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Cabezas 
rapadas e 
nacionalistas, 
expresión ·da 

··mocidade 
urbaria 
Durante os últimos meses unha 
·onda ·de violéncia percorreu as 
ruas barcelonesas; x6venes apa
leados, homosexuais maltrata
dos ou diversos altercados con
tra persoas de pel negra foron os 
exponentes da actuación dos 
chamados "Skinheads", grupos 
de xóvenes de ideoloxia ultra 
que actuan amparados no anoni
mato do grupo e na cobardia da 
violéncia inxustificada. (Páx. 9) 

OPNG 
intégrase no 
BNG seguindo 
os pasos do 
Partido 
Galeguista 
Os compromjsários do PNG-PG 
decidiron a sua integración no 
BNG flO congreso celebrado o 3 
de Novembro en Compostela 
con só tres votos en contra, nun 
"paso adiante para ariellar o na
cionalismo como forza única pe
ro pluralista, seguindo a tradición 
do Partido Galeguista", segundo 
as palabras do ponente Basílio 
Garcia. (Páx. 5) 

M. Maatala: 
'Nunca máis 
haberá guerra 
no Sahara' 
É a derradeira colónia de Africa 
por desleigo do governo de Ma
drid que renunciou ao seu papel 
de responsábel perante as Na
cións Unidas para o proceso de 
descolonización e entregou o pa
ís á tirania medieval de Hassan 11 
en 1975. Mohamed Maatalah, 
pasa revista aos últimos aconte
cementos do · duro camiño á in
dependéncia do povo saharaui. 

(Páx. 12 e 13) 

A Consellaria 
resérvase as 
subvenció·ns 
ao teatro e 
.condiciona 
as obras 
Cultura non quer ceder a admi- · 
nistración das subvencións ao 
teatro privado. Apesar da consti
tución do I GAEM, desde a ante
rior lexislatura, os cartos do tea
tro seméntanse segundo· unha 
repañota que produce espectá
culos de formato cativo, con ten
déncia ao convencionalismo e a 
superficialidade. (Páx; 17) 



_, 

'$aen de casa con cartas no peto para gastar no recreo. Nen os ·pais neri os educadores conseguen orientar 
unha parte .significativa da alimentación infantil, dirix.ida desde a p~bliCidade cara produtos atrativos pero pouco 

nutrintes. O aumento na acumulación de graxas en .-nenos-ainda en idade ·escolar fai medrar o risco de 
enfermidades cardiovasculares na idade adulta~ 

- . 

A expendeduri~ incontrol-ada de dóces pon ~n risco 

Eran os primeiros sesenta cando 
os nenas de Outeiro, Galegas e 
Bexán chegaban á escala con ca
danseu pote -valeiro que o mestre 
enchia á hora do recreo con leite 
en pó. O governo miügaba da
quefa forma .a desnutrición, pa
tente en moitos nenas. Mestres 
como. aquel, hoxe en grupos es
colares, tratan de impedir agora a 
compra-venda de lambedelas no 
recinto educativo. "A hora do :re
creo é habitualmente entre 11.30 
e .12 h., énchense de cropanes e 
gomina/as e lago xa non teñen fa-

, me á t)ora do xantar que é á 1 .30 
h.", comenta a mestra de Monfor
te, Pilar lglésias. 

A si.tuación invertiuse, hoxe os 
. nenas e nenas están mellar ali
mentados, pero; como sinala o 
pediatra Anxo Rodríg!JeZ, "com
pre distinguir .entre alimentación 

'· 

a calidade da· alimentación infantil 

Lambedelas ás portas 
-d-os. coléXios 

I 

e nutrición, un nena pode estar 
ben alimentado e mal nutrido. Os 
cativos no ·noso pais -adoitan a 
ser máis gordos e máis baixos 
qu~ os doutras nacións europe
as. Comen moito, pero non ben": 

A tentación 
busca aos nenos 

"A venda de lambedelas é algo 
que empeza moitas veces no 
próprio coléxio. Son os alumnos 
de octavo os que as· promoven . 
para sacar cartas para a excur- , 
sión", sinala Xosé Ramón Boan, 
mestre, responsábel da . UTEG. 

Pero o feíto máis habitual e notó
rio é que os quiosques de venda 
de produtos doces, ricos en gra
xas animais, esteñan situados 
moi próximos ás portas dos colé-

XAN CARBALLA-MANUEL VEIGA 

ALTAS CANTIDADES 
DE SUCRE, GRAXAS 
ANIMAIS, SEBOS, 
COLORANTES, ... 
SON ALGUNS 
DOS .COMPOÑENTES 
DOS .PRODUTOS 
ÁVENDA 
NO MERCADO 
DE PRESÉNCIA 
ATRACTIVA 
PA.RA OS NENOS 

xios. O intre ·de entrada e saida, 
pero sobretodo o recreo, son as -
suas horas ponta. 

Cantas lambedelas pode ·consu
mir un neno? A. resposta é clara 
na rñaioria dos mestres e pais: 
infinitas. "Eu quédome pasmado 
da sua capacidade para tragar, 
ainda ·que esteñan fartos, co
menta Boan, en todas as suas · 
variedades posíbeis, de todas as 
cores, con aspecto de relóxio, de 
ovo· frito, de pinta-lábios, formas 
atractivas para os rapaces que 
os fabricantes coñecen ben". 

Quiosques 
dentro do coléxio . 

· O abandono por parte 'da sua 
proprietária é a única razón de 
que nes~e inJre esteña pechado 

o quiosque que existe dentro do 
próprio pátio escolar do grupo 
Pilar Maestu da Póvoa do Cara
miñal. No coléxio Rei Eiras, ta
m én da Póvoa, sigue funcio- . 
nando outro quiosque, mentres 
que no centro Fernández Vare
/a o buchinche está situado na 
porta. Este, · coma_ nos demais 
casos, abre. só durante as horas 
de recreo e aproveita a circuns
táncia oe que o pátio dos rapa
ces é a própria rua que se cerra 
ao tráfico cando saen os peque
nos. 

"A actividade comercial está ex
presamente proibida dentro dos 
recintos escolares, sinala Vicen
te Vázquez, mestre da Póvoa, e 
así o· puxo de mánifesto o ante
rior .de.legado de EXB, _Constanti
no Fraire, após das denúndas 
de vários pai~ e profesores". 
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Unha modificación na alimentación serviria para prever as enfermidades vasculares 

~Un 29°/o_ de rapaces en idade escolar 
superan o nível de alarma d·o c~lesterol 
Un 29% dos nenas galegas en 
idade escolar precisarían trata
mento dietético por superar a ci
fra dos 200 miligramos de coles
terol por cada 100 mililitros de 
sangue. Os estudos primários 
realizados polo Catedrático de 
Pediatría, Rafael Tojo, amasan 
unha cifra superior á dos paises 
desenvolvidos afectados por es
te problema, decisivo para evitar 
os accidentes vasculares en ida
d es adultas. Uns accidentes 
(cardiacos, hipertensión, arterio
esclerose ... ) que son responsá
beis do 40% da mortalidade nas 
nasas sociedades. 

Desde hai poucos anos está 
acesa a luz bermella de alarma 
pola preséncia elevada de co
lesterol en rapaces en idade es
colar (4 a 14 anos). O aumento ' 
relaciónase esencialmente cos 
hábitos alimentf cios desta povo
ación específica, bombardeada 
pala sociedade de consumo 
cunha peculiar publicidade que 
os engancha dunha pastelería 
con enormes porcentaxes de 
graxas animais. 

O Dr. José Manuel Ramos, es
pecialista en gastroenteroloxia e 
nutrición infantil, á frente dunha 
avanzada unidade de diagnósti
co e tratamento 
no Hospital Xe-
r a 1 de Vigo , 
cree que "ainda 
que poda haber 

Os quiosques fo
ron instalados 
durante o man
dato do popular, 
Durán Casais, na 
alcaldía. "O do 
coléxiq, Reí Eiras 
foi colocado sur
presivamente un 
fin de semana", 
sinala Vicente 
Vázquez. 

Constantino Frei
ra chegou a esi-
xir a Durán Casais a retirada dos 
quiosques, pero nunca foi toma
da nengunha medida por parte 
das autoridades educativas para 
que tal requerimento fose pasto 
en prática. A desobediéncia de 
Duran baseábase en que, ao ca
bo, o terreo escolar era próprie
dade municipal. 

O novo alcalde, Ramón Rego 
Vieites, do PSOE, fixo promesa 
de retirada dos quiosques, pero 
a mesma está ainda sen cumplir. 
Tampouco o actual delegado . de 
EXB tomou medida algunha so
bre o caso, ainda que posee 
constáncia da ilegalidade. 

De todos modos, o caso da Pó
voa, non é regla xeral. "A cada vi
xílase máis que os rapaces non 
saian do recinto e que non entren 
persoas de fora a vender nada", 
sinala X. Ramón Boan. Unha das 
variantes máis correntes deste 
particular negócio de lambonadas 
infantis é a de montar un tende
rete provisional na porta ou mes
me> através da reixa. E este o ca
so, por exemplo, do coléxio de Al-

, xen en Salvaterra: "Venden atra
vés da alambrada, sinala un. pai, 
é unha señora da vila que se 
achega nos recreos". · ., 

No coléxio de Esteiro, perta de 

unha certa moda á hora de talar 
do colesterol, non. hai dúbida de 
que é un problema que nos de-

~ COMPENSACION, dietético, é nalguns paises do 
_ 175% e no Estado español do 

binado co hábito alimentário 
apresenta un cadro sócio-sanitá
rio qué unha política de preven
ción debe levar a primeiro plano, 
"a vida moderna está provocan
do unha rapidez na que os ali
mentos que o rapaz leva da casa 
para a escol~. xa non sexa como 

MEDIANTE 200%. Os éstudos de Madrid 
be preocupar porque a exten- '_ O EXERCICIO, _detectaron un 14% de povoa-
sión que alcanza abriga a reali- ---------'------· ción escolar (até 14 anos) afec
zar programas de información, DA PERIGOSA tada, senda o estudo de Rafael 
prevenpión e mesmo tratamento --'--~-;;:._· --"---'----~---- Tojo o que arroxou unha cifra 
aietético, que os governos han PRESÉNCIA do 29% dos rapaces galegas 
ter en canta. Ademais a presén- DO' COLESTEROL.· , . que superaban ese ponto de 
cia en nenas, que se estuda· - aviso do 200%. · 

· antano o bó"cadillo (o pan é un 
cereal, o primeiro alimento natu
ral), senón que recorra a com
prar os bollycaos ou os petit
suisse e ademais existe unha pu
blicidad e que se d'irixe 
directamente a eles". 

desde hai uns anos, débenos fa- ESTÁ 
cer cavilar sobre a necesidade ------------
dunha política sanitária de. pre- AFECTADA 
vencióa". POLA CRECENTE 
Desde a guerra de Corea SEDENTARIZACION 
O exame necrolóxico dos solda
dos mortos (de entre 20 e 25 
anos) nas guerras de Corea pri
meiro e Vietnam despois, diag
nosticou unha preséncia crecen
te de placas de ateromas (sínto
ma dunha futura arterioesclero
se) . As autoridades sanitárias 
deduciron que esa preséncia, 
que axiña se detectou en nenas 
escolarizados, demostraba que 
o aumento do colesterol come
zaba xa en idades tempranas e 
·estaria relacionado, nunha por
centaxe. dun 4% en factores xe
néticos e nos demais no binó
mio de alimentación e exercício, 
con maior preponderáncia do 
primeiro factor. 

DA SOCIEDADE 

Os estudos norteamericanos 
seguíronse tamén no Estado 
Español. O primeiro control é 
de Jiménez Diaz no 1941 e 
posteriormente no 1958. Da
quela, en povoacións xóvenes, 
topouse unha taxa do 150% de 
colesterol. A cifra de referéncia, 
desde a cal debe preocupar a 
preséncia de colesterol e se 
precisa un determinado cámbio 

PEPE CARREIRO 

Muros, non se sabe se foron os .. xa pura de balea, colorantes .. , 
nenas ou o próprio vendedor os son alguns dos compoñentes 
que deterioraron a verxa para dos produtos á venda no ·merca-
poder comprar. do, de preséncia atractiva para 

As larpeiradas 
como prémio 

"Non existe un control sanitário da 
alimentación dos nenas nos colé
xios, nen nos comedores, sinala o 
pediatra Anxo Rodríguez. As fa
mílias supoñen que non comen 
ben e danlle cartas para que 
compren algo, pero o rapaz a esa 
idade non distingue e merca o 
que máis 11~ sabe ou o que ve 
anunciado, qu~ non sempre, ou 
se cadra case ·nunca, é o mellor". 

Anxo Rodríguez si'nala tamén o 
problema de que· a compra aun 
dónuts ou dun bollicao funcione 
como un prémio para o nena ou 
nena, por parte dos pais: "Hai 
poucos dias surprendinme na 
consulta ao ver como un nena 
saltaba de alegria ante a nai por 
esta razón". 

Sucre, · 
graxas animais e sebos 

Altas cantidades de sucre, gra
xas animais, sebos, mesmo gra-

os nenas e motivo de potentes 
campañas de publicidade. "Unha 
certa preséncia de graxas é ne
cesária para os nenos •. sinala 
Anxo Rodríguez, o problema cia
se cando esta dieta aumenta é o 
exercício físico se reduce, entón 
a graxa acumúlase na pel e nos 
sistemas internos". 

Os crecentes hábitos sedentários 
tamén afectan aos nenas. No ca
so do rural érguense cedo para 
coller o transporte escolar e retor
nan á noitiña, sen apenas tempo 
para os xogos habituais dos ne-

Consumo de racións 
polos escolares 

Produto Racións semanais 

Froita .. ..... .. ... ... .............. ........... ... .. .7,5 
Bolaria comercial ................. ...... ...... .. 6 
Lambonadas várias ... .... .. .... ..... .. .... 5,5 
Derivados lácteos .... .......... .. ... ........ 3,5 
Fritos comerciais .. ... ................... .... 2,5 
Verduras e hortalizas .... ......... ... ..... . 2,5 
P.eixe .... .............. .. : .. ...... ..... ......... .. 1,5 

Fonte: Revista Vino y Gastronomía. 

Cultura alimentícia 

Se ben hai aspectos relaciona
dos cos hábitos culturais, a cul
tura do porco no naso país ten · 
gran releváncia, o certo é que o 
elevado índice en idades tan 
tempranas ten outras ·motiva
cións. O Dr. Ramos cree que un 
aumento excesivo de consumo 
de determinados productos polos 
rapaces máis novos é determi
nante, polo alto contido de gra-. 
xas saturadas, xeralmente ani
mais, que conteñen: productos 
de pastelaria feitos con aceites 
de coco, as patacas chips, as 
carnes graxas, as peles das aves 
("a pel do polo é pésima, e iso 
hai que escrebelo con letra 
maiúscula"), e determinados de
rivados lácteos (tipo petit-suisse, 
cremas elaboradas con graxa de 
parco hidroxenada, etc ... ). 

A compensación, a meio do 
· exercício, desta xa perigosa pre

séncia do colesterol, está tamén 
afectada pela crecente sedentari
zación da sociedade, o que com-

.ADITOS 

Prever 
desde a preescolar 

Nunha política sanitária preven
tiva, o Dr. Ramos estima que se 
deberan facer, sistematicamen
te, dous estudos sobre a pre-

. séncia do colesterol na etapa 
pe escolar e entre os 1 O e 12 

_ anos, para determinar até que 
ponto é preciso dar recomenda- · 

-cións dietéticas específicas. "En 
menores de 2 anos non parece 
necesário modificar as dietas 
porque son rapaces nos que de
terminados productos do merca
do non inciden. Pero para man
ter o equilíbrio de alimentación 
ideal (30% graxa~. 50% hidratos 
de carbono, 20% proteínas), hai 
que tomar decisións porque ho
xe a porcentaxe de graxas que 
se consumen en Galicia supe
ran o 40%". + 

AO BOLLICAO 

A loxica seductora da publicidade adquire matices perversos 
cando o seu destinatário é a infáncia. Os nenos e as nenas son 
clientes potenciais desprovistos dos resortes defensivos cos. que, 
mal ou ben, cantan os adultos. "A dinámica do consumo non 
sempre se corresponde coa dinámica das necesidades", s.inala o 
pediatra Anxo Rodríguez. Pais e profesores deben someterse ao 
desafio da gominola sen o ampara de leis que defendan á infáncia 
da voracidade do mercado. 

Reconforta ver como os nenas e nenas de hoxe teñen superados 
os problemas alimentários presentes hai só duas décadas e 
pertence aos eidos da memória a festa que supoñia para un nena ir 
á escala cun cacho de touciño de compango. Por isa resulta triste 
ver como as graxas animais (o naso país viveu até hai. pouco baixo 
o império do porco) despraza~as da dieta alimentária, entran agora 
de contrabando en manufacturas habilmente publicitadas e libres da 
vixiáncia que merece a proteción alimentária do menor. 

Sebos, graxa pura, graxa de balea, colorantes e zucre son 
componentes que os rapaces actuais consumen en doses a cada 
máis elevadas, o que unido á disminución do exercício tísico (o 
tempo de ócio cúbrese ao pé do televisor) compón un perigoso 

· cadro dietético, que senta as bases para desaxust~s futuros, 
especialmente cardiovasculares. 

O Programa de atención ao menor promulgadocpor decreto da 
Consellaria da Presidéncia ben poderia ser extendido a estes 
aspectos, senón tan graves no rnmediato como a droga ou a 
marxinalidade, si importantes palas suas repercusións futuras (a 
·acumulación de graxas en veas e artérias é causa principal das 
enfermidades de corazón e estas á sua vez son o motivo do 40% 
dos falecimentos, como se sinala neste informe). 

O perxuício causado a determinadas empresas pseudo
alimentárias ben se compensarJa, en termos económicos, pala 
disminución de enfermidades e redución consecuente de custos 
da seguridade social. + ANOSA TEBBA · 



nos do campo. Na cidade o per- . 
corrido é semellante e ainda máis 
agravado: das estreiteces do piso 
ao automóvil ou bus escolar, sen 
ruas nas que poder xogar como 
hai duas décadas. A escasez de 
zoas deportivas nos coléxios e o 
remate desta situación na que o 
-exercício físico tende a reducirse 
mesmo entre quen son máis pro
penso a práticalo. 

"A aboa dur1 neno que eu tiven 
en quinto curso, pomenta Pilar 
lglésias, xa me dixo que estaba 
cheo de colesterol. Vivía no 
Campo de San Antón, xusto ao 
lado do coléxio e dos carritos de 
lambonadas". + 

Máis exercício 

ANXO IGLESIAS 

0FEITOMAIS 
HABITUAL 
E NOTORIO E QUE 
OS QUIOSQUES 
DE VENDA 
DE PRODUTOS 
DOCES, RICOS EN 
GRAXAS ANIMAIS, · 
ESTEÑAN SITUADOS 
MOi PERTO 
DAS PORTAS 
DOS COLEXIOS 

A partir de Decembro 
A NOSA TEBBA 

contará con máis seccións sustentadas na participación dos leitores. 

CARTAS, OPIN~ONS, CRITICAS, INFORMACIONS 

-A proliferación de meios de comunicación non facilitou até agora 
a participación directa dos cidadáns na información~ desprazada 

todo o máis, a un secundário capítulo de cartas ao director. 
A partir de Decembro A Nosa Terra contará 

con duas páxinas para receber 
opinións, gabanzas, críticas, infotmacións 

· (texto, fotos ou debuxos}, 
sobre todo o que nos rodea 

como persoas, como cidadáns, 
como consumidores. 

Para o envio destas notas, 
dirixirse a: 

ANOSATEBBA 
Apartado 1.371. 36200 Vigo 

. ou através do Fax (986) 22 31 O 1 . 

e menor alimentación 
Ricardo· García, endocrinólogo, 
explica que as -pautas culturais 
na determinación das dietas 
alimentícias e do exercício, de
terminan o meirande ou menor 

~ factor de risco do colesterol de 
cara ás futuras enfermidades 
vasculares. "A preséncia das 
proteinas LDL e HDL, que ser
ven de transporte para levar e 
traer o colestrerol ás paredes 
de veas e artérias, están direc• 
tamente relacionadas coa gra
vidade dunha preséncia eleva
da de colesterol no organismo. 
O exercício aumenta a presén
cia da HDL". 

As recomendac·ións que José 
Manuel Ramos realiza teñen 

F que ver con tod<;>s os afectados 
pola, hipercolesterolémia, ben 
de orixe xenética (here<;litária) 
ou pola dieta [ver cadro]. "A lis- _ 
ta de alimentos, que inclue un
ha primeira fase de tratamento 

· de rapaces con estes proble
mas, prima as legumes (gara-

banzos, xudias, ... ), verduras, 
cereais: ovos sen xema, carnes 
xóvenes (con merios graxa), 
leites semidesnatados, peixe 
(brancó ou azul), e procura evi
tar as graxas animais, sustituin
do os fritos por alimentos pre
parados á prancha, brasa1 coci
dos ou ao forno". 

A lista dos alimentos totalmen
te desaconsellados nunha pri
meira fase de prevención da 
arterioesclerose, tamén poden 
servir de guia: bolos, crois
sants, madalenas, ensaimadas, 
patacas chips, coco, leite entei
ro, nata, cremas, flans con ovo, 
queixos duros e cremosos, mí
llaras de peixe, hamburguesas, 
frankfurts, salchichas, carnes 
de ganso ou parrulo, manteiga 
de parco, vísceras, embutidos, 
chocolates, pastelaria e sopas 
de sobre ou lata. Unha guia 
que recollemos dun libro dunha 
das meirandes e_specialistas no 
tema, 1$abel Polanco. + 
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GALl.ZA E M NDO 
·' 

• Entrevista· con Xosé Manuel Beiras (Páx. 7} • A Carballeira de San Xusto restituida aos viciños (Páx.8). 
• Undoso non -cotiza en bolsa (.Páx. 9) • Co·nferéncia de Paz: 

os israelies añora á OLP (~áx. 14} · 

CONFLUÉNCIA NACl9NALISTA . 

