedoia, 22 
Libraria Meiga 
Rua Progreso, 64 
Libraria Malleira 
Rua Bedoia, 36 
Libraria A Nova 
Rua Padre Feixoo, 17 
Libraria Desea 
Avda. Ourense, 1 O 
Libraria Res Vie 
Praza Maior, 11 

RIBADAVIA 

Libraria Teima 
Rua Carballiño, 56 

ALLARIZ 
Libraria Amodiño 
Rua Emilia Pardo Bazán, 18 

CARBALLIÑO 

Libraria Correos-
Rua Rosalía Castro, 1 
Libraria Epi 
Rua Mosquera, 29 

CELANOVA 

Libraria Abella 
Praza Maior, 10· 

VERIN 

Libraria Das Airas 
Praza García Barbón 

O BARCO DE V ALDEORRAS 

Ubraria Murciego 
Rua Marcelino Suárez, 28 

XINZO ll>A LIMIA 

.,libraria Galaica 
Avda. Ourense, 11 

111 
LUGO 

Libraria Aguirre 
Rua Bispo Aguirre, 8 
Libraría Biblos 
Rua Doutor Fleming, 1 Baixo 
Libraria Alonso 
Praza do Campo, 2 

----- VIVEIRO 

Libraria Porta da Vila 
Avda. Courdes, 38 

RIBADEO 

Libraria Vivín 
Rua San Roque, 7 

MADRID 

Sargadelos 
Zurbano, 46 

• 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

A iniciativa parlamentar solicitaba a non discriminación económiéá por razóns noITTlativas 

A polémica ortográfica 
avivece trás unha proposta do BNG 
• XAN CARBALLA 

A proposición non de lei 
apresentada polo BNG no 
par1a,mento galega 
instando ás Consellarias 
de Educación e Cultura a 
que eliminen das 
convocatórias de todo tipo 
de certames e 
subvencións ás iniciativas 
culturais o requisito de 
estaren na normativa 
oficial, ten levantado de 
novo a belixeráncia arredor 
do conflito ortográfico. 

Con data de 8 de Febreiro Pilar 
García Negro, en nome do Grupo 
Parlamentar do BNG, apresenta
ba unha proposición non de lei 
para "eliminar discriminacións e 
que os fondos públicos subven
cionen todo o feíto en galega. En 
definitiva, hai que facer fincapé 
moi claro que se está talando 
dunha cuestión, por dicilo grafi
camente, de cartas e non de le
tras; non se debate a normativa 
senón as discriminacións por 
uso do galega, cando mesmo se 
están a subvencionar, e moi xe
nerosamente, publicacións en 
español, e a própria Xunta edita 
causas en español", en palabras 
de García Negro. A proposta parlamentar do BNG 

emitido en ·galega, e con distri
bución de fundos que se fará en 
nome de critérios xustos e ob
xectivos: compra por igual de to
dos os libros, distribución de to
das as publicacións, subsídios 
concedidos a todas as entidades 
implicadas na produción cultural 
galega." 

Apoios e controvérsia 

A ASPG, a Asociación de Profe
sores de Língua e Literatura Ga
lega (APLL) e a AGAL apoiaron 
publicamente a proposición non 
de lei do BNG. Para a AS-PG 
ademais "é hora de pór en práti
ca a disposición adicional da Lei 
de Normalización Lingüística na 
que se di Esta normativa será re
visada en función do proceso de 
normalización do uso do galego. 
Contando nesa revisión con 
aquetas asociacións e institu
cións que teñc!n alternativas a 
este respeito. E necesário che
garmos entre todos a unha nor
mativa de concórdia que permita 
a unidade de cara a avanzarmos 
na normalización." 

A proposición foi enviada a 70 
colectivos de todo tipo (partidos, 
asociacións pedagóxicas, sindi
catos, departamentos universitá
rios, asociacións xuvenís e cultu
rais, ... ) recabando o seu apoio 
para "conseguir o incremento da 
produción lingüística, cultural e 
literária do país". 

puxo de manifesto, outravolta, a pugna dun problema ortográfico sen resolver defintlvamente 

Quen manifestou a sua oposi
ción á proposta parlamentar do 
BNG foi o departamento de Filo
loxia Galega da Universidade de 
Santiago para o que a aproba
ción da iniciativa "suporia invali
dar, de feito, a actual normativa 
lingüística oficial e fomentar a 
proliferación de normativas pro
movidas por grupos ou indivi
duos particulares". 

Eliminarlle obstáculos 
ao galego 

A proposición non de leí contem-

pla a provisoriedade da medida 
solicitada "en tanto non se dis
cuta e elabore por parte de todas 
as partes implicadas unha nor
mativa de concórdia que supere 
a división actual", e insta ao go
verno galega a que, através das 
Consellarias de Educación e Cul
tura, "elimine de convocatórias, 
certames, concursos,... convo
catórias de axudas ou subven
cións á produción literária, sub
vencións a asociacións culturais 

Consello de Cultura: 

ou sindicatos, ou de subven
cións directas ou indirectas a 
caisquer outras iniciativas cultu
rais, editaríais ou pedagóxicas, o 
requisito da normativa imposta 
ao amparo do Decreto citado, co 
fin de dar cumprimento cabal ao 
artigo 6°, ponto 3, da Lei de Nor
malización Lingüística e a todo o 
resto do articulado, que fai finca
pé na promoción e fomento do 
idioma gal ego ·(. .. ) O governo eli
~inará calquer medida represiva 

'Necesítase unha política lingüística que interese 
e ilusione ao conxunto da sociedade' 
O manifesto do Consello da 
Cultura Galega, "Sobre a situa
ción da Língua", coincidiu na 
sua apresentación pública coa 
proposición non de leí do 
BNG, e foi interpretado, confu
samente, como unha resposta 
institucional. A elaboración do 
documento realizárase antes 
das eleición~ ainda que a edi
ción xa é deste ano, e nela o 
Consello da Cultura Galega fai 
un repaso da situación do 
noso idioma "ás portas dunha 
nova etapa lexislativa". 

Entre os pontos sobrancei
ros do manifesto o Consello 
constata "a paralización e re
troceso do proceso de norma
lización lingüística, que é un 
dos obxectivos culturais e po
líticos do Estatuto( ... ) Tres son 
os ámbitos nos que, estabele
cendo unha racional política 
de prioridades, cómpre refor
zar nestes momentos na ac- · 
ción de uso e normalización do 
idioma galega: o ensino, os 
meios de comunicación de 
masas e a administración". 

A respeito do ensino o Con-

sello de Cultura recomenda "a 
necesidade dunha política cla
ra de progreso no uso do gale
ga como língua veicular nos 
programas de estudo", e 
aponta tamén, a respeito do 
uso da normativa ortográfica 
no ensino: "especialmente 
preocupante parece a este 
Consello a existéncia de várias 
ortografías no ensino e a pasi
vidade da Administración dian
te delas, habendo como hai 
unha norma oficial que debe 
ser aplicada. Esta situación, 
que en moitos casos enfronta 
aos profesores entre si e aos 
claustros coas familias, au
menta nos alunas a confusión 
e as dificuldades para unha 
correcta aprendizaxe da língua 
e que, en todo caso, deberian 
tratarse neutros ámbitos cien
tíficos, nunca na base esco
lar" 

Precisamente a escolma 
deste párrafo nos xornais pro
vocou unha fulminante petición 
de "supresión do Consello da 
Cultura Galega" pola AGAL, 
acusando ao Consello de Cul-

tura de "nova inquisición e 
caza de bruxas, ignorando e 
despreciando os movimento e 
asociacións máis importantes 
do país". 

O manifesto do Consello de 
Cultura, lago de analisar a si
tuación do galega na Adminis
tración -chamando a esten-

- der a política lingüística far.a 
do ámbito concreto dunha 
Consellaria- e dos meios de 
comunicación, conclue cunha 
declaración de principios: "A 
língua é un valor colectivo, un 
património comun que debe 
unir, nunca enfrontar aos cida
dáns. A realidade sócio-lin
güística do galega permite 
unha acción eficaz e non dis
criminatória a prol do uso da 
língua en todos os ámbitos so
ciais, pois a imensa maioria da 
nosa povoación enténdea e 
unha alta porcentaxe é quen 
de falala sen grandes dificulda
des. lsto permite unha política 
activa e xenerosa que debe in
teresar e ilusionar ao conxunto 
da sociedade". o 

que prexulgue a produción en 
galego e distribuirá equitativa
mente os fondos destinados á 
promoción de libros e outros tex
tos en galega, con independén
cia da sua filiación ortográfica. 
Sendo o idioma galego patrimó
nio de todos os galegos, o Go.:. 
verno galega, en calidade de ga
rante máximo deste direito de
mocrático, velará polo cumpri
mento estrito da cobertura admi
nistrativa e financeira a todo o 

Ainda que, segundo a parla
mentária do BNG, a intención da 
proposta é restaurar unha situa
ción de non discriminación sen 
pexas de tipo ortográfico, o certo 
é que a proposición ten aberto, 
outravolta, unha batalla que nes
tes meses ficara hibernada, e 
que abriga a retomar de novo a 
necesidade dunha solución defi
ni.tiva. O 

Chamadas a · un urxente. 
consenso normativo 
Nun inquérito que realizou A 
NOSA TERRA hai un ano (Nº 
372) un amplo espectro de 
persoas manifestaban a ne
cesidade de . pór fin ao pro
blema normativo. De entre 
aquelas opinlóns duas ben 
representativas eran as de 
Carlos Casares e Francisco 
Rodríguez. 

Casares afirmaba "penso 
que unha normativa como a 
actualmente vixente é perfei
zoábel e revisábel, pero pen
so que os pasos a dar non 
son fáceis na medida en que 
hoxe hai normativa e contra
normativa. A posición máis 
razoábel seria, aceitando a 
existéncia aun feíto en si, 
como é a normativa vixente 
actual, a posibilidade da sua 
reforma. Penso que isto está 
contemplado, ainda, na pró-

, pria lei de normalización lin-
. güística. E penso tamén que 
o sector máis amplo das per
soas que teñen reservas fron
te á totalidade da normativa 
é razoábel e con el pódese 
dialogar. Pero o diálogo de
biase estabelecer a un nível 
puramente filolóxico. Penso 
que xuntar a xentes de reco
ñecida solvéncia lingüística, 

para qµe discutisen as posi
bilidades de reformas e as 
que fosen necesárias é posi
tivo" 

Francisco Rodríguez mes
mo suxeria unha metodoloxia 
e uns períodos de tempo, 
"r10n só vexo necesária unha 
normativa de consenso, se
nón urxente, porque é un 
conflito real, negativo social
mente para o idioma. Ese 
diálogo deberia promoverse 
~ntre as distintas posicións 
normativas para que chega
sen a un acon;:lo nun prazo 
máximo, por exemplo, dun 
ano. Poderíase facer unha 
proposta.por parte de todas 
estas organizacións; apre
sentala aos partidos poi íticos 
para que tamén fose debati
da no Parlamento; e chegar a 
un acorde o máis democráti
co posíbel. O mantimento 
deste conflito desvirtua a si
tuación real do idioma a nível 
social situando a dialéctica 
da discusión onde non debe 
estar (na normativa), cando 
realmente está na situación 
sócio-política da nosa língua 
e nas alternativas que a este 
resp~ito se deben defender"D 

_, 
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RIA DE ARousA 

A iniciativa de declara~ património histórico 
o peirao de Palmeira desata as protestas 
• X.M. SANTIAGO CAGIGAO/RIBEIRA 

A vila de Palmeira situada na 
banda Norte da ria de Arousa ten 
unha abondosa e rica história 
tras de si. No seu porto ten un 
peirao construído alá polo 1750, 
que conxuga a praticidade, a 
economía e a beleza. 

Consta de dous diques contra
postos en ángulo oblícuo, coa 
saída orientada cara o· No~oeste, 
zona de menos probabilidade de· 
tormentas na ria. o cativo ten uns 
60 metros de longura, mentres 
que o grande é duns 100 e algo, 
está por unha banda apoiado 
nun rochedal chamado "O caste-

- lo", que o protexe polo lado ex
posto aos ventas predominan
tes. 

O porto de Palmeira fala de 
cando na freguesia os tempos 
eran de domínio sobre todas as 
vilas dos arredores, uns tempos 
en q_ue Palmeira dominaba am
plamente sobre as vilas viciñas 
de Riveira e A Póvoa. Daqui 
saían os barcos que comercia
ban con · Portugal, había unha 
ampla frota de dornas e gamelas 
que enchian carretas e carretas 
de produtos do mar que. ian sal.., 
gados e afumados cara a Mese
ta. Tamén cando a Matrícula 
Real despovoaba de mozos e 
vellos as casas e mandaba aos 
palmeiráns a morrer nas catro 

_SOCIEDADE E UTOPIA 

esquinas do mundo, en calquer 
batalla naval do xa en decadén
cia lmpério Español. Historica
mente hai mortos de Palmeira en 
todas as grandes batallas do lm
pério a partir do século XVI. 

Logo viñeron os cataláns que 
trouxeron nomes hoxe familiares, 
o interminábel pleito entre o xeito 
e a xábega, e sobretodo unha 
maneira de entender a iildústria 
e o comércio radicalmente dis
tinta da dos artesáns de Palmei
ra, que fixo que nuns poucos 
anos estes pasasen de patróns a 
seren empregados e asalariados 
nos estabelecimentos de salazón 
dos cataláns. 

A lenta decadéncia de Palmei
ra foi continúandose ate finais do 
século XIX, onde xa é só a som
bra do que fora. Ten polas duas 
bandas duas vilas en imparábel 
ascenso, Riveira e A Póvoa, e 
coma en tantos outros sítios a 
povoación empeza o interminá
bel camiño da emigración. Ali, na 
outra beira do Atlántico, uns lo
graron a riqueza e outros toparon 
a morte. Froito desta experiéncia 
do alén é o anceio do pasado 
como morada de tempos mella
res, e tamén o xurdimento da 
"Sociedade de fil/os de Palmei
ra ", que tende a loitar polo rexur
dimento e o desenvolvemento de 
Palmeira, gravitando protectora e 
cunha grande influéncia na vila. 

T amén existe un ha sociedade 
cultural xuvenil "Col de betas", 
que intenta dinamizar aos máis 
xóvenes. 

Neste , remanso de sosego, 
xurde a proposta do edil nacio
nalista do Concello de Riveira, 
Mariano Vidal, pedindo a deela
ración do · peirao de Palmeira 
como Património Histórico-Artís
tico. A consecución de tal decla
ración teria como obxecto o 
arranxamento do dique grande, 
fortemente danado polos tempo
rais de Decembro, con todas as 
garantias artísticas concernentes 
ao seu valor cultural. A proposta 
foi aprovada por unanimidade de 
todos os grupos políticos pre
sentes no consistório riveirán. 

O Domingo seguinte, nunha 
Asemblea aberta convocada 
pola Contraria de Pescadores de 
Palmeira nun bar do porto, o Pa-. 
trón Maior, Manuel Fernández 
Betanzos, antigo profesor de 
Formación do Espírito Nacional 
no réxime finado no 75, e actual
mente militantes do PSOE, desa
tou a caixa dos tronos argumen
tando. 

1 º Se o peirao é declarado Pa
trimónio Histórico-Artístico as 
dornas non poderán seguir ama
rrando nel. 

2º Se o peirao é declarado Pa
trimónio proibirá$élle aos pesca
dores a entrada na dársena para 

pescar ou coller miñocas. 
3°. O peirao como consecuén

cia non poderia ser arranxado e 
a"Qranado. Unha duas ou tres de
cenas de xubiladas aprovaron 
entusiasticamente cada unha 
das verbas do Patrón Maior, 
mentres que con berros de "Mo
numento non, muelle si" calaban 
calquer posíbel discrepáncia. 

Posíbel ampliación do 
porto de Palmeira 
Os dous primeiros argumentos 
carecen de todo sentido e con
sisténcia. As duas ou tres dúcias 
de dornas que actualmente va
ran no porto de Palmeira, e a re
colleita de miñocas pra a pesca 
na sua dársena , nada influirian 
sobre o Porto, sexa este Patri
mónio Histórico, ou non. 

A segunda parte da argumen
tación xa é máis digno de aten
ción, posta que efectivamente 
existe un anteproxecto da Xunta 
de Obras dos portos da Coruña, 
que debido ao gran desenvolvi
mento do porto de Riveira no 
eido industrial, e a sua capacida
de xa no límite, como vía de des
conxestión deste poderíase pa
sar parte ou toda a frota artesa
nal de Riveira ao porto de Pal
meira, para iso seria necesária 
unha ampliación do porto, que 
pasaria nos seus primeiros me-

UN NOVO IDEAL: A EMPRESA 
M. VEIGA 

tros por riba do actual e faria de
saparecer o Castelo, pero ao 
mesmo tempo evitaria o principal 
problema que hoxe teñen as dor
nas en Palmeira, que é, que de
bido ao nulo calado existente 
nel, estas embarcacións teñen 
que esperar a maré chea tanto 
para arribare coma para poderen 

· sair de pesca. 
O argumento de Obras do Por

to baséase tamén na escasa dis
táncia entre Palmeira e Riveira, 
menos de 5 km. O que non deixa 
claro esta proposta é a do lugar 
onde se farian as manobras de 
descarga, nen se contempla no 
proxecto e por nengun lado a 
criación dunha Lonxa en Palmei
ra. 

Parece que a Contraria de 
pescadores tomou polo camiño 
máis trillado neste caso, sen to
marse un necesário tempo de re
flexión, nen por suposto buscar 
nengunha outra alternativa. 

Sen embargo quen si se toman 
o tempo necesario, e incluso 
máis son as Sociedades de Fillos 
de Palmeira, e a asociación xu
venil cultural "Col de betas", que 
polo de agora andan a gardar un 
siléncio prudente que polo longo 
tamén semella medoñento. 

Así as cousas, nun certo tem
po seria unha grande mágoa ter 
que escreber aquilo tan triste de 
"Palmeira tiña un peirao .... " O 

Os teóricos do pensamento débil, profe
tas da marte das ideoloxias, do fin da his
tória, notários do sen sentido das utopías 
ou, polo menos, das grandes utopías, .das 
universais, non poden agachar que nas 
suas costas vense organizando desde hai 
alguns anos un exército de defensores do 
liderazgo, da motivación totalizadora. 

Xa, paradoxicamente, ante o suposto 
declínio dos grandes relatos, comezara 
Reagan a falar dun·· novo patriotismo, dun 
novo orgullo de ser americano. Outros su
xeitos ou quizá os mesmos, pe.ro cun dis
curso máis xeralizábel, comezaban a falar
nos dun novo vínculo dinarT)izador entre 
as persoas: a empresa. 

compartidos nun mundo onde as institu
cións tradicionais están gastadas, parece 
ser representado en parte polas empre-
sas". · 

A "cultura empresarial" seria para Burke 
"un sistema de integración, de diferencia
ción e de referéncia que organiza e dá un 
sentido á actividade dos seus membros". 

Esta proposta tende a espallarse tamén 
entre nós. Julian Mesa, director de forma
ción e desenvolvemento de recursos hu
mans da consultora IM, destaca a implan
tación da sua estratéxia nas multinacio
nais e cada vez máis noutras empresas. 
"O directivo, sinala Mesa, haberá de res
ponder ao perfil do líder e ser capaz de 
implicar ao persoal en cada proxecto". 

califican de castelo de naipes os princí
pios éticos do socialismo e se reelabora o 
papel do diñeiro como valor único, ao 
mesmo tempo chámase á sintonia dos 
traballadores cos intereses globais da em
presa, nunha feliz comunión produtiva que 
non alcanzara a imaxinar sequer, en tal 
medida, José António, teórico do sindica
lismo vertical. 

Mike Burke ao presentar unha obra re
cente do grupo Eurocom chamaba a aten
ción sobre "a disminución do sentimento 
de adesión a unha fé comun e a perda de 
confianza nas institucións". "Ora ben, en
gadia, a toda sociedade lle compren pro
xectos colectivos, pontos de referéncia 
éticos. Este papel estabilizador de valores 

O responsábel do IM define ao líder 
como "o home capaz de xerar entusias
mado an sua xente por cada proxecto da 
compañía. De non ser así, non nós enfren
taríamos ante un líder, senón que teriamos 
diante a un simple. mando". 

Mentres se critica a Fidel por fiar inxe
nuamente dos estímulos morais, cando se 

É tamén a ideoloxia xaponesa, de facer 
o xantar sen sair do choio, de cjlorar colli
dos da man cando marre o patrón e de 
pendurar do cabezal da cama do fillo pri
moxénito un poster de Sony. 

O éxito dos. novos ideólogos comeza ta
mén a ser medido. O Centro de Comuni
cación Avanzada do grupo Eurocom que 
ten censadas un número de empresas que 
emprega á metade aproximada dos traba
lladores franceses informa de que existe. 
un 47% de descontentos ou de decepcio
nados coa "cultura" da sua empresa. Defi
nitivamente, os empregados non teñen o 

. patrón que se merecen. O 

\ 
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IGREXA E VICIÑOS- 01A DA MULHER TRABALLADORA 

O .abade da ··-Guarda increpa 
aos fregueses e proibe. acender velas .. ~AS PORTAS .DO 8 DE MARCO 
• MONTSERRAT ALVAREZ/A GARDA 

·Son várias as críticas que 
se escoitan contra o señor 
abade de A Guarda, Xoán 
Manuel González Blanco e 
quen se fan portavoces 
destas son vários 
fregueses da vila. Están 
cansos das suas reformas, 
dos seus modernismos e 
como eles mesmos din 
das suas inxustícias. 
lnxustícias estas que se 
retiren á proibición 
doencendido de velas 
particulares en calquer 
retábulo da lgrexa 
parroquial, "Nasa señora 
da Asunción". 

O seu aviso, atarea desta proibi
ción foi o seguinte: "Vela que 
apareza encendida será apagada 
e botada no lixo". 

Inclusive permitiuse avisar a 
outras adictas que elas mesmas 
deverán tirar fóra as velas que 
encentren acesas dentro da igre
xa. 

· ' LUPECES 

· Quandó estamos ás portas do 8 de Mar90 "Día Internacional da Mul
her Trabalhadora", e as organizac;ons feministas actuantes no país 
preparamos as · nossas estratégias para a sua celebrc;om, compre fa
cer unha análise de quais som nest~ momento os feitos máis sobre
saintes onde se refleja a nossa opressom. A violac;om e assasinato de 
Alícia Rouco en Vigo, o:_ apaleamento dunha trabalhadora da cadea 
de supermercados "Control 59" e os juic;os por aborto son suficiente 
justificagom para celebrar este 8 de Margo baijo o lema: · "Trabalho 
digno ... , aborto _ livre e ·gratuito ... , contra as agressons, ¡Galiia. nom 
Patr:iarcal e lndependenté!" 

A violac;om e assasinato de Alicia, ·segue sém esclarecer. A policia 
e a justic;a parecen pouco interesadas nun caso ónde segundo os 
meios de comunicac;om, habia· máis dum dado sobre o· agressor. Os 
·violadores e agressores seguem a atopar neles ·os cómplices de sem
pre. O primeiro que se. investigou era se Alicia era unha nena "recata-
da". · 

As agressons sexuais e físicas existen tamén :no mundo laboral. 
Disso daba boa prova a trabalhadora de "Control 59". Ela nom foi a 
primeira em ser agredida~ As condic;ons de trabalho em precário que 
padecemos nos sectores onde somos maioritárias (limpeza, conser- · 
vas, textil), con a economía sumergida ou a situac;om de escravitud~ 
que supóm o servic;o doméstico, junta..:.se ao nosso trabalho nom re
conhecido . na casa, o que fai qúe sigamos aguantando 1,mha dupla · 
jorna9a laboral-baijo a _incomprens~om e insolidariedade dos compan-_ 
heiros e filhos. ' 

O Sr. cura basea-se no acon
tecido na pequena lgrexa de Pe
dornes, que por culpa dunha 
destas velas ardeu todo o retá
bulo. Mais as inxustícias acont&
ceron cando o pasado Xoves, 
dia 22 de Febreiro, apareceron 
duas velas no altar do Nazareno. 
Cando Xoán Manuel González foi 
avisado polo monaguillo este re
plicou ao aviso: "Déixaas!" sen 
un outro comentário. 

as suas velas? Todos ternos os 
mesmos direitos, igual fe ou qui
zá moita máis" 

que vostedes botan como esmo
la!" 

Comentou que a un fillo e máis 
a un neto dánselle 25 o 100 pe
setas para lambetadas. E un dia 
coma aquel, no cal se celebraba 
o "Día da Campaña contra a 
Fame", nengun deles era tan 
cristiano como para dar algo 
máis que pesetas. 

