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1': N'.bE MISÉRJA E NON RECOÑECIMENTO 
ADA NACIONALIDADE ·AOS s.eus FILLOS 

· ·é A RECEPCIÓN QUE OS ESPERA 

.. EMIGRANTES:. f · 

'SIDO REGRESAR . 
< -

problemas legais para se instalar no seu proprio país. 
, ·,·e .duran dias diante dos-consulados ou direitos que se 
· 'u ~:· -~,_ perden na máquina burocrática durante anos. 

migrados ou filias de _emigrantes . 
n dUnha América sen traballo. 
=~ . ' 

_A-segunda 
derrota española 
en Cuba 

:.. 

!, 

Fernando· Pereira, 
a militáncia na . . , 
em1grac1on . 

A perda d~ Cuba foi a última · Fernando_Pereira, alcalde de 
derrota do império español. Case Soutomaior; viviu vinte anos .na 
un século de5-pois, España foi emigración)atinoamericana. 
de novo á vítima das . _ Perit-0, axitador político, libreiro, 
estrataxemas nórteamericanas e · ·resume na sua bjografia o 
·foi a única de~rotada a resultas activismo militante dunha-
dos acontecementos producidos xene~ación emigrada. 1 

na sua embaixa\ja na Habana. · . 

(Páx. 14) (Páx_. 12· 13) 

A unidade alemana 
e a construción 
europea. 

Os problemas da unidade 
alemana, a nova construc.ción 
europea, o exorcismo aos vellos 
medos revividos, son analisados 
n~n artigo de César Cunqueiro. 
As ideas que hai cinco anos eran 
. utópicas fanse realidade 
vertixinosamenté. 

. (Páx. 1 S) . . " . 
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GALEGOS , 
·ou l;STRAN:XEIR'OS? 

O emigrante tivo que .descobrer por experiéncia prÓpria a d.ureza · ._ 
do extrañé;imentq._ As boas palabras non resolvian o conflito entre . · · 
as necesidades incongruentes de manter a.sua cultura e .. -
integrarse noutra ao mesmo tempo. O.utros paises emigrantes 
como Italia contaron sempre ·coa asisténcia do seu Estado que 
lles facilitaba a instalacióp ou a repatriadón. A actual política . 
italiana consiste en evitar o regreso dos que levan moitos anos 
emigrados en América, .no convencemento de..que por riba da 
retórica, os pequenos proprietários e traballadores.poden resuJtar 
menos traumatiza~fos se manteñen o património levantado · 
despois de moitos anos de traballo antes que vendelo en tempos · 
de crise ·para iniciar un compUcado reasentamento nun país con 
indices altos de paro.. ·. ' · _ .. 

En· apariéncia, a política do · governo español é máls liberal. · 
Pero só en apa_riéncia. Para a Lei, non abonda con catro ~ abós 

·,galegas e o feito de ter pertencido a unha familia de emigrantes 
que mantivo durante moitos ano.s os costumes e a fala, para que · 
un latinoamericano reclame a galeguidade. - . 

A re~lidade. é .que ~en con_ pais galegas é facil regresar en: . 1 
tempos de cnse. Os consulados de América pode·n tardar anos 

; en resolver un expedienté e neste momento hái moitos 
emigrantes que teñer_i que sofrer o castigo de agardar nóites 
~nteiras · á porta dunha legación consular española n~ América 
para que lle sexa recoñecido-0 direito a retornar. En Buenos Aires 
chaman operación desgéjste a esta política de cansar aos 
_millei~os de solicitantés dun J?)asaporte'. . -

A smtonia española coa" políti.ca de inmigración lenta da CEE 
hon pode ser máis-completa. O sorprendente é que o faga contra· 
'os q~~ teñen to?o os direitos da sua constituCión ~ cos que ' 
.adqu1nu unha debeda hi$tórica desque no século XVIII, coa 
famosa exp(:Jdición das familias á Patagónia: comezou a lenta 
sangri~ que énviou a' centos d~ :miles d~ galegas a gañar o 

·sustento· lonx·e do país. · 
l:Jn dos probl~mas rnáis graves que atrav.esan a·riosa história, 

recebe. agora de volta unha ~egwnda labazad~. Vellos qué queren 
voltar ante a situaci6n crítica dos paises que os receberon, e que 
se topan na misér1a. Fillos qt:Je queren instalarse ·na terrados séus 
pais, a sua ~egunda pátria, son rexeitados como estranxerros e 
tr~tados con foda a xenbfóbia e o desagradecimento, dunhas' '-. . 

·autoridades atentas, ás ·veces,"ás boas palabras, pero as máis 
exercendo como unha tenza·toda a presión dunha. lei que ·non 
éontempla que os que marcharon regresen e cando o fan se 

. integran nun traballo semi-clandestino. · . · · . · 
A situación da Xunta de Galiza, recoñecendo a sua 

incompeténcia na rnatéria, é mostra de imp9téncia ante os 
grandes· problemas que debe enfrentar. Despois de que· durante
décadas chegase co laio e a .bágoa para os que estaban fóra, 

, agora~ o momento de dar pasos reais.para .que os galegas 
dunha e duas pátrias, receban o rango. de cidadáns de pleno 
dir~ito e as axudas que gaf.íaron <;Jurante unha vida de esforzo no 
exilio económico. Sen embargo, no país (jos ·e_migrantes o 
governo non_ ten poder para atendelos. D 

.ABOBA TDllA 

Os retomados debátense contra a burocrácia 
·e a aplicación da lei de estr~eria 

De emigr~nte 
a .traballadOr clándestinO 

no· _s_eu próprio país 
· G. LUCA DE TENA-XAN CARBALLA 

Teñen problemas legais para se instalar no seu proprio país. 
Colas. que 'duran días diante os consulados ou direitos que 

se perden' na máquina burocrática durante anos. Son emigrado$ 
ou tillos ·.de emigrantes que regresan 

dunha América sen traballo. 

É. sempre unha difícil 
·decisión, comprometida 
entre a queima.dos ultimas 
aforr9s para o avión· e o 
risco de perder direitos 
acumulados despois .de 
toda ·unha vida de traballo. 

-Parece unha cópia das 
: viaxes de hai corenta anos, 
-nu~ .barco emigrante· cara 
América. A mesma . · · 
incertidume, a falta de 
traballo. e de perspectívas. 
Pero agoraf o. país dá . 

. oportunidade é a Galiza. _ 

"Os papeis de ida non me leva
ran nen media mañá e trouxéran
me o billete a casa. Foran todo 
facilidade~ ll)esmo ·para. pagar" ;., 
Amaro, a pouco de cump~ir 55, 
_nacido en Vi.la de Cruces, traba-

'TER PAi GALEGO E 
UN VALOR EN ALZA · . 
PERO OS NETOS DOS 
.EMIGRANTES 
PERDERON TODO~_ 

11~ de garda de noite nun hotel 
de Pontevedra. Despois de case 
corenta anos no Urugai, vive a 
exp,...eriéncia de ser emigrante ou
travolta no séu pr'óprio país. Con 
todo o direito ·do mundo a regre
sar como retornado, preferiu non 
agardar máis colas diante ·do 
consulado e volveu como turista. 
A sua ilegalidade aquí está ape
nas ·c~mpensada por manter ple- , 
nos direitos en América, ainda 

OS DIREITOS E TENEN inscrito no rexisto consular como 
QUE SE .,..ACOLLERAO ~miwant~. . . . . 

TRA, M. ITE-NORMAL DE Luis Pere;z Le1~a. nacera ha1 37 
~..::;..__;,'-'-="_;;._.--___,;-,,-...,,.-' __ . anos en .Sah Xoan do Monte, en 
NACIONALIZACION. _ V.igo, pero viveu case toda a sua 
EN ITÁLIA v1da·en Buenos Aires. Agora tra-
--- __ , baila como encargado dun res-

. RECONECESE A ,_ taurante ·e quere poñer en marr 
NACIONALIDADE ATE · cha unha as.ociación de galegós 

AA 
. retornados para a que xa ten so- · 

A TERCEI , . licitada legalización. "Os tillos de 
XENERACION' · , emigrantes 'galegos 'na Ai-xentina 

poderian chegar é! un millón. Coa 
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'Os FILLOS DOS 
EMIGRANTES 
GALEG0S NA 
ARXENTINA ·· 
PODERIAN CHEGAR 
A UN MILLÓN, COA 
LEI DE. 
NACIONALIDADE NA 
MAN, OS INSCRITOS 
CAMBIARIAN O MAPA 
ELEITORAL GALEGO' -

Lei de Nacionalidade na man, os 
inscritos cambiarian o mapa elei
toral galego." 

Ademais de Pérez Leira en 
Vigo, o presidente do Centro Ar
gentino en A Coruña, Julio Rafael 

. Rizz~>, adica moitas horas as pro-· 
blemas dos retomados. Tamén 
está o Centro Argentino de Ga/i
cia en Vigo, que ten sesenta so
cios, ali están Luciar1o Lariño e 
Adela lbarra a quen se,. encami
ñan moitos dos que regresan 
para buscar acomodo. 

Valor en alza 

A emigración a América 
descendeu a partir dos ,¡¡nos 70, 
pero chegara a levar centos de 
miles de galegos cara aquetas 

·< _J terras, nomeadamente Arxentina. 
111 o Agora o regreso non é posibel 

~ potas condicións ·económicas e as 
~ dificulda~es burocntticas. Na foto 

··. da direita Adela lbarra, do Centro 
.· ~ Arxentino de Vigo. Na páxlna . · 
~ anterior un fogar galego de 

emigrantes en Arxentina. 

Segundo a Leí os tillos de pai 
con nacionalldade española po
den ser inscritos nos consulados 
para teren plenos dereitos. Esta 
inscripción, que se pode facer 
tora de prazo, até os 25 anos, é 
a causa principal das colas nos 
consulados de América. O herdo 
cultu~al e os costumes do emi
grante que foran como un carpo 
extraño na sociedade emigrante 
e unha anomalía social da que 
moitos tillos renegaban, vira en 
-interese. Ter pai galega é un va-

'Os QUE VOLTAN 
SON FILLOS DE 

persoas que tive.ron e emprega-
ron duas nacionalidades. . 

Pero Q feito de conservar ó pa- _ 
saporte español non soluciona 
os ' problemas dos r:etomados. 
Ainda que teñan moito gañado 
en comparanza con compatrio
tas americanos que teñen que 
agardar cinco anos para a legali- -
zación ou afrontar unha vida in
terminábel de clandestinJdade e 
desemprego, ninguén lles vai pri
var da extrañeza, o medo e as di
ficuldades do retomo. Pérez Lei
ra ere que o govemo autonómico 
deberia dispoñer unha casa de 
acollida para os que regresan. 
Unha institución como aquet Ho-

te! de Emigrantes de Buenos Ai
res que acoOia a comezos de sé
culo aos ga1egos desembarca
dos e dáballes teito e comida du-

dade até netos e· bisnetos. Ou
tros paises emigrantes; procuran 
con subvencións evitar os retor
nos, pois consideran que tanto 
para a unha persoa que leva toda 
a sua vida en América como para 
o país que o ·ten que acollar de 
novo, os quebrantos son máis 
grandes por volver que por ficar. . 

EMIGRANTES OU 

lor en alza pero os netos dos 
emigrantes perderon todos os 
direitos e teñen que se acoller ao 
trámite normal de · nacionaliza
ción que lles pede dous anos de 
residéncia legal. Para acceder á 
legalidade compre que estean 
previamen te legalizados o que 
nunha grande parte dos casos é 
inalcanzábel. 

AQUELES QUE SE 
APROXIMAN Á---

. rante o tempo que tªrdasen en 
atapar traballo; 

Os que volven son tillos de 
emigrantes ou aqueles que sé 
aproximan a xubilación e queren 
aproyeitar os anos que lles que
dan .de t~aballo para reacomo-

XUBILACIÓN E 

Danse ben casos de tillos de 
emigrantes que non foron inscri
tos nos consulados por desco
ñecemento, dificuldades de ac
ceso ou reacción política. Moitos 
exiliados non querian nen ouvír 
talar dun local que identificaban 
coa policía franquista. Embaixa
dores e cónsules que facian de 
activos propagandistas da Dita-; . 
dura, marcaron as distáncias de 
demócratas que renunciaban asi 
aos seus dereitos e aos dos seus 
tillos. 

O caso de Xosé Maria Garcia 
Mochales, nado en Baiona e 
emjgrado aos 4 anos, é parecido. 
"O meu pai non quería nen ouvir 
talar de Franco, asi que nen eu 
estaba inscrito no Consulado 
General, nen na miña casa se pi
saba aquel lugar. Asi que cando 
quixen volver tiven que recuperar 
a segunda nacionalidade desde 
o princípio". 

Tres xeracións ·de 
emigrantes 
Garcia Mochales traballa en Pon
tevedra, como fontaneiro pala 
sua canta. Ten en Buenos Aires 
muller e un tillo de sete anos. 
Pode ser un paradigma do Con
tra-emigrante, que anda eri sen-
so contrário os pasos dos que o 
levaron a América: dividir a fami
lia, buscar traballo e casa e refa
cer a vida noutro país. O tillo 
deste emigrante será pola sua 
parte emigrante .arxentino ·que al
gun dia poderia recuperar desde -
Galiza o direito a instalarse na
quel país. Serla neto ·e · tillo de 

QUEREN APROVEITAR 
OS ANOS QUE LLES · -
QUEDA DE TRABALLO 
PARA 

darse no país. A crise de Anéenti- Pensións de miséria 
na, Uruguai, Chile, Brasil e Vene- • A panóplia de axudas do lnstitu-
zuela volve os emigrantes ás E - 1 E · , 
suas orixes. Pero a diferéncia do to • spano . de m1gracion ten 

- máis de carátula externa que de REACOMODARSE NO 
PAÍS' 

que lles espera a_o~. de pasaporte realidade. No calendário qúe pu-
español, os italianos, por exem- br , 
plo, recoñecen a doble nacionali- icou para este ano inclu1anse 

axudas para emigrantes ancia-

Sempre emigr~ntes 
. 

Un obxectivo une ás políticas vitalidade cultural dos enii- fame. No mes de Abril de 1890 
de colonización das nacións grantes galegas que antes in- o embaixador británico en 
de América de hai un século: cluso que outras nacionalida- Buenos Aires indica nun infor-
parecerse aos paises do cen- des de Europa aparecen clara- me que o número de emigran-
tro do sistema e construir répli- mente singularizados. Durante tes que regresan vai en au-
cas da cultura dominante. Pa- os anos de prosperidade, de mento, e qµe os emigrantes 
recerse aos organizadores da salários altos e de expansión sen capital non-terán maneira 
revolución industrial e aos comercial, non se concede de resistiren. Pero desde Ma-
seus modelos de ciéncia e máis importáncia ao feíto de drid non se fai nada por déter 
convivéncia. Pero a realidade que un exército de emigrantes a emigración. Esta soidade 
da emigración imponse. Todos galegas transplante a América dos emigrantes culpabilizados 
os que procuran nova vida_ en os seus costumes. Pero en palas crises,. vixeiros sen infor-
América ~on pobres da terra, tempo de crise, este conxunto , mación, cidadáns de doble na-
persoas con poucas ou pen- de riscos. diferenciais vaina · cionalidade con mentalidade 
gunhas letras, labregos de Ca- converter en cabeza de turco: eternamente provisória, extén-
lábria ou a Terra Chá. Por cada Desde o poder, ta repetición des·e' por ultimo ás condicións 
faciana .queimada polo sol do das taigas que · est~lan coa cri- de retomo. Obrigados a abra-
campo e por cada par de mans se de 1873 e sobretodo de .zaren as condicións do merca-
que apreixan un fardel de per- 1890 na Arxentina, trátase con do negro de traballo, son.mira-
téncias míseras ao baixar do simplismo xenofóbico: No ano dos con desconfianza por moi-
barco, a utopia burguesa da de 1896, a Unión Industrial Ar- tos traballadores; . permeadol:? 
inmigración elitista convértese · gentina diríxese ao govemo pala cultura da emigración, é 
nun obxectivo un pouco máis coa solicitude de que desterre considéranos extranxeiros na 
lonxano. aos emigrantes que perturban sua terra polo 'acento e as cos-
- Pésia á ori>~e latina ·na mei- a orde social. No· ano 1899 o turnes. As dificuldades do rea .. 

· rande parte dos' inmigrantes, a . senador Cané apreseríta no sentamento son con frecuen-
integración non se· vai produ- ' . Congreso o primeiro proxecto da maiores que as qüe tiveran · 
cir. En 1890, de 290 entidades de Lei de Extradición. para se instalar -na América. 
asociativas que existen na Re- Todos· os paises emigrantes Antes que nada, nos consula-
pública Arxentina, 180 son de _- da Europa respostán contra dos de imposíbel acceso. Sór-
orixe emigrante. A burguesia · este facer dos· emigrantes o préndense de se descobrer ví-
crioula contempla con preocu- canteo de malra dos tempos timas da política de inmigra..:. 
pación como se perde o seu de crise. ltália emprend~ unha cíón lenta de Bru~elas no seu 
obxectivo de_ c9nsegulr un oru- cai:npaña no ano 1890 para próprio país ,e novamente ven-
xol nacional. Entre as étnias · proibir a emigración a· América . se condenados a seren emi
mediterráneas sorpréndelle a onde a crise produce paro· e grantes. · · O 

. ) 

nos ou discapacitados, · indivi
duais asistenciais para emigran
tes retornados ou para ·a inser
ción laboral destes emigrantes 
que regresan. A realidade da 
emigración galega n·a Arxentina, 
quizais coa de Uruguai a que 
esta a pasar 'un periodo máis crí-

. tico pala situación económica 
daqueles países, é moi diferente. 
A preséncia de facto da Lei de 
Estranxería, a máis dura sen dú
bida algunha de cantas se apli
can ha Europa comunitária; con
vértese na lei de fasto coa que 
se regula un regreso moítas ve-

.'SE XA ENFRENTAN· 
PROBLEMAS PARA 
VENDER AS SUAS 
POUCAS OU MOITAS 
PROPRIEDADES, · 
COMESTAS NO s=E~U -

·VALOR POLA 
INFLAQIÓ_N_, A __ S,,___. __ /' 
PENSIONS QUE 
PODAN RECEBER 
DESDE OS PAISES 
QUE DEIXAN NON· 

-CHEGAN AO CÁ_M_B-10-
NEN A DEZ MIL 
PESETAS' 
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'O FErrO.DE 
CONSERVAR O 
PASAPORTE 
ESPAÑ=-=0.,,.-L-,,....N'""'=O-=-N,-----

· SOLUCIONA O 
PROBLEMA DOS 
RETORNADOS: . 
NINGUÉN.LLES VAi 
PRIVARDA 
EXTRAÑ-EZA-·, -.0-_M_E_D_O_ 

· E AS DIFICULDADES 
DO RETORNO' 

~ 

ces desexado· na . primeira xene-
. ración de tillos. Apenas asesora

dos tanda chegan a Galiza por 
asociacións de anteriores inmi
grantes, a guerra burocrática 
acaba moitas veqes por cansa
lós. 

O groso da emigración galega 
á Arxentina finaliz.a. a meados 
dos anos sesenta, no que o fluxo 
emigratór_io drena · povoaci9n 
cara Europa. Daquela, os emi
grantes en primeira xeneración 
gal.egos teñen idades que supe
ran, por regra xeral os sesenta 
anos. Se graves problemas en
frentan á hora de desfacerse das 
suas poucas ou · moitas proprie-

. dades . na Arxentina, comestas· 

pola inflación até un valor ridícu
lo,. máis grave é saber que. as. 
pensións que lle poden qhegar 
do seu país de acoUida poden 
equivaler . ao cámbio apenas a 
unhas 8.000 pesetas. Con esa 
cantidade, teoricamente deberán 
vivir se ~ornaron a decisión de re
tornar. Se logran vir antes da ida
de de xubilación teñen que apre
sentar un certificado que acredi
te ter traballado os dous últimos 
anos, e entón- receberán, só du
rante 18 meses, un salário de~ 
30.000 pesetas. 

Unha. guerra burocrática 
.. Nunha reportaxe nun xornal para 

SE NON .SEGUE ESTA CADEA PODELLE PASAR DE TODO. -
=========~=-~======================~======~=== 

. tJn executivo non a seguiu e· perdeu o avi6n; 
.porque :non sab!a· o ·do atasQo• 

. Un emprega.do·. bon .a · segví u, saiu de casa 
a·en gabardina, · trillcose co:-.10 ur:C.J.a sopa e · o seu 
xefe pdXoo a caldo. 

·. t.Jn..}m. · moza que ·non a se·guiu, non se interou 
~ tempo· .do concer"!io e ficou desconcertada. 

U~ oficinista · que non a seguiu, non ·aoubo 
a notícia política do d;!a e non pudo .falar 
de ·na~" na oficina. , 

Sen embargo., outro · . oficini~ta que a seguiu, 
comprobou que e ~ mellor pol!tica. 

---------. Un.ha .seflora ·que a .seguiu, intiróus·e de que 
lle tocara a lota.ría. 

. Un traba1lador interouse a tempo do tem~o · 
que ia ir e preparouse · .con témpo. . 

~ :lL."'1. exec:uti vo (Tll·a 3. 's ··;C".::.:i.~)., · non seguiu 
pola rua do a.tasco .e che_gou ao aerop~rto 

:·/en· hora boa. · 

E ~ que ouvir IW~ SER € necesaf.rio para 
sair de casa sabendo o que pasa. 

Pase esta nota a un amigo para · que siga 
a Cadea e· se non,- ·xa ver~ o . que pasa~ Q1a.... 

...... J .. ( 1 • ~ 1 

:, ·', . • ' •, j • • , : •• :. 1. \ '. ... 

'~ -XUNTA 
RECOÑ.....:.....EC:...;_E.:..._Q_U----'E'---· .A-S-. ,- . 
SUAS 
COMPETÉNCIAS EN 
MATÉRIA DE 

. EMIGRAGIÓ-=--=-N--=s-=-o.,,...,,..N-
NULAS E SÓ SE 
PODEN .. OCUPAR DE . 
ASPECTOS DE 
ASISTÉNCIA SOCIAL' 

emigrantes, · Daniel Otero de 
León descrebe unha dramática 
xornada no Consulado Español 
de Buenos Aires, "hoxe a fila su
pera os 150 metros. Son máis de 
.cincocentos buscando informa- . 
ción coa ansiedade dun famento. 
Por cifras non oficiais estimase 
que nos últimos cinco anos máis 
de 80.000 arxentinos partiron 
rumbo a España. Xaquin, xubila
do, 7 4 anos, naceu en Lugo. Tra
ballou toda a vida desfa e da ou
tra banda do Atlántico e agora 
cobra unha xubilación de 
150.000 australes (3.000 pese
tas). Comida para unha semana 
ainda que o mes teña catro. Qui
xo saber que ten que demostrar 
para receber do Governo espa
'ñol unha pensión laboral. Por 
resposta obtivo o mesmo golpe 
que un dia o puxo enrriba dun 
b_arco: "e recén agora se lembra 
de España". Nunha hora atenden 
a duas persoas. Os trámites son 
tan lortgos e complexos que moi
tos prefiren arriscarse a vir direc
tamente, sen máis. 

O trámite pode demorar 2 ou 
3 anos e moitos que chegan es
tán sometidos á Lei de Estranxe
ria. Entón precisan un contrato 
de traballo, que non van poder 
exercer até dous meses despois 
de chegar, pois ese é o tempo · 
que a policía e o governo civil 
.correspondente tarda en tramitar 
o permiso de traballo e residén-

, cia, un lapso que moitos empre
sários non poden nen queren 
soster e durante o cal o retorna
do non ten nen salário nen segu
ro de tipo algun. 

Nengunha prioridade no 
traballo 
As boás palabras son a tónica no 
trato con algunhas autoridades, 
pero nengun o compromiso. O 
governador de A Coruña intere
souse porque lle fixeran algunha 
petición concreta e fóronlle apre
sentados doce casos solicitando 
a exención do visado, para elimi
nar a posibilidade de ser postos 
tora do país " imediatamente e 
non poder seguir tramitando os 
papeis. Os doce foron rexeita-
dos. · 

Ademais de ter que pelexar 
contra unha máquina burocrática 
empregada como- escudo, ca 
aderezo dalguns . funcionários 
policiais que ás primeiras de 
cámbio síntense donas. das per-
soas e ameazan aos solicitantes 

meio os gastos dunha pasaxe 
que para. moitos son os aforros 
de moitos anos de traballo. 
· A Delegación de Traballo de 

Pontevedra anúncia ·un plan pilo
to como· resposta · á reclamación 
social dos colectivos que agru
. pan aos emigrantes retornados . 
Segundo o delegado, Benigno 
González, nun axunta'mento, que 
poderia ser Vigo, tratariase de 

· canalizar todo tipo de axudas 
aos emigrantes que quixesen 
voltar. Máis unha vez paraecen 
boas palabras, por canto todas 
esas axudas son para todo aquel 
que as solicite. A falla de dados 
estadísticos fiábeis, pois a ins-

. cripción no censo non é o máis 
urxente nesa situación de penú
ria, non permite facer un cálculo 
exacto. Adela lbarra fala de tres 
mil arxentinos só en Vigo. En La
lin, nos dous últimos meses, dé
ronse de alta cincuenta persoas, 
a maioria retornados desde 
América. Neste mes de Xullo, no 
próprio Lalin, xa van 18 altas con 
procedéncia latinoamericana 
(Venezuela e Colómbia maor
mente). 

Non hai competéncias 
O secretário para as Relacións 
coas Comunidades Galegas no 
Exterior, Fernando Amarelo de 
Castro, que forma parte do Con
sello Xeral da Emigración, reco
ñece que as competéncias sobre 
emigración son exclusivos do 
Estado e a executar pola Admi
nistración central. As atencións 
da Xunta restrínxense ao campo 
da asisténcia social (axudas asis
tenciais individuais, a entidades 
galegas e reencontros). Na ante
rior lexislatura o Hospital do 
Centro Galega, un enorme edifi
cio na bonaerense rua Belgrano, 
recebeu só 20 millóns de pese
tas, poucos cartas para unha 
institución á que incensamente 
acuden pacentes galegos. Até 
agora foron concedidas unhas 
1.500 axudas individuais e 140 
no plan de reencontras e estan a 
estudar reabrir este último pro
grar:na -as famosas viaxes de 
xente de avanzada idade que re
gresa por uns dias a Galiza des
pois de moitas décadas- en 
convénio con algunha entidade 
privada. 

'Nos CASE 
DOUSCENTOS DIAS 
DE GOVERNO DO PP ,_ 
NON SE FIXO 
NENGUN AVANCE NA 
PROMESA DE FRAGA 
DE EQUIPARAR AS 
PENSIÓNS DOS 
EMIGRANTES 
GALEGOS COAS 
COBRADAS AQUI POR 
UN XUBILADO' 

"a ti ímosche poñer fóra en pou- Nos xa case 200 dias do goi-
. cos días", as Delegacións de . verno do PP non recebeu nen-
Traballo dan sempre prioridade a gunha concreción o anunciado 
solicitantes nas listas do paro, proxecto de Fraga, no discurso 
polo que os direitos destes emi- · · de ·investidura, de equiparar as 
grar:ites que retornan -asi debe- pensións dos emigrantes gale-
rnos considerar cando menos gos ás recebidas· aquí, apesar de 
aos tillos daqueles que se foron que o presidente da Xunta, non 
de Galiza- sempre son secun- perde ocasión para · reiterar, 
dários. Un m·ecánico dentista, como na recepción en San Cae-
que .chegou cun pre-contrato, foi · tano o 25 de Xullo, "A Xunta non 
óbri.gado él retornar a · Sos Aires. regateará esforzos até conseguir 

· Despois de catro meses avisá- . unha Galiza sen emigrantes e asi 
. ron lle que a empresa que o collia evitar a dór da distáncia". 

non topara, en todo o estado es- Os retornados seguen . tendo 
pañol, unha só persóa da .sua es- . qu.e buscarse a . vida, agora na 
pecialidade disposta para ese sua própria terra e coa espada 
traballo. Agora, se quer voltar, de Damocles de ser expulsad0s. 
ten que voltar a co'mezar. No Estranxeiros na sua outra pátriaD 
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OIA DA PÁTRIA 

• A. EIR~ 

O 25 de Xullo a nación 
galega móstrase, ano a ano, 
t¡:¡I como é, pero tamén .do 
xeito que uns e outros 
queren qúe sexa. Nos 
últimos anos conviven uns 

' actos político-relixiosos que 
puxan por non perder 
preséncia social 

amparándose na dualidade 
catoljci~mo-monarquia (o 
Arcebispo afirmou que ian 
intímamente entrelazadas) e 
na utilización dos meios de 
comunicación, cos actos 
reivindicativos-festivos dun 
nacionalismo que, cada 
ano, asenta o Dia da Pátria 
máis na sociedade, que 

' o 

lanza a sua, m·ensaxe, 
diversa pero coincidente~. e. 
tfaza os vieiras a seguir na . 
batalla política aga~dando 
unha resposta popular cada 
vez máis ampla. Neste ano · 
a unidade B.NG/PNG-PG, . · 
pero tamén a preséncia do 
alcalde de Boira, que 
ingresou na frente 

nácionalista, ·e dÓ alcalde e . 
~oncelleiros de Oleiros, .que 

·' xa apostaran cando .as
eleicións europeas polo 
Proxedo Comun, asi como 
de Xosé Neira Yilas, 
evidenciaron que cada .vez 
son máis os sectores que 
se acnegan ao. 
nacionalismo. Frente a isfo 

. , 

a Xunta realiza por. primeira 
' vez unha celebración 
institucional para· 
contrapoñerlle ao 
nacionalismo o 
autonomismo, á · · 
autodeterminación a 
autoiden..tifiqación, c~n 
bágoas de Fraga en play -. 
back. · · 

A celebración patriótica aséntase frente á.: institucional lalco-relixiosa 

A ·Galiza· real· imponse. á oficial 
Este ano os elementos meteoro
lóxicos estiveron co nacionalis
mo. O abafante calor de días an
teriores foi mitigado por unha 
saba de nubes que cobriu o ceu 
dunha Quintana dos Vivos atei
gada, outro ano máis, de mani
festantes nacionalistas. Había 
medo á canícula nas vésperas 
da celebración e foi máis de un 
o que se botou para atrás e non 
acudiu a Compostela, pero ainda 
asi, o número de manifestantes 
foi semellante ao do ano anterior. 