Firmarán proximamente un protocolo qe integración 

O PNG-PG entra no BNG 
"seguindo a tradición do Partido GaleQuista" 
•A. EIRÉ 

Os compromisários 
do Partido Nacionalista 
Galega-Partido Galeguista 
decidiron a sua integración 
no Bloque Nacionalista 
Galega no congreso 
celebrado o 3 de 
Novembro en Compostela 
con só tres votos en 
contra, nun "paso adiante 
para artellar o nacionalismo 
como forza única pero 
pluralista, seguindo 
a tradición do Partido 
Galeguista", segundo 
as palabras do ponente 
Basílio Garcia. 

Duas foron as ideas predomi
nantes no 111 Congreso do PNG
PG celebrado o 3 de Novembro 
en Compostela. Por unha b9nda 
a resolución de artellar ao nacio
nalismo como unha forza única e 
plural "polo menos até que sexa 
hexemónico, seguindo a tradi
ción do Partido Galeguista", polo 
que decidiron dar "un paso 
adiante e non un xiro" e integrar
se no Bloque Nacionalista Gale
ga, segundo defendía a ponén
cia única de Basílio García. 

Esta proposta foi aprobada por 
125 votos a favor, nengunha 
abstención e só con tres en con
tra dos delegados da capital her
culina, ainda que no Congreso 
se notaba a falta de catre dos 
sete membros do Consello Na
cional da província de A Coruña, 
entre elas o ex-Presidente, Pa
blo González Mariñas. Moitos 
destes militantes "son recuperá
beis", segundo afirma o Secretá
rio Xeral, Xosé Rodríguez Peña. 
Outros dos opositores no último 
congreso como o seu contrin
cante Mosquera, Varela, Alarcón, 
etc, xa son concelleiros do 
PSOE ou do PP. Tamén asistian 
como convidados persoas que, 
xa daquelas decidiran integrarse 
no BNG sen máis demora. 

Preservar a identidade 
do partido 

A outra idea sobre cuxo eixo se 
moveu o · congreso foi a de pre
servar a id~ntidade do partido. A 
preocupación ·sobre a posibilida
de de que a imaxe do PNG-PG 
.quede esluida d~ntro do BNG, 
estivo presente na maioria das 
intervencións, así como nas dis-

- tintas emendas, a maior parte 
delas asumidas pota ponéncia, 
que xa na sua redacción primei
ra !acia fincapé na posibilidade . 
do PNG~PG actuar con voz pró- . 
pria e como tal cara fóra. · · 

Baixo estas premisas o seguinte 
paso seria o de "amarrar ideoló
xicamente o partido'', criando un 
Consello Presidencial; órgano 

e Fernando F. de Ana Magán, 
mentres que na Permanente do 
Executivo, elexido con 8 absten
cións, ·están ademais do Secre
tário Xeral, Rodríguez .Peña, Xo
sé Pascual, Portela Pazos, Basí
lio García, Sofía Agrelo e Xosé 
Rodrígl.JeZ. Esta execbltiva será 
incrementada con persoas no
meadas direitamente polo Secre
tário XeraL O congreso tamén 
elexiu a 30 ·membros ·da· Coñse
llo Nacional, completándose así 
o organigrama. Así mesmo acor- -
douse que os representante.s na
tos do PNG-PG no BNG serian o 
Presidente e o Secretário Xeral. 

Un dia histórico 

Rodríguez Peña precisaría no 
seu discurso· de clausura cal é a 
bagaxe coa que entra · PNG-PG 
no BNG: "aporta unha forma de 
dicer distinta que lle permitirá 
chegar a determinados sectores 
que até agora non se mostraban_ 
ainda abertos ao BNG, así como 
o naso principal património de 

. erras e experiéncias, senda ta-
mén a nosa contaminación co 
poder unha bagaxe importante". 

A compoñente vileg~ do PNG~PG Pota sua banda Xosé Manuel 
Beiras·, que faloµ en nome do 
BNG, afirmou que este era un 
dia "que marca un fito na história 
política da nosa nación", califi
candoo tamén de ·festa "para o 
nacionalismo e de festa dentro 

Dalgunha maneira o BNG reco
llia unha tradición militante do 
Partido Galeguista tradicional, 
con moitos militantes dedicados 
á docéncia e relacionados co 
agrarfsmo, pero faltáballe a 
compoñente vilega e do peque
no empresariado ilustrado ou, 
se se quer, da pequena burgue
si a. Esta pez, ainda rezuma, 
dalgun xeito, no PNG-PG, non 
só porque famílias enteiras se
guen a tradición de militar neste 
partido, senón polo compoñente 
da própria militáncia. 

independente do executivo que 
será o responsábel de "man.ter a 
identidade ideolóxica do parti
do". Este organismo de nova 
criación, elexido con só seis 
abstencións, que en~abezará o 
tamén ·presidente do partido, 

Asi, un retrato robot do delega
do que concorreu ao 111 Congre
so danos a imaxe dun home en
tre 45 e 50 anos, procedente 
dunha vita, pequeno empresário 
ou de profisión liberal e militan
te político desde hai anos. Perfíl 
que se podia extender aes 
1. 700 afiliados (moitos sen ou
tra actividade que a cotización) 

· que seguen no PNG-PG dos 
2~ 700 cos que contaba esta 

. mesma organización no .anterior 
congreso, segundQ fontes parti
dária:s. · 

Gustavo Decampo, será o enca
rreg ado de .definir claramente 
cal.es son os príncipios partidá
rios e cales son as tácticas co
xunturals para que os militantes 
podan ter unha referéncia clara. · 
Velará potas eséncias e fará as 

Entre os 128 delegados presen
tes no congreso faltaban todos 
aqueles que ocuparon postas 
de responsabilidade ña Xunta, 
agás Rodríguez Peña. "Moitos 
deles xa atoparon acomodo 
noutras organizacións políticas 
e outros decidiron facer mútis 
agardando mellar ocasión, sen 
que se poda dicer que formen 
"nen·gunha corrente organizada 
nen tañamos en comun outra 
causa que a pasada militáncia", 
en verbas dun destes ex-diri
xentes. • 

'·· 

veces das comisións de conflitos 
e de cantas. 

Xunto con Gustavo Decampo in
tegran o Consello Presidencial, 
Cabaleiro Fabeiro, Pedro Hiol, 
Mosquera Casero, García Castro 

. do BNG". lncidiu en que o PNG
PG non vai "perder nengunha 
das su as perrogativas", ao tem
po que lles prometía aos militan
tes -do ¡:>NG-PG "que vos ides 
sentir como na vosa própia ca
sa'.', e facia un chamamento a · 
completar a unidade do naciona
lismo "pois no BNG cabemos to
dos sempre que respetemos os 

· mínimos prínc~pios ideolóxicos". 

Ademáis do BNG, que estivo pre
sente con outros.destacados mili-
tantes entre eles vários alcaldes, 
estiveron convidados os sindica
tos INTG, e Sindicato La.brego 
Galego, excusando a sua asis-

. téncia a CXTG por non acudir 
nunca a congresos, ainda que . 
estaban tamén presentes algun 
dirixente a título individual: Pero a 
lnterve'nción máis comentada foi 
a do representante do PSG-EG, 
Manolo Barreiro, quen apostou . 
pala "converxéncia nacionalista" 
e mostrouse partidário de facer 
unha autocrítica "para avanzar 
polo camiño da unidade". 

BNG e PNG-PG firmarán proxi
mamente un tratado de adesión 
que rexerá até que na próxima 
Asamblea Nacional do BNG, a 
celebrar o ano que ven, a inte
gración se faga estatutáriamente 
efectiva. Mentres tanto o BNG 
favorecerá a integración dos mili
tantes do PNG-PG ·tanto nos or
ganismos locais como nacionais, 

. !:::l segundo afirma nun comunicado, 
· ~ no .que realiza tamén un ch~ma
~ mento a unidade naci.onalista. • 



·' 

ESTAMO~ CONSTRUÍ'NDO 
O PAVILLON ·DE GALICIA . 
NAEXP092 
Xa estamos en Sevil.la construíndo 6 Pavillón de Galicia. 
Aquí, na EXPO 9i presentarémo-la Galicia de hoxe. A nosa 
lndustri.a, 6 Tudsmo, a Cultura, a Pesca, o ·noso Campo ... e. · 
sobr.e todo,· o Camiño de Santiago, o noso. Xacobeo 93, ese 
Ano Santo en que millóns de ·peregrinos nos visitarán. 

• ' I , 

Galicia prepara xa o seu Xacobeo 93. Aquí en .Sevilla pronto 
. verás un avance. 

UNTA ·CONSELLERIA DE RELACIONS INSTIJ.UCIONAIS 
I~ ·e PORTAVOZ DO GOBERNO -

DE GALICIA mn . _. . . . . 

O ·Comisionado Director do V Centenari·o . ----

PATROCINADORES: CITROEN ~· FINSA - COREN .-·PESCANOVA 



.GALJZA E MUNDO 

DIALOGO$ PARA o CÁMBIO 

Xosé Manuel Beiras 
'Non se pode reclamar a unidade e 
rexeitala na prática diária' 

•ALFONSO EIRE 

O Portavoz Parlamentário 
do Bloque Nacionalista 
Galega, Xosé Manuel 
Beiras, explica a campaña 
de autodeterminación á luz 
dos sucesos do Leste e da 
posición do governo da 
dereita, pronunciándose a 
prol da unidade dos 
nacionalistas, ben sexa 
polo vieira dos acordos 
concretos como da 
integración orgánica, 
concluindo que o que non 
se pode facer é "reclamar 
a unidade, pero negarse 
logo a calquer acordo na 
práctica diária, algo que 
debería facer reflexionar a 
algunha das corrente~ do 
PSG-EG". 

polo que decidiu lanzar esta 
campaña levándoa ao Parlamen
to e aos concellos. 

· Pero non se pretende dar un de
bate en abstrato senon que se 
centre en contidos concretos, per
feitamente comprensíbeis para a 
cidadania e que lles atinxe direita
mente a sua problemática, na sua 
maneira de vivir. Esto permítelles 
compr.ender que a autodetermina
ción non é unha cuestión de pala
bras nen de utopias. Tratamos, 
ademais, de que a campaña teña 
unha función didáctica. -

A contracorrente 

Ainda que o BNG valora positi
vamente os procesos do Les
te, móstrase crítico, ao mesmo 
tempo, con certos aspectos 
mentres a case totalidade das · 
outras forzas os acollen con 
algarabia. Non se empeña o· 
BNG en ir contra corrente? 

O BNG sempre tivo como unha Para o BNG o que supqn o acce-
das suas bandeiras identifica- so da nación á plena soberania 
tivas a da loita pola autodeter- mediante o exercício da autode-
mi nación. Nos últimos anos terminación é un feito absoluta-
semellaba que a arriara. Por · mente positivo. Pola contra, todo 
que volta enarbolala agora? o que é a mistificación que con-

siste en afirmar que ali se deu o 
O que fixemos foi retomar a ban- proceso porque habia problemas 
deira para levala ao plano institu- nacionais sen resolver mentres 
cional que era a donde ainda que aqui están resoltos, non es-
non a levara nestes anos, pois tamos dispostos a entrar nela. · 
nas mobilizacións sempre foi un 
lema permanente. Hai tamén óutra mistificación que 

consiste · en dar por sentado que 
A coxuntura europea, sobretodo ágora na URSS, leltsin é a es-
os sucesos do Leste, suscitaron querda e os comunistas son os 
un reverdecemento do tema no reaccionários. lso é unha falsifi-
Estado español, facéndose pa- . -cación da história, do presente 
tente que en Euskadi e Catalun- • histórico. Ademais, cando se sim-
ya se emitian voces que tiñan a plifica e se afirma que o socialis-
re son á n c i a nas institucións, mo e o comunismo están enterra-
mentres que na ·Gal iza, por ra- dos polo que-está a suceder ne-
zóns innecesárias de explicar, ses paises eu, que nunca militei 
non ocorreu outro tanto. Entón, o nun partido comunista, afirmo ro-
BNG, considerou. que tiña que tundamente que é unha falsifica-
asumir o papel que Jle corres- ción ainda moito máis feroi e ain-
ponde como forza política que da moito máis venenosa. 
suple, na medida das suas posi
bilidades,· a inexisténcia dun con
tido xenüino representativo da. 
identidade de Gal iza, na · supe
restrutura política hoxe vixente..,-

O BNG,-frente a astes problemas 
fai unha análise e unhá reflexión . 
que se realizan nun contexto no 
que · todo o mundo se aponta ao 

oportunismo, a expresión da má 
conciéncia ou a noci sei que 
complexos de- traxectórias políti
cas pasadas, parece que resulta 
anómalo e vai a contrafio, por ir 
contra corrente, cand_o· o que es
tá a facendo é o que debian de 
facer todas a$ forzas políticas 
sérias: unha reflexión das que 
sacar unhas conclusións o máis 
fl;Jndadas posíbeis. 

A unidade nacionalista 

Coa entrada do PNG-PG ·no 
BNG parece que ~ frente xa 
abarcou todos os pertís ideo
lóxicos e ~ue se completou o 

'bocadillo sobre o PSG-EG ... 

Nós sempre dixemos que se po
dia camiñar cara a unidade por 
distintos vieiras. Un deles é mes
mamente o de acordes políticos 
que poden ser progresivamente 
máis densos, máis estábeis, de 
máis longa du~ación .. . de máis 
compromiso, que non supoñan 
nengun tipo de confluéncia orgá
.nica entre as distintas forzas'. O 
importante é saber para que, en 
función de que e en que termos, 
sexan acordos programáticos 
pontuais ou de máis contido. Nós 
propuxemos para o mesmo Par
lamento un :acordo da oposición 

'CoA CAMPAÑA 
A PROLDA 
AUTODETERMINAGION -
NON PRETENDEMOS 
DAR UN DEBATE. 
EN ABSTRACTO, 
SENON CENTRALO-
ENCONTIDOS 
CONCRETOS 
QUE LLES ATINXEN 
DIREITAMENTE 
AOS .CIDADANS' 

para · a lexislatura, comezando 
polas fórzas nacionalistas. 

Ese tipo de acordos tamén se 
poden levar ao plano -eleitoral. O 
BNG sempre dixo que non só 
está a prol, senón que somos 
_activamente propulsores de pla
taformas eleitorais unitárias para 
eleicións que sexan a escala eü
ropea e, incluso, para eleicións 
lexislativas para as cortes espa
ñolas. Pola contra, non .conside
rou oportuno adotar esa mesma 
postura para eleicións intragale
gas pola confusión que podia es
tabelecer, sobretodo, cando os 
outrós tipos de acordos, progra
máticos, mobilizadores, de lexis
latura, etc, non se dan. Seria pór 
o carro antes dos bois: 

E o vieiro do artellamento or
gánico? 

Sempre dixemos que este tipo 
de acordes xa tiñan untia matriz 
oa que ·se podian insertar: un ná
cionalismo que cree, formula e 
practica o frentismo, que é o pró
prio BNG, ampliábel, sen que as 
forzas perdan as suas própias 

-características,_ a ~ua identidade. 

Os acordos de vertebración or- . 
gánica requiren algo máis que a 
firma dÚr) p~pel da noite para a _ 
ma~án. E algo distinto dun acor
do programático. _Requiren· que 
as bases das organizacións asu-· 
man o feito e haxa u·nha práctfca -
de coiricidéncia. En boa lóxica, 
todas a_s posíbeis ampliacións da 
frente deberian pasar por un pro-. 
ceso de acordos unitários, ainda 
que non seria indispensábel. 
Agora intégrase o PNG pero hai 
xa má1s dun ano de coincidén
cia, desde a aceitación do Pro
xecto Comun até as eleicións 
muni~ipais. 

Se a inf.egración foi posíbel para 
ur:i partido que non é da esquer
da clásica, é difícil de compren
der que non o sexa para forzas 

· políticas· ga•egas que, ou ben 
son de esquerdas segundo a 
sua própria autodefinición ou le
van unha práctiéa políti.ca con
trastada de esquerdas. . · . . 

A posición · · 
do PSG-EG e da FPG 

No primeiro caso estáse a re
lerir ao PSG-EG, ngn? 

Efectivamente. O que pasa é 
que o BNG é moi · respetuoso 
coa dinámica interna das outras 
formacións políticas, hon facen
do nengun esforzo por interferir, 
aí está o exemplo que deu con 
CG ... Consideramos que o PSG
EG é quen ten que tomar unha 
decisión. Nós sempre insistimos 
que as p.ortas do BNG están 
abertas e a entrada do PNG-PG 
asi o demostra. ·oo PSG-EG,' ou 
polo menos dalgunhas das suas 
correntes internas, o mínimo que 
se pode agardar é que reflexio
nen sobre a cuestión. 

O outro caso é o da FPG que 
insisten en que unha frente 
sen eles estará coxa. 

A história recente está ai. A ac
tual FPG procede de algo que se 
fraguou dentro do próprio BJoque, 
onde tiveron carta de natureza 
como PCLN. Desde o meu ponto 
de vista non hai nengun atranco 
insalvábel para que a FPG poda 

. integrarse no BNG. A condición
serfa a que palmáriamente n~su1-
ta evidente: a asunción sinceira 
dos princípios programáticos do 
BNG e o respeto na práctica polí
tica das reglas de xogo. 

A llOSA 'l'IBBA é 7 
Nº 496 -7 DE NOVEMBRO DE J 991 . . 

Se se quer unha unidade órgáni
. ca, tanto para o PSG-EG, como 
para f PG, aí teñen un vieira. Pe-

. ro tampouco é indispensábel es
ta unidade orgánica, existindo 
outros· vi~iros dos que xa falei. O 
que non me parece aceitábel é 
que forzas políticas que están re
clamando a unidade, non aceiten 
na práctica nengun destes cami
ños. Entórí é demagóxia, sentar· 
confusión, ainda que cada dia 
hai menos xente a quen confun
dir porque as causas van estan
do cada vez máis claras. 

O BNG afirma que non só ten 
perteitamente definido o seu 
programa a longo e médio pra-: 
zo, senón que, ·coas diferentes 
leis marco, trata de abordar os 
problemas a curto p'razo. Pero 
a xente demanda non só un 
programa, senón solucións aos 
gr~ves problemas. 

A única maneira de efectivizar as 
propostas cando non se ten o 
poder político para governar, es
tá no traballo no tecido social e 
na. moblización. De aí que as al
.ternativas programáticas do BNG 
a curto e médiá prazo, combina 
o traballo nas institucións, de le-

. var as iniciativas e defendelas, 
co traballo de información e mo
vilización para forzar ao poder 
político, ainda que non sexa a do 
BNG, que se viabilice unha alter-: 
nativa que mere;za tal nome. 

Un dos graves problemas que 
tiai é a función que desempeñan 
os médios de comunicación.- An
te a negativá de darlle cabida a 
estas alternativas, sobre todo os 
médios públicos; obríganos a ir a 

_ todos os currunchos para difun
dilo nunha procesión itinerante, 
cando, cuns minutos na TVG, se 
supliria, pero, po.r:--exemplo, ao 
plan agrário nqn lle adicaron nin 
un só minuto. E escandaloso! 

Esa combinadón do traballo das ' 
institucións e a mobilización é a 
única via pala que se poele forzar 
a que se plasmen en feitos, en 
accións de governo, as alternati
vas que realmente existen ainda 
que non as elabore quen ten obri
gación: a maioria parlamentar. 

Pero ~ xente o que reclama é 
solucións ••. 

Para que cheguen teñen que vo
tar aquetas forzas políticas que · 
teñen as alternativas, ao BNG. 
Se se lle dá _o suficiente peso pa
ra ter maioria ou mesmo nun go
verno de coalición, verán feitas 
as causas. O que non pode pedir 
a xente é que lle faga as causas 
aqueta forza política á que ela 
non lle dá o respaldo dos votos, 

. cando se considera que esa é a 
única forma aceitábel en demo
crácia. Desa contradición é da 
qué ten que sair a cidadania, non 
o Bloque. Outra cousa é que o 
BNG teña que facer os máximos 
esforzos e- ser autocrít1co, tanto 
do ponto· de vista táctico como 
de método de traballo ... pero o 
que non se nos pode reprochar é 
que non se fagan as causas que 
o governo ten que realizar cando 
non se vota suficientemente para 
que teña peso nun governo, ain
da que non sexa monocor. · · 

Non estou a dicer que os cida
dáns que non votan: ao BNG se
xan culpábeis por non votalo, 
(sabemos das condicionantes 
sociais) como algunha forza polí
tica, pero o que non é moito pe
dir é que se dean de conta ·de 
qi:Je senóh nos votan non pode
rnos facer as causas. Cando nos 

· votan curnprimos, ·o reflexo está 
nos concellos. • 
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t CONFUTO SOCIEDADE-IGREXA 

N~n.ha sentenza ilus.trativa que lle concede a titularidade das Garballeiras de San Xu9to e Lixó aos viciños · 

A lgrexa despos~ída do. carácter~ de-, entidade pública 
•A.E/F.C. 

O ditame xudicial da 
Audiéncia de Poritevedra, 
polo quese lle concede 
a titularidade das 
ca.rbálleiras, rexistádas 
pola lgrexa·, de San xusto · 
e Lixó aos viciños · 
de Sacos,' é, ademais dun 
éxito de loita viciñal, 
ilustrativo para litíxios 
semellantes que se dan 
neutras parróquias-pois, 
na prática, ven anular 

serviron ao crego Xosé Lorenzo, 
en nome do l;>ispado campaste,.. 
lán, pára inscreber a noriie da 
lgrexa católica as c~rballeirél$ de 
San Xusto e lixó. Dous son os 
principais_ fundamentos nos que. , 
se apoia o maxistrado: a resolu
ción do Xúri Provincial de.ciaran
do en Marzo de 1979 estes mon
tes como viciñais e os informes 
testificais do Concello de Cotaba-_ 
de durante o seculo pasado que 
-sinalaban que estes montes 
eran, desde tempo imeriiorial, "de . 
aproveitanwnto Gomun dos .vici~ · 
ñas, e que non hai memória· de 

propriedade "viciñal, do mesmo 
xeito qu~ fixeron alguns conce
llos par~ quedarse coa titulari ::. 
dad e de montes viciñais; ·de 
acordo coas disposicións da 
Conferéncia Episcopal Española 
que pretende arrecadar bens 

· para cando teña que financiarse 
por si. 

cristiá, e pondo en circulación a 
dualidade "ao ser da lgrexa é dos 
viciños-s~ é da parróquia é da 
lgrexa", como algo axiomático. 