Nom tinhamos as mulh~res poucos enemigos que, para a nossa 
desgácia "Monseñor Suquia" saeu reeligido estes dias presidente da 
Conferéncia Episcopal. A lgreja Católica nom tem outros males que· 
remediar máis importantes que a osadía das m.ulneres que pensamos 
ternos direito a decidir sobre o nosso corpo_ e polo tanto sobre a 
nossa maternidade. Suquía ja ten convocados aos seus acólitos a 
unha "Santa Cru9ada contra do aborto". Non lhes chega coa hipócrita 
_labor de organizac;ons como Pro-Vida ou Acc;om Familiar. Hai que 
exorcismar os úferos rebelados contra a vontade divrn·a.-

"El ere que por catre perras 
que esas señoras botan no peto 
teñen máis priviléxi9s que ou
tros" 

Vivemos maos tempos para os ~ovimentos progresistas en geral. 
A ofensiva imperialista e reaccionária é brutal e .em todos os campos. 
Quando as mulheres en Vigo se mar:iifestabam este inverno contra as 
violac;ons, os ,golpes da' policia e o julgamento de duas delas foi a 
resposta. Quando as mulheres nos rebelamos c·9ntra o sistema capi- · 
talista e patriarcal e repr.essom é tamen a resposta. Que lhe pregun
tem a Seta ou Suzana, pressas independentistas na cadea de Cara
banchel, que ven negados os dereitos máis elementais como chama
das, visitas de amigas/os, vises ... Compre aumentar a·nossa capaci
dade organizativa e de resposta. Compre enfrentar esta nova ófensiva 
com acerto, para asegurar as conquistas acadadas e avanc;ar. A nos
sa luita deve formar parte, enriquecer e enriquecer-se do resto das 
luitas do nosso pavo. Desde MNG, desde o feminismo .nacionalista 
apostamos por iso. A luita contra as agressons, polo dereito ao abor
to, por um trabalho digno, pola milhora das condic;ons de vida nas 
cadeias. .. forman parte da luita poi a independéncia nacional, novo 
marco político- social,- e dunha Galiza libertada, onde as mulheres 
desenvolveremos o nosso proxecto de libertac;om_. O 
Lupe Ces é Membra da Direcóm Nacional de Mulheres Nacionalistas Galegas. 

Foi aquí que os que frecuenta
ban a igrexa n.aquela ocasión, pi
cados pola curisidade agardaron 
para ver quen eran quen tiña 
prendido as velas. 

No final da eucaristía o mona
guillo apagou as do altar e as ou
tras duas velas en cuestión apa
gounas a proprietária. 

"Por que se permite que al
gunhas nenas bonitas encendan 

"Vende velas ao précio das 
sardiñas na praza do peixe". 

Pero non só iso ten proibido 
este señor, tamén foron vetado 
as mesas peditórias na entrada 
da igrexa e o asunto da rosa 
bendita na festividade de Santa 
Rita. 

Canso de contar pesetas 
Ruidos como o do pasado Do
mingo, en que empolingado no 
seu púlpíto na hora de explicar 
as palabras do evanxeo saiu con: 
"Estou canso de contar pesetas 

IV ENCONTRO DE EDUCADORES POLA P Al_ 

"Vostedes eren que os nenos 
do Terceiro Mundo comen con 
pesetas! Cal vai ser ó séu ali
mento?" 

Alguén situado no coro expre
sou as suas palabras de protes
to. 

"Non me importa que protes
ten, nen .quen o fai. Xa lles digo: 
estou canso de contar pesetas 
desde que cheguei a esta parró-· 
quia". D 

PANORÁMICÁ DA EDUCACIÓN SEN.VIOLÉNCIA 

No próximo fin de semana do 1 O e 11 de 
Marzo, terá lugar o IV Encentro Galego de 
Educadores/as pola paz no Balneario de 
Lugo, á beira do Miño. Como en anos an
teriores a convocatoria e organización co
rre a cargo do grupo de Educadores pola 
Paz .da Asociación pedagóxica Nova Es
cola Galega que, como nas ocasións pre
cedentes, ten que salientar a colaboración 
de distintas persoas e entidades que 
apoian esta iniciativa. Nesta ocasión te
rnos que citar a un grupo de Profesores 
da Escóla de Maxisterio e Mestres de EXB 
de Lugo; o grupo local de Amnistía Inter
nacional e a colaboración .económica da 
Deputación Provincial. 

A historia dos Encontros Galegos de 
Educadores pala Paz, iniciouse hai algo 
máis de catro anos, cando no grupo de 
Educadores pala Paz de Vigo, que naque
les momef"!tos estaba a organizar as Xor
nadas de Educación para a Paz cunha es
tructura ·vertical clásica de conferencias, 
pensouse que era o .momento ·de avanzar 
nunha nova fase organizativa de tipo hori~ 
zontal na que os participantes non fosen 
só a escoitar ou a recibir unha determina
da informaciór:i proporcionada por un "ex
perto" que ocupa unha posición espacial 
e un e$tatus de privilexio, senón a expoñer 
e a ·opinar sobre o que se estaba a facer 
na práctica, tanto· da propia como da dos 
seus compañeiros dun xeito dialóxico e 
distendido. Todo isto, coa necesidade 

XESUS R. JARES 

sentida de atapar novas formas de comu
nicación, máis adecuadas e coherentes 
cos fins propios da educación para a paz. 
De aquí a enorme importancia que lle ou
torgamos desde o primeiro momento á 
convivencia, ás dinámicas de comunica
ción, xogos cooperativos e ó propio mar
co físico no que nos reunimqs. 

'PARA QUE A.EDUCACION 
PARA A PAZ SE 

DESENVOLVA. NON PODE 
ESTAR LIMITADA A UNHAS 

-SIGLAS, COMPRE QUE SEXA 
ASUMIDA POLO CORPO 

SOCIAL' 

cada vez máis ricos, tanto no seu fondo 
como na súa forma. 

Por outra banda, entendemos qÜe- con 
este Encentro rematarn,os o que podemos 
denominar a educación para a paz en Ga
licia· dos anos 80, que tivo outras moitas 
iniciativas e diferentes promotores. Preci
samente, se botamos unha ollada cara o 
pa~ado, vemos que se conseguiu romper 
cos dous aneis que constreñían a educa
ción p~ra a paz no noso país, e que, du
rante algún tem.po, 'Chegou a ser unha au
téntica teima para nós. Goma se ten e~
presado, o primeiro anel era o xeográfico, 
que. circunscrfüia as actividades e refle
xións a Vigo e a súa zona de influencia; 
hoxe, sen deixar de ser ainda unha activi
dade marxinal, non cabe dubida de que a 
valoración ten que ser forzosamente posi
tiva ~n canto que o punto de partida era o · 
cero. · 

O segundo era o anel organizativo. Ain
da que pareza paradóxico para algunhas 

CÓa celebración deste Encentro, rema- persoas e/ou organizacións, tratábase de . 
tamos a primeira xira xeográfica polas ca- romper co anel da nasa propia organiza-
tro provincias galegas . . Atrás quedan os ción, conscientes de que para que a edu.:. 
de Panxón (Outono do 86); Oleiros (De- cación· para a paz se desenvolva, non 
cembro 87) e O Carballiño (Xaneiro do 89). pode estar limitada a unhas siglas; pola 
Con eles tamén quedaron disipadas as contra, compre que sexa asumida polo 
dúbidas de rec·eios que algunhas persoas corpos social e máis concretamente por 
tiñan cara esta iniciativa, en canto que q aquel que ten incidencia directa no mundo 
número de participantes foi aumentando · edu"cativo. Eis o noso apoio a organiza
cada ano, e, o que ·é máis importante, as cións sindicais distintas; a institucións 
experiencias e materiais presentados son ..,..,, municipais rexidas por grupos políticos di-

ferentes; a asociacións diversas etc., que · 
ben de motu proprio ou pola hosa suxe
rencia, comenzaban mornamente a facer 
algo de educación para a paz (cursos, pu
blicacións, xornadas, etc.). Así, fóronse 
sumando a este proxecto, en primeiro lu
gar un grupo pequenq de concellos, lago 
seminarios de profesores, sindicatos do 
.ensino, grupos de tempo libre; ª"ª°cia
cións de estudantes, etc .. 

A única condieión que desde Educado
res pola Paz-Nova "Escola Galega fixemos 
e tacemos en todo este proceso multipli
cador, obvia por outra banda, é a de divul
gar o noso proxecto concreto de educa-

. ción para a paz, que se fundamer:ita na 
centralidade do concepto de paz positiva 
-ausencia de violencia directa e máis es
.tructural-; na perspectiva creativa do 
conflicto e . na búsqueda da coherencia 
entre os fins perseguidos e os_..medíos uti- -
!izados, entre a forma de edúcar e a forma 
de vivir. Desde esta perspectiva, educar, 
para a paz é para nós un proceso con
cienciador que .· fomenta a aparición de 
comportamentos solidarios e non indife
rentes; que estimul~ a capacidade de disi
dencia e de desobediencia ante aquelas 
.leis ou circunstancias inxustas; que se 
fundamenta nas relacións igualitarias e re
cíprocas; que . desenvolve a. cooperación 
en lugar da competición; que transforma 
a cultura do menosprecio na que vivimos 
na cultura da afirmación. D 
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N0RMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Polémico inquérito da Generalitat . 

Acusacións .de xenofóbia ao catalán 
·mentres' algurls lingüistas anuncian.·o .. risco de desaparición · 
. • JOAN RETANAIBARCELONA 

. I 
A set e anos de / 
promulgada a lei de . 
normalización lingüística e 
nove · anos despois do 
manifesto dos 2.300, unha 
iniciativa de füncionários 
.castellano-parlantes en 
defensa do castellano en 
Catalunya, dous sücesos · 
de cariz diverxente 
volveron pór ·en candeleiro 
o tema da normalización 
.lingüística do catalán . 
reavivando a pantasma 
antiga do debate sobre o 
bilingOísmo. 

Tres ~ocio-lingüistas_ daban·· por 
unha par:te o sinal de . alarma e_ 

·alertaban .dos riscos de desapa
rición do. cQ.talán nas próximas 
duas xeracións. Por outra, un in
quérito dun departamento da 
Generalitat de c·atalunya, ·que 
calificaba de estranxeiros a to
dos os nenas da comarca do 
Maresme que tendo nascido fóra 
de Catalu'nya descoñecesen to
talmente o catalán, sementaba o 
temor naqueles que levan anos 

anunciando os riscos de "xeno~ 
cídio cultural" que a normaliza

. ción lingüística supón _para os 
.. castellano-talantes. Dez anos 

despois das mobilizacións . en 
"Defensa de la Uengua, la cultu-

: ra i la nació catalanas", o .debate . 
sobre o· catalán está servido. A 
pÓlérnica coinCide ademais cun 
intento por parte da Dirección de 
Política Limgü ística da Generali
tat de readecuar a lei de normali
zación do 83 de cara a incentivar 
o catalán como lírigua de uso so
cial. 

. mente, sobretodo nas xeracións 
máis · xóvenes. Esta pinza que 
tende a ampliarse é o argumento 
que pranden ·os sócio- lingüistas 
para alertaren sobre o futuro do 
9atalán como língua viva. Se ben 
se admite que as intervencións 
das institucións nos últimos dez 
.anos "retrasaron o proceso de 
extinción da língua .catalana a 
que estabamos abocados a fins 
do franquismo"; considérase que 
a política lingü(stica da Generali
fat, calificada de contraditória e 
ambígua; está xerand.o Ünha si
tuación de · "aborrimento" capaz 

Tres sócio-lingüístas cataláns, de pór en perigo a inicial recupe-
chegaron, en artigas diferencia- ración. 
dos, á conclusión de que o cata- . 

de audiéncia de 1V3 e das emi
soras catalán-p~rlantes para ilus
trar a s · aseveración sobre a 
boa saude do catalán. Pórén, ta
mén entre as autoridades da Ge
neralitat ·que califican de "catas
trof.istas" as pred!cións dos só
cio-lingü ístas, esténdese unha 
certa preocupación pela dismi
nución do uso da língua catalana 
entre a mocidade. Apesar de si
tuar na leí do 83 os límites Qon 
que se atopan as institucións au
tonómicas para regulareno uso 
do catalán, o director xeral de 
política lingüística avanza xa a 
intención do seu departamento 
de deseñar unha nova política 
lingüística que avance cara "un 
auténtico modelo de normaliza
ción". 

lán, comó língua viva, pode en- · As autoridades autonómicas, 
trar nun periodo de irreversíbel ' ,entre as que se atopan o actual 
desaparición nun corto · espácio director de · política lin·güística 
.de tempo. Uns talan de cincuen- Miquel Reniu, e a ·exdirectora e· O inquérito dos 
ta· anos e outros de duas xera- · alma-mater da lei de normaliza- , estranxeiros 
cións. Básanse sobretodo nas ción, 'Aina Moll, consideran ca-
últimas· estadísticas do uso do tastrofistas estas opinións e en- · No entanto, e cruzando este de-

. catalán entre os mozos. Mentres tenden que a língua catalana xa- bate, facíase público o envio dun 
a porcentaxe de cidadáns que mais estivo mellar de saúde. Re- . ' polémico i·nquérito remitido bai-
admiten unha comprensión pasi- niu recenta o nível de compren- xo o membrete da Dirección Xe-
va do catalán acércase ao cen sión do catalán que situa por riba ral de Ordenación e !novación 
por cen, grácias sobretodo aos do 90% entre a povoación de Educativa da Generalitat ás es-
m~ios audiovisuais, a porción de Catalunya, cita a cifra de 4.000 colas da comarca do Maresme. 
povopción que o utiliza como lín- títulos publicados en catalán no Neste inquérito, co que se pre-
gua habitua( qisminue pa!Jlatina- pasado ano e desbrulla os níveis tendía "coñecer o máis exacta-

mente posíbel a cantidade e o 
nível de integración dos nenas 
estranxeiros do Maresme para 
poder prever mellor os recursos 
que faciliten unha mellar adapta
ción", calificábase de nenos es
tranxeiros aos "nenas de EXB 
(non parvulário) nadas nalgunha 
rexión ou nacionalidade do Esta
do español, acabados de chegar 
e cun descoñecimento absoluto 
da língua catalana". Este desliz 

. que se achacou a un dos progra
mas comarcais da Dirección Xe
ral e que foi calificado de anti
constitucional polo conseller de 
Educación da Generalitat Josep 
Laporte, volveu resucitar as pan
tasmas do "xenocídio cultural" 
parcialmente adurmiñados des
de o "manifesto dos 2.300". As 
próprias autoridades autonómi
cas anunciaron que abrirían in
vestigacións e calificaron de 
"erróneos e reprobábeis" os ter
mos empregados no inquérito. A 
oposición falou outravolta da do
bre linguaxe utilizada pelas auto
ridades catalanas e anunciou in
terpelacións parlamentárias. A 
crispación , porén, non chegou 
aos níveis do 1981 . O catalán, 
apesar de todo, é..ode novo moti
vo de polémica. O 

A TRES MESES DO ATENTADO 

Os autores utilizaron información reservada . 
' . ' 

A investigación policial . sobre a marte de Muguruza 
continua paralisada 
• TERESA TODA/MADRID 

Dixo hai poucos dias José 
1:-uis Corcuera que ten . 

· "esperanza, naturalmente 
fundada" de que se 
c;f escobrirá aos autores do 
atentado contra os 
deputados de Herri 
Batasuna no Hotel Alcalá 
de Madrid, en que resultou 
morto Josu Muguruza e 
ferido ·de gravidade lñ~ki 
Esnaola. Non quixo 
aventurar datas pero si 
introduciu nas suas 
palabras certas cautelas: 
"non nos podemos 
equivocar; mentres non 
estexamos seguros non 
podaremos producir 
nengunha detención ... " 
Despois asegurou que o 
seu Ministério está 
traballando "con toda a 
intensidade que somos 
capaces de pór a 

· disposición desa 
investigacióñ". 

· Á vista _do que hai no sumário 
·derivado. do traballo policial, esa 
investigación de que ·tala Cor
cuera estase levando con "baixa 
intensidade" ... 

Tres meses transcorreron xa 
desde que soaran aqueles dispa
ros no restaurante Basque do 
Hotel Alcalá. Nese tempo o que 

· con máis certeza se confirmou é 
que o atentado non foi obra duns . 
pistoleiros vengativos da ultradi
reita, senón que obedece·a moti-

. vacións políticas e ten a süa ori
xe en determinados" aparatos do 
Estado. · 

Segundo a reconstrución xudlcial Jon ldigoras era un dos obxectivos no atentado 
cto·20 de Novembro en que morreu .Mu9uruza · . 

, Para as forzas policiais, para o 
Govemo mesmo, a tese da ultra
direita era moito máis fácil e so
lucionaba os problemas dunha 
forma lineal. Porén, desde o prin
. cípio foi descartada incluso den
tro de sectores policiais, que ar
gumentaban que, se se tivese 
tratado dun . atentado dese tipo, 
teria habido máis vítimas ou can
do menos. máis · feridos, porque 
os· "ultras" terian actuado de for
ma similar á "matanza de Ato"" 
cha".~ 

O que si é posíbel é que os au
tores materiais do feíto perten
zan ou teñan pertencido a algun · 
grupo de ultraqireita. Pero a per
soa que os enviou, o que sinalou 
os obxectivos, o que pensou e 
planificou a operación... esa ou . 

esas persoas non son simples ul
tradireitistas. 

Alguns . meios de comunica
ción deron collida a esas teses 
nas primeiras semanas despois 
xa do atentado. Atribuíase ben a 
meios militares (Exército, Gard~ 
CiviQ ou a posíbeis restos dos 
GAL. En calquer caso, alguén 
cun n ível de información reserva
da bastante elevado, dado o pa
pel político que asignaba ás víti-

. mas: Muguruza, persoa clave 
· nun futuro proceso de negocia
ción pero descoñecido publica
mente e Esnaola avogado que xa 
tiña tomado parte· nos primeiros 
intentos de conversas hai un 
tempo, ademais de ser unha cara 
moi coñecida-de HB. 

Esas primeiras informacións · 
foron quedando esluidas e, co 

paso do tempo, embazadas pola 
cantidade de intoxicación e notí
ciás inteiresadas e manipuladas 
que foron descendo sobre a 

. prensa. Houbo, nestes tres me
ses, unha fase intensa de despis
te neste sentido. Máis dun xor
nalista dedicado a asuntos do ln
teríor e a este tipo de investiga
cións viuse surprendido pola 
cantidade de contactos que lle 
pasaban comentários ou dados 
"de moi boa fonte" ou de primei
ra man. 

Água de marañas. Nada. Agás 
alguns esforzos xomalísticos que 
aportaron algun pequeno dado, 
apenas hai máis causa que o 
que habia, por dicer unha data, 
o 30 de Novembro. 

A reconstrución do 
atentado: ian por ldígor~s 
Se iso é así de cara á opinión pú
blica, parecida é a situación do 
sumário que abriu o 20-N o xuíz 
Baltasar Garzón. A Policía apor-

. tou ben pouco. O informe de ba
lística, por exemplo, tardou bas
tante máis de dous meses en 
chegar, case tres. 

O máis significativo que oco
rreu na investigación até o mo
mento foi a reconstrución dos 
feitos o pasado 11 de Xaneiro. 
Aí, entre outras cousas, veusé 
abaixo unha- P,arte fundamental 
da hipótese que a Policía e o Mi
nistério fomentaban cara fóra: 
que Josu Muguruza morreu ca-

. sualmente, acidentalmente, ao 
~oparse no turne cruzádo dirixido 
Gontra Esnao.la. 

Pois non. As tres horas longas 
de recohstrución dos 20 ou 30 
segundos dos disparos demos
traron que Muguruza recebeu un / 
balázo no pescozo, mortal de 
necesidade, e 

/ 
·dirixido directa:.. 

mente contra el. Ademais, preci
souse que tamén ian os pistolei
ros por Jon ldigoras, que salvou 
a vida como quen di de puro mi
lagre. Contra Esnaola houbo vá
rios disparos, pero menos dos 
que se dixo nos primeiros dias: 
parte dos que se incrustaron na 
parede eran os destinados a ldí
goras. Aí, pois, produciuse un 
certo xiro na investigación. Pero 
a teoría oficial mantívose pratica
mente invariábel. 

Case un mes despois, as FSE 
topeñaron en Madrid cun grupo 
de ultras, de "Vanguardia Nacio
nal Revolucionaria", que tiñan un 
pequeno arsenal e estábanse 
preparando para pasar á acción. 
Dos cito detidos, seis quedaron 
en liberdade case imediatamen
te. Os outros dous pasaron ante 
o xuiz que decretou a sua liber
dade e estuda o procesales por 
tenéncia de explosivos. 

O episódio permitiu, iso si, titu
lares do estilo de "detidos oito 
ultras cunha pistola idéntica á 
que matou a Muguruza". Con iso 
non se dicia nada, · pero insinuá
base. bastante: que a Policía ac
tua, que se tiña seguido unha 
pista que non estaba de todo 
mal, que a implicación de ultras 
no atentado er~ algo máis que 
unha remota posibilidade. · 

A realidade, porén; é a que é. 
Non se sabe nada, oficialmente. 
O temor a que o sumário e a in
vestigación dese atentado sigan. 
o mesmo camiño que o de San-

, tiago Brouard conc:;:rétase cada 
vez máis. o que haxa quen~ des
de as b'eiras das FSE e certos 
sectores políticos, intente expli
car e xustificar a pasividade. poli
cial non contribue a erguer espe
ranzas de que, algun dia, se co
ñeza toda a verdade. O 



A ENTRADA DOS DEPORTES FORÁNEOS 

O primeiro partido xogouse no 191 O en Vigo 

O rugby praticouse na Galiza 
por primeira vez no estado 
• xos~ ENRIQUE ACUÑA 

Nestes dias o Torneo das 
Cinco Nacións ocupa a 
atención dos afeizoados 
ao Rugby. O que 
posiblemente sexa o 
derradeiro reducto do 
amateurismo atopa nos 
enfrontamentos entre as 
equipas máis prestixiosas 
de Europa a máxima 
expresión do nobre 
enfrontamento deportivo. 
Mentres aquí rematou a 
Liga Galega nunha 
tempada que deberia de 
significar a consolidación 
definitiva para este xogo 
nestas terras. Mais no 
noso país a história xa ven 
de vello. 

Calquer traballo divulgativo so
bre este deporte comeza coa le
xendária carreira de William 
Webb Ellis co balón na man na 
cidade de Rugby no ano 1843. 
Dase esta acción -no contexto 
dun partido de fútbol- como a 
orixe e ponto de partida para 
unha história chea de entrega, 
suor, decepcións e alegrias que 
circula ben separada do resto 
das actividades asociativas de 
carácter deportiva incluído o fas
tuoso e corrupto movimento 
olímpico. 

Se compararnos a sua história 
na Galiza co seu desenvolvimen
to no resto da península vería
mos que nós tivemos que agar
dar praticamente _até os nosos 

dias para poder ollar unha práti
ca xenerosa do xogo. Sen em
bargo a nosa terra foi a pioneira, 
sen dúvida, na sua introdución. 

Non é certo nen moito menos 
o que afirmou, Ramón A. Bernat, 
nun recente artigo na prestixiosa 
Revista Rugby, polo cal o in ício 
do cultivo deste deporte estivera 
na cidade de A Coruña en 1937 
a resultas dun enfrontamento en
tre duas equipas británicas. A 
história hai que remontala moitos 
anos atrás:. 

Un relato do 191 O 
Nun libro extraordinário, erudi

to e hoxe pouco coñecido, ato
pamos os primeiros sinais gale
gas do rugby. Trátase do escrito 
en 1959 por Celso González Vi
llar co título de "Albores del fut
bol vigués no que se descreben, 
ano tras ano, os pasos iniciais do 
football na cidade olívica. No ano 
191 O narra deste xeito o primeiro 
match xogado na Galiza: "Apro
veitando a estáncia en Vigo da 
frota inglesa montouse na nosa 
cidade un partido dun deporte 
que por primeira vez íase pre
senciar; tratábase do tamén de
porte inglés, chamado rugby, 
que tantos adeptos tiña na rúbia 
Albión. A espectación que tal 
causa promoveu no noso am
biente deportivo foi grande. Asi, 
o Sábado 17 de Marzo veuse no 
campo de Bauzas, solar do For
tuna, unha gran concorréncia de 
espectadores· que ansiosos 
agardan a hora de empezar. 
Contenderon dous equipos dos 
acorazados Hibernia e New Ze
land vencendo os do primeiro 

por 18 pontos contra 3. Pésie a 
non coñecer as regras e demais 
pormenores deste deporte, a nu
merosa concorréncia saiu com
pracida do· espectáculo, comen
tando o viril do seu desenrolo e 
o complicado -para eles- da 
pontuación. Alguén dicia, os es
tudantes vigueses que estiveran 
en lnglatera, que o rugby como 
deporte nascera a princípios do 
século pasado cando a un estu
dante da cidade de Rugby, xo
gando ao fúbol, ocorr-éuselle co
llera pelota coa man, botando a 
correr cara a portaría contrária. A 
causa agradou e, tras algunhas 
modificacións criouse esta mo
dalidade deportiva que Rronta
mente prendeu nalagúns países 
do império británico. Pola nosa 
parte diremos que quizá fose 
Vigo unha das cidades españo
las que primeiro veu xogar o rug
by, pois até o ano de 1925 non 
se empezou a xogar en Catalu
ña, senda o povo de San Baudi
llo de Llobregat onde.se iniciaron 
estas actividades". 

