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Carmelo Lisón 
Tolosana: 
1 Non atopei 
en nengun sitio 
a criatividade 
mental que hai 
na Galiza1 

Carmelo Lisón Tolosana foi 
o primeiro antropólogo que 
escolleu á Galiza como 
área para realizar un estu
do de campo, apli
cando as novas técni
cas da etnog rafia, hai 
diso 28 anos. Desde 
aquela publicou vá
rios libros sobre a 
Galiza. Neste mo
mento está a escre
ber sobre a compaña 
("os meus informado
res nunca utilizaron a 
palabra santa") do 
tempo que continua 
un estudo sobre a ro
ma ria do Corpiño, 
que leva seguindo 
desde hai 17 anos. 

(Páxinas 14-15) 

PERIÓDICO GALEGO ·sEMANAL 

O abandono dos sinais marítimos perxudica gravemente á pes 

Apagan os faros 
O MOPT tena tomada cos tachos. Di que son caros e eque están superados palas axudas á 

navegación (radar, navstar) instaladas á bordo: Vinteduas mil embarcacións menores, que carecen 
.. :· destas facilidades, volverán á Galiza pre-romana se o plan de liquidación segue adiante. 

O Consello da Cultura reitera 
a necesidade de parar as obras 
do Camiño de Santiago 
A decisión do Plenário do Con
sello de Cultura Galega de pedir 
a imediata paralización das 
obras do Camiño de Santiago, 
nomeadamente no tramo Arzua
Santiago, e a petición de que se 
teña en canta o informe de ac
tuación dos arquitectos César 
Portela e Manolo Gallego, aga-

cha un soterrado enfrentamento 
entre as Consellerias de Cultura 
e Relacións lnstitucionais sobre 
as suas competéncias ao respei
to . O acordo de harmonización 
logrado coa arbitraxe de Manuel 
Fraga deixa en suspenso a para
lización recomendada. 

(Páxina 19) 

A policia nacional 
da Mariña ignora 
o direito de residéncia 
de véirias familias 
estranxeiras 

"Funcionários + ignoráncia + ineptitude + corrup
ción+ xenofóbia +racismo= increíbel", asi é como 
Xosé López Arnaú sintetiza o acoso e persecución 
que están a sofrir un grupo de estranxeiras, portu
guesas e caboverdianas, diante dos proceso de re
gularización de inmigrados. 

No caso intervén, ademais da burocrácia policial, a 
necesidade da Comisaria de Viveiro de manter e 
aumentar o número de expedentes, lago que está 
ameazada de peche. O Secretário da Comisaria, 
Anxel González . Montesinos é o policia que aban
deira esta loita. 

(Páxina 9) 

Proceso ecolóxico 
na Alemaña 
polo uso dun verni~ 
que tamén se fabrica 
no Estado español 

Durante o mes de Xuño estase vendo nun tribunal 
alemán o xuício que se considera o de meirande 
importáncia en matéria meioambiental da história 
alemana. Os acusados son dous dirixentes da an
tiga filial da Bay·er, Oesowag, por "emisión de 
substáncias tóxicas" e "lesións perigosas" provo
cadas palas emanacións do Pentaclorphenol 
(PCP) que formaba parte dos protectores da ma
deira Xyladecor e Xylamon. Responsábeis da fir
ma fabricante deste productos en Galiza (con ca
pital repartido entre Desowag e Zeltia) afirman que 
eles non utilizan o PCP "ainda que si o fan outras 
marcas da competéncia". 

(Páxina 5) 
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O Governo central degrada perigosamente este servizo público 
con intenci_ón de liquidalo 

A ofensiva contra o sistema 
de sinais marítimos· ignora 

a crise da baixura 
G. LUCA DE TENA 

A beiramar galega ten un sistema de sinais marítimos crónicamente insuficiente. O MOPT di que me-
11.orará se pasa a mans privadas, dacordo coa nova lei que quer aprobar. Pero a operación liquidará a 

meio prazo a rede de faros e terá o efecto dun balazo no corazón da pesca de baixura. 

O torreiro mira polas lentes coma por un tesouro. A administración di que non está xustificado o seu traballo. Faro de Bares. 