Os distintos oradores acorda
ran facer unhas intervencións 
moi breves para-non ter tanto 
tempo a xente ao sol. lnterven
cións que lago puderon ampliar 
dada a bonanza climática. Foron 
estas, intervencións, precisa
mente, as que marcaron o conti
do e puxeron de manifesto a re
leváncia da celebración. 

Para os oradores o Entre to
dos, lema da celebración, é cada 
vez máis real. "Foron o PNG-PG 
e máis a Candidatura Viciñal que 
ocupa a alcaldía en Oleiros os 
primeiros en respostar afirmati
vamente", diría X.M. Beiras, que 
marcaria tamén a liña a seguir: 
"irnos traballar arreo para ampliar 
a unidade de acción até onde os 
demais queiran entendelo e pra
ticalo". 

-un povo gañador 
O BNG apresentaba este ano ao 
nacionalismo como al~o que 
avanza imparábel: "estase avan
zando .. no proceso de autodeter
minación nacional; non somos 
vítimas, Galiza estalle dando 
unha resposta aos problemas; 
esta nunca máis será unha .Quin
tana dos Morfos senón dos Vi
vos; o nacionalismo vai ·resucitar 
o naso País", foron agunhas das 
frases pronunciads por Bautista 
Álvarez que até se congratulou 
de que, "por esta vez, -os ele
mentos están da parte do nacio
nalismo",. 

Francisco Trigo afirmaría, pala 
sua banda, que a escolla dos le
mas que fai o BNG para o- Dia da 
Pátria non os realiza tendo en 
canta o "bonito da frase senon a 
realidade da ·mesma". Fixo asi 

· ref eréncia ao adianto rexistado 
no ano -anterior, coas eleicióris 
autonómicas, pero "ainda vai ser 

'-moito tnáis", afirmou, para pasar 
a referirse aos comicios locais a 
celebrar dentro d,un ario, despois 

. dos cales o BNG "vai govemar 
desde a base, desde os conce
llos". · . .' ,- · 

Aspecto da Quintana. Abalxo o escritor Neira Vllas no momento de integrarse á cabeceira da manifestac;lón ANXO IGLESIAS - . 
-

zas nacionalistas que dan os pa- _ está .a forza do povo expresada 
sos congruentes ·coas esixéncias no seu.pluralismo ideolóxico e no 
obxectivas e coas esixéncias· da seu.pluralismo organizativo", pe-
cidadania desta nación", dindo. en .c.lara referéncia a Ca-

Para· X.M. -Beiras na Quintana milo · Nogueira, que" "nón ·nos 
estabéí'~·o único estado que'hoxe· queiran meter no mesmo saco 
existe na Gali;i:a. para pasar lago organizativo prefabricado a priori 

.a recordar a Anxel Casal, alcalde .. se se pretende reflexar nel a plu-
galeguista de Compostela "pa- ralidade do BNG" que definiu 

· seado ,polos señores aos que- ·como "a altemafü1a de alianza de 
lago serviu Fraga lribarne como clases deste. país". , -
Ministro", e .a outros galeguistas · Despois de alabar a capacida-
comó Camilo Díaz Ba.liño que fo- de. autocrítica do PNG-PG, que 
ron arrastados palas estradas lle fixo mudar b rumbo da sua 

• ~ polos que "~onverteron en reali- . política·, e . de ~firmar que pode 
. : ~ dade o soño de Atila en Galícia, · cobrir un espácio complementá- · 
'\: ~ ·ese Atila . que ainda hoxe ten un . . rio, -fíxose unha pergunta: "qúe 
. :z representante na Xunta"; refe~ín- - máis se quer, que· vaiamos catro 

<( dáse tamén á concesión das Me- ou cinco ~ Bonaval a dicer que 
"Os pasos congruentes "todos . cabemos aqui e ainda \. c;:iallas Castelao. a apoloxet¡:¡s de- s0mos o embigo · do ml,mdo"? 

moitO$ máis", nun.. chamamento 
1 

ses.P_ase_c;s. aos que ~ai que de- Seguidamente contestouse asi 
coas esixénc.ias á , unidade (algo constante nas 1 nunc1ar! sen revanchismos per? - mesmo: "o BNG nunca preten-
obxectivas" distintas , intervéncióAs), x. · M. \· con lucidez para que o povo sa1- deü, nen é, nengun embigo, pero 
Se Frafldsco' Trigo . rematou a - ·Beiras clarificaría que· ali se podía \b~ quen é quen'~. - . si é o país que Sé ergue contra a 
sua intervención afirmando que ver na prática a ~un.i~ade das for- _·\X. M. Beiras afirmo.u que _"aqui actual_ estrutura do Estadó espa-
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- ñol, a verdadeira autodete.rmin;l
cióri, a activa, nqn a declarativa". 

\ 

-GALIZA E MUNDO 

· Manuel- Antelo, recentemente . 
elexido Sec[etário Xeral de Gali
za Nova reafirmaria ·o-compromi
.so da mocidade para "mellorar o 

As· cinco-organizacións cónvocantes congreg.aron máis xente que C? ano anterior 
• 1 - • - • • • 

lnd0pendentiStas e. ferias estatais . presente" 

-A "unidade política" do 
PNG-PG 
A .necesidade de '!unidai:le po11ti
ca;' foi o eixo do drscurso de Ro
dríguez . F>eña, Secretário Xeral . 
do PNG-PG. Unha unidade na 
que, dixo, deben estar presentes ' 
"todas as forzas partidárias, so
ciais, sindicais e culturais para 
vertebrar a rrosa nación nun mo
mento en qúe o pactismo das · 

· forzas centralistas está afastan
do aó nos.o país incluso daquilo 
que lle pertence". 
, Rodríguez Peña realizaba. a 

sua intervención ·ante ur:i auc;füó
rio entre o que n.or:i se ·encontra
ban an~igos dirixentes do seu 
partido como González Mariñas, 
Olives Quintas e a cáse totalida-

. de ·dos integrantes da candidafü
ra opositora no últime congreso_. 
lso si, ·estivo arr_oupado por Ma-. · 
nuel 'Bei_ras, Presidente de · Hon
ra,. e polo Pre.sidente do Conse-
1 lo, Gustavo Docampo. ·. 

Esta celebración, moi lonxe da 
eufórica festa que o PNG~PG ce
lebraba hai t:Jn ano, puñ~ en evi
déncia as qiscrepáncias existen
tes no seo do partido. Cando lle 
perguritabamos a un dirixente do . 

· PNG-PG palas auséncias signifi-
. cativas afirmaba: "pois estarán · 

co RSOE · ou con Vitorino. cele
brando na intimidade". · 

Autodeterminación-

Que o BNG e o PNG-PG non le
vas.en no seu lema a palabra·au: 
todeterminación non quer . dicer 

· que esta non fose ·unha das con
sign,as máis coreadas durante a 
manifest::::ción, xunto. con outras' 
xa tradicionais, p~ro famén al
gunha novidosa como que pedia 
que os cartas de Naseiro sexan 
pwa o mariñeiro. · 

· A novidade na ·comitiv·a m·ani
f estante estivo neste ano na pre-

. séncia . de riumerosas pancartas -
con demandas locais, firmadas 
pola . organizadpn de cac;:fa co
marca: "Cortegada parque natu-

- ral" · ou mellaras sanitárias ·para 
Bergantiños e o Salnés son al
guns exemplos. 

Tamén habia panca:rtas de 
Adega, asociacións r~integracio- · · 
nistas, feministas, de protesta 
contra ' a plantación de eucalip
tos, da emigración e dos sindica
tos INTG e -SLG con referéncia 
aos distintos conflitos que · sen 

. dan no mar, ·diversas empresas 
e no agro. . . . · . · . 

T amén estiveron presentes os 
insumisos, léndose un cornuni
cado da Asamblea Naciónal e do 
Colectivo de Insumisos no ·que 
se ' lle pedia a mocidade galega 
que se-declarase·n.insumisos e a 
todo o povo que loitase._ pala li
beracióh de Xan Cordeiro .Budi
ño. 

Unha. parte· da militáncia do 
MCG tamén se sumou a esta 
manifestación. · 

.O acento internacionalista es:.. -
tivo maréado, e ríesta -ocasión, 
pola preséncia de Neira ViJas e a 
sua compañeira, e membro ·do 
Partido Cornunista Cubano, Aní
sia Mirand_a, 'Saudades con be
.rros de "CL!ba si, lahquis nqn". 

· Re,matados os actos políticos 
tívb lugar a festa n_a- Ca,rballeira 
de San Lourenzo que foi a mélis 
-concorrida dos últimos arios, coa_ . 
pr~séncia non só de simpatiza(l- .· 
tes e militantes do _BNG, .. senón 
doutras formación políticas que 
até aproveitan a · ocasión para 
montar ali os tenderetes de pro
paganda. · · o 

... • • • • _¡. • • 

-na-· manifestcic.ión «máiS_· reivindicativa 
.A.E . . 

· Este ano ~ a - man1testación 
chamáda. independentista 
tivo niaior participación 
que o ano ante~ior, 

·sobrepasando o milleiro as 
persoa~ que _reclamaban 
·autodeterminación. Nesta 
ocasión o acto estaba 
convoq1do por cinco ·. 
organizacións, APU, FPG, 
LCR, PCE-ML e PCPG, 
sumándos·e ~tamén 
militantes do · MCG e do 
PCE-r. Ao final ·da acto ti'vo 
:lugar.a queima dunha -
bandeira española por 
·parte de tres persoas · 
encarapuchadas. · 

Uri ano máis, a manifestación 
. convo·cada polos indepfJndetitis

tas tivo problemas para rematar. 
A Praza do Toural, lugar escolli
do para o acto final, estaba ocu
pada por un ha ba11da de música . 

. e dúcias· de persoas que escoita
ban o concerfo. Ante esta tesitu
ra a cabecéira da manifestación, 
presidida por un representante 
de cada organización convocan
te, amáis do escritor Méndez Fe
rrín e un representante- das XU
GAS é ' outro da CMC; tivo que. 
agardar uns· dez minutos . par~/ 
que o director _da banda dese a 
orde de calar aos instrumentos. 

Mentres os músicos recollián 
os seus .atrís e baix.aban_ do pal-

co por un lado, a cabeceira da 
manifestación · · empoling~base 
polo outro e os militantes proce
dian _ao apilado· da sillas metáli-
. éas ·para que a manifestación pu
dese avanzar _até. o centro da-
praza. . . 

Pancartas pedindo indeperi
déncia oü autodeterminaqión, 
ba~deiras galegas e bandeiras 
republicanas . foron avanzando 
·até . facerse coa praza, entre be
rros de, "-independéncia", "auto- · 

de~erminación", "presos á rua, a 
loita continua" ou "non son terro
'ristas que son antifascistas". 

Agrelo Hermo apresentaria o 
acto final é Bernardo Fernández 
Requeixo leria o ~omunicado co
nxunto no que se explicaba que 
o .motivo da unidade nesa xorna
da era "a de facer ouvir nesta 
xornada reivindicativa a voz de 
Galiza qüe loita pola consecu
ción dos direitos que secular
mente lle son negados, a voz do 

Os sindicél_listás protagonizaron, por primeira vez, as intervencións 

O PSG-EG peíseverou ·. 
no chamarnento á -· converxéncia 
.M.V. 

Da reivindicación da 
autodeterminación, á 

povo traballador galega en mar
cha pola conquista de soberania 
que lle é usurpada á sua nación". 

Referíase lago á conflitividade 
social vivida nestes últimos tem
pos d~das as "agresións que es
tán a sofrer moitos e moi impor
tantes dos sectores do tecido 
económico galego "resultado da 
política antigalega e antipopular 
emanada tanto do Estado como 
da Comunidade Económica Eu
ropea". 

PSf.i .. EG 

· _esixéncia ·ae ·aútovias; 
_pasando pala chamada á 
"converxéncta da 
esquerda ·nacion~tista", 
membros e simpatizantes 
do PSG-EG celebraron o 
Dia da Pátr~a. como a 
única-forza .que este aro 
convocaba .en solitário. O 
exemplo sindical foi, ·por -

-· NEC 
~ pr1meira vez, o centro de
gr(lvedade _da c~lebración. 

Por . primerra vez dous líderes 
sindicais, da CXTG, dirixíronse 
aos concen_..tra.dos en Santo Do-

. mingo de Boriaval. Xosé ·Currás 
Meira, sin,dicalista de Ascón :_a · 
quen o presentador, Xan· López · 
Facal, nomeou várias« veces· 
como Manuel Mera~ foi o pri
méiro en intervir. A continuación 

· fariao .Xosé Diaz, destacado lider 
· de Astano. 

Meira aludiu ·ao feíto. de que o 

... ·1'1· •• 

PSG-Eff "é un partido que sem: cia lntersindical, pedindo a deno
pre vai .dez anos por diante", en- minación pa·ra 1990 de "ano sin
gadindo nese sentido que "a 'PO- "- dical galega", . mencionando os· 
lítica de hoxe -pasa pala coriver-· ·inquéritos. que dan á CIG .como 
xéncia e a únidade, éomo está a forza m~ioritária en Galiza. 
suceder no.sindrcalismo". , · 

Pola sua p~rte, Pepe Diaz, ré-. Outras inte~e~cións· foron as 
feriuse igoalmei::ite á Converx~n- da diputada. de Euskadiko Ez-

quer~a. Koro ·Garméndia e a de 
Modesto Toríbio quen leu un co
municado en nome dos Colecti-:
vo de Insumisos de Santiago. 

"Palabra de .paz" _ 
Á intervención 'máis esperad~ do 
act~ fOi, como todos os anos, ? 

1 

de Camilo Nogueira, a _quen Fa-· 
cal . definiu como "a tenacidade 
da intelixéncia'-' . Nogueira califl-

. cou a autodetermináción de "pa
IQ.bra de paz" e afirniou que non 
se .concebia -unha Europa "seri o · 
exerc.ício deste direito" . 

O diputa90 nacionalista le.m-
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Afirman que a CEE estase a 
converter nunha verdadeira Es
pada de Damocles pendurada 
. sóbre os nosos sectores produti
vos e tachan a "modernidade", 
como "unha falácia na que se 
ach.egan os vellos esquemas 
opresores contra a nosa pátria". 

Denúncia a marxinación de 
amplos sectores sociais, a utili- · 
zación da droga e a marxinación 
do idioma. 

Do actual marco xurídico-polí
tico, afirma o comunicado, que 
"tenfa perpetuar a opresión dos 
povos, negando as suas aspira
cións nacionais" e tachan a Fra
ga de "vella lembranza fascista 
con forma humana". 

Para as f orzas convocantes os 
camiños da liberdade teñen hoxe 
un indicador claro: "autodetermi
nación nacional", e resaltan o 
contraste dun povo berrando 
pola liberdade na rua e as institu
cións "refuxiadas na catedral 
rendéndolle pleitesia ao herdeiro 
dos borbóns, descendente do 
fascismo franquista". 

O comunicado remata recla
mando "amnistía para todas 
aquelas persoas que están enca
deadas por loitar consecuente
mente na defensa do pavo traba
llador" ao tempo que denúncian 
a situación dos presos. 

Nesta celebración estiveron 
presentes Floren Aiz represen
tando a HB e Celestino Sánchez 
ao Partido Comunista de Catalu
nya. O 

brou que foi o seu partido "o que 
levou o debate da autodetermi
nación ao parlamento" e que, de 
non ter sido asi, "estaríamolo 
agora todos lamentando, por ser 
o único parlamento do Estado 
onde non se tratase o tema". No
gueira sinalou que o seu partido 
"non estivera só nas votacións", 
pois "contou cos votos de CG", 
se ben, o BNG "pésie a estar a 
favor da autodeterminación, vo
tou en contra, simplemente por
que foramos nós os autores da 
proposta" 

Nogueira insistiu, como ven 
sendo norma nos últimos meses, 
no ·chamamento á "converxéncia 
(termo que foi un dos lemas da 
manifestación) de todos os parti
dos democráticos nacionalistas", 
avisando de que "non pedimos a 
converxéncia- por debilidade, se
nón por necesidade". 

· O principal lider do PS.G-EG 
despedh.Jse reclaman~fo "un 
mundo máis· xusto e solidário, en 
toda a terra, comezando pala na
ción galega": 

Antes de realizarse ·a oferenda 
floral ante a tumba de Castelao, 
coa qu_e o PSG-EG puxo remate 
_á :isornada, os p·resentes, nun nú
mero qu.e npn superou o médio 
millar · -inferior asi a dos dous 
anos anteriores...._, corearon o 
lema de Galiza nación, · autode
terminación. · · · O 

Este ano non houbo chaqués na' catajral_ 

A primeira celebración . ioStitUcionat-da Xunta 
circúnscribiuse aos entornos do -PP 
.A.E. 

A Xunta celebrou, por -
primeira vez, o "Qia de 
Galícia", esquecendo o 
nome institucionalizado de 
Dia Nacional de Galicia. 
Fíxoo cun discurso de M . . 
Fraga, xa sabido e 
repetido como as suas. 
bágoas, e unha recepción 
na que só est1veron 
presentes xentes do 

- entorno do PP. O Príncipe 
de Astúrias voltou facer a 
Oferenda ao Apóstolo e o 
Bispo Rouco a lamentarse 
da perda de apoio deste 
acto político-relixioso. Esta 
vez nen Príncipe nen 
conselleiros utilizaron 
chaqué; dise que foi para 
evitar escándalos pasados . . 

O Presidente da Xunta, Manuel 
Fraga, asistiu este ano á Misa de 

Rosalia, tan deno$tada anterior- cha do Antíguo Reino da Galiz", 
mente por el, precisamente por o grupo de baile da Golexiata do 
ser brasp acesa de galeguidade Sar e un grupo de Corea que sa
nos anos escuros da que saltaria - bia millor o Hino Galego que. a 
a chispa que encendería, outra.., case totalidade dos . presentes. 
volta, a celebración do Dia da Ali, segundo o discúrso de M. 
Pátria. Fraga "reafirmámonos na nosa 

Poucos minutos despois seria vocación autonómica; · ña nasa 
o anfitrión na primeira celebra- vontade de ser nasos na nasa te-
ción institucional do Dia de Ga/i- rra" e espuxo o seu modelo au-
cia, que perdia a verba nacional tonómico .ao que r'nellor ·lle pode-
do nome oficializado polo ex- ríamos chamar, segundo· o por el 
presidente António Rosón. Nos afirmado, descentralizador. 
xardins de Sañ Gaetano fíxose Logo, como· a noite anterior pola 
un remedo dos Xardins do Moro TVG, leu un fragmento de Alvaro 

Bispo Rouco a doerse da pérda -
de influéncia social do acto, 
agradecendo a · preséhcia do 
Príncipe que lle permite s'alvar a 
papeleta pois, para iso a tradi
cion. compostelá e o qesenvolvi-

.. mento da Monarquia española 
-"encóntranse íntimamente entre
lazados". Tamen houbo as inevi
táb~is referéncias aos xóvenes,. 
como sempre que "{ala o Herdei
ro Borbón e a Europa, cantilena 
actual da Monarquía españoia -e 
do catolicismo de Woytila. 

no Palácio Real madrileño, mes- Cunqueiro · e, como se fose en A novidade do acto estriboú 
turando a afirmación autonomis- play back, '7oltou botar a chora- en que nen houbo Hostal, p9r- -
ta coa frivolidade dunha festa so- da de turno a que X.a _nos ten . que os traballadores estab~n en 
cial, o discurso rex,ionalista coas afeites en .canto acto hai. Xa hai folga, nen c_haqués. O motivo . 
conversas ~n casteMano, .as bá- · quen se pergunta se é unha· es- deste cámbio de protocolo expli
goas de Fraga cos modelos de tratéxia de imaxe para chegar couse debido a que o Príncipe - · 
alta costura, o recordo aos -emi- mellor ao povo ou se a senectu- tampouco vai usalo, pero haí 
grantes que se marcharon por · de non lle deixa conter as bá- quen di que se decidiron polo 
necesidade coa ostentación. Ali goas. trqxe para non ter que comprar 
estabar:i o ex-presidente Albor e - A oferenda na catedrai : uns chaqués novos. Quen os .ja ' 
os Conselleiros, as suas donas e , pagar para que non saltase o es-
o bispo, presidentes das Deputa- A Oferenda ao Apóstolo,- acto cándalo? . 
cións e alcaldes do PP, Alfredo político-relixioso máis próprio Unha ·misa non vale un cha-
Conde e Augusto Assia, os gala- dun estado confesional, tivo, un - qué, un chaqué non vale ·un e·s-
xianos e a banda tocando a ·Mar- ano máis, o mesmo estribillo ~ O cándalo. q 

SAIXO O SiGNO DA -DIVISIÓN 
MANUEL VEIGA . . -

sectores produtfvos galegas frente á.CE OU, - nacional, de tantos retos económicos, so
mesmo; a conciéncia da necesária colabora- ciais e políticos corno se nos impoñen, ama
ción entre todos os 'nacionaiistas. Esas son . sar un dislate e unha escisión maior coa so
coincidéncias fundamentais que non se po- ciedade-que a mostrada por eses p~otoco1$
den obviar e que mostran ao nacionalismo ríos e resesos actps oficiais? Que aporta, aos 
como un carpo ideolóxico homoxéneo, -·no _ que vivan e traballen no ano 2000, a pura 
esencial, neste momento, e como o -único reafirmación ideoloxista, carente de contido 
colectivo social con vontade e alternativas de racional e non consultada aos cidadáns •. da 
futuro. ' monarquía, a xerarquia católica e o presiden-

-cialismo de lev[ta? .. 

A 9onsigna extendida aos médios de comu- 
nicación de apresentar os actos 'do Dia da 
Pátria baixo o -signo da división non deixa de 
corresponderse, nalgunha medida, coa reali
dade. Existiron certamente· tres convocató
rias diferenciadas e perviven remorsos, ainda 
que xa minoritários, de sectarismo no BNG, 
como persiste; un ha " p~danteria ideolóxica, 
da que non é capaz-de desfacerse, o PSG
EG. Con todo, este ·25 de Xullo, pudemos' 

, comprobar nos actos respeitivos, que . o Non fQi est? a unida.de que primou nos ac- As xenerosas páxinas ~ imax~s regaladas 
aos . actos oficiais -desafiando, máis unha 
vez, calquer critério de interese informativo-
nada teñen que ver coa sociedé!de, nen ca 
interese, nen coas inquietuc;ies, da maioria 
do9 galegas. · · 

BNG, a medida que se ensancha e asenta o tos oficiais. A recepción ·da Xunta asistiron 
seu proxecto, é_ queri de. poñer, como obxec- os diputados do PP, alguns do PSOE. e nin
tivo, "o país pqr diante da própria sigla". As ·. guén .máis, compoñendo un cadro monocor
cab.ezas pensantes ' do PSG-EG insisten en de que apenas representa a realidade plural 
cámbio, e non te"ñen recato en afirhlalo, en de Gali.za. Os discursos institucionais de pre
que van "dez an·os por diante dos demais". sidente, a:rz;ebispo e príncipe demostran até 

qu~ ponto as 1 institucións, por romas e. vá-
Mais esta pe(ipécia non debe ocultar qué_ cuas, sori -elas mesmas un resultado dp máis 

os · critérios baixo os que se ··celebrou . 0 Dia ~scura- inércia histórica, · no cant.ó de ,propul
·da Pátria son m$is coincidentes que div~er-. soras de cal.quer tipo de proxecto~ 
sos: a autodeterminación, . a defensa. dos Pódese estar, neste intre de fervenza inter-

-· 

E o nacionalismo o que se está a preocu
par da realidade e dó futuro: da pesca, do 
agro_, da indústria e .da cpmercialización· dos · 
pródutos galeg.os. E niso, os nacioñalistas · 
están . unidos. Son as institucións as . que, 
cada vez, se arredan máis do povó. · O 
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11 Asamblea ·Nacional das mocida~es da frente nacionalista . 

Galiza Nova encama 
a -política de _ renoVaéión do BNG 
Galiza Nova pas.ará:de ser 
unha máis das · 

· organizacións iñtegradas 
no BNG,· a converterse 

· especific_amente na 
organización da mocidade 
da Frente Nacionalísta1, 

segundo decisión da sua 11 
Asamblea Nacional 
celebrada os pasado.s 21 
e-22 .de,Xullo _eQ Santiago. 
Os parámetros de traballo 
e ideolóxicos aprobados · 
indican ·que esta _· 
organización non será a 
cópia mimética do ·sNG 
dirixida á mocidade, SeAÓn 
o xérmolo dwnha política 
acorde cos tempos 
vindeiros que ten xa unha 
aco.llida prática entre os · 

. novas . . 

Asurriindo os pnnc1p1os do na
,cionalismo artellado a partir dos 
a~os sesenta, Galiza. Nova iden"" 

tifícase '"en lugar preminente co 
feminismo, o antímilitarismo ou a 
ecoloxia, situando a democrácia 

. e () pluralismo como eixo' funda..:. 
mental dos seus métodos de tra-

· ballo.' · ·· . . 
A 11 Asamblea Naci0nal mos

trou a sua disposición favorábel 

·Manuel 'Antelo 
. ' 

¡' 

( . . 

'A"x~ventude · sinte agóbio' 

.M.VEIGA 

"Dar o saito da teorización abs~ 
tracta e ·1onxana ao trato dos 
problemas reais dos xovenes" é 

. o obxetivo de Galiza Nova, se~ 
gundo Manuel Antelo, o seu se
cretário xeral. 1 

Galiza· Nova leva a p·rimeiro ter: 
mo princípios ·como o feminis
mo, o antimilitarismo, o ecolo
xismo, isto é a prim'3ira vez que 
suce.de. · ·. 
Galiza Nova ~por sorte .·naceu 
désde a ·xuventude. N0n naceu 
por decisión da políti~á de altura, 

· senón de debates . internos da 
mocidade. Houbo · colaboración 
por parte do Bloque, pero todas 
as análises son de Galiza Nova. 

Para. Ant~lo '·compre .dar pasos 
ainda moi importantes para que·· 
o antimilitarismo téña un eco no
tábe!· na·sociedade. "Hai sensrbi
lidade, pero organizativamente
está moi feble. Son- necesárias 
proposfas novas neste campo". 
Tamén a situación da natureza é 
fonte de preocupación para a 
mocidade, "aí están _os incén
dios, a destrución do património . 
forestal, a contaminación dos 
rios, etc. son temas que se viven 
rnoi de perto". A respeito do fe
minismo, sinala Antelo, "Galiza 
·Nova é a primeira organización 
nacionalista que ten únha prática 
feminista constante". 

Galiza . Nova. tratará tamén de 
dar relevo a fenómenos "tratados 
de marxinais,. pero que norí son 

· tal e que a .xente nova vi:ve direc- Si, esta é unha cuestión moi cíta
tamente, como a música, modas, da por toc;los os partidos, pero· 
hábitos diferentes de vida, .. ". da que parecen esquecérse can...: 
· "Unha : organización · ampla, do alcanzan responsabilidades 
.sindical, plural; unitária e cunha de governo. De· feito a sitúación 
praxe ·nacionalista" e o modelo é penosa. Mesr:no nas grandes 
que, "defendemos entre os estu- cidades están os Consellos da 
dantes, ·sinala o dirixente de Gali- Xuventude a médio. formar e no . 
za Nova. Hoxe . existen ),ca pro- . ., resto . . do pais xa non digamos. 
xectos neste sentido, como os Non existe unha política · p~ra ·a 
CAF- e como os CAE,' no ensino rnocidade, desde a administra
médio". · . ción, non se dispoñen médios e: 

· · Existe ainda un ponto non men- as propostas esmoreceñ. Dase o 
cionado que é o asociacionismo caso de que mesmo o Consello 
xuvenil. . da Xuventude é confundido cun , 

· Li~as de traballo 
Galiza Nova apoiará no ensino 
aos CAF e CAE, na universidade 
e ensino médio respectivamente. 
Móstrase á favor da constitución 
de colectivos sindicáis da moci
dade rio ámbito da futura Conve-

. rxéncia lntersindical e solidaríza
se cos xóvenes insumisos é ·con 
todas aquelas vias de obxeción, 
asi como cos grupas ecoloxistas 

·_de. base é Qoa Asoéiación pola 
Defensa .Ecolóxica de Galiza. 

Galiza Nova pronúnciase ta
mén a prol dunha ' interpretación 
ampla e integrador.a de cultura 

a: que proxecte cara ao futuro os 
§ ' traballos de recuperación cultu-

ral. 

á existénc_ia de .difer~ntes pontos · 
pe vista ideolóxicos dentro ~a 
organización, ao respeto 'aos 
canles democráticos e á discre-

Manuel Antelo foi o secretário 
xeral eleito que formará parte 
dunha permanente integrada por 
nové membros máis, entre eles 
catro mulleres. 