Este era o relato de González 
Villar e certamente non ia desca
miñado na sua última afirmación. 
Somente retrasa en catro anos a 
prática en terras catalanas, início 
da actividade rubística no estado 
segundo a historiografía oficial 
da Federación Española de Rug
by. 

Foi exactamente once anos 
despois do partid0 celebrado en 
Bauzas. No estádio do Real Club 
Deportivo Español de Barcelona 
enfrentáronse en 1921 , para . un 
encontro benéfico, as equipas 
franceses de Narbona e o Perpi
ñán, botando a semente para 

que nascera pocos meses des
pois a máis antiga das equipas 
catalanas: a Unió Sportiva Sant
boiana. 

Despois do enfrentamento de 
Vigo nulos son os datos que nos 
chegan acerca do rugby. Real
mente o fútbol era o deporte de 
masas na Galiza e á sua beira 
poucos resistían. Os máis clasis
tas como a vela, tiro, hockey her
ba ou ténis tiñan os seus pró
prios e ben diferenciados circuí
tos sociais e a aparición dos 
máis modernos como o balon
cesto ou balonmán foi moi tardía. 
Somente o ciclismo, cross coun
try, tráiñas e sobretodo o boxeo 
tiñan aceitación e repercusión 
popular. 

Tempo para a 
Universidade 

No caso do rugby hai un inten· 
to de divulgación desde as páxi
nas da publicación coruñesa Re
vista do Auto-Aéreo Club de Ga
licia de man do-periodista depor
tivo Francisco Dans en dous arti
gas aparecidos entre Xullo e 
Agosto de 1931. Neles descré
bense as nórmas dun xogo que 
segundo Dans "encierra innume
rables bellezas y que no com
prendemos como no ha tenido 
más aceptación en España, pues 
no tiene que envidiar al football 
a~ociation" .. Acompaña tamén 
gráficos explicativos das liñas e 
situacións do campo xunto a de
finicións das xogadas máis co
muns. Polas palabras finais do 
traballo de Dans ternos que su
poñer que a prática activa na Ga
l~za era nula. O caso·é que debe-

ron de fraguar as ensinanzas 
pasto que anos d.espois xa se 
xogaba na Universidade de San
tiago. En concreto quedan pro
bas gráficas da equipa de rugby 
da faculdade de Ciéncias, des
putando un partido en 1936. 

Se ben a universidade foi tradi
cionalmente o único feudo deste 
deporte quizá fose tamén ao 
mesmo tempo a causa do seu 
illamento social por moitos anos. 
T eríamos que ver chegar os anos 
setenta para poder ollar equipas 
galegas no seo das faculdades 
coruñesas e cornpost~láns. Me
dicin.a e Filosofía de Sarrtiago e 
Arquitectura de A Coruña foron 
os máis significados da liga uni
versitária nunhas tempadas de 
transición até a conformación en 
1'983 da Federación Galega de 
Rugby. 

Na primeira liga participaron o 
Universitário de Santiago, Mariña 
de Ferrol, Arquitectura e Zalaeta 
de A Coruña e Bocoi de Vigo. 
Nos anos sucesivos seguiron 
nascendo equipos - ainda que 
alguns deles cairon no camiño
como o Xavarin e Euita de Lugo, 
Náutica e lnef de A Coruña, As
téri de Viveiro, Betanzos, Ouren
se, Lalin, Vigo, Mareantes, Fen
detestas As Pontes, Os Ingleses 
de Vilagarcia, etc .. O importante 
hoxendia é que a configuración 
das equipas xa non ten carácter 
univesitário ou estudantil na sua 
maioria e que xunto ás equipas 
senror xa actuan quinces infantis 
e xuvenis. A semente está bota
da. O 

Xosé Enrique Acuña é directivo do Ma
reantes Rugby Clube Pontevedra. 



A NOSA TERRA 

Pilar Garcia ·Negro 
'O BNG nunca defenderá intereses de grupo en detrimento de posturas colectivas 
que signifiquen progreso para Galiza' 

• MANUEL VEIGA 

· Os escanos nacionalistas do 
Parlamento teñen caras · 
novas e loxicamente, debido 
aos resultados, o maior 

. . 
Valora a sua identificación poi ítica 
actual como o "resultado lóxico da 
confluéncia de vários factores: o 
meu compromiso sempre coa res
tauración do galega, o feito de ato
par unha organización que se Corn
prometia claramente nesta liña, n'o 
marco do recoñecemento dunha 
Galiza soberana non só no terreo 
lingüístico e a influéncia de deter
minadas persoas entre as que 
podo citar á miña própria irmá, 
Carme García Negro, ou a Francis-
co Rodríguez". 

número de incorporacións 
preséntao o BNG. Pilar 
Garcia Negro encargara.se, 
en nome do seu grupo, de 
estar presente nas 
Comisións de Educación e 
Cultura e na de Seguimento 

'Q PARLAMENTO 
PERMITIRÁ SACAR A 
LUZ ALGUNHAS DAS 
AGRESIÓNS MÁIS 
PATENTES QUE SOFRE 
A MULLER' 

Pilar Garcia1 Negro viveu ate: os común da militáncia da sua organi-
17 anos en · Lugo e desde ha1 14 zación, "os cargos políticos no 
exerce a sua profisión eje profe~mra BNG correspóndense cun traballo 
de língua na CoruñayA nova dipu- moi duro e moi escasamente re
tada non se considera diferente ao . compensado". 

_____.-/ 

da RTVG, amén de atender 
os temas surxidos na 
circunscripCión pala que 
resultou eleita: A Coruña. A 
adscripción a estes campos 
ten moito que ver co seu 
traballo anterior: 

.Sacar á luz a discriminación 
da muiler 

Ela é probabelmente a única femi
nista con que conta o novo parla
mento, no que están presentes ou-

. tras oito mulleres, ainda que, na 
sua opinión, "isto, coma todo, terá 
que- decilo a prática". Amósase en 
todo caso disposta "a non obviar a 
miña condición de muller, nen a si
tuación na que nos encontramos". 
García Negro sinala ademais que 
pertence "a unha organización po
lítica que é crítica con todo tipo de 
discriminacións e como tal deixara
me as mans libres para traballar 
nesa direción: 9 Parlamento, ainda 

dinamizadora cultural, crítica 
literária, conferencianta e 
escritora, alguns dos seus 
traballos foron recollidos en 
obras colectivas como: 
Problemáticas das línguas 
sen normalizar; 33 

que limitado, permitirá sacará luz 
algunhas das agresións máis pa
tentes que sofre a muller como tal. 

'HAI UNHA 
PORCENTAXE DE VOTO 
DE CONFIANZA, SENóN 
EXACTAMENTE NOS. 
NOSOS POSTULADOS, 
SI EN QUE ESTAMOS A
LOITAR POR LEVANTAR 
ESTE PAIS' 

aproximacións á 'fíngua e 
literatura galegas; Rosalia de 
Castro: unha obra non 
asumida, etc. Hai algo que 
caracteriza o seu tono: a 

. enorme convicción coa que . 
tala. 

A respeito das catre diputadas do 
PSOE e as catro do PP non quera 
prexulgar o seu comportamento, 
pota miña parte existirá a cortesía 
de comunicar, tanto no parlamento . 
como tora, a todas as p'ersoas e 
entidades, cales son as nasas pro-
postas". . 

Levantar este país 
O BNG ven de obter un éxito elei
toral notório, pero ese voto . non 
parece estar consolidado, ainda 
que sempre sexa difícil realizar 

· este tipo de valoracións. É cons
cente, como diputada, da respon
sabilidade ante a que se encon
tran, do perigo de defraudar ou, 
pola contra, afianzar ese voto? 
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'EXISTEN UNHA 
DiNÁMICA DE 
AXITACIÓ_N_E ___ _ 

PARTICIPACIÓN 
CIDADÁN QUE SUPERA 
CON MOITO A MÉDIA 
DO ESTADO' 

Os resultados eleitorais non res
ponden estritamente a critérios de 
~desión a unha liña política. A par
tir desa constatación, creo que o 
voto BNG ten un grau de conscién
cia maior do que se pode atribuir a 
outras formacións nas que entran 
en xogo, moito máis, critérios mer
cantís, de relacións persoais moi 
mediatizadas, sobre todo en nú
cleos pequenos, etc. Cremas que 
os nasos votos, podendo ter sido 
maiores ou menores, non son ca
suais, nen gratuitos. Quera dicer 
que o naso aval era o de moitos 
anos de adicacíón. Creo que hai 
unha porcentaxe, ainda que non 
me atreva a dicer cal, de voto de 
confianza, senón exactamente nos 
nasos postulados, si en que esta
mos a loitar por levantar este país, 
por oferecer alternativas de gover
no e de construción concretas. 
Agora ben, con ese eleitorado que 
ternos, e que pode ainda medrar 
non queremos ter unha relación d~ 
clientelismo, senón de que a xente 
se vaia comprometendo pouco a 
pouco, non con nós como marca 
política particular, senón co que 
ten que ser mobilización social im
pr~scindíbe! para que este país 
vaia para nba. Por iso insistimos 
moito en que non irnos descuidar 
esa conexión entre o traballo parla
mentar e o movimento cívico e so
cial que existe por baixo nos distin
tos sectores, porque esa é a nasa 
razón de ser, a de seren portavo
ces de todo o máis vivo e dinámico 
que hai nesta sociedade. 
Ainda que poida parecer redun
dante, que valoración fai do mo
mento político actual? 
A situación non é nada simple e, 
de_ novo, as apariéncias enganan. 
Existen unha dinámica de axitación 
e participación cidadán de con
ciéncia dos problemas, que supera 
con moito a média do Estado e 
todo iso non ten a correspondéncia 
política e eleitoral necesária. Este 
segue senda un país moi someti
do, pasto da voracidade das multi
nacionais e dunha agresiva política 
comunitária, pero que, por outra 
parte, contén revulsivos para lle 
plantar cara a isto. A alternativa é 
acortar esa distáncia entre con
ciéncia social e política. Seria inte
resante tamén, e que non se me 
entenda como unha pedantería, 
que todos estívesemos definidos 
~onforme o que somos, causa que 
o BNG si fai e outras forzas non. 
Quer dicer, que cada quen xogase 
ao que verdadeiramente represen
ta política e ideoloxicamente e que 
iso se traducise en votos. 
Poderia explicar un pouco máis 
iso? 
Si, hai galegas e galegas que pen
san que Fraga pode representar 
unha solución para este país polo 

Nos TEMos POR 
NORMA DIRIXIRNOS 
AOS NOSOS 
DESTINATÁ=-R-=-=10-=-s---
POlÍTICOS ANTES QUE 
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COMUNICACIÓ-:-N-' --
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que ten de firmeza nas suas posi
cións. Este tipo de pensar-nento é 
equivocado, porque Fraga, pasado 
á marxe, está enfeudado cos po
deres . políticos e económicos que 
necesitan seguir somentendo a 
Galiza. Mutatis mutandis o 'PSOE 
representa, do ponto de vista das 
alianzas e intereses extraestatais 
exactamente o mesmo. No camp~ 
do nacionalismo tamén hai oca
sións nas que se vende gato por 
labre. A min gostariame, e non por 
arrimar a áscua á nasa sardiña 
que a xente á hora de analisar sou~ 
bese que prática se ten en cada 
caso. Non se pode xulgar, por 
exemplo, polo que sae nos meios 
de comunicación, porque en moi
t~s casos non é o mes'Tlo o que se 
d1 nos despachos e o e ue se di nos 
mítines ou nas mesas 3dondas. 
Que relación vái manter o BNG no 
parlamento coas outras duas for
zas nacionalistas? 

'SE O BNG EXISTE NON 
É POR SI, SENON COMO 
UNHA DAS EXPRESIÓNS 
DA° ÁNSIA OESTE PAÍS 
POR SOBREVIVIR' 

Quixera antes facer unha matiza
ción. Nós ternos por norma dirixir
nos directamente aos nasos desti
natários políticos, ante calquer tipo 
de proposta, antes que aos meios • 
de comunicación, e este paréce
nos o proceder obligado e normal. 
Estamos, por iso, un pouco cansos 
de que isto non sexa praticado por 
o u tras f orzas e podo citar como 
caso próximo o debate sobre a au
todeterminación, cunha iniciativa 
feita polo PSG-EG que nós irnos 
~mendar. O gue está tora de lugar 
e que, despo1s dunha conduta asi 
se nós queira atribuir a nós o afá~ 
de protagonismo. Enteirar a~tes 
directa e persoalmente, ás demai~ 
partes, parécenos a única posibili
dade de que haxa diálogo e de que 
poida haber acordos. E pasando 
xa a cuestións de contido, creo 
que non se poden aterecer homo
loxias falsas, por iso decimos que 
cada pau terme da sua vela. Non 
se pode oferecer unha vela a Deus 
e outra ao Demo. Non se poden 
d.efender por fara posturas progre
sistas en favor do idioma e a cultu
~a, por exemplo., cando despois se 
e un dos sosténs da oficialidade 
oficialidade que non é nen neutra' 
nen benefactora, senón profunda~ 
mente sesgada. Por outra parte 
q_ue.ro deixar claro algo no que in
s1st1mos nas pasadas eleicións: se 
o BNG existe non é por si, senón 
como unha das expresións da án
sia deste país por sobrevivir, por 
alzarse como nación digna e con
trolar os seus recursos. Polo tanto 
as persoas que aqui estamos ou 
que apoiamos un movimento so
cial, non o tacemos por medre per
soal, nen sequer partidista. Nesa 
medida non vai faltar, pola nasa 
parte, nen un gramo de chamada, . 
de convocatória, de petición, a to
das as forzas políticas que operan 
neste país, non por levar as augas 
ao naso rego, senón para que, 
todo o que leva nominalmente o 
apelido de galega, poidao demos
trar na prática nunha unidade de 
acción, ante polo menos as agre
sións ou discriminacións máis fla
grantes que estamos a padecer. 
Non se poderá acusar nunca ao 
Bloque de defender intereses de 
grupo en detrimento de posturas 
colectivas que signifiquen progreso 
para Galiza e un exemplo recente 
foron as últimas eleicións euro
peas, nas que o BNG puxo todo o 
esforzo para conseguir unha voz 
galega. o 
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'Seria moi positivo ·que ·o problema artificial 
da normativa desapareceSe' 

En Catalunya hal nestes mo
mentos unha polémica sobre o 
futuro do catalán. Ten futuro o 
galego? 
Non son pesimista, pero o mo
mento non é fácil, un idioma non 
susbsiste en boas condicións se 
non ten a saiva de uso social en 
todos os ámbitos que debe ter 
unha língua no século XXI. Nun 
país coma o naso onde ten gran 
importáncia a pauta dada polos 
modelos de emisión lingüística, 
por todo o que ten publicidade 
social, a loita neste sentido é 
fundamental. O idioma non sub
siste confinado a usos rituais, 
protocolários, ou porque teña 
unha literatura moi rica, se non 
hai uso xeralizado que o faga so
cialmente útil. 

Normativa, discriminación 
e política 
Mesmo no intre de se realizar 
esta entrevista estaba no ar a 
polémica surxida a partir dunha 
interpretación, en parte distorsio
nada, dunha proposición de leí, 
apresentada pala própria Pilar 
García Negro, e na que se solici
taba a non discriminación econó
mica por razón de normativa, á 
espera dunha pronta negocia
ción que poña fin á discórdia or
tográfica. 
Non se está a levar o debate 
ideolóxico a terreos inapropria
dos como son os da normativa? 
O problema existe porque se 
inoculou artificialmente. Hai unha 
infección criada ~ustamente para 
restarlle enerxia ao proceso de 
normalización. Os que puxemos 
por riba de todo o obxectivo da 
normalización, non é que predi
cásemos un laissez faire a pró
posito do idioma ou a anarquia 
ortográfica, pero sabíamos que 
no momento no que houbese au
mento de volume na extensión 
do uso do ·galega, ia haber ta
mén un cámbio de tono, unha 
melloria na recepción do p·róprio 

'Q PROBLEMA NON 
É DE CALIDADE, A 
LITERATURA GAL_E_GA _ _ _ 

ESTÁ NECESITADA DE 
LEITORES A CAUSA. 
DA PRÓPRIA 
CONSIDERACIÓN DO 
IDIOMA' 

galega, p~praticamos sem
pre unha sana toleráncia. Hai 
causas que están en fase de 
consolidación, porque as imaxes 
do galega son poucas ainda. 
Practicar a imposición e a intran
sixéncia, cunha normativa que 
non foi consensuada, cando o 
galega está desasistido, é restar 
extensión ao uso. Esta falta de 
di~logo , nbn entre grupellos, se
non entre as tres ou catro op
cións, como moito, que habia e 
que se terian que sentar na 
mesa, nunca foi recoñec.ida e 
nunca se aprestaron, despois-de 
múltiples chamadas, a un diáto
go que seria imprescindíbel para 
poder talar -e con boa vontade 
podiase facer nun prazo non su
perior a un ano- para acadar asi 
unha concórdia normativa que 
todos aplicariamos. Nós segui
mos demandando este diálogo. 

· E queremos, mentres, que este 
pretexto non se utilice para pe
neirar ideoloxicamente as produ
cións en galega, cando parado
xicamente vemos que se sub
vencionan con diñeiro público 
produtos feítos en español. No 
tocante ao ensino hai que pro
mover un aprécio ao idioma, no 
canto de inocular outro tipo de 
cuestións que só conducen a 
afastar á xente e a consideralo 
un apartado represivo maís den
tro do ensino. 
Pero fanse todos os esforzos, e 
mesmo concesións se é preci
so, para que esta polémica _non 

'HAI UNHA CERTA 
PRÁCTICA DE 
ALONXAMENTO DAS 
R8'LIDADES MÁIS 
PROXIMAS, CANDO 
POLO CONfRÁ~OS 
GRANDES VALORES 
DA LITERATURA 
UNIVERSAL ESTÁN 
ENRAIZADOS CUNHA 
REALIDADE 
PARTICULAR' 

desgaste e desvie por máis 
tempo o que é prioritário: o es
forzo pola normalizació'l? 
Ese problema é certo e pola 
nasa parte, dentro do próprio 
parlamento, na anterior lexislatu
ra xa aprobáramos unha chama
da á concórdia da que lago non 
se fixo caso. Nesta irnos facer o 
mesmo e irnos pedir o apoio de 
todos. Seria moi positivo que 
este problema artificial desapa
recese e todos concentraramos 
as enerxias na restauración do 
idioma que é o fundamental. 
Pala nasa banda non vai faltar 
vor_Jtade. 

Os problemas da- cultura 
A respeito da criación literária 
Garcia Negro non dúbida en Si~ 
nalar que "existen obras de cali
dade, con determinadas pezas 
de grande valor que continuan 
unha liña histórica salientábel a 
carón doutras obras que poden 
estar máis enfeudadas coa moda 
ou co uso puramente formal do 
gale_go". "Pero, engade, o pro
blema non é de calidade, a litera
tura galega esta necesitada de 
leitores e de aprécio tora· de cír
culos especializados a causa da 
própria consideración do idio
ma". 

A clave estaría ademais en di
rimir "se queremos que a cultura 
galega, en todas as suas mani
festacións, sexa unha peza enta
lada-secundariamente no mundo 
mundo cultural dominante espa
ñol ou se aspiramos a que sexa 
unha cultura xerada entre a ri
queza e o dinamismo do próprio 
país e que asimile todas as apor
tacióos exteriores. -Quer dicer se 
quer~mos que sexa subalterna 
ou que teña· unha dinámica pró
pria. Por outra parte teremos que 
pensar se queremos un ha litera-· 
tura para iniciados que non se in
miscuia nas preocupacións do 
que nos rodea ou se pola contra 
se pode entroncar con necesida
des reais dos cidadáns, o que 
pode facela máis incómoda". 
Escribamos coma se este país 
fose normal. Que opina desta 
afirmación? 
Hai unha certa práctica de alon
xamento das realidades · máis 
próximas, cando, polo cortrário, 
os grandes valores da literatura 
universal están enraizados cunha 
realidade particular que o xénio 
9u criador consegue facer enten
díbeis universalmente. Valores 
como Cervantes, Shakespeare, 
Faulkner ou mesmo Rosalia non 
se fixeron universais por afastar
se da sua realidade concreta e 
particular, serión ao contrário. A 
imitación, o seguimento da 
moda, ou o desentenderse da 
própria realidade ou da realidade 
pasada non creo que sexa un 
_critério válido, sobre todo se se 
fai premeditadamente. O 
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ELEICIÓNS EN NICARÁGUA 

MUNDO CAL 

A coalición pro-norteamericana pretende a contra-reforma agrária e q desarme do exército popular 

A Frente Sandinista defen-derá . . 

a permanéncia das Forzas Armadas e as conquistas sociais 
.G. LUCA 

Os sandinistas perden o 
governo pero confírmanse 
como a forza política máis 
importante de Nicarágua, ao 
tempo que logran o 
recoñecimento universal do_ 
proceso democrático da 
revolución. Ao asumir o 
trunfo da UNO, a Frente 
Sandinista, promete velar as 
conquistas de dez anos de 
governo nunha Nicarágua 
sen guerra mercenária nen 
bloqueo económico e 

Despois do tremar de terra dos 
votos que o dia 25_ cambiou os si
nos cardinais do mapa de governo 
nicaraguano, o pesimismo inicial 
dos seguidores da FSLN vaise 
transformando en seguridade. Or
tega e a .sua equipa ceden polos 
votos o pazo presidencial de Ma
nágua co prestíxio e autoridade 
moral aumentados, e coa seguri
dade de que son a única forza con 
preséncia política en todo o país 
capaz de asegurar a estabilidade 
social e as conq1.,1istas de dez 
anos de revolución. A participa
ción popular, a liberdade de ex
presión, a economía mixta, o plu
ralismo ideolóxico, os cambios so
cio-económicos profundos, o di-

forzas armadas, son realidades 
profundamente estabelecidas que 
constitúen un seguro contra cal
quera programa reaccionário. 

naron as intencións de voto atri
buidas nos inquéritos á Frente 
Sandinista 

a candidata dos Estados Unidos. 
Un dos momentos clave da cam
paña eleitoral foi cando o 21 de 
Febreiro a Unión Nacional Oposi
tora recusou suscribir un docu
mento contra a violéncia eleitoral 
e a favor do respeito aos resulta
dos do escrutínio. A Contra agre
diu desde o 4 de Decembro en 
que comezou o proceso de elec
cións a 126 activistas da FSLN. As 
forzas da Contra fixeron campaña 
a prol da UNO, ben apoiando di
rectamente aos candidatos ou 
chantaxeando as actuacións pú
blicas dos da Frente Sandinista. 

Votos contra a guerra 
As promesas de paz e de refor

ma radical das levas de mozos 
que manteñen a defensa de Nica
rágua contra os soldados de fortu
na pagados polos Estados Uni
dos, entregaron· a maioria á Violeta 
Chamorro. Para os observadores 
que de:: todo o mundo acudiron a 
Nicarágua por intervir a limpeza 
do proceso electoral, a preocupa
ción · polas condicións obxectivas 
da votación e reconto esqueceu
lles considerar que o país acudía 
ás eleccións baixo a agresión ar
mada, e que unha das partes tira
ba proveito desta guerra suxa. A 
contra existe porque a paga Esta
dos Unidos e Violeta Chamorro é 

poi ítico. A coalición eleitoral 
apoiada por Estados Unidos 
enfréntase a un -labor de 
governo callado de divisións 
e dificuldades. 