Eliminar aos fareiros, automati
zar o servizo e pasalo a mans 
privadas. Esas tres operacións 
previstas no anteproxecto da Lei 
de Partos teñen en guerra desde 
hai un ano aos torreiros ou farei
ros, que conta co apoio total de 
mariños mercantes e sindicatos. 
Perguntan que é o que funciona 
mal, a xuizo da Administración , 
neste vello servizo público, aten
dido polo corpo de coidadores 
de fachas ( Corpo de Torreiros de 
Faro) criado en 1850. 

~ Xu nto cos faros 
porque non 
arrendar a xestión 

. das cadeas, o 
mantimento da 
Casa Real, a arde 
pública? seguro 
que aforrarian 
cartas". 

Os torreiros consideran que a Di
rección Xeral de Portas (en Ma
drid), da que dependen, comete 
con eles unha colosal inxustiza. 
Hai cento corenta anos que cui
dan un sistema cronicamente 
mal dotado. Por manter este ser
vizo básico de seguridade, esti
ran regulamento e horários e su
plen con maña e imaxinación ca
réncias de material. Pero Fernan
do Palao, director de Portas, di 
que o Estado non ten por que 
manter a funcionáriós que lo úni
co que hacen es mirar para unha 
lámpara para ver cuando se fun
de Para talar con esta segurida
de; Palao di que vivimos un tem
po distinto no que a técnica pode 
obviar un ofício duro e solitário; 
aos . ollas do Director de Portas _ 
os automatismos son máis de fiar 
ca os homes e máis baratos de 
manter. A proposta do MOPT 
que agora está no Senado con
siste en asignar os sinais maríti
mos (faros, radiofaros, balizas, 
emisores para determinar a posi
ción por sinais radiofónicas, bu
guinas e luces de portas) aos di
feréntes portas do Estado. A Lei 
contempla mecanismos de priva
tización. O Carpo Técnico de Si
nais convertiriase en persoal la
boral dependente dos partos de 
interés xeral; os que preferisen 
continuar como funcionários pa-

sarian a ocuparen cargos equiva
lentes na Administración pública. 
"Pretenden que os faros van es
tar mellar atendidos se desprofi
sionalizan o carpo técnico que os 
atende -comenta Xosé António 
Mera, vice-presidente· da 
ANTSM, asociación profisional 
de técnicos de sinais marítimos, 
de ámbito estatal. Os torreiros 
poderán ser de contratación tem
poral. Que sentido teñen lago os 
esforzos da Administración para 
formar técnicos de sinais? Se da
cordo coa Lei se pode contratar 
cunha trans-nacional a xestión 
deste servizo público, do que de
pende a seguridade de moitas vi
das, por que non arrendar axes
tión das cadeas, o mantimento 
da Casa Real , a arde pública? 
Seguro que aforrarian cartas" . 

O sistema Palao 

O director de Portas entende que 
a seguridade dos barcos que na
vegan á vista da costa está ga
rantida coa xeralización do siste
ma Navstar, de posicionamento 
por satélite nos barcos mercan
tes. Os torreiros lembran que na 
Guerra do Golfo, Estados Unidos 
embargou este servício sobre o 
mediterráneo e o Golfo, na segu
ridade de que as embarcacións 
árabes non estaban dotadas de 
técnicos capaces. O MOPT re
truca que non se debe facer á 

. mar un barco que non estea 
equipado. "A imposición deste 
critério perxudicaria especial 
mente á Galiza -indica o vice
presidente da ANTSM. No pri
meiro pala seguridade dun tráfi
co que é tan importante coma o 
do Canal da Manga; pero sobre 
todo porque hai máis de 20.000 
embarcacións menores que non 
poden prescindir dos sinais marí
timos, sobre todo dos faros e das 
buguinas de néboa. Cun investi
mento de 100.000 pesetas, un 
mariñeiro pode gañar a vida. Po-

(Pasa á páxina seguinte) 

'Coa publicación 
dun aviso aos 
navegantes 
encóbrese a 
supresión de case 
corenta buguinas 
de néboa". 



(Ven da páxina anterior) 

lo sistema Palao (levar axudas 
electrónicas a bordo) o mínimo 
para se facer á mar seria de un 
millón de pesetas. As embarca
cións menores van a máis de 
seis millas da sua base. Para iso 
dependen totalmente dos sinais 
de costa. Outro tanto pasa coas 
embarcacións deportivas". 