: . Asistiron · como invitados á 
Asamblea representantes das 
Xuventudes de Esquerra Repu
blicana de Cataluña, Colectivos 
da Mocidade do PSG-EG, CAE, 

. páncia éoas liñas maior.itárias, 
sempre e cando non supoñan un 
claro boicot á liña da organiza
ción. } CA~CCL~BNG,~c. O 

Nós ternos clara cal é a nasa 
ideoloxia. O que nos parece ab
surdo é poñerse ·a soltar discur
sos no canto de facer política, 
cando a _xente ten tantos proble
mas e cando a sociedade está 
tan des-composta. 
A mocidade·actual é tachada de 
conservadora e alg1,ms din que 
para xuvent~de aquela do 68 ... 

O 68 estivo ben, os resultados 
que_ deu xa se viron. O que non 
queremos é que a xustificación 
de ter estado no 68 sirva para fa
.cer hoxe calquer política, como 
por exemplo a do PSOE. En todo 
caso hai momentos históricos di
ferentes. Actualmente na Galiza 
vivjmos unha crise moi aguda e, 
xa que logo, pódense dar com
portamentos que non se enten
den ._Pero a xuventude non pasa 
por definición, non é algo estáti
co. O que si existen sqn meca
ni~mos de control · social moi 
grandes a todos os níveis e que 
poden causar situacións de agó
bio que provoquen unha contra
rreación, como pasou hai catro 
~nos cando se decía que os ra
paciños non se esteiraban de 
nada e de súpeto sairon todos á 
rua e foron a primeira notícia. A 
xente comprométese e traballa, 

e?. pero, claro está, cando ten posi-
§ bilidades, ·isto é. lóxi'co. Para . 
~ Manuel Antelo, Galiza Nova "non 
~ será a organización dos peque
<( nos do BNG. Nós queremos fa-

. . . . cer a r:ios~ aportación no proxec-
orgarns~o d~pendente da Xunta, to · político globál e non irnos 
cand9 · 1sto e absolutamente fal- quedar calados". 
so. . . 

A esquerda no mundo 'está a 

ldeoloxia, 
conservadurismo e 
perestroika . 
P~~eée, polo ·que de_cia ao phn-· 
c1p10, que vostedes perciben un 

~ desinterés da xuventude polos 
grandes discursos, polos pro
gramas absolutos e acabados é 
que p_retiren ir máis aó ·concre-
.to. · -• 

sofrer unha interesante recom
posición. Vostedes ~ºl'.1 a peres
troika do BNG? 
Nós non somos nen dogmaticos; 
nen catastrotrstas. Os · sistemas 

r teñen que evolucionar recollendo 
o positivo. Non representamos a 
perestroika do BNG, porque e~ta 
xa se fixo ou se está a facer 
pero seremos un -elemento acti~ 
yo. o 

Vivimos no mellar 
dos mundo_s posíbeis 

Felipe González 

O coñecido conferenciante, 
articulista ·e sociólogo, Jo
sep• . Vicent Marques, ven 
de confesar a El Temps as 
suas preferéncias . políticas. 
No País Valenciá as duas 
UPV, ·en Cataluña Esquerra 
Republicana, ainda que ta
mén algo Iniciativa per Cata
lunya, ainda que se declara 
fundamentalmente ecoloxis
ta. No Pais Basca non ten 
preferéncias por ningún. Só 
en Galiza o ten claro: o BNG. 

Deciamos no número pasado 
que Manuel Fraga parecía 
cada vez máis próximo da 
despedida polí.tica, tras o 
reencontro con Galiza e esa 
tendéncia sua a chorar en to
dos os actos. Despois do dis
curso emitido o 24 e 25 de 
_Xullo, descubriuse que chora 
en play-back. O discurso era 
gravado e faino moi ben . 
Máis que un reencontrado 
con Galiza, Fraga é, en reali
dade, un actor de segunda, 
.como Ronald Reagan. 

Mamá, na tua cama hai un 
home branco é unha simpá
tica e incisiva película france
sa que paga riloito a pena 
qU?f. O qu_e lle sobran son os 
\1llt1mos cinco minutos, im
postas, con toda seguridade, 
ipola produtora para facer o 
¡produto máls dixeríbel, pro
'porcionándolle un final navi
deño e absurdo. A costume 
tan habitual lJltimamente no 
cine americano de que o pro-

' dutor impoña o final ao direc
tor (o direito á última cópia 
chámase) pode traer de novo 
á moda aos clneclubes, des-

' ta volta para ver as versións 
"incompletas", é dicer tal 
como foron criadas polos di

. rectores, frente a anos pasa
dos, cando o que se poñia 
era as versións "integras". 

Na 11 Asamblea de Galiza 
Nova houbo algunhas ausén
cias significativas. Un dirixen
te da organización xuvenll si
nalou que a maioria dos mo
zos máis novos, de quince e 
dazasels anos, non poideron 
asistir por non contar co per
miso dos país. Logo din que 
os . país son progres do 68 e 
que os fillos son conservado
res. 

A represión non foi só esa. 
Alguns automovilistas que vi
ñan de manifestarse o 25 de 
Xullo e portaban a bandeira 
galega por f óra da xanela fo-

. ron multados con 15 mil pe
setas pora Garda Civil, que a 
maiores utilizou moi malos 
modos. · Débelles resultar 
máis apetecíbel que descu
brir e multar incendiários. 

Hai poucos dias un dos res
porisábeis dun diário galego 
chamaba ao Banco de Bilbao 
e decia algo máis ou menos 
asi: ternos aqui unha carta · 
moi .crítica que vos sáqa al
guns asuntos a relucir. O do 
Banco quedo.u calado. Ao día · 
seguinte, como esperaba, re
cebiu ao encarregado de pu
blicidade. . · · · o 
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A AGRICULTURA, .VÍTIMA QO SEU ÉXITO? 
Reducida dimensión e deficiente estrutura 
das explotacións, envellecimento da po
voación, descapitalización, caréncia de in
fraestrutura viária adecuada e do equipa
mento sccial necesário, insuficiente capa
citación profisional, escasa e pouco diver
sificada transformación industrial e situa
ción relativamente lonxe aos grandes cen
tros de consumo da península, son as ei
vas que caracterizan a agricultura segun
do a maioria dos seus analistas. 

A redución das diferéncias existentes a 
respeito dos países comunitários cos que 
se ve abrigada a competir en manifesta 
desigualdade, non é o reto que o discurso 
falsamente modernizador e progresista 
apresenta, senón o início dunha crise 
anunciada. 

Ainda que se contase cos recursos eco
nómicos e humanos necesárlos, ainda 
que as condicións estruturaís non fosen, 
comparativamente, tan desvantaxosas, as 
razóns últimas desta crise están no pró
prío modelo agrícola que se propón que, 
inspirado en ~ritérios produtivistas da dé
cada dos sesenta, as mudanzas experi
mentadas nos últimos anos deixárono ob
soleto. 

O mundo converteuse nunha aldea. As 
novas técnicas e a internacionalización da 
Economía permiten fragmentar os proce-

. sos produtivos e racionalizar o conxunto 
a aseada planetária. As inovacións en ma
téria de transportes fan posíbel que a 
construción de cada unha das pazas de 
calquer aparello e a montaxe final podan 
ser realizadas en sítios distintos e moi dis
tantes. esta revolución ténica que redunda 
nunha disposición polo mellar dimensio
namento das plantas industriais vai aco
mapañada da expansión das grandes 
compañías transnacionais, que cantan 
con orzamentos superiotes. aos dos Esta
dos e tañen capacidade para -aetuar si
multaneamente en pontos moi lonxanos, 
controlan a explotación das mat~rias pri
rnas, moldean os mercados e condicionan· 
o desenvolvimento dos países en funGión 
dos seus intereses. Os Estados vense, asi, 
privados de todo tipo de control e planifi
cación sobre sectores que se articulan a 
nível mundial. 

A redución · de man de obra inerente a 
~ste proceso fixo do home a matéria pri-
ma máis barata. · 
, Q desemprego é unha variábel estrutu
ral do sistema q·ue nengunha · rnanipula
ción das estatísticas de emprego logra 
ocultar e a pretendida criación de pastos 

CLÁUDIO LÓPEZ GARRIDO -.-
de traballo non é máis -que a precarización 
do emprego baixo a cobertura dun aitifí
cio de cálculo. Só nos países da OCDE, 
mália o crecimento mantido durante anos, 
hai máis de 28 millóns de parados: 

O milagre económico dalguns países 
asiáticos está basado na explotación dos 
seus habitantes até límites .inadmisíbeis, 
exercida mediante réximes ditatoriais, títe
res de intereses alleos. Eis a explicación 
do deslocamento dalgunhas indústrias 
para países periféricos, CO!JlO no c~so do 
sector textil na CEE, que sob a coartada 
da ·sua necesária reconversión, perdeu 
350 mil postas de traballo. 

r'Q DESEMPREGO E UNHA 
VARIÁBEL ESTRUTURAL DO 
SISTEMA QUE NENGUNHA 

MANIPULACIÓN DAS 
ESTATÍSTICAS DE 

EMPREGO LOGRARÁ-
OCULTAR' 

Mais, curiosamente, esta nova división 
internacional do traballo que condea a 
marte aos pequenos capitais a_ncorados 
sen porvir e xera grandes bolsas de misé- . 
ria nos países do Norte, r:ion evita, porén, 
afame nen o aumento da déveda.externa 
dos países do Sul. 

A CRISl: DA AGRICULTURA 

A regresión da agricultura que caracteriza 
aos países do capitalismo avanzado é un 
proceso .sobradamente _yoñecido. A ¡n
dústria agro-alimentária forza a .adopción 
de inovacións que, ao mellorar a produtivi- _ 
dade agrária; lle permi.tan reducir os seus 
custes de fornecimento. As necesidades 
do mercado ·poden ser cobertas por .un 
nú!'llero cada vez menor de explotacións 
e a consecuéncia tóxica é a eliminación 
·das máis pequenas e atrasadas e a con-
centración xeográfica da proou.ción.. 

A contínua·'disminución da Povoación 
· Activa Agrária é unha contestación deste 

fenómeno. : Na Fráncia, paí~ agrícola por 
exceléncia, paso.u dun 28 ao 6,,7 por. cento. 

·"·" 

entre 1946 e 1985 e ná CEE desaparecéu 
ünha explotación por _minuto na décad8:, 
dos sesenta. · 

Igualmente significativo é o feíto de que 
entre 1973 e 1983, en canto á Póvoación 
Agrícola Comunitária crecía ánualmente a 
un ritmo de 1,8 por cento, o valor do Pro
duto neto e o número de agricultores cfes
cian no 2, 7 e 2,4 por cento, respectiva
mente. 

MEDIDAS CORRECTORAS 

A tendéncia excedentária afecta a todas 
as orientcións. Os aumentos de produtivi
dade permiten reduqir os custes mais xe
ran excedentes e elevan os gastos de ar
macenamento. A desaparición de explota
cións é inevitábel, o descenso do nível de 
vida dos ag·ricultores continuado, e, por
tanto, a redución da Povoación Activa 
Agrária permanente, nunha situacion na 
que o desemprego medra nos outros-sec
tores. 

Para tentar paliar_ os efeitos deste pro
ceso hai que recorrer á adopción de -diver
sas medidas: Primas para a reorientación 
da produción, estabelecimento de cuotas, 
xubilación anticipada -dos agricultores e 
subsídios. Estas ·medidas aumentan o 
Gasto Público e esixen o aumento da pre-

. sión fiscal. Ainda asi; ás veces é necesário 
proceder á destrución de alimentos paré\ 
mantero nível de précios. 

A inevitábel persistéricia dos exceden
tes fai insuficiente a política de subsídios 
e abriga a formas ·máis ou menos enco
bertas de protección alfandegária. A con-· 
secuéncia é a distorsión do Comércio in
ternacional agrícola onde non existe nen-
gun tipo de librecámbio. · 

O PAPEL DAS TRANSNACIONAIS 

o 52 por cento da nasa alimentación 
está basado en seis· plantas e o 90 por 
cento en· 29. Alén dos problemas ecolóxi
cos· que se podan derivar de tan restrinxi
da eleición, a .sua utilización está mediati
zacia. Asi, o mercado mundial de graos 'de 

-oleaxinosas, base do ·modelo actúat de 
alimentación, es~á controlado por cinco 
compañias e o 60 por cento do mercado/ 
das sementes de millo nos EE.UU. está en 
mans· de catro empresas. · 

O novo modelo agrícola dos países de
senvolvidos, basado na adopción 'de va .. 
. riedades híbridas, moi esixentes en f~rtili'... 
zantés, irrigación e pesticidas, e de duvi
dosa aplicabilidade ás condicións dos 
países subdesenvolvidos, está deseñado 

·en función dos intereses das grandes -. 
cornpañias que controlan tant<? o mercado 
das sementes como o dqs produtos agro
tóxicos e adubos. · 

Por este camiño o o pan noso de cada 
dia será a oración que no futuro teremos 
que dirixirlle con toda xust_ícia á Stiell en 
vez de a Deus. 

A alternativa a un modelo desta nature
za non pode ser técnica, porque a adop
ción contínua de inovacíóns, sen -máis 
perspectiva social que o afán de lucro,. 
está na sua mesma eséncia . 

A incapacidade da Política Agrária para 
modificar esta dinámica é manifesta. No 
caso do PC, as reformas que se barallan 
manteñen a mesma liña. Unha alternativa ( 
que · poderia introducir modificacióhs 
substanciais é a propm~ta pota Coordena
dora Campones.a Europea. Esta opcrón 
defende a adopción .dun mecanismo de 

O control exetcido polas corporacións 
transnacionais en todos os ámbitos reves
te, no caso . dun sector, tan estratéxico . -
como a alimentación, caracteres preocü~ 

· précios estratificados en función do volu
me de produción,.· que garanta a remune- ' 
ración do traballo e prime a calidade. Apli
caríaselle aos produtos non transforma-
dos e trataría de desalentar a. sobr~inten
sificación, abrigando -a suportar os exce
dentes aos que os xeran. 

pantes. · 

-,Q "DRAMA DA GALIZA E 
FICAR ATRAPADA ENTRE O 

ATRASO EAS 
-c=-o=-=-N_,....,,s=-=E~C~U' É=-=N-=-c1~A-=-s-=o-=-o-

DESENVOLVIMENTO' 

Pero para que tar alternativa lose etecti~ 
va seria necesária unha mudanza profun
da da orde económica internacional; ba
sada nunha conceición solidária_ das réla
cións entre os países desénvolvidos e os 
do T erceiro Mundo. 

N~ste contexto, o drama da Galiza é o 
dé ficar atrapada entre o-atraso e as .con
secuéncias do desenvolvimento. D 

Estracto dun artigo do mesmo titulo publicado no nú
mero 1 O de Análise Empresarial 
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VISITA ÁS INSTALACIÓN.S OLÍMPICAS . . . 

-A incertidume persiste nun everito .no que a ·nasa língua perma~lecerá .ause.nte 

Barcelona 92, a · dous anos dunha realidade 
• VITOR MIGUEZ/BARCEL~NA 

· · O pasado vihtednco de 
· Xullo, mentres os galegas · 
.celebrábamos o Dia da 
Pátria Galega, os cataláns 
facian un xubiloso eco dos 
7~0 dias que marcaban a 
distáncia para os comezos 
dos primeiros xogos 
olímpicos· a celebrar na 
península ibérica. · 

A conta atrás propriamente- dita 
para a celebración destas olim
piadas · dera os primeiros pasos 
cando o 17 de Agosto de 1986 · 
concedíase á cidade. de Barcelo
na . a· organización dos xogos. 
Catro anos máis tarde, · un 25 dé 
Xullo · marca unha encrucillada 

. clave para a análise das obras e -
da · organización destes, tamén, 
XXV Xogos Olímpicos da·era mo-· 

- derna. Uns xogos nos que a · 
preocupación polos máis míni
mos detalles non trasluce un 
mesmo interese por cÜltura's mi
norizadas corno a gaJeg·a, pésie 
á ·reiteración de que dito aconte-. 
cimento ,"es objetivo de todos". 
_ Son précisamente. eses míni

mos detalles os que orixinan o 
complicado proceso organizativo 
olímpico .. Neste senso, as cabe
zas vis'íbeis do Comité organiza
dor (COOB 92) central.izan o seu 
traballo contando con máis de 
1.300 ·instalacións deportivas e 
1 .200 entidades públicas e priva
das, xunto coa colaboración de 
máis de 102.000 voluntários 
preinscritos para traballar en 
1992. Por outra parte, os organi
zadores de Barcelona 92 confian 
en oferecer unha perfección or
ganizativa basada nuntia série de 
campionatos do mundo celebra
dos na cidade condal receñte
mente . (Fútbol, 1982; Ciclismo, 
1984; Natación, 1986; Balonces
to, 1986 e V ·copa do mündo de 
atletismo en 1989). Todas estas 
actúacións corren emarcadas a 
un interese paralelo de menorar 

Vista aérea do anelo olímpico de Montjuic. Na parte superior direita PG.demos ollar un dique na beiramar que corresponde 
á zona de Poble Nou e á Vila Olímpica 

·a infraestrutura urbana d~ cidade _ 
e de sacar o máximo partido po
síbel, economicamente talando, 

. ás olimpiadas. · 
A dous anos vista, COOB 92 

concentra a sua meirande aten
ción no aperfeizoamente dalgun
has inst;:tlacións; no remate dou- . 
tras . e . no comezo de certas · 
obras (tal é o caso do metro de 
Montjuic) aprobadas en última 
instárída. Non embargantes, é 
hoxe · o día no cal Barcelona 
apontouse vários recordes que 
poden estar encabezados por un 
amplo número de participaQión 
de atletas; tamén ser~o estes os 
primeiros xogos que conten cun-
ha Vila Olímpica de 15.000 pra-. 
zas totalmente gratuíta, a dife
rencia doutras edicións, para os 
atletas. Por outra parte, tamén 
está acac;fado o recorde en ingre- _ 
sos por direitos · de televisión e 
marketing, así como o de au-

. diéncia (c.alcúlase que 3.500 mi
llóos de persoas verán por tel~vi
sión a cerimónia de abertura). Fi
nalmente, compre subliñar que a 
XXV Olimpiada será a que rexiste 
o maior número de deportes en- · 
tre ·as celebradas até o dia de 
hoxe. Neste senso, o epicentro 
orga,nizativo dos atinos e desati
n0s da organización atópase no 
Comité organizador; máis coñe:.. 
cido como COOB 92. 

O COOB 92 
O 12 de · Marz'o de 1987 consti
tu íase o Comité ... Organizador 
Olímpico .. Barcelona 92 (COO~ 

92), de acordo coa Carta Olímpi- plan de márketing garante a co
ca, co obxectivo de levar as ré- . laboración comercial con multi
des . r~itoras dos - xogos; Oeste ·· - !ude de empresas; as . cais; en 
xeito,· o COOB 92 sucedia asi ao virtude da categoría de colabora-
Conello reitor da candidatura de ción· comercial receben a deno-
Barcelona 92, qué fic9u disolto · -minación de · Sócio C9laborador, 
dous meses despoi's da eleición Patrocinador, Proovedor, Ucen:-
da cidade de Barcelona como se ciatário e Material Deportivo Ofi-
das olimpiadas. cial. A este respeito, os investi-

mentos directos nos sectores in
Na constitución do COOB 92 dustriais e da construción en 

, mantívose o critérip de unidade- obras e -infraestruturas estrita
que rexiu no período de can~id~- ·mente relacionadas cos xogos, 

. tura; quer d1cer, un consorcio. ascenderán a 429.000 millóns de 
formad~ polo ~overno español, a - pesetas segundo un estudo que 
Generahtat de Catalunya, o Con- o COOB 92- realizou tendo en 
ce!ló ~e Barce!ona e o ~º":lité canta o posíbel incre~ento des
Ohmp1co .espanol. Esta 1nst1tu..., -te investimenfo directo debido 
ción está _rexi.d~ . pola asemt>l~a ao .efeito multiplicador que pro
x~ral gue .dec1d1u que o consor- pagan un movimento investido 
c10 ohmp1co adoptase a forma de tal índole~ Sentadas estas 
de Sociedade ~nónima para premisas, 300.000 millóns en 
acadar unha me1rande fluidez :conceito de turismo e outros tan
administrativa e ~estora. Esta · tos en calidade de impacto indi-

. asamblea xeral esta formada por recto sumarian un total de ún bi
máis de ·c_en pe~so~s, - ~~presen- llón de pesetas que, -de cumplí
tant~s das catro inst1tuc1~ns con- rense as- previsións, superaría 
sorc1adas, das. federac1ons de- con creces o nível de gastos. 
portivas españolas, e do mundo -
económico, social e cultural ca- . Os ·cenários .olímpicos 
talán e español. Esta asemblea 
delega as $Uas competenciasªº o.e. e.ara ªº 92, B_arcelon!i fi~ará 
·comité ·executivo, .que asume a _ . ~1v1d1da en._catro are~s. ohmp1~as 

· máxima responsabilidade á hora -mte~c~~~rncada~ grac1~s- ao cin
de tomar. acordos. · Este sistema to penf.enco de 4~ qu1lqmetro.s 
complétase cun sistema perma- . de lonx1tude que. circunyala a c1-
nente de auditorias realizado do- dade: ~sta~ areas seran ·as de 
bremente por duas empresas MC?ntJUIC, D1qgonal, Vall de He-
coritratadas a tal efeito. · bron, e. Pare de ~~~- . . 

A area de fy1011t1u1c sera a ,zona 
No referente a9 'plantexam~nto 

financeiro do COOB, este básase 
na autofinanciación dos seus 
símbolos corporativos (anagr~- . 

· mas·, logotipos, etc .. .): xunto coa 
venda mundial dos direitos de 
televisión. Outra partida impor
tante acádase coa venda das en- . 
tradas, a emisión de selos, me
dallas e moedas comemórativas 
e de lotarias. Neste senso déstá
canse os máis de 612 millóns de 
.dólares que, batendo todos os 
recordes, .receberá o Comité Or.:. 
ganizador en virtude de ingresos 
televisivos. Por outra parte, o 

que acaparará a máxima aten
ción. Por unha parte, porque 
esta situada en dito lugar o anel 
olímpico, coiTiposto polo estádio 
·e o palau de San Jordi, e por ou
tra, porque as .numerosas-e va
riadas instalacións constituen un 
graf'!diO$O espectáculo visual; 
ainda que ao naso entender, o 
estádio resulta un pouco peque- . 
110 e bastante monótono esteti
camente falando, -cousa que .non 
se· dá no maravilloso e inovador 
Palau de San · Jordi. -Por outra 
parte, o pavillón do INEF, e as 

- piscinas Bernat Picomell tamén 

formarán parte do anel montjui-
cano. ' -

O área de Diagonal, coas ins
talacións do F.C. Barcelona e o 
R.C.D. Espanyol acollará compe
ticións comó o fútbol, hoquei 
(xelo e a patins). mentres que a 
zona ·do Vall de Hebrón contará 
con competicións de ciclismo 
(co velódromo municipal cons
tru ído en 1984), e disporá de 25 
pistas de ténis (ainda sen ence
tar, ao igual que vários campos 
de tiro). · 

O clímax urbanístico da 
"Vill~ Olímpica" 
Finalmente, a área de Pare de 
Mar, observará nas suas imedia
cións a Villa Olímpica. Entre as 
suas características destacan o 
ser a primeira que se situa ao ca
rón do mar. Nese eido, a cons
trución da vita (feita ao amparo 
da sociedade anónima constituí
da baixo o mesmo nome) supón 
un ambicioso proxecto. urbanísti
co. que ,remodela na sua totalida
de a zona do Poble Nou, ubicada 
nun dos recintos da primeira re
volución · industrial barceíonesa. 

A actuación no Poble Nou im
plicoü a destrución das fábricas 
existentes, ficando tan só algun
-has chaminés, asi como a des
trución da· histórica liña férrea 
que discorria desde 1848 entre 
Barcelona e Mataró; liña que por 
outra parte freaba o normal de
senvolvimento do Poble Nou, an
corando .o . bairro (cáseque un 
·arrabaldo) a un urbanisr:no antigo 
e humanizado. Neste senso, 
compre · sa.lientar que na · Vila 
Olímpica, o visitante observa con 
total clarividéncia o auxe central 
das obras de Barcelona 92. O 

.· ímpetu de dous rañaceus ·de 
cuarenta pisos e a_ frenética acti
vidade de centos de obreiros 
construíndo ao unísono -mais de 
2000 apartamentos configura un 
·cadro _de Nova Cidade que re- · 
modelará a frente r'nar'ítima da 
zona, ·adaptando-o para que 

unha vez finalizados ~os Xogos 
Olímpicos, a zona prolongue os 
lindes da cidade configurando 
unha nova área residencial. Des
ta forma, as casas serán todas 
distintas e a trama urbana (e aqui 
ollamos un apego ao autóctono 
pouco usual no noso país) recu
perara o Plan CERDA, a base de 
ruas ortogonais con esquinas en 
chaflán e con interiores e exterio
res con abondosidade en árbo
. res e plantas. , 

Supón a Vila Olímpica, xa que 
lago, un importante proxecto 
completado coa construción dun 
dique para barcos deportivos, e 
de várias praias para os atletas; 
extremos que coa posta en mar
cha dun complexo sistema de 
comedores centralizados e de 
recoleitores automaticos de lixo, 
completarán o que sen nengun 
tipo de dúbidas éonstitue o apar
tado máis interesante e inovador 
deste proxecto olímpico. 

E nós: que pintamos? 
Apesar de todo o dito, estes XXV 
Xogos Olímpicos voltarán encu
miar realidades e a proliferar en 
especulacionismo e oportunis
mo. Asi, era d ignad~ observar a 
faciana dos xomalistas e mem
bros do COOB 92, cando no 
transcurso da recepción e poste
rior rolda de prensa aos meios 
de comunicación , un servidor 
perguntáballe ao Xefe de prensa 
do COOB -Marti Perameu
que seria da nosa língua en ta
maño acontecimento. A resposta 
non se fixo esperar: "Hai catro 
idiomas oficiais: francés, espa
ñol, catalán e inglés, e vintenove 
idiomas aos que serán traduci
dos todos os textos; pero o gale
ga non está incluído. E non está 
incluído por cuestión de comodi
dade, pois seria complicado tra
ducir os textos orixinais a tantas 
línguas". Polo tanto, queridos lei
tores, xa saben que o galego, 
nen. coas sobras. 

Noutra orde de cousas, o mes
mo Marti Perameu, igual de ex
plícito mostrouse cando saltaba 
o tema do Comité Olímpico Ca
talán: "é un tema que non nos 
preocupa porque os constituido
res de tal iniciativa non se senten 
representados por unha parte 
importante da sociedade catala
na. Ademais, remití monos ás de
claracións de António Samaran
ch nas cais pechaba todo tipo de 
posibilidade de constitución 
doutro comité olímpico até o ano 
93". Nen que dicer ten, que o 
contestante ,non lera as declara
cións que ao respeito fixo o pró
prio Samaranch no último núme
ro da revista Fortuna Sports, nas 
cais concretaba que "Certo, qui
zá sucede que levo demasiado 
tempo fóra do meu país e non 
vexo a realidade. Eu dixen que 
no COI estabamos estudando 
unha proposta de Moscova me
diante a cal as distintas repúbli
cas soviéticas que o solicitasen 
estaban autorizadas a levar un 
distintivo que as identificase. A 
·CEE tamén valora unha propost.a 
similar. parp os seus países 
membros. E un tema que esta
mos estudando pero que polo 
visto sentou fatal". 

En definití.va, que pouco se 
imaxinava o Barón de Couber-· 
tain, ao elexer as cidades como 
marco olímpJco supoñendo que 
eran os menos politizados, que 
nen os Xogos olímpicos se libra
rían das inquedanzas dos países 
oprimidos. Polo de pronto, os 
galegos podaremos levar un fa
rrapo "azul". 'O' 



Plan de san~amentO gandeiro 
/ 

/ 

~ stá xurdindo na nasa tetra unha 

nova xerac1ón qe g~ndo_ gal.ego. 

Un gando máis-forte, máis produc-' 

tivo, ·má1s reñd1ble.· 

nova xerac1ón de 

gando sexa 

· unha realida

de, é n_ecesa-

rio o esforzo de 

tódolos 

de iros 

gan- . 

gale-

gos. Ün esforzo de saneamento que

ª Xunta de Galic1a está apoiando 

po-r tódolos medi9s. Colabora có 

Plan-de_ Saneamento Gande1ro da 

Xunta de Gali:ia. 

INDEMNIZACIÓNS POLO SACRIFICIO 
DE RESES EN CAMPAÑAS 

pE SANEAMENTO GAN_DEIRO 

Por cabeza 
Vacas de le1te de menos 

de 6 anos - 85 000 
Vacas de carne de menos 

de 9 anos 85 000 
-Vacas de le1te de ma1s 
de 6 anos --~---_ 80 000 
Vacas de carne de ma1s 
de .9 anos _______ 80 000 
Machos de calque1ra 
1dade __ 67 000 
Fém1as menores de 
24 meses 67 000 
Ovino de le1te 9.000 
Caprino de le1te 11 .000 
Ovino e caprino de carne_ 7 000 
Pago por decomiso 

- 215 pts /Kg canal vacuno .r-
-1 90 pts./kg canal ovino e caprino 

INDEMNIZACIÓNS 
COMPLEMENTARIAS 

ExplotaC1óns de ata 7 cabezas 
- 25 000 pts por animal de le1te 
- 35 000 pts por animal de carne 

Animáis inscritos en Libros Xenéaló
.. x1cos. razas autoctonas e bo1s de 

traballo · 15 000 pts por cabeza 

Benefíciate xa d~_ste Plan. Por un 

gando mellar para tí e para Galicia. 