Esta senténcia, que ainda pode 
ser rect>rrida polo bispado, o que 
acrecentaria un conflito xa moi 
enconado pala persistente atitu
de de Rauco Varela en facerse 
con e~Jas propriedades, pode 
abrirlle as portas aos viciños de -
Lema, Miragres,Laxe, Augasan
tas, etc., para facerse coas pro
priedades que litíxian cos res
pectivos bispaqós. 

a equiparación da lgrexa 
Católica a unha entidade 
pública. 

·o maxistrado Xosé Ferrer decla
rou nulas as· certificacións que lle 

. que os montes tivesen outro do
no", facendo meneión ao catastro 
do Marqués de la Ensenada de 
1752, nos que consta ·como pro- . 
priedade comunal dos viciños. 

• 
O rexisto da lgrexa . 
A lgrexa Católica, basándose na 

lei de 1944, art. 206 que équipa
ra a ·institudón eclesiástica ás 
entidade"? públicas non só rexis
tou estas carballeiras ao seu no
me, senón que pretendía equi
parar a. sua propriedade coa 

. A sentenza, · ainda que non entra 
no fondo da cuestión, ven rexei-
1ar esta pretendida equiparación 
da lgrexa, basándose nunha lei 
ainda non derrogada pero si dis
cutida na prática polos xuristas 
por canto a Constitución instaura 
un Estado laico. Aqui estaba en
frentada a disposición dos viciños 
de ter instáncias asociativas pró
prias coa da lgrexa que se pre
tende afirmar como unha instán
cia viciñal única, como a instán
cia parroquial, identificando pa
rróquia-comu nidade parroquial 

Sen dúbida que, se en anos an
terios os viciños de San Xusto 
estiveron arroupados, na cele
bración do magosto programado 
con anterioridade para o 9 de 
Novembro, vai ·haber moitos que 
se sumen a festexar con eles es
ta vitória. • 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA . 

A FUNDACIÓN ·uNGUA . , 

. (INICIATIVA PARA SUMAR A TODO TIPO DE ENTIDADES E COLECTIVOS NA PROMOCIÓN DO IDIOMA) 

XOSÉ M. SARILLE -

A Mesa pola Normalización Lingüística dades dos colectivos antes mencionados, 
desde a sua constitución funciona base- · resulta evidente a dificuld~de para a- sua 
ando-se en vários princípios entre os que integración na Mesa pola Normalización 
convén' resaltar o seu carácter apartidári9, Ungülstica. Dificiiménte se poden incardi-
plural, representativo dos seus memtrros nar nunha estrutura representativa. A posi- . 
e aberta ás persoas que coincidindo co · bilidade de criar unha estrutura mixta non 
programa e a prática desenvolta pola Me- · faria máis .que complicar as causas é pri
sa, deciden formar parte dela. . varia-nos de toda unha série de benefícios 

Na Mesa integran-se _persoas que discu
ten a actividade e a liña de actuación des
de unh,a perspectiva i.ndividual. 

'Desde a nasa aparición foron moitos os es
forzos por ~onseguir unha ampla presenza 
na nasa sociedad e e afortalar a . organiza- · 
ción tanto através dun aumento no número _ 
de sócios como de ter maior influéncia no 

. mundo social sobre o que actuamos, que é 
a totalidade do espectro social galega. 

Pero ese espectro é a todas luces máis 
amplo que o que se pode recoller organi
zativamente através de persoas indivi
_duais. A Mesa non ten por finalidade diri
xir os seus esforzo,s a nengun ·sector so.
oial determinado. E na-totalidade -da so
ciedade galega onde queremos actuar. A 
normalización non se cinx·e a campos 
acoutados senón que todo o tecido social 
é potencial receptor e protagonista do nos· 
traballo. 

Descartando ás institucións oficiais, cunha 
-responsabilidade e importáncia indiscuti
bel para a resolución feliz do conflito lin
guístico, fica sen englobar neste proceso 
todo o resto do entramado social g~lego . . · 
Aos colectivos de calquer tipo, empresas 
privadas, centros de ensino, concellos, 
partidos políticos, or'ganizacións sindicais, 
empresariais, etc., nunca· se lles propuxo . 
unha opcion de colaboración conxunta pa
ra traballar a pral d~ recuperación de usos 
do nO$O idioma. 

Eis· o ' obxectivo que pretende a Funda
ción: ser un ente que recolla a colabora
ción de todo tipo de colectivos ou persoas 
xurídicas actuantes na nosa sociedade. E 
nqn SÓ. Non se pode esquecer a existén
cia duns territórios galegas pertencentes 

· ás comunidades autónomas de Asturias e 
Castilla-León, e sobretodo cómpre ter en 

. canta o importante núrpero de asociacións 
e empresas de p~rsoas galegas espalla-
das polo mundo. · 

Debido á disparidade de intereses e finali-

que lle son recoñecidos ás fundacións. 

Por outra banda a diVersidade de intereses, 
finalidades e mesmo ideoloxias dos grupos 
integrantes da posíbel fundación non casa-

. rian _co tipo de traballo que desenvolve A · 
Mesa: unha'.organización que busca a ex
tensión do uso do idioma en todos os eidos 
sociais através da sensibilización das per
soas pero tamén através da reivindación 
frente ás institucións oficiais existentes. 

Á prática totalidade da sociedade galega 
.é favorábel a que o idioma galega acade 
maior~s cotas de _1,.1so. Trata-se de que 
máis alá das distinta$ sensibilidades, se 
po a aproveitar ese potencial favorábel á 

.. normalización. · ·' 

Por isa· polo que se propón a criación da 
Fundación Língua cunha perspectiva sen
sibilizadora. Desde este pOnto de vista é 
posíbel _a integración dun grande .número 
de. colectivos, que de diversas rnaneiras · 
se adiran á Fundación 0u colaboren. a 
meio de doacióris .ou outro tipo ,de axudas 
á normalización. Debe-se desbotar por 

·tanto a face reivindicativa dentro da~Fun
dación, qued.~ndo esta como función pró
pria da !'J1esa, que seguirá exercendo a 
presión do mesmo xeito que deica agora 

- veu facendo. . . . . 

Os presupostos anteditos · fan que non se 
pense unha estrut.ura representativa se
nón de participación consultiva, quedando 
a representación reducida á dirección da 
Mesa ou ás persoas n~s que a Dirección . 
da Mesa considere oportuno delegar esas 
funcións de dirección. · 

Debe estar no espírito da Asemblea Xeral · 
da Mesa e non da sLia Dirección o procu
rar deleg_ar as funcións directivas en per
soas que Gonduzan a Fundación de xeito 
autónomo, criando unha dinámica própria 
e evitando calquer tipo de mimentos a 
respeito da Mesa. Ainda que isto sexa .al
go que leve tempo conseguir, quizá parte 
da madurez da Fundación resida en aca
dar ese obxectivo. Non se trata entón de 

facer un apéndice con brazos executores. 
senón unha organización con deseño de 
traballo e de actuación que loxicamente 
cadrará cos obxectivos da Mesa; en em
bargo débe-se .ter en canta que os cami
ños de arribada ·son sempre múltiples. 

Integrando a todo tipo de colectivos pre
tenderá ser unha organizadón estendida 
por todo o país, incidiRdo nos ámbitos 
májs diversos. Para esa presenza non 
contará só cos membr.os aderidos á Fun
dación senón que as p~óprias organiza
Cións territoriais da Mesa servirán de mo
tor ás actividades da Fundación. En cal
quer caso non debemos descartar a con
secución dun organigrama próprio da Fun
dación o máis profisionalizado posíbel. 

Apesar da falta de vontade política, carén
cia de planificación e insuficiéncia orza
mental da Xunta1 se algun dia calquer go
verno se propón seriamente un programa 
de política linguística atopará-se cando 
menos cunha grande lonxania entre a 
men.saxe normalizadora que pretenda 
transmitir e os receptores desa mensaxe. 
Est~ dificuldade, segundo outras expe-· 
riéncias, pasa moitas veces por unha falta 
estrutural para a comunicación entre o go
verno e os cidadáns. 

. Calquer política lingüística que se queira 
levar con seriedade debe contar cun con
senso prévio dos distintos sectores e for
zas sociais. Unh·a organización deste tipo 
consolidada seria un colaborador impor
tante no desenvolvimento dun plano desas 

~características. Trataría-se .dun vertebra
dor e dun dinamizador do idioma desde a 
base social, se ben non ausente de pro
postas e do necesário debate construtivo. 

A NORMALIZACION NON 
SE CINXE A CAMPOS 

ACOUTADOS SENON QUE 
TODO O TECIDO SOCIAL E 
POTENCIAL RECEPTOR E 
PROTAGONISTA DO NOSO 

TRABALLO 

En apariénda os obxectivos e a actMdade da 
Fundación son menores que os da Mesa des
de o momento os que o aspecto reivir)diq:¡tivo 
non se recolle entre as suas actividades. 

Sen _embargo o grande problema da Me
sa non é poder intensificar a sua acción 
sensibilizadora, simplesmente por carén
cia de meios económicos e de maiores re
ferentes na sociedade. Non está a nosa 
maior debilidade nas denúncias nen na 
presión senón na nosa modéstia á hora 
de podermos chegar aos cidadáns con 
propostas formativas, de concienciación 
e en definitiva con actividades que gañen 
adeptos para o idioma galega. Está tamén 
na imposibilidade deica agora de ter un 
instrumento o suficientemente forte como 
para volcar a situación actual e facer da 
recuperación lingüística un dos problemas 
prioritários a solucionar neste país. O mo
vimento a pral da normalización segue 
sendo débil ainda na Galiza. Por iso ainda 
non chegamos a unha situación precipi
tante de grandes cámbios e trata-se de 
que a Fundación contribua substancial
mente a ese proceso. . 

O comun ou a totalidade das organizacións 
de base existentes na Galiza caracterizan
se por actuar consonte a unhas posibilida
des económicas limitadas palas cuotas dos 
seus sócios ou ben palas normalmente 
máis que modestas subvencións de dife
rentes administracións. Todos estamos li
mitados por estas trabas e no caso da Me
sa case que só limitados á primeira delas. 

Foi para nós importante a abertura dos 
campos através da colaboración con outro 

. t!po de organismos como os sindicatos, 
. algunha organización empresarial, ~ Uni
. versidade de Santiago, e desde sempre, 
·o buscar actividades conxuntas con con
cellos e outros organismos. 

A Fundacióh deberia buscar tamén, á 
marxe dos ingresos procedentes dos ade
ridos ou dese tipo de colaboraciéns, ou
tras adicacións que fosen- ao mesmo tem
po galeguizadoras e facilitasen de por si 
beneficios para a própria Fundación. 

Na Mesa somos ·conscientes do aventura
do que resulta este proxecto, pero tamén 
o somos .de que, como alguén dicia, o ex
ceso de prudéncia converte a acción en 
inexistente. · 

Xc°sé Manuel Sarille é presidente 
da Mesa pota Normalización Lingüística 
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CONFLITOS SOCIAIS 
•e.LAXE 

A cena repétese outra vez, coa 
inmisericorde torrenteira do 
progreso facendo cachizas as 
vidas daqueles que os fados do 
benefício poñen no seu curso 
revolto. Sempre recordarei 
aquel gato do Porto maiándose 
na parede da sua casa mentras 
ian subindo as augas do 
encoro de Belesar crecidas 
coas bágos de dúcias de 
viciños incapaces de soterrar 
en vivo as suas vidas, de matar 
o recordo dunha estirpe, pero, 
tarnén, de tapar as xanelas do 
futuro cun espello de auga no 
que só se retrata a 
desesperación das f acianas e o 
camiño chumbo da incertidume 
e a nadería, pois toda a sua 
vida quedaba baixo as augas. 

Alguns viciños de Buscalque e 
Aceredo xa levan anos 
contemplando en soños o que 
pode ser a sua vida pala 
diáspora de non se sabe 
donde, sen raices ás que 
agarrarse e sen futuro que 
maxinar. Visionando imaxes 
sempre tinguidas de bágoas, 
de recordos e de negrura: cada 
vez que segaban a erba, cada 
vendima, cada grolo de viña ou 

Lindoso: a vida non cotiza -en bolsa 
cada visita ao cimitério ... Cada 
nacimento era unha marte e 
cada marte unha premonición. 
Anos tras ano ian morrendo 
pouco a pouco, uns 
resignados, outros incrédulos, 
pero tamén, bastantes, 
dispostos a loitar. 

Mentres tanto os executivos da 
empresa portuguesa, os 
políticos españois, os yupis 
du n e doutro lado da raia, só 
ollaban kilowatios, cantas 
correntes, millóns, cantos ... 
facendo sumas, restas, 
divisións: "en Portugal 
costarían tres veces menos ... ; 
hai que negociar por atrás ... ; 
mandar a Garda Civil. .. ; 
pecharascomportasquexa 
se perde a auga ... ; cada 
semana que pase sen encorar 
son 1 O mil cantos en números 
roxos ... , dasme, douche, ainda 
que sexa en Ayamonte ... " 
Ninguén se perguntou canto 
vale unha vida, unha só. As 
vidas non están en venda, non 
valen nada, non cotizan eh 
bolsa. 

Vinte bares, 15 tendas, tres 
panaderías, seis prazas de asilo 
en busca de 
nome: Undoso, 
Aceredo, 
Buscalque ... 
Algun voltará a 
ollar na 
compaña dos 
seus tillos, se el 
ainda anda por 
ali cando baixen 
as augas, outros 
xa non voltarán, 
teñen medo a 
que se borre 
aquela imaxe 
que levaron nas 
meniñasdos 
ollas. Algunhas 
veces as imaxes 
son o reflexo da 
vida.• · 

Reportaxe gráfica:PILI PROL 
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:;,;::3 , AVOGA: (Asociación de Viveiristas de Galicia). 

' --~:~:suga (Piñeiro de Oregón) 

I -Frondosas ( Castiñeiro, nogueira, carballo, etc.) 
·: Información no teléfono 981-59.21.80 ;;! 

Enderezo: Avd. de-Lugo, 18 - Santiago de Compostela. 

AFRIFOGA: 
• Piñeiro insignis neozelandés repicado (radiata) 
Información no teléfono 986-84.74.00 -

Enderezo: Michelena, 1- 5° - 36002-Pontevedra 

· CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 
GANDERÍA E MONTES: 
- Piñeiro insignis neozelandés (radiata). 

1 

- Piñeiro radiata, silvestre. insignis galego. 
- Frondosas (Castiñeiro, carballo, nogueira, bidueiro, etc.). 

~nformación nos Servicios Provinciais de Montes e Industrias F orestais: 

A Coruña: Tlf.: 981-29.33.14 - 28.15.44 - 28.41.11 
-Enderezo: Monelos, Edificios Múltiples. - 15071-A Coruña 

L_ugo: Tlf.: 982-21.61.52 - 21.55.40 - 21.49.41 

Enderezo: Ronda da Muralla, 134 - 27071 - Lugo 
Ourense: Tlf.: 988-23.27.28 

Enderezo: · Rúa Progreso, 18fentresollado - 32071 - Ourense 

Pontevedra: Tlf: 986-84.60.26 - 85.19.50 

Enderezo: Benito Corbal, 47 36071 - Po~tevedra 

UNTA 
DEGALICIA <¡Jl> 

8 
CONSELLERÍA DE AGRICULTURA 

GANDER ÍA E MONTES 
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DEPORTE E SOCIEDADE 

.·cartas tendéncias polJticas da mocidade· urbana 
exprésanse ªº redor do estádio 

Fachas e· nacionaliStas cataláns . . . ... ' .... . 

cun balón como desculpa · 
• VITOR MIGUEZ-· 

Durante os últimos meses 
unha onda de violéncia 
percorreu as ruas da 
Cidade Condal; xóvenes 
apaleados, homoséxuais 
maltratados ou diversos 
altercados contra 
indivíduos de pel negra 
foron os exponentes da 
actuación dos chamados 
"Skinheads" ou Cabezas 
Rapadas, grupos de 
xóvenes de ideoloxia ultra 
que actuan amparados no 
anonimato do grupo e na 
cobardia da violéncia 
inxustificada. Poucos 
sabian, porén, que a 
procedéncia desta xente 
non é outra que.dos 
fondos dos estadios de 
fútbol. 

É esa mesma procedéncia a que 
ratifica máis unha volta a impor
táncia que o fenómeno da violén
cia no fútbol ten na sociedade ac
tual. Durante moito tempo vense 
denunciando desde certos secto
res a transceridéncia do fenóme
no ultra no deporte; o que para 
uns era a simples manifestación 
dos comportamentos marxinais 
dunha mocidade suburbana, para 
outros non era sen6n o reflexo 
dunhas circunstáncias sócio-polí
ticas que inciden no sector mais 
sensfbel do mundo urbano, a xu
ventude. É esta última interpreta
ción a que contempla o fenómeno 
con meirande obxectividade, ana
lísándoa tamén como unha alter
nativa á acción dos poderes fácti
cos, estatais fundamentalmente. 
lsto quer dicer que na actualidade 
en moitas zonas os estádios de 
fútbol substituen parcialmente ao 
papel que manifestacións, folgas 
e demais exercian antes, en mei
rande medida que hoxe, como 
núcleos de protesta social. Este 
facto é evidente; as p~ñas bas
cas e gal~as teñen unha com
ponente nacionalista básica men
tres que as castellanas son o re
d uto do fascismo entendido ao 
$eu. "jónico" modo; diferente valo
ración extraemos do fenómeno 
catalán; por unha parte a existén
cia de grupos fascistas de carác-: 
ter catalán e por outra, os carac
teres de guer~illa urbana que· o 
caso adquire en Barcelona como 
consecuéncia de manifestarse 
nun contexto metropolitano am
plo. 

Pero ·fai tamen na Catalunya on
de o problema deu un paso 
máis. Tradicionalmente a protes
ta política das peñas tiña como. 
excusa o mundo do deporte e 
consecuentemente as accións 
violentas desenvolvíanse ao re
dor dos estádios ou en ' relación 
con contextos similarese1 (estra
das onde pasan autocares de 

- peñas rivais, locais frecuentados 
por estas últimas, etc ... ); sen 
embargo en Barcelona, a exis
téncia dun fenómeno imigratório 
asentado asi corno o destacado 
número de indivíduos de distin
tas razas sementaron o contexto 

· no .que Boixos ,t;!..ois e Brigadas 

Blanquiazules deCidiron, sobre
todo estes ultimas, estender a 
sua protesta violenta -a mundos 
completam~nte alonxados do rol 
deportivo. E este o futuro que lle · 
agarda ao resto das peñas do 
estado?. lso non se pode saber, 
ainda que o que si podemos fa
cer é indagar no pas~do da vio
léncia social en Barcelona. 

Boixos Nois: 
unha historia revolta 

No panorama das peñas catala
nas os Boixos é sen dúbida o 
grupo máis importante. Son os 
inchas máis radicais do F.C. Bar
celona, sitúa'ílse no Gol Sul do 
coliseo blaugrana·. Compóñeno · 
uns mil sócios que pagan 500 
pesetas anuais. Defínense políti
camente como independentistas 
cataláns, ainda que existen todo 
tipo de contradicións· xa que se 
misturan toda clase de tribos ur
banas de Barcelona: skinheads 
(fascistas), redskins (cabezas ra
padas de esquerda), mods, 
etc ... Admiran aos hooligans in
gleses e non soportan aos tiffos
si italianos, cos cales protagoni
zaron violentos enfrontamentos. 

O seu nacimento -remóntase · ao 
ano 1980, cando un grupo de xó
venes !Jarcelonistas únense pam 
dar apoio organizadamente á sua 
equipa. O número de sócios ape- · 
nas-pasa dun centenar nos iní
cios ao milleiro na temporada 84-
85; apartir daquela comezan os 
actos violentos entre os Boixos e 
os que posteriormente serian as 
Brigadas Blanquiazules do RCD 
Espanyol. Concretamente en Fe
breiro do 1985 producíronse du
ros enfrontamentos entre ambos 
os dous grupos que acabarian co 
resultado dun xoven barcelonista 
de 15 anos ferido grave por arma 
branca. Coincidindo coa traxédia 
de Heysel a directiva de Josep 
Lluís Núñez torna a decisión de 
retirar o apoio económico que at~ 
aquela daba ao grupo. Comezará 
a partir de aqui o que poderíamos 
chamar a etapa de decadéncia 
dos Boixos Nois. 

Na temporaaa seguihte a directi
va adopta fortes medidas de se
guridade, pondo todo tipo de tra
bas para que os siareiros barcelo
nistas non podan seguir alentan
do aos seus ídolos. Segundo ar
gumentaron esta situación ·adver
sa estivo provocada palas pre
sións do Governo Civil á directiva. 

A temporada 86-87 suporá a dis
persión do grupo polo Nou Camp 
.e a desintegración momentánea · 
dos Boixos, feito que se atribue 
á directiva. Xorden entón as· Ce
lules Blaugranes, de carácter in-
9ependentista radical, que · des~ 
tacaron pola organizaci.ón de 
dous autocares para asistir á ti-

: nal da Copa dé Europa en Sevi-
11 a, bautizados cos nomes de 
dous militantes da organización . 
Terra Lliure mortos recentemen- · 
te. Foi a final na que desprega
·ron unha senyera estrelada de 
20 x 14 metros e lanzaron miles 

·de octavillas · co lema "Els Cata-
1 ans non soni espany.ois" que 
provocaron as .iras de boa parte 
dos meios de comunicación: A 
~ida . 9este grupo foi.curta pero 

intensa. Tamén se forman por 
aquela época os Suporters 
Bar<;a, de carácter fascis_ta e os 
Blaugrana Sud que foron tilda
dos de oficialistas e de ter sido 
criados ~ola dire9tiva. -. · , . 