'Q estado non ten por que mantera uns 
funcionários que o único que fan é mirar 
para unha lámpara para ver se se funde". 
Fernando Palao, Director de Portos 

Todos concordan en que o mate
rial dos sinais de costa está nas 
últimas. Os propios torreiros van 

comprar aos desguaces lámpa
ras que xa non se fabrican; o ra
dio-faro de Cabo Estai é do ano 

1950. Só se poderia axeitar con 
transformadores á corrente ac
tual porque funciona á tensión de 

~ proxecto d~ Lei do MOPT quer deixar os faros nas mans dos portos; os torreiros entenden que deberían estar na organiza
ción da Segundade Costerlra, dentro da Mariña Mercante. ANXO IGLESIAS 

Queren tirar 
os faros de Manuel António 
A noite que o buque escola británico Serpent 
pegou de pantoque contra os cons da Ponta da 
Boí (Camelle) e rendeu a arboladura, o 
governo de Cánovas resolveu erguer o faro 
máis potente do mundo sobre a pedra do Vilán . 
O rexente era anglófilo perdido, os periódicos 
d~ Londres dixeron que a costa galega tiña 
p1ores fachas ca o Golfo de Guinea e na praia 
quedou a flor da oficialidade británica: 173 
cadetes. Foi a noite do 1 O de Novembro de 
1890. Ao con chamámoslle desde aquela o 
baixo do Serpent. 

O faro seria un orgullo da enxeñeria do seu 
tempo con 40 millas de alcance. Segundo os 
barcos aumentaban de volume e subían os 
riscos da costa con máis tránsito do mundo (os 
transporte dos impérios europeus cara Africa), 
o Governo central subia esporadicamente as 
condicións de seguridade, case sempre 
despois dunha estima trabucada, coma a que 
levou o barco do almirante Ross sobre o lombo 
de Camariñas. 

Hoxe nos barcos do porte do Serpent, e ainda 
os de moita menor tonelaxe, foise 
xeneralizando o uso do radar que permite 
comprobar con fiabilidade absoluta a distáncia 
de costa. Reproducindo exactamente o 
pensamento de Espartero ou Cánovas, ainda 
que á inversa, o Governo central entende que 
se descenden os riscos dos barcos de gran . 
volume, xa é hora de recortar os gastos dos 
faros, que para o conxunto do Estado andan 
polos dous mil millóns. Que a costa galega 
teña unha configuración singular, cun perímetro 
sumamente accidentado de 1900 quilómetros, 
pouco importa; que esta realidade xeográfica 
de mar broslado en terra teña dado unha frota 
de máis de vinte mil barcos menores 
(chalanas, gamelas, pataches, gabarras, 
dornas, traíñas e botes, sen facer canta das 
embarcacións deportivas), é culpa dos galegas 
que teiman por botarse ao mar en todo o que 
aboie para pescar un polbo; que esta cofradia 

non teña aforrado non xa para un radar, senón 
para unha agulla magnética non é asunto do 
MOPT. 

A quen lle preocupa lago que a costa quede 
sen axudas para a navegación? Un director de 
Partos de escasas luces (Fernando Palao) e 
manso ás peticións de aforro de Solchaga 
emprende unha campaña desaforada contra os 
torreiros, oficio máxico que nengun governo do 
mundo ousa desafiar; pouco traballo custa 
asegurar desde un despacho en Madrid que 
"hai que afacerse a que os faros teñan avarias 
coma os semáforos". 

Pero as necedades do director de portas, das 
que obviamente participa o ministro do ramo, 
non son un ~pisódio aillado de desleigo 
centralista. E un acto conscente de governo no 
momento en que a CE malbarata caladoiros, a 
Xunta consinte, de ganchete coa Moncloa, e 
parte dos marxinados da altura e a meia altura 
capean o paro na baixura. Noruega, Holanda, 
Bélxica ou Dinamarca manteñen axudas 
prioritárias e xenerosísimas para os que están 
dispostos a seguir a tradición dunha rica pesca 
costeira (que multiplica os seus ingresos coas 
conservas artesanais) montados nunbote. 

Aqui, este señor Palao, esfórzase por insultalos 
e por tirar cauces contra os torreiros. Desde 
aqui, sen nengun respeito, pedimos que o 
suban a unha gamela unha noite de neboeiro 
ao pé dun faro apagado. Puxen forte. 