UNTA-
DE GALICIA rrm 

u 
CONSELLERÍA .DE AGRICULTURA, 

GANDERIA E MONTES 

\ 
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EMIGRACIÓN E POLÍTICA _ 
. . , 

Socialista Uruguaio fora fundado 
por un millonário chamado Furgo
ni, quen morreu pobre logo de ter-

. lle entregado todo o seu capital ao 
Partido. Algo que contrasta pode
rosamente con atitudes que pode
mos ollar· noutros lugares. 

Axitación cultural 
Cal era a situación da emigración 
galega cando vostede chega ali? 
Cahdo eu chego ainda está viva a 
preséncia de Castelao, entrei en 
·contacto enseguida cos ·r.epresen
tantes do galeguismo no exDio, 

- cos republicanos. Sen vaidade 
godo dicer que desde o comezo 
boteime SQbre o traballo cultural e 
lingüístico. Fundamos no ano 64 o 
Patronato da Cultura Galega, ain
da que tamén actuamos neutros 
colectivos. O Centro Galego do 
Uruguai, que é o mais antigo do 
mundo, foi fundado en Montevi
deó no 1879, e se ben tivo uns co
mez'os progresistas, posicionados 
contra unha dítadura que houbo 
na época, logo foi esmorecendo, 
variando a posicionamentos clara
mente conservadores. Eu tiven ali 
dentro numerosos enfrontamentos 
polo meu compromiso coa Repú
blica e a Galiza verdadeira, sen 
que ao fin deixasen os meus ad
versários de recoñecerme o meu 
traballo. 

'DESDE O COMENZO 
·o PATRONATO 
SOFREU O ATAQUE 
SISTEMÁTICO DA 
FRANXA MÁIS 
REACCIONÁ--=-Rl_A_D_O_S_ 
DIRIXENTES DAS 
SOCIEDADES 
GALEGAS' 

Supoño que cada un dos centros 
galegos ou casas de Galiza eran 
diferentes, como actuaban politi
camente dentro de colectivida
des recriativas, ou corporativas? 

Fernando ·. P~reira, alcalde de Soutomaior· 

Evidentemente eran moi diferen
tes, eran só homoxéneas no que · 
supón de preséncia da Galiza na 
emigración, por exemplo o Centro 
Galega é unha sociedade recriatj
va de certo prestfxio, cun fermoso 
edificio no centro, era unha socie
dade que poténcia sobretodo un 
grupo de baile, con cartas cualida
des de ballet, sen compromisos 
coa nasa terra. Logo está a Casa 
de Galicia que é unha sociedade 
médica fundada por un home pro
gresista e liberal, natural de Baio-

:' 

.'A habilidade dos que traballámos na emigración foi 
compaxirlar a intranSixéncia ideülóxica có diálogo aberto' 
• ANTÓNIO MASCATO_ L~go 'de vinte ·anos de emigra-
. c1on, apreséntase ás · eleicióQ~ · 
Desde as primeiras·· municipais_ do setenta e nove ria 
eleicións mantén unh_a .. cabeza 'dtinha. candidatura inde-
ámpla mar><e-de-votos para ·pendente e gaña . . Que tiveron 
governar·en: maioria. O seu que· ver no resultado os seus an
é un concello avanzado "no tecedentes como futbolista de 

· sona ·na· comarca? proceso-de normalización 
. lingüística e de axit~ción Home, nunca.pensara niso." Éu xo-

. gara ha equipa de Arcade, que . é 
cultural. Dos seús vinte máis antigo que o .próprio qe1ta, é 

· anos de emigración . . verdade que era pastante popular 
. americana conserva a lene · pola miña práticá desportiva, sª 

. elégáncia dUnhas patill~s, · cadra é .moifo pensar que tivese -
- b~áncas, das que ten'_ tirado · algo .que.ver. Xoguei dez anos an
grande parte da sua i_maxe tes de i_r para América, lembro que 

exterior. Do interi0r saille un . daquela íase. inaugurar' o . novo 
campo e quixeron poñerlle o meu_ 

.brillo que lle asulaga OS· · · · nome, ao que.' me neguei, tamén 
ellos cando lembra ·ínjimas ·.qLiixerari facerme uhha homenaxe, . 

. . pasaxes . da: sua biografia. . mas"eu-só aceitei qúe me· nomea
. Fernando Pereira, peritq, : 'Sen s6do de hon·ra, o único -por 

. emigrante, axitadór ·políti~o; cert~ "que ainda ten o clube. 

libreiro e alcalde. Algun d1a vostede é desa xeracion perdida·. 
tamén será unha personaxe de" nenos da post-guerra, . onde 
dalgµ_nha novela. entra en_ contacto e~ nacionalis-

mo? ·· 
As . primeiras . aproximacións son, 
se . se quer un pouc9 folclóricas. 

· Estudando en Vigo,, entro en rela
cións cunha persoa moi preocu:- · · 
pada pola nósa músrca tradicio-:
nal; organiZador d~ grupos d~ ·gai- . 

. teiros · e de danza, até procuró1:.1 
· .criar unha escala de . ·zanfoñas . 

Chamáb.ase don António F:ernán:.. 
dez, un enxeñeiro -que facia os cál- ·· 
culos d_e -formigón sen utilizar. as 

'No CENTRO GALEGO 
.OEURUGUAl ,TIVEN ' 
MOITOS : 
ENFRENTAMENTOS 

regras d~ cálculo. Mantivo unha . na, Xosé Maria Barreiro que tívera 
atitwde galeguista, pénsese que que fuxir, por razóns ideolóxica~. 
falo dos anos corenta e tantos, da Galiza; hoxe é unha sociedade 
cincuenta, nos que a situación moi forte, ten cen mil sócios, é 
para o noso país era tremenda, no unha sociedade das que ali cha
momento era imifonsábel facer in- man mutualista, que cumpren 
tervencións públicas· en galega e .unha fun~ión so~i~I, hospital~ria, 

. . . . . cunha mo1 boa b1bhoteca, e ainda 
~os f1~eí!1º!~ na · pnmeir.a !esta do que nos seus estatutos se afirma 

1 d_estorrnllo. · q~e orgamz~mos na que o un por canto do seu orza
escola de pen~o~ -:d~ Vi~o. Sen ·. mento ten que dedicarse á defen
ve~c~llos. .Partida~i os, naqueles . sa da cultura gal~ga, pois o certo 
ano~ ~nto~10 F~rnandez .era quen é que non tan nada. Os únicos li-
resum1a o sent1mento gaJegu1sta, bros que se editaron foi nunha 
do gue eu xa esta~a as1:1lagado. época na que estábamos Manuel 
Supoño_ qu.e é . na erryigraoi~n Meirán, guen ainda é o director de 
on~e cnstahza a 1deolox1a nac10- "_Sempre en Galicia", e eu, e edita
nahsta. mos uns cantos libriños entre eles 
Por suposto. F!xate que e~ chegG un titulado "Valoració~· de· Pon-

. ao Uruguai e o prímeiro dia ia ca.,. dal", -d.~1\_diplomático de carreira, 
miñando pola rua 18 de Xullo, rua que -foi fundador do S~minário ·de 
principal, e atopo un mitin do· Par~ E$tudos Galegas... exiliado en 
tido Socialista no._ que estaban Montevideo; refírome a Luís To-POLO'MEU · 

COMPROMISO-COA 
REPÚBLICA -E A 

" dándolle .moi forte ao goyerno, di- bío. . 
· cindo. verdades comá castelos, Estas sqn as mais importantes, 

GA~IZA VERDADEl.RA' . 
aquilo era. novo para min que viña . as outrás· son menores e moi es
do deserto ideolóxico: Por . certo · peeíficas, por exemplo a do Val · 
que o ainc;la respeitábe! Partido Miñor -~ para xogar aos t>qlos; e 
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até se chama algo así como So.
ciedade de bolos do Val Miñor, al-

. guns foron esmorecendo, como- o 
Centro Coruñés ou o Lucense ao 
ir. a menos a emigración desas zo
nas. 

A fundación do Patronato da Cul
tura Galega procurou ser ·unha 
resposta á penúria cultural? 
A situación era tan minorizada que 
efectivamente tivemos que fundar 
no 64 o Patronato como unha res
posta á perda polos dirixentes do 
que eran os seus sinais de identi
dade, á sua lamentábel desRreo
cupación pela nosa cultura, con 
esforzo e combate. Desde o co
mezo ·O Patronato sofreu o ataque 
sistemático da franxa mais reac-
cionária dos dirixentes de socie
dades galegas, mas foise consoli
dando unha nova maneira de in
tervención político-cultural, hoxé 
sen ter a importáncia que tivo ain
da mantén acesa a luz. O impor
tante para nós era manter viva a 
preséncia da Galiza entre os emi
grantes, entre os exilados; libros, 
conferéncias, mostras, ciclos, tá
boas redondas ... 

Eramos meia dúcia, mas as ac
cións culturais e políticas que le
vamos para diante semellaban es
tar feítas por un reximento inteiro, 
falábase xa daquela da preséncia 
dun nacionalismo militante con 
base ideolóxica, causa que sendo 
certa hai que situar na xustiza da 
cantidade, · eramos poucos con 
moito traballo para cada quen. 
Tiñan contactos con outras co
lectividades galegas de Latino
América, organizábanse cousas 
conxuntas? 
A grande habilidade dos que tra
ballamos nas distíntas épocas na 
emigración, mesmo en países di
ferentes, foi a de saber conxugar 
a intransixéncia ideolóxica co diá
logo aberto con todas. as socieda
des. Neste sentido nós tiñamos 
fundas diferéncias co Centro Ga
lega de Buenos Aires, e contado 
soubemos manter cordiais rela
cións con eles, o que nos permitia 
aproveitar invitados deles para as 
nosas xornadas patrióticas do 
mes de Xullo. Carlos Velo, Luís 
Seoane Emilio González López e 
moitos mais pasaron por alí, Lo
renzo Varela, fruto da prudéncia 
que tivemos en manter conexións 
e contactos con outros colectivos. 

No mesmo sentido podo citar a 
un banqueiro que foi un grande 
valedor da nosa economia, nacio
nalista e republicano, Xesus Cana
val, participaba das nosas arelas 
e financiaba as nosas actividades; 
aínda que poda parecer un contra
sentido. 

'CANDO AQUI ERA 
IMPOSÍBEL EDITAR 
LIBROS EN GALEGO 
ALI EDITAMOS UNHA 
BOA PARTE 00 FUNDO 
BIBLIOGRAFICO· DA 
EMIGRACION' 

Emisión radial "Sempre en 
Galicia" · 
Fixo antes unha referéncia á emi-. 
sión radial "Sempre en Galicia", 
da que era colaborador; como 
lembra aquela experiéncia? 
Era e teño o orgullo de selo ainda, 
porque iso significa qué ainda se 
mantén vixente. Desde hai cor.anta· 
anos a audición "Sempre en ·Gali
cia" está na emisora t1ruguaia. Na
céu aos pulas de quen foi ideólo-· 

· . go·da emisión integramente en ga
lega, única experiéncia, o deputa-

·~ 
.. 

'CANDO APARECEN 
·As PRIMEIRAS · 

do Alfredo Somoza, xunto con Dentro desa .. viaxe hai algun pro
outro grupo de galegas entre os xecto para realizar co que ~esta-

- que destaca o finísimo pq_et? es:.. . de emigración galega? -

. ·•A Ccfnve·rx~nci~ _··.lnters~ 
dical g~ñará as · Eleicions 

. Sindic.ais. No País. Vasco, ELA
SlV,. que xa é a primeira · centrál, 
veria aumentado o seu número de 
delegados; a Converxéncia lnter
sinaical Galega convertiriase, pala 
sua parte, na primeira ceritrál en_..,. 
Galiza e UGT seria o pri.meiro sindi- . 
cato no resto do Estado. Esté é o 
resultado dun ·inquérito sobre in
tención de voto para as eleéións 
sim~icais de 1990, elaborado · pór 
ALRF Millward Brown para a Fun
dación Largo Caballero, depé_nden
te da UGT. 

FORZAS . 
NACIONALISTAS 
TRATAMOS DE 
VENCELLARNOS A -
ELAS.-CO P/ÑEIRISMO 
NON HOU=-=B=-=O=-----~ 
RELACIÓNS DIRECTAS' 

d~ da República -que m.orreu hai 
pouco- que conseguira librarse 
da morte acochándose nun armá
rio da sua casa; tratei moito .á viú
va e ela corítoume que un día fixo 
a Guarda Civil facer un rexisto á 
casa, miraron dentro do armário e 
aseguraron non ter visto nada. A 
muller tiña a seguridade de que 
aquela parella de guardas eran re
publicanos. Ben pois este deputa-

quecid~ Em!lio Pita, Xesus Cana- Sempre!. o" Patrc.~mató da Cultura 
val1 nac1.~~!lhstas galega~, fµndou- Galega, cando aquí era imposíbel 
se a em1s1on que"desde o comez? editar libros en galego, editou 
leva o nome de Sempre en Gah- unha boa parte do fundo biblio
cia". ·gráfico da emigración, ou do exí-

0 próximo dous de : Setembro lio, foi l solidário cos escritores 
cumpre corenta anos de vida inin- comprometidos. Ben, pois procu
terrumpida, escóitase .tanto no rarei iniciar todbs os contactos en
Uruguai como na Arxentina, cando canÍiñadbs a ·celebrar durante 
hai eleicións que teñen repercu- tqdo o ano 1991 ,- o ano adicado á 
sión no Estado español, a emisión _ atitude ·solidária ·dos emigrantes, 
é rnoi solicitada. Colaborei os vin- · mostres de todo a· traballo feíto 
te. anos que ·botei alá e ainda ago~ nas tres granqes colectividades da 
ra mando algun traballo ao actual · emigración, de . Montevideo, de. 
director, Manuel Meilán, que per- Buenos Aires e da Habana, confe
tencera ao Partido Galeguista, ho- réncias e debates, Homenaxe á 
norábel compañeiro de activida- emigración solidária. · 
des en defensa da nosa entidade, No·n sentirqn, se c'adra os mais 
que tivera unha estreita refación novos, a n.ecesidade de organi
cen Castelao. El empeñouse en zardes políticamente. algun . tipo · 
·que eu participe nas cdmemora- de estrutura, fose· partidária ou~ 
cións dos coreta anos da funda- apartidária? _ . 
ción do-programa e alá estarei. . Houbo un intento que non callou, 

chegou a facerse unha xuntanza. 
Cando o Celso Emílio. estivo en 
Venezuela foi alma rñater dunha 

A central sóciatista alcanzaria o 
·45, 1 dos delegados, a nivel estatal, 
·frente qO 39,6 de anteriores elei
cións. ccoo· 1ograria o -39,4 sóbre 

-o 33,8 do ano 86. As ·restantes 
candidatwas, de ámbito estatal,. 
observarian un ·descenso. 

O rnquérito realizouse en toqo o 
território do Estado através de algo 
máis .de mil entrevistas. D 

'O vaivén da unidade 
nacionalista mar~a' 

entidade que sé perdeu, uh Pa• . 
droado, ou Patronato, nón lembro 
agora o ·nome certo. Tamén esta
ba en .México o Luís Soto á frente 
doutro Patronato da Cultura, do 
que· era secretário Carlos Velo. 

• .Protesta · en Cea polo Cen-· 
. tro de Saude. Un méd,io cento. -
de viciñós da localidade de San 
· Cristovo ·de · Cea, protágonizaton 
unha protestá · silenciosa no acto 
inaugural. do centro de saúde de~te 
concello, por entender que -.o sitio 
da ubica'Ción non é o correcto e,.... 
que obedece unicamente a intere- , . 
ses particulares do alcald~. Xosé · 
Hipólito Rodríguez Presas (PP
CdeG), informa Xosé R. Castró. 

Lago de vinte anos deixa a emi
gración e yolve á Galicia. Cales 
foron as razóns fundamentais 
para dar o paso? 
Non hai unha razón dominante, 
son unha chea delas. Comezara 
a ditadura nun país de tradicións 
e prácticas democráticas con 
raigames, eu figuraba nas listas 
negras dos que usurpaban o po
der, facíaseme difícil andar tran
quilamente por alá. Logo houbo 
razóns d~ carácter familiar e a 
nova situación política no Estado 
español, que favorecía que retor
nase a colaborar na recupera
ción da nosa identidade nacio
nal. 
Aquí monta unha libraria que se 
destaca por unha nova maneira 
de vender libros, integra activi
dade cultural intensa na libraria 
Castelao ... 
Teño que dicer que non fun eu 
só, un compañeiro participou da 
arela de facermos comércio de 
libros con outros alicientes, eco
nomicamente foi un frácaso, mas 
como experiéncia cultural acho 
que ternos acertado plenamente, 
Yayo e mais eu. 
Desde as primeiras eleicións 
ven gañando con ampla maio
ria, á frente dunha candidatura 
viciñal independente, como 
xustifica a non participación en 
organizacións partidárias? Ten
do en conta que hoxe o nacio
nalismo aparece estruturado en 
todo o abano ideolóxico. 
A orixe está nunha tentativa dun 
grupo de viciños de Soutomaior
patróquia de criar unha candida
tura segregadora a respeito da 
parróquia de Arcade. Decidiuse 
que era algo non desexábel e ~r
tellouse a candidatura viciñal in
dependente, que daba resposta 
de unidade entre as duas parró
quias aos que procuraban rachar 
o Concello. Desde o comezo so
mos pois un grupo asambleário, 
as· decisións tómanse entre- to
dos, ainda hoxe é así. Somos 
pioneiros na normalización lin
güística, desde os primeiros dias 
de governo municipal ternos ga
leguizado o Concello. Sendo bai-. 
xo o orzamento, dedicamos. ·á 
cultura unha parte importante, 
estamos a pr9parar duas casas 
da cultura, uriha para cada pa- · 
rróquia. Ternos biblioteca chea 
de· libros e de xente. Levamos 
.unha·política social avanzada.~. 

Non é caso de falar de realiza- ·-. Nese tempo procurouse a relación 
cións, mas este é un concello .. -entre as tres sociedades que tiñan 
galego sen complexos. preocupación polítrca mais alá do 

si~ples traballo cultural ; xúnto co · 
noso Patrónato, mas o certo é que 
tendo cordiais relacións non che-

'SOMOS PIONEIROS 
NA NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA, DESDE 
OS PRIMEIROS DIAS 
TEMOS 
GALEGUIZADO O 
CONCELLO' 

Ainda que poda semellar políti
ca ficción, quereria perguntarfle 
polo futuro. Hoxe ternos forz_as 
políticas próprias, mais "'OU me
nos consolidadas. Como intue o 
futuro do nacionalismo e, por 
outra banda, decidirá algur.i dia 
abandonar a independé~cia 
partidária para arroupar a al
gunha forza política? 

gou a callar algun tipo de estructu
ra política. 

Seoar1e., galegüismo 
histórico e novas forzas 
nacionalistas 
A quen lembra con especial rele-
· váncia na colectividade emigran
te en América Latina? · 
Sen dúbida a Luís Seoane. Tef-ío 
por el estima particular, resumo de 
todos os saberes, loitador soCia.1, 
e compromiso político. · Mai!? alá 

A inauguració!J levou-se a ca~o 
no decurso da pasad? semana, 
coa asisténda do Conselleiro de 
Sanidade, Manuel Montero Gómez 
e vários xetes .do seu departamen
to, que foron recebidos polo alcal
. de popular e ·máis o seu grupo de 
govemo . . 

Os manifestantes chegar6n ás 
imediacións do Centro, encabeza
dos polo concelleiro do BNG, Xosé 
Manuel Quintela González e o do 
PNG-PG, Manuel_. Arias Carral por-· 
tando duas pancartas nas que se 
podia ler "Sanidade, si; cacicadas, 
noo; non aos p0stos de trabal.lo a 
_9edo" e "Negócio ea Sanidade". 

-O comunicado difundido pala 
oposicjón nacionalista, sinalab.a 

·que a curta história do Centro de 
Saúde ·e un claro exponente do 
·que ven senda a política caciquil 
deste concello, que o levou a un 

Ben, o priméiro é que en política 
hai que actuar con xenerosidade, 
sen dogmatismos nen . prexuí
cios. Se fixese unha ~ valoración 
política do futuro podo cair nun·
ha valoración tan subxectiva . 
como irreal. O que vexo é un vai 
e ven da unidade do nacionalis
mo que non entendo a. até ma
rea. Son un espectador,. penso 
que hai un sector do nacionaHs"" 
mo onde é real a unidade, 'as
pecto positiyo que saúdo, .ogallá 
iso facilite a unidade nóutras es
truturas, falo, como é natural, d~ 
unidade do sindicalismo nacio
nalista. Polo demais o' meu res-· 
peito para os partidos que ac
tuan, máis para aqueles que es:
tán .máis perlo da miña ideoloxia, 
o caso é que- participo dun grupq 
progresista de ideolóxia diversa •. 
no caso de eu participar nunha 
organización . política pode que 
me seguise a maioria, mas nerY 
todos. O certo é que ~ó teño a 
ambicíón pÓlítica de ser alcalde 
de Soutomaior, dígollo aos parti
d©s de $mbito. extra-galego ·que 
me -lanzan proposta$, se algun 
dia se dan as condicións obxec
tivas para formar unha grande 
forza nacionalista, aberta, teria 
que· replantear ·a miña postura 
actual. Seria ".a maneira .de coad
xuvar no advenimento dt.mha Ga
liza Nova. O 

. do-seu carácter de artista ir'npre'" 
sionante está o home x-eneroso, 
entregado á nosa cultúra. Non 
irnos descob~ir agora os v~lores 
dunha das figuras do renacimento, . 
do enciclopedisrno galega. Só 
procurar que a lousa do siléncio e 
do esquecimento caía sobre el, 
non sei se sabes que a excelente 
biplioteca do Com~ello de Souto
maior leva o seu nome, e que o 
ano pasado o noso Concello adi
cou . á sua memória todo o ano .. 

liñan vencellos cos galeguistas 
mais vellos, _ co que deu en cha
marse "piñeirismo", e posterior
mente cos partidos nacionalistas 

- estado de estacamento, a pesares . 
dos múltiple~ factores fav.orabl~s 
con que canta para o seu desenro-~ -
lo". 

· emerxehtes, PSG e. UPG? . 
Co galeguismo histórico por .su
posto. Cando se falo.u de ·darlle 
novas pulos ao Consello .._de Gali
za, que foi o único govemo rep[e
sentativo que tivemos, e foi presi
dido por Castelao, fundado no ano 
corenta e catro, ben, pois con eles 
si, - con Rodolto· Prada, quen tora 

· secretário de Castelao entre 1940 
e 1950, ,ou con Alonso Ríos; o pro
blema é que ian morrendo. Co 
chamado "piñeirismo' '. non houbo 
relacións directas, si tivemos con 
xente que estabé,'1 vencellada a.Pi
ñeiro, como un .libertário.;. tamélil 
fundador do Patronato, e qué est1i
vera na cadea con el, chamábase 
.García Durán. Certo que cando 
aparecen as primeir:as forzas na
cionalistas p11eocupámonas de ein
trar en contacto con eles, e venoe
llarnos até onde fose p síbel..No · 
é agora caso de Jr ao miúdo, mas 
o certo é que esfo1.emos coa xente 
que aqui estaba a t1raballlar na 1res-

. tauración das rgani:l'a i ns p líti-
cas própri . m s ~ lid ri s con 
eles. D 

Tamén afirma a nota que as moi
tas ·aberracións GOmetidas hai que 
sumar ~sta edificación·, constuida 
no único espacio con posibilidade 
de ser adicado a lugar de recteo, 
·arruinando incluso edificacións co
lindantes e destruindo un conxunto 
armonioso co .entorno como era a 
antigua casa do.s - médicos. q 

• Só o PP-pudo apresentar 
candidatos á Xunta Eleitoral 

· de Galiza. ·O Grupo . Parlamentá
rio do BNG, Mixto e PSOE r:ion re- · 
Cibiron notificación é:lo Pe.rlamento 
para que apresentasen os ·seus 
candidatos .á: Xunta Eleitoral de Ga
liza,, prazo que rematou .o pasado 
dia 21; · 

-
Debedio a esta auséncia de noti-

ficaci,ón ofidal só o Partido ·Popular 
apresentou os seus candidatos .. 
polo que o BNG solicita que se 
subsane o erro material que deu lu
gar á non recepción do documento 
polos grupos perxtJdicatjos e, con
secuentemente . <:¡ue se reaQra o 
prazo por un tempo prudencial a 
partires do 1 de Setembro, data de 
apertura do próximo Período de 
Sesión s. O 

.1 
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CRISE DAS _EMBAIXAD~S. NA HABANA 

A SEGUNDA DERROTA DE CUBA 
" · 

--
. -

- Cuba debe operar nunha _situación eco
nómica moi difícil e as certezas ideolóxi
cas, mesmo as máis asentadas, desfanse 
pouco a _pouco cando escasean os bens 
materiais. 

A _perda_ de Cuba· foi a :última derrota et.o 
imperio español. Os norteameri<;;anos pro- · 
vocarañ o fundimento dun buque. da sua 
própria nacionalidade, o Maine, cómo dis
.culpa para intervir centré!. os españois e 
p·reparar asi a sua _entrada na il.la. Case. un

. . . século-despois; España foi de novo á víti.:._ 
ma das estrataxemas norteamericanas e 
foi a única derrotada a resultas dos acon.. 
tecementos producidos na sua embaixada 

Salvador, n.on ten reparos, . sen 'embargo~ . '-Latinoamérica, queda afectada a celebra
en oferecer a sua embaixada da Habana · cióh do V Centenário -Castro ~ 'Ortega 
a canto refuxiado o desexe -álgo ·que .' fixerón ~hpvo r$COr~:latório do .pouco salvá- · 
nen ltália," nen nengun outro país. se atre.:. bel papel de España na .c~lonización de 
vera a facer no caso dos· recentes -refuxia- América- e vese escurecida a imaxe dun 
dos albaneses-, e os seus diplo-mttticos, Felipe, até .agóra destacado representante 
desde o ministro Ordóñez; ao encargado da Internacional Socialist~ e adecuado in
de. relacjÓns c"on Latinoamérica, Luis Yá- termediário "e conselleiro dos paises lati-

- A prol de Fidel xogan os seus esforzos 
diplomátic'os, a sua preséncia en todos os 
foros intemacionais e os seus ensaios~ de 

- o 

.. : 

na Habana. , · . , . 

. Por máis que a prensa propria presente 
a un reí e.a un presidente viaxeiros como -
recoñecidos mediadores internacionais, o 
certo é que a dip-lomácja español_a fai au
gas.. A España que non protestara pola 
desaparición de cidadáns -inscritos copio 
españois na emt;>aixada de· B.os Aires,. du
rante os tempos ben recentes da· ditadura 
arxentina, a España que apenas se deixou -
ouvir pola matanza · de campesinos, refu-

. ñez, talan de chispas e estimulan 'a revol- noámericanos. É tarde para as rectifica
t.a. _ . - . . . . cións de Yáñez, para as chamadas á cal
. A estas alturas non caben dúbidas de . m~ de _Guerra, ainda- que o -di~lógo se re
que os aco11tecementos das últimas xor- tome. A Españ~ de Felipe fqi vítima dos 
nadas en Cuba son consecuéncia do ené- .norteamericanos. até un ponto que o fran
sim0.Jntento de Washingfon pot someter -quismo soubera evitar durante coarenta 
a. illa: González cun sentido da inoportuni- anos. · · 
dade -que xa mostrara ao entr.ar. na 
OTAN- acedeu, ~en dúbida, ás presións 
norteamericanas. E tarc:;te xa para lamenta-

. xiados na sua embaixada ··de Guatemala, 
·a España que non tivo azos de es-ixir unha 
investigación tras ó" asesinato .de .Ellacuria 
e outros seis xesuitas españois en San 

Q TOUR -

, lo. Fidel non é_ un ambiguo liberal presio
.nado polos militares. A CE non reacionou, 
Latinoamérica -cunha conciéncia de seu 

··cada vez. maior-:-- non .saiu en apoio de 
Felipe e moitos. intelectuais e cidadáns 
protestaron polo evidente acoso ~o réxi-. 

·me cubano. Queda· malparada a ponte 
que E~paña pretende ser entre Europa e 

. Claro que a ineptitude e· sumisión espa
. ñola, se ben non derrotou a Fidel., tampou
·co o beneficia. A situación de Cuba é dif í
Qil, envolta puns princJpios políticos into
capos durante trinta anos, - vítima dunha 
situación mundial coxunturalmente -só 
coxunturalmente- desfavorábel, Fidel ne-

. ces ita abrir as fiestras da illa. Pero, como 
faceto sen convertila, como el mesmo ben 

_ di, "nunha prolongación de Miami"? 