1 

Na temporada 1987-88 o grupo 
promove ·a volta á sua antiga ubi
cación e acádao; aind~ que dun 
xeito discreto. A partir da 
temporada 88-89 serán 
uns 350 os .Boixos que se 
agolpen no terceiro gra
deiro do Gol Sul, ainda · 
quenos partidos de 
maior transcendéncia 

- baixan ao seu lugar de· 
orixe. Neste ano pro
dúcense fprtes enfronta
mentos no baloncesto 
entre ·xóvenes culers e 
membros das FOE. De ou-
tra parte, con motivo da final 
da Recopa en Berna, na que 
o Bar<;a acada a vitória frente 
á Sampdoria, a· peña enche se
te autobuses. 

Na temporada seguinte -coa con
secuciól'}· da Copa do Rei, xoga
d? en· Valencia, os Boixos acada 
refacerse completamente e con
verten o estádio Luis Casanova 
nunha caixa de resonáncia para 
os seus cánticos e os seus be
rros. Ao rematar o encontro o ca
pitán do Real Madrid dirá da . 
afeizón blaugrana que "ante todo · 
la afición no-española es lo más· 
desagradable". 

Brigadas Blanquiazules 
ou o españolismo 
barcelonés 

O reverso dos Boixos Nois en 
Catalunya .son os inchas do Es
panyol. Este .clube está conside- . 
rado como o refúxio dos simpati- _ 
zantes do madridismo e do fran
q u is m o·. Os seus seguidores 
máis exaltados son os chama
dos "Brigadas 'Blanquiazules,· de
fenden pos~uras ultradereitistas 
-e profesan un ódio acérrimo aos 
Boixos Nois. A indumentária qae 
impera no grupo son · as botas
Doctor Martin's, pólo Fred Perry, 
vaqueiros axustados, e c~adora 
tipo bomber coa band~ira espa
ñola incrustada nunha das suas 
mangas. O brazo en alto adoita 
a ser o seu xeito de saúdo e es~ 
tán considerados como a· correa 
de transmisión dalgúns grupús
culos neonazis. O grupo xurdiu a 
finais de 1984 cando un grupo 
de siareiros escidwse da . Penya . 
Juvenil. Son aproximadamente 
uns 400, ·ainda qué só acuden 
asíduamente uns 300, non con- , 
tan con. carné e acreditan que 
pagan. a sua entrada cada Do-. 
mjngo. Boa parte d.os Cabezas 
Rapadas de Barcelona perten
cen a este grupo e a meirande 
parte· dos incidentes habidos ria 
Cidade Condal contra petsoas . 
de pel negra e homosexuais Jo
ron levados a cabo por eles. 

A violéncia entre os Boixos e as 
Brigadas ven de lonxe, ainda que 
aumentou paseniño nos últimc_>s 
anos._ O feito máis recente foi o · 
acoitélamento dun xoven simpati
zante das Brigadas, ehamado 
Frederic Rouquier a mans de cin-

-co xóvenes presuntamente mem- -
bros dos B?ixos, ·o que foi califi-

cado como unha vinganza en- . 
· .tre as bandas de Skinheads; 

f~ito ·que lle d.á unha enorme 
singularidade ás peñas catala
. nas, onde o fenómeno fascista 

vai unido, a diferéncia de 
Euskadi ou Galiza, en cer

.tos casos a unha· ten
d én ci a clara 
mente naciona-

lista. • 

A tendéncia na .Galiza é 
.o nacionalismo 
No caso galego non podemos 
f alar da existéncia de skin he
ads . cando menos amparados 
no fútbol ainda que a sua pre
senzª atestíguase. moi minori
tariamente fara deste ·ambien
te. A causa -desta inactivldade 
ven motivada pola inexisténcia 
de núcleos urbanos extensos 

, que son os verdadeiramente · 
orixinadores de tribos urbanas 
consolidadas. 

Que non haxa Skin heads non 
quer dicer que non existan gru
pos radicais en Vigo · e A Corn
ña, únicas que ,até hoxe se. po
den incluir no saco das urbes · 
con peñas de fútbol radicais e 
que polo tanto están xestando a 
consolidació'n de grupos de 
mái~ ampla incidéncia. 

No caso- d~ Vigo nomes como 
Xuventudes Celestes oü Co -

. mando Celta constituen exem
'plos de peñas, ~obretodo a pri.
meira, cun alto grau ·de organi
zación pero que non se poden 

, considerar "Strictu Sensu" co
mo radicais, dado ,que ap~sar 
do .seu carácter nacionali.sta 
non pasaron a formar parte de 
grupos realmente ~onsiderados 
como violentos, conservando 
un ar xuvenil e festivo que qe 
sempre as rharcou . 

Distinta valqración córñpre fa-

cer do~ "Riazor Blues", grupo · 
que basado na espontaneidade 
e na sua ampla militáncia (májs 
de .300 xóvenes) constituese 
ultimamente como unha das 
peñas máis violentas do Esta- -
do español. Ese carácter e a 
sua forte implantación na moci
dade coruñexa fixo que grupos 
fascistas tentasen mandar na 
peña, pero recentes liortas no 
seo da mesma determinaron a 
expulsión . dos mesmos e a jn
clinación cara unha tendencia 
nacionalista que se manifestou 
na criación de sectores <;:orno 
"Frente Foucellas". 

Analisar a evolución destes' gru-- . 
·pos implica olla-la tendéneia 
ideolóxica da xuventude urbana 

· das nasas cidades, e se a ten
. déncia cara ao nacionalismo se 
allá dia ·a dia, aínda máis· forte 
maniféstqSe en ocasións pon
tuais, especialmente en partidos 
contra o Real Madrid, nos ca:is, 
tanto en Riazor como en Balaí
dos, afloran .auténticas bandei-, 
ras galegas ou pancartas do ti
po "Madrileños· para España" ou 
"lndependéncia". Que estas ati
tudes sexan causa dun dia non 
inipede analisalas como conse
cuéncia dun fenomeno evolutivo 
que se· produce na nosa moci
dade e ql,.Je manifesta nidiamen
te o que xa é un troco de ten
dénci~ inegábel. • 
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pROCESOS DE AUTODETERMINACIÓN · 

'Mohamed Maatalah 
'Nunca mái-s haberá guerra, · . 
os saharauis apostan · todo polo referendo' · 

• • ' 1 

• G. LUCA DE TENA 

Por este· Kuwait sen pétróleo 
non hai exército 
multi~nacional que qu_eira 
qisparar un tiro. · . 
E a derradeira colónia 
de Africa por desleigo do 
governo de Madrid que 
renunciou ao seu papel de 
responsábel perante 
as Nacións Unidas para o 
proceso de descolonización 
e entregou o país á tiranía 
medieval de Hassan 11 en 
1975. os· Saharauis apostan 

. todo polo referendo de 
Xaneiro; no que ven a saida 
a dezaseis anos de guerra 
e padecementos. Nesta 
entrevista o responsápel. 
para Galiza e Asturias do 
Frente Polisário, Mohamed 
Maatalah, pasa revista aos 
últimos acontecementbs do 
duro camiño 
á independéncia do pavo 

· saharaui. J 

De que manera repercute no 
proceso do refrendo de auto-de
terminación o. plan de Hassan 11 
para falsear o censo· de 1974? 

Cando Hassan 11 e o Frente Polisa
rio chegaron a un acorde sobre o 
ref~rendo, fixérono sobre a base 
do cénso que levantara Madrid no 
ano 197 4. Este censo inclue 
70.224 persoas. As Nación Uni
das e a Minurso (grupo de apoio 
integrado por por persoal civil, mili
tar e de policía civil das Nació'ns 
Unidas, encargado de supervisár o 
referendo), enviaran estas listas ás 
duas partes, antes do a.lto o fogo, 
para actualizalas. O Frente Polisá
rio elaborou esta lista e volveuna 
deseguida ás NaCións Unitjas, pe
ro no canto de facer o que lle indi
caban, Marrocos apresentou uriha . 
listé,l de 120.000 persoas. lsto ha
bía retrasar o labor da comisión de 
id~ntificación. Tiveron que- facer 
unha escolla dese total e descrimi
nar os falsos nemes. A aviación de 
Marrocos. aproveitou este retraso 
para atacar á povoación nómada 
que está no Sáhara liberado. Pero 

'MARROCOS ÑÓN VAi 
RETIRAR A SUA 
ADMINISTRACIÓN, OS 
SEUS COLONOS NEN 
MOITO MENOS Á SUA 
POLICIA. VENDO QUE 
o ·cENSOE 
)RIGUROSAMENTE 
CERTO TENTOU POR 
TODOS OS MEIOS DE 
QUE NON SE VOTE 
POR EL' 

a comunidade internacional reac
cianou presionando a Marrocos e 
manifestouse a pral dowferendo e 
contra Hassan .11, ao que non lle 
quedou outra que asumir o alto o 
toga. Vendo· que o número que dá 
o censo é certo, Marrocos tentou 
por toqos os meios impoñer un nú
mero de col.anos marroquinas para 
ter resultados ab seu favor. -o que 
fai . nestes- momentos é eesprazar 
milleiros de cidadáns do Sul de 
Marrocos ao Sáhara onde os insta
la en haimas (tandas). Pero son 
povoacións que non estab?n afei
tas a esta clase de vida e a maio
ria deles está a volver polos seus 
meios ao lugar de orixe. -

Os bombardeos contra os nó
madas e o envelenamento dos 
pozos dos deserto, volveron á 
opinión pública occidental con
tra Hassan. . 

nidada estábel, que non está inte
grada nos campamentos de refu
xiados de Tinduf porque teñen na
quiles territórios o seu gado. O seu 
orgullo impediulles sair do Sáhara. 
Os ataques duraron unha semana; 
envelenáronlles os pozos e mo
rreulles o gado .. As baixas non fo
ron polo fago senón pala falla de 
auga. Tiveron que fuxir sobre un
território desértico, sen unha som
bra cara a Tinduf. Maltas morreron. 
Pero ternos que considerar a posi
tiva reacción internacional, e 'Clen
tro dela a da prensa española e as 
institucións. 

Tal vez desde a nosa perspecti
_va non sexa doado comprender 
a importáncia dun deses pozos 
envelenados. · 

por moitos anos ese território. O 
acorde sobre o referendo contem
pla a posibilidade de vota'r no Sá
hara ocupado por Marrocos cu nas 
zonas liberadas. Marrocos fixo 
-ese ataque e destruiu os asenta
mentos para evitar que esa povoa
ción votase alá. Marrocos non vai 
retírar a sua administración, os 
seus colones nen moitos menos a 
sua policía. Ve.ndo que o censo é 
rigurosamente certo, tentou por to
dos os meiosde que non se vote 
por el. 

Que logrará a coroa de Marro
cos con estas actuacións? 

Envelenar un pozo é segar a vida 
das persoas porque no dese~to 
non· tes a mínima posibilidade de 

O ataque foi un dos últimos inten- poder cavar outm. Non o hai. Foi 
tos que Hassan 11 fixo na sua in- - -segar vidas e deixar condenado 

Espera acadar dous obxectivos: o 
primeiro é presionar ás Nacións 
Unidas para que modifique o cen
so; o outro é preparar a visita de 
Hassan en Novembro, procurar o 
apoio desta povoación desprazada 
de cara aos meios de comunica
ci5n e abortar calquera manifesta
ción en contra da povoación saha-

tensa campaña · · 
contra ·as Na- ------------, 

· ~~i~squ~n~gn~~~ · A M.ostra da resisténcia· 
o Frente Polisá-

Os participantes na /1 Caravana 
de Simpatizantes .do Pobo &aha
ra u i. trouxeron a Galiza unha 
mostra das .condicións en que vi
ven· os Saharahuis nos campa-

- mentas de Tinduf; no Suloeste do 
deserto do Sáhara, a parte de cli
rna máis continental e extremo. 

aos rapaces nadas naquela terra 
que xogan á pelot~. Esfán afeitas 
á calor. No verán sopra d vento 
quente do Leste que chamamos 
lrifi. Se rn;m te abrigas ben quei
ma a pel. Como a calor é grande, 
ao tapar a pel· deshidrátaste com
pletamente". 

Na Mostra do Sáhara cáiganse 
30 óleos de doce artistas saha- . 
rauis e do pintor galegb Xosé · 
Guillermo. Xuntos pintárannos ha 
vilalla de Smara, do dia 11 ao 21 
de Xuño, nos campamentos de 
refuxiados. 

raui que é me-
nos importante 
numéricamente 
ca os colonos 
dos asenta
mentos paga
dos polo gover
no de Rabat. A · 
ONU tense ma
nifestadQ resol
tamente a prol 

· de que vote to
do · saharaui . 
que poda de
mostrar a sua 
identidade. 

A deserción 
de saharauis 
significados 
foi unha baza 
importante pa
ra a propagan
da de Rabat 

Marrocos eran de feíto persoas 
moi significadas do Frente Polisá
rio. Pero o caso é que pouco tem
po despois quixeron 'regresar. A 
propaganda e as presións de Ma
rrocos que asegura ter as portas 
abertas para a Grande Pátria son 
enormes. Hassan 11 aterece vilas 
en Rabat ·e Casablanca, traballo 
seguro e diñeiro. O que non garan
tiza é a liberdade porque todos os 
que preferiron ir cada el están vi
xiados a diário. Desde os campa
mentos de Tinduf é o máis doado 
do mundo chegar a Marrocos, pero 
ninguén está disposto a tomar esta 
decisión. Saben ben o que lles es
pera ao outro lado. 

Non hai presión 

Considera que a as Nacións Uni
das ten exercido forza abonda 
para levar a termo o proceso? 

A p'osición da ONU é clara e inva
riábel. Pero non hai presión. Has
san 11 está a facer todo o posíbel 
por estorbar o referendo. A vista 
deses desprazamentos de povoa
ción de Marrocos ao Sáhara recla
mamos a intervención do Consello 
de Seguridade e a de Xene~ra, 
pero ninguén impediu que seguise 
adiante cos seus plans. Os cascos 
azuis son polo de agora reféns da 
policía de Marrocos, que seguen 
os seus movementos paso a paso. 
Os xornalistas de meios occiden
tais que logran visado para viaxar 
ao Sáhara son tamén vitimas da 
represión e lévannos ás comisaria 
unha vez e outra. Esta presión psi
colóxica non se pode aceitar e non 
hai xornalista que a ature. O que 
queremos é que as Nacións_ Uni
das se fagan cargo do território 
para o referendo, o que non dá 
chegado. 

Pero dá a impresión de que as 
accións de Hassan están a vol
verse en contra del. 

Retrasar o proceso vai totalmente 
en contra de Hassan 11 e da sua 
política, porque cada dia que os 
Cascos Azuis prolongan a sua es
táncia no território, máis se inter
nacionaliza o conflito, que é o que 
el non quería. Con estas manobras 
quer só desvirtuar o protagonismo 
das Nacións Unidas e convertir a 
consulta nun plebiscito dirixido e 
auspiciado por Rabat. Pero hai un 
compromiso coa comunidade inter
nacional e con Estados Unidos pa
ra que as Nacións Unidas celebre 
por vez primeira un referendo des
ta clase, libre e xusto. 

'A ONU TENSE 
MANIFESTADO 
-RESOLTAMENTE A 
PROl DE QUE VOTE 

ri o. Os que o 
coñecemos sa
biamos que ten
ta ria alg u nha 
clase de mano
bra, porque nun
ca xogara limpo. 
Era un recurso 
desesperado 
para se poder 
negar ao Refe
rendo. O qtaque 
foi por sorpresa 
ás povoacióhs 
en território libe
rad o. O Frente 
Polisário· cons
truíralle casas,· 
escalas e hospi
tais, o que os foi 
·asentando. Así 
foron constituin
do unha comu-

. ~o centro da exposición, inaugu- . 
rada na Casa das Artes de Vigo, 
pode contemplarse unha haima, 
a tenda nómada qúe defende aos 
homes do deserto do trio e do ca
lor. "No inverno -sinala Moahmed 
Maatalah- non podía seguir -dan
do clase na·escola porque o trio 
abriame as.·xemas do dedos e 
non daba collido a tiza. No verán, 
hai momentos nos· que ctíe falta 

· o ·ar. No meio da noite a xente er:. 
gue porque non pode respirar. O 
calor é terríbel, ainda _que ves 

A Mostra xurde da participación 
galega na 11 Caravana pala Paz 
e está conceiba para recadar 
fondos con destino á loita dos 
saharauís. • 

.. TODO SAHARAUI QUE 
~use t~~~~~~gha~ . PODA DEMOSTRAR A 
dous meses a SUA IDENTIDADE' 
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Que pasaria se o resultado da . Hassan xa anunciou que nunca 
consulta favoreciese a Marrocos? na vida respaldaria a cesión dun 

O Frente Polisário comprometeuse 
por un referendo libre, democrático 

território que considera próprio, 
nen.polo ·veredicto das urnas. 

e transparente. Ninguén quererá Comprendemos estas manobr:as 
avalalo se non é así. De feíto, nin- de Hassan 11 que son de nervosis
guén irá votar se non hai garantías mo de última hora: .Hai que ter en 
e non se cumpre a preséncia dun · conta que quince d.ias antes do. al
interventor do Frente Polisário, ou-. · to ao fogo, prometeu ao seu povo 
tro das Nacións Unidas e un de nun discurso que non haberia ·pre
Mar.rocos. O único que é seguro sencia nen despregue das Nacións 
neste momento é que non ·haberá Unidas, nen transferéncia da admi
volta ás armas. Nunca máis. O nistración, nen alto o fogo. Pero 
exército saharaui está acantonado agora ten que enfrentarse coa opi
e só poderemos recuperar o noso nión- pública mundial e 9 dilema de 
material bélico se gañamos nas ur- ter que manter a própri, lexitimida
nas. Se ·a votación fose democráti- de como reí porque o seu povo 
ca 'e' se dese o caso que gañase descobre que mentiu. Para des
Rabat, ·non teriamos outra alterna- pois da .solución do con.flito do"Sá~ 
tiva que integrarnos en Marrocos. hara, prometeu eleicións democrá-

'HAI UN 
COMPROMISO COA 
COMUNIDADE 
INTERNACIONAL E 
CON ESTADOS 
UNIDOS PARA QUE 

. AS NACIONS UNIDAS 
CELEBRE POR 
PRIMEIRA VEZ UN 
REFERENDO LIBRE E 
xusTo: 

Non se pode negar que no Golfo · 
as Nacións Unidas foron manipula
das polos Estados Unidos. Pero 
el~s mesmos advertiron que come-' 
teran un erro ao utrlizaren .desa 
maneira prepotente a institución. 
Agora teñen unha oportunidade 
histórica de demostrar o seu papel 
internacional e recuperar o prestí
xio. A última resolución do Parla-

. mento Europeo, condenando a 
Marrocos e apoiando o plan das 
Nacións Unidas; déspois da reso
lución do Parlamento de Madrid e 
do senado norteamericano, instan
do a Bush para que tome as medi
das neces-áriss centra Hassan 11 se 
acas_o estorba o proceso do refe
rendo. Despois de tres semanas 
nos Estados Unidos, o único que o 
rei de Marrocos logrou foi ~sa de
claración de adverténcia. 

Nun moménto de éxito da diplo- . 
mácia da RASO en Occidente, 
darise -desercións notábeis de 
paises de Africa, como é o caso 
de Libia. 

A Libia foi o primero país a nos 
axudar militarr:nente. Pero máis -ca 
ldn apoio de princípios foi de estra
téxia política: veu a oportunidade 
de apoiar unha pequena organiza
ción e un governp que estaba a 

' nacer. Pensou levar adiante o seu 
propri9 método revolucionário co 
instrumento do Polisário. As armas 
e os consumos da povoación vi
ñan de Líbia e acaso pensaron 
eles que poderian facerse fortes 
grácias ao Polisário e apoderarse 
do Sáhara occidental. Foi unha 
equivocadón de Gadaffi que des
pois axudou a Marrocos can axu
da humanitária e con armamento. 
Daquela houbera ruptura de rela
cións pero ago'ra recuperounas. 
Anuar Sadat dii::ia de Gaddafi que 
era volúbel como un cativo. Pero 
ternos o caso de Alxéria, que nos 
habia axudar desde o primeiro mo
mento (3 seguen na mesma posi
dón. Na Africa n·egra apóiannos 

~ todos. Non püideron facelo mate
ffi rialmente porque son paises po
~ bres, asolados pelas guerras e a 
3 fame. Os máis ricos son de hexe
~ monia francesa ou inglesa o que 

ticas. ~ situación de Hassan 11 non 
é doada, pero ten u.nha saida se 
se presta como mediador para o 
paso dunha monarquía autoritária 
a outra constitucional. Os partidos 
políticos· ten ~áis medo do funda
mentalismo islámico ca ao próprio 
Hassan 11. Outra saida non ten, co
mo non queira meterse nun confli
to social de consecuéncias impre
visíbeis. Se se dá instqurado .a de
mocrácia en Marrocos separarán-· 
~e os poderes e Hassan 11 queda
ria como líder relixioso e xefe de 
Estado. 

Despois da Guerra do Golfo, a 
credibilid~de da· ONU queda nun 
dos piores momentos ·da sua 
h istória, sobretodo en A frica e 
Oriente Próximo. 

significa que os. seus recursos es
tán nas mans das ex-poténcias.co
lonizadoras. Pero tjvemos o reco-
ñéc~mento global da OUA, desde 
o primeiro momento. 