A Xunta, que ten competéncias na pesca de 
baixura, renúncia a opinar sobre un dos 
elementos básicos para esta actividade. Hai 
meses que as buguinas de néboa non 
funcionan en nome deste aforro. Se deixamos 
sós aos torreiros na sua guerra, venderán unha 
parte elemental da nasa costa como son os 
faros. Se a Madrid non lle importan Manuel 
António, Virxinia Wolf e Jules Veme, a nós si.+ 

ANOSA TERRA 

117 vóltios. O sistema de rota
ción do faro de cabo Silleiro é de 
1917, cun peso-motor alemán, 
marca Pinch. 

Desde hai dous anos , non hai 
disposición da Dirección de Par
tos que non empobreza un pou
co máis o servizo de sinais marí
timos. O 7 de Maio de 1990 Fer
nando Palao estabeleceu un ho
rário de 8 á 15. Desde ese mo
mento, os faros funcionan por
que os torreiros queren. A fre-

Os faros 

cuéncia de traballo semanal dic
tada polo MOPT deixaria sen fa
ros a costa durante os fins de se
mana. Se o fareiro marchase sá
bados e domingos, estaria cum
prindo co que dispón o regula
mento. Pero ninguén descoida o 
faro ou os sinais de rádio. 

"É unha toleria a imposición de 
respeitar uns horários que come
zan as oito da mañá e rematan ás 
tres -di Salvador Garcia-Cernuda, 

(Pasa á páxina seguinte) 

de Espartero 
As luces de costa explican a 
un navegante a que clase de 
país chega. Un barco que ven 
de recalada a Galiza pode ata
par sinais apagados, enfila
cións de terra que brillaban hai 
cen anos pero que non se al
biscan hoxe no meio da ilumi
nación urbana. Os profisionais 
dos faros, os .torreiros, dinque 
o Estado español é a excep
ción negativa de Europa, por
que desprécia as axudas a na
vegación na sua costa. "Os 
critérios cos que se xestionan 
os sinais son máis parecidos 
aos dunha república bananei
ra ca os dun país marítimo por 
definición". 

As principais luces de baliza
mento marítimo da costa gale
ga proceden do Plan de Alum
bramiento de las Costas Espa
ñolas, que promovera o xene
ral Espartero en Setembro de 
1847. A previsión deste pro
grama chegaba a 153 faros 
para todo o Estado. 

A fundación do carpo de To
rreiros de Faros é de 1850 e 
dependia do ministério de Fo
mento, ainda que xa existia 
servício de faros nos portas 
administrados por cámaras de 
comércio. 

A rede de faros de recalada 
(remate referencial dunha na
vegación) de Galiza está 
constituida nesta época. Fór
mana doce faros, algúns deles 
habitados e outros parcial 
mente automatizados: Silleiro, 
Cíes, Ons, Sálvora, Corrube
do, Touriñán, Vilán, Fisterra, A 
Torre de Hércules, A Candiei
ra, A Estaca e a llla Pancha 
na boca do Eo. Xunto con ou
tras luces menores e enfila
cións a rede de balizamentos 
da costa galega ten 264 pon
tos. Sobre o total do perímetro 
costeiro, resulta que Galiza 
ten pouco máis de 40 luces de 
balizamento por cada cen mi
llas de costa. O total compara
tivo de sinais sobre a lonxitude 
do litoral de distintos paises, 
segundo dados de 1982, é o 
seguinte: Estados Unidos, 567 
sinais por cada cen millas; 
Franza, 470; Noruega, 249. A 
meia do Estado español é de 
62 por cen millas. 

Aos sinais visuais hai que su
mar outros elementos de axu
da coma os radio-faros, as ca
deas Decca, o Loran C, Ome
ga e as buguinas de néboa ou 
nautófonos. Estas últimas son 
as máis descoidadas pala Di
rección de Portas, xa que dei
xan de funcionar nos faros au
tomatizados. Con todo, son 

A torre de Hércules unha axuda básica para para 
nun gravado de 1608. os barcos da baixura. • 



(Ven da páxlna anterior) 

presidente da ATSM até Setem
bro de 1989-. Os sinais non po
den deixar de funcionar de noite 
nen nos fin s ·de semana. A razón 
de que os navegantes dispoñen 
de radar e outras sofisticadas 
axudas para coñecer a sua situa
ción á respeifo da liña de costa ta
mén nos permitiría tirar os faros e 
converternos no primeiro país do 
mundo sen sinais marítimos". 