RICARDO RIVERA - -

Rematado o Tour 'de Fráncia compre facer , entre os dez p'rimeiros. Por equipas, Once 
unha análise que some.nte pode ser positi- · .e Banesto foro,n segundo e terceiro, res-' 

- va. · · peitivamente. En. rnsumo, unha gran ac-
Moitos-falan de decepción e mesmo de· tuac!ón e unha gran _esperanza. 

desastre, Oatros, sempre pensando en Sen enterrar a Delgado que ainda pode 
Delgado, opinan que deben pasar ,dez ou dar n.ioitas vitórias, hai que pensar que 
doce ános até conquerir un novo trunfo. Marino, con 33 anos, está xa no ocaso da 

. Certo é que Perico_eséomenzou o Tour sua carreira e non é unha alternativa· para 
pensando na,vitória, pero famén o querían . gañar_ un Tour. Nunha situación semellan
para eles Fignori, Roche, Mottet, Bernaq:f, te, pero por outras razón~. atópanse .Pe
Bugno e alguns outros. Ao remate, Le- -- dro Ruiz Cabestany (28), Anselmo Fuerte 
mond, sen gañar -unha etqpá e "vestíndose· (28) e Eduardo, Chozas (30), corredores -
de. amarelo na penúltima, deu ou~ra. lec- - que_ poden gañar etapas, facer bó papel, 

· ción-de estratéxia e de forza. pero sen categoría abon'do para gañar ·a 
_-Pero a .representación e_spañola non rolda francesa. • 

pu ido facelo rñellor~ Tres vitórias de etapa_ A esperanza é yn . enormé. corpachón 
a cargo .de Léjarreta, Chozas .. e lndurain -e con 26 anos e cara de_basco. Miguel lndl!-
os· tres, xu.r:ito con Delgado, ·c lasificados rain, un ·gre9árío de Delgado, que de se-

. guir na actual progresión pÓd~ ch·egar até 
9 mái~ alto do podium nos Campos Elí
seos. 

Os s.eus detratores talan de inconsistén
cia, de debilidade psicolóxica, de no'n es
tar capacitade. para voltas longas, de fra
caso na montaña e, ademais, de non ter 

- físico de cicfü~ta. 

.As respostas veñen servidas en band~
xa de prat~. A debilidade psicolóxica e in
consisténcta son produto de sair como 
número dous.; a mentalización de lndurain 
é, sempre, a de axudar a Perico e, se 
pode, gañar algunha etapa. A resisténcia 
física para soportar grandes voltas vai en 
aumento co paso dos anos, até acadar o 
cúmio ao redor dos 28. O fracaso na mon-

-taña, penso que despois de ollar a etapa 
• 

íY)(}fJ)fi©&fJ)!J0& 
(! üfJJíJl[j[}f]l(}(jJ-

OS LIBROS Q_UEVOSTEDE QUERE LEA 
SERVIDOS N-o SEU DOMICILl_O 

. . 

, relación~ 9omerciais estábeis con todos 
os paises. 

Un dato, esquecido nas informacións 
de por aqui, pero fundameotal, po9e ser 
o que esteña no fondo a decidir a balanza: 
a nada envexábel situación do resto de 
Latinoamérica, a xigantesca débeda ex-

. terna, o polvorín provocado polo feito de 
que na última década o PNB latinoameri- _ 
cano descendese en termos relativos e · 
absolutos. Cuba non ten ·a República Fe
deral Alemana ao carón, senón a Guate
mala, o que non a exime da necesidade 
de cámbios. No ano 2000 a comunicación 
será libre na sua difusión e ninguén poda
rá · neutralizar, recurrindo a médios técni
cos, .todas as Tele-Martí que daquela 
existan. O 

de Luz-Ardiden, non é un argumento sóli
do. O único que semella certo é que o seu 
físico non é o dun ciclista, pero Miguelón 
sube 'sentado, esprinta de pé e move de
senrolos atípicos para un ciclista, pero 
axeitados ás suas características. Ade
mais é o mellar contrarrelóxio e está afeito 
a -sot'rir como o que máis. 

Non é cuestión de enterrar a Pedro Del
gado, nen tapar a sua irregular actuación 
eleyando a Miguel lndurain. Pero si é certo 
que este pode ser un próximo gañador do 
Tour. Cómprelle unha equipa forte e des
pois terá que mostrar se pode aturar a te
rríbel presión á que vai ser ~ometido polos 
médios de comunicación. Tanta como á 
que sempre está sometido o que até hoxe 
é o seu xefe de filas. 

A solución dentro dun par de anos. O 

~(]!Jl í](!)g Cubra e· remítanos a sua ficha. de pedido: --.---'----'--'--- '--------------

-_ Libros Galegas e · 
· · Portugúe~es 

-Libros de Cuba, 
. China, Urss, · 
Francia ... 

. . - . . 

-Libros· de 
Economía, 
Filosofía e Ristoria 

No me e apelidos: ___ ...---------'--------------------

- Enderezo: ____ --'------------------------------

Pobóación: _________ ------ C.P. ---- Telf.: ._-__;;_ _______ _ 
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, . 

,. 

somos coñecidos 
na Galiia inteira, 
pola nosa 

·especialización 
en -libros 
galegas 
e portugueses 

. República 
Praza do Libro El Salv.ador, 9 

TeL 26 63 77 · TeL 56 58 12 
A ,CORUÑA SANtIAGO 

CHAMEAO 

TLF. _(986) 43 36 24 

E SOLICITE 

AS NOSAS T ARl.FAS 

PUBLICITÁ_RIAS 

A BOBA !lllli 
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: .A NOVA EUROPA 

A ·uNIDADE ALEMANA.E A CONSTRUCIÓN EUROPEA 

1. A nova unidade dos alemáns, coa exis
téncia, despois de· cuarenta ·e cinco anos, 
dun só Estado alemán, · é un feito político 
de primeira magnitude·, grávido de conse
cuéncias para Europa e Eurásia e que ten 
tamén un alcance mundial, froito en gran
de medida dos procesos xeralizados de 
cámbios na Unión Soviética e na Europa 
do Leste, eles mesmos posibilitados pola 
evolución dun espácio europeu no que 
crecen as dinámicas de cooperación e de 
intercámbio e no que a ameaza e a con
flictividade deixan cada vez mfüs de ser 
percebidos como reais; ·e, asemade, un 
factor decisivo dunha saida histórica posi: 
tiva dos devanditos procesos, da constru
ción de Europa e, en definitiva, da paz e 
da colaboración entre os povos en Eurá-
sia. · 

'FALAR DUN IV REICH LEVA 
A NINGURES E NON 

PERMITE UNHA ANÁ_Ll_S_E _ 
POLÍTICA' 

2. Descalificar a reunificación alemana, ta
lar do agramar dun IV Reich e dos pavos 
europeios submetidos á nova superpotén
cia xermana, do vello perigo teutón non é 
lexitimo se somentes se expresan temo
res. O novo estado alemán é un feito polí
t ico que ten que ser pensado políticamen
te . Hai evidentemente nunha Alemaña uni
ficada un exceso de poderio (económico, 
demográfico) verbo dos seus viciños (non 
militar ou xeográfico). Pois ben, este exce
so-] que non entra dentro da categoria de 
superpoténcia que Alemaña non é) é un 
problema político que necesita unha solu
ción política na comunidade europeia que 
se crie. A expresión de medos e temores 
sen máis non é un ponto de partida axei
tado para enfrontar os problemas euro
peos de hoxe. Falar dun IV Reich lev~ a 
ningures e non permite unha análise políti
ca. 

3. E se máis alá do temor coa oposición 
ao IV Reich o que se pretende é a existén
cia de dous Estados alemáns, isto leva á 
situación anterior hoxe cancelada: exis
téncia de bloques, tensión en Europa, po
líticas de seguridade puramente arma
mentística, unha comunidade europeia in
suficiente enfeudada á OTAN e a uns Es
tados Unidos hexemónicos, unha ausén
cla de política europeía que funciona 
como política ao servizo dos intereses 
globais de USA. Que certas voces da es
querda coincidan nas consecuéncias coa 
direita máis reacíonária é lamentábel. 

4. Realmente non hai alternativa hoxe 
para Europa e a Unión Soviética. Do pro
greso profundo na distensión e na c<?labo
ración posibel polo fin da guerra fna de
pende o trunfo da perestroika que á sua 
vez abre os camiños para a construción 
dunha nova comunidade europeia e dun
ha Unión Soviética renovadas. Todo 
aponta a unha era de paz en Eurásia e o 
Estado alemán é chave en todos estas 
procesos e dinámicas. É inútil talar dunha 
liña desde o Sacro lmpério até o IV Reich. 
Os povos xermanos sempre estiveron en 
movimento desde os masacrados polas 

'M.OITAS DAS PROPOSTAS 
QUE HOXE SE AVANZAN. 
HAI CINCO ANOS O. SEU 
MELLOR CALIFICATIVO 

SERIA O .DE UTÓPICAS, .E A 
. ,INICíATIVA. 

PARADOXICAM,ENTE,,_ 
CORRESPONDE A UNION 

SOVIÉTICA NA 
.FORMULACIÓ ___ N_D_E_SA-=--S-

POLÍTICAS' 

; '1 

CÉSAR CUNQUEIRO 
. 1' 

tereses en xogo e. que potencia a eficácia 
. e coerénda do conxunto atraves da pró
pria construción da comunidade europeia 
na que os níveis intermédios de .todo tipo 
son inevitábels e imprescindíbeis (agrupa
me[ltos rexionais, rnantenemento dos ve
llos Estados plurinacionais con funcións li- . 
mitadas ... ). · 

Nesta Europa, estreitamente ·vencellada 
á U.nión Soviética (ela mesma fragmenta
da politic_amente pola nova configuración 

· da Unión na que as nacións se afirman so- · -
beranas) ten o seu sitio a nación alemána 

.. dotada dun Estado federal (Alemaña 
Oriental ven de restablec"er· os seus Esta
dos federais). Os .. problemas. (políticos) 
que plantexe o poderío alemán sér.án _re-

.. soltos pollticamente nunha Europa da 
multiplicidade de instáncias de poder e do 

·consenso, como os problemas (maiores) 
plantexados polo xigantismo da tJnión -So-
viética). · 

-;-- 'Qs PROBLEMAS 
P5CíTICOS QUE PLANTEXE 
O PODERlOALEMÁN SERÁN 
RESOL TOS POLITICAMENIE 

NUNHA EUROPA DA · 
MUL TIPLICÍDADE DE 

-1-N-ST~ÁNCIAS DE PODER E 
DO CONSENSO' 

Manifestación pactflsta en Berlin Este, antes da unificación 

· 7 ~ Nesta nova E_urá~ia os problemas de 
seguridade plantéxanse xa en termos dife-_ 
rentes aos dunha época recente., O fin da 
guerra fria, a auséncia dunha . ameaza ou 
de conflitos xerais fai que orgahizacións 
como a OTAN; entren nun·proceso inevi- ... 
tábel d~ -1iquidación.- o ·feíto mesmo de 
que a Unión Soviética preste o seu con-· 
sent~rriento . á permanéncia de Alemaña 
na Alianza Atlántica_ é signo da sua cada 
vez · hláis -cativa importáncia. Preséncia 
cada vez máis acusada dos foros euro
peios, a Conferéncia de · Seguridade e. 
Cooperaciqn Europeas, tratados (verbi
grácia .o que asinen Alemaña ·e a Unión .. 
Soviética), crecente papel da ONU, son os .. 
instrumentos reguladores da seguridade · 
en. Europa ·facilitada pqla auséncia dunha 
conflitividade Leste-Oeste, tan anacrónica 
hoxe como o é a vella franco-alemana· (e 

- 'XUNTO AS NACIONS. 
EUROPEIAS,CON ESTADO, 

AS NACIONS SEN EL 
AFIRMAN A SUA 

-P-R-ES-,ÉNCIA: ESLQVÉ-Nl-A.-
CROACJA. ESLOVAQUIA ... 

TAMEN NO FUTURO 
(IMEDIATQ) AS NACIÓ_N_S_ 

IBERICAS' 

lexións de Mário ate Hitler. En movimen
tos de dentes de serra chegaron con go
dos ate Crimea. Pero tamén houbo esla
vos en Hamburgo. Todas estas xeiras es
tán canceladas desde ó fin da 11 Guerra 
Mundial e como consecuéncia da evolu
ción posterior. Os povos están asentados 
en Europa nos seus espácios definitivos. 
Sen perxuício de conflitos locais, cesaron · 
as ameazas en Europa e naGe (alguns 
pehsarnos· que definitivamente) unha nova 
era en Europa e en Eurásia. 

!;;. Esta nova situación histórica caracteri
zase esencialmente pala posibili~fade de 
facer políticas bloqueadas no periodo an
terior pola ·antipolítlca · da guerra fria, e 
precisamente nun doble sentido: políticas 
positivas de paz, de intercámbio e de co
laboración e posibilidade de elaborar polí
ticas e estratéxias a nível de todos os so
calcos xurídicopolíticosde Europa .e da 
Unión Soviética, políticas imaxinativ~s (a 
imaxinaci9n ao poder!) que son realiz.ábeis 
por requeridas pola complexidade dos Jei
tos históricos . .Moitas das propostas que 
hoxe se avanzan hai cínco anos o seu me
llor canticativo seria o ·de· .utópicas, e a ini
ciativa, paradoxicame~te, corresponde á 

UAión Soviética na formulación desas po
líticas, unha Unión que coa perestroika 
puxo todo en movimento. Máis tamén esa 
posibilidade de formulación e elaboración 
política e própria de todas as nacións eu
ropeias e soviéticas: hoxe define a Eurásia 
esa iniciativa no plantexamento de estra
téxias e de políticas que estruturen a ~on
vivéncia entre os sel:IS pavos e que poñen 
de manifesto a caréncia dunha política 
dos Estados . Unidos -para Eu(opa. Real
mente que pouco ou nada teñen que di
cer, -máis aló dos vencellos económicos 
ou culturais. Pois a ufopia realjzábel non 
se decide en Washington como· a guerra 
fria; senón un pouco por todas partes, en 
Eurásia. lso vai supor inevitabelmente o 
alonxaniento dos USA, convertidos nunha 
poténeia rexional (!) ao non seren ün factor 
decisório en Eurásia. (Os pactos paname
·ricano e co Xapón avanzados por resppn- . 
sábeis americanos nacen da toma de con-: 
ciéncia pa nova situación xeoestratéxica). 

6. A nova Europa .vai s~r a Éuropá dps pa
vos: dos povos ao Leste eüropeio, _dos . 
que se in~orporen da Unión Soviética, dos 
pavos da Europa Ocidental. Un estatuto 
eurgpeio terán que telo nacións que, per
tencendo formalmente á Unión · Soviética, 
son europeias (Rúsia, Ucránia · ---'-€ Rúsia 
chega ate o Pacífico). E unha. Europa dos 
pavos quer dicer unha _Europa de pavos 
soberanos presentes nos poderes euro
peios. Rúsia e Ucránia. xa afirman a sua · 
·soberanía no,seo da Unión Soviética. Xun
to ás nacións· europeias con Estado, as 
nacións sen el afirman a sua preséncia: 
Eslovénia, Croácia,-Es,ováquia .. , tamén hO 
futuro (inmediato) as nacións -ibéricas. Co 
fenómeno da perda d:e.sob.erania.do Esta
dos plürinacionais no proceso de constru
ción europeia as nacións garanten a frag..: 
mentación de Europa. Esa fragmentación 
política ese11cial que da satisfación aas in-

· terá Europa ao cabo o paraugas nuclear 
. da Unión Soviética, se ternos en conta 

que dalgun xeito nacións soviéticas parti
ciparán en Europa e a. importáncia dos la- • 
zos económicos europeosoviéticos?). 

'Q FEITO MESMO DE QUE. . 
A UNIÓN SOVIÉTICA PRESTE . 
o SEU eoNSENTEMENTo A. 

PERMANÉNCIA DE· 
-A-L~E~M~AÑA NA ALIANZA 

ATLÁNTICA É SIGNO .DA 
SUA CADA VEZ ,MÁIS CATIVA 

IMPORTANCIA' 

8. Tamén para as nacions sen ,Estado da 
Península Ibérica é a hora de afirmar a sua • 
preséncia e a sua voz europeia. A coxun..: ·. · 
tura ~.internacional é extraordinariamente -
favorabel. Dixemos que hoxe as nacións ,··, 
:europeias. teñen a posibilidade .de formu- " 

· taren -políticas con -alcance europeo, mes
·, mo en situacion periférica e sen Estado 
como a nosa; Galiza. Cada vez menos 

·Madrid, coma Belgrado ou Moscova, vai 
ser un ostá9ulo importante.· O funda'men
tal vaise decidir en Lituánia, en Croácia, 
en Cataluña ou en Galjza·. Todo depende 
da vontade poi ítica das nació ns, da vonta-
de dos galegas de afirmarmos a nosa so- ..... 
be~ania .e de' afirmarmos a nosa. pre_séncia 

· en· Europa, no proceso de construción da 
nova comunidade, Na hora de Europa é 
tarnén a n·asa hora; · hai signos . -evidentes ,_ 
de qu.e non irnos deixala pasar: D 

.... l ' > • .. i t ~ . ' 
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" CARTAS 

"PASTELÁO, O ALGO ASÍ" 
Q~e . me - perdoe . () debuxante 
Xosé Lois, o agudísimo Carra
bouxo, por coller este título dun 

_ seu <;:histe que saíu hai tempo 
neste semanario, pero é que me . 
veu as mentes co gallo da entre
ga das Medallas Castelao. Un-

. has mf;3dallas regaladas poi.a 
Xunta segundo o ledo ·sistema. " 
·aquel-de que "unha cohdf;3cora
ción non ·se lle nega a ningüén". 
O chiste do Carrabouxo, motiva.
do por outra manipulación des
tas, amosaba a uñ señorón que. 
no seu.gran -despacho, pausaba 
o teléfono e dicía, moi ill]presio
nado: ¡Que emoción! ... ¡Acaban 
de concederme la medalla "Pas
telao "; o algo así!. ._. 

Estive.n .o outro día diante de · 
San Gaetano. Do edificio, se eri
tende. Cadroume tamén dé estar 
un momento no solemne acto da 
entrega (estiven asrun pouco' de -
esguelio: . estar sen estar), .e· pui- j · 
de,n comprobar que na concurri- · 
da sala predominaban · os duros 
.acentos mesetários. Sospeito xa . 
que . logo que, para moitos dos 
presentes, a tal medalla é a de 
"Pastelao, a. algo así". . · · 

O que está faqendo a..Xuma si 
que é un bo pasteleo, condeco
rando a mantenta a unha xentiña 
qufi! non hai por onde collela. 
Pero a Xunta poc;Ha pastelear 
con ·outras .cousas, e non coa 

.. ·· AG-RO.~K0Nor -:· -T'btx)S . 
bA\XO A "DÓC>-IA . ~L ~ 

· imaxe e co nome de Castelao. 
Porque qe ser unha condecora". 
ción distinta,_ de ser out ro ·o seu 
nome, a ·degradación que está a 

galeguistas. Eh verdade que os 
· homenaxeadores se retratan ca
.balmente na persoa deste incri
ble homenaxeado. E se o fixesen 

· ~o seu .propio nome·, alá deles, 
pero que o fagan invocando a 

Cástelao é dé todo punto intole-
rable. ·· · 
. Non sei que reacción haberá,' 
~e haí algunha, entre a xente· an
teriormente galardoada coa Me
d~lla Castelao. Entre o~ home-

sofrer esta · medalla- importaría CONTOS NON ENCHEN 
mbltísimo menos. Quedaría todo ---· -------r--:-----'---;--:------:----:--:---
non máis ca nun toma-daca 

naxeados 9outros anos hai per
soas excelentísimas, verdadei
ros merescentes desta honra e 
das que sexan. Non sei o que fa
rán eles, pero supoño o que 

,pensan. - , 
· ,. Non podo menos que lembrar 
áquel caso, cando a raíña britá
nica condecorou honrosamente 
a un . cuarteto dé músicos mo~ 
zas; os revolucionarios Beatles. 
Naquel~ ocasión houbo reac
cións de protesta entre as per
soas que xa ostentaban a mes
ma condecoración, que estima
ban deva~uada poros novos ga
lardoados. Lembro que entón al
gúns ex-aviadores, ' heroes da 
Batalla de Inglaterra, devolvé
ronlle á raíña as súas véllas con
decoracións, renunciando a elas 
publicamenté. 

Anque os motivos aquí son 
moito máis serios, eu non creo 
que entre os nosos portadores 
da tal medalla, entre os bos e 
xenerosos de verdade, se vaia 
dar algun feito semellante. An
que sintan ql,.Je o galardón perde 
q seu significado, non o van de
volver. Anque lamenten esa evi
dente prostituctón, calarán. Es
tarán en desacordo, comentara
no na intimidade, sentiranse 
anexados ... , pero deixarnase es
tar. Deixarán a causa asi porque 
s.on bos e xenerosos, mesma
me~te. Porque son súfridos e to
lerantes. E por sufrida, e toleran
te, e paciente, e etcétera etcéte
ra que vén sendo a nosa terra 
dende hai moito, asj nos vai. o 

MANUEL RIVEIRO LOUREIRO 
- (A Con.lfia 

pasteleiró. emparellando por 
igual ós premiadores e ós pre- ·· REFLEXIQNS QRl'EN'AJS GALEGO NA FARMACIA 
miados. E sabendo quen son · . · · · 1 J Queremos facer pública unha 
un$ e outros, non habería de que · x.x. PIÑEIRO cocHóN . denúncia polos desagradábeis e 
se estrañar. gravísimos incidentes que se su-

. O ·inadmisible está aquí · no Cando cheguei a aquela v~la do Norte non esperaba unha acollida tal. cederon na noite do sábado día 
(ab)uso -de Castelao como emir- O alcalde en·persoa convidoume con grandes agasallos e empeñouse 14 de Xullo (ás 10.20 h.) na far-
tada !exitimante, vindo a ampa_- en me mostr~r t9dO un repertório de terreas e posibilidades para a mácia de servizo nocturno Punin 
rarse no seu nome os mesmos instalación de non sei ben qve fábrica dé pasta .de papel. Despois de '.Ferrol, . c~mdo Henrique da 
que o cqmbatiron, que o deni- leváronme ·a ver un viveiro con millóns de eucaliptos e faláronme de Costa López e Vitória Diehl No-
graron, e que negaron e persé- non sei cantas isenciqns e axudas para instalar alá unha indústria. gueira se dirixiron a un dos seus 
guiron todo aquilo que-el repre- Sobretodo, te.calc.áronme ben que mellar que no~ fixese rrada antes empregados. Non tendo media-
senta. A doazón desta medalla a de chegar a montar algo cos viciños do Sul. Estaban todos moi ufa- do aquel mái~ que seis palabras 
semeliantes elementós, é·un es:.. . n-os porque dous dias despois ia actu~r ali un tal Prince que, segundo -en galego-, "Mira, é que teño 
camio que se lle fai ó noso gl,!iei.- · eles, era o mellor ·cantante do mundo. Desexeilles que o próximo ve- unha ferida ... ", co empregado da 

· ro e mais á nasa nación. · rán pudes~n contar ·con Frank Sinatra e quedei ere estudar os infor- farmácia, este correspondeu-no 
_E nor:' me retiro tanto ~ Augus- mes que Q1e deror:i. · . cun amábel. "Si me haces el fa-

to Assfa como a Maure Mariño. · Ao dia seguinte fun ver aos responsábei& da banda do Sul. 'O vor, me hablas en castellano que 
Despois de todo, Augusto Assía que parecía ser alcalde principal ofereceume todo tipo de mellaras en gallego no te entiendo". Visto 

· é un personaxe ata pintoresco con relación á oferta dós do Norte. Sdbretodo, 'estiveron de acordo o cal, o cliente, unha·vez asimila-
do noso bestiario · nacional; un en que preferian calquer cousa antes áe·que cheg_ase a instalarme 11a do estoicamente 9 duro golpe re
home tan cosmopolita como . outrá zona: Recitaban tarí ben aquilo· de "máis ·madeira" que· nén se- cebido (saiba-se que o pobre far
paifoco ,que nos ten abafado d~ quer Groucho Marx teríao feito méllor. Chegaron mesmo a dicerme macéutico ferrolano, nacido en 

. vergoña allea, e do que non que ·poderian montar unha casa de geishas ao lado da factoría. E aí Ferrol, semente ha de ter uns 
cabe xa esperar máis males ca . foi ~r:tde . se me acabou de parecer qµe me confundiran con outro. cuarenta e moitos anos, leva 
o desas memorias coa$ que nos , Estaban to.dos moi orgullosos p~xque ao dia seguinte actuaba ali unha toda a sua vida e.n Galiza, e, é 
ameaza dende hai tempo. Este tal Mad9nna. que, segundo a1cian, era a fT!ellor cantante do mundo. .. de supor que nen vé, nen ouve, · 

· vellp disque mestre de xornalis~ - Xa me ia parecendo a mili moita coincidénC?ia. D'e todos os xeitos, nen entande a RTVG ou simila-
tas ·ten o' vezo de coleccionar, desexeilles que, no verán seguinte, cantas~ Deus naquela vila. Por res), pref_eriu facer o seu pedido 
entre oi.Jtras causas, 'medallas, :riba de Frank Si,natr~ -. xa non se -me ocorria ninguén máis. Quedei a outro ·dos empregados (habia 
das que ten varias moi ben xes- tamén de estu9ar os papeis,que me· deron. ' dous naquela rioite). Unha vez 
tionadas .e de segum ·que tan , No meu último dia f!aquela terra leváronme a ver·ao mesmísimo atendidócorrectamente por este . 
merecidas coma esta. presidente. Foi despois ·de xañtar ao estilo local. El tiña vjntesete saú- e coincidindo na parte traseita 
. Lúís Moúre Mariño concita en ·dos e eu facia o vinteseis. Nada máis entrar vin que lle dera o sono. ·do local os -dous empregados, 

si mesm91todo o noxo e a repul.:. Agardei. a que despertase~ .ainda que noi:i me. ·tiñan dito.q~e no oci- . deixou-se . sentir unha bastante 
sa que prod~cé este espurio an- de11te fose de b_oa ~ducac1on bot?r un sono ~1ante das v1~1tas, supu,. pouco baixa e discreta· voz (a do 
dar a voltas con Castelao. Luís · xen que ben podena ser unha smal de confianza ao estilo daqu!31a primeiro empregado) que lle dicia 
MoUre é . o máis fascista ·fala- cornunidade. Coa mesma confianza que me amasaba, ainda que ben ao ou~ro. "moi educ~damente": 
nxista ·e franquista de tÓdolos . me advertiran que n? ocide~e -non cai ben dicerlle a un que está moi "¡Que ·le den por· el culo, si me 
que · participan nesta innobre vell.o~ non puden ev1!a~ coment~rlle, cand~ desp~rtou, que o .topaba habla en gallego, yo no lo atien
manipulación do nome de Cas- dehc1osament!3 ~ecrep1to. Conf10 en que chegana a-entender ben a ~o!" (é importante subliñar· 'que 
telao: o ·qve máis personifica 0 delicade~a- orien_tal. D~spois pergunteille. queri actuab~ ali na c.apjtal non haberian de ser menos de 
aldraxe que se lle fai á memoria naq~el d1a. Non me re~p~ndeu con clandade. Segundo ·despo1s ~e sete· as p~rso~s que .na parte de 
do gran rianxeiro. Non é bo de EfXphcaron os seus · proprios asesores, que tampouco o entend1an ·' diante se encontraban). Seguida
iniaxinar que alguén puidese in- gran cousa,. e_ra el mesmo. o que tiña ~'show". a di,árip. · · mente, xa acedendo os . dous 
cluír no lote dos medallados a Marche1 aquela mesma tarde. O que non saberá nunca-aquela· empregados a parte de diante da 
un home tan desalmado, que xente e que eu n~n sen ~i~ón, senón ct:ii~~~· e ql!e t~n só. queria Jarmácia, o insultado dixo-lle ao 
ben coñecido é como executor . · saber se me podenan suministrar unhas ca1x1nas de palillos para to- · fnsultador que este .era un "bor
asañado . do galeguismo e dos mar o arroz no pequeno restaurante típico que pensaba montar. o de" e un mal-educádo, ante o cal 

o "pobre ·do farmacéutico" ainda 
acrecentou máis ao dito: "Estoy 
en mi casa y en mi casa hago lo 
que me da la gana" · (dedticimos 
disto que será un dos xefes ou o 
'5..efe, non é?). Mais non quedou 
só n~sto, xa que foron moitas ou
tra's as "peqüenas e doces linde
zas" que dirixiu aos comprado
res: "payasos", "mamarrachos"; 
amén dalgunhas máis subtís que 
lle saían con bastante fluidez da 
boca. O cliente pediu-lle que non 
o insultase, que ainda por riba 
non tiña por que aguantar todas 
esas impertinéncias. Contado, 
tampouco valeu de moito, pois, 
sen pensá-lo dous veces, aga
rrou polo peito ao comprador, 
desabotoou-lle a camisa de arri 
ba a abaixo e esgrimiu ameaza
doramente o seu puño a ben 
poucos centímetros da cara des
te. O cliente, máis unha vez, 
aguantou tensamente (a preci
sión ia por dentro) a agresión, 
desta vez física, até que, "calma
dos" os agrej:iidos por outro dos 
"preocupados" clientes que na 
farmácia se encontraban, facen
do este de "mediador neutral ' 
(en verdade, pode-se ser neutral 
nunha situación tal?), e dicendo 
este, ad litteram, "¡Hala, tranqui
los, iros y no montéis bulla!", e 
as outras catro persoas que ali 
estaban nen dician "esta boca é 
miña" (véxase o acto de solida
riedade), decidiron acudir, final
mente, a policía e pór unha de
núncia. 