· reito a organizarse, a instrución 
gratuita e universal, a asisténcia 
pública e o carácter popular das 

As análises da noite máis triste 
concordan nunha opinión: a situa
ción provocada pola guerra e o 
bloqueo atraeu os votos para a 
opción política que garantía a de
saparición da contra e a normali
zación de relacións con todo o 
mundo. Apresentándose como 
candidata da paz, Violeta Violenta 
Chamorro, capitalizou a guerra 
mercenária coa que desde hai oito 
anos castigan os seus aliados nor
de-americanos ao povo de Nicará
gua. O cerco de ter.ror e o bloqueo 
comercial e económico condicío-

Recuperar o governo . 
O sandini$mo, cunha sólida estru
tura de base e a autoridade moral 
intocada, ten grandes posibilida-

AS ACTUAIS VITÓRIAS DOS ESTADOS.UNIDOS NO MUNDO CONDUCEN Á DERROTA DO MODELO IMPERIALISTA 

A PARADÓXICAVITÓRIA DO ·POVO DE NICARÁGUA 
MANUEL VEIGA 

As grandes maiorias de Nicarágua privadas . postas a ceder unha importante suma, soli
de dignidade por unha oligarquía vendida citada hoxe tamén desde paises do Leste 
ao iánqui, intermédiaria na succión de ri- como Polónia (Mazokiewicz solicitou aos 
queza do Sul para o Norte, cambiaron o -USA 25 mil millóns de dólares de crédito, 
curso do seu destino en 1979 co trunfo da · pero só lle foron concedidos 120 millóns) e 
revolución sandinista. Aquel trunfo constí- desde Latinoamérica, como forma de man
tuiu para os intereses norteamericanos ter no poder á UNO ou se, en caso contrá
unha derrota de carácter irreversíbel, pésie rio, prefiren que os sandinistas recuperen o 
ao r~sultado eleitoral que hoxe preocupa e governo nas próximas eleicións. · 
confunde ás xentes honestas de todo o Dito doutro modo: os nicaraguanos xa 
mundo. non se someterán máis aos rigores da po-

Ben é certo que a vitória da UNO trae breza: ou o seu nível de vida se ve elevado 
consigo un modelo cualitativamente dife- polos norteamericanos ou recorrerán aos 
rente do sandinista, pero o povo sae ga- sandinistas como xa demostraron. En' c~l
ñando de todos modos. queira dos dous casos os nicas non pare-

o dilema presente céntrase en se os nor- cen dispostos a mergullarse na miséria que 
teamericanos están preparados para sub- trae consigo a extración de recursos, froito 
vencionar a este país, (Violeta Chamorro da colonización e da dependéncia. Autode
fixo mención xa durante a campaña á solí- senvoltos ou subvencionados esixen un ní
citude aes Estados Unidos de créditos para vel de vida superior. Nunha parádoxa, para 
Nic.arágua). Os bancos norteamericanos te- a que non están afeitas os seguidores de 
rán que diri_mir, deste modo, se están djs- cánones, os nicas véñenlle a dicer aos ian-

quis que aceitan o seu modelo se estes lles 
garanten unha vida mellar, é dicer, se o ca
rácter sustancial dos USA, que é o imperia
lismo e a explotación, se invirte. 

Efectivamente, se os Estados Unidos no 
canto de devengar os intereses dos crédi
tos concedidos, deciden condonalos (caso 
de Polónia) todos poderiamos apontarnos 
a esa gran pátria benefactora, pero nese 
caso os Estados Unidos xa non serian os 
Estados Unidos. O capitalismo e o imperia
lismo é tal porque chucha de moitos en be
nefício de uns poucos. Se a riqueza se dis
tribue é socialismo. 

Se a represión non consegue xa manter 
aos povos ·sometidos, a hipótese de que, 
para evitar a revolución ou os estoupidos 
sociais (Arxentina, Venezuela, Brasil...), os 
Estados Unidos decidan deixar de extraer 
recursos de Latinoamérica supón firmar a 
decadéncia de Wall Street e a disminución 
·dos beneficios bancários, nun momento no 

que os Estados Unidos apresentan o deficit 
máis alto da sua história e a bolsa (termó
metro dun sistema económico en crise, ba ... 
seado actualmente na especulación e non 
na produción) dá tumbos espectaculares. 

Alge, en certo modo, semellante sucede
ra en Vietnam. Como se interrogaba un di
plomático norteamericano ante o seu ho
mólogo Vietnamita durante a firma da paz 
~n París: por que perdimos a guerra, sega
namos todas as batallas? 

Hoxe, eri todo o mundo, ·os Estados Uni
dos gañan as batallas pero aproxímanse a 
unha derrota concluinte. E esa derrota ven 
dada pola crecente rebeldía dos povos ante 
un cada vez máis visíbel (non en balde se 
produce por primeira vez unha intercomuni
cación global) desequilíbrio entre ricos e 
pobres. ~ iso, apesar de que esa dignidade 
non se vista sempre coas cores que moitos 
- esquecendo a complexidade dos facto
res- preveían. o 
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-o SOCIALISMO DO FUTURO 

des de recuperar o governo a mé
dio prazo, através do funciona
mento dun sistema democrático 
recoñecido e gabado por todo o 
mundo, despois dunha interven
ción eleitoral atafegante por parte 
de estados, entidades e organis
mos. 

Pola contra, a Unión Nacional 
Opositora, que abrangue catorce 
formacións políticas, non trae 
máis oferta que a chantaxe da 
paz. A UNO é un modelo para a 
ínestabilidade. Nela están once 
partidos legalmente constituidos e 
tres tendéncias de outros tantos 
partidos que se apresentaron en 
solitário ás eleicións. A división 
entre os partidos legais é notória: 
o Partido Nacional Conservador 
(PNC), a Alianza Popular Conser
vadora (APC) e a Acción Nacional 
Conservadora (ANC) están na 
ba'1da da extrema direita. Con 
eles conviven o Partido Liberal In
dependiente (PU), que dirixe o 
vice-presidente eleito Virgilio Go
doy. O PU está considerado como 
a terceira forza política do país. 

Outros partidos conservadores de 
identificación cristiá, auto-titula
dos libarais, son o Partido Neo Li-

\ beral (PAU) e o Partido Liberal 
Constitucional (PLC). Estas parti
dos cederon boa parte do seu 
protagonismo a cámbio de manter 
a Godoy na vice-presidéncia. Ta
mén se integran na UNO os parti
dos democristiáns Partido de Ac
ción Nacional (PAN) e Partido De
mócrata de la Confianza Nacional 
(PDCN). O Partido Social Demó
crata (PSD) que lidera Alfredo Cé
sar e o Movemento Democrático 
de Nicarágua (MDN) son as duas 
formacións auto-definidas como 
social-demócratas. César é pri
meiro deputado por Managua 
(onde os -sandinistas tiraron só un 
30 por Gento dos votos, frente ao 
60 que agardaban}, formara parte 
do FSLN a pouco da expulsión de 

Somoza e pasara despois á con
tra . Agora conta co firme apoio da 
CIA que o propuxera como candi
dato á presidéncia. As suas rela
cións con Virxílio Godoy son pési
mas e durante a campaña nunca 
coincidiron nun mesmo acto. Para 
completar a formación, están o 
Partido Socialista de Nicarágua 
(PSN}, o comunista (PCN) e o lnte
gracionista de América (PIAC). 

Unha das características que 
iguala ás siglas da UNO é a co
mun deconfianza en Violeta Ba
rrios de Chamorro, auto-titulada 
independente. Este espectro de 
siglas quer devolver as proprieda
des que a Revolución expropriou 
ao somocismo (a metade da pro
priedade inmobiliária de Managua 
e grandes fincas) asi como des-

mantelar o exército sandinista. A 
cámbio oferecen a paz (que para
dóxicamente terá que ordenar Es
tados Unidos, verdadeiro xefe e fi
nanciador da Contra) e o levanta
mento dos embargos comerciais 
exercidos por Norte-américa des
de hai oito anos sobre este país 
póbre e sub-desenvolvido. 

A FSLN acata o veredito popular 
pero esixe que se respeten os es
pácios democráticos conquista
dos. Asegura que pouco importa 
se non está no governo porque 
segue á frente da Revolución. "Os 
sandinistas ternos un compromiso 
co povo de Nicarágua -declaraba 
un portavoz da FSLN-, mesmo 
con aqueles sectores confundidos 
que erraron ao votaren en contra 
dos seus próprios intereses". D 

ATÉ A VlTÓRIA 
SEMPRE 

As palabras de Daniel Ortega nada máis coñecerse a vitóri~ de Violeta 
Chamorro ratifican a dignidade e espíritu revolucionário integro de quen 
esta do lado do povo pase o que pase -nada é tan útil par~ distinguir 
aos revolucíonários vérdadeiros. · 

As eleicións efectivamente foron fraudulentas e os observadores in
ternacionais ·millar terian feito o pasado dia 25 e durante todos estes 
anos en controlar os campamentos da contra armados polos Estados 
Unidos, o bloqueo económico, en enerxia, meiciñas e até lapiceiros, 
ordeado por Washington e obedecido por toda a Europa democrática, 
agás algunha tímida esmola. Nesas condicións de acoso, que todo o 
mundo coñece, empezando polos próprios nicas, o candidato Ortega 
obtivo máis dun 40% dos votos. 

O mundo enteiro sabe agora que a democrácia, a liberdade e a digni
dade que non se apega aos dólares, nen ás poltronas, está da banda 
desta nova xeración ·de revolucíonários. O demaís, a fusíleiria, a arro
gáncía e a usura que fai nacer na miséria a dous de cada tres nenos 
segue protagonizada polos de sempre. 

T amén. nas coxunturais derrotas as persoas honestas de todo o mu-n
do saberán berrar: "Viva a Frente Sandinista", "Viva o povo de Nicará
gua". - D 

UNHA BREVE ESCOLMA DE VENTOS 'DO LESTE 

A-R'ECONSTRUCIÓN 
. ' '. , , ' 

NECESAR_IA 
ADOLFO SANTIA~O FRAGA 

As transformacíóns socíais que.están a viver a maior parte dos paises do 
socialismo real refléxanse segundo a ollada do analista que as pescµde. 
Neste caso 'quereria que a reflexión fose claramente aberta. . 

Pretendendo entón enumerar unha série de anotacións que considero 
de releváncía para nós galegas neste intre; a primeira destas anotacións 
de carácter imedíatista xa que non confo coa suficiente perspectiva histó
rica como para facelo doutro xeíto, é constatar o fracaso do sistema 
económico baseado no centrplismo máis obtuso e en anqui losadas estru
turas produtívas (parella ao anquílosamento de estruturas polític_as), fra
caso que conleva sen dúbida un plantexamento: o do modo mixto de 
produción ou economía mixta, onde ternos o mellar do socialismo (as 
mellaras de carácter social e a racionalización da actividade económica) 
conxugado cunha iniciativa de inegábel caracter humano como é a pe- · 
quena e mediana empresa. 

Unha segunda anotación lévanos na pescuda do sistema político ideal 
(neste ponto denotemo_s que o capitalismo xa sofreu-várias crises e o 
socialismo está a sofrer a primeira), sistema que non rima con monocor. 
A pluralídade en política é algo que non se lle pode negar á humanidade, 
elexer e ser eleito, norma que rexe os Estatutos de calquer organización 
democrática, non funcionaba nos Países do Leste. Cando os "comunis
tas" son perseguidos pola povoación vertendo sobre eles acusacións que· 
sintonizan no órbita do fascismo, n'on se pode afirmar desde a esquerda 
a viabilídade de "ditaduras dó proletariado" e reducionismos semellantes. 

Unha última impresión leva consigo a pegada dunha contradición de 
carácter histórico do socialismo, parafraseando a Marx, a contradicíón 
existente entre líberdade, igualdade e fraternidade, e cabaleria, infantaria 
e artíllaria. Ou sexa un sistema de caracteristicas políciais enfrontado ao 
anceio humano de liberdade de expresión, e non serve xustificar esta 
caréncia en aras da construción do socialismo, a crítica marxista non fai 
distincións entre homens bons e homes maos; ainda que os haxa. Non 
podemos pretender, e menos desde a ~squerda, limitar.o próprio desen-
volvimento da persoa en liberdade. -

-A denotar tamén que a contradición nación/estado tamén estaba aga
chada nos Países e do Leste, en concreto na URSS-estas sofrendo hoxe 
a resolución teórica porén na prática da dicotomia. 

O camiño da construción do socialismo sotre unha grave·eiva co acon
tecido e co que se aviciña. Porén a crítica e a autocrítica sempre foron 
motores da dinámica do socialismo, como o serán da nova esqllerda que 
está a nascer... · 

O camiño do sopialismo, voltando a parafrasear a Marx, non remata -
senón que 'comeza unha nova era, onde da recomposición da esquerda 
está xa a nascer esa nova esquerda democrática (externa e internamen
te}, pluralista, aberturista, que conxuga os valores tradicionais da esquer
da _:internacionalismo, solidariedade ... - con outros novos engadidos 
da história. · -

Quizá nos actuais tempos estamos a viver· a epoca, a~consecuéncia 
hístórica da perda da ilusión na revolución ou o que é o mesmo do irrepa
rábel dano feito por vias mortas do dogmatismo e do non marxismo do 
Gran lrmán; dano que se observa ainda en moitas das organizacións 
progresistas do mundo. Por unha banda foi un dano de carácter teórico, 
porén tamén o foi de carácter físico e un forte dano na moral de moitos. 

Dado isto, alguns só ollan duas vías: a do posibilismo e a do seguir no 
camiñQ do dogmatismo; a estes deséxolles que lles vaia ben, na convic
ción de que non tardarán enseren varridos polos ventas que non sopran 
só no Leste. · O 
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CARTAS 

RESPOSTA DE 
HENRIQUE RABUNHAL 

"No queria componer otro Quijote '-to 
cual es fácil- sino el Quijote. Inútil agregar 
que no encaró nunca una transcripción 
mecánica del original; no se proponía co~ 
piar/o. Su admirable .ambición era producir 
unas páginas gue coincidieran -palabra 
per palabra y !mea por línea- con las de 
Miguel de Cervantes." . 

Jórge Luis Borges, Pierre Menard, autor 
de El Quijote (1939) 

"O que máis me amolóu, hai que dicilo, foi, 
cando estapeza se publicou en 1959, que 
máis:dun, entre nós, non soio non vise que 
había nesta peza ~unha esencial novidade 
no que toca ao máis segredo . do suce$o 
Hamlet, ·sinón que tomase o meu "Dom 
Hamlet" coma unha simple . parodia do 
''.Hamlet" de Shakespeare ... " 
Alvaro Cunqueiro, Notas ·a Don Hamlet . 
(.1973) 

Publiquei em 1984 Paixom e marte 
, dum condenado e nom fum porta- . 

da de A Nosa Terra (em adiante 
ANT). Publiquei em 1985 o Episto

. lário em catro tempos, A noite das 
noites, Abril; colaborei num Pron-. 

· tuárío ortográfico galego e fige.m 
umha edi9óm de O marinheíro de 
Pessoa e nom fum · portada de 
ANT. Publiquei em 1986 Umha tar-

, de em Compostela e colaborei nas. 
Actas do '/ Congresso lntemadonal 
da Língua Galega-Portuguesa na 
Galiza e non fum portada de ANT. 
Publiquei em 1987 As Weissleiver 
e colaborei nos volumes O feno- · 
meno literario nos países lusófonos 
e Homenagem ao profesqr Carval
ho Calero e nom fum portada de 
ANT. Publiquei em 1988 a 1 ª edi-
9om de A sévera sinagoga e os tra
balhos Galo Salinas no teatro gale
go e Análise da cantiga 'As troles 
do meu amigo' e nom fum portada 
de ANT. Publiquei em · 1989 Oratío 
mare (0 cántico de Orfeu),. um en
saio sobre Celso Emílio Ferreiro, 
umha entr€vista · com Marinhas del 
Valle·, colaborei no volume Fago 
cruzado, traduzim a Ferguson, de
fendim a minha tese de licenciatu
ra, colaborei nos volumes _ Guía · 
prátíco de verbos galegas conjuga- · 
dds, 2ª edi9om do Estudo crítico e 
n_as Actas do JI Congresso de 
A.G.A.l. e nom fum portada de 
ANT. Publiquei em 1990 a minha 
pe9a teatral Desesperados e nom 
fum portada de ANT. Tenho abun- . 
dantes trabalhos publicados em ln
que<;Janza, La Barandilla, Eixo, Ao 

· loro, Os habitantes do lago, Xanela 
~ na Luga, Agália, Nau senlheira, O 

Xistra.1, Luzes de Galiza, Cadernos 
da Escala Dramática Galega, La· 
Voz de Galicia, Cataventos, O En
sino, 01/áparo, A Nosa Terra, Ca- · 
demos ·do Povo, Nós, Mealibra e 
Renova9áo e nunca fum portada 
de -ANT. Tenho participado em 
congressos e enoontros e tenho 
sido galardoado com diversos pré
mios e nunca fum portada de ANT. 
Levo umha década de trabalho ho
nesto e decidido no ámbito político 
e cultural (A Nova ty'locidade, Xia
da, A -IJha Quente de Ningures, os 
·comités Abertos da Faculdade, a 
Associa9om de Professores de 
Língua e Literatura, eti:::.) e nom 
fum portada de ANT. Tenho cola
borado activamente em favor do 
discurso ideológico que parecía 
promover (agora já duvido) ANT e · 
nom fun portada de ANT. Conside
ro-me mesmo amigo dalguns dos 
responsáveis de ANT é nunGa fum 
portada de ANT. Ténho apoiado 
políticamente ao BNG e tampouco 
fum .portada de ANT. Fum solidário 
com quantas iniciativas formuladas 
desde o ámbito de ANT representa 
.(lembro por exemplo o caso Paco . 
Rodrígu~z) e tampouco fun porta
da. de ANT. E nom só non fum nun
ca . portada. Ocorreu amiúde que· 
ANT silenciou e obviou nam ape
nas a minha prática intelectual 
mais em certa medida silenciou e · 
obviou o próprio' discurso que. eu · 
creio repr~sentar. · 

Devo entender portante qu~ 

xosd LOIS 

------

para ser bén tratado oU tratado 
com umha cer:ta dignidade em 
ANT tenho que ser: independente 
do PSOE como Carlos Casares 
(ANT, nº 418)? Ou cantar em es- · 
panhol como Siniestro T0tal (ANT, 
nº 416)? Ou ser membro tal vez do 
Conselho da Cultura Galega. como 
Freixanes (ANT, nº 420)? Ou é que 
tenho que ·comer -e muito- o 
caldo? Ou talvez é que tenho que 
ser mais decididamente partidário 
de projecto comun? Ocorre talvez 
que a minha prática nacionalistas 
conseqüente, a minha honestidade 
cen mil vezes constatada som mal 
vistas em ANT? Sedes, para além 
de torpes, desconcertantes_._ Vin
hestes por mím dando-.me agora 
umha-importáncia insólita e vinhes
tes conscientemente, com má hós-
. tia. Nom passam causas nesta na-
9óm para que 'um semanário de in
forma9om geral dedique a sua por"' 
tada a um assumto Jiterárto. Por
que vós nom ignorades que· eu 
tenho fechadas as portas de todas 
as editoras, as páginas de todos 
os periódicos e as op9ons a todos 
os prémios literários·; editoras, pe
riódicos, e premios que acham em 
ANT um altavoz ensurdE;lcer. Agora 
é que entendo mais cousas do 
vosso mundo mesquinho. Por 
exemplo que ainda hoje nom apa- · 
recessem er.n ANT a imforma9om . 
que Antón Pr.ieto deveu madarv
vos sobre Fogo cruzado. Mas en- . 
fim,· senda tam agressivos, tam 
ofensivos e tam -provocadores me
recedes que se vos conteste. 

Para. outro momento -ou , para 
nunca- deixarei a minha rela9om 
pessoal e epistolar com Borges . 
que vos deixaria tam desguar-neci
dos. Também me reservo qualquer 
ac9om judicial. Tampouco creades 
que vou entrar na questom literária 
porque.segundo vós a plantejades 
nom é umha questor:n de tal natu
reza. Neste tema .,-que s,odes in-. 
capazés de entender e do que ale-

------

.gremente desinformades- esta
des ·cónscientemente (como creio) 
ou nom seguindo os ditados dal
gum cobarde -de cuja mínima e 
ridícula estatura intelectual prefiro 
nom. lembrar-me- que pertence, 
no ideológico, ao mais indeSejável 
discurso nacionalista espanhol 
com o qual estou abertamente 
confrontado. Mas aqui há duas 
causas absolutamente diferentes. 
Primeiro se som certas as acusa-
9ons (hipotéticas) de que fum ob
jecto por un tal X.C. E segundo, o 
mais relevante, o tratamento infor
mativo que lhe dá ANT com um 
objectivo tan indissimulado como 
incomprensível. 

Direi algo da prir:neira questom. 
Eu nunca ocultei mas ao contrário 
a intertextualidade do meu relato 
com b de Borges. Ando pola vida 
com as cartas a descoberto. Há 
que ~er desproporcionadamente 
malpensado e torpe para insinuar 
qué tal liga9om ia passar desaper
cibida. E. evidente e é propositado. 
Por isso uso o nome de Zunz e ppr 
isso uso o. que creio pertinente do 
relato de. Borges. Enumerar as si
militudes é umha tarefa tam rendí
vel como a de enumerar as simili
tudes entre o Hamlet de Cunqueiro 
e o de Shakespeare. Qualquer dia 
ANT,' através dalgum dos seus es
pevitados redactores, publica em 
.portada: "Unha peza de A. Cun
queiro presenta grandes similitu
des cunha de Shakespeare". O 
que demostra X.e_ é que para além 
de desconhecer flagrantemente a 
Borges ignora por completo a es
sencia mesma da literatura, ignora 
deliberadamente a minha prática li
terária (com a qual dialoga também 
o meu relato) e pretende fazer crer 
que descobriu algo que é tam evi
dente que mesmo um profesor un
yiersitário (cujo.nome omito) ajuda
do por um analfabeto (maior ainda 
que X.C.) poderia ·descobrir. Pla
giar é atribuir-se a si passagens ou 

obras doutro autor. A intertextua
lidde é um· mundo que X.e. des
conhece e sobre .qual opina (guia
do por aquel cobarde mediocre) ig
norando (e agora ·perdoade' a falta 
de modéstia) a imensa riqueza do 
meu relato. Em definitiva que fago, 
con~ciente e at;>ertamente, literatu
ra sobre literatura. X.C. descobriu 
a pólvora. 

A segunda questom é a preocu
pante. Porque se parte da minha 
clilpabilidade?- Porque se situa em 
portada ·a notícia? Porqu&. sendo 
eu colaborador de ANT e conh'eci
do do seu director ·nom se me con
sulta ou entrevista? Porque tanto 
interesse agora na minha obra 
comparado com esse pesado si
lencio sobre o conjunto da minha 
actividade intelectual na última dé
cada? E porqué um nacionalista é 
assim tarn ma'ltratado num periódi
co que se~di nacionalista? Nom me 
interessa a resposta de X.C. Esse 
dá-me pena. lnteressa-me a da di
rec9om de ANT e assim saber no 
futuro quem é quem. ANT com 
umha má hóstia inusitada parte da 
minha culpabilidade e consente a 
nega9om para o meu relato de 
qualquer mérito literário, lingüístico 
ou artístico para além db plágio. 
Apresenta-se-me como um vulgar 
plagiador. Ainda nom entendo to
talmente esse interesse em desa
creditar-me. Em todo caso eu ten
ho a consciencia tranquila. Vós de
vedes carregar com a vossa res
ponsabilidade. Lembrade a cena 

· do Hamlet em que por erro o prín
cipe de Dinamarca mata a Polónio 
e nom a Cláudio. Vós, príncipes 
agora do veneno e a má hóstia, 
quigestes matarme a mim. Mas de
trás das cortinas estávades vós 
próprios. Desnudastes a vossa ig
norancia, a vossa incompetencia, a 
vossa má hóstia, a vossa manifesta 
incapacidade de contribuir a cons
truir um projecto comum para a 
na9om á qual estou entregando o 
melhor da minha vida. O 

HENRIQUE MANUEL 
RABUNHAL CORGO 

(A Corunha) 

O BNG E O GALEGO 

Desde as páxinas do Faro de Vigo 
todos os luns o señor Xose Luís 
Méndez Ferrín conta-nos como 
van as cousas polo mundo; e des
de o luns 26 (luns de entroido, será 
casualidade?) os militantes do 
BNG, os nosos amigos e os nasos 
eleitos (nas urnas, claro está, por
que ·seria de mal pensados buscar 
en "os eleitos do BNG afirman" ou
tros significados) estamos-lle infin
damente agradecidos, ao desco
brir-nos co séu artigo "O BNG con
tra o galego" o mao que somos e 
a de .trastadas que estamos a fa
cer. 
. De agora .en dian~e con "propó

sito de enmienda y acto de contri
ción" recoñecemos que está muí 
mal: 
· _:_Pedir que non se descrimine 

nas institucións a moitos dos pou
cos que escrebemos en galego. 

Buscar un acordo normativo en
tre as tres tendéncias que existen; 
e nengunha delas pode ser consi
derada marxinal porque se nos 
metemos nesas fónduras quizá 
doendo-nós .muito teríamos de 
acadar tendo que recoñecer que 
na Galiza ao mellor os marxinais 
somos os que escrebemos en ga
lega e vivimos a pátria dun xeito 
comprometid.o. 

-Escreber en galega non oficial, 
XJl que neste país o que importan 
son as formas, sendo ·mellor un · 
discurso de vinte minutos en gale
gQ, oficial e na . casa español tal 
como tan as . nasas autoridades,, 
que empregá-lo . os 363 días do 
ano noutra normativa. · 

Por todo isa pedimos-che per-

dón e pregamos nos permitas 
como remate solicitar unhas pe
quenas concesións. 