Automatización 
incompleta 

Tal como se está a aplicar, o sis
tema de automatización é outro 
procedemento para rebaixar o ní
vel do servizo. "A automatización 
éso a un 20 por cento -comenta 
Xosé António Mera. Cando falla 
a electricidade, o grupo electró-

governo danés a regresar desde 
. hai pouco ao sistema tradicional). 

"Coa publicación dun aviso aos 
navegantes -di Salvador Garcia
Cernuda- encóbrese a supresión 
de case corenta buguinas de né
boa que hai en servizo en todo o 
litoral. As razóns reais para esta 
supresión, son as dificultades 
para a automatización das bu
guinas e a mesquindade crónica 
da nasa Dirección Xeral". 

Outra consecuéncia imediata da 
automatización ácelerada dos fa
ros foi o vandalismo. Opticas ca
se históricas, en cristal de roca, 
saltaron a pedradas. Mecánicas 
de reposición dificil desaparece
ron monte abaixo e moitos faros 
ficaron apagados durante dias. 
O faro da Guia, na ria de Vigo, 
foi destrozado catro veces nun 

ano. A reparación foi en moitos 
casos tan cara coma o salário 
dun ano dun torreiro. 

· O ante-proxecto do MOPT dá a 
mesma consideración adminis
trativa ás axudas para a navega
ción de carácter xeral ca ás lu
ces dos partos. Esquece que as 
de caracter xeral son de uso in
ternacional e público. Os técni-

. cos de sinais preguntan a que 
porto vai adscribir a nova lei o fa
ro de Fisterra, por exemplo. 

A capacidade de mobilización 
dos funcionários sorprende des
de hai dous anos ao MOPT. Des
de colocar anúncios de venda 
dos faros, cos teléfonos do Minis
tério, até manifestacións e enca
deamentos ten sorprendido a un 
dos ministérios centrais máis afe
rrados aos modos da ditadura. 

'Desde aqui 
debemos reclamar 
que os faros pasen 
á Conselleria de 
Pesca". 
M. Boullosa, CIG-Mar 

Os torreiros dinque a solución 
. seria incluir a sinalización maríti

ma na Sociedade Estatal de Sal
vamento e Seguridade Marítima, 
dentro da administración da ma
riña mercante. A configuración 
dun plan de salvamento maríti
mo e loita contra a contamina-

ción esixe a construción de to
rres de control, que poderia ob
viarse cos faros. Estes serian 
asemade revitalizados cun siste
ma de radio-localización gonio
métrica. A proposta de integrar 
os faros e sinais marítimos na 
Mariña Mercante ten o apoio dos 
sindicatos e organizacións profi
sionais de ámbito estatal. 

"A deixación dos sinais maríti
mos que fai o Governo central 
vai ser desastrosa para a pesca 
de baixura -sinalou Manuel Bou
llosa, representante de CIG-Mar. 
Desde aqui debemos reclamar 
que a administración deste serví
cio pase á Conselleria de Pesca 
e que despois se coordene co 
salvamento marítimo". A Conse
lleria de Pesca non quixo facer 
comentários sobre nengunha 
das duas proposición s.+ 

Q anteproxecto do r-------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
MOPT esquece 
que as luces de 
caracter xeral son 
de uso 
internacional e 
público. 

xeno entra inmediatamente en 
funcionamento, pero o depósito 
de combustíbel do motor non ten 
capacidade para oito horas". 

1 Non cabemos 
no ordenador do-Ministério' 
"Extínguenos porque non cabe
mos no ordenador do Ministé
rio". Xosé António Mera, vice
presidente da asociación profi
s ion al de Técnicos de Sinais 
Marítimos, de carácter estatal, 
di que os torreiros defenden un 
estilo de vida antes que un pos
ta de traballo vitalício. A Admi
nistración míraos coma unha 
extraña cofradía, na que al;>onda 
xente leitora, culta de rara aus
teridade e indepe.ndéncia de cri
t é r i o. Cánovas defendera a 
asignación dun salário porque 
cos fondos da Comsión de Fa
ros non tiñan nen para comer. 

O ofício de fare iro impón ao 
profisional un selo. Non haberá 
salário que pague a invernada 
·nunha illa como Sálvora ou as 
Sisargas; a repetición diária da 
centinela mete no carpo a ten
sión dun ofício do que depen
den moitas vidas. Esta preocu
pación porque non haxa fallos 
interiorízase até a obsesión. 