Onde é que está o problema 
deste "enigmático" señor-em
pregado? Decerto que nós non o 
sabemos, mais quereríamos que 
en quen recaía a responsabilida
de de xulgá-lo, teña a ben comu
nicá-lo e facé-lo público canto 
antes. Agardamas con impacién
cia que isto aconteza, porque os 

.sucesos que afi tiveron lugar son 
inadmisíbeis en calquer dos ca
sos. Atenta-se contra a liberdade 
idiomática dunha persoa, cando 
~sta está protexida pola Consti
fución; atenta-se contra a digni
dade de duas persoas~ ao teren 
sido insultadas repetidas veces 
por outra; atenta-se contra a in
tegridade física dunha persoa, 
ao ser violentada pala man e o 
puño doutra; e, finalr:nente, aten
ta-se contra o direito dos consu
midores, ao non seren duas per
soas atendidas coa corección 
debida ñun estabelecime.rito qu.e 
é de servizo público. 

Agradecemos aqui, publica
niente, a solidariedade mostrada 
por moitos 'ferrolanos, ast como 
a de calquer qutra persoa (ou· 
persoas) que desexe(n) solidari
zar-se connosco repudiando 
esta gravísima humillación e ve-· 
xación. o 

VITÓRIA DIEHL NOGUJ:IRA 
HENRIQUE DA COSTA LOPEZ 

(FerroQ , 

A VISO AOS LEITORES 

Como xa é h~bitual, durante 
o fl'.les de Agosto non se pu
blica 'A NOSA TERRA. O vin
deiro 6 de Setembro estare.
mos outravolta nos" qu_ios
ques. O 
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· _ Uri musicólbgo portugués t~Ílta ·· documentffi a . ofuce ··. galega · 
tjun dos máis importarites · compOsitoresde órgao :do XVIL 

• .. • • • ' • • J , ' • • ' •• • • • - • .. • • 

Segundo a súa tese Pedro de ·Arauja teria ._n~cido eri Tui · 

. Gerhard Doderer, 
catedrático de 

· musicoloxia na 
Universidade de Lisboa, 
está a recabar dados que 
demostren a orixe galega 
dun dos· grandE?S músicos . 
de órgao do século XVII, 
Pedro de Arauja , até agora 
considerado nado en 
Portugal. Doderer , 
importante concertista de 
órgao, prepara a criación 
da Asociación Portuguesa 
de Ciéncias Musicais e a 
apertura do Departamento 
de Musicoloxia en
Maderra . 

"Pedro de Arauja é a persoa 
má1s unportante do séculG XVII 
para a linguaxe musical do ór
gao Sempre me extranou que 
esta linguaxe nas suas obras se 
saíse tanto do contexto portu
gués, e tivese infléncias italia
nas e &..,pañolas. Nos documen
tos que ternos en Portugal o úni
co dado do que dispomos é do 
tempo en que o Pedro de Arau10 
era mestre de coro dun grande 
seminário de Braga. Lendo un 
libro sobre a música na catedral 
de Tui toper a referéncia a un 
músico de capela. fagotista . As 
datas coinciden coa época, pois 
a el cítaselle aqui no 1646 e é 
mencionado en Braga 20 anos 
despois. O que quera é estabe
lecer contacto entre estas duas 
referéncias e topar algunha indi
cación sobre unha eventual saí
da sua de Tlil" 

O órgao de Braga f01 construi
do por un artesán galega e Ger
hard Doderer topa mo1ta serne
llanza entre este e o da catedral 
de Tui e deduce unha grande 
relación entre os organeuos do 
Norte de Portugal e os galegas 
En xeral os contactos entre os 
dous paises sempre est1veron 
mediatizados por razóns de orde 
politlca, e hoxe mesmo non se 
ten en conta que a importáncia 

G. Doderer di ante da catedral de Tul, onde foi mestre de capela no XVII Pedro de Araujo - · 

da especialidade de musicoloxia 
-que non hai en nengunha das 
universidades de Galiza- é moi 
ele vada e de grande nivel aca
démico. Paradoxicamente non 
hai publicacións específicas e o 
campo da difusión estaba até 
agora limitado . Neste mesmo, 

ano vai sair o prirneiro número 
da Revista Portuguesa de Musi
coloxia. e o própiro investigador· 
portugués de oruce alemán está 
no núcleo fundador da Asocia
ción Portuguesa de Ciéncias 
Musicais. "Nós agora ternos dez 
anos de existéncia do Departa-

No verán aprenden os ensinantes 

mentd de Ciéncías Musicais na 
Universidade Nova de Lisboa, 
ternos várias · tornadas de licen~ · 
ciados e un traballo xa avanza
do. A Universidade de Aveiro 
comeza neste ano cun curso de 
licenciatura en Formación Mu
sical, e Br:a~a v~ -comezar para 

Xomadas d~ Ensillo e encontros pedagóxicos concéntr~e no$ prime~os .c:lias <;le -~-e~ef!lbro 

Durante o mes de Xullo, e 
xa con rnáis forza en 
Setembro, as c;listintas 
asociacións de renovación 
pedagóxica concentran o 
seu esforzo de formación 
-Oe mestres e profesores, 
os debates sobre a 
situación do ensino, e a. 
apresentacióri de novos 
materiais e técnicas 
didácticas. Desplazadas 
finalmente do ·mes de. 
Agosto, as diferentes
xomadas conviven co:r:i 
outros eventos de 
prdxecición máis ampla, 
como a Universidade 
Popula~ de Ortigu.eiia. 

As pioneiras actividades das· 
Xornadas de Ensino qú.e "organi-

za desde o ano 1976 a Asocia
ción Sócio Pedagóxica Galegq, 
na onda das ~scolas de verán 

. que outros colectivos organiza
ban estado adiante, fixérons.e xa 
costume e tenden a diversificar . 
a sua preséncia eñ distintas lo
calidades. Asi'a AS-PG, que é a 
que se mostra máis activa unha 
vez que . ch'ega á sua decimo
C'.Uarta e~ción, simultanea a~ 
actividadt:ls nas cidades de Vigo 
e A Coruña ·entre os días 1 O e 
14 de Setembro, para, despois 
celebrar en Pontevedra, do 17 
ao 2t a I1 Semana de Educa
ción . Dias antes terá fir!al;izado 
a Escala Ibérica · de Verao que 
0rganiza en Ourense. do 27 de 
Agosto a 1 ci.e-Setembro q ~eno
minado . Movimento de Renova·
yao Pedagóxica-: Asociaci.ón Pe
dagóxica Jornadas de Ensino, 
qll:e extende o seu ámbito a Por:
tugal. O denominador corriun 
destes ·encontros: obradoiros de 

expresión, conferénc~as. semi
narfos, recollendo un amplo es~ 
peGtro tanto de intervintes 
como· de matriculados. Na.Esca
la Ibérica de VeraÓ anúncianse 

· obradoi:ros de expresión . plásti ~ , 
ca, tear, cestaria, video, cine
ma, xogos populares e danza; ·· 
nas· Xornadas de . Ensino obra
doiros de teatro, :barro, rhurais, 
música, psicomotricidade, as- 
fronomia, xornalismo, cartón 
p~dra, debuxd , danza, mimo, 
audiovis_uais,... . . 

-. Universidades 
• . 1 

populares e esc9l?-s de . ~ 
·verah 
Xa fara el.o árneto estrictamente 

· pedagóxico , duas iniciativas en 
Maiin e Santa Marta de Orti-

, gueira destacan · dentro- duriha 
oferta cult:t.ual traballada co;n toi
zg. desde a base. ·o Ateneo Sta 
c 'ecília de marin organiza unha 

· escóla de ver¡fin dirixida...a. nenas 

o próximo ano. Na .illa de; Ma
deira , na sua nova Universida
de, ·yai . ter un curso. tripartidó, 
·onde a música prácti_ca; a do- . 
· céncia e - a · musicoloxia están 
nunha mesma licenc,iatura.;' · 

A 'situación dos · órganos en 
- Galiza é pésüna, apenas funcio; 
·nando, na sua'estrutura orixir:J.al , 
o de San-Paio de .(\ntei!tares. O 
próprio órgaó <;:le Tui, pésie a un 
estudo realizado ·no 134 para Via
bili.zar a sua reconstrueión, e 

. apenas unlia fermosa e e:qorme 
estrutura -totalmente inútil, cha
mando a ser reconstruido, "é un 
problema rnoi .grande porque 
cgndo qµeremos e'studar arela~ 
·ción da organeria do -Norte de 
Portugal ·e Galiza encontrámo
nos coa maioria dos órgaos ga
legos estragados " cando -non 
desfeitos: existe a fachada e río 
interior nori líai_ nada. A situa
ción é pior que en Portugal. Alá 

-hai órgaos en _estado ruinoso 
pero o instrumento está inteiro 
-e cada vez haí máis interese 'no 
restauro. Cad(! vez hai máis cre
gos interesados na· própria recu

. peración dos .instrurhentos, soli-
citan . axudas institucionais-· e 
mesmo procuran axudas priva:: 
das". 

Refacíqns 
uni versitárias 

. As · relac1.óns - da Universidade 
portuguesa,. no campo musical, 

: danse especialmente-·con Sala
manca --desde Coimbrá_:._ e 

. non hai practicamente relación 
algunha coas universidades ga
legas; "practicamente nengun- ' 
ha, , pero non sei cal é _o proble
ma para que non ha.Xa unha re
lación máis directa. Agora :Bra
ga vai ser o ·centro _máis perta 
da .Galiza. Antes · as relacións -
entre as universidades estabéle
danse pala via dun contacto en
tre . persoalidades .. Hoxe asisti
mos aci fin da. épo.ca na que as 
ciéncias eran asi represent~das 
por 'individualidades e transfére
se ese ,protagonismo· a institu- · 
cións . o.u proxectos dé equipa 
mesmo internacionais';. O 

'. 

e xóvenes que éomeza o· dia 6 e.. 
prolóngase até o 24 de ·Agosto. 
Na prirneira semana, denom:i,na-

1 da da natureza, farán unha vioa
:i:ce de tres dias polas Rias Altas , 
estudando as Dunas de Cotru
bedo, visitando o Müseu das 
Ciéricias e o .Planetário· e facen
do recollida de· mostras. Na se
mán_ do 13 ao 17, a' plástica será 
o centro con obradoiros de mo- · 
n!creque's e cal;>e?Udos. éome-. 
tas e serigrafia para nos µ}timos 
dias participar en talleres de rá
dio , maquillax~ ; cin·e, vídeo e fo-_ 
tografia . ' 

A Universidade - Popular~ de 
OrtiguE\)ir~ chega á sua segunda 
e~ición, e inclue un pr.o9Iama 
de actividades deportivas (fut
.bol, atletismo, ciclismo, balon
cesto,. .. ), · ·exposicións (fotogra
fía. . pintura. arqultedura, ... ), ' 
música .. e conferéncias, que 
abarcan desde o 3 go 24 tie 
A~osto. · O 



.-·-

•. 

-

. ~. 

•. 

·~1s . A NOSA TIBIA 
Nº 442 - 27 DE XULLO DO 1990 

·. QuieirO. · 
· CULTURAL, 

-TEATRO E "OPINIÓN. O~ZE 
1 

Pasaron xa doce an()s desde 
' aquelas qatas de 1978 n_as que 

uns cantos actores e actrices de· 
. moi diversa procedéncia _:_moi~ 
tos deles· ligados a colectivos de . 
teatro amador >-CIUe participaron 

· activamente desde Galiza: ~- to
talme~te identifiáados coa sua 
realidade nacional, na resistén
cia política e cúltural dos ~!tí-· 
mas anos do . f!anquismo- bó
tan a andar as primeiras compa
ñias . ou grupos de teatro profi-· 
sional no naso país. Trataba-s~ 
de sentar as bases ·para qlie 
aquilci de· "viver do teatro" che- .. 
gase a -ser, co tempo, unha rea
Iidade; pero quedaba todo por 
facer . 

E as / 'furgonetas dos teatrei~ 
ros" invaden o país. Soll'ahos de_ 

. suores~ e de fatigas , Incansabel
mente e· unha e outr_a ·vez, as 
xerítes do teatro vencen o seu 
cansáncio e ch:egan a todos os 

· pontos da nosa xeografia .nacio
nal e incluso están presentes no 
resto do Estado para dar a c_oñe
cer a rica criatividade do -Teatro 
Galega . 

r . 

E consumen-se horas e horé\s 
en discusións, en debates ten
P.entes a deseñar a política tea
tral idónea ·en cada mome~to 
para o · rioso país, para á conse
cución da tan ansiada e espera
da "normalización teatral" d_eñ
tro dunha máis desexada "nor
malización cultural" da nación 

. gaiega. Dfaloga-se coa Adminis
tración, pelexa-se coa Adminis-

. traci(m, para lle ·facer entender 
a necesidade do apoio institu
cional como premisa irnpresc;:in
díbel para o avance cara o futu
ro . . 

Máis xente monta no carro. 
. En todas partes xermolan pro~ 
xectos teatrais do mais vario
pinto: ~Iicontros, festivais , pro- . 
xectos de estabilid~de a abertu-

. ra de salás. de teatro que inten
tan estabelecer unha programa
ción continuada, proxectos de 
compañias· de teatro municipal, 
teatro nos centros de ensirfo, 
etc. A loita polo . asentamento 
dos circuítos de · actuación e ·por 
unha .ne"Cesária · infraestrutura 
teatral é o pan naso" d~. cada dta. 

O diálogo coa administración 
autonómica dá os seus prirnei
ros ffoitos no ano 1984. Median-

. te un "pacto" entre · a profisión, . 
xa asentada, e a ·Dirección Xeral · 
de Cultura da Xunta de Galiza, · 
cri:a·-se -o Centro ·Dramático Ga-

. 1e.go cpmo unidade de pÍodu
ción teatral que posibilitará _ a 
realización dé grandes espectá
culos rc0n abor.dáb_eh palas pe
quenas ~ompañias.: ao mesmo 

Rosalia de Castro 
~ nunha foto 
:> que gardaba 

.. Eduardo Pondal 

MIGUEL P~RNA~ 

Grupo de teatro O/lomo/, que ven de aC?tuar. no Festival de_ Ribadávia. 

'Doc:E ANOS NADA 
CÓMODOS. DOCE 

ANOS lNTENSOS 
PARA DESEÑAR OS 

CAMIÑOS DO 
FUTURO QUE. TODOS 

. ANCEIAMOS. NESTE 
TRAiECT01., NON SE. 

PODE NEGAR; . 
QUEDAN ERHOS 
·COXUNTURAIS 1 

.TÁCTICAS E · 
ESTRA TEXIAS· . 
· .. FALLIDAS' .· 

tempo que criará · unhas impor
tantes .expectativas de traballo 
para os nasos profi_sionais, e su
porá un paso importante par,a a 
normalización e dignific~ción · 
da actividade teatral na_Galiza. 

Pero .o carniño non está total- -
mente andado. Toca pelexar 
pala coordenación entre a pro-

.. dución · privada e a produción . 
institucional, por conseguir, dia 
á dia." ·un orzamento digno paÍa 
a ·totálidade do desenvcilvimento 
teatral. A administración débe . 
potencjar a · criaoión cie .novas . 
te~os te_atri;lis ·; debe-favorecér a 

· formación dos profisionais, o 
aceso á profisiórí dos rapaces e 
rapazas que vexan no teatfo o 
dampo da sua actividade futura. 
Por todo isto xurde a Ídea da 
criación dun organismo autóno
mo que poda aglutin~ todos es"' 
tes anceios,· confecciona-E;e o 
borrador do que· co tempo vai 
ser o Instituto· Gal.ego· das Artes 
Escénicás e -Musicats. _ 

Parellamente . a todo o pro ce
. so, o campo de· traballo .de acto
res e actrices , de directores e de 
técnicos de ·cena, vai-se am

. pliando, _aparece a -Televisión, 
que necesita da realizaciqn, de 
programas e séries de ficción 
con -participación actoral, de
senvolve-se o cine profisional no 
naso · país. coa realiza ció~ das 
primeiras . longarnetraxes feitas 
na Galiza, e.te . 

Se nun te~po os pr6tagonis
- taE; eran os grupos ou compq

ñias, pouco a pouco empezan a 
soar. os nomes e . apelidos dos 
profisionais; . estes traba:llan 
hoxe . aquí e mañá acolá, ho.xe. 
con tal grupo e mañá en tal pelí

- cula: Polo -tanto, é necesário 
. abrir unha nova fronte na foita, 
as reivindicaéións laboraís, a 
peléxa pala dj.grun,cación das 
cóncticións de traballo persoais 
dos nasos homes e mulleres. E 
bota a andar no seu día, a Aso
ciación de Actores, Directores e 
Técnic.os _de Escena como foro 
de discusión da problemática 
profisional a niv~l de traballo in
dividual: 

II . 
Doce anos nada cómodos, doce 
anos de ~ompromiso cunha cul
tura, cunha terra; doce anos in
tensos para deseñar. os carniños 
do futuro que todos anceiamos . 
E neste tfaxecto xa percorrido, 
é evidente e non.se pode negar, 
quedan moitos erras corufuntu
·rais, tácticas e estratéxias fali
das, distintos posicionamentos 
·dos profisionais en momentos · 
determ1nados. Pero equivocar
se -é l:mmand, e é unha deliciosa 
posibili?ade, se da análise dos 

· nasos erro.s, da valoración entre . ¡· 
todos ct~s equivocacións · duns e 
doutros, · hacen e se recuperan 
erí todo momento ¡:i.s forzas para 
a continuación do xa emprendi-
do camiño- comun. 

Por iso é tan importante a 
participación de todos (profisio
nafs e xentes de distintos sécto
res comprometidas na i~ea co.:. 
mun de ·normalización cultural 
do país) na elaboración, di¡;i a 
día do· deseño das liñas de ac
tua~ión, a · contrastación das · 
distintas op1mons, a crítica 
construti'7a a valoración de pa-

. receres en~o~trados, a búsque
da do e~ilíbrio entre os diver
sos critérios. 

Na medida en que para a to
talidade dos profisiona.is, direc
tores e actores que hoxe traba
llan no teatro galega, o teatro é 
unha grande nación onde brilla 
a verdade e a emoción, onde o 
amor e a liberdade abren paso á 
aventura da arte e onde asegura 
sempre o sabor da 

0 

liberdade, é 
totalmente necesário a constru
ción entre todos de alter.nativas 
de palabra e acción, a participa
ción de todos coas suas opi -
nións e o seu talento, que a ca
maradaxe e a amizade sexan 
carta comun_ e compañeiros de 
viaxe. 

III 
Ormuz e Ahrimán, o Ben e o 
Mal, a Lvz e as Tebras, a Bon
dade e a Matéria, o Branca e o 
N.egro , o Dia e Noite, o Ceo e o 
Interno... á loita dos princípios 
apostas .. . O maniqueísmo ... Se 
non estás cornigo estás na miña 
contra ... Velaí o gran perigo ... a 
grande trampa da desunión e do 
.distanciamento, a bifurcación 
do carniño pola desinformación, 
as pantasmas como alternativa 

- á verdade, a rotunda descalifi
cación acabando cqa arnizade e 
coa camaradaxe dos mernbros 
dunha mesma tripulación. 

-'Eu TAMPOUCO 
SON HIPOCRITA NEN 

GARDO 
SUSPEITOSOS 

--=sILE=-:'Ncros. o 
ESPÍRITU CRÍTI-CO-

NUNCA NOS 
PERTURBOU A 

CERTOS 
PROFISIONAIS DO 
TEATRO GALEGO' 

t 
1. 

osa a 
Despóis de. cinéo anos 

reeditamos o,-esgotado 
primeiro número" da série 

A Ñosa. Cultura, · 
ampliando a nómina _de· 

·autores e as perspectivas.' . 
Dutante ese tem110 · · 

incorporouse nova 
· bibliografía sobre 

a riosa poeta 

e celebrouse o Congreso 
Intemacíonal cando 
o centenário da morte 

. da_ poeta de Pad;rón_. 

Sigo ·convencido, amigo Mi
guel Anxo Femán-Vello, como 
che dicia na miña. aarta. pubii.c"a
da ' neste 'xomal o pasado 7. de 
Xuño do presente ano, de que 
estamos no mesmo barco, na 
mesma viaxe cara os mesmos 

· horizontes , e de qµe ambos, e 
rnoitos outros, desexamos que a 
nasa nave, a cultura desta terra 
que tanto amamos , cl)egue a un 
porto &eguro. 

E é por isa polo que me inva
de unha grande tristeza cando 
no teu artigo "'Teatro, opinión e 
siléncio", c;leste mesmo semána
rio (14.6.90), compraba que a 
min e a out:i;os compañeiros pre
tendes facer-nos - camiñar pala 
pasarela que definitivamente 
nos ha precipit¡:n no abismo da 
tebra, nos domínios do mal, na 
terra de Ahrirnán. 

Eu tampouco son hipócrita 
nen gardo suspe~tosos siléncios. 
O espírito crítico nunca nos per
turbou a "certos profisionais" do 
teatro galega. o meu "lapsus de 
instalación temporal" xa é un 
lapsus de case catorce anos de 
loita incansábel e tl sábelo 

· Falas de "conveniéncias" e de 
"resgardar intereses persoais" 
cando pronunciamos a palabra 
"profisión" . Que conveniéncia? 
Que intereses persoais? Refires
te por un casual, á xa exposta 
batalla pola normalización tea
tral? Ou será, se cadra ao naso 
afán por facer do Teatro en Gali
za un feito cotidiano? Cales son 
os nasos privlléxios? Serán estar 
enganchados na droga dura da 
chamada dos cenános nun país 
no que ainda se pelexa por que 
exista unha demanda teatral? 

Arrúgo '"Femán Vello, somos 
rnoitos nesta "profisión" os que 
só nos desesperanamos pola 
perda do poder, unicamente se 
este é o poder seguir facendo 
teatro, que outro non ternos nen 
tivemos nunca, ainda que iso 
abonde para gañar só o direito 
de acabar os nasos dlas no ln
femo. 

IV 
Definitivamente si ao diálogo, 
benvidas as opiruóns. Que Or
muz e Ahnmán compartan 
mesa na nasa cea 

Saudemos con ledicia uns no
vas tempos sen mani~eísmos 

Que o xeneraJ Custer venda 
as suas botas para que os·indios 
instalen calefacción nos seus 
"tipis" . 

Que os Mesias baixen da bu
rra .. . que ninguén nos queira 
salvar porque, en todo caso, no 
Interno non se está tan mal. O 

/kVENDA 
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Andrei 
·aromiko, 
reportér, 
testigo ·e 
encobridor 

Unhas memórias 
fotográficas 

1 

QOn moitos os diplo·máticos que 
se retiran dándonos as "Memó
rias" da sua xestión . Un deles é 
A. Gromiko, sen igUal en dura
ción nos cargos de embaixador, 
verdadeiro arquivo de retratos e 
fita magnetofónica de aconteci-
mentos . 

A edición de País-Aguilar di
fire da que se vende u na URSS; 
subst1tue rná1s dunha páxina 
desta por divagac1óns sobre o 
mundo ocidental. especialmen
te sobre USA Edicións diferen
tes. ambas as· duas interesan
tes . 

Gromiko ensaia, Gromiko re
vive a prusaxe da sua pátria, os 
pontos má1s notábeis da sua 
his ória. Evidéncia unha cultura 
moi da Ilustración e do socialis
mo do primeiro tércio do XX. 
Pero a unensidade de situacíóns 
menCionadas e de persoeiros re
tratados acaba por fartar. As 
" emórias" de Gromiko derivan 
en biblioteca-rnuseu do mundo 
político do XX. Todo o planeta 
queda fotografado e anotado por 
este visor da política desde o 
Kremlin e desde o pazo das Na
cións Unidas de N. York. 

Dos fenómenos de longa du
ración aos que Gromiko dedica 
a sua análise e lembranza desta
ca o da "Guerra fria" . Todo páre
cia decorrer cara outros horizon
tes a xulgar pala rnútua compe
netraCión entre Roosevelt e Sta
lirl A falta de irltelixencia e a 
opos1c1ón visceral surxe lenta
mente desde os entornos de 
Churchill-Attlee e desde Tru
man Gromiko non desvela os 
erros do Kremlin neses anos 
1944-46 Pero a "Guerra fria" 
consl1túese pouco a pouco no 
eixo da política mundial. Todo 
queda "polarisado'' e obrigado a 
doblegarse a este mecanismo 
de ataque-defensa. Gromiko se
gue mergullándose neste abis
mo de funestas consecuéncias e 
descobre nos "grupos fabds de 
armas" os promotores des te xiro 
histórico. Ike, presidente de 
USA, queda mellorado ao reti-

",( 
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-Ignoro se 'asistfü. a ál.gunhas das ·- ¡-·intelectuais de e~querda co:rise
conferéncias de A. Yako~lev, se.- : ·_ gue -d.a ·difadura -portuguesa a 

Andrei Gromyko 

rarse coa breve denúncia destes 
"armamentistas"; un Ike na liña 
de Truman en constante provo
cación bélica, "porque é incon
cebibel a estrutura dos grandes 
negócios en USA sen a fabrica
ción de armas" (p. 164). 

As moitas páxinas dedicadas 
a esta realidade cobran novo in
terese hoxe; podemos constatar 
de novo a dificultade do desar- · 
me en USA e a ameaza de gran
des peches de factorias e de au -
mento do desemprego ante a 
proxectada disminución arma
mentista. Gromiko nunca iden
tifica os americanos cos seus 
governantes, nen iguala a todos 
estes. Cada quen é cada quen. 
O memoriqJista trata de liberar 
de prexuícios e de acercar pa
vos. 

No desfile temático calquer 
leitor vai atapar navidades. 
Como apresenta a Stalin? Média 
obra escrébese á sombra daquel 
poderoso presidente. Gromiko 
non tira da manta; só perta dos 
sucesos da perestroi.ka subliña 
as purgas. os crimes de Stalin. 
Minguada reseña, porque o lon
go fluir das Memórias favorecen 
a Stalin. Tampouco introduce 
elementos de crítica aos suceso
res de Stalin; o pasar destes é 
rápido e desdebuxado, sutil
mente na penumbra. 
· A perestroika aparece ampla
mente roáis corno prédica que 
corno emanación de grupos, _ 
personalidades e desenlace do 
sistema. Gromiko foi un home 
de Stalin, serveu a Kruschev, 

Bresnev, Andropov, GorbB:
thov ... sempre "fiel. enigmático, 
subtil ; sempre GOa c~ara- ao 
lombo nun carnillar .rr:undial na . 
busca da coeXisténcia ." do apa
ciguamento, da convivén~ia . 
Razoa, insiste sobre o socialis
mo, acerca da defensa das cla
ses traballadoras .. . ·Todo moi 

· acadernicamente, r:ri.ais tamén 
"diploÍnaticamente". 
· "A eséncia da nosa filosofía 

politi;a é esta: no tránscu?so do 
desenvolvirnento histórico, ub. - · 
sistema sÓcial · é reemprazado 
inevitabelrnente por outro. É 
certo que nós sustentarnos o 
ponto de vista de que o sistema 
capitalista será reemprazado 
polo socialista -eremos isto da 
mesma forma que ere a xuven
ttlde que o sol saira _ mañá
pero. este proceso producirase 
de forma natural , como resulta-· 
do ·do desenvolvimento históri- . 
ca. Non eremos na intimidación . 
política ou ·militar e ninguen de
bería acusamos de 'intentar 
cambiar a estrutura social de 
América á forza, asi como a de 
nengun outro país" (p. 348). 

O libro de Gromiko péchase 
en 1989. O memorialista, embai
xador en USA, Reino Unido. 
ONU, ministro de Exteriores da 
URSS, presidente da URSS, re
mata a sua obra con esta profi
sión de fé ideolóxica: 

"Noutras palabras, o-marxis~ 

me-leninismo foi sempre, e con
tinua a ser, o rneu guia en tqd0 
o que fixen, incluido a redción 
das miñas meinórias"· (p. 401) 

guro que .si . Ao mellar-ouviulle exé:arceración do própio Neto ·en. 
· dic~r o seguinte: · · 1962. 