Troca o nome da tua tribuna 
"Segunda feira" por outra que se 
chame "luns" non vaia ser que te 
confundan con algun inimigo do 

ogalego. 
En vindeiras semanas pon na tua 

tribuna · titulares como: "A demo
cracia derrotou aos sandinistas" ou 
"O PSOE apoia aos labregos", son 

·titulares tan atractivos e sensacio
nalistas como o desta ?emana. O 

DUARTE CORREA 'PIÑEIRO 
Membro do B.N.G. (Vigo) 

UNHA "CHAMADA" . 
DE ATENCIÓN 

Desde hai tempo, tíñame chamado 
a atención o feíto de en llngua cas
telá existiren letras que non son le
tras, no sentido usual do término. 
Estoume referindo, claro está, ás 
"letras" CH e LL 

O feíto de que a Real Academia 
Española de la Lengua no seu tem
po identificase as letras c e h como 
unha só (cando aparecen ch) supo
ño que tivo a ver coa intención de 
que os sons diferentes se rexisten 
como letras diferentes. Intento en
comiábel , pero un tanto inútil , pois 
o problema segue existindo men
tres no be no v, no c co a eco e, 
etc. 

Doutra parte as operacións de 
descomposición de palabras en le
tras automaticamente para orde
nar, e a composición de letras para 
construir palabras mediante siste
mas automáticos son, especial
mente a primeira, operacións roti
nárias en calquera traballo (orde
nando aos autores dos artículos, 
onde se colocan os Chivite, Cha
moso, etc.?) A comunicación inter
nacional, esixe que se altere o cri
tério hai tempo estabelecido pola 
Real Acaden:ia Española. 

Cando se realizaron os estudos 
para unha normativa ortográfica do 
galego, hai ben pouco tempo, pa
rece lóxico pensar que dacordo 
cos tempos, o critério a empregar 
seria máis "racional" que o que no 
seu dia se empregou para o caste
llano. 

Foi así? Os sábios reitores da 
Língua Galega (ILG, etc.) decidiron 
(a finais dos setenta xa!), que se o 
castellano (non quero ofend~r) tiña 
ese critério por algo seria. E certo 
que o dito critério non o teñen nen 
o inglés, nen o francés, pero, té
mome que por desgr,ácia, tampou
co ten o portugués. E unha conce
sión inadmisíbel aos lusistas. Por 
aí non pasamos, dixéronse. Des
coñezo as suas razóns. Pero, aín
da sen explicalas demasiado, pen
so que as outras línguas, que em
pregan como letras exclusivamen
te un símbolo gráfico tamén as te
ñen. 

E a razón destas outras línguas 
parece quedar refrendada cando 
no diccionário etimolóxico de Ma
ría Moliner, na última edición, reco
ñece que é moito máis prático tra
tar o ch como duas letras para or
denar as palabré\s no seu dicioná-· 
rio (outro tanto o~orre co I~, tanto 
para buscar chocolate como achi
cória. Supóñome que, nestes tem
pos de tanto cámbio, non tardarán 
moitos anos en que todos os dicio
nários castellanos aceitén o critéiro 
das outras línguas, xa iniciado para 
o castellano por María Moliner, e 
en poucos máis a letra ch será 
unha relíquia. En galego, debe tar
dar máis para probar que hai pa
pistas (quero dicer .. . ) que en Roma 
(quer:o dicer en ... ). · 

. Ao fin e o cabo, non é léxico que 
chamada teña 7 letras como se ve 
e non 8 como debemos aceitar? o . 

L. C. CACHAFEIRO 
(Canga., 



ANOSATERRA G .. o u1e1r · 
CULTURAL · 

Xavier Castro 
1A história axúdanos a actuar colectivamente con máis coeréncia' 
• XAN CARBALLA 

Xavier Castro, autor 
dunha importante 
monografia sobre o 
nacionalismo galego neste 
século,. "O Galeguismo na 
ene nicillada 
republicana". é, con 
Xesus de Juana, o 
animador das Xornadas 
de História de Galicia que 
se celebran desde hai seis 
anos e Ourense. 
Recentemente ten saído 
publicado o volume que 
recolle os traballos da 
edición do 1986, que fai 
unha aproximación 
exaustiva naquela altura 
á historiografia galega de 
todos os empos. 

"As ed1tonais teñen unha finali
dade lucrativa e un libro de ca
rácter tan especializado resúlta
lle gravoso e dificilmente vendí
bel, polo que cada vez son máis 
as institucións públicas as que 
se ocupan deste tipo de edi
c1ons (Universidade, Deputa
cións ... ). Tamén en certo modo 
isto ven derivado dunha concei
ción da história polos que traba
llamos nela unha miga academi
cista e pouco divulgadora. Hai 
preocupación polo rigor , pala fi
delidade ás fontes pero rnoito 
menos porque a xente poda ler, 
non digo xa con amenidade, 
pero si con certa facilidade . Se
gue habendo unha conceición 
da h.istória moi espesa e voh1mi
nosa. Hoxe nas Universidades 
norte-americanas cando un alu
no de doutorado apresenta un 
traballo de investigación con 
má1s de 400 páxinas é fácil que 
llo devolvan e obrígano a sinteti
zar E se non é quen de resumir 
o fundamental rexéitanllo e con
s1dérano incapaz da síntese do 
fundamental" . 

Recuperar a memória 
Vostede historlou períodos 
da nosa vida contemporá
nea. A hora de conformar a 
nosa identidade, que impor
táncia ten a recuperación da 
nosa memória imediata? 

Pierre Vilar destacaba o papel 
do historiador como persoa que 
se achega ao pasado para alu
mear o presente e transformar o 
futuro, nese senso a história se
ria útil . Hai quen restrinxe ese 
se.nso de utilidade . Indubidabel
mente sen memória non se 
pode viver e a história é un sa
ber que pretende achegarse da 
maneira o roáis desapaixoada e 
obxectiva posíbel ao pasado, -
empregando métodos adecua
dos, non cun propósito arcaicis
ta e recriativo, senón co intere
se de aprender cales foron as 
pautas do comportamento do 
colectivo humano para com
prender o estado en que se ato
pa hoxe e que é o que lle agarda 
no futuro. Basicamente isto se
gue senda aceitado. Quizá o es
tudo da história contemporánea 
resulte de meirande interese 
para quen intenten intervir na 
transformación da sociedade e 
transcender ·do seu ego. O his
toriador ten polo tanto unha im
portante función social. 

Saber o que pasou e rmpor
tante. Se perdemos a memória 

'TODO 
INVESTIGADOR TEN 
UNS APRIORIS 
ACORDES COA SUA 
MANEIRA DE 
PENSAR E VER O 
MUNDO' 

quedamos inutilizados. Apren
demos dos erras cometidos, que 
nos aleccionan, a história axuda 
a actuar colectivamente con 
maior coeréncia, e a própria so
ciedade debía ter rnáis sensibili
dade para conservaren as pega
das do pasado. N ese senso a so
ciedade galega ten unha insen
sibilidade alarmante: moitos 
concellos e institucións non te
ñen preocupacións de nengun 

tipo por conservar xornais, ar
quivos. libros. E como reflexo a 
própria sociedade reproduce 
esa atitude : tíranse coleccións 
de xomais, de cartas. de foto
grafias, porque non se es~ima o 
seu valor. 

Seria necesário que através 
do sistema escolar e os rneios 
de comunicación se sensibiliza
se á opimón pública para que 
valorice as testemuñas do pasa
do . Nese senso somos unha so
ciedade bárbara e insensíbel 
que non se valora a si mesma. 

Dificuldades e liñas na 
investigación 
Hai criticas moi estendidas á 
rede de bibliotecas e de cen
tros de documentación na 
Galiza, como impenetrábeis 
e e&n conceito patrimonial 
que as fai compartimentos 
pechados de difícil aceso aos 
investigadores. 
Entre os investigadores ainda 
hai un feroz individualismo e 
competitividade, e o predomi
nante non é a colaboración e o 
traballo en equipa. Pero entre os 
bibliotecários e os ar qui ve iros. 
caise ás veces no mesmo que 
outros funcionários públicos : 
confundir a función de servício 
a6 público coa patrimonializa
cián do que están utilizando, 
unha conceición de coto veda
do. En ocasións poñen atrancos, 
dificuldades, non facilitan ·infor
mación , ou ás veces adoptan 
unha posición de preguiza. O 
caso roáis paradigmático e ºres
tallante era o do bibliotecário da 
Real Academia Galega , Juan 
Naya, celoso cancerbeiro dos 
fondos documentais ali existen
tes . 

A investigación xornalística 
fúndese moito coa investi
gación histórica, cando me
nos nun certo aspecto de 
históría oral. 
Hai un ponto de coincidéncia co 

# 

'No franquismo a história contemporánea estaba vedada' 
"Este libro nasce con retraso 
porque recolle unhas comunica
cións apresentadas en Decem
bro do 1986, e supón un certo 
desfase e unha necesidade de 
actualización polo publicado e 
investigado nestes tres anos, 
que é moito. A obra está conce
bida como de consulta e pénsa
se para un leitor galega culto 
que queira achegarse a un tema 
non imediato, e aqui ten unha 
guia fundamental da bibliogra
fía e do que sabe de cada unha 
das etapas, as metodoloxias de 
estudo e mesmo as lagoas e as 
caréncias que ternos. Tamén 
está pensada -e a rnetade da 
edición está publicada e n caste
llano- para que se empregue 
nas Universidades de fóra da 
Galiza, a vários centos de cen
tros a fixemos chegar , e desa 
maneira esperamos que Galiza 
estexa presente nas chamadas 
histórias de España, e deixe de 
ser marxinal ou puramente ine
xistente como é agora". 

A obra, que recolle as ponén
cias das IV Xomadas de Histó
ria de Galicia ábrese cun exten
so . traballo de Xosé Ramón Ba-

rreiro, cuase monográfico e con 
vontade de totalización, que re
colle todo o feíto até fins do XIX 
e analisa as correntes de pensa
mento que a alimentaban. O ca
tedrático da Universidade de 
Poitiers A. Tranoy, dá canta da 
historiografía e a problemática 
xeral da Gallaecia romana nun 
estudo que é completado por 
Milagros Cabada , revisando os 
métodos seguidos até hoxe na 
historiografía sobre o Mundo 
Antigo Galaico. A medievalista 
Mercedes Durany comenta as 
aportacións realizadas desde 
1970 pois para a etapa anterior 
hai xa un balance da historio
grafía medieval de Santiago Xi
ménez. Pegerto Saavedra, espe
cialista na · etapa moderna, rela
ta o estado da cuestión nas in
vestigacións consagradas ao es
tudo do Antigo RéximE;i galega. 
Fausto Dopico e~pón uns apun
tamentos historiográficos sobre 
a povoación e a economía gale
gas na etapa contemporánea re
parando tamén na emigración e 
finaliza o volume cos traballos 
de Ramón Máiz, que se estende 
sobre- a historiografía do gale-

guismo e da teorización da na
ción, e Vilas Nogueira sob o 
tema dos partidps políticos. 

Á nasa pergunta sobre o por 
que dunha certa falta de intere
se pala história ·contemporánea 
e máis imediata nos nasos his
toriadores , Xavier Castro co
menta a estendida idea de que 
o imediatismo pode facer perder 
obxectividade "e tamén hai que 
ter en canta os problemas políti
cos. No franquismo a história 
contemporánea estaba vedada, 
e un historiador que indagase 
sobre o movimento obreiro ou 
sobre os partidos da oposición 
e os seus precedentes históri
cos. podía dar na cadea. Daí 
que fosen historiadores estran
xeiros os que se ocuparon diso 
durante anos. A história social 
era perigosa e os postas na Uni
versidade que cabrían a história 
contemporánea estaban moi pe
neirados e en xeral en mans de 
conservadores. Hoxe na Univer
sidade de Santiago estase inver
tindo esa preocupación e xa son 
roáis os investigadores que se 
dedican ao estudo da história 
conte_mporánea" D 

xomalismo de investigación, 
que está a cabalo da socioloxia, 
da antropoloxia e mesmo da his
tória. A min interésame o en
saismo: abordar os temas. mes
mo históricos. cunha intención 
máis interdisciplinar. menos 
academicista, asociando máis 
elementos e con vontade de es
tilo, sen esquecer que vai haber 
un leitor. E é nese ensaismo 
onde se encabalga mellar a his
tória e o xornalismo sério. O en
saísmo está moi pouco estimu
lado . Hoxe non hai nengun pré
mio de ensaio na Galiza asi 

. como os hai , e moitos , de litera
tura. 

Moitos histori~dores están 
vencellados ao ensino. Dei
xa o en!iino tempo para o 
traballo de pescuda? 

O ensino permite traballar. en 
maior medida na Universidade e 
menos no ensino médio. A do
céncia é enganosa , porque apa
rentemente dá poucas horas de 
clase, pero engancha e absorbt: 
o contacto persoal cos alunas. 
Cando un remata a clase lévaa 
na cabeza : as suas tensións , as 
secuelas e iso é unha pexa im
portante. 

'OurzA o ESTUDO 
DA :HISTÓRIA 
CONTEMPORÁNEA 
RESULTE DE 
MERIANDE 
INTEHESE PARA 
OUENINTENTEN 
INTERVIR NA 
TRANSFORMACIÓN 
DA SOCIEDADE' 

Existe algunha peneira ideo
lóxica á hora de escoller os 
temas ou as épocas? 
Todo investigador ten uns 
aprioris. acordes coa sua manei
ra de pensar e ver o mundo . 
Deica hai un tempo había un 
prexuício negativo e os progres 
só podian estudar temas progre
sistas, un prexuício en certa 
medida infantil. Agora ~a hai 
máis sosego e vense as causas 
con máis vagar. O que ainda hai 
son liñas de investigación mar
cadas por quen ocupa cargos 
burocráticos ou académicos, e 
fanno segundo os seus próprios 
intereses . Propícian a obtención 
de bolsas e axudas na medida 
en que os historiadores novas se 
adaptan ao esquema que el tra
za. Iso ten aspectos positivos, 
sempre e cando sexa un siste
ma flexíbel e non demasiado 
"petrucial". Tamén hai outros 
dous ·factores: as modas. e o 
oportunismo, como está a suce
der agora co V Centenário . Ain
da que grácias ás axudas que se 
fomecen neste caso. hoxe es
tanse investigando aspectos da 
emigración galega a América 
que doutra maneira non topa
rían quizá axudas. 

A nós, como galegos, tócanos 
o papel de abaixo na história? 

Ternos unha história non feliz, 
adversa. Unha história contada 
por outros e escrita noutra lin
gua. Unha·história que nos ig
nora e é de esperar que teña
mos tan bon futuro como mal 
pasado tivemos, na mesma pro
porción. D 
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UXIO NOVONEYRA: O DECIDOR DE PALABRAS 

A este home, que fai revivir a 
voz e o· sentirriento dos xograis 
medievais, dan ganas de pre
sentalo como ó protagonista 
dun deses cantos de sempre 
onde a acción transcurre lonxe 
da vida urbá, entre montañas e 
vales poboados de xente atare

.fada en pastmear ovellas e con-_ 
templa-la natureza. Así é a vida 
dos que nascen e viven no Cau
rel, unha aldea da provincia de 
Lugo que pasou a siñificaJo todo1 
na vida de Novoneyra: as súas1 
·orixes, a· súa poesía, a terra na 
que se cobixa, o refuxio do que 
precisa o home dado as ensoña
cións imposibles de concebir 
nunha cidade. "Eiquí -dixo 
el- síntese ben o pouco que é 
un home"(1J. Sucede que O Cau
rel é un mundo · en peque:no, por 
iso aí atopa todo o que necesita. 

Nel se erial]., mais pronto tivo 
que abandonalo para estudia-lo 
bacharelato en Lugo, onde co
ñecería a Manuel María que por 
aquel entón compañía os seus 
prime iros versos, e xuntos xoga
rían a facer poesía en máis dun
ha ocasión Pasaron os anos e 
trasladouse a Madrid con ánimo 
de estudiar Filosofía e. Letras , 
carreira na que só cursou dous 
anos. Pero nesta cidade empe
zou a sú'a verdadeira afición 
pala literatura, xurdirorr os seus 
primeiros contactos coa bohe
mia, coas tertulias literarias, 
cun mundo ben distinto e ben 
distante ó da súa aldea. Probou 
esa vida disfrutando a novedade 
do que se descobre con entu
siasmo, máis non podía quedar
se alí, voltaría a Galicia e deixa
ríase acoller por Santiago nun 
momento no que se está a incu
bar o rexurdimento de voces ca
ladas ata entón_ E, sen se deca-

. tar , vaise enchendo de.Tena, da 
cultura e as tradicións que a 
sustentan. A través de Resalía 
e Pondal vai descobrindo as 
súas raíces e vffise identificando 
con elas ata límites insospeita
dos . Comeza a a topar senso na 
realidade observada. Dende 
sempre foi unha persoa intimis
ta : crecía para adentro, cheo de 
sensacións e inquedanzas que 
non atopaban forma no qúe vi
vía. Por fin comprende que a 
poesía é un medio para enten
der todo iso, e o camiñar por ou
tras cidades galegas vaillo con
firmanqo. Entrégase entón á ta
refa de compor versos; nun 

principio non son máis que bos
quexos poéticos, pero espertará 
definitivamente a eles cando 
volve ó Caurel abrigado por 
unha afección pulmonar que 
precisa serios coidados. A súa 
estancia no contexto caurelián 
prolongarase dez anos tan cheos 
de descobrimentos impercepti
bles fora de alí que a súa gran 
obra non podía ter outras raíces 
nen outro nome. Así nasceron 
Os eidos, froito de escoitarse a 
si mesmo. É a obra· que lle con
sagra como lírico, que represen
ta a identificación do poeta coa 
súa terra. O título xa anunc;:ia o 
contido: a natureza ponse ó ser
vicio do home - "chove pra que 
eu soñe ... ". reza un dos seus 
versos-. e abandónase a ela. 
Este libro ofreéenos tamén a po
sibilidade de recrea-lo mundo 
inxenuo e vivo das cantig¡:i.s rne-
dievais. ' 

Ux.ío Novoneyra recoñécese 
trovador namorado da~avelanei
ra e da amiga, sofridor das coi
tas de amor e desamor que con
fesaban aqueJes; toma empres
tada a estructura métrica , o re
frán e o· leixaprén e convirte en 
poesía: ernocións proxectadas, 

,. 

PILAR CASTRO 

moitas veces, nun diálogo enta
blado coa paisaxe que lle rodea. 
Cant~gas de amor. de amigo, e 
de escamfo saíron da súa pluma 
e atópanse hoxe entre as páxi
nas deste libro , pero non pode 
gozar o lector das que permañe
cen aínda inéditas. ou esparci
das por revistas que x& non te
ñen difusión. Non é iste o caso 
do poemiña musicacio por Emi
lio Cao. a "Amiga alba e delga
da" -que merece ser destacada 
pala belez9. con que o trovador 
convirte a lembranza da amiga 
nun lamentó da ausencia, a tris
teza que sinte nun ecoar que 
enche "toda a serra calada"-

Os eidos terá unha segunda 
parte en consonancia coa pri
rneira: poesía repousada e tran
quila, chea de imaxes plásticas 
que recollen impresións capta
das no seu deambular polos va
les, de inquedanzas sociais e 
existenciais. de silencios suxes
tivos. Non é poesía da paisaxe 
senón da Terra; é unha petición 
de sustentQ para non sucumbir, 
unha invitaeión a pensar e a 
sentir porque así concibe el a 
autenticidade dun poema ; e dá 
o· mesmo que teña ou non aire 

Uxro NOVONEYRA 
RECOÑÉCESE 

TROVADOR 
NAMORADO DA 

A VELANEIRA E DA 
ArvllGA, ,· SOFRIDOR 

DAS COITAS DO 
AMOR E DESAMOR 
QUE CONFESABAN 

AOUELES' 

de cantiga, el valora coma nin
guén a creación espontánea e 
ataca duramente ós artífices de 
trovas . Pensa que o trovador de 
sempre cant ou respondendo ós 
seus impulsos , e proponse se
guir esa lección ó pe da letra : 

Son eu trovadores de pensar 
que non se debe ter por trovador 
trovador que trova por trovru 
sin ser de tal coita sofridor 
que non pudera sen rebrer calru.12l 

Por is.o se opón a que lle com
paren con Aquilino, o "señor 

CASTELAO 
AS CARTAS DE AMÉRICA 

A ROSA TlillA 

das palabras"; se admite algún 
título é o de "decidor", palabra 
medieval que siñifica "cantan
te" e que lle parece máis suxes
tiva ca "recitador". Non tenta 
domina-la arte da palabra , se-lo 
seu "señor" ; conténtase con sa
ber decilas, con darlle-lo acento 
que elas piden. Por iso é trova
dor e xograr, porque compón e 
recita maxistralmente os seus 
versos convertindo ó interlocu
tor en cómplice do que dí. Tan
ta desenvoltura é cualidade in
nata, ainda que perfeccionada e 
pulida a forza de práctica , de 
cultiva-la arte de ir marcando 
ritmos e cadencias nas súas 
composicións . E isto aprendeu
no escoitando a melodía verqui
da en cada cantiga dos "Can cio
neiros": 

"Coñecino tanto -confesa
que o libro se me desfacía mate
rialmente nas mans, de levalo 
polos prados, polos camiños-, 
que é onde eu escrebín os "Ei
dos", cando os escribía, que ás 
veces compañía mentalmente 
os poemas , que lago , na casa , 
copiaba" . (JJ 

Uxío Novoneyra saúda nos 
seus "eidos" á primavera e ó ou
tono, ó bosque e ó camiñante 
que o cruza. A aldea e os seus 
derredores son o escenario que 
cambia sin alteracións sustan
ciais Non permite que as haxa 
na súa obra nin consinte a elas 
na súa vida, corno o proba o feí
to de que volte a Madrid, anos 
máis tarde, regale á gran cidade 
as Elexías que publicará poste
riormente, e abandónea de novo 
ó verse reclamado pola velle·z 
dos seus país, que solicitan os 
seus coidados. O trovador deixa 
a Corte e volve ó Caurel. Hoxe 
alterna a vida santiaguesa co 
descanso caureliano. O seu ver
dadeiro "rnester" segue senda a 
poesía. O seu aspecto é o do 
home maduro de pelo e barba 
poboada e caña. vital e activo. 
de mirada tema e voz entusias
ta e amable. Ninguén diría que 
detrás está o segrel de Os eidos, 
só os que saben que a súa más
cara expresiva oculta a un home 
que, en medio do tumulto, ca
rniña antre silencios. O 

(1) Novoneyra, U.: cit. por M1llán. 1 • 
"Novoneyra do Cawel" en La Noche, San· 
tiago de Compostela. 16-ill-1957. 

(2) Novoneya , U.· "Follas de cantigas" , 
Os eidos 1, 1955. 

(3) Novoneyra, U. entrev1Sta con Re1 
Núñez, L., en Faro de Vigo, 6-Vll-1988 

Inclue esta edición unha grande parte da correspondéncia que o político nacionalista escrebeu desde distintas cidades 
-americanas até a sua morte. O material, de case exclusivo contido político, é parte do legado da sua obra que 
permanecia sen exumar, e aporta referéncias decisivas para contextualizar o devir do galeguismo na postguerra. 
Inclúense tamén fotografías descoñecidas e reproduccións de primeita man de outras xa publicadas, nun recorrido 
foto-biográfico completo. · . . · . ~ · 
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Ramón de Valenzuela 

Non agardei por 
·ninguén 

Ben seguro que a maioria dos 
leitores nunca ouviran falar de 
Ramón de Valenzuela. e moito 
menos da sua obra literária . 
Inxustiza tremenda que ven de
mostrar , máis uha vez, o escaso 
coñecimento que os galegas te
rnos da nasa própria história, 
provocado por tantos séculas de 
censura ·cultural e indución ao 
auto-ódio (que ainda non rema
taron}. Cando é a sua unha de
sas figuras de galeguistas com
prometidos e socialmente trans
cendentes que urxe reabilitar 
(hoxe tende a se dizer recupe
rar, como se se desen por perdi
das) . 

Deixounos Ramón de Valen
zuela unha obra literária cativa, 
e o exemplo intenso dunha vida 
vivida en permanente loita en 
pral dunha causa xusta . Intensa 
e azarosa v1da que o levaria des
de á casoupa na que (sendo 
adolescente) impartía clases 
para adultos (en galega) a tomar 
contacto con Bóveda, Castelao 
ou Risco (en Compostela) e par
ticipar activamente no Seminá
rio de Estudos Galegas e, con 
intensa dedicación, na campa
ña polo Estatuto de Autonomía 
que seria plebiscitado o 18 de 
Xuño de 1936; pero entón un 
frio xeneral do Noroese inventou 
algo chamado Glorioso Movi
mento Nacional que había de le
var o país á ruina e á loita fratri
cida (á sua maior glória , in no
mine Pater et Filius e Spiritus 
Sancti.. .)". coque Ramón de Va
lenzuela foi encarcerado e, xa li
bre, pensou que o mellar era ca
muflarse como militar voluntário 
no Glorioso Exército Nacional 
(sublevado), antes c;:le pasarse 
definitivamente ao bando repu
blicano. Unha vez rematadá a 
guerra. como tantos outros, co
ñeceu o exilio, até que .no 1960 
pudo voltar . 