O governo de Madrid aforra a 
sua preséncia n·o proceso do 
referendo, cando se alistou de 
primeiro para enviar tropas ao 
Golfo. · 

Non comprendemos en absoluto a 
posición do governo español can
do di que rion quer participar cos 
Cascos Azuis porque ten medo de 
obstaculizar. Non ten sentido nen
gun. Non queremos que colabore 
por fóra das .Nacións Unidas, se
non dentro dela. España estivera 
en todos os procesos: o de Chile, 
Namibia, Nicaragua .. -.Haiti... + 

Q REl_DEPORTE 

• VITOR MIGUEZ 

Parece ser que dun tempo a es- . 
ta parte o ·secretário Xeral para 
o Deporte, Eduardo Lamas, pa
dece lapsus mentais. Lembrarán 
os nosos leitores que recente
mente m~sta mesma sección re
p rod u ciamos manifestacións 
suas que· indicaban que Galiza 
poríase deportivamente a nível 
europeu; non pasou nen un mes 
das súas declaracións cando ca
lificou os 5.452 millóns de pese
tas asignadas ao seu departa
mento como "insuficientes para 
as necesidades .deportivas da 
Galiza"; Senesaxerar os termos, 
a nós cando menos isto lémbra
nos unha contradición. 

Contradicións similares danse 
na ·TVG onde dun tempo a esta 
parte cando hai competicións 
europeas as referéncias a Bar
celona, R. Madrid, Osasuna 
etc ... levan o. seu posesivo de 
turno, e asi dise:"As nosas equi
pas" ou "Os -nosos representan
tes '1 a cotlo .. Semella que en 
San Marcos o dita da "Célula de 
Universalidade" interpretouse 
equivocadamente. 

Non embargantes a cousa rion 
fica así, e é que tópicos e inter
pretacións mais próprios da 
TVE ou Telemadrid repétense 
constantemente. En referéncia 
·ao partido Deportivo-Real Ma- _ 
drid, unha reportaxe emitioa no 
programa "En xogo" facia men
ción ao ánimo dividido que se
gundo eles reinaba no estádio 
de Riazor, chegándose a talar 
incluso de corazóns partidos. 
Con estes precedentes non re
su Ita estraño que non se fixese 
referéncia á bandeira española 
queimada no fondo ou á inexis
téncia dunha só bandeira bran
ca portada por algun seguírdor 
galego. Polo que se ve o "Sín
drome de Chamberí" ainda e_stá 
lonxe de ser eliminado. 

Hai tempo Augusto César 
Lendoiro respostab·a a unha 
pergunta de A Nasa Terra diCín
do qu·e non coidaba nunha pro
xección das finanzas futbolísti
cas polos mundos financeiros 
das bolsas. Póis ben, na Dina· 
marca xa non é asi desde que o 
Broandoy . F.C: decidiu mercar 
o 21 % das accións dun banco 
co obxectivo, segundo declarou 
o seu presidente, de " ... que es
te negócio sexa a base finan
ceira para as nasas actividades 
deportivas". Asi as cousas, até 
gaña:r unh? liga será empresa 
para yuppies. 

.Pero .a realidade é que o futbol 
segue a server ai'nda como_ 
anestesista social, e se non ve
laí as declaracións de Marado
na en relación coa "profunda" 
preocupación de Carlos Me
nem coa sua persoa: " ... A rábia 
máis grande que teño eu é que 
se siga a usar a Maradona sen 
xog·ar ao fútbol ( ... )_Non quero 
que me sigan usando política
mente para que se vaian a ou
tro lado os problemas que ten 
este governo". • 

- ,,k--

... 
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RESULTADOS DA CONFERÉNCIA DE MADRID 

Os palestinos saen vencedores . 
das primeiras escaramuzas incruentas da guerra de Oriente médio - . , ' 

'.Que grave erro! Debimós ter deixad~ vir á OLP' 

Q MELLOR DOS MUNDOS 

/ 

vivimos no mellor 
dos mundos pos/beis 

Felipe González 

Di Carlos Oroza -home a sal
vo de corruptelas, mesmo 
gramaticais- que está lendo o 
último de Cioran. O Cioran, 
esgrévio señor do absurdo, 
conta cun autoproclamado 
embaixador en España: Fer
nando Savater, que é de todo 
menos absurdo e que entre 
as suas últimas perlas ten a 
de afirmar que "o Che era o 
Rambo da nosa xeneración". 
Excepticismo, cinismo, fascis
mo, curioso devalar que xa ti
vo a sua épica nos anos 30. 
Salvemos a Oroza que ainda 
ere no amor. 



A súa Caixa, a de Pontevedra, xa os ven oferecendo 
dende ha; 4 .C.nos. Soio queremos relembrar/le 

A NOSA EXPERIENCIA. 
Veña, compróbeo,. farémos/lo máis doqdo. 

Mana; 22 0c·oe1úbre de 1991 
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CARTAS 
MUSEU MARITIMO 

Como ben di Bernardo Máiz, na 
Galiza non ternos Museu Maríti
mo (ANT nº 494) e o certo.é que 
en realidade ternos moi poucos 
museus vivos. · · 

Por unha banda ternos peque
nos espazos dedicados ao mar 
nos distintos museus galegas e 
por outra só dous lugares, fT!áis 
ou menos particulares, dedica
dos exclusivamente ao mar. Son 
estes a colección Mas.sé en 
Bueu e o museo de San Cibrán 
en Cervo, contado son lugares 
de difícil· aceso. Por outro, lado o 
museu de San Cibrán non pasa 
de ser un conxunto de causas 
anedóticas e amontoadas que 
non recebe o interese merecido 
por parte das autoridades locais 
e provinciais. -

Como tamén sinala Máiz, ·todos 
os pavos do Norte Peninsular a 
excepción do naso teñen parte 
da sua história mariña recollida 
hos museus, tendo especial pro
tagonismo unha actividade: a 
"ballenación" ou caza da balea, 
que foi moi importante durante 
vários centos de anos en toda a 
costa Atlántica e Cantábrica in
cluido a galega. · 

Certamente nalgun museu gale
ga, e en concreto no de San Ci
brán, ainda se gardan alguns 
dos últimos aparellos modernos 
para a captura da balea. Estes 
aparellos só nos lembran o des
mantelamento da cercana fábri
ca de Morás ao princípio dos 80, 
mentres que o recordo histórico 
desta actividade non está recolli
do en nengúres. 

Por este motivo hai xa dous. 
anos que _un grupo de persoas 
interesadas neste tema, desde 
un punto de vista etnográfico e 
biolóxico, tentamos de recuperar 
algo da história recopilando ma
terial sobre esa actividade. Tras 
longas conversas e múltiples 
contactos co Museu do Pavo 
Galega e co Museu de História 
Natural da Universidade de San
tiago preparouse un proxecto de 
exposición que rematou en na
da. Parece ser que naquel mo
mento os intereses desas institu
cións ian tras doutros proxectos 
máis substanciosos. 

Non semente é unha mágoa a 
falta dun Museu' marítimo, o máis 
grave quizá sexan casos coma o 
ant.~rior e outros moitos, xa .que 
hai valiosas coleccións sobre 
restos de animais mariños, apa
reJlos e exemplares que se ato-

. pan en man de particulares e que 
ven con tristura a falta de intere
se dos museus xa existentes, 
mesmo cando se lle oferecen. 

É de xustiza dicer que este ve
rán houbo na Guarda unha mo
desta expo~ición sobre o mar or
ganizada por ANABAM (Asocia
ción Naturalista db Baixo Miño), 

, que sen pretendelo e con moi 
poucos meios chegou a ter unha 
calidade digna de ser exposta 
nas salas de calquer Museu. 

Praticamente en todos os ámbi
tos da cultura dándolle as costas 
ao mar agás na gastronomía, e 
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XOSÉ LOIS 

se nos esquecemos do mar, ig
noramos parte da nasa histór.ia. 

SANIDADE PÚBLICA 

A. LÓPEZ 
(Santiago) 

Os participantes nos primeiros 
encontros Galega-Cubanos so
bre Saude Pública celebrados en 
Ourense do 14 ao 25 do Outu
bro, na sua reunión de clausura 
acordaron por unanimidade facer 
o seguinte comunicado: 

Ante o acusado deterioro da Sa
nidade Pública na comunidade 
galega e coincidindo coas mobili
zacións por parte dos traballado
res da Sanidade e outros secto
res da povoación queremos ma
nifestar o naso apoio á Sanidade 
Pública. 

De acordo coas conclusións obti
das ao longo do Curso de Aten
ción Priniária e Epidemioloxia 
encadrado dentro dos requeridos 
encontros, manifestamos o naso 
apoio ao modelo de AntenciófJ 
Primária nos Centros de Saúde 
como único modo para conquerir 
o obxectivo definido e Marcado 
pola O.M.S. "Saú_de para todos 
rios ano 2000" 
LOURDES SOTELO e trinta firmas máis 

CELULOSA NAS PONTES 

Gal iza foi pobre porque os gale- · 
gos non a souberen explotar. Ga
l iza está pobre porque non so
mos quen a explotala. Porén, au
ga e terra xebres sempre .houbo 
dabondo até hoxe. Agora lagoas, 
ríos e fontes secan, e aterra é té
mero facha sementando marte. 
Quen saca algo de lume es pren
de o tacho. Mais non é un piró
mano. O bosque arde en círculo: 

. non é un larchán. Quen gaña coa 
venda da madiera queimada? As 
celulosas e semellantes. 

As multinadonais da celulosa 
non poden espallar o eucalipto 
por Europa porqúe as l~is ali non 
o consinten. Están sabidos d9 

mal do monocultivo aléctono, so
bretodo se -como fai e eucalip
to- axuda a espallar o lume e 
abrolla das cinzas para seguir a . 
chuchar a eito, facendo da me
llar terra un ermo miserento. Eu
ropa sábeo, mais non lle impor
tamos. O governo galega sábeo; 
tampouco lle importamos. Os 
Concellos sábeno. Que fan, en
tón, As Pontes, Pontedeume, 
Ares, Narón, Ferro!... a mesma 
Xunta agasallando os nasos car
tas ás multinacionais para pór 
una celulosa cuspidiña á de Pon
tevedra nas Pontes? 

Eurogalicia Forestal, coa noxen
ta publicidade de raposiño baixo . 
do engano: "Ni se va a enterar" 
en follas inteiras dos xornais, co 
parab~n da Xunta e dos Conce
llos ("Casas do Povo") incumpre 
a legalidade vixente (para empe
zar, a lei de Augas) e condena a 
marte ao Eume, á fraga de Caa:
veiro, ás rías de Pontedeume e 
Ares ... e a todo o Forestal gale-

.- go. Espalla o lume e o eucalipto 
do que se fornece, leva os cartas 
e déixanos o deserto. 

En Outubro queren pór a celulo
sa nas Pontes. Asi, como se na
da! De costas ao pavo. Mañá se
mente podaremos choromicar e 
dar mágoa como vimos de facer 
hai séculas. Mais hoxe inda es
tarna~ a tempo. Xa nos inteira
mos! Xa estamos sabidos! Irnos 
deixarlles? 

IOLANDA TEIXEIRO REI 
(Ferr<;>I) 

LIBRE MERCADO 

O 25 do a~tual o BNG de Lugo 
celebrou unha xuntanza co fin de 

_facer unhas reflexións sobre a 
autodeterm inacióA. 

Hoxe, despois de meditar sobre 
algunhas afirmacións que ali se fi
xeron, considero importante e pre-

. ciso facer algunha aclaración so
bre as mesmas. Lamento e pido 
disculpas por non facelo no seu 
momento e lugar, ·pero agora xa 
non é ·posíbel e creo que. a aclara-

ción é absolutamente necesária. 

Chegouse á conclusi6n de que 
o inimigo é o mesmo que era 
cando a AN-PG redactou as 
suas "Bases Constitucionais", 
causa lóxica, pois ninguén aca
bou con el, e tamén causa im
portante,. pois importante é saber 
quen é o inimigo pra poder com
batelo. Dar con el é facil, porque, 
ao igual que Deus, parece ato
parse en todas partes. Estou a 
falar, naturalmente, do Imperia
lismo Capitalista. 

De segt1ido pasouse a afirmar 
que hoxe xa non se podía dicer 
que existise a liberdade de mer
cado, pois monopólios acabaron 
con el, causa de lamentar dado 
que no libre mercado parecía ha
ber máis esperanza. Sonou co-

• mo se este compañeiro mesmo 
o defendese e incluso lamentase 
a sua desaparición. Estou dacor
do en que se pode dicer que ho
xe case que desapareceu o libre 
mercado engolido polos mono
pólios, pero tal como se expuxo, 
vai dar lugar a graves erros de 
interpretación. 

Agora vexo claro que esta é un
ha afirmación grave, e mais se 
vai acompañada e avaliada por 
un razoamento que parece lóxi
co. Se os militantes do BNG 
irnos creer agora que o libre 
merca.do é, ou era, bon e pala 
outra, estamos a ouvir todos os 
días, entre outros moitos, a per-

. soeiros da catadura moral dun 
Solchaga (ou Solo Chaga), ca
chorro mimado do máis selvaxe ~ 
capitalismo imperialista (como 
ben se acaba de demostrar co 
seu recén nomeamento de Pre
sidente do FMI, cargo de máxi
ma confianza dese capitalismo) 
como cantan as louvanzas da 
sagrada liberdade de mercado 
(única liberdade que defenden 
con feítos) , pode, digo, que aos 
militantes do BNG remate por 
doernos a cabeza. 

Polo devandito, creo importante 
clarexar o seguinte: a liberdade 
de mercado, onde non existe é 
por que existiu. Os monopólios 
capitalistas son o seu froito e, 
polo tanto, a proba de que exis
tiu . Non confundamos: os mono
pólios existen porque existiu a li
berdade de mercado, e non hai 
que quitar a conclusión contraria, 
ou sexa, que a liberdade de mer
cado non existe porque existen 
os monopólios. Os monopólios 
son o froito da liberdade de mer
cado e estes enxendran á sua 
vez o imperialismo capitalista. 
Velai como a liberdade de · mer
cado é a besta, a raíz,. onde 
prende e medra o naso inimigo 
que denantes tan ben loxalizá
mos. Non lamentemos a sua de
saparición nen defendamos a 
sua existéncia, pois antes de 
mqrrer deixou o enxendro que 
asoballa a miña terra. Se quere
mos que non naza o tillo, mate
mos a tempo o pai. 

Outro compañeiro, especialmen
te respeitado e apreciado por 
miri, afirmou que ·a esquerda es
tatalista defende a CEE baseán
dose ·en que esta réstalle poder 
ao imperialismo ianqui, para de
seguido, afirmar: a nós, os gale-

gos, que máis nos ten que quen 
nos asoballe sexa o imperialismo 

· ianqui ou o da CEE. Verdade evi
dente, pero moito me teria gosta
do que este meu compañeiro, 
despois de sentirse galego, se
guira a sentirse no lugar dun ga
lego explotado, e rematara o seu 
razoamento, seguindo a dicer: do 
mesmo xeito que os galegas ex
plotados, tanto lles ten que os 
explote un empresário xaponés, 
belga,· español ou galega. 

Sei que corren os tempos que 
corren e que hai que procurar ser 
iso que chaman pragmático, pero 
ainda así, gostaríame que isto ul
timo fose motivo de íntima refle
xión para a militáncia do Bloque. 

Polo resto, estou dacordo, ímolo 
combater dia a dia, pasiño a pa
siño, ao igual que as formigas 
fan o seu formigueiro. fmolo 
combater entre todos e vos ídelo 
ver vencido. 

MANUEL QUINTANA GONZALEZ 
(Sarria) 

UNHA SUPERCONSELLERIA 
DE ECONOMfA 

Winston Churchill era un enxe
noso voceiro, un político moi in
tuitivo que comunicaba cos seus 
votantes. Pero non valía un pata
cón como ministro de Facenda e 
foi un pailán como economista. 
Trabucou no troco do patrón-ou
ro na década dos anos 20 e es
tragou o comércio na vella Ingla
terra cunha recesión moi grave. 
Os británicos tíñanlle moito cari
ño pero nas ~leicións do 45 re
xeitárono. 

Na década dos 90 as nacións in
dustrializadas basan a sua so
brevivéncia na polltica fiscal e 
monetária, loitando contra da ta
xa de inflación, do desemprego e 
do nível de renda. Non entando 
como os políticos da Galiza, a 
comunidade co PIB máis probe 
de Europa xunto con Extremadu
ra , non aáican a sua axenda a 
cavilaren sobre o xeito de medrar 
a produción pesqueira ou gadei
ra, e atapar os mercados e rotas 
comerciais para a sua venda. 

"A fame medra o enxeño", unha 
frase que os escritores castella
nos lle adicaron ao rei Filipe 11 
cando non soubo sortear as tres 
bancarrotas que afundiron no sé
culo XVI o próspero lmpério Es
pañol qu~ paradoxicamente ex
traía das Indias toneladas de ou
ro. Cincocentos anos logo a eco
nomía segue a basear o naso 
éxito, máis agora que volvemos 
ao capitalismo salvaxe tras o de
rrumbe da economía planificada 
no Leste. Na Galiza ainda non 
está moi claro se a integ·ración 
en Europa vai estragar a econo
mía das empresas galegas, dos 
armadores que fican sen cala
doiros no mundo e das 65 mil 
explotacións agrárias que a Xun
ta está a elimin~r. Paga a pena 
centralizar unha superaconsella
ria de economía que traballe de 
lusco a fusco na criación de ri
queza para aliza e a sua povoa
ción. Non abonda con ''facer que 
se fai"; o votante quer ver é~ifos. 

ENRIQUE VÁZQUEZ PITA 
(A Corulia) 
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ANOSATERRA CULTURAL 

A atomización de subvenclóns deixa só en mans do CDG a posibilidade de programar con grandes repartos: Na fotografía, un moment~ da representación de Os vellos non d~ben namorarse polo CDG. 
TINOVIZ _ 

O minifúndio teatral 
atenta contra a calidade dos espectáculos 
A Consellaria de Cultura repite a pedrea das subvención e invade as competéncias do IGMM 

• G. LUCA DE TENA 

A Consellleria de Cultura 
non q uer ceder a · 
administración das 
ubvención ao teatro 

privado. Ape ar da 
con titución do Instituto 
Galega das Artes C énicas 
e Musicais, IGAEM, 
desde a anterior 
lexislatura, o carto 
do teatro eméntanse 
egundo unha repañota 

que produce espectáculos 
de formato cati vo, con 
tendéncia ao 
convencionalismo 
e a superficialidade. 
O reparto do pastel das 
subvencións ocupa o lugar 
dunha política teatral que 

· ,o IGAEM non pode polo. 
d.e agora dirixir. 

Vintecinco compañias de teatro de 
actor e seis de títeres recibiron . re
centemente subvencións de dous a 
catro millóns de pesetas. A Direc
ción Xeral de Cultura non ·quer 
dar11e este ano nome de axudas ou 
subvencións e utiliza o eufemismo 
de investimento direito, desdobra- · 
do en duas posibilidades: compra 
da estreJt ou compra da actuación. 
.Cultura ten esas competéncias ain
da que a leí que institue o IGAEM 
indica expresamente que con este 
novo instrumento para a ·poiítica · 

teatral cumprirá restructunu: todo o 
que se refire ao teatro institucional. 
O reparto dos 90 millóns de pyse
tas prolonga a progresiva atomiza
ción da criación teatral, que se ad
v irte desde as transferéncias de 
1984, e sustitue polo feíto consu
mado dnha política de reparto de 
favore o trazado de calquera plan 
coerente obre o ector. 

Póden e obxectivar no panorama 
teatral galego de hoxe tantas pro
po ta de criación e de investiga
ción e tética como e as trinta e un-. 
ha compañias que solicitaron e re
cibiron subvencións ou cantidades 
para investimento en estrea ou re
presentación?. "Posibelmente non 
son todas elas poéticas teatrais -si
nala Eduardo Alonso! primeiro di
rector do Centro Dramático Gale
go, e director do Teatro do Noroes
te-, pero compre sinalar que ese é 
un conceito externo. As compañias 
son sobre todos núcleos de traba
llo. O mundo das ~ompañias tea
trais está atomizado porque no Te
atro dase minifúndio e-orno en todo 
e os· grupos reducidos son máis 
rendábeis" 

Clientelismo atomizado 

En opinión de Roberto Vida] 6ola
ño, autor, director e actor, recén 
premiado co Alvaro Curzi¡ueiro de 
textos, "o que se promove é o 
clientelismo atomizado e o que se 
provoca é a un mesmo tempo a bai
xa de calidáde, a banalización e a 

. explotación de a~tores. o formato 
·pequeno pode acaerlle a estéticas 
como .a do grupo Els Co"':.ediants, 
pero non se pode aplicar a todos'\-

Manuel Guede Oliva, director do 
Centro Dramático Galego, ere que o 
reparto de subvencións "responde á 
máxima de que fóra dos presupostos. 
da Xunta, todas as verdades son efí
meras". Guede situa o centro do 
problema na indefinición dunha polí
tica teatral que dea resposta por parte 
das insti~cións aos problemas reais 
do meio. "Porque se non hai unha 
aposta real por poéticas de compa
ñias de certo reparto actoral, estamos 
condenados ao monólogo ou ao diá
logo. Coa aparición do IGAEM pó
dese vertebrar un tratamento de tea
tro contemporáneo galego". 