"No mundo ·contemporáneo, Pola ·contra há.i un. sobexo 
os _"adia:q.tos na esfera social e na descoñetirnento arredor da lite-
ciéncia, a reconsideración . da ra~u.Ia ·de hqxe en AngolP. e cal-
experiéncia da humanidade fei- · quer .iniciativa nese senso de 
ta sobre esta base ponen agora procurar · achegamentos mercé 
ap.te xuri. e: en .inoitos aspectos , desde xa o noso agradecirnento, 
refutan as teses· .inioiais. e os ·no caso de ho~e para u,Ilha enti-
componentes que hai dous n1i1 dade galega que · editou na- nasa ·· 
·anos sentaron os cimentos ·:da naciórr o -poemário "Cártas ·de 
nasa cultura 'comun. Os siste- amor" (ZJ dG escritor Lepito. Fei-
mas basados na ··propriedade . jóo. Como slip~ración desa ig-
privada ·e no aut6ritarismo son nc;:iráncia asentada no ·ctistancia-
desprazados pot OlJ.trÓs, basá- mento .absurdo da · incpmunica·-
dos· na diversid.ade das formas ción entre feítos culturais próxi-
tlf3 propríe,dade e do poder ,dos mas en razón do idioma, resga-
povos; as sociedades r~l¡itiva- tai;.emos da lapela un feixe_ de .· 
mente· pouco numerosas con - dados que nqs farán saber rriais 
elevado nível de comunicación. . . do autor. Joao André da Silva 
entÍe os inc;l.ividuos que as inte- Lopito Feijóo rias~eu no Lombo 
gran, palas comunidades xigan- (Malange) en 1963 e-reside hoxe 
tescas, inconcebíbeis sen far- en Luanda. Estµcfou na Fa.culda-
mas · indirectas de co;munica- de . de Direito da tJniversidade 
ción m89iva ; o primitívismo dos "D.r. Agostínho Neto", membro 
rneios de producíón, ínstrurnen- do Colectivo de Trabalhos Lite-
tos de traballo e relacións de rários ·"Ohand.aj:'. En 1985 rece- · 
ptodución, pala crecente cóm- be prémio pala obra poética 
plicaciÓn", ·etc ... A nasa sacie-· "Entre ·o écran e -o esperma" . 
dad? ten que ver airida a verda- Membro fundador · da Brigada 
de". (A. Yakovlev, Socialismo, Jovem da Literatura de Luanc:ia, 
do soño á réalidade) D . posicionada na "geragao da pós-

F.RANC~SCO" CAABALLO independéntia". Autor do volu-
me No caminho doloroso déis 

Literaturq:. 
?flgolána -de 
vangarda 

Cartas de amor de. 
Lópito Feijóo 

Joao André da Silva Lopito Fei
jóo é un autor da _nova femada 
de esé;:rtt.ores angolanes, aqu.eles 
que., pola sua pouca ida de. rron · 
participáron da loita po!a libera
ción ·nacional como _o fixeran 
Agostínho Neto, Arnílcar C.abral 
ou Mário ·de Andrade, fundado
res do Centro de Estúdíos Afri- · 
canos, prtm~irÓ xérrriolo 'dunha 
literatura comprometida ao que_. 
seguirían un fato de poetas, · · 
combatentes ·nas fileiras do 
MPLA (tJ. De feito o doutor Agos
tirlho Neto chega a se converter 
no ano de 1975-no prirneíro Pre- · 
sidente da República Popular. de 
Angola. Aqueles homes de. le-

, tras ainda tiveron certo eco en
tre nós polas ·sirnpatias que es
pertavan as ·suas conquistas re- -
volucionárias, angolanos e mo
.zarnbicanos trasceb.deron sobr.a-. 
<lamente as suas froriteiras pala 
solidariedade internacionalista . . · 
N ese contexto podemos lembrar 
ao leitor/a ~..e u.n movim~nto de 

·coiSas, antolo~a dos-novas poe
tas angolanes, é mernbro da 

_· Unia6 dos Escrjtores Ángolanos. 

Confesando non · ter maiS in- · 
formación deste autor que non 
sexa a que recolle a profésora 
Maria Rosa da Rocha Valente 
neste livro, encadramos· ao es
critor ·no avangaralSmo, de pri
meiras- polá ·rotura umbilical coa 
poética iµdependenti.Sta -e lago 
tarnén P.Olo sustancioso aporte 
de tendéncias anovadoras que . 
derivan nunha outra revolución 
ben disiintá, a revolución na es

-crita. "Cartas· de amor" é. as 
mais das vezes, .un poemfuio 
con muitos recursos técnicos, 
con muitas envolturas aparato~ 
sas nas que se agacha unha in
tirni9,ade de esacerado _ herme
tismo que dificulta o goce da 
palavra. Este reseñador dende 

· lago está Ípais perto do universo 
lírico dos coetáneos de Agostin
ho Neto e do seu pfc~orismo na 
descrición da· paisaxe africana, 
do versó con . mensaxe· nítido -
que · destes outros exercícios 
que mellaran a lirlguaxe arrique
cenclo-a con novas rexistros . 
pere q'ue, ao mesmo tempo, es
cureceñ a poética. -

Contado é un livro vaíedéiro 
para sabermos da · evolución ·- e 
da cordenadas .nas que se . ubi
can os novas escritores angola-· 

., nos e a seguir tentaremos sa
lientar algunhas das oousas de 
mterese que. a viaxe polo verso 
deixa en nós na leitura destas 
"Cartas -dé amor'' de Joao Anmé 
da Silva Lopito Fe~jóo . 

ruta , por Delhi , Puskar,' Jaipur, Jaisalrner, Agra, Benarés, 
Bornbay, e en Nepal, Pokhara e.Kathrnandú. Aloxarneñto 
en hoteis. . • • 

lt<(DONESIA 

Saidas; 1 mes. De Xullo a NoverrJbro . . 
Precio: 2f!9.000 pts: . 

Saídas: Tódolbs meses de Xullo a Novembro. 
EN VELEIRO POLOS MARES DE HOLANDA Pr~cio: 226.000 pts. KENIA 

Unha viaxe de 14. dias que inclúe unha semana de nave~ 
gaclón en antigosyelei_ros, 4 noites de. hotel e'! Amster-
da¡TI e transporte-en autocar. . 
Saídas: 5, 9 e 26 dé Xullo: 2. 9. 16 e 30 de Agosto .· 
Precio: 72. 000 pts. 

PÉRÚ E BOLIVIA 

Saídas: 1 mes. De Xullo a Novembro. 
Precio: 272.000 pts. · 

i:XIPTO E XORDANIA 

Saldas: 1 mes. ·De Xullo a Novembro. 
Precio: 285.000 p~ ~ · 
t:ILIPINAS 

Saldas: 1 mes, De Agosto a Outubro. 
.Precio: 265.000 pts. 

. ) 

EN BICI POR HOLANDA 

Ruta cicloturista de 13 días por Holanda i~cluindo a bici , 
aloxarnento en campings, media pensión e transporte.en 
autocar. · • · 

Saídas: 1 mes .. O.e Xullo a Novembro. 
Preci.o: 198 .. 000 pts. 

SIRIA·E XO~DANIA 1 

E ademais .. : Grecia, Yugoslavia, Escandiñavia, Arxelia, 
Marrotós, Senegal-Mal i; Pakistán, A R,uta da Seda, Ti
bet , Australia , Cuba,. México-Guatemala, . Colombia
Ecuador, tre~kings polos Alpes, Ladakh, Annapurnas: 
E.veres!, Cordilleira Blanca de Perú. Saídas: 1 e 18 de-Xullo: i e· 16-de Agosto: 1 de.Septem-

bro. - . . . 
Pre.cío: 69.000 pts. en Xullo e Septembro: 7;J.OOO pts. 
en Agosto. . · 

TURQUIA: DE ES~ÁMBUL Á CAPADOCIA 

Vó até:Estambul e recorrido de 1·5 dias por Bursa. Efes9, 
Kusadasi , Egridir; Capadocia~ Ankara, Mar Negro. O aló

, xamento é en h¡;i teis, 1 habitacións dobles e o transpor-
. ' te en autocar. . .. 

. saídas: 2,9 de Xuño; 13 e 21, de Xullo; 10, Fe 31 de· 
Agosto. · · · 

Precio: 134.000 pis. ' 

INDIA CENTRAL, RAJASTHAN E NE.PAL 

Vinie?!ttj ~ia~ E;n auto"cw. tren ~ .avión para facer unha 

Saídas: 15 dfas. De Agosto a Outubro. 
Precio: 183.000 pts. 

Solicita o noso Boletín de Viax~s de Verano-90. 

dffisuz 
CLUB .DE VIAJEROS · 
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lr:desma,7 1;izqda ·48001-Bilbao;Tlf!>.: 424 42 6,5-424 22 15 
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O s.egundo dos pequenos ·tex
tos que se condensan nest~ vo-

. lume é tocantes ás· suas feituras 
unha· mostra de sínxeleza que ·. 
non cadra coas tendéndas ano
vadoras q~e irán aparecerido no 
poemário, · velaqui os versos pri
meiros en evidente paralelismo: 
Ju~a / lib.erta / de tanto ardor I 
pura I coberta I de tanto amor I · _ 

Formulación literária, de mui
ta t~adición na escrita, que se 
itera no poema intitulado .'...De . 
estar' dunha maneira sorpren- . 
dente qúe nos fai acordar, pala 
similitude, do texto de · ~uís Pi-. 
mente! "Canción das tres cu
charas" . que tan ben estudou o 
profesor Arcª-dio López Casano
va. É tamén un texto de tres es
trofas de catro versos,· de estru
tura ríítiqa, en construcción ele
mental de sifuetrfa (fecúnda en 
todos o$ tempos da criaci_ón lite
rária en calqu.era "tipo de líric;a 
oral). Paga a penq. rf?produzir a 
tota_lidade do poema... · 

Estou farto I no universo l do m~u. quarto 
I --e parto--
estou tanto / no universo/ do_meu espan
to I --e canto-- · 
estoU tudo ! no universo I db.meu estudo 
I --e mudo--

So os xogos·mais sinxelos que 
aos poúcos van complicando-se, 
eis aqul?les verso_s quE? comezan 
un texto no que a interpretación 

· . . pode ter multiplicidade: _eón só 
ler e reler pode-se ·decatar cal
quera de dobres X()gos ... · 
Teu noine é la- /gosta I porque toqa ·a 
gente / te gosta 

De todo's .. os ·xeitos a brevida
de· dos poemas ~uda a que rÍon 
suceda un sobexo alonxamento . 
das intencionalidades de Lapita 
Feijóo .e de feitd esa concentra
ción lírica permite a.rt;ellar pe
quenas xbias . de artesanado 
p9éitico como a esti:ofe que 
princípia a "Constata9ao haiku" , 
dos· poucos versos que se pode 

· dizer que t&ñen unha C;erta liga
zón coa · poesía do. independen-

. tism0, xá que conteñen unha re
lación á. africanidade .. . 
É sem fronteiras a Pátria do poeta I min- · 
ha pátri.a é a nossa casa Í É a minha cam
pa· (é dizer). m'bila iami! 

Hai algunhas outras referén
cias de soslaio a -mellaras con
cretas que trouxo ·a edificación 
do sociálismo, o poema 'Breve 
temporada na rua onze' recolle, . 
non isento de ironías , aspeitos 
inéditos ·até daquela no povo: 

.. . nao vejo mais prostitutas erJameadas I 
junto á porta de ninguém. ( ... ) É urna rua · 
terrível. oculta e de pistas volup~osa~ / 

. sedutora é umá "belísi)"na ievolrn;:ao. 

A ~se povo · é a quen van diri
xidas estas "Cartas de a~o(, 
que pésie á clarid.ade do intitu- . 
lado non é a temáti9a recurrente 
en tactos os poemas, amais d\') 
no11 ser un -amor rponocorde se-

' 1 

nón con diferentes tonalidaqes. 
Da identidade variada ternos fé 
no "Mal / dito soneto de amor" 

. escrito para Iiós... leitores de 
poesía curt~m só estánciaB / , 
matando assir:n incríveis d_istán
cias / entre, ·pavo e govemantes. 

Todo com~za · na "sugestao" . 
cando se ·mira "nos lábios I 
unha pon~e de metal / un sor1l,so 
ardente" para rematar ·nas ceri

. rnónias arnatórias · que o lento. 
transcorrer das últimas horas 
procura. O poeta tamén dá con-

G .. ··o u1e1r 
CULTURAL 

· ciün-a un Jado de tanta cerrazón 
e a busca de -transparéncia. É. 
de agardar ·quE;i iso aconteza' en 
futuras entregas: a poética s~irá 

. .gañando, sen dúvida. O 

MIRO Vl~LAR 
(1) Movimento ·Popular para a Libertai;:ao 
de Angola. Amais de Viriato da .Cruz, An
tónio Jacinto e Luandino Vieira, compa
ñeiros de Neto, no seo da ·organización 

· xurdiron muitos poetas _xóvenes , absur
damEµite ignorados entre nós . 
(2) Cádemos Clo PovQ/Poesia .. Edita a Fun
dac;:ao Europeia Viqueira-Jnstituto Inter
nacional da Lusofonia: Pontevedra-Braga, 
1990. . 

. ta dese intre prazenteiro e con-. - - r 

' fesa "de noite I incendias-me o 
olhar / amor". . 

Palavra ·que acada unha her·
mética definición nos versos de 
Lopito Feijóo, "de repente re
larnpejou e te arnei" pero as lu
zes non abondan para disipar as 
sombras que nós! corno léitores, 
atop·amos : 

Nesa perspeitiva os textos 
"Carta"de amor a urn(a) jovem . 
(Burkinabe}" , "Proposta só !ida", ,. 
·"De feito", . , Auto grafía", ''.Entre 
vistas" .. ~ e -outros coñfirnl.an . a 
ad~erténcia que nos -fai a prolo
guista de que "é tan óbvia a au
séncia de discursividape c:;orno 
natural o seu disci,irs.o" . 

Contado a imprecisión que _se 
atopa mestura-se co ' desexo de 
estabelecer os conceitos de 
'poetá' e 'poesia' de maneira 
inequívoca. Así en "Sauda9ao" 
fai wiha descoberta do que pre- _ 
tende co seu oficio .. 

nao só escfevo versos f CO!JlUnQO convos- . 
co I o sabor da amargura filial. . 

E no po~rn~ "Minhavezinhq." 
procura o achado cfa última .. . 

Andorifiha !auca nao quera que me faltes 
/ vqa,' voa, voa sublime en busca da_ poe
sía / traga-a pró meu ninho. 

. Joao André da ' Silva. Lapita 
. Feijóo (por certo que o seu 
· nórne semella mesmo unha an
toloxia) esquece os ·· fundarnen- · 
tos ob:x~ctivos dos feitos ració
nais e sensoriais para cair , case 
sernpre, nunha subxectividade 

·onde rixe a catarse· dos estados 
emoéionaís .e irracionais a un 
tempo.· E dende. ·1ogo non se re
prime á hora de cometer imper-_ 
tinéncias , semánticas porcyue 
éstá decidido a rachar éon c8.1-
quera modulación · desctitiva, 
agás en contaQ.as, oportunidades . 
que subliñarnos con anteriorida- · 

. de. 

"Cartas de· amor" é un xogo 
de enredos rnais que outra cau
sa e corno acontecirnento expe
rimental póder.pos saúdar a apa

. rición do livro. Isa si, ternos da-

-Re·sgate . do 
1981 para a 
Histói_ia 

Mem~ria viva_. 
da t~ansición 

Leopoldo Calvo Sotelo, presi-
. dente ponte entre A. Suárez e 

F. Gon;;::ález, quer que o seti go-
. · verpo supere de momento o 

. destino· do e~quecimento e goce 
dunha parte alícuota da xestión " 
da UCD, 1977- ·1982. 

Para tal menester ~screbe 
~a apoloxia<1l breve, cáustica 
e aceirada . Ten L. Calvo-Sotelo 
·rnemória viva daqlieles 81).0S gri
ses e do estupor qlie o 23-F ino
cu'lou nos cidadáns. E·quen pa
rece estátua hierática no rneio 
das ondas e dos furacáns, apa
rece neste libro como hipersen-=
síbel ás críticas, ás traicións e 
ás vaída des do podér. 

Xa son máis dun os que que
wn desautorizar esta apoloxia 
de . Calvo Sotelo. :De momento 
coñezo o disgµsto de GaraicOE~
chea e de La Cierva. Certarnen
te capítlilos corno o cqnsagrado 
a Ricardo de la Cierva lernbran 

. as .polémicas literárias da época 
de Góngora. ·"Foi, di , un Mmis
ter interruptus. O 'éese ·surpren
deuno· en Setembro de 1980. 
Nunca pudo ente!!der Cierva 

- por que cesaba: os @e non es
taban no segredo das cartas do 
.Mystére non entendian tarnpou
co por que o cesara Adolfo. Xa 
cesante .seguiu escrebendo, non 
no Boletín Oficial. senón no Ya, 
e non con prosa· administrativa, 
senón panfletária" (p. 195)°. Pero 
L. Calvo Sotelo non rema~a con 
Cierva senón cu ns versos, un-
has coplas asonetádas que 
transcrebe: 

. "Ay,.er en su cacatio matutina, dos dabondo ·para crer que o 
poeta. angolano pode chegar· a 
escrever- mello res textos, alorne
nos. os/as qlie pasamos páxinas 

- ··(que tan pios sermones nos re
serva) 

a GoÜo agradeceriam9s a deixa-
me dicen que Ricardo de Ja 
Cierva -

.1· 

_ Leopoldo Calvo-SOtelo 

Vuelve a insultarme tanquan 
medicjan" . 

Seguen tres coplas má.is. 
Aparte destas referéncias sig- -

· nificatiyas, Memoria Viva da 
transidión proporciona dados 
moi interesantes. Calvo Sotelo 
tomaba notas diárias; ao repro
c;l.ucilas non só aporta documen-

. tación, recobra a cor e a palpita
ción do instante. Neste senso· 
este fráxil libro e os seus fráxeis 
comentários cumpren unha boa 
función de testernuña. 

·. A Calvo Sotelo non lle doi es
pir aos baróns da UCD e aos su
cesores no poder, os socialistas 
de Felipe González . o que todo 
o mundo sabe, recobra neste li
bro un lugar axustado á condi
ción oportunista e banal dos 
protagoni$tas. · 

Pero L. Calvo Sotelo sabe con 
quen se rnede. Para situar a M. 
Fraga non. se serve só dos seu~ 
dados . Utiliza os de Fraga e as1 
queda ben ubicado na s_ua "lo-

.Andando: a Tert.a 
.. 

MANUELHORTASVILANOVA 

. Ullha · -·escolma dos -me llores tra
ballos- xomalísticos de M~uel 
Maria realizada por _Mª · Pilar 
Garcia Neifo.· e Miguel .. Mato 
Fondo -

cuacidade e descontrol" este 
político intemperante. Calvo na
rra unha cená dos -anos de Fra
ga como ministro do interior. la 
despachar co presidente Arias , 
entra durante unha hora decla
ma na audiéncia dando paseo 
tras paseo pela sala, e vaise sen 
esperar unha só palabra do seu 
presidente . Fraga, Felipe, Ordó
ñez e A Suárez protagonizan as 
máis numerosas citas do memo
rialista . 

Resulta tarnén curioso que L. 
Calvo Sotelo faga algunhas citas 
en galega e que el mesmo se 
considere desta nación "porque 
aqui viveu parte da inÍáncia e 
por familia" 

A obra vai complementada 
por apéndices : unha cronoloxia 
sumária, e as princ1pais mter
vencións parlarnentárias do au
tor, e un índice onomástico. O 

FRANCISCO CARBALLO 
(1) Calvo·Sotelo, Leopoldo, Memoria viva 
de la transición, ed. Plaza Janés, 1990. 
Barcelon&. pp. 286 . 
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Chelo F-acal 
'O .que canta non · é a prE3sa, senón as ganas de Viver'-

• MANUEL CARBALLIDO 

A sua fórmula racha coa 
formalidade imperante. 
Parte da máxia e vaina 
sua busca. Sen presa. A 
nengures. Mais, nese 
aspecto miúdo e xuvenil 
áchase a_ prqpria 
conquista, amáis cara, a 
máis difícil, a da 
superación constante. E é 
asi, a beleza subtil, o 
tenro chamamento ao 
erótico: a sensibilidade a 
trol da pel, subliñando en 
cada caso a sua área de 
lión ou de panteira. Ese 
ser mistura de paixón e 
de conciéncia. Talismán 
do norte, xeito illado 
nunha ráfaga de vento, 
canto e silenzo, cinza e 
loureiro. Navio que 
navega cara o ceu, cara o 
atisbo do infindo máis 
infindo. Chelo Facal, 
humano, vivo, neste feixe 
de tendéncias imposíbeis 
que x:iran sen parar no 
concerto do Universo. 

37 anos. A Coruña. Non hai 
m01to que se deruca de maneira 
regulará mistura das cores. Edi
tora de El Aty/ujio. Ensaísta lite
rária. Poeta . Colaboradora nos 
proxectos máls exóticos e ro
mánticos Tras mostras do seu 
feíto persoal no eido das artes 
plásticas (nestes dias, os seus 
deseños poden aliarse n'as pare
des do STolen . E prepara para 
Outubro a cuarta exposición, en 
Compostela). E corno ela mesma 
di , "o que conta non é a presa, 
ou empezar antes ou despois . É 
o que teñas dentro de ti, as ga
nas de viver, as sensacións para 
transrrutir", explica cunha cal
ma chea de xenerosa sensuali
dade "A liberdade. en todo 
caso Que má1s ten o tempo Se 

'Q SEXO E ODEMO. 
O PRACER É O 
DEMO. A 
INDEPENDÉNCIA. 
A ELEICIÓN EN 
LIBERDADE' 

o tempo é naso. Se nós somos o 
tempo. E ternos todo o tempo 
do mi.indo. Até que quej.ramos". 

Ainda fica o
romanticismq 
No eido das artes plásticas, tal
vez, o inconviente é a compe
téncia entre galegas. E sobreto-

~" 

'PARTO DA BASE 
DE FACER AS 
COUSAS POR GOSTO, 
SEN NENGUN TIPO 
DKPLANTEAMENTO, 
SEXA DE 
TRASCENDÉNCIA, 
TRIUNFO OU . 
ECONÓMICO' 

do, cando se empezg tora dfJ 
tempo, poJ di.ci:lo dalgunha ma
neira. Chelo, non está en abso
luto dacordo. "Isto é unha apre
ciación como outra calquera . 

Hai sítio para todos. E os que 
· comezaron arites tárnpouco o 

teñen nada fácil . Porque 8.inda 
que é certo que a técnica é fun
damental, hai que ter algo máis 
que iso . Só coa técnica, quedas 
niso", nun profisional. E non dis
frutas do que fas . O positivo é 
_compartir ambas as duas fórmu-· 
las. E, reitero ,· hai sítio para to
dos. O que pasa é que certos in
dividuos ás veces non ente:r;iden 
que non se trata de competjr se
nón de disfrutar, porque a arte 
doutro xeito non-teria sentido". 
e asegura que, "eu, personal
mente, n.on me planteo en abso
luto ese t ema: Penso, sin:xela-

. mente, no que eu fago, -no que 
desexq facer cando me ·-poño 
<liante do cartón ou da madeira. 

A idade . -afirma-; tan pouco 
a v~r nisto. E a miña persoalida
de irnpédeme analisar ese tipo 
de cuestións, porque parto da 
base de facer as cousa.S por gas
to, sen nengun tipo de plantexa
mento de cara a outros eidos, 
sexan económicos, triunfais bu. 
transcendentais. Cando me 
aborra, corto_ o rollo. E en paz. 
As demais disquisicións déi
xoas para ós políticos". 

Contos.- _ 
· · eróticos/Ees. 

--~~~~~--~~.~~~~~~~~---

A BOBA TIBBA 
Nº 442 - 27 DE XULLO DO 1990 2'1 

A política que _vale é a 
·vida dun · ' 
Falando de políticos , sai o tema. 
E non se corta, tampouc;o. "Con 
sinceridade? Entre nós?" Entre 

· nós,- nefeito. Tot?J, para os que 
· se van intéirar_. ''.Pois, mira .. des
d~ o meu ponto de vista,: a polí
tica é unha merda. Uns e ovtros 
veñen por aquí e por alá e din 
isto e .o de máis aló, que se pa
tatín que se patatán. E que? Os 
cártos que fan falta para que 
ninguén estexa sen teito, sen 
un bon aimorzo, sanidade, esca
las . etc ., tíranos ao lixo En cada 
_período eleitoral, mareas de mi
llóns vanse ao caralla. Para que 
talar. se está todo ai, ao dia. A 
única política válida é a vida 
dun, o entorno , o facer o boicó 
a esas causas que non tragas, 
planteándote ·unha · vida_ menos 
consumista e máis de acordo co 
xeito natural ainda que sexa 
complicado debido ~ · cultura 
herdada .. · A política - non só 
agora, foi sempre , ai ·está a his
tória- foi sempre detrás do hu
mano. Non interesou nunca 
apesar dos avances tecnolóxi
cos, plantear de marieira rápida, 
sen perda de tempo , outra esca
da de valores" . 

lndependéncia é 
liberdade 
Ten as ideas, aparentemente, 
claras, tan claras que_ non dá 
tempo a reaccionar. E," non obs
tante, síntese un com() abrigado 
a opinar e dicer · que si, -que 
efectivamente, haberia que fa- . 
cer algo, xa, . para que dE?ixasen . 
de xogar con nós da ·forma que 
xogan. Haberia que tentar un 
boicó. e unha idea poderia ser 
propor que se deixase de· produ-

-cir, e quen quixesen apontarse, 
farian unha grande festa que 
non teria límite até que os ad
mirlistradores atende·sen todas 
as. reivindicacións dos adminis
trados, sen condicións. E apón
tase. - Di que poderia ser uhha 
das solucións. "Sexo a todó tren. 
Ondas a todas as · bandas: Para 
eles seria o . caos. Poco mais . 
caos que este, talvez, non haxa. 

Pero alucinen co sexo. O sexo é 
o perigo. O pracer é o deme. Á 
independéncia. A eleición en li
berdade. E o conservadurismo 
reinante, _que nori quer saber. 
pero pensa, e cómese o tarro, 
sen mover un dedo, sen carni
ñar. E asi vense, vellos, enfer: 
mas, mortos . A grande maioria 
social, que canta os-pecados un 
.por un e libérase coa água ben
dita. Non hai interese pala vida, 
pala identificación cun mesmo, 
pela diferenciación. - Case, que 

· todos desexan ser o mesmiño. A 
. mesma cara.' o mesmo coche. o 

mesmó relóxio. o mesmo ·canto: 
Sen cadeas impostas por ·eles 
mesmos, pero ciue de. rechazo 

· chéganos a . nós, que somos 
unha mínirn~ parte; o _que , no _ 
fundo: somo~ insignificantes. 

Non ·obstante, a vida é fer~osa.· 

Unha causa é a análise e -Qutra 
vi ver. 

E sempre hai unha fórmula 
para sair da cotídiancidade. 
Nese senso, é o mesmo que su
cede ·aos pa.íses que loitan pala 
sua própria fómíula, a indepen
d.éncia, non cabe dúbida, supón 
cotas máis altas de liberdade". o 



22 ANOSAYEBBA 
Nº 442 - 27 D~ XtJLLO DO 199(} GuieirQ 

CULTURAL 

O SENOR X.G.G.-: O CAZÁDOR CAZADO 
Señor.Director: no semanário "A. 

ºNOSA TERRA'; número· 438, da- · 
tado o 28 d~ Xuño, o señor XGG 
fa}. unha série de afimiacións 
nun artigo titulado: "Os :poemas 
galegas dun catalán" e sobre 
este tema quera.. 'acollerme ao 
direlto de réplicá sobre as alu
sións que, o devandito' señor, fai 
sobr~ un lirniar da. rñiña autoiia, 
ent:rn outros aspectos.. . 

Señor GG, a respeito ·do quf? 
escrebin: "Carles Riba foi un es...: 
'critor que introdudu a literatura . 
clásica ao catalán" e ehgade 
vostede : "máis correcto seria..di-
cer que Iixo grandes versións 'de · 
escritores clásicos" ... Nesas mi
ña& afirmacións me manteño ·e 
engado-lle :-Carles Riba, tradufor · 
de línguas, introduCiu a literatu
ra clásica á líng~a catálá. 

Tal como manifesta reiterada- · 
mente que a edición é miña; 
penso que dehia perguntar ao 
editor de · quen é; quen a pagbu 
ou cals foron ós motivos de pór: 
'.'Edición de Xosé Lois García" 
en portada, se é un -tema .que 
ile tira o sonó. . 

Con relación ao que di sobre 
a xeración Riba e Ors tamén me 
manteño. Para vostede as xera
Cións cofupon-se, parece ser.' de 
persÓas que nacen e publican 
dentro dun limitado tempo coin: 
'Cidente e estabelecido -lineal
mente polq. sua própriá irnaxina-

. ción, sen reflexionar que o des
.fase de ~spazo temporal non de
termina para riada, · moitas· ve
-ces, que un autor poda pert-en
cer á mesma tendéncia literária. 
Polo que vostede enumera Pérez 
de · Ayala (1880) non teria que 
estar na Xeración do 98 porque 
Unamuno (1864), da mesma xe- . 
ración, leva-lle 16 anos, rrioitos_ · 

· máis que Ors a Riba. E, . pola · 
mesma razón, Alberti (1902) a 
res_f)eito de Pe~ro Salinas (1891). 
Parece ser que para vostedé 
tampouco hai transición entre 
duas tencléncias xeracionais. 
Onde remata unha supetamente 
comeza a outra. Penso que isto 
non é asi. Os autores converxén 
por rilia · das idades que, capri.:. 
chosamehte vostede estabelece. 
Sobre este tema remito-me ao 
que di, a6 respeito,. o crítico ca
talán Enúc Sullá, referindo-se a 

· ·Rilia: "Ainb la seva poésia, · la ·. 
seva crítica s'inserei en l'arnbit 
·de( postsirnbolisme eur:opeu. i 

·: evoluciona des de la influencia 
- dprninant d 'Ors" . Se isto rion o 

éonvence continue no· seu erio 
ou, coino bon olfateado~ de tex
tos_, pesquise m.ellor o que ·agora 
ignora. . .. 

,Noutro ~ apartado fala ·dunha 
redacción · confusa. Isto si que 
me produce riso a pleno pul
m,ón. Señor GG, qomo se pode 
erixir en corrector dos demais 
cometendo excelentes· _ desi~ces 

· eómo o da liña 35 do seu..artigo, 
· ond~ di: "Pola-publicadón deses 
poeina:s galegas, en galega" (o 
sublíñado é · meu) .' É que non 
ollou, tamén, na páxina 11, do 
meu limiar, un ponto despois de 
"pÓsíbel", ou ría páxina 15 -liña 

· 7 (numeración latina) onde pon 
"N" tiña que ir "M"? Escapouse
ne; señor purista? Persista en 

· mellorq:T a sua redacción. Isto llo 
· lernbra. c_erto profesor, que- non 

, ·sane .pór unha coma. Se vostede 
· ·é tan cultista, neste sentido, por · 
· que a sua antoloxia· surrealista 

ll0!-1 a preseritou con' textos ori-
. xinais. xuntamente cos da tradu

ción,. ou é que non desexa que 
certos leitores comproben o tex
to orixinal co 'traducida? A sua 
escrita, por rrioitÓ que' se disfar
ce de vários pseudópimos, sem- . 
pr~ revela quen é o escre_bidor . 