Son precisamente estes os 
acontecimentos que en Non 
agardei por ninguén-, a sua 
primeira novela, relata . Saída á 
luz na editorial Citania de Bue
nos Aires alá wolo 1957, non co
ñeceu reedición até 1976 (e iso 
que a edición de Citania fora 
ben restrinxida e pouco acesí
bel) na madrileña editorial Akal. 
Pero só nos días de hoxe, mercé 
á edición de Modesto Hermida 

na. Biblioteca das Letras Gale
gas de Edicións Xerais de Gali

.cia, ten unha distribución acor
de coa sua valia . A edición can
ta, ademais, cun interesante e 
completo prólogo de Modesto 
Hermida García que nos situa 
acertadamente ao autor no seu 
tempo e á obra no contexto lite
rário adecuado: a narrativa refe
rente á guerra. Pero fáganme un 
favor, lean primeiro a novela e 
despois o prólogo . 

Autobiográficos en parte e en 
parte ficticios. os feítos novela
dos cantan con tres momentos 
fundamenta.is. Cando a acción 
transcorre na Galiza e Ipn Gon
zalo (o protagonista, tr~unto do 
próprio Valenzuela) anda fuxido 
polos montes da Ribeira do 
Deza. cando está de "camufla
do" no exército franquista, e , fi
nalmente, cando se pasa ás filas 
republicanas. Das tres, a prirnei
ra é a máis árida, descriptiva se 
cadra en exceso e onde o mellar 
son as personaxes, moi ben ca
racterizadas tanto através do 
diálogo como da acción. Todas 
as partes están contadas cunha 
técnica secuencial na que apa
rece só o transcendente (P. perti
nente perguntarse, disporia o 
autor de tempo suficiente para 
dedicarlle á novela? O feito de 
que as secuéncias tendan a ser 
cada vez máis curtas indica 
duas causas, que se decatou de 
que o diálogo era fundamental 
para a caracterización e que a 
descripción sobraba porque en
torpecía unha narración que se 
pretendía áx:il, pero tamén pode 
ser síntoma de premura). O que 
está claro é que Ramón de Va
lenzuela foise sentindo cada vez 
máis seguro da narración e máis 
dono dos recursos que emprega, 
a iso nos leva á constatación de 
que a novela vai gañando infüi
reza, axilidade e interese (tamén 
se vai facendo máis e máis difí
cil abandoar a sua leitura) e 
mesmo chega a mesturar xéne
ros. E non se pode deixar de si
nalar o feito de que estexa ben 
lograda a caracterización das 
personaxes, moi humanas e tre
mendamente verosímeis, algo 
que se logra inclusive naquelas 
que teñen unha breve aparición. 
Son, todos estes, méritos sufi
cientes como pata asegurar , sen 
nengunha dúbida, que se tra.ta 
dunha das mellares obras narra
tivas do seu tempo, e moi ame
na ainda hoxe. O 

Ramón Valenzuela. Non agardei por 
ninguén. Col. Biblioteca das Letras Ga
legas , Edicións X'erais de Galicia, Vigo 
1989. Edición de Modesto Hermida Gar
cía. 153 páxinas. 800 pta. 
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Unha aproximación 
á história do exilio 

Bieito Cupeiro Vázquez(1l publi
ca as suas Memórias de emigra
do en Buenos Aires co título de 
A Galiza de alén mar. Unhas 
memórias dadas á imprensa sen 
os recursos convencionais que 
faciliten a leitura e comproba
ción de dados. Unhas memórias 
nas que se resgata o acontecer 
da vida dos exiliados e dos emi
grantes na Arxentina neste 
s.XX Comprenden oito capítu
los. 

1. A Arxentina de anteguerra. 
Máis ben se trata da Arxentina 
de entreguerras, inda que se fá
cilitan dados desde finais do s . 
XIX, pero semente se insiste 
nos correspondentes aos anos 
20130. 

2. A Pondal. Esta segunda en
trega , xunto coa cuarta e quin
ta son as máis interesantes . 
C~ntan con abondantes facsími
les de prensa , da Fouce e de .A 
Nasa Terra . Os da Pondal, "os 
fenianos" da Pondal di Cupeiro , 
caracterizáronse polo acendrado 
patriotismo; foron "nacionalis
tas" con propostas radicais 
como a do manifesto de 1931 ; 
"o seu labor serviu pra pór de 
noto moitos dos outros valores 
que atesoura a nosa cultura , fol
klore e tódalas mostras nas que 
se acarisa a nosa singularidade 
nacional" (p. 44) 

Esta "asociación nacionalista 
Pondal" desaparece nos anos fi
nais da Guerra Civil, pero o ca
pítulo segue a narrar diversas 

eripéyias máis afins á ideoloxia 
nacionalista galega : en 1941 
nasce o Fogar Galega -para an
cianos; á vez críase a "Irm~da
de Galega" , sucesora do PG na 
Arxentina. No 1944, o Consello 
da Galiza presidido por C_aste
lao; Galeuzca edita a revista 
dese nome e outras editaríais 
nas que destaca L. Seoane. No 
1954, Tacholas encabeza a com
pañia teatral . No 56, celébrase 
en Buenos Aires o I Congreso 
da emigración galega, que, en
tre outras causas, serve para 
medir o distanciamento dos ga
leguistas do interior dos do exi
lio. Tamén naque! ano surxe 
AGEA que dura até 1959. No 
57 Blanco Amor dirixe o Teatro 
Popular Galega. En 1965, reapa
rece por terceira vez "O Correo 
de Galicia" e . no 1968, celébrase 
alá a primeira misa en -língua 
galega. 

3. Cupe ir o aterece dados so
bre o Centro Galega na rua Bel
grano. De novo insistirá nas ac
tividades deste centro funda
mental para toda a vida cultural 
dos emigrantes e dos exiliados. 

4. 0$ dous galeguismos. Cu
peiro ten interes_e en deixar pa
tente . a pluralidad e do galeguis
mo, non disiillula os debates en
tre as diferentes cori'entes e os 
enfronta.mentas entre os gale
gas patriotas e os "desleigados". 
Mais é este capítulo no que pon 

Bieito Cupeiro 

especial empeño. Para isa trans
crebe un documento levado por 
Daniel Calzado en 1962 . . Este 
documento no que se insiste re
petidamente sobre a realidade 
galega como premisa de análise 
fundamental , acredita nítida
mente a rnentalidade do grupo 
que se movía arredor de Gala
xia. Eis un parágrafos: 

"Corrlencemos por reparar 
nun feíto importante : o gale
guismo de Galiéia e o de Bue
nos Aires veñen seguindo liñas 
distintas de actuación. Coinci
den plenamente nas bases, co
mún sentimento e identifica
ción con Galicia, e comciden ta
rnén nos ti.ns, a cornun arela de 
liberdade e arrequecemento pra 
o noso povo; pro discrepan, en 
cambio, no tocanté ós medios, 
ós métodos, ou seña, á política 
que se debe seguir hoxe en día 
pra conCillerir tales ti.ns" . 

O galeguismo de Buenos Ai
res representa a abnegada e 
rexa pervivéncia da liña política 
do 36. Vencida na Terra pola 
violencia bélica. esa liña mantí
vose ergueita no exilio, e, pala 
sua enérxica combatividade ... 

"Desde o 36 ao 62 o galeguis
mo do exterior afirmou con ene
rxia exemplar os símbolos políti
cos de Galicia democrática do 
36. Mais. do ~6 ao 62 decorre~on 
26 anos que transformaron radi
calmente a realidade · económi
ca. social, política ·e cultural de 
tódolos países do mundo. E Ga
licia non quedou ao marxe desa 
universal transformación .... 

Durante moitos anos o Conse
llo de Galicia teimou por asumir 
a furición de supremo órgano 
político de Galicia. Como. ade
mais, a sua fundamentación 
teórica trataba de se apoiar na 
lexitimidade do 36; a sua liña 
política era forzosamente ríxida: 
defensa da legalidade republi
can-estatutista do 36. Ese pre
tendido carácter xurídico-politi
co coas conseguintes preten
sións . de hexemonía e autorida
de suprema, dificultou bastante 
as nasas relacións co Consello. 
A ra;¡ün é ben clara: Galicia non 
deixóu de evolucionar dende o 
36, e nós. que forrn~os parte 
disa realidade galega, non po
díamos inutilizar o futuro doga
leguismo .... Para podermos re
construir o galeguisrno tiñamos 
necesariamente que partir da 
realidade galega. 

Sempre lle aseguramos ó con
sello que , si en lugar de órgano 
xurídico-político supremo se 

. convertise en órgano represen
tativo do galeguismo do Plata, a 
nós seríanos doado e moi grato 
entendemos e colaborar con el". 
(pp. 84-94) . 

Seguid~ente resume a si
tuación de Galicia de forma op
timista. Pensan que coa desapa
rición de Franco virá o tempo 
para organizarse politicamente. 

5. Irnportáncia semellante ten 
o capítulo 5 no que se lembra o 
quefacer de Castelao, os avata
res do Consello da Galiza até os 
ano 68. 

Os restantes capítulos son re
petitivos. 

A obra trai abondante mate
rial gráfico. O léxico está anco
rado nos anos 30 con abundán
cia de hiperenxebrismos. Hai 
numerosas incorreccións sintác
ticas . En suma, falta a man dun 
preparador da edición. Pero isto 
non pode restar importáncia aos 

1dados que Cupeiro nos fomece, 
alguns pouco coñecidos. A obra 
acredita a importáncia de ANT 
do exilio, período ainda non re
producido por nengunha editora 
e que interesa recuperar para 
coñecimento xeral dos galegosO 

FRANCISCO CARBALLO 

(1) Cupeiro Vázquez, Bieito, Galiza de 
Alén Mar Ed. do Castro, A Coruña, 
1989, pp. 245. 14 de apéndice gráfico. 
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Literatura occitana 
cont53mporánea 

O departamento de Filoloxia Ro
rnáníca , sección de francés, da 
Universidade de Santiago de _ 
Compostela tirou do prelo un li
vro singular , dentro 90 panora
ma editorial galega. E unha es
colla de literatura occitana ac
tual. Seica durante o curso 
1988- 89, dentro da maté ria -de 
provenzal , alunas e profesores, 
coordenados polo leitor francés, 
Bernat Vernhieras , occitano de 
nación, traduciron vários textos 
que agora ven lume. 

[A literatura occitana é fara 
das suas fronteiras. e mesmo 
pode-se dicer que dentro , unha 
grande descoñecida; deixe-se 
de lado aos trovadores. Na Gali
za soa o nome de Mistral. e pou
co ruáis. En portugués existe 
unha Antología da poesia pro
venzal modema, Editorial Futu
ra. 1972. escolla feíta e apresen
tada por Louis Bayle (inirnigo do 
occitanismo. político e lingüísti
co) e traducida por Manuel de 
Seabra En catalán canta-se coa 
tradución illada dalgun poeta e 
novelista. corno Joan Bondon. o 
·seu Lo libre de Catoia foi tradu
cido hai anos co título Catoia 
J'enfarinat; e tamén en catalán 
encontran-se os dous volumes 
da História de la literatura occi
tana de Robert Laffont e Chris
tian 'Ana tole. En galega, no nº 
74 de Grial hai un interesante 
traballo de Peire Bec. "A cues
tión occitana : planteamento · 
histórico e cultural". que é unha 
boa introdución; e· Anxo Tarrío. 
no seu De letras e signos, publi
ca un artigo, "O feíto occitano". 
que é un resumo 'Qo traballo de 
Bec.] \ 

O volume editado agora pola 
universidade de S~tiago serve 
como ·introdlición a unha litera
tura que non lse coñece. Está, o 
livro. deseñado mui primaria
mente, como para uso de estu
dantes. Primeiro vai unha intro
dución xeral , cativa, e logo por 
apartados: poesía , prosa, teatro 
e canción. Dentro de cada apar
tado unha nota bio-bibliográfica 
dos autores escolmados . Conta
do, non se dá unha visión ampla 
da literatura occitana actual. A 
escolla de poetas -por exem
plo-- é disctltível, ?Cª Cil:le o 
coordenador decantou-se cara 
un lado: a escala occitana que 
xirou arredor do Instituto de Es
tudos Occitanos e lago do Co
mité Occitano de Estudo e A.c
ción (cuxas testas máis visíveis 
serian René --ou Renaut- Nelli 
e Robert Lafont e Peire Bec , _res
pectivamente) 

Outro dos aspectos que se 
botan . en falta na introducióh é 
a relación do occitanismo coa 
sociedade; a política concreta. 
O provenzalismo, maiorrnente, 
foi conservador (a rnaioria deles 
foron colaboracionistas durante 
a ocupación nazi) até 1945 que 
·cameza a nascer un occitanis
mo -cultural- que vai toman
do, pouco a pouco, posicións 
esquerdistas. Non se fala rnuito 
das liortas lingüísticas, seme
llantes ás nosas, pero cun grau 
tal de insensatéz que permete • 
que-a devandita escolla publica
da en portugués non traia nen
gun dos poetas nadas ao acou
go do Instituto de Estudos Occi
tanos, por non recoñecer as 
suas normas sintácticas e mor
folóxicas. M8.is o volume serve 
para coñecer unha literatura 
que está a piques de desapare
cer. Unha literatura e unha lín
gua qlie teña que luitar, case in
defensas , contra a opresión lin
güística francesa . 

(pasa á páxlna segulnte) 
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(ven da páxina anterior) 

Polo demais, no plano estrita
mente literário , o leitor poderá 
saborear os poemas de R. Nelli 
(que se ben usa dos achados do 
surrealismo, non é.surrealista , a 
pegada de Valéry é mui forte 
ne!) , de Ives Roque~a ou ·de Ber
r:i.at Manciet. nunhas trnducións 
un pouco escolares ás veces . E 
outras (poema de ·Sergi Bec , 
pax. 48) o tradutor elimina a 
anáfora orixinal por traducir de 
diferente maneira un mesmo 
verso que se repite: "Me nanirá 
lo vent" é traducido por "abala
ráme o vento" e "ariolaráme o 
vento" espindo o recurso do 
poeta . Outras un exceso de lite
ralidade fonética fai que o verso 
soe mal (pax. 40, poema de 
Marcela Delpastre): "Bufe lo 
vent" traduce-se "bufe o vento" 
cando "sopre o vento" sería 
máis correcto . Lago de ler a es
tes poetas, sobretodo os máis 
novas , verá-se que nada teñen 
que ~nvexar aos seus contem
poráneos franceses; talvez por
que · a actual poesía francesa 
está dominada pola retórica do 
"referente"; ou quizá porque se 
produciu un cansanzo dentro da 
língua fra-ncesa; con isto quere
se dicer que logo de tantos ex
perimentos que sofreu ao longo 
do curso a língua gaulesa , nota
se como un certo esgotamento 
que só é superado polos escrito
res en francés que proveñen ... 
das ex-colónias . Sobre prosa, 
teatro e canción, pouco se pode 
dicer. As novelas compre lé-las 
inteiras, o teatro representado e 
'as cancións cantadas (ainda se 
encontran en casas de discos os 
elepés editados i:;ior Guimb¡::i.rda 
dos occitanos Claudi Martí, Car
dabela, Lambru~c ~utros) . 
Mais unha novela como Lo Jivre 
de Catoia le-se nen e non d~ 
cepciona ao leitor ., l 

En resumo, un livro útil. E 
máis útil será se serve para que 

----ríOSadentremos máis nunha li
teratura descoñecida para nós; 
e sobretodo para que lembre
mos que existen outros· escrito
res occitanos aparte dÓs trova
dores e de- F. Mistral. O 

XGG 

Oito cancións de 
As Incansables de 
C.angas contra a 
alcaldia 
de Lois Pena 

As Incansables son un grupo de 
vinte veciñas de Cangas que 
manteñen turnos de garda á 
porta do Concello. O seu propó
sito é asistir á dimisión da ac
tual corporación municipal e a 
ese fin , secundado pala maioria 
da vila , montaron unha compar
sa ·dirixida polo maestro Cecilio . 
A Fundación Resentidos . que 
dirixe Ant_ón Reixa , acaba de 
editarlles a primeira gravación, 

• co título Entroido 90, que con
tén oito composicións con letras 
alusivas á suba da contribución, 
ápoda da Alameda, ás interven
cións da forza armada, aos Ple
nos á porta pechada e ao trunfo 
da especulación inmobiliária e 
as licencias ilegais .. '.'Desde que 
non hai alcalde/ pasan causas 
anormais/ e xa che soben os pi
sos/ ás alturas ilegais./ En este 
pobo/ se non tes vista/ fan o que 
queren/ os contratistas./ Póde
los ver traballando/ cando xa é 
noite pechad9./ e non controlan 
as gruas/ porque xa non miran 
nada/ acorren os accidentes por 

non teren precaución/ pódeche 
cair un bloque/ unha viga ou un 
tablón." 

Todos os fondos que se consi
gan coa ciifusión desta grava
ción serán destinados a sufragar 
os gastos da querelas xudiciais 
que o alcalde do PSOE · Lois 
Pena Ten píesentado contra os 
veciños. A gravación pódese 
conseguir na Fund::J.ción Resen
tidos,· avenida das Camelias 68 , 
semi sótano 2, oficina 2, en 
Vigo, ou chamando ao teléfono 
986-237012. o 

Ólisbos, 
os amantes 
da palavra 

G.L.T. 

Recén ven de ser apresentado o 
- número sete da revista literária 
.Ólisbos, os amantes da pala
vra que se edita da man reali
zadora dun consello de redac
ción que forman un fato de es
tudantes da Faculdade de Filo
loxia da Universidade de Com
posteia 0l 

A publicación, ilustrada con · 
debuxos de Fran , Pepa Cores , 
Igor Lugrís e Francisco Souto , 
recolle traballos de tradt:ición, de 
crítica , poemas e relatos ·curtos, 
amais dunha entrevista a Joan
Péire Tardin, poeta e redactor
xefe da revista "Oc" e ao tamén 
poeta Jean-Pierre Baldit. Na 
conversa que transcreveu Car
los Pérez Varela e Manuel Alon
so, gravada no transcurso da 
"Semana da Cultura Occitana", 
sabemos da realidade que está 
a viver o seu idioma, eis un pa
rágrafo tirado da exposición de 
Baldit: "é curioso qué o lugar 
onde o occitano goza de mellar 
saúde sexa o Val de Arán, e isa 
pala razón política da sua de
pendéncia da Generalitat cata
lana, no Estado español. É o 
contrário do que sucede co oc
citano falado en território italia
no, ali sofre a mesma situación 
que tivo, por exemplo, o galeg0 
durante o franquismo" . 

Poemas do grego Kavafis e do 
inglés V.H. Auden -en versión 
de Conchi Costas- e o relato 
"Le petit Nicol~s" dos franceses 
René Goscinny (guionista do 
Astérix) e o debuxante Sempé 
-traduzido por Laureano A 
Caidalda-., enchen as follas 
doutras línguas que callen o 
acento galega en "Ólisbos" . 

Tocantes á crítica inclue-se o 
traballo de· Xosé · Abilleira San 
martin "Notas á Fábula", onde 
se fai fincapé no erro de sinalar 
a fabulación como "literatura 
menor", e o estudo de Beatriz 
Arias López "Aproximac;;om a 
um relato de Crónica de Nós : 
Licor-Café" que mereceu o pré
mio do II Certame "Ólisbos" de 
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Crítica Literária, pala penetra
ción nunha das mellares prosas 
da nosa literatura, a de Méndez 
Ferrín . 

Os poemas de Paulo Seoane, 
Pedro Casteleiro, Martin Veiga, 
Salústino. Cibrao , _Módia, · Fran
cisco Alonso e Cristina Trigo 
aportan alimento lírico á revista, 
e os relatos "A Bosa preferida" 
de Lucas Alexandre, "III" do 
Lois Xosé Pereira e "Tal vez Má
gadan" de Alberte Sueiro com
poñen as páxinas dedicadas á 
criación literária . 

<::;orno se todos estes froitos 
non fosen dabondo engade-se 
unha separata cos relatos "A lúa 
no probador" de Francisco Alon
so e "Na brétema" , de Xosé Lois 
Santos Cabanas. primeiro e se
gundo prémios do Certame de 
Narrativa Curta convocado no 
Maio pasado polos Grupos pala 
normalización lingüística da Fa
culdade de Filoloxia. 

"Ólisbos, os amantes da pala
vra" , publicación con · perta de 
70 páxinas. chegou con vitalida
de ao seu número sete . a exis
téncia dos gatos está cumprida 
nas sete vidas pero nós. os leito
res , agardamas desde xa as 
suas fe linas rabuñadas nun vin
deiro proxecto porque gozamos 
da intimidade das palavras e 
porque fazemos noso o desexo 
que se inclue no remate da edi
torial desta sétima revista: -
"Submerxe-te nas letras e nos 
signos, aos amantes da palavra, 
da nasa palavra , van adicados". 

MIRO VILLAR 

(1) Xaneíro. 1990. Número subs1d1ado 
pala Faculdade de Filoloxía. Prezo 300 
pta .. Composición "Ólisbos '', impnm 
Tórculo artes gráficas . 

Sempre Xonxa 
primeira longa que 
racha as fronteiras 
da marxinalidade 

A recaudación recollida ate o 
momento polos tres filmes gale
gas recentemente estreados dá 
unha idea nídia da aceitación 
causada Sempre Xonxa, que 
oferece descantas en taquilla 

para escolares, leva recaudados 
-nesta altura 18 millóns de pese
tas . Continental 5 e Urxa 2. 

A pelicula· de Ghana Piqeiro 
rachou sen dúbida a marxinali
dade comercial de moitos dos 
produtos culturais · galegas e 
está a constituir un éxito que dá 
idea de que , nas debidas condi
cións de calidade e difusión, os 
galegas non rexeitan, senón 
máis ben ao contrário, · aquelas 
obras que nacen do seu mundo. 
Sempre Xonxa, cuxas se~e có
pias estreadas simultaneamente 
nas sete cidades recorren a par
tir de agora as vil as galegas . 
está a constituir un éxito que o 
aproxima á penúltima obra de 
Almodovar Mujeres al borde de 
un ataque de nérvios 

Críticas/a Contmental 
na prensa madrileña 
A obra de Piñeiro ainda non se 
estreou en Madrid , ainda que o 
fará en breve prazo A que si o 
fixo foi Continental. acollida 
pala distribuidora United Artist 
e nominada ao PrémiG Gaya. á 
mellar opera prima. 

Continental. pesie a ser. das 
tres. a de maior vocación "uni
versalista" e "moderna " a priori. 
foi recebida con duras críticas 
na prensa madrileña que sinalou 
a sua fa lta de madurez e desa
certos de ritmo narrativo. ade
mais da inconsisténcia do 
guion . Observacións deste tipo 
foran xa realizadas por parte da 
critica galega (algunhas delas 
publicadas por este mesmo se
manário) após do seu estreo en 
Vigo durante as xomadas de 
Cine-Galicia . 

Problemas de exibición 
O paso palas pantallas galegas 
dos filmes mencionados está a 
poñer de relevo tamén as notó
rias deficiéncias de exib ición da 
empresa Fraga . percebíndose 
problemas de encadre e son , 
causadas polos meios obsoletos 
cos que están dotados estás 
~S . 0 

1 M.V. 

O chlbe dos poetas 
mortos 

O australiano Peter Weir é un 
dos escasos bons narradores su
rxidos do cine dos oitenta . Ca
paz de aplicar tales dotes a pro-

duetos tan comerciais como 
"Único testigo", xa case un clá
sico do cine americano actual. 
este Clube dos poetas mortos 
ven consolidar e confirmar ese 
ar clasicista e equilibrado das 
suas fitas. 

Esta história de adolescentes 
afástase do etiquetado "para 
adolescentes" . coas suas nefas
tas connotacións , producción 
que domina as pantallas desde 
hai unha década . E sen embar
go este proceso de aprendizaxe 
dun grupo de mozos nun selecto 
college , guiados e abertos á 
vida por un profesor librepensa
dor si é ben apropriado para o 
consumo tanto desta xente 
moza como o de calquer idade . 

O labor de Weir coa cámara é 
das que semellan non notarse, 
algo ben raro de acadar no mo
mento actual no que moitos se 
marcan un falso estilo con catro 
florituras. Moi importante·s son, 
para o compacto do resultado fi
nal, as prestacións obt1das do 
feixe de actores novas que com
poñen o romántico grupo de 
"byronianos'' un tanto de andar 
pala casa: en canto a Robm W1-
lhams . o estrafalário "teacher
cap1tan" que inculca aos seus 
alumnos a consigna do "carpe 
diem" . a sua aportación é igual
mente afortunada. ainda que a 
alguén se lle poda facer a sua 
preséncia algo empalagosa de 
máis. 