En auséncia por enfermidade de 
Luis Cochón, xerente do IGAEM, · 
persoas próximas á recén criada 
institución expresaron a sua inque
danza polo destino deste organis
mo autónomo de carácter comer
cial que poderia ter sé en Ourensé, 
no Teatro Principal. · 

Ao IGAEM élle própria por lei a 
programación globalizadora, na 
que- se debe incluir; segundo estas 
fontes, a definición de obxectivos 
do . teatro público e a selección de 
proxectos teatra~s a subvencionar 
dacordo con certos critérios·, asi 
como. a dirección da Escoia de Te
'atro." Pero o pacto de governo da 
Xunta debuxa uri continent~ do te-

. atro dividido entre Victorino Nú
ñez e Daniel Barata. O primeiro 
decide ·os nomeaméntos do IGA- . 
EM, que por leí governa o teatro; 
pero o segundo proc1,ua manter a 
tradición estableciga por Vázquez . 
Portomeñe, ao paso por aquela 
Consellaria, de repartir favores en
tre clientelas e compromisos elei-

torais antes que trazar nengun ob
xectivo cultu!al, sequer tendencial, 
que poidese oferecer bulto político 
a calquera crítica. 

"En teoría -precisa Eduardo Alon
so, redactor do primeiro' proxecto · 
do IGAEM, por encarga da Xunta, 
e primeiro defensor públjco de esta 
so 1 ución po 1 i tico-administrati va 
para a xestión do teatro- todo o que 
afecta ao Teatro debería estar coor
denado por este organismo, que te
ria que ter unha política concreta. 
A falla de .sincronizaeión é a res
ponsábel de que todo se faga ao 
mesmo tempo: os repartos grandes 
do CDG e os traballos subvencio
nados das compañías privadas. Pá
ra o funcionamento administrativo 
todos os espectáculos deben e_strear 
antes da fin 9e· ano o que significa 
que todo se fai á vez". 

Concentración parcelária 

"A. concentración parcelária do te-. 
atro -sinala Guede- débese facer 
desde o IGAEM. O que pasou até 
agora co CDG é que comounidade 
de produción singular non daba en
trado no tecido da profisión senóri 
que facia de estupefacente. Unha 
série de persoas do teatro acubilla
ba no .CDG e o resto vivia os pro
blemas do Teatro." 

O subdirector xerál de Cultura, Xa
bier Senin recoñece que o número 

. de compañias teatrais de hoxe non 
se pode corresponder cunha canti
dade idéntica de poéticas teatrais, e. 
que compre distinguir entre com·
pañias con discurso próprio e ou- . 
tras. "O número é exc:_esivo e moi-

tas delas duplican o discurso e a 
oferta. É irnprescindíbel facer un 
estudo do mundo do Teatro desde 
dentro. Non se trata de pasar a vis
ta sobre o sector como se adoita fa
cer nunha mesa redonda, senóri de 
acadar dados c:m urxéncia sobre as 
compañías e · o seu · nível de profi- · 
siona.idade. Este traballo témolo · 
que facer nós e o IGAEM". 

O resultado <leste critério de repar
to é a un tempo _a duplicidade e a 
inoperáncia institucional. "Falla a 
continuidade -denúncia Eduardo 
Aloriso- e a produción depende 
nun noventa por cento da axuda 
institucional. Os plans para o Tea
tro dependen do pulso ·da Conse
llaria, xa que non hai dependéncia 
do espectador. Haberia que capita
lizar compañias, de xeito que ga
ñásen carros e traballasen con in
dependéncia; no de agora, o profi
sional de teatro que recuse unha 
subvención, queda sen traba11o e 
sen espectáculo". 

·Para Manuel .Guede "unha das vias 
de solución .está. en que o IGAEM 
convoque un concurso público de 
producción asociada, para un gran 
proxecto que poi:ieria ocupar ªº 65 
por cento da profisión durante todo 
o ario. Ese poderia-ser un critério e 
non o actual de café para todos. O_ 
director do CDG cie que co actual 
sistema de subvencións "non se vai 
a parte nengunha, segundo ·a opi
nión que está no ambente. O repar
to é ·responsábel de divisións e ati
tudes corporativistas. Parafrasean
do a Valente os fragmentos non 
tenden ao imán. Non se defenden 
poéticas teatrajs, senón fabas". • 

... 
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Alfonso A. Cáccamo, gaí'íador do últi~ 
moXerais 

Prémios literários 
O p~óximo sábado dia 9 fallaranse 
na Estrada e Lugo respeitivamen
te, os prémios de novela Ken Kei
rades e Xerais e o Merlin de lite
ratura para nenos, convocado ta
mén pola editorial afincada en Vi
go. A espera de conecer o gaña
dor do Blanco Amor, que este ano 
organizou o Concello de Melide, 
o outono literário dos grandes 
prémios, no tocante á narrativa, 
compléta~e este sábado logo de 
que hai quince dias se coñeceran 
os gañadores do Cidade de Lugo 
txosé Cid Cabido) e Alvaro Cun
queiro (Xesus Rábade Paredes). 

lnf ormar sobre -as subvencións 
A deputada do BNG, Mª Pilar 
García Negro, apresentou no Re:. 
xisto do Parlamento tres pergun
tas dirixidas á Comisión de . Cul
tura, todas elas encamiñadas a fa.:. 
cer públicas ás resolucións da 
Conselleria no tocante a convoca
tórias públicas. 

Todas as .~uestións planteadas re
fírense a ordes publicadas o pasa
do 14 de Febreiro relacionadas 
con subvencións destinadas á or
ganización e 'asisténcia a feiras 
do libro e exposicións bibliográ
ficas; promoción e distribución 
da produción audiovisual galega 
e subvencións a Concellos para o 
funcionamento das bibliotecas 
públicas municipais. As pergun
tas realizadas son sempre as mes-

P~ra odia 16 está anunciado o fa
llo do Prémio .Esquío de Poesía 
dotado con 500.000 pesetas. 

En matéria de prémios os premo
tores do Anxel Fole (El Progreso e 
Caixa Galicia) anunciaron que o · 
tema proposto para ·a sexta edi
ción xirará arredor da vida e a ' 
obra de Ricardo Carvalho Calero. 
O prazo de admisión remata o 31 

Pilar Garcia Negro 

· _mas: a que persoas o.u entidades 
foron <::oncedida~, cai foi a cuan
tia, que critérios se empregaron 
na selec~ión e que persoas forma
ron parte da comisión xulgadora 
e concesionária. • 

de Marzo e a dotación é de 
750.000 pesetas. Pola sua banda o 
concello. de Arteixo tamén convo
ca a primeira edicióQ. dun prémio 
literário,' para narracións breves, 
que levará o nome de Manuel 
Murguia. Os relatos de entre 15 e· 
30 fólios deberán enviarse antes 
do 29 de Febreiro, e os gañadores 
receberán prémios de 200, 100 e 
50 mil pesetas. · • 

Un mes 
de fotos 

. en Ourense 
Encontros, cursos, exposicións e 
saidas á rua compoñen o programa 
dunha actividade xa tradicional, 
que organiza desde hai oito anos ª· 
Casa da Xuventude de Ourense. 
Agrupacións fotográficas, escolas 
obradoiro, concellos, asociacións 
culturais. e a meirande parte das 
agrupacións culturais da província. 

· A lista de exposicións inclue desde 
a recuperación histórica (Cen anos 
de Monforte, Oñte e Hoxe de Ri
badávia, Arquivo de Gonzalo Ro
mero, Ramón Caamaño), ·o foto
xomalismo (Galicia en. Foco, Vi
cente Peiró, Iñaki Osorio, José 
Paz), exposicións temáticas (Pri
meira Comunión, Les Paris des 
grands travaux, Os nenos da gue
rra, Património mundial da Unes
co, A Limia, Auria 91, os muiños 
da ribeira do Amoia), e mostras in
di viduais (Francisco Fernández 
García, Serguéi Wasiliev, Xosé Ra
món Castro, Anibal Sequeiros, 
Marcelo Vidal, Rodríguez Padrón, 
Xavier Morais). 

Os Encontros servirán para ·que o 
Colectivo Landrover intercámbia 

experiéncias e informaCión sobre a ' 
·recuperación fotográfica, como 
práctica de animación para concé
llos, asociacións e outras entida
des, con gran rendimeilto sócio
cultural. Tamén a Agrupación Fo
tográfica Ourensán acollerá unha 
xuntanza fotográfica para debater 
temas xer-ais relacionados coa foto-. 
grafia galega. · 

Simultaneamente, e durante todo o 
mes de Novembro, faranse diferen
tes obradoiros sobre revelado e ini- ' 
ciación á fotografia, diapóramas, 
fotografía artesanal, etc ... en Xin
zo, Ribadávia, Allariz, Ourense, O 
Barco, Cl;iantada e O Carballiño. • 

Renovación 
no Consello 
da Cultura Galega 
Antón Santamarina, como vicepre
sidente, e Maria Xosé Rodríguez 
Galdo, como secretária foron elei
tos na última xuntanza· do Consello 
da CUltura que como é preceptivo 
fixo unha renovación anual de car
gos. A sorpresa foi que o antigo se
cretário, Xosé Manuel González 
Reboredo, tivo que deixar o seu 
posto no Consello para ser sustitui
do por Alfonso Zulueta·de Haz. • 

LEMBRANZA DE CASTELAO .DESDE BUENOS AIRES 

Debaixo do humorismo sempre se esconde 
-gran door. Por iso no ceo non hai humoristas. 

MarkTwain. 

Anteprelo de "Un olio de vidro" de · 
Castelao que cicais condense un 

.pouco a sua vida e o seu sofrimen
to persoal-patriótico. Castelao mé
dico, artista, político, patriota? To
do menos·médico, apesar do seu tí~ 
tulo universitário. 

Coñecin. a Castelao de xeito singu- . 
lar: xogando. Concorria ao Instituto 
de Pontevedra e "faciamos que estu
dábamos" na'pasantia das tardes. In
necesário dicer que Caste1ao coida
ba de nós para que estudaramos ... 
Pero o_ seu aburrimento debía ser te
mbel. E para rnatalo debuxaba con
tinuamente nos papeis que tiña so
bre a mesa~ Namentras nós "ronro
neábamos" ollando os libros e simu
lando estudar ... Aquel o era unha es
~ie de xogo do gato cos ratos. De 
pronto, Castelao ergueuse e saiu da 
aula movido por unha necesidade fi
siolóxica. Acuaciado pola curiosida
de levanteime eu tamén e corrin pa
ra ollar que era o que dibuxaba b 
noso "Profesor". Atopei sobre a me
sa un montón de esbozos. ·Entre eles 
cham'oume fortemente a aténción 
esta fresca e bucólica escea: unha 
familia de coellos, pais e tillos, que 
galgaban qando saltos e facendo ca
briolas nunha eira. Presto decidin 
roubar o debuxo, que tiña várias se
cuéncias, pero pronto voltou Caste-

lao e atrapoume "in fragánti" delito. 
Perguntoume como me chamaba e 
par-a qué quetia eu ese dibuxo. Con
testeill e que me gostaba moito e 
queria quedarme con el. A sua pri
meira reación foi ,a de . chamarme 
"babión" e gardei no peto o dibuxo. 

Velaí como naceu un· diálogo políti
co-patriótico con Castelao que só fi-· 
nou coa sua mórte en Buenos Aires. 
Sen embargo, lamentarei sempre a 
perda daquel debuxo porque con el 
foise a miña dourada mocedade. E 
non me arrepinto desde feito que me 
levou á política e polo cal sempre 
poderei lembrar a Castelao, xunto 
con Bóveda, que foron 9'8 meus 
mentores e mestres galeguistas. 

Non . sei se este introito poderá in-. 
teresarlle aos leitores, pero a min 
lévame da man a pensar que Caste
lao (intrínsecamente a~tista), faise 
humorista, pol.Ítico e patriota, mo
vido por unha gran dor persoal e a 
.ffixustícia que pesaba sobre Galiza, 
no seu tempo marxinada de case 
todas as grandes decisións do Esta
do español. Por iso penso que ser
viu da Arte para incursionar na 
política e facer patriotismo gatego. 

Porque p~a el, e para moitos gale
.gos, "a nosa Terra era unha vaca 
que tiña o pesebre én Galiza e os_ 
tetos en Madrid'!. Tan postrado es-

. taba o noso- país que "en Galiza 

VICTORIANO BUXÁN RIVAS 

non se pedía nada. emigrábase". 
Pero a Castelao doialle moito a 
sangría da emigración e sentía .este 
dór galego, como Don Miguel de 
Unamuno que ~·ne doia ESpaña". 

-cAsTELAO ERA 
GRANDE ARTISTA, 
UN BON POLmco 

EUN 
EXTRAORDINARIO 
PATRiOTA, PORQUE 

FUNDAMENTALMENTE 
ERA UN SUPREMO 

IDEALISTA 

Por iste motivo o caricaturista Ba
garía esquematizou a Castelao en 
poucos trazos co corazón s~ngran
te, namentras ao lonxe un barco se 
alonxa botando fume e unha mu
ller do povo ergu~ en vilo un neno 
para despedir aos qu~ se tiñan que 
eir alen-mar. 

. Noutros intres, Castelao (A/bum 
Nós, por exemplo) .arremete contra 
todas as inxustícias e cando se atopa 
~oa lei, debuxa un home ·que leva ao 

lombo un ataude con esta lenda: Du
ra Lá. Canto pesa e cómo fede". 
Ou pinta unha vella á porta dunha 
eirexa, pedindo esmola -con este pé: 
"A verdade". (Quero engadir que o 
próprio Castelao confesoume un día 
que esta lenda incompleta, xa que el 

. o que orixinariamente estampara · 
era: A verdaáe na porta", pero logo 
pareceulle demasiado .forte e supri
miulle a segunda parte). 

Castelao na nosa guerra civil? 
- Conciso, valente e denso: que a 

Galiza non volte "Atila" e que te
ñamos a necesidade de "Milicia
nos" para tratar de impedilo. Por 
último .. e parª non facer demasiado 
longa esta lembranZ(\, qu~ro pechar 
ista evocáción co derradeiro dibu
x o do Album .NOS: "1-este é o 
mundo que fixo Deus? Ao meu 
xuicio, asoman eiquí as suas anter
gas ideias, o seu ancestral sub5trac
tum "nihilista" da época de estu
dante, cousa que el mesmo me 
confesou un dia ao prestarme (da 
sua biblioteca particular da rua da 
Oliva en Pontevedra) un libro do 
libre pensador belga Hugo de La
gardelle. Cando estaba alcanzándo
mo, fixo a seguinte reflexión: "ti es 
mozo, pero coido que xa sabes le
-er, e por iso préstoche este libro, 
cuxas ideias, ainda hoxe non sei se 
son ·ou non as . únicas verdadeiras. 
Ben, lee o libro, cuxas ideias, ain
da hoxe non· sei se son ou non as 

únicas verdadeiras. Ben lee o libro 
e despois falaremos. ' Nunca máis 
falamos deste asunto. 

Indubidabelmente Castelao era un 
gran artista, un bon político e un 
extraordinario patriota, porque fun
damentalmente era un supremo 
idealista, e como di o meu compa
triota Don Ernesto Sábato, unha 
cousa son as ideoloxias e moi ou
tra as ideas, pois só as ideas consi
deran ao home como un fin o non 
como un médio. Ás ideas, pois te
rnos. de voltar para sentir e com
prender a Castelao. 

Irmán Castelao: xogando empecei a 
comungar cos grandes ideaes da Pá
tria Galega. Por eles loitamos xun
tos, fumos per eguido -expatriado -
nun me mo país (o paí onde eu na
cin e vivo desde o ano 1936); pero 
co teu corpo levado a Santiago 
-que eu de pedin ilencio amente 
en Bo Aires- voaron o meu 
ideais patriótico deica Galiza e ali 
estarán eternamente o mesmo que o 
teu corpo está feito xa terrada no a 
Terra e, por sempre en Galiza. 

Como no ceo non hai humori ta , 
agora esás na terra que querías, 
xunto a Rosalia e aos demais pa
triotas galegos, cumprindo fidel
mente con aquelo que un día sente
ciou Goethe: "a morte é a eterna 
canción da vida". • 

Forites DOcume·n.tais ·da Un.iversidade 
de Santiago de Compos~ela 

. 
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Unha reedición 
,, . 

necesana 

Conflito lingüístico 
e ideoloxía 

Laiovento danos a reedicióh da 
obra de Francisco Rodríguez Con
flito Lingüístico e Jdeoloxia na 
Galiza; obra xa clásica como ini
éiadora de estúdios de sociolin
güí~tica no no o país. 

Nesta reeclición a obra está estrutu
rada en catro partes: 
esclarecemento do problema liQ
güístico, ideoloxia e conflito lin
güístico na Galiza, un apéndice 
polémico respeito do "Informe 
dramático' e' Engádegas". Hai to
da unha reelaboración, corrección 
de grallas ortográficas e, ademais, 
os engadidos que enchen un nú
mero de páxinas maior que todo o 
resto da obra, pp. 55 a 124. Un 
di curso novo dentro do marco 
científico xa adquirido de de o 
primeiro intre, 1976. 

Como e advirte no prólogo, este 
en aio " endo unha análi ·e crítica 
de interpretación e alternativa 
concreta , indicaba unha per pecti
va, un método e un obx.ectivo moi 
clarificado que intentaban entar 
indirectamente a liña teórica ele
mentai que debian guiar o e tudo 
de " ociolingtií tica" na etapa incial 
do me mo na Galiza". 

Tal intento preci a de continuida
de, dado que o avance reais de 
mellora lingüí tica da no a ocie
dade ainda non lograron ubicar 
universalmente aos habitantes no 
eu idioma própio. E, por outra 

banda, o estúdio de ociolingüís
tica publicados aqui son só un co
mezo. Era, logo, moi necesária a 
reedición e posta ao dia desta obra 
de F. Rodríguez, pioneiro no com
ba te e na proposta metodolóxica 
da recuperación da normalización 
da lín~ua galega. 

Os engadidos serven a esa posta ao 
dia. Dos sete que aparecen, cinco 
foran publicados .en ANT. Agora, 
reunidos nun feixe, van reeanimar 
tanto,. o 'diál.ogo lingüístico como a 
empresa normalizadora sempre 
acuciante. ' · · 

Despois da leitura desta· obra, per
gúntome, non seria menor unha re
elaboración ex-austiva, ordeada lo
xicamente e- sen os r.epetidos ine
rentes a tódo engadido que proce
de do XOIJlalismo? Asi poderíamos 
contar con un ensaio mais atempo
ral e menos lacerado dos efectos 

" . 

da batall3: .diária. A opción de Feo. 
Rodriguez é . mais respett,1osa co 
fluir histórico e re_flexa mellor a si
tuación de conflito no que nos 
acharnos hoxe, non menos comple
xo e con zonas de perigo como hai 
anos. 

Que esta obra,. chea de vitalidade e· 
de dardos ao alvo para un cámbio 
social, prómova e encirre a traba
llos de sociolingüística e a inven
cións de medre e·de rest>lución rá
pida da normalización do .noso 
idioma, algo que entraña a melloi:~ 
na saúde mental dos galegos. + 

FRANCISCO CARBALL9 

Rodríguez, Francisco, CONFUTO L1Noü1snco 
E IDEOLOXIA NA GALIZA, Santiago de Com
postela, Laiovento, 199J, pp. 125. 3! ed., co
rrexida e acrescentada (Libro editado en pa
pel reciclado). 

Cineuropa, 
unhamostra 
para a capital 

Xa está de novo en marcha ese 
acontecemento cultural de difícil 
catalogación que resposta ao orne 
de :'Encontros Europeos no Cami
ño de Santiago". Semella, un ano 
máis, que o rechamante nome· vai 
un tanto por diante do material cul
tural oferecido, en especial no que 
atinxe á rnostra de cine bautizada 
"Cineuropa", constituida na oferta 
principal, por volurne, dos tales 
Encontros. · 

Difícilmente se poderá criticar a 
proxección dúrante case tres sema
nas dunha dúcia de filmes diários, 
nunha cidade que se de algo non é 
capital é da distribución i:;inemato
gráfica. En Santiago non chegan 
habitualmente unha série de títulos 
comerciais se non é antes de ter 
pasado por outras cidades galegas';' 
e moito de menor tirón comercial 
nen chegan a se estrear. A case nu
la actividade cineclubística dos úl
timo anos (algo que pode resultar 
orprendente ~n ambente univer
itário que ó <leix.a satisfacer as 
úa necesidade cin-éfilas desde 

in titucións, como concello ou uni
ver idade) fai qae este tipo de 
avalanchas sexan recebidas polÓ 
espectador coma auga de maio. 
Desdf- esa función modesta de pos
ta en contacto con títulos pouco 
habituáis no~ mermados circuitos 
loais, e de provisión de apetitoso-
pasto para o afeizoado, coma ese 
ciclo retrospectivo· da prodútora 
Hammer, "Cineuropa" é pertinente 
e moi ben recebida. 

O que xa non é de recibo é esta ex
traña "sección oficial", na que se 
incluen fitas tan actuáis coma 
"Roshomon" ou "O manantial da 
doncel a", que asi optan a ese non 
m·enos estrambótico prémio "Ci
neuropa" que despois ten que reco
lle'r algun representante da casa_ 
distribuidora, o que dá unha idea 
da desproporción entre a rimbom
bante parafernália e a ev:idente mo
déstia da mostra ( ou . o que sexa). 
Ainda que xa se sabe que, nesta ci
dade en particular, todo aquelo que 
leve o carimbo de "~uropeidade" e 
que dé lugar a. facer chamativos 
programas de man (por pouco que 
estes digan despóis) é 'sempre po
tenciado polas ~utoridades munici
páis, tan gqstosas de calquera apa
riéncia de ''modemidade" e ·"euro
peísmo", ainda que' as máis das ve-

" A cuestión, en fin, xa deu lugar a 
algunha polémica, con protestas 
cecais non dirixidas con ponterla 
moi certeira,, ainda"qje peor con
testadas por c·erto plumilla dun mé
dio local, histérico fustigador do 
nacionalismo (pois dese sector par
tira a queixa con respeito á progra- ·_ 
mación). 