_'NoN ESOUENZA,· 
SEÑOR XGG, QUE 

NEN SON UN 
DOGMÁTICO NEN 
VOU ENTRAR NAS . 
-SUAS· REITERADAS 
CONTRADICIÓN&Á
MARXE. DA OPINIÓN . 
DE FERRIN, CAL ÉA 
. SUA? NON ATEN, 

CLARAMENTE' 

É - unha pena que con erros 
corno os subliñados e co tempo 
que parece tér disponibel non 
lle _pida· axu.da a. un aluno de 
EGB que, neste período estival, 
hai bastantes para axudar-lle a 
comprendeÍ sinxelas claves gra-
maticais. · 

Por suposto. Manteño-me in- -
tegramente n_a orde cronolóxica · 
do espacio de tempo que separa 
o ano de escríta de Carles Riba -
co ano de publicación ·dos poe
mários de Cunqueirg e

1 
Bm¡za 

Brey. Retiro-me aos libros, non 
a ce;tos poemas ·que Bouza pu- · 

· blicou en ·"Né5s" a partir de 1926. 
Por outra banda, non sei se vos
tede anda inxenuamente de /ca.: 
rallada ou quer tomar-lle o pelo 
non sei.a quen .C:m, talvez, desin
formar ao leitor. Mire, "Trova in- -
finita" é un poema publicado na 
rev·ista ''Nós" o 15 de Marzo de 
1926 e non un libro, como voste
de · deixa escapar ou .confunde 
con "Nao Sehlleira", subliñando: 

· ".. . o libro de Bauza aparece en 
1932, non no 1933, como escre
be Xos.é Lois García" . Pojs non. 

. Xosé .Lois G~cía non módifica 
-o ano de 1933. Se non lle resulta 
grande moléstia colla a edición 
de "Grandes Mestres" de Edi
cións Xerais de Galicia, S.A. e 
-na "Obra Completa" de F. -Bpuza 1 
Brey, p~ina 13; poderá ler tex
tualmente : · "Reproducción da · 

XOSÉ, LOIS GARCIA 

portada q¡ primeira edición . de 
Nao Senffeira, editada en San- -
tiago pola Ed. Nós no ano 1933. 
Grabado de Sesto". No fondo 
deste gr¡;illado 'hai as seguintes 
letriñas : "Nós MCMXXXIII". Se 
ainda · é irreverente ante tanta 
evidéncia lea· o "CaQ:ro -Sinópti-

, ·co" · da "Historia da Literatura 
Galega Contemporánea" de Car
ballo Calero ou a páxina 201 da 
"Historia :da µteratura Galega" 
do seu adrnirado-amigo,.F.emán
dez del Riego: Que, por certo, 
non está moi afortunado nas in
formacións do seu "Diccionario 
de Escritores e'n Lingua Galega" 
a ver se vostede, tendo tanta · 
pureza e desvelos e en· honor á 
verdade literária, reseña os erras 
·do libro. Mais como isto non é o 
que nos ocupa ou preocupa, si
gamos. Señor GG, ten pouca 
habilidade ·ao plantexar levar-

· me a un eido de terceiros, ªº 
mencionar que o profesor Mén
dez Ferrín a respejto de Xohán 
(con h, señor purista) Vicente · 
Viqueira que é o primeiro cultor 
neotrovadorescó. Pois moi ben, 
é unha opinión de gran interese 
e de sumo respefto( Mais o que 
me resulta grotesco é que ·se re
mita á opinión de Ferrín cando 
teñ ·posto a parir o libro "De Pon
dal a Novoneyra" e a onde non 
ten chegado a sua -parida, man
dar meado. Non esqueza, ·señor 
GG, que nen son un dogmatice · 
nen vou entrar nas suas reitera
das contradicións. Á marxe da 
opinión de Ferrín e da miña; cal 
é a sua? Non a ten, claramente. 

Se quer encontrar indícios de 
neotrovadorismo remítase a crí
ticos de Rosalia ou faga unha 
leitura de "Cantares Gallegos" 
para vefüieai unha série de ma-. 
tices sobre este tema. Mais so: 
bre este popto quera lembrar-lle 
o que di -acertadisirnamen
te-- o seu incondicional e: vene
rado profesor Basllio Losada en 
"~aetas Gallegos Contemporá
ne0s", páxina 181 : "Este neotro
vadorismo fue consecuencia in
mediata de la aparición de las 
primeras edicio6.es accesibles.· 

,de los Cancioneiros -medieva
_ les" . Mais endiante, Losada 
Castro; continúa senda explíci
to: "En Galicia es probable· que 

' apenas llegaran a conocerse. 
. Las primeras ediciones de .am- · 
· plia difusión fueron los de .J .J . 
Nunes, y el contacto directo con 
las cantiga.S de los Cancioneiros 
provocó un auténtico deslum
bramiento ·en los poetas galle
gos de preguerra, que descu
bríari en ellos unos clásicos ple
namente válidos, de asombrosa 
modernidad". É raro , señor GG, 
que como bon olfqteador de tex~ 

tos non teña en cónsideración · 
esta opinión· do profesor Losada. 

Por o_u~ra banda, é obvio que 
un estudante de filoloxia e de 
línguas clásicas, como Carles 
Riba, ríon teña coñecirnientos 
das variantes idiomáticas do la
tin e que non coñeza o galaico
portugués. É de risa cando ter
xiversa as miñas afirmacións. 
Cando falo de dous libros de te
mática trovadoresca na Bibliote
ca de Catalunya digo que por 
eles tivo coñecirnento dos Can
cioneiros, non digo que por eles 
adquirise coñecirnentos lingüís
ticos . Se o mistério é tan difícil 
apele aos fantasmas de Nietzs
che, para que llo revelen. 

Neutro apartado enfatiza: "X. 
L. García intenta dilucidalo: por 
amor. Pepita· Vila a quen ian di
rixidos os poemas, era galega" . 
Se para· o señor GG Carles Riba 
-qon escrebeu estas Cantigas 
debido ás suas relacións amoro
sas , é preocupante: debia per
guntar-llo a S. Benitiño de Coto 
Redondo. Vostede volta terxi
versar o meu texto. En nengun 
momento afirmo o que vostede 
escrebe: "era galega" senón, 
"orixes galegas de Pepita". Es
quece o que digo sobre o lugar 
de nacimento de -Pepita Vila , 
que aparece no apartado III? 

-'IIvIPRESIONAME, 
SEÑOR XGG, QUE 

SENDO VOSTEDE 
TAN PULCRO E 

VIXIANTE DA BOA 
LITERA TURA LEA A 

UN AUTOR TAN 
PÉSilvIO, BURRO E 
TRANSGRESOR DE 

TEXTOS COMA :MIN' 

Tamén di: "E a ela, á sua per
soalidade, están dedicadas as 
poucas páxinas que seguen do 
limiar". Hai que ter un rosto ..., 
Ínáis duro que os muros de Ba
bilónia, dicer isto. Vostede tivo 
boq. oportunidade de inve~gar 
e facer un traballo con dúcias de 
fólios . Ainda que . dubido das 
suas pesquisas, do método e do 
seu talento para realizar o que 
vos~éde que~ que fagan os de-. 
mais. Vostede, señor GG, apre
surou-se a publicar todos os 
poemas, en cuestión, como un 
&ristócrata deciÍnonónico que . 
pensa ter o monopólio da verda
de na descoberta dunha novida
de literária. Calle os textos, pu
blicados pola Generalitat, e en
via-os a unha revista galega con 
tanta rapidez que non tivo tem-. 
po de pedir permiso aos herdei
ros de Car les Riba e, sen o me
nor rigor de pesquisa, 14nita.:se 

a dicer onde fajtan os pontos, as 
corrias e se en' vez de r ten que · . 
ir l . Creo que vostede demostra 
un complexo de inf erioridade e 
non pouca vaidade por non falar 
de mesquiña envexa , Vostede é 
un hpo de cazador cazado que 
"tendo un bon rifle" e visíbeis 
brancas á frente , no intre de 
disparar ten-lle medo á própria 
arma, retira os olios do ponto de 
mira e non logra o obxectivo se
nón que o tiro dá-lle nos seus 
próprios ·tuciños . Moralexa: 
sabe o que ten que facer para 
ser bon cazador? ... 

Máis adiante' encontrámonos 
co que vostede chama "texto ri
biano" e interroga-se sobre a 

· procedéncia de certos "erras". É 
imperdoábel nun rastreador de 
textos , como vostede, que non 
diga nada no seu apurado "li- · 
miar" . É ese o seu "cariño co ob
xecto tratado"? Vostede ten que 
comezar dando exemplo dese 
idilio coa escrita. Corno as letras 
non falan por iso non se poden 
divorciar de vostede. Xa coñe
cemos o. seu traila-la-la-la-la-le
lo. Por certo faltaba-lle aquí, aín
da que non veña mmto ao· caso, 
o que ven repetindo até a sacie
dade : Galiza non ten máis ca 
seis poetas, poña-lle música e 
verá que red<;>nda sai a cantiga. 

Impresiona-me, señor GG, 
que senda vostede tan pulcro e 
vix:iante da boa literatura lea a 
. un autor tan pésimo, burro e 
transgresor de textos coma min. · 
Verdadeiramente impresiona
me, até tal ponto que se estive
se permitida a queima dos -
meus papeiños. mal chamado li
bros, vostede non faria como os 

. monifates de Torquemada ou de 
Pinochet, seria indulxente con 
eles, polo que vexo~ 

Da sua xenreira reSulta sos-. 
peitoso cando reparte dádiva.S · 
con certos escritores e editoriais 
e ataca, como. un desenfreado 
que perde os estribos, a escrito
res cunha longa traxectória na
cionalista ou que levan 101tando, 
durante moitos anos, pola mella
ra cultural da Galiza. Estes es
tán no seu ponto de mira. Nun
ca ollei un artigo seu denun
ciando certos grupos monoliti -
cos de poder ; ºinstitucións anti
galegas que nunca beneficiaron 
a escrita no noso idioma. Desde 
lago é estraño e pintoresco 

Lernbra, señor GG, a última 
crítica que fixo á miña ''Escol
ma" , publicada neste mesmo 
meio? Chameino por teléfono 
para dicer-lle que non se auto
rreprimise e usase a liberdade 
de expresión, pola cal loitamos 
boa parte dos seus vilependia
dos . Lembreí-lle, naquela oca
sión , que eu era ur}lla persoa 
sen complexos, sen susurros de 
confesiónario e sen mensaxes 
elaborados en capeliñas -do 
que non se poden gabar moitos . 
Tamén lle lembrei que cando a 
crítica non fose séQ.a e correcta 
ia ser frontal, utilizando os meus 
cartuchos. Ainda que non me 
preocupan as suas descargas 
preconcebidas. Nón seise palas 
suas descallficacións teña "en
gulido algun sapo" . Retiro-me a 
un artigo contra certo libreiro 
(hoxe editor) que o tratou, nas 
páxinas de "A NOSA TERRA", 
de .bacinilleiro e outros califica
tivos faltos de talento e pudor: 
Mais tarde colabora con el. Está 
moi ben, rectificar é de sábiÓs . 

Grácias, señor Director, . e 
pode estar certo de ~e non vou 
4tilizar ¡¡s páxinas ,de A NOSA 
TERRA, nunca máis, para res
ponder ªº que escreba sobre 
min o señor XGG. O 



NOVAS SENSUAIS . 

Desel'lo de Chelo 

• /MC/COMPOSTELA 

O calor é moito, aqui, en Com
postela . Ferven até as pedras . 
E, ás veces, as ideas O outro 
d1a confundiron-me cun "ma
deiro" . E xa é raro, porque a 
m1ña pmta pode ir desde 
mendigo até ladrón, terrorista 
ou bandoleuo Pero madeiro ... 

ACTOS . 

• II Curso de 
Cerámica 
Conem poránea 

· 1. Poderán participar no curso 
todos aqueles artistas que o 
desexen (escultura, instala· 
c1ón , pmtura. etc .. ). 
2 . Os solicitarit.es apresent.a
rán un dossier completo que 
inclúa cumculum vitae, foto
grafías. expos1CJóns, etc .. 
Todos os doss1ers serán devol
tos 
A data máxnna de adrrus16n 

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

SANTIAGO 

Libraria Couceiro 

Por favor . Que ainda hai cla-· 
ses. · 

Xosé chegou. á Galiza porque 
"tiña curiosidacie por atapar a 
enerxia que, din, hai. na rota 
xacobea", e deu co nariz ~n O 
Rincón . Ali foi convidado por 

' don Roberto · aos · exquisitos 
· manxares que cociñou Hele

na, "a máís fermosa e bela 
dona que vin desde que ene- . 
guei á Galiza", díxo . Alá, en 
Girona, "no tempo lívre fago 
escultura". E, enfeito, as foto·
grafias que mostrou daban fé 
da sua fórmuJa de criación 
"que · non ten nengun valor, 
mais góstr.µne faceto . E. pen
so, que é unha maneira de ' 
aproveitar o tempo". Iso si, , 
ainda que ia co ánimo de mar
char, agardou un dia máis 
"por se me enamoro". E, á noi
tiña -xa non sei se foi no Pa
raíso ou no Modus-, atinou 
coa condución enerxética da 
rnáxia compostelá e namorou 
a unha rapaza dunha pequena 
vila, que tiña quince anos e 
chamábase Maria. Mira ti por 
onde. O 

será até o 20 de Agosto. 
O número de alumnos admiti
dos será dé 25. 
3 A cuota de mscnpc1ón será 
de 30 000 ptas. e abonaranse 
o primeuo dia do curso 
4 Cada alumno seleccionado 
apresentará2 pezas biscoita
das de barro refractário ou 
gres para utilizar en diferentes 
procedimentos técnicos. 
Traerase roupa axeitada, úti
les e ferramentas de traballo 
persoais. 
Máis información da Deputa

. c1ón de Pontevedra. Tfno (986) 
82 29 40. 

MUROS 

Librarla Prlm 
Rua Ancha, 9 
Libraría Galardo 
A Xesta 
Libraría Kino 
Esteixo 

NOIA 

Librarla Sementeira 
Rua Mazacañamos, 15 
Ubraria Blanco 
Rua Suárez Oviedo, 11 

CORCUBIÓN 

Libraría Nerios 
Praza Xosé Carreira, 29 

CARllOTA 

Libraria Vázquez · 
A beira Casa do Concello 

Rua República de El Salvador, 9 
Libraria Abraxas 

CEE 
Libraría Trazos 
Rua da Pena, 12 Rua Montero Rios, 50 

Galeria Sargadelos 
Rua Nova, 16 
Libraria Pedreira 
Rua Home Santo, 55 
Libraria San Pedro 
Rua San Pedro, 61 
Libracia Aerno 
Rua República de El Salvador, 33 
Libraría Carballal 
Rua do Vilar, 68 
Libraría González 
Rua do Vilar, 52-50 
Librarla t-ollas Novas 
Rua Montero Rios, 37 

FERROL 

Libraría Limiar 

I .111"" I 
PONTEVEDRA 

Libraria Michelena 
Rua Michelena, 22 

· Librarla dao 
Rua Padre Sarmiento, 12 
Libraría Seoane . 
Rua Garcia Camba, 6 

VIGO 

Libraria Bertrand 
Rua Príncipe, 23 
Libraria Ir Indo 
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CONVOCATORIAS . 

• A Tempo 

Séptimo número da reVista co
marcal de Monterrei. 32 páxi
nas de irlformación comarcal, · 
tribunas, entrevistas, suple
mento para rap¡wes e peque
nas reportaxes. Unha comple
ta axenda e urlha coidada edi
dión. fan útil e atractiva esta 
publicación, que se afianza 
nesta sua segunda xeira. Pó
dese pedir ao apartado 37 de 
Verin. 

LIBROS 

• Amnistía 
Internacional 

"Por un mundo sen execu: 
cións" é un volume de repro
ducción de diferentes pintores 
(Chillida, Genovés,• Solano , 
António López, ... ) · co que a 
sección española de Al procu -
ra financiación para o seu tra
ballo de reivindicación. A ven
da rea.lizq.se por correo e póde
·se solicitar irlformación e tar
xeta.S de pedido ao · enderezo 
en Madrid, Paseo de Recoletos 
18-6° 28001 MADRID. 

• · IV Prémio ·de · 
de teatro A 

. . Biblioteca do 
Arlequjh 

Para. pezas orixiriais en lin
gua galega, a fin de 'incentiva
la cr.eatividade dos escritores 
e dramaturgos a prol dun tea
tro gale.go: O premio, dotado 
con 250.000 ptas. réxense pa
las s-eguintes bases 

1° Poderá con correr ó pre
mio calquera persoa sen d.is- . 
tinción de idade ou nacionali
aadé." agás os gañadores das 
anteriores. edicións , que non 
se poderán volver a presentar 
ó mesmo nos anos sucesivos. 

2° As pezas presentadas ·de- . 
berán ser · orixinais, inéditas, 
non estreadas niil en parte nirl 
na ·súa totalidade e terán que 
estar escritas en idioma gale
ga, sen prescrición de tema, 
extens'ión, carácter ou grafía. 
SOTELO BLANCO ·EDICIÓNS 
resérvase o dereito de recorrer 
xudicialmente contra quen .in
cumpra- estes requisitos. O 
Xurado valorará tarito os méri
tos literarios dos textos pre~ 
sentados coma as súas virtua
lidades como ·propostás dra
matúrxicas destinadas á reali
zación escénica. 

3° Os oríxinais presentaran
se por cuadruplicado, en follas 
"de tamaña folio ou DIN A-4. 
mecanografados a doble espa
cio, e han se de remitir a SO-

. TELO BLANCO EDICIÓ:r\(S. · 
Apartado ae Correos nº 559 de 
SANTIAGO DE COMPOSTE
LA, ou ben se han entregar na 
slia sede compostelá (San 
Marcos , s in) antes do 15 de 
setembro do 1990. 

4° Cos orixinais , que irán 
précedidos polo· título e mailo 

lema escollidos polo autor, 
axuntarase un sobré péchado 
no que figure npor fóra o lema 
e que conteña · unha ficha cos 
datos de identidade acredita
dos, o enderezq é:omple.to dÓ 
autor e o título éia obra. 

5~ O X.UÍado est~á formado 
por: 

Xulio Cuns Lousa, es_critor. · 
Gustavo Luca de Téna, xor

nalista. 
- Fernando Morán Santamari

na, actor e- director de teatro. 
Ánxela Rodríguez'_ Lamas , 

actri.z . 
Francisco Salinas Portugal, 

escritór, -
Fráncisco .Pillado Mayor, se

cretario con voz e sen voto. 
.6° O fallo do Xurado, que 

será inapelable, darase a co-· 
ñece-1613 de outubro do 1990. / · 

ANUNCIOS DE BALDE 

Bancos Alternativos. Para 
porse en contacto Associació 
Caíxa ·Alternativa. C/Ba"ix, nº 
8~ 1º · Tfuo. (96) 332 17 51. 
46003 Valencia ' · 

Os CQmités Abertos de Fa
culdade cornurúéan a todos 
os es'tudantes que para porse 
en contacto cos mesmos. por 
temas relacionados coa Uni
versidade · de · Santiago· de 
Compostela óu co ensino en 
xeral, poden escrebeí: aos 
apartados de correos: 855 de 
Compostela , ou. ao 134 de 
Luyo ou ben chamar por telé
fono ao número. (981)_563100 , 
extensión 2228 , de Luns a Xo
ves de 5 -a B·da tarde . Tamén 
poden pasar polo !.ocal que te-
mos no Campus de Campaste"' 

O veredicto comunicaráselle 
directamente ó galardonado e 
espallarase a través dos mé; 
dios de comw:ricación. · 

7° A contía única con que 
se dota o premio é éie 25Ó1JOO . 
pta~ . para ·a obra gañadora, en·· 
concepto de adianto dos de
reitos de autor. SOTELO 
BLANCO EDICIÓNS, que se 
reserva os direitos de edición 
da obra preini.ada en ·tódalas 
Jinguas dÓ estado'español, coa. -
posibilidaae de ceder tales de
reitos a terceiros , poderéi pú
blicala sen límitaciórr do nú
mero de exemplares nirl . de 
edicións. ·Os 5.000 prirneiros 

· exemplares estarán libres de 
pagamento de dere:itos "de au
tor. O galardonado co premio, 
que expresamente se com¡:iro
mete a . renunciar ·a caiquera 
pretenslón sobre os devandi
tos dereitos, .recibirá gratuitfü 
mente 50 exemplares do seu 
libro impreso na -primeira edi
ción e 25 nas seguirltes . Ase
made, SOTELO BLANCO EDI
'cIÓNS resérvase a opción de 
publicar calquera das obras 
presentadas ó premio, suscri-

. bindo cos autores para tal 
efecto os correspondentes 
contratos de edidón. 

8° Despois da data do fallo, 
c<o os autores (debidamente acre

ditad0s) poderán re.tiraclos ori- • 
xinais na sede da Editorial en 
Compostela. Os orixinais que 
non se retiren destruiranse 
lago de pasados i:res meses a 
contar dende a data do fallo . 

go O premio poderá decla
rarse deserto, de · ó Xurado 
considerar que i;úngún dos ori
xinais presentados reune valor 
e calidade abandas. · 
· 10º A participación neste · 
premio supón que os autores 
concursantes aceptar! plena
me~e as p~~sentes Bases. 

EXTRAS A NOSA TERRA 
O fondo editorial de 

Promocións Cutiurais Galega~ _

á venda en: 

Libraría Cultural 
Rua de Dol1 Sosco, 46 
Libraría Capitán Trueno 
Rua Margués de Valladares (Galenas) 
Libraría Auría · 
Rua Torrecedeira, 102 
Libraria Sirius 
Travesia 9e Vigo, 17 

CANGA~ 

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

MOAÑA 

Libraría Maya 
Rua Concepción Arenal: 142 
Libraría Alborada 
Rua Concepsión Arenal, ~ 12 . . .. -

I"" I I 
·• OURENSE 

Galeria Sargadelos 
Rua Habana, 20 -
Ubraria La Región 
Rua Calvó Sotelo, 15 
Libraria Stylo 
Rua Capitán Eloy _ 
Libraria T aneo 
Rua José Antonio~ 20 
Libraria · Ronsel 
Rua Paz, 19 
Librarla Platero 
Rua Bedoia, 22 
Libraria Meiga 
Rua Progreso, 64 , 
libraria Malleira 
Rua· Bedoia, 36 
Libraria A Nova 
Rua Padre Feixoo, i7 
l.ibraria Desea . 

. Avda. Ourense, 1 O 
Libraria Res Vie, . 
Praza Maior, 11 

RIBADAVIA 

libraría Teima 
.Rúa Carballiño, 56 , . . 

, 

O BARCO DE VALDEORRAS 

Libraría Murcíego 
Rua Marcelino Su~ez, 28 . 

XINZO DA LIMIA 

Libraría Galaica 
Avda. Ourense. 11 

111 · 
LVGO 
libraría Aguirre ~ 
Rua Bispo Aguirre, 8 
U..braria Biblo5 
Rua Doutbr Fleming, 1 Baíxo 
Libraria Alonso 
Praza do Campo, 2 

J,"IVEIRO 

libraría Porta da Vila 
Avda. Courdes, 38 

RIBADEO 

Libraria Vivín . 
Rua San Roque, 7 · 

, I 

Rua Venezuela, 33· 
Libraría Helios 
Rua Re.al, 55 

Rua Principe, 22 (Galerias, 2° Piso) 
-Libraria' Babel · 

.'- Rua Venezuela, 45 1 

... 
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'·O .exércitó ·non· serve á sociedade, nen á. pátria' .-. 

MANUEL VEIGA , e ento catro días na prisión militar 
de Alcalá son moito_ tempo para 
reflexionar. -Hai algunha- ideé;l que _ 

se fle fincará máis neste periodo. 
Comprendio moitas. cousas. Aprendes do 
trato con outros compañeiros insumisos e 
acedes a un abano de· información. A base · 
do que pensaba non variou, mesmo agora 
é inoito máis sólida, Hai cuesMns sobre 
a insumisión, o antimilitarismo e a paz que 

. antes -non me cuestionaba tanto a n ível 
ideolóxié:o e· poi ítico. Vin que a represión 
non veu porque ·nos." faltara razón, senón 
por todo o contr'ário:. · 
En que condicións vivía na prisión? :-. 
O réxime é militar, ·ainda qUe os celadores 
son civis: O maior problema foi que a nós, 
aos insumisos en prisión preventiva, non 

· nos era permitida a comunicadón cos .de
mais presos. E isto ·carecendo de toda 
base legal para facelo.' Estabamós todo o 
dia en celdas, mentres o re.sto utilizaba as· 
instalacións do cárcere. Tiñamos duás .ho
ras ·ctiárias de paseo, dé tres a cinco, pola 
calor, pero nelas ia incluido o . tempo de 

· ducha, o de recebir o correo, etc. Puxe~ 
mas· mesmo vários recursos contra estas 
irregu!arid~des = 

Os insumisos en prisión son apenas 
unha pequena parte dos existentes. Can
tos hai· neste momento? · 
Segundo algunhas fontes existen algo 
máis de seiscentos. e v·ai en aumento. lsto 
pésie .á campaña d~ represión selectiva 
que se est.á a levar a cabo e ao· aument<?· 

' 

·voLvER AO REGO . 

A penalización_ que. pende sobre 
os periodistas que ousen utili

, zar a éxpre·sión rna da Pátria 
chama a atención. Tanto amor a Gali
za, tanta capacidade para asimilar e 
valeirar de contido todo, para que se 
lle atragante ao poder fan xenérica e 
comun expr~sión. · · . 

Manuel Fraga mesmo tomou a ini
ciativa de l~vantarse e marchar na 
noite do 24 de Xulló can.do, no Festi
val de aniversário da TVG. na Quinta
na, o grupo Milladoiro mentaba a ex-

. do tempo de prisión preventiva que esta
ba · ~l:fn mes, e,_ agora está en dous, agás 
no meu caso que supera os tres. O núme
ro de desercións, ainda que é algo dife
rente, tamén aumenta. lsto quer dícer que 

·presión· pr9ibida. O Diada Pá~ria pon 
a relocir os ·atavisn:ios. . o 

(()\(Üi.() .. 0111F.•\ (•)f•A• 

-a xuvent~de, cada vez, oponse máis á 
mili, por diversas vias. · · 

Pód.ese dice~ que . ó movimeñto antimili
tarista saiu da marxina~idade? 

É .o resultado du~ traballo consta'nte e de 
moito tempo: As posicíóns antimilitaristas 

das . veces, sendo francos, sabemos que 
están motiv_ados por desexos imperialis
tas ou colonialistas, pol ít icos ou económi
cos. O exército é o que se encarga de lo
grar os obxetivos do Estado. 

A liberdade de Miláns 
Que papel cumple hoxe un exército 
como o español? . 
Até hai pouco era o poder mesmo do Es
tado e aí están as ameazas posteriores de 
golpismo que se fan patentes até o pónto 
de que persoas que están condeadas por 
un delito grave contra a sociedade, como 
é o caso de Mi lans, saen en liberdade, 
mentres que as que ·están defendendo 
dunha forma coerente a paz e direit os bos 
para a sociedade son encarceradas. 

Pero hoxe a sociedade afírmase como 
democrática e xa non se fala tanto da 
ameaza golpista. Cal é lago o seu papel? 
o mesmo que tivo sempre, de opresión 
da povoación. O do servicio á sociedade 
e á, pátria é unha falácia cada vez menos 
creibel. 
Que cámbios pode haber a curto prazo? 
O ideal seria que non houbese exército. 
Este ano o orzamento de Defensa é de 1,3 
billóns de pesetas, superior ao do aparta
do de Educación. Poderianse solucionar 
moitos problemas de transporte ou de sa
nidade reciclando todos eses investimen
tos. 
Que opinión ten da solidaridade recibi
da? 
Hóubo un apoio que seria para min im
pensábel neutros momentos. Creo que en 
Galiza foi esta unha das campañas máis 
fortes do antimilitarismo. A aceitación so
cial foi mái grande en todas partes. Cre9 
que a maioria da xente está en contra de 
que se meta no carcere a alguén por non 
querer ir á mili. Este é un problema que 
afecta primeiro aos xovel'}es, pero é toda 
a sociedade a que paga. E preciso un non 
rotundo ao militarismo e iso significa: de
sobediéncia civil ." A proposta está a ter xa 
eco nalguns sectores, mesmo da adminis
tración, como alguns concellos que se ne
gan a colaborar co exércíto. 
Pero, o certo é que o exército segue a 
participar en todos os actos oficiais nos 
que to~a parte o govemo. 

non foron até agora as ·máis fortes, porque O governo trata en todos estes actos, que 
eran outras loitas que predominaban. son fundamentalmente formalistas, de in
Como influiron as últimas posturas da tegrar o exército e o mi litarismo na socie
Un-ión Soviética no tocante ao desarme? dade..-0 govérno, neste momento, é máis 
A influéncia foi , sen dúbida, favorábel. Ven mil itarista que os mil itares. As declara
darlle a razón á postura de que a guerra cións de Defensa son moi claras nese 
. non ten sentido, que hai que suprimir o sentido. Os militares defenden intereses a 
armamento e os exércitos. A posib1lidade - nível de cúpula, pero ese.s intereses son 
.dun ataque exterior-e cada vez menos cla- comuns cos do governo e, neste sentido, 
ra. Os exércitos non responden só a cues- . non existe moita diferéncia con épocas 
tiórs de defensa, senón que, a maioria anteriores. O 
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