Polo demá1s "O clube dos 
poetas monos" é unha smxela 
hlstória. unha película convoca
ción. polo menos. de ser "como 
as de antes" Cecais a apnmeira 
parte sexa máis brillante. e a do 
final. ainda que reveladora dos 
sempre interesante mecanismos 
da represión (neste caso nun 
sistema ben definido dun colé
xio de pago de prestixio), de
senvólvese por camiños pouco 
inesperados. O guión tampouco 
nos acaba de demostrar por que 
un profesor de métodos tan re
volucionários só é depurado ao 
final e pudo chegar ai sen de
maSiada dificuldade E mesmo a 
insumisión última dos sP.us 
alumnos non ven senda un colo
fón rotundo 

Como non é tan rotunda esta 
fita como, e c1támola de novo, 
"Único Testigo", pero s1 cun vi
gor e un saber d1cer as causas 
mo1 de salientar O 

GONZALO VILAS 
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'Chamar nostálxicos aos que seguen aos cántautores é como facelo aos ·que gostan de Bach ou Wagner' 

. • XOÁN M. ESTÉVEZ 

Con dous LP editados, o 
último en galega, asume 
o seu oficio de cantautor 
coma a interpretación "do 
oco oculto das cousas"; 
coas suas cancións tenta 
seducir espíritos 
sensíbeis. Á marxe de 
valbracións artíSÜcas, é 
desexábel que o seu 
exemplo se multiplique 
entre os foráneos que se 
achegan ao naso país, · 
habida canta da sua 
nacionalidade arxentina. 

"A miña ascendencia é catalana 
por parte de nai e galega polo 
meu pai. Como moitos cativos 
na Arxentina, eu crieime miran
do cara Europa; no meu caso, 
ao visitar frecuentemente o 
Centro Galega, podo dicer que 
era corno se viviese na Galiza : 
alá estudiei gaita, baile galega .. 
por outra banda, tamén frecuen
te1 a Casa de Catalunya, o Cen
tro Ucraniano ... 

"Un dia decidirne a cruzar o 
charco, e ainda non dou asumi
do a situación; lémbrome de 
Borges, cando dicia que os ar
xentinos somos como exiliados 
europeus en Buenos Aires. 
Unha vez aqui, decateune que 
grande parte das culturas gale
gas e española, ocultadas no 
franquismo, eu xa as coñecia 
alá". 

País cosmopolita 
E esa teima por Europa, res
pondia talvez a un certo 
complexo cultural? 
Actualmente quiza sexa así. por 
mor da situación económica. Na 
miña época, Arxentina estaba 
en pleno apoxeo político e eco
nómico, e convivías con xente 
de procedéncia moi diversa; en
tón, coñecer Europa era a conti
nuación léxica a esa relación. 

Asi e todo, existiron línguas 
própnas, coma o "guaraní", pero 
non teñen a releváncia que po
den ter o catalán, euskera ou 
galego; é má1s, actualµiente 
non existen . 

A todo isto, qué opina deste 
movimento contra o V Cen
tenário do Descobrimento, 
que unha das cousas que 
combate é precisamente o 
xenocidio cultural? 

.Discrepo un pouco <leste movi
mento. Se nos remontamos vá
rios séculas atrás teríamos que 
estar contra a meirande parte 
dos países da orbe. Considero 
que en Sudamérica borraron 
unha cultura para impor outra; 
pero tamén pasou coa inglesa ... 
desde logo que estou contra de 
todo isto, pero non reivindico 
actos como os que aludes, por
'que a história daqueles tempos 
non é trasladábel aos nosos 
días . 

E unha vez na Galiza previa
mente mitificada, sofreu al
gunha decepción? 
Nalguns aspectos; si levei de
cepción, outros, encantáronme 
até chegar ao meu corazón. O 
que máis me gosta deste pavo 
é a cultura popular, que vexo 
nas aldeas; de todas formas, 
cando este tipo de manifesta
cións son trasladadas á cidade, 
perden parte da sua eséncia, e 
nün se gaña, en cámbio, unha 
cultura ,intelectual... entón, de
_duzo que o ámbito úrbano gá.Ie
go é un tanto amorfo, adoece de 

r falta de tradición, detéctase a 
auséncia dunha burguesía cul
ta . E isto eu vívoo no meu mun
do . 

O outro dia nun periódico lin 
un artigo que se refería aos can
tautores como "nostálxicos" ... é 
como dicirlle o mesmo a quen 
gasta de Bacha ou Wagner.. . 
Todo isto pasa porque na Galiza 
todo foi demasiado rápido : en 
cousa de quince anos , moita 
xente pasou de non ter coche a 
conducjr un BMW, e claro, en 
circunstáncias como esa, falla a 
consisténcia. 

O herdar unha ditadura como 
a que se sofre aqui, comprénde- · 
se a situación. En cámbio, en 
moitos países sulamericanos no 
se deu o mesmo caso: no Uru
guai, por exemplo, disfroita 
dunha educación libre, laica e 
gratuíta durante cen anos, e iso 
non pode perderse en dez anos 
de ditadura .. . 

Cando saiu o prirneiro disco 
meu, no ano 1985, unha perio
dista galega comentoume que 
aqui estaba en boga o "rock". e 
non os cantautores, e eu xa can
tara "rock" alá uns quince anos 
antes. 

'Como QUE os 
:MEIOS DE 
COMUNICACIÓN NA 
GALIZA PARTEN 
DUNHA ANÁLl=-==sE=----
ACOMPLEXADA, 
BASADA NO QUE 
CHEGA DE MADRID, 
QUE VEN 
DESEMPEÑANDO O 
ROL DE PAPÁ' 

Precisamente, nestas mes
mas páxinas, os "Siniestro 
Total", dician que o "boom" 
dos cantautores coincide 
cronoloxicamente coa che
gada do PSOE ao poder, ou 
sexa que o situan con poste
rioridade á eclosión "pope
ra". 
Claro, cando levou Lluis Llach 
roáis de 100. 000 persoas ao 
"Camp Nou"?, hai menos de 
cinco anos. Hoxe en día, cal
quer cantautor minirnamente 
coñecido enche con facilidade 
calquer teatro. 

A identidade arxentina 

E o contexto social, que tan
to incide na arte, en que me
dida condiciona o voso ofi
cio?, tamén aí se diferéncia 
a realidad& arxentina da ga
lega? 

Alá diferénciase Buenos Ajres 
da província; na metrópole a 
música representativa viña sen
do o tango, e actualmente os 
seus herdeuos veñen senda os 
"rockeiros"; mesJllO hai alguns 
casos de "tango-rock". Yupan
qui ou Mercedes Sosa son da 
província; a música folclórica 
arxentina está no ,N.tiplano, que 
abranxe nacións diferentes: 

· Peru, Bolívia e Arxentina. 

Como profesional da can
ción, como leva o seu papel? 
'Caído que os meios de comuni
cación na· Galiza parten ·ctunha · 
análise acomplexada; baseada 

no que chega de Madrid, que 
ven desempeñando o rol de 
"papá", e cando daí se canse-

gue o perIQ.iso. comézase a tra
ballar: falla persoalidade criado
ra para á crítica. 

Eu estou desexando que o 
· irnediato· disco de Luís E. Bata- · 
llán sexa precioso, porque penso 
que redundará en beneficio de 
todos nós: · · 

O ser descendente dun gale
go e catalana, tendo en con
ta que . viveu en ambos dous 
países, observa· desde unha 
perspectiva previlexiada a 
realidade das culturas mino
rizadas. Iso conduce no seu 
caso . a un posicionamento 
nacionalista no planQ cultu
ral? · 

Recenternente vimos que Fraga 
prefería o apelativo "auto- iden
tificación" no canto de "auto-de
terminación" . que, ·polo menos, 
supón un recoñecimento dunha 
identidade colectiva. ~o. que 
véxo. é que o-conseguido en Ca
talunya contáxia _a este país; éú 
non sei como é ese · contáxio, 
pero o certo é_ que a direita que 
actualmente govema na Galiza 
veuse influenciada por el, e esta 
é a miña grande surpresa do U. 
nal da década, que Oaliza sexci 
vista como patrirnónio dos gale
gas. Penso que un pavo que non 
é nacionalista non é povo. O 
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O PELIOUEIRO, NOTAS ETilV[OLÓGICAS (e II) 
Como éontinuación ás notas eti
mológicas publicadas no núme
ro 420 deste jornal, irnos dedicar 

· aqui urnhas linhas a outras de
nominacións das máscaras car
navalescas galegas como cho
queim, botarga, mais antes que
remos . engadir algunhas preci
sións sobre as anteriores, no
meadamente sobre lelo e cha
irua. 

En primeiro lugar, lelo está 
tamén relacionada con gal, folia, 
foliada, folión, etc. Felo e tena 
foron regÍstados por Sarmiento. 
Sobre este último di Corominas 
(s.v. Follón): " ... anotó Sarm. [ .. ] 
en Santiago y Orense tena "cen
tulo" ('masearón horrendo en las 
procesiones') y ·:cocó, come-ni
·ños". Como no hay que esperar 
ejemplos de conservación de ca-

. sos rectos en Espana, supongo 
que uno· y otro están por ielno, 
extraído del oc . ant. felnia "fu- · 
ror, cólera" (muy frecuente en 
vez de felonía) ;· forma importada, 
a Santiago por los peregrinos''. 
Segundo García del Diego, gal. 
felo seria o único representante 
en Espanha do fránc. Filio. Ou
tra hipótese que seria interes
sante de comprovar é se, estas 
palavras non proceden máis ben : 
direGtamente de un vocábulo in
doeuropeu. 

En segundo lugar, convén 
· precisar que a hipótese que liga 
charruaa charro já fara sugerida 
. por outros autores (cf. Pensado, · 
"Estullio preliminar" a CVFLG: 
"No tiene nada que ver con el 
arado. Parece un derivado de 
charro .(charruna) o una denomi
nación de tipo onomatopéyco 
.... ")' 

Finalmente recordaremos 
que. como o título sugire, mui- · 
tas das hipóteses aqui formula
das son provisionais e non ten 
verdadeiro valor científico Sf!n 
un estud9 máis profundo deste 
tema. 

Comecemos por botarga so
bre a que podemos ler no DECG · 
entre outras causas: "Hasta ca-· 

· mienzos del actual siglo XX, la 
Botarga fue dur.ante,los carnava
les la · máscara más popular en 
el Ribeiró de Avia, lo mismo que 
en otras comarcas orensanas. 
Traía en ra mano una vejiga d.e 
cerdo, inflada, sufeta por un cor
del, y -una · especie él.e rebenque 
con que ·ahuyentaba y pen~e
guía a los muchachus, que a su 
vez corrían tras de ella con .gri-

. teria infantil, apupándola, -y re
-cibiendo a vez es algún vejigazo 
o rebencazo. La Botarga no ha
blaba ni daba bromas; y aunque 
temida, era la más de~eada por 

· ia chiquillería y por la juventud". 
Corominas (D ,C.E.C.H.) dá 

umha · longa ·expli-cBcion desta 
palavra que figura en varias lín
guas, da que extractamos o se
guinte: Botarga, pers-onaje de 
las compafüas italianas de co
media, · con vestido ájustado al 
cuerpo y calzas rojas -largas", 
"calzón ¡mcho y laFgo como el 
del botarga". tomado del nom
bre de Stefanello Bottarga, actor 
italiano que se vestía de este 
modo; era propiamente apodo, 
tomado del it. bottarga "especie 
de caviar" ... " 

Esta palavra está sen dúvida 
relacionada con boteiro "másca
ra carnavalesca" e "vendedor de 
botas e "pelexos" (sic.) de vinho, 
etc." qúe provavelrnente se.rela
ciona "á sua vez con bota "reci
piente de coiro" . "medida ant. de 
capacidade", da que di Coromi-

, nas: ". ,.del lat. tard. Bu.ttis "'to
nel". "odre", cuyo origen último 
se desconecé". 

Murrieiro ven provalvelmente . 

de múrria· "melancolía, tiisteza, 
sono" e .- "mancha- que o calor 
proGluce _nas pernas", palavra 
que existe en várias línguas ro
mánicas e que Corominas rela
ciona con morro 'e·modoúo. Mui 
ínteressanté é o que di este au
tor sobre esta última: "voz arrai
gada y antiga en los tres roman
ces ibéricos y en gascón, , afín al 
vasco mutur "enojado, _ incomo
dado" de origen incierto [ .. ~I 
mutur tiene además en el vasco 
común el sentido de "hocico, 
jeta, morro", y luego "extremo, 

· capo'', voz que ya parece ser de 
fecha ibérica '(hay nombre de 
persona ibero Mu turra, But, vid, 
Walde-H, s. v. mutµJus), y en 
todo caso de su profundo arrai -
go en el idioma son testimonio 
firme sus numerosísimos deri- · 
vados y compuestos (muturgai
zo, muturzuri, "goloso" ,.muturka . 
"cabeza abajo", muturreko ~·bo-

. zal" .- "bozo", muturrez "encon
trarse en un camiño", muturruts 
"chasqueado", etc.)°; y, como 
observa Azkue,_ "enojado" para 
el pueblo es el que muestra ho
cico o hace morros; aun se po
dría pasar desde ahí directa
mente a '.'res at.acada de modo
rra", que lleva el hocico hundi
do. No veo argumentos firmes 
que oponer a la opinión de que 
mutu'r "hocico" sea voz funda
mentalmente vasca o ibérica .. . " 

O verdadeiro interés desta 
observación de Corominas resi
de no feíto de que nos poderia 
of erecer pistas que nos permi-

DOMINGOS PRIETO ALONSO 

'SEGUN GARCIA 
DEL DIEGO FELO 
SERIA O ÚNICO 

REPRESENTANTE 
EN ESPANHA DO 
. FRÁNC. FILHO. 

OUTRA HIPÓTESE É
COMPROBAR SE 

PROCEDE 
DIRECTAMENTE DO 

INDOEUROPEU' 

tan r€focionar murrieiro con mo
taiga. Despois de todo, dada a 
alternáncia entre b- e m-. en
tre un bu- muturka e na nossa 
botarga non hai tanta diferen
cia. · 

O de "sacar as murrias das 
·pernas" a que alude Risco como 
própio 'dos murrieros das terras 
de Caldelas e Lernos, fai sen dú
vida parte. da etimología popu- . 
lar. · 

O Labardeiro é outra das 
máscaras carnayalescas, da que. 
nos aterece unha• descripción 
pormenorizada López Cuevillas 
("El Entroido en "Mugares" CEG 
XII, pp. 233-37; 1957): "Los "la- . 
bardeiros". que deben incluirse · · 
en el extendido grupo de más
caras que llevan campanillas o 
cencerros cuyo .nombre gallego 
es el de "9hocas", vestían una 
blusa de colores vivos, unas me
días y un calzón ceñido .adorna-

do con cintas de tonos vistosos. 
Llevaban un tapacaras, una piel 
de un animal echada sobre la 
espalda y un cinturón con las 
"chocas". En la mano portaban 
una "mangueira" de un "mallo" 
con un "pirtigo" hecho de tela 
de saco presos con un mimbre. 
La misión de los "labardeiros". 
cuyo nombre es análogo al de 
otras máscaras gallegas llama
das "lanceiros". de que habla 
Bauza Brey en el Homenaje a 
Martins Sarmiento, era el de 

· -mantener el orden, hacer espa
cio para que pudieran actuar las 
comparsas y las farsas, gozando 
por tanto de los privilegios y de 
la autoridad de que en cierto 
modon gozan otros "chocallei
ros". como por ejemplo, los "ci
garrós" de Laza y los "troreiros" 
de Bande" (p . 236). 

A palavra labardeiro relacio
na-se provavelmente con port. 
Japardeiro, lapardao, lapou90 
"estupido", alapardar(-es) "aga
i;apar-se, agacharse , esconder
se, láparo r.~oelho pequeno" e 
con fr. lapereau, lapin. 

Os diccíonários galegas regis
tan "Jáparo, adj. y s . "simple, ig
norante, tonto, que se admira 
de todo" (DEGC). 

· Estas palavras aparecen fre
cuentemente relacionadas con 
lapa "pedra", sobre a que di Ma
chado (DELP): "Do pré- céltico 
Jappa "pedra", hispanismo .... Os 
sentidos de "molÜsco" e de 
"coello" devem ter origem no de 
"pedra". 

Mais. documentaión sobre. 
esta palabra oferece Corominas 
(DCECH) onde podemos ler. en
tre outras causas: ''Lapa, roca 
que sobreª-ale cubriendo un lu
gar, "cueva'', ant., vocablo co
mún al castellano con el portu
gués y ciertos · dialectos occita
nos del Centro y del Sudoeste , 
de origen incierto, quizá de 
'creación expresiva ... Admite 
fiubschmid un prerromano * 
lapa, de origen "mediterraneo" y 
oriundo de Hispania : para ello 
se apoya principalmente en el 

.nombre del conejo, port. láparo 
y Japou90, fr. lapereu, lapin; és
tos debieran ser tomados de Es
paña, de donde es originario el 
conejo ... ". 

A existéncia de port. lapar
deiro, lapardao; gal. Jabardeiro, 
Jabarda90, tan duvidar do carác
ter de sufixo que Corominas 
atribuí a aro e --ou90 de port. 
Jáparo e Japou90 respectivamen
te ("Por Jo que hace a la antigüe
dad del vocablo, conviene no 
dejarse seducir por los tipos * 
Jappar- y -lappaucio-, de 
corte arcaico, imaginados sin 
necesidad por Hubschmid para 
Jápaío y Japou90, pues los sufi
jos -aro y --ou90 son vivos y 
creativos en portugués; ... "). 

Con efeito. a existéncia des
tas palavras en gal . -port. máis 
ben apoiarian a hipótese que as 
ligaría a vocábulos antigos do 
tipo de -Lappart- (en gal . 
existe o apelido Labarta). 

Non deixa de ter interés a 
possível relación que estabelece 
Cororninas entre estas palavras 
e outras germánicas como b . 
alem. med. Jappe "faldón bordi
llo" , neer. Jpa, escand. ant. Jeppr. 
"trozo de paño". "rizo de cabe
llo" . Curiosamente esta últimas 
parece estar máis cerca do nos
so Jabardeiro, ainda que concor
damos con Corominas en que é 
difícil que estas palavras tenhan 
origen gótica . 

Ao nosso labardeiro quadra
ria-lhe melhor a outra solución 
apuntada por este mesmo autor 
para estas palavras : "Pero quizá 
se pasara de "conejo" a "madri
guera" (y no a la inversa) y se 
trate de un sorotáptico Lappa o 
Lappo-(lN) "conejo" que podría
mos combinar con el prus. y lit. 
la pe "zorra", Jetón lapsa 1 ... 1 y las 
palabras para diversos animales 
reunidas por Pokorny, IEW 1179 . 
12, etc ... ,; la idea de que se una 
palabra sorotáptica invitaría a 
añadrille alb, lapé (LAPA) 
"vaca", suizo lobe "id ." let. Juops 
"ganado" record<;mdo cuántas 
veces toman múltiples sentidos 
concretos (muy vagamente' co
nexos) las raíces indoeuropeas 
aplicadas a animales, plantas, 
partes del cuerpo y campos se
mánticos análogos" . Deste jeito 
labardeiro sería, como outras 
muitas denominacións de más
caras carnavalescas galegas, 
umha palavra mui antiga cuja 
significado originário poderia 
referir-se a un animal. 

En todo caso eremos que Ja
bardeiro se relaciona con pala
vras como port. Japardeiro, Ja
pardao, Jáparo, Japo<;o e gal. la
pardago, láparo, etc . 

E agora, para concluir, urnha 
nota de certidume. Choqueiro 

, ven. sen dúbida de choca (fr. 
cloche, lat. tard. CLOCCA) . Mas 
de onde provén choca! E o cen
turia do que fala o P. Sarmiento 
(" .. .la . concha · de la centóla es 
másca, y acaso de ahí el centú
lo, como masacrón" (CVFLG, 
ed. de J.L. Pensado))? That is 
the question. D 



• Xosé Conde 
Carbal 

Exposición de gravados no 
Museu do Povo Galego (Com
postela) 

• Pilar Tell 

Pinturas na 8:aleria Androx 
(Galerias Via Norte-Vigo) 

• Portero 

Exposición de pintura na Sáde 
Arte da Caixavigo (Galerías 

· Velázquez Moreno) 

• Xose C . Barros 

Exposición de esculturas aber
ta até o 16 de Marzo na Sá de 
Arte do Banco Bilbao-Vizcaya 
(Colón 19-4ª Planta-Vigo) 

• Exposición 
Castelao 

Na Sá de Expos1c1óns da Casa 
de Cultura de Cangas exposi
ción sobre a Vlda e a obra de 
Castelao, ced1da pola Deputa
c1ón de Pontevedra Organiza 
a Casa da Cultura e a AC )(j 

ria . Simultaneamente celebra
ranse ctiferemes actividades. 

Dia 2 Conferénc1a de Ansel
mo López Carrerra , "Castelao 
no seu tempo" e Nela Álvarez 
Lazar.o "A vida e a obra de Al-

• Carta de amor ao 
pobo sandinista 
(ven da páxin.a 24) 

non obstante, deixar constarl
cia de que ali había interna
cionalistas que sabían que 
unha causa é a caridade e ou
tra a solidariedade. que é dis
tinto ir de inteirado, a ir a 
aprender.. . en fin ¡Que vos 
vou contar! 

O conto é que o luns 26 de 
Febreiro paseino na casa. re
cortei anacos de prensa, tra
ballei, arranxei pape1S ... mais 
non era capaz de disimular, 
víñame a unaxe, neste nncón 
do Rosal , do Baixo MJ.ño. que 
son As Euas .. do compañeiro 
Dame!. co compañeiro Sergio, 
serios. tnstes, anunciado a de
rrota electoral, e cantando "El 
pueblo de Sandmo ni se ven
de. ni se nnde ¡Jamásl, lucha
mos contra el Yanquee eneffil
go de la humanidad". puño 
pecho, d1gmdade ergUJda 

Entere1me de que os mrms· 
tros de asuntos extenores do 
Remo Urudo e España. sorrin
tes tamén. considerábano o 
trunfo da democracia . Que o 
patrón de Violeta Barrios. viú

'Va de Chamorro. George Bush. 
foi o pnmeiro en fehcitala e 
anunciaba o propósito de su
primir o bloqueo económico a 
Nicaragua, que Felipe Gonzá
lez pedia que agora. agora, si. 
había que axudar a ese paJs. 
Cornetín o erro de escoitar ó 
"'experto" de internacional de 
TVE, Sr. Sahagún, cachon
dearse da transmisión de po
deres. de rirse do réxime cu
bano, de dubidar, outra vez, 
dos sandinistas , lembreime de 
que se confesara admirador 
político do que defende o im
presentable Vargas Llosa . Non 
estou a talar de literatura, 
¡olla! 

Durmin . lago de rir un pou
co co "Apartamento" de Jack 
Lemmon, ca seu final ficticio , 
e cornetín o erro de espertar, 
erguerme. e saber que non 
fora un pesadelo. Lembreime 
de que cando tiña 15 anos en
trei como simpatizante de In
formación Obreira, lembreime 
de Baena. Txiki. Otaegui, Sán
chez Bravo, García Sanz, de 
Puig Antich, de Mancho Re
boiras, dous meus anos na 
Asociación de Veciños Vigo
Ceste , da campaña Anti-Otan. 
das charlas, das reunións , vol
tei · a pensar que levo quince 
anos barallando no mesmo, 
que ante anunciab~n na TVE 

o pulo do mundo da moda, 
que dá traballo a 200.000 per
soas e non talaban da econo
nua 

0

sumerxida no sector . que 
decía unha moderna locutora 
qce esa roupa vistena o 99% 
das mulleres. veume a cabeza 
a señora Lola de Fornelos. as 
viúvas do Velasco II, González 
Laxe facendo a V . a Fraga Irri
bame. (Vitoria, irrnáns. eu non 
,vos esquezo) facendo queima
das , os meus "amigos" . a 
milla basca, ríndase deste 
pouco destacado sindicalista 
do enSlilo, aparecían na rniña 
mente os nenas de Nicaragua. 
os nenas do Rosal. os pubs , as 
barricadas, a vida. Cando. en 
1984, me despedín de Orlan
do, o delegado de Educación. 
cargo similar a ministro en Ni
caragua, miroume cos seus 
belisirnos ollas de mauro, vin
te anos de guerra debaixo 
dese chapeau de vimb10 , cin
co anos vivmdo fora da fami
lia , un home 6 servic10 da re
volución e díxenlle ¿Oes. que 
che parece Cuba?. El díxome 
se non fose por Cuba, ainda 
estaría Tachito Somoza, ¿En: 
tón és comunista? Pensou un 
minuto e dixo "Gustaríame. 
pero ... é tan dificil" . 