' No campo estrictamente cinemato
gráfico, a mostra abreuse cunha 
moi interesante experiéncia de ci
ne mudo musicado en direito. A 
fórmula, repetición da protagoni
zada o ano pasado polo grupo "le
gásus" e a fita con outra "sirrfo
nia". Mais neste caso, unha sinfo
ñía do horroi:, como é _o subtitulo 
de "Nosferatu", o gran clásico de 
Murnau para o que o pianista Jordi 
Sabates compuxo uriha pregnante 
banda sonora que interpretóu co 
seu cuarteto, acompañando ás 
inesquecibeis imaxes fotografadas 
por Fritz Wagner, ás que a cópia, 
lamentábelmente, non respeitaba 
moito polo seu sorprendente mal 
estado. 

Serviu este clásico do terror de pró
logo ao i,nteresante repaso á produ
ción da casa inglesa Hammer (ciclo 
titulado bastante tontamente "A 
Hammer, ¿unha casa común?). 
Oferecidas en cópias ás veces máis 
raidas e poirentas que os cadaleitos 
vampíricos que por elas abundan, 
estas fitas volven amosarnos unha 
série de títulos que no ·seu momen-

. to foron un reviva! dos clásicos 
americanos do terror nos anos trin
ta, e hoxe son xa ·eles clásicos do 
cine con todos os honores. Dentro 
das restdcións dos códicos morais 
que ainda imperaban no cjne dos 
50 e 60, estas fitas sorprenderan ás · 
veces polo grao de erotismo que 
conseguian suxerir ou mysmo runo
sar, e outras veces pola crueza que, 
tamén sabían .transmitir sen o abo
rrido rescurso actual a descuartiza
mentos e vísceras a "go-=-gó". Xunto 
con outro curioso e novidosp ciclo 
de cine independente norteamerica
no, e un bon número de títulos sol
tos mais "descatalogados" , este 
desfile · de nomes xa míticos coma 
Christopher Lee, Terence Fisher ou 
o abnegado cazavampiros Peter 
Cushing resulta, apesar da sua ·ter
rrorífica :vocación, do máis recon
fortante para o afeizoado ao cine 
ben feíto. + 

GON;zALO VILAS 

.. ces todo quede de cara. á galeria. · 
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Unha·cita 
co xénio de 
Richard Wagner 

Cita con Venus 

Home meticuloso e amigo dos tra
ballos de calidade, Dav,id Puttman 
é un productor británico a quen lle 
debemos títulos tan aceitábeis co
mo Carros de lume,. O expreso de 
meianoite, -Os berros do siléncio, A 
Misión ou Local Hero. Estes ante
cedentes indicaban, a priori, que 
eses mesmos princípios de solvén
cia 1an estar presentes en Cita con 
Venus, cuxo resultado final é máis 
que estiniábel. · 

Xunto a Puttman; rstvan Szabo, o 
realizador tiüngaro que a asina, 
arnosa. o seu coñécimento do oficio 
e acerta a narrar con soltura,-eficá
cia e sen algaradas efectistas esta 
história onde a paixón pola música 
e a radiografía persoal en clave co
·rai dos indivíduos que viven de e a 
carón dela, mestúranse, como se 
duri contraponto barroco se tratase, 
cunha follda, intelixente e desmiti
ficadora reflexión sobre á arte e o 
proceso de criacióri musical, neste 

·_caso a mise en scene da ópera 
Tannhaüser de Richard Wagner. 
-Con efeito, roáis aló do espléndido 
traballo de actores con Glenn Close 
e sobretodo Niels Arestrup á frente, 
máis aló da sólida e intelixente di
rección de actores de Szabo e máis 
aló do atractivo que teñen as histó
pas persoais que oll~os, o autén
tico protagonista do filme é o texto 
e a partitura musical do-autor de 
"Gotterdarnmesilng". 

Certarnente, a obra de Wagner e a 
sua condución no Paris de hoxe por 
un director húngaro qúe no transéur
so dos ensaios namóráse da diva 
americanp,, que ten a faciana da Clo-
. se e a voz de Kiri Te Kanawa, repre-' 
senta o auténtico fio conductor dá 
história e rnvístese dos atributos de 
gran catalizador e eixo central ao re
dor de quen xiI:a a vida dos suxeitos 
da acción, desde os personaxes epi- · 
sódicos até os secundários e . desde 
estes á parella protagonista. Wagner-

-e a sua música, xenial, revolucioná
ria, gonzo inevitábel para compren: 
der os camiños do século XX e sen 

cuxa aportación non se entendería, · 
por tanto, a traxectória dun Mahler 

· ou dun Amold Schomberg e toda ~ 
"Escola de Viena". Un Wagner si, 
revolucionário, na sua vida e na sua 
obra, un Wagner a quen porlle unha 
etiqueta que o emparenta coa esvás
tica nazi semella unha operación saí
da da irreflexión e do descoñecimen
to. Pero voltemos ao-filme. · 

Szabo, quen logo de encetar a sua 
carreira no seu país. ofereceúnos ña 

-década dos· oitent.a unha' lúcida tri
loxia onde reflexionaba, desde· pa
rámetros sócio-históricos, $obre a 
caida e desintegración do Império 
Austro-Húngaro e artalisaba o es
pácio xeopolítko onde se desenro
lar~ este e logo nacería o nazismo 
(Mephisto, Coronel Red! e Hanud
sem) penetra en Cita con Venus na·
natureza estética, ética, vital e de 
criatividade _que compoñen as coor
denadas do proceso- de criación 
musical, element_o este só repetfüel 
no feíto mesmo de materializar en 
sonidos e palabr~s o complexo 
mundo da lingu·axe musical (Szabo 
non desaproveita a oportunidade 
para berrar -como facia a Diva de 
Jean-Jacques Benoix- contra as 
gravacións musicais). 

Nesta transposiéión, o húngaro in-
. daga -ás veces entre o sainete, a 
comédia e o drama- nos universos 
íntimos e cotiáns dos suxeifos que 
interveñan na criación obxectivada 
e materializada desta litúrxia cria
dora. Szabo humaniza aos artistas, 
convérteos en "pares entre iguais" 
e íspeos de toda e·sa máxica areola 
tan mitificadora que intenta con
vertelos en tipos especiais. Neste 
proceso de pé.a terra, nesta conver
sión humanizadora e humanizante 
hai, desde logo, npn pouca cruel
dade, pero tamén moito amor. É 
por iso~-que os oliamos sumidos na 
envexa, na paixón carnal .. no amor 
desenfreado, nos berros cotiáns, 
nos ~iumes, nos complexos, nos 
traumas, nos medos ... coma nós, 
coma calquer humano de calquer 
lug~ e de calquer profisión . 

Para .rematar unha denúncia. É in
sultante que a distribuidora non tra
ducise en subtítulos os textos de 
Wagner. Isto deíxa coxa unh_a peli
cula que, aparte deste atentado con
tra a arte e contra nós, é de obrigada 
visión para todos os afeizoados~ + / 

· · CELSO X. LÓPEZ PAZOS 
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As listas de Venda francesas 
cuestionan o conceito de best-seller literário 
A boa literatura nos postos de cabeza· 
•xGG 

"Ler, eis un exercício que,. 
polo que parece, 
pratica-se mellor alén dos 
Pirenéus que aquén. 
Os franceses, moi dados 
eles aos inquéritos, · 
estatísticas e dados 
numéricos, cando muda 
a estación fan -nos seus 
xomais e nas suas 
revistas- números sobre 
os livros máis vendidos 
durante a anterior 
tempada literária. 

Se o leitor repara con atención nos 
dados que irnos dar a continuación, 
verá que o primeiro que debe facer 
un "sociólogo" do feíto (sic) literá
rio é comezar a caqibiar conceitos. 
Por exemplo o de "best-seller", 
que X:a nori é alén dos Pirenéus-, e 
aquén, o clásico mamotreto que 
-normalmente- enviaban dos 
USA para uso de europeus (logo 
de usalo eles tamén). 

Na Franza, país "chauvinista" par 
excellence, os best-sellers son, 
cando menos, títulos que pertencen 
ao que se chama literatura pura ... e 
dura. Literatura-literatura, non lite
ratura ' de "enjundia". Véxanse, se 
non, alguns dos títulos máis vendi
dos e mais algunhas "curiosités". 
O título, novelesco, que máis com-' 
praron os franceses durante a pasa
da estación literária, foi unha no
vela, publiéada xa en español e ca
talán, e que gañara o prémio Gon
court (que ten, de cuantía econó
mica, como galardón, 25 francos 
-unhas quiñentas pesetas): Os 
campos da honra, de Jean Rouaud, 
un quiosqueiro. Polo de agora leva 
vendidos 550.000 exemplares. Phi-

- lippe Labro, autor de best-sellers a 
fran~aise, leva vendidos 300.000 
do seu Le Petit garqon, que fora fi
nalista do prémio gañacio por 
Rouaud. Tantos _como Labro ven
deu Claude Michelet do seu l' Ap
pe l des engoulevents. Le Clézio 
--:de quen se pode encontrar en ga
lego o seu Mondo e outras histo
rias, Ed. Xerais-, un escritor nada 
fácil, vendeu do seu Onitsha, entre 
100.000 e 150.000. O mesmo que 
Than Ben Jelloun e Fran~oise Sa
gan de Les Yeux baissés e Les 
Faux-fuyants respectivamente, Je
an d'Ormesson, un dos grandes, 
vendeu 200.000 de Histoire du juif 
errante. Entre 70 e 100 mil exem
plares venderon hervé Guibert do 
seu Le Protocole compassionel, 
Henri Troyat -un deses best-se
llers puramente franceses- de 
Aliocha e Patrick Modiano de 
Fleurs de ruine. 

Sobre 50.QOO exemplares de La 
Fete a· Venise vend~u_ Philippe So
llers, un deses . típicos escritores 
franceses que ·non interesan a nin-

r-------------------~---, 

llü#•t!BM~t1=ifüitll 
A parti~ de Decembro ANOSA 'l'EBBA contará 

con máis seccións sustentadas 

na participación dos leitores: 

RELATOS E POEMAS 

_A noxa compaxinación incluirá unha páxina de 
Criación. · 

Nela terán cabida relatos e poemas. 
(Débese procurar que as dimensións non sexan 

excesivas). Envios desde agora mesmo .ª : 
A Nosa ~erra. Apartado 1371. 36200 Vigo 

1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

· . A aldea global . 1 
L-----------------------~ 

guén, fora do hexágono gaulés. 
Mesma cifra de vendas ten Domi
·nique Femández con /' Étoile du 
Sud. Como entre 50 e 100 mil leva 
vendidos Jacques Laurent (alguén 
coñecerao máis polo nome de Ce
cil de Saint-Laurente os seus co
ñazos sobre Caroline chérie) da re
edición de Corpos tranquil/es. En
tre cincuentcr e cen mil hai algun 
nome máis que pouco lle di ao lei
tor non francés:Robert Merle e 
Hervé Bazin ... e Amín Maalouf, 
este ben coñecido polo leitor gale
go ... supoño. 

Hai outros nomes que venden sem
pre máis de 30.000 exemplares, 
mais que -en verdade- pouco 
din a quen non sexa un leitor aten
to da literatura francesa contempo-

. ráne~: Claude Brami, Jean-Didier 
Wolfromm, Alexandra Lapierre, 
Ftan~o!se Weyergans e, estes si so
an un pouco por estar traducidos 
ao español, Didier Decoin e Rap
haele Billet,,doux. E achegándose 
aos 30.000 vários nomes, entre 
eles o dun español que .escreve en 

francés: Agustín Gómez Arcos con 
l' Avfuglon. . _ 
O ex1to das b10grafias 

Todo isto en canto a novela. Bio
grafías, ensaios e documentos dan
nos unhas cifras e uns títulos que 
poden encirramos, cando menos, a 
pensar. As biografías de Montand e 
Coluche venderonse de 80 a 100 
mil exemplares. A de Margerite 
Yourcenar, de Yosyane Savigneau, 
unha xomalista de "Le Monde", 
vendeu peto dos cen mil. exempla
res. Hai máis, pero parémonos 
aqui. De O noso amigo o rei, de 
Gilles Perrault -tamén best-seller 
-en España (e xa era hora}-, ven
deron-se entre 250 e 300.000 
exemplares. Menos, uns cen mil, 
vendeuse o livro de Salinger e 
Laurent sobre a guerra do golfo. 
Giscard d'Estaing, B. Henri-Levy, 
Carrére d'Encausse e J.J. Servan
Schreiber venderon 250 mil o pri
meiro e perto de cen mil os outros. 
Máis de 50-mil exemplares se ven
deron -como cada ano- de O es
tado do mundo, volume feíto pola 
revista de xeografia "Hérodote". E 
deixemos o ensaio político. 

No artístico e literário compre su
bliñár dous. títulos que venderon 
perto de 30.000 exemplares:Bou
quet des -expressions imagées, de 

. Claude Duneton (un volume que 
. custa 400 francos, quer dicer, perto 

das oito mil pe~etas) e Réelles Pré
sences, do grande Geoges Steiner, 
.sen esquecer que le Tour de la pri
s on de M. Yo·urcenar vendeu a 

·mesma cantidade. butros nomes 
máis ou menos coñecidos do leitor 
galego venderon o seguinte:René 
Girard perto de;: 20."000 do seu Sha
kespearl, les feux de l' envie, os 
mesmos que Deleuze do seu Pour
parlers e que l' Histoire des fem
mes dirixida por Georges Duby. 

En canto ás traducións, os éxitos 

O ATLAS 
FRANCISCO A. VIDAL 

poden ser títulos coñecidos polo 
leitor galego através da sua ver
sión española ou lusa: Voyageur 
secret de Le Carré e la Part des 
tenebres, de S. King, con 150 mil 
exemplares os dous. Outros son 
menos coñecidos: l' Affaire Kravt
chenko, A la mémoire de Schlie
mann, Roq~enval, de Nina. Berbe
rova (uns 20.000 exemplares de 
cada un). Ou les Feux du Bengale, 
de Amitav Gosh -tamén 
20.000- e, este si máis coñecido 
no noso país, Matins perdus 
(Manhá submersa) do portugués 
Vergílio Ferreira que tamén ven
deu uns vinte mil exemplares da 
sua novela que fora galardonada 
co Prix M édicis étranger. 

E máis nomes coñecidos: Julian 
Barnes 25.000 con Avant moi; Is
ma'tl Kadaré, coarenta mil con le 
Palais des réves; la Demoiselle 
d' honneur, de Ruht Rendell uns 
20 mil; Face aux ténebres, de Sty
ron, uns 40 mil; la Vénitienne et 
autres nouvelles (narracións inédi
tas) de V. Nabokov, 40 mil; o En
saio sobre o cansanzo, de Hand
ke: 30 mil; Liberté pour les Ours 
de J. Irving e Brazaville plage de 
W. Boyd, arredor de 80 mil; para 
rematar, os nomes ae grandes es
critores minoritários: a reedición 
de Non son Stiller de Frisch, 1 O 
mil, e Un bel morir, de Álvaro 
Mutis, pero dos 20 mil. E acaba
mos cun clásico, Peregrinaqáo, de 
Mendes Pinto , leva vendido na 
sua tradución francesa algo asi co
mo 10 mil exemplares. 

Os editores franceses, como todos 
os editores que son, laian-se de 
que se le pouco. Será certo, pero, 
por sorte, os leitores franceses ca
da vez máis saben escoller os seus 
títulos e, ademais , están a facer 
cambiar o conceito de best-seller. 
Como case todos os leitores do 
mundo. • 

Remexendo nunha arca do faiado á que van a parar to
dos os trastos da casa, perdido entre cousas vellas e en 
desuso, o curioso estudante de BUP atopou un atlas 
que outrora fora dun bisav6 seu. 

bitácora da sua gabarra, apesar dos e forzo do bisavó 
por acondicionalo aos novos tempos, cosendo ás páxi
nas recortes de periódicos que daban conta dos novos 
tratados intemacionais, das novas fronteiras que a co
menéncia e o interese dos estadistas vencedores des 
pois da Primeira Guerra Mundia1 trazaron e refixeron 
despois da Segunda, para xuntar nun só bloco distintos 
países e evitar que caisen ou se aliasen algun dia cos 
perdedores, ou con contrários ideo1óxica ou economi
camente. Deseñáronse as divisións que evitaban saídas 

Cando o bisav6, patrón dunha gabarra no Río da Prata 
voltoa, trouxo consigo, formando parte da súa equipa
xe, un vello e sobado atlas, no que sempre consultaba 
para saber por onde navegaba algun coñecido seu co 
que se atopaba na emigración, e lle falaba do porto do 
que procedía e cara o que ia; onde 
era aquela cidade da· que( insisten-
temente falaban no rádio, de onde 
a equipa que gañara a última Copa 
de Europa ou cal era a rota máis 
curta para ir dun país a outro. 
Aquel vello atlas, de tapas· azul- -CANDO O BISAVÓ, 

· ao mar, forzando a dependéncia dun 
país maior e o control de minas e 
minerais. Fixéronse fronteiras que 
daban facilidades a uns e problemas 
a outros. Eran as divisións sen base 
histórica que fomentaban e quenta
ban a Guerra Fría. 

verdosas roí.do nas esqurnlJ_s, é Ion- P' A 'TRO" N DUNHA 
go e algo maior ca os que os seus rt O atlas é hoxe·un album que, en ma-
compañeiros usan na escola. Eco- GABARRA NO RIO DA pas recortados de periódicos, cosi-
mo dado curioso, no centro do dos a cada páxina sobre o mapa ori-
Mapa Mundi non ·-ten a Europa, PRATA VOLTOU, xinal, no que figuran países como 
coma todos os que el coñece, se- TROUXO UN VELLO Serbia, Montenegro, Moldávia ou 
nón o continente americano. Bósnia, conta a história <leste sécu-

. . . , l . . ATLAS, NO QUE SEMPRE lo, o asoballament~ do vencedor e o 
Datado en ed1c1on de 1909, amda CONST rr T'ABA P'ARA asoballado do vencido. 
conserva pegada na contraportada u L 1 . rt . 

unha etiqueta que certifica que foi SABER POR ONDE E o estudante de BUP, o rapaz cu-
vendido na "Liberia de J. Menén- · rioso e fachendoso, surprendeu a 
dez. B. de Irigoyen, 186. Buenos NAVEGABA ALGUN compañeiros e profesores co único 
Aires". COÑÉCIDO SEU CO QUE atlas de au1a que, apesar da amigue-

- dade da edición, pola comenéncia e 
O vello atlas acabara esquecido 
por anticuado, inexacto e ineficaz, 
ainda despois de ocupar a carón da 

SE ATOPÁBA NA os intereses dos estadistas de hoxen-
EMI G RACIÓN cía, volveuse poñer por máis actual 

ca os recén impresos e mercados.. + 

..:. 
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• MC/ A CORUÑA 
Luz Directa, que ven mantendo 
unha liña de regularidade no 
seu labor ~ criación .de imaxe, 
non é nengunha multinacional, 
tal como parez desprenderse da 
denúncia que lle se filio en rela~· .. 

· ción a un suposto pláxio dunha 
das suas producións. 

"Tal vez pecásemos un pouco 
de infantilismo", confesa Santia
go Mato, rectificando, porén, as 
posíbeis ánsias de intoxicación 
ou engano cara a incertos negó- · 
cios. Entende, asemade, que ain
da que a realidade é níndia, "a 
nós canstigóusenos cunha medi
d~ desproporcionada, como foi 
cortamos a man, cando entende
mos que o castigo, de existir, te
ria que ser outro. Foi despropor
cionado, en calquer caso". Luz 
Directa comezou a· sua arrtladu
ra hai uns anos, nunhas condÍ
cións certamente dificeis, onde 
todo era ilusión, traballo, imaxi
nación, "pero tivemos que facer . 
un esforzo considerábel ·para 
sair adiante. Mais criamos no 
que faciamos e chegamos até 
onde nos achamos hoxe. Quer 
dicer, todo canto fixemos foi 
porque entendiamos que había , 
que facelo así. A nós non se nos 
ocorreu nunca escorrer o vulto. 
De feíto , nós me mos faciamos 
pa ar de man en man as fotocó
pias do video. Pensamos -su
xire Santiago- que foi unha sa
ída de tono dunha persoaxe que, 
por outra banda, consideraba
mo da casa" . 

Jaime Vaello ( 1928 / 1987) é 
recuperado por Ara Solis para 
facer realidade un dos seus Íiv
ro de poemas que ficou ás por-

ACTOS 

Magostos 
A Asociación de Viciños A Ci
v idade, coa colaboración da 
Xunta Xestora para a defensa da 
Carballeira de San Xusto de 
Sacos organiza un magosto po
pular o dia 9. Haberá música e 
danza tradicional, música folk 
de Galiza e Portugal, cantauto
res, música clásica, guiñol, co
plas satíricas etc. O pregón le
rao Manuel Maria. 

O sábado ás 17 h. terá Jugar 
o magosto organizado polo Co
léxio P. Praixal de Vigo. Haberá 
xogos populares, actuacións de 
alunas, cantigas populares, tea
tro, carreiras de sacos, etc. De
trás dos Bombeiro . 

Fiadeiros en Ourense 
Organizado polo Concello de 
Ourense e o Clube A. Bóveda, 
o xove 7 terá lugar a Mesa Re
donda Os países do L~ te ante 
Europa. Falarán R. Me a, ca
tedrático de Direito Internacio
nal, M. Azcárate, Analista de 
Política Internacional, Serguei 
K. Romanowsky, embaixador 
da URSS, X. Rio , comentad -
ta de Política Internacional e E. 
Palazuelos, profesor de Econo
mfa Internacional e De envol
vimento e, do Centro de Estu
do do Paí es do Leste. Nos 
alóns do Liceo Recreativo ás 8 

da tarde. 