Agora que o difícil é dicir 
que un o segue a ser. este 

~Axend"A 
.n;CULTURAL;n. 

fonsci R. Castelao" 
Dia 9 Pedro Pablo Riobó, "A 
narrativa na obra de Gastelao" 

· e Francisco Carballo "Sempre 
en o ·aliza" 

Dia 16 Celso Parada, "O tea
tro en castelao" e Fernando M. 
Vilanova. "Castelao como ar
tista ". 

Dia 23 . 'Proxección de "O pai 
de Migueliño" de Miguel Cas
telo . Audiovisual "Ca~te
la9(1886-1950) do colectivo de 
mestres Ollo de Sapo Fotogra
fias "A Bretaña" , de Anxo Ca
bada. ~.acital de poemas a 
Castelao. 
Os actos serán na sá de confe
rézncias da Casa de Cultura 
de 20 a 22 h . con entrada li
bre . 

• Xosé Antón 
Castaño 

Exposición de pinturas e de
buxos na Galería Androx (Via 
Norte 22-galerias) en Vigo.
Até o 5 de Marzo. 

• Ron Arad 

Exposición ns Casa da Conga 
de Compostela aberta até o 9 
de Marzo. 

• Alberto López
Valcarcel 

Mostra de fotografías na Gale-

1
. ria Sargadelos de Compostela 

(Rua Nova 16). Até o 3 de 
1 Marzo. 

aprendiz de mestre, quere de
cir que tento de seguir loitan
do porque en tódolos actos da 
miña vida obre en consecuen-

. cia, teño que rematar dicindo 
que algo está pasando, que 
estes "malos momentos para a 
lírica" duran xa moit.os anos, 
que non é tan dificil de enten
der que, aínda que hai un in
menso océano polo medio, 
tennos que importar esa xente 
coma se fose nasa . Quera qµe 
xamais digan que por que me 
preocupo de Nicaragua, de 
Cuba, de Angola ... , se hai tan
tos problemas aquí, desexo 
que me entandan que é com
patible viví-la vida e militar 
pola solidariedade. preocupar
te das celulosas e os incendios 
tanto coma o aniquilamento 
do habitat e os irldios da Ama
zonia ... quera que me enten
dan por que non son quen de 
me mascarar no meu querido 
Arltroido, este martes 27 de 
Febreiro do 90. 

E xa está. agora Nicaragua 
enfronta un futuro incerto, isto 
non quixo ser unha analise po
lítica, é como cando ¡que 
comparación! na serie nordea
mericana "Raíces" o primeiro 
protagonista. Kunta Kinte, ne
gábase a ser chamado Toby, 
encadeárono. azoutárono, e 

PUBLICACIONS 

• A tempo 
Despois c;ie vários meses de si
léncio, saiu novarnente a re
vista comarcal verinense "A 
Tempo" _ Enceta asi . da man 
da A.C . "Monterreri" unha 
nova andaina cultural e infor
mativa. Este nº 5 contén máis 
información e follas que os an
teriores , de cultura. política 
comarcal e nacional . música 
galega, tradicións, moda e de
portes sen esquecer os . pasa
tempos é o humor_ 

• O berro novo 
Revista da Aso<Jiación Xuvenil 
de Cabral , que ten carácter de 
apresentación con artigos so-

. bre a mili, deportes, primeiros 
auxilios. música, idioma, cria
ción literária, ... Toda en gale
ga, ben editada e ilustrada a 
revista ten a intención de ani
mar o movimento xuvenil nun 
dos bairros máis importarnn
tes de Vigo . Os interesados 
nela poden chamar ao tfno . 
(986) 25 07 03. 

seguía, dicindo "chámome 
Kunta". ata que , xa a mortt¡? 
moi perta dixo "chámome 
Toby" . Aquela escea chegou
rne moi dentro ós meus 16 
anos. O Domingo , Nicaragua 
decidm chamarse Toby, e eu 
non o soportei. 

Pero existen organizacións , 
moi febles aínda . que están a 
facer causas. non son de cari
dade , son de solidariedade, e 
precisan non só cartas, senÓn 
ideas , moitas ideas. En Gali
cia o COSAL (Comite de Soli
dariedade con Arnerica Lati
na) e, escomenza Entrepobos, 
quera invitar á reflexión, non 
digo aquilo de "nós comemos, 
en Africa non" non digo que 
teñamos culpa nós do que 
pasa no Terceiro Mundo, mais 
digo que o internacionalismo 
é a asignatura pendente, que 
o inimigo está organizado no 
FMI (Fondo Monetario Inter
nacional) . na Trilateral, e nós 
estamos. aínda. aprendendo a 
aprender. algo terrible está pa
sando: Eu non aspiro a ningún 
ceo despois da marte, quera 
axudar a que o ceo, paraJso 
estea aquí, en todo o mundo. 
e esixo que se me escoite, que 
se me entenda, que se me res
pete . 

¡Non pasarán! D 

ABOBA DBll.l 
Nº 422 -1 DE MARZO DO 1990 23 

ANUNCIOS DE BALDE . 

Vende-se órgan o de d ous 
t eclados e pedalei.ra caixa 
de ritmos e efectos, coma 
novo . Telf.:(986) 33 53 56. 

As -Juntas Galegas pola Am
nistía acabarn de imprimir re
centemente 10.000 exempla
res dum calendário para o 
ano 1990, confeccionado com 
láminas desenhadas por sete 
conhecidos humoristas gráfi
cos galegas . Estes calendários 
acham-se a verida em livrarias 
e outros estabelecimentos. O 
dinheiro arrecadado pola sua 
venda será destinado a suster 
em parte os gastos derivados 
da defensa dos presos inde
pendentistas galegas. Por este 

NOVAS SENSUAIS 

• MC/A CORUAA -. 

Terramar, Joao e Luísa 
cbnfiguran a formación/espec
táculo que a partir do día 5 de 
·Marzo, e até o dia 8, será es
trela mundial no Bar de los 
Ron , 

"É algo asi como o ñovo 
fado". canta Luísa, a festa dise 
consórcio de do~s . que "canta 
con ese sentimef\to próprio da 
saudade e do sileni o'', di Joao. 

Ambos os dous son orixiná
rios do Porto. - E apóntanse 

-aquilo que no Estado se coñe
ce como revivalismo. Ade
mais, confesan que "sentimo
nos moi a gasto na Galiza. 
Como na casa ... 

Por outra banda, tan fincapé 
en que "esta actuación é un 
intercámbio que tacemos con 
Los Doré. No ínterin , estiveron 
(Marcos e máis Pepe) . aló no 
Porto . Agora, toca-nos anós 
devolver a visita. de calquera 

· xeito. o noso fado- pop é un 
pouco a réplica do que fan 
aquí Los Doré" . 

Marcos Meléndez (Los 

' motivo as JUGA querem ta
mem fazer público o seu agra
decirnento a Gonzalo Vilas. 
pepe Carreiro, M. Fragoso. 
Xosé Lois, X.M. Forxán, Xa
(¡uin Marin e l. Hartas. artistas 
que participaron desinteresa
damente na composi<;:om des
te almanaque com a sua sim
patía e talento criador . 

Rádio Tirana. a voz do socia
lismo en portugués para os 
ouvintes de Galiza. Horário de 
21 .30 a 22.30 I 24.00 a 01.00 e 
8.00 a 9.00 hora de Galiza. 
Frecuéncias - 1.5405, 9500 e 
·7300 KHz. en Onda curta. En
derezo: Rádio Tirana. Tirána 
(Albania) 
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conciéncia, pasto que, ao pa
recer. os entendidos pilotan 
outra nave ." . 

Leo T~ral , compañeiro nos 
labores' informativos, que ven 
de padecer na sua pel unha 
das purgas democráticas da 
nosa cidade_ · 

Erro ou non erro. Anti-cons
titucionalidade . O tema é que 
a Santa e Casta Casa fica cei
be de sospeita. "A candidez" . 
din certos persoeiros, "hai que 
pagá-la" . A hipocresía, sen 
embargo, é moita .. E habería 
que facer-lle fronte dunha vez 
por todas. En calquer caso, aJ 
está a lebre. Agardar a ver que 
pasa ou esperar a oportunida
de, é . un pouco. mercar un 
soño sen vontade . 

Doré), ten claro que "se nós 
non nos preocupamos na bus
ca de canles paralelas e de in
tercámbio, pouco ou nada po- · 
deremos facer para seguir a 

Chelin, Chelin, Chelin. Cando 
empezou. empezou. De mo
mento, acha-se nunh¡;¡ exposi
ción fundamentalmente atípi
ca. Mais xenerosa. O marco 
-como case todo o que con
tribue a criar ambiente na ci
dade de Hércules- O Pataco. 
Aí Chelín. Chelín . Chelín. 
"Fago o que me peta. De cal
quer maneira. Teño claro que, 
remate ou non remate esta 
história, tomarei boa nota do 
que é o consenso". D 

DE NICARAGUA 
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Distribuidor para 
a Galiza 

(986) 36 00 39 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
p·ola nosa 
especialización 
én libros 
galegas 
e portugueses 

- República 
Praza do Libro El Salvador, 9 

Tel. 26 63 77 Tel.. 56 58 12 
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DELEGADO 
ENRIQUE MAGDALENA VILA 

VELÁZQUEZ MORENO, 34-1 ° - TELF.: (986) 22 54 98 

CON ESTES PRECIOS ASEGURE CONXUNTAMENTE 
O SEU VEHICULO E A SUA VIVENDA 

SEAT-VW FORO 
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E ADEMAIS COÑEZA A NOSA NOVA POLIZA 
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IDEAS 
(OU COMO NON FUN QUEN DE ME MASCARAR O MARTES DE ANTROIDO) 

UNHA ·CARTA DE AMOR E VINTE BERROS· 
ARRABEADOS DEDICADOS AO POBO SANDINISTA · 
MONCHO FERNANDEZ LEA~ 

ou ser sinceiro: o pasado día 26 de 

V Febreiro, eu, un mozo de 30 mal le
vados anos, desexei, por primeira 
vez nos últimos quince anos, non ser 

eu. Pensei, comentei, que quería ser ese día 
aieizoado dalgunha equipa de balompé tfun
fante, do Real Madrid, por exemplo, que vai 
camiño dos 100 goles, ou, senón un moder
no, a ser posible destes que cantan as bata

.lliñas · do 68 ese, nos pubs da movida esa 
tan parada, ou bebedor de cubatas asiduo 
dalgunha sala de festas, ou así ... Ah.! Non 
vaiades pensar que .non me gusta o fútbol, 
que non me creo nada do 68, que non amo 
o sexo e a farra, ¡que va! Non me retiro a iso, 
quera decir que o luns 26 de Febreiro, can
do, no coche, no que agardaba en Salceda 
que un men~iñeiro m!3 arranxase a lumbalxía, 
puxen a radio,· minutos despois de que a 
miña compañeira, iº que sabe! dixese: ¿Pero 
seguro que vai gañar a FSLN?. Eu díxenlle, 
con Ornar Cabezas, Tomas Borge, Daniel 
Ortega e Carlos Fonseca na miña mente: ¡se
guro! ... mais a CIA, perdón, UNO, vai sacar 
bastantes deputados... O radio, dicía, be
rrou, asestoume unha puñalada, dicindo que 
Violeta Barrios, non dixo: Violeta Chamorro, 
que é un nome ficticio, non o dela, cando se 
levaba o 10% dos votos escrutados, era a 
virtual vencedora dos comicios mais vixia
dos da historia. É a miña obriga, propúxen
mo, contarvos a verdade, lemqrar que non o 

· creín, /que a Cadea que emitía non me daba 
garantías, que non podía ser ... 

Pasaba o tempo, non me chegaba a vez 
íl'O menciñeiro de Salceda, e, no bar, chegou 
a música do "Avance Telediario", e unha ri
soña ¿por qué risoña? locutora confirmaba 

· o drama: a CIA, perdón, os USA, perdón, a 
UNO, ou sexa, a contra, eles, outra vez eles, 
gañaron. 

Non son un home famoso, non saín xa
mais na tele, escribin 3 ou 4 artigas na pren- . 
sa: Nicaragua (1 censurado), Marinaleda fo
ron os temas. Francamente, a mín non me 
gustaron. Eran artigos pensados para infor
mar, non me saían, perdón polo tópico, do 
corazón, ·saíanme da cabeza, que se cifras, 
datos comparativos ... Era escritos con toda 
a ilusión do mundo, dábame igual ·que saíse 
o meu nome, de verdade, quería que a xente 
sentise léndoos o que eu sentín en Nicara
gua. 

PRtDDY. ~· 
JOS t . 

HEMO S 
CVMPU DO' 
NO 
~PASARA 

solidariedade. A escala, á que xa van mais 
de 5 a_pos os/as rapaces do .poboado onde 
foi Instalada, leva un nome fermoso, de per
soa que tivo que ver con Nicaragua, con Ga
licia, e con todos nós: "Federico García Lar
ca". Alí comín arroz, feixóns e millo, de al
morzo, xantar e cea, durante tres semanas, 
alí escoitei e desentonei cancións de amor e 
de guerra, alí sentín o medo dos morteiros. 
O mercenario Edén Pastora, estaba a 2 Km., 
ouveando de vez en cando. Souben, por pri
meira vez, que era aquilo da "defensa popu
lar" mirei sachar ·e traballa-la terra cun fusil ó 
ombreiro, acompañei ao máis representativo 
campesiño da zona, organizador sandinista 
das cooperativas agricolas confiscadas a 

. Somoza e aos terratenentes somocistas, e 
antes de matalo, arrincáronlle as unllas dos 
pés, e dás mans, os testículos, o pene, as 
orellas, os olios e o nariz, morreu agonizando 
de dor. Edén Pastora, "loitador pala liberta
de" era o directo culpable, ou responsable, 
daquel asasinato. 

senón puntas. Fornas polo río San Juan por 
unha zona que describe moi ben o amado 
Cortázar en "Nicaragua tan violentamente 
dulce", e que tora bombardeada había dous 
días, paseamos con este.delegado do Minis
terio de Educación por un poboado peque
no, cunha escala grande, parou a un mestre 
e díxonos "amigos, este home ten 19 anos, 
deu escala pola mañá, vai dar escala pala 
tarde, á noite ten alfabetización de adultos e 
fai guarda cos campas, nesta zona na que 
ninguén sabía ler, amigos, éste e un obxecti
vo da contra". Mirou ao avergonzado mozo 
que sorría e díxolle "Adeus, campa", o mes
tre revolucionario respostoulle da mesma 
maneira. 

Orlando falounos das illas de Solentiname, 
ali onde Ernesto Cardenal empezou cas súas 
Comunidades Cristiáns de Base, ali onde, se 
practica, de xeito multitudinario, esa pintura 

..... 
¡Nicaragua! iAi, Nicaragua! Hai unha can

ción de Carlos Mejía Godoy, si, si do de "son 
tus perjúmenes mujer ... ", trovador da guerri
lla, que te fai engordar, "Ay, Nicaragua, Nica
ragüita, la flor más linda de mi querer .. pero 
ahora que ya sós libre, Nicaraguita, yo te 
quiero mucho más" . . 

No asentamento que leva o nome deste 
compañeiro torturado ata a marte, falei de
cenas de horas con Lola, lnma, Paco, Tentí, 
Jose Mari, compañeiros andaluces, e aluci
namos con Alfredo. Alfredo é un nica que ten 
ese tipo de carpo hercúleo prqducto, non 
dos ximnasios dos culturistas, senón de cor
tar, cargar e transportar a abundante e sor
prendente arboreda do país. Lémbrome que 
fornas a buscar talos xa cortados, Alfredo ía 
indicando cal eran bós para construir a esca
la, callemos un entre tres, pesaba, era incó
modo, pero íamos cargando con el, ata que· 
chegamos a un río e, pausando o tronco, es
comenzamos a pensar como transportalo, 
xa tiñamos decidido que non había mais re
medio que un sacrificara os seus enxoitos 
pantalóns, para facer de ponte e os outros 
dous de extremos, cando vemos ao bó do 
Alfredo coller o talo como quen calle un vim
bio, pegar un salto e aparecer co eterno so
rriso decindo "Ya está, compás". 

. primitivista que as fixo internacionalmente 
coñecidas. Falaba Orlando con amor e admi
ración das illas, "vaian agora que teñen uns 
días libres, merecen un descanso, disfruten 
da alegría de Nicaragua". Alá tomos, só 
podo dicir que o día que me canse, que de
sapareza para -me retirar, que me busquen, 
non ·en Maracaibo, senón en Solentiname . 
Nesas illas, estou seguro, a natureza fixo as 
misturas precisas para inventar as cores e o 
arco da vella. 

. ,/ 

O luns 26 de Febreiro de 1990, logo de 
que me localizase o sorprendente menciñei
ro, a fibra contraída do meu lumbago, mon
tamos no coche, puxemos o cassette, Silvia 

..,. cantaba "Iba matando canallas, con su ca
ñón de futuro" e viñéronme á cabeza ... 
¿Quen? ... Agora volo explico. 

Eu tiven os cartas suficientes para voar a 
Nicaragua. O pracer foi en dúas ocasións. 
Os amantes del, do pracer, xa saben que 
unha vez probado, é dificil non repetir. Non 
vou contar todo o que vín e sentín porqu.e 
precisaba un par de exemplares deste perió
dico. Pero quera contarvos algunha historia. 

a A primeira vez fun a San Carlos, no Sul de 
Nicaragua, f1t) Rio San Juan, onde se chega 
lago dunha viaxe ·nun barco, cheo de vende
dores, vendedoras, gadeiros, vacas, caba
las, cebolas, tomates, froitas inexplicables e 
onde pasamos as doce horas da viaxe deita-
dos en ha ~~A stos ó longo dunha 
especie d n ch equipaxes. O lago 
Managua n a ¡¡i.c imp..c1 sionante dese pe-
queno p ~ qu[fel\ 1nt~_ utras orixinalida-
des, os e1ro -s. . e ~ n da foz do Mar 
Caribe. ~ reo alfan se para uns peri-
gosament ~ is pa[ -0 ros, eu tiven a sor
te de ser un le~\ o se fose un berce. 
Eu estaba integra o na brigada "Andalucía 

:;;;: libre", éramos, mais ou menos, 15 andalu
ces, unha de Burgos, e máis eu. Outro día 
xa vos contarei o que me acorre cos andalu
ces, a historia é que íamos facer ¡fixemos! 
unha escala que saíu, non da nada, senón 
da tenrura dos pobos, que é como o compa
ñeiro e comandante Tomás Borge, chama á 

A casa de Alfredo era o naso habitual lugar 
de tertulia, logo do traballo, a golpe de mar
'telo, machete e machado. Tiña dous segre
dos: o don da fala e da escoita, e unha letri
na, feíta de caoba, onde cagar era un acto 
case humorístico.-

Daba gusto ver, neste ano 1984, a Rojitá, 
o irmán de Alfredo, cabalgar pala eira onde 
ía ser a escala, dándonos noticias, levando 
recados. Non sabía eu que, menos dun ano 
despois, había morrer co fusil na mán, "loi
tando contra o ianqui, inimigo da humanida
de" como dín no himno sandinista. Morreu 
porque a bala que lle entrou na perna produ
cíulle o desangramenjo mortal, e o combate 
durou horas. 

En San Carlos coñecín a Orlando, delega
do do Ministerio de · Educación. Deu un dis
curso de benvida e despedida, xa que eran 
os últimos días, e deu unha lección do que 
el consideraba a solidariedade, dicía que 
non quería que lles mandasemos sillas, se
nón ferramentas, que as sillas xa as farían 
con elas, que non lle mandásemos mesas, 

Pasamos día e medio alí. Voltamos a San 
Carlos, media hora de víaxe en lancha, bañá
monos polo camiño, se veñen os tabeiróns, 
que venan, seguro que os convencemos de 
que non nos coman. Quería ver a Orlando, 
fun á sede do Ministério, díxenlle ¡de verda
de que é o sitio mais bonito que hai, ¿Non 
si?! El díxome algo que ainda escoito _ás ve
ces na miña cabeciña "Non sei, estou a me-

, día hora delas, teño lanchas do Ministez:io, 
pero é que isto da revolución lévame moito 
tempo, pero un día teño que ir. Aínda non 
fun". A segunda viaxe foi en 1986, estiven 

· no Norte e quera contar só unha leve impre
sión dos brigadistas. Era outra situación tra
tábase de facer casas, sacadas da selv~ mi
lenaria,, traballamos con machetes, uns, e 
con pás e picos 'outros. Consistía en vencer 
á selva para que os refuxiados no Norte, os 
que fuxían da guerra, tivesen teito decente 
onde durmir. Convivimos menos cos· labre
gos. Dame vergonza dicir que a inmensa 
maioria de asembleas, reunións, conversas 
que tivemos, foron entre nós, e que detrás 
diso había unha noxenta disputa entre dous 
.grupúsculos autodenomin·ados comunistas 
que operan, é un talar, sobre todo en Madrid 
ainda que teñen sucursais en varios punto~ 
do Estado. Pero non eran discusiQ.ns filosófi
cas sobre o futuro da humanida~, non ían 
desde intentar aprenderlles ós campesiños 
que fixeron a revolución, o que era a revolu
ción, ata xente que quería voltar a casa axiña 
para poder,.contar as suas viaxes, ó longo e 

·ancho-deste mundo, como "el c;:apitán Tan". 
A convivencia non era insoportable, era.só 
ficticia, fuxín deles en canto puden. Quera, 

(pasa á páxina 23) 

TRES EN RAIA 

PERDER 
PARA GANAR -

G. LUCA DE TENA 

P erder as eleicións era o último 
recurso que lle quedaba aos 
sandinistas para ¡;iañar derradei-

ramente a guerra. Propoñome demos
trar que o que se perdeu é unha batalla 
e que a revolución nicaraguana non é 
nengún barco coa quilla ao sol ou cas
telo en cachizas, como pretenden a 
crónica mercenária e mesmo a de moi
tos militantes afervoados. 

A fotografía de Violeta Chamorro to
mando polo van a Daniel Ortega non 
representa nen moito menos o trance 
máis dificil do proceso de emancipa
ción de Nicaragua. Foran máis duros os 
primeiros momentos da guerra, baixan
do cadavres de rapaces da fronteira 
con Honduras, sen que as voces ami
gas de todo o mundo formasen un coro 
de indignación. Os sandinistas non sa
bian daquela que eses mortos chega-

. rían a corenta mil sen que algún gover
no democrático berrase que habia que 
respetar alomenos certas formalidades 
de xogo e que os mercenários compro
meten a quen lles paga. Foran máis du
ras as primeiras consecuéncias do blo
queo económico e o minado dos por
tes, a evaporación de clientes e amigos 
de todo o mundo, as mans solidárias . 
agachadas no peto por non quedar en 
cirolas á vista do gran xendarme. Ainda 
piares foron as desercións internas, a 
megalomanía asasina de Eden Pastora, 
a estupidez dun papa reaccionário que 
quixo poñer unha vela á contra, o tifón 
que arrasou médio país, a negativa da 
CEE a pór un peso do case billón e mé
dio de débeda causada por oito anos 
de guerra. Pior gañar unhas eleicións 
impecábeis, tan supervisadas coma es
tas últimas, e recibir a descalificación 
de Washington e os seus acólitos 

E a pobreza extrema: 300.000 cabe
zas de gado pasadas polas armas dos 
mercenários, campos arrasados, esca
las e alboios queimados e cada día me
nos grans de arroz para comer . 

Todas estas batallas non mereceron 
primeira páxina. As minas que os israe
líes lle venden á contra din no manual 
de instrucclóns que estalan con oito 
quilos de peso. Eficiente enxeñeria que 
encheu os hospitais de raparigos labre
gos mutilados que nunca apareceron 
nos telediários . 

Perdendo esta batalla, o sandinismo 
gaña a guerra, levanta o bloqueo, con
solida o sistema e mostra ao mundo 
enteiro a sua enorme estatura moral. 

A organ.ización política máis coerente 
e experimentada do continente terá 
boa canta de non perder as conquistas 
sociais en esta nova guerra da oposi
ción frente '8.0S catorce partidos da 
UNO. E de gañar as próximas eleicións. 

o 

VoLvER Ao REGo 

O que tivo a idea de mandar pa
quetes-bomba como método 
de loita non pasará, desde 

lago, aos anais da loita revolucioná
ria. 

Utilizar contra o enemigo un siste
ma, que pon en perigo a vinte mans 
inocentes entre médias, dá como re
sultado, os feítos est5n á vista, que o 
cumplimento do obxetivo sexa en 
realidade ' a excepción. O paquete 
pode estouparlle a vários emprega
dos do correo encargados de mani
pulalo, ao porteiro do edifício, a un 
familiar ou ao garda civil de vixiláncia 
(isto á marxe doutras consideracións 
éticas e políticas). 

Estratéxias hai moitas, pero sobre 
todas debe estar unha: o sentido co
mun. O 