Meio Ambiente 
Dentro das l Xotnadas de 
Meio A'mbiente organizadas 
polo fostituto de Ensino Secu'n-

. dário e Profesional de Sada tení 
lugar o 8 a conferéncia Produ
tividade das rias e efectos da 

· · contamin~ción sobre os ven
tos, a cargo de J. Mora, do Dpto 
de Zooloxia da Fac. de Bioloxia 
de Santiago. O dia 13 R. Cela, 

, / 

tas dun tránsito maldito e inape-
1 ábe l. Como observa Correa 
Corredoira na introdución do 
poemario "Adeona", foron 
"quince anos empregados nesa 
labour·a", en atapar "nunca 
quen lle publicara, excepción de 
revistas como La Galga, Escri
ta. .. Incluso Méndez Ferrín, re
postando a un requerirnento 
dun prólogo para o livro, acu
souno de escreber para el". Jai
me Vaello, nembargantes, publi-

da Fac. de Química de Santiago 
falará sobre Contaminación 
por metais pesados nas rias. 
Ás 6 do serán na Sociedade Re
creativa. 

Teatro en Moaña 
Un ano roáis empeza o ciclo de 
teatro de Outono-lnvemo orga
nizado polo Departamento de 
Cultura co ·concello. Co título 
xenérico de Xoves Teatrais 
oferece u_n espectáculo semanal, 
todos os xoves ás 20,30 h. O 7 
actuará o grupo ArteUo coa sua 
montaxe Batea. No Centro So
ciocultural D. Castelao. 

Teatro escolar 
en Vigo 
E comenza a IV Campaña de 
Teatro Escolar coa teima de es
pertar nos neno o amor polo te
atro e darlles a oportunidade de 
que poídan vivir e ta experién
cia polo menos unha vez á se
mana. Dirixida a alunas e alu
nos de EXB comenzará este dia 
8 rematando o 12 de Xuño do 
92. As sesións serán os venres 
á 4 da tarde no Auditório do 
Centro Cultural Caixavigo. As 
representacións están ao cargo 
do grupo Kalandraka. O ciclo 
enceatao a obra O ponche dos 
desexos,• baseada no texto de 
Michel Ende. 

Opera en A Coruña , 
No Pazo de Congresos come
zou a pasada fin de semana o 
XXXVIII Festival da Opera. 

Teatro en Viveiro 
O dia 8 comen2an os Venres 
Culturais no Teatro Pastor 
Diaz, coa representación da 
obra Misté'rio Cómico poló ·gni

po Teatro do Morcego. · 

,AxendA 
~CULTURAL;n. 

CHELO 

cou -"antes de tratar a acupun
tura, os güisquis matinais, as se
tas, outeiros de aspiÍinas, as fa
rias de A Coruña, para cumprir 
o xuramento que fixera, de non 
pisar máis hospitais:- "Ofelio 
noviembre, Ofelio diciembre". 
"Adeona" será a homenaxe a 
"Esta pared.e empalidecida,/vol
teada no cántico / da luz que ve 
a auga, / á volumetria da auga", 
versos que xirarán con el até 
confundirse no crepúsculo. • 

Cunqueiro en Xove 
O 9, 11, 12 e 13 no PolidepoJti
vo do Centro Soéial, o C.D.G . . 
representará a.obra de Cunquei- · 
ro O incerto Señor don Ham
let, príncipe de Dinamarca. O 
dia 10 o grupoTeatro do Morce
go, Mistério Cómico. . • 

CINE 
-

Griffith no CGAI 
O 7 ás 20,30 horas na Sala de 
proxeccións do C.G.A.I. pro
cección de o nacimento dun- . 
ha nación, de 1914, obra mes
tra que marcou un fito narrativa 
cinematográfica. De forte polé
mica por clara apoloxia do 
K.K.K., levou a Griffith a tentar 
xustificarse apelando á falta de 
comprensión facendo outra pe
lícula mític,a: Intoleráncia, en 
1916, subtitulada A Ioita do 
amor através das épocas, unha 
reflexión sobre a íntoleráncia. 
Proxectal'a-se os dias 8 e 11 de 
Novembro. ·o 12 e 13 podera
se ver unha producióh de l 920, 
As duas tormentas, interpreta
da por Lilian Gish. 

B uñuel e Mann 
O sábado 9 no espácio da TVG 
Bulaca Especial emitirase Diá
rio dunha camarera de Luis 
Buñuel. Feita en 1964 marca 
o retomo do autor á Franza e o 
comezo dunha frutífera colabo
ración co guionista Jean-Clau
de Carriere e o produtor Serge 
Silberman. Os protagonistas 
son Jeanne Moreau, Michel 
Piccoli e Georges Geret, entre 
outros. O domingo pola tarde 
poderase ver O home de (,,ara- ' 

' mi~ de Anthony Mano, mes-, 
tre do Wenstem en .formato Ci
nemascope,. Destaca neste fil-

Certame 
Manuel Murguia 

O Concello de · Arteixo organi
za o 1 Certame de Narracións 
Breves Manuel Murguia con
cebido como axuda ao desen
v.olvimento da nosa literatur¡¡. en 
prosa e cono mencanismo de . 
emiqüecemento da vida cultural 
da Galiza. Cad~ autor deberá 
mendar. tfa úni~p traballo, dse 
temática libre. Os Telatos teñen 
gue ser orixjnais e inéditos, e. 
non poderán. ter menos de 15 · 
fólios nen máis de 30. Haberá 
tres prámios de 200 .. 000, 
l00.000 e 50.000 pts. e o xura
do fará púj:>Jico o fallo o 17 de 
Maio de 1992, coincidindo co 
aniversário do nacimento efe 
Murgu{a. A data limite para. 
presentar os traballos é o 29 de··· 
Febreiro-<lo 92. O enderezo é 

_Concello de Arteixo (A Coru
ña), facendo cónstar o noDle do 

. Certarne. Para roáis información 
dirixir-se ao mesmo enderezo. 

Deporte 
na Universidade 

A Universidade de Vigo ven de 
tirar do prelo unha folla infw
mativa coa sua oferta de activi
dades deportivas para este ~urso 
91-92. No apartado de cornpeti
cións universitárias haberá Li
gas de ·deportes colectivos, ao 
longo do primeiro e segundo 
trimestre do curso entr~ os equi
pos inscritos de futbito, balr;m
cesto, balonmán, voleibol, 
rugby e futbol masculinos e 'fe
meninos. A data límite de ins
crición é o 11 de Novembro. Os 
Campionatos de deportes in- · 
dividuais tetán lugar no segun
do trimeste do· curso. As· moda-

. ridades son atletismo, xadrez, · 
iudo. badminton; tenis, ºtenis de 
mesa e scuash. Ademáis ás Es
cotas Deportivas teñen como 
obxectivo á iniciación á prática 

-dos deport.!!S dun xeito regular e 
dirixido por un técnico deporti-

me a visión da Natureza, de 
xeito que a paisaxe é detérmi
nante na trama, a fotografía de 
Charles Lang movese entre o 
impresionismo e o naturalismo. 
O protagonista é James Ste
wart, actor que deu vida a moi~ 
tos dos seus cowboys . 

Encontros no 
Camiño de Santiago 
O dia 7 Boom Boom de Rosa 
Vergés, Non disparen á pianis- . 
ta de F. Mankiewicz; Rasho
mon de Akira Kurosawa e A 
muller de Rose Hill de Alain 
Tanner. O venres proxectaran
se Dias de fume de Antx.on 
Ezeiza, The dressmal:cer de Jim 
O'Brien, e ,Cyrano de Berge~ 
rat de Jean-Paul Rappeneau, 
entre outras. O sábado serán 
Taxi Blues de Pavel LQunguine, 
Latino Bar de Paul. Leduc, As 
mans do destripador de Peter 
Sasdy,_etc·. · ' 

Nos dias seguintes poderan-se 
ver filmes como Xulia ten 2 
amantes de Bashar Shbib, Un 
mundo sen piedade de Eric Ro
channt, Amores pendentes de 
Giuseppe Bertolucci, A pel que 
brilla de Philip Ridley, Mon
sieur Hire de Patrice Leconte, 
etc . . Seráfl no Teatro Principal e 
no Yago, ás 12; 17,30, 18, 20,30, 
22,30 e 00,30 horas. • 
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vo. Hai que facer a preinscrip-· 
ción, e a dataa límit~ da inscrip
ción é o 15 . de Novembro, A 

· Oniver~idade de Vigo oferece 
tamén aos alunos e alunas a 
prática de deportes en instala
cióins de clubes e empresas 
privadas, a prezos e horários 
especiais para universitários. 
Ademáis unha série de Ximná
sios privados ofértan ao colecti
vo universitário a utilización 
das instalacións a prezos espe: 
ciais, segundo condicións depo
sitadas no Servicio de Deportes, 
de cara a áctividades de mante
nemento físico. Todas estas ac
tividades, terán lugar nos cam
pus de Vigo, Pontevedra e Ou
rénse. Para máis información . 
dirixir-se ao Servicio de Depor
tes, Yicerretorado de Investiga
ción e Actividades Culturais: 
Edificio F6ndición, Lagoas
Marcosende. Tlf. 37-55-60 e 
81-22-27. O horário de atención 
é cíe luns á venres ·das 9 ás 14h. 

V Premio 
nacional de 
narracións xuvenís 

I 

l. Poderán participar todes xo
ves que non teñan feitos os 18 
anos de idade o 31 de decembro 
de 1992. - . 

2. Poderanse presentar indis
tintamente traballos en lingua 
galega ou castelá. 

3. Extensión mínima de 20 
fÓlios, mecanografiados a dobre -
espacio. 

4. Os traballos presentaranse 
por cuadriplicado, baixo plica. 

·ANUNCIOS DE BALDE 
Mestre de EXB busca traballo · 
relacionado co ensino, ·edito
riais, librarías, vendedor: .. 
Apartad_o !1º 42 (Ordes-15680) 

Se queres construir a Paz e re
matar cos exércitos (ou informa- . 
ción sobre a obxeción e a insub
misión), une-te e colabora co -
Colectivo de Estudantes Anti
militaristas. Reunimo-nos todos 
os martes ás 20 h. na Aula 9 da 
Faculdade de História de Santia
go de Compostela .. 

Solteiro, empezando década dos 
40, física, cultural e éconómica
mente normal, .desexa coñecer 

· EXPOSICIONS 

Colectiva 
na Coruña 
Na Galería Pardo BazárÍ expo
.ñen-se obras de Granell, Pérez 
Palma, Xaime Quessada e · 
Vázquez Cereijo · 

·Pintura rusa 
· enLugo · 

Na Sala Almirante exposición· 
de pintura realista da Escola 
~usa de Vladimir 

Artistas olirensáns 
Na sala Studio 34 de Ourense, 

Parase constar: nome, enderezo 
e teléfono, e acompaóarase da 
fotQGopia do D.N.I. ou libro de 
Familia. · 

5. O prazo de preientadón 
remata o 16 de marzo de 1992. 

· O fallo do Xllrado farase públi~ 
co o 2 de abril do mesmo ano, 
Día Internacional do libro· In
fantil e Xuvenil. 

6. Os traballos enviaranse ou 
entregaranse: 

Na Biblioteca "Club 33" 
Rúa Nova. nº 33-2º, 15705 

Santiago. 
Apartado de Correos. nº .637, 

15780 .Santiago. 
Ou en calquer das oficinas de 

Obras Sociais de Caixa Galicia 
en A Coruña, .Lugo, Ourense, 
Pontevedra, Ferro!, Vigo e San
tiago. 

7. Establécese mf Primeiro 
Premio e un Accésit par~ traba- · 
llos presentados en lingua gale
ga e un Primeíro Premio e un 

.. Acc~sit para traballos presenta
dos en lingua castelá. 

8. Cada un dos primeiros pre
mios constará dunha dotación 
económica de 250.000 ptas. e a 
publicación do texto. 

Cada un dos accésits conle
Vª1"á a publicación. do texto. 

O xurado e quen para face
las Mencións que considere 
oportunas á vista da calidade 
dos traballos presentados. 

En todolos casos farase en: 
trega dunha acreditación do pre
mio acadado. 

9. O Xurado podera declarar 
deserto calquer dos premi9s no 
caso de consitlerar insuficiente a 
calidade dos traballos. 

10. ·As narracións premiadas 
(premios, accésits e mencións), 
quedaran a tódolos efectos en 
PQder. na Funda~ión Caixa Gali

. cia, quen decidirá sobre o seu 
uso segu,ngo considere oportuno. 

11. A decisión do -Xurado e 
inapelable. A mesma comunica
ra:se persoalmente os interesa~ 
dos e difundirase a través dos 
medios de comunicación. 

12. A participación implica a 
_ aceptación das Bases. • 

muller .. até 40 anos, libre e de 
parecidas características. Apar
tado de Correos 451. Lugo. 

O Centre Xove de Anüconcep
ción e Sexualidade abriu as 
suas portas o 1 de Outubro, na 
rua da Espiñeira, 10-baixo 
(Santiago). Dase información 
e asesor.amento sobre temas 
de sexualidade a todos os xo
ves menores de 20 anos de xei
to gratuito e confidencial. De 
luns· a venres e de 16 a 21 ho-

. ras. Ao temp9 funcionará un 
teléfono de información (981) 
59 42 52, sábados incluidos, ta
mén de 16 a 21 h. · + 

Ewosición Colectiva de 6 a~
tistas ourensáns 

Vilagarcia 
No Liceo Marítin:w pode-se ver ,_. 
a Mostra da UNESCO Patri
monio Mundial, Cultural e . 
Natural. No Pub Musaraña es
tá a Mostra de Pintura e Fo
tografia de_Galida e Portugal . 

Elsa Pérez Vicente 
Na Nova Sala de Exposlcións 
Caixavigo poden~se ver até o 12 
de Novembro os traballos, onde 
o protagonista e o debuxo a o 
pastel e/ou grafito.~ + 
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·IDEAS 
. Lázaro Garcia continua a xira de cantauto/res ~a Trova pqr Galiza · 

Sempre será o amor,· síntese ideolóxica 
cubana en momentos de crise 
MANUEL VEIGA 

E h ~ertas pelícuias ternos visto ao 
heroi tiroteado, camiñando a trom
picóns pola rua maior. Avanza con 

andar zoupón, fal!ánlle as pernas, pero 
non dobla a testa. O público observa 'es
pe_ctante e pergúntase: cairá ou non cairá? 

A médio desta incertidume, sen saber se 
. haberá novas episódios, nen como serán, 
Cuba e os cubanos seguen aí e mesmo 
veñen acó, a Galiza, coa sua pintura, coa 
sua música, a cantar, como lázaro Gar
cia, Siempre será el amor. 

"Escaparates deslucidos, pintura debulla
da nos edificios coloniais, magros platos 
nos restaurantes e colas deprimentes na 
espera de demorados autobuses", des
crebia Katherine Ellison, na revista norte
.americana The Atlantic Monthly, despois 
da sua visita.a Cuba. 

"Problemas hai en moitos sítios, en. Haití, 
por exemplo, o país máis pobre do plane
ta e que acaba de sofrir un golpe de Esta
do. Pero só se tala de Cuba, coma se· Cu
ba fose a capital dos problemas do mun
do", sinala Quico Hernández, poeta, _dra
maturgo e director artístico que actual
mente reside en Galiza, encargado de 
promover o intf;!rcámbio cultural entre os 
dous paises. 

Raices 

A cabalo da crise e do bloqueo -o maior 
atentado contra os direitos humanos, sina
la Hernández- cantáutores e artistas cut:>a
nos visitan Galiza e perciben como afirma 
Lázaro Garcia "unha identificación que vai 
máis aló da solidaridade con· cuba" . . 

Hai unhas semanas estivo Vicente Feliú . 
(ver entrevista en A Nosa Terra) e agora 
Lázaro García, membro igoamente da 
Nueva Troba, cunha nutrida ·xeira de con
certos ( 15 OiJ rense,, 16 Ole iros, 18 · Santia~ 
go, 22 Moaña, 23 Cangas ... ) que lle .permi
tirá coñecer unha gran parte das vilas e ci
dades do noso pais. "Algo ternos de gale
gos, recorda Lázaro, o sangue prevalece 
por riba do· t~mpo. Na escala estudabamos 
de onde vi.ñames, pero agora podemos 
constatalo. _Non é retórica. A xeografia,' o 
verde, tamén me resulta mo1 familiar". 

He venido hasta aquí sobre las nubes/ 
que disperso la lluvia de estos ríos/ en 
sangre prólongado de los mfos/ por eso 
me parece · que ya estuve. E unha letra 
que acaba de escrebir, e que probabel
mente cante antes de que remate. a xira, a 

. primeiros de Decembro. 

Amor 

"A Nova Trova recorre1,.1 . un camiño parti
cular. Haj cancións épicas, pero ñon é a 
constante, sinala Lázaro García. Cantaba- . 
mqs desde a simplicidade da convivéncia, 

· .desde a cotidaneidade dos feítos, sen 
pensar nas repercusións que ia ter. lso 
salvounos da grandilocu$ncia. Q_uizá hoxe 
a suma desas cotidaneidades constitua 
Uf!ha épica": 

Siempre será el amor non soa cursi nun ·' 
país onde venden yuca, mentres din "to
ma, mi vida". "Neste tempo de crise de va
lore·s, a amia máis váledeira é o amor. 
Cande:> existe ese sentimento pódense 
salvar moitas causas. Son preceptos moi 
vellos, pero moi válidos", aponta Lázaro 
Garcia. 

-Lázaro Garcia actuará o dla 18 na Universidade de Santiago, precedido dun colóquio sobre a situación 
cubana 

É como se os cantautores cubanos procu
rasen neste intervalo resumir · a doctrina 
socialista ao esencial. El problema no es/ 
repetir el ayer/ como fórmula para salvar- _ 
sel .El problema no es/ de la moda mun
dial/ ni de que. hayal tan mala memorial El 
problema/ señor/ sigue siendo! sembrar 
amor, canta Sílvio Rodríguez nun tema 
ainda sen editar, no que se descreben cri
'ticamente a situación e os obxectivos de 
Cuba. -

O Comandante 

O dia 18 terá lugar na Universidade com
postelana, o principal acto da xira: un co
lóquio sobre Cuba, seguido dun recital. "O 
que importa e falar, debate!', iso xa é soli
daridade, sinala Quico Hernández. Nós 
cometimos moitos erras, sinala, pero d 
mundo ten que comprender que en Cub.a, . 
ademais de Fidel,- hai dez millóns de cu
banos que non son parvos, nen monifa
tes. Hai que,comprender que a revolución 
non é un comandante, e que se el cae, a 
revolución acaba; revolución é tamén a 
sanidade, a educación, ninguén quereria 
perder iso" .. 

Poética 

D~ canción da Trova chamou sempre ·a 
atención o seu rángo poético. O socialis-

mo monótono do inverno brezneviano to-. 
maba cores e matices na iírica que chega
ba de Sílvio e de Pablo, principalmente. 
Nen as emisoras máis contumaces podían 
evitar poñer a unha hora solltária unha 
cancionciña da Trova e polas ondas che
gaba un arrecendo que podia máis que as 

. disidéncias e que o rock acedo de Califór,.. 
nia. "A cultura e a educación permitiron 
chegar a iso, sinala Lázaro Garcia. Uns 
con palabras máis comuns e outros de 
forma máis alambicada, péro sempre tive
mos ouvidos receptores". 

"Eh Cuba tamén hai bafadistas, lembra 
·Lázaro, música lixeira, pop, escóitase de 
todo, por algo estamos nunha illa na que 
se colan as estac.ións de rádio de todas 
partes. Seria imposibel evitalo. Pero sem
pre tra~amos de salvagardarnos desa mú
sica standarizada que chega sen miolo 
humano. Mesmo o rock hoxe é case pre
ferente na forma, pero non na expresión. 
Continua esa poética, mm existe a super- .. · 
ficialidade, nen os temas chavacanos". 

Nos próxir:nos meses chegarán ·a Gqliza 
as novas xeneracións da Trova: Santiago 
Feliú (irmán de Vicente), Carlos Varela 
(cuxo apelido denota a sua prbcedéncia), 
Frank Delgado e Gerardo Alfonso, traidos · 
polo colectivo promotor Arteporética, un · 
ilustrativo xogo de·palabras: • , 

.TRES EN RAIA 

. , 

NAUFRÁXIOS 

XOSE A. GACIÑO 

e ertamente, non son o mesmo 
os turbulentos mares de Galí
cia ou do Gran Sol que as 

apacíbeis augas turísticas das illas 
Canarias. Hai que esperar ademais 
-polo menos cando escribo estas li
ñas- a coñecer as circunstáncias 
nas que se produciu o accidente no 
que estou a reflexionar, pero asi , a 
priori , sen mais referéncias que o 
flash xornalístico de urxéncia, un non 
pode menos que facer odiosas com
paracións entre a rápida localización 
e resgate do cadáver dun multimillo
nario caído do seu barca. de luxo e as 
desesperantes esperas -de sema
nas, meses, anos, toda a vida- vivi
das polas familias dos mariñeiros que 
desaparecen nas tempestades, mes
mo cando sucede perta da costa. Al
go terá que ver, penso, a cantidade 
de médios e a rapidez con que eses 
médios son pastos en marcha. Para 
buscar a Robert Maxwell , magnate da 
prensa británica , vários barcos , 
avións e helipcóteros, públicos e pri
vados, puxéronse en funcionamento 
en canto se coñeceu o accidente. En 
cuestión de horas , apareceron os 
seus restos , foron trasladados a terra 
e identificados. 

Non sei se os ricos frotan e os traballa
dores se afunden e asi non hai manei
ra de velos. O que si sei é que aos 
probes tardan máis en atopalos, se os 
atopan. Nesto dos naufráxios, tamén 
hai clases. • 

VOLVER AO REGO 

U n mestre gaña 50 dólares en 
. Nicarágua (ou seña, unhas 5 

mil pta.). O paro abrangue ao 
40% da povoación, mentres a reforma 
agrária, a educación e a sanidade gra
tuita, padecen unha forte parálise. 

O cólera chega a Nicarágua (xa che
gou a Guatemala) e pode provocar un
ha desfeita. Os ·nicaraguanos xa non 
morrerán por bala, senón por. cau~a 
dunha bactéria que se cha_ma vibrión. 

Quizá a eutánásia que debaten os nor
teamericanos seña unha solucióo me
nos dolorosa para os do Sul. • 

'-------~--------~ 