Pero non haberia cartas bas
tantes para comprar a soidade, 
o silenzo, o suido do trebón e o 

Xosé António Mera, vice-presidente da Asociación Profisional dos Torrei ros: "Se 
privatizan os faros, por que non a casa real " A NOSA TERRA 

cadro das mareas vivas coa carpo de funcionários , non ll e 
mar levada, o diálogo coa natu- gasta o vento de literatura que 
reza. Para os psiqu iatras, este cruza as torres de sinais; pero 
ofício e o da mar son os únicos ainda menos soporta a enerxia 
nos que un queda realmente a coa que responden os fareiros 
canta de si próprio e os únicos á sua estratéxia. No seu depar-
que curan o Edipo. Ao enxeñei- tamento tiñan previsto un pa-
ro Fernando Palao, que desde seo militar sobre un sector dis-
a Dirección de Portas vai go- persa no que non se lembraba 
vernando a demolición deste unha protesta, ~n ha folga. No 

ofício dos faros dase un altísi
mo nível de titulación. Mera foi 
oito anos marino mercante e 
deu várias voltas ao mundo an
tes de mertese a torreiro. Pero 
entre os seus compañeiros hai 
economistas, felices de estar a 
moitas millas da guerra dos 
fondos de investimento e da 
brillantina de Mario Conde; en
xeñeiros aero-náuticos, indus
triais , médicos, profesores , etc. 
Todos eles teñen en comun 
que gañaban antes moitos 
máis cartas ca as cento cinco 
mil pesetas que agora lles paga 
a Administración . 

No médio da guerra que o 
MOPT lanzou para extinguir o 
ofício, un representante da Di
rección de Portes dixo que os 
fareiros non eran traballadores, 
nen técnicos. Vostedes o que 
son é poetas. Os torreiros indíg
nanse: "Ser poeta non ten que 
ver con ser inútil , ainda quepa
ra o MOPT sexa a mesma cau
sa. E por riba, está demostrado 
que o sistema funciona mellar 
cando o poeta está ao pé da lin
terna e do radio-faro".• 

Pala configuración da costa gale
ga e para a pesca de baixura te
ñen importáncia capital as bugui
nas que avisan cun identificativo 
a posición de cada faro cando 
ven o neboeiro. A automatización 
de moitos faros importantes 
(Cies, Home e pronto Sálvora), 
consiste na instalación dunha cé
lula foto-eléctrica e un relé. Pero 
non hai procedemento que poña 
en marcha automáticamente o fa
ro de néboa ou buguina. A Admi
nistración central utiliza o que os 
torreiros chaman o sistema danés 
que consiste en non facer funcio
nar as buguinas e lavar as mans 
media'nte un aviso aos navegan
tes (as consecuéncias desastro
sas destas opción abrigaron ao 

L-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A VISO IMPORTANTE 
PRÉGASELLE AOS ACCIONISTAS DE PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS QUE 

A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN SE POÑAN EN CONTACTO COAS O FICINAS DE A NOSA TERRA 
(BLANCA COSTAS TELF. (986) 43 38 30) 
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Durante o mes de Xuño estase vendo nun 
tribunal alemán o xuício que se considera o de 
meirande importáncia en matéria 
meioambiental da história alemana. Os 
acusados son dous dirixentes da antiga filial da 
Bayer, Desowag, por "emisión de substáncias 
tóxicas" e "le.sións perigosas" provocadas 

palas emanacións do Pentaclorphenol (PCP) 
que formaba parte dos protectores da madeira 
Xyladecore Xylamon. Responsábeis da firma 
fabricante deste productos en Galiza (con 
capital repartido entre Desowag· e Zeltia) 
afirman que eles non utilizan o PCP "ainda que 
si o fan outras marcas da competéncia". 

A fábrica galega 
de Xyladecor 
afirma· que os 

seus produtos 
non conteñen o 

perigoso PCP, 
"ainda que si 

outros da 

A fábrica galega de Xyladecor nega que forme parte dos seus productos 

O uso de Pentaclorphenol 
· en vernices protectores da madeira provoca 
o meirande proceso ecolóxico da · Alemaña 
• XAN CARBALLA 

Desde 1989 o governo de Bonn 
proibiu a producción e utilización 
do PCP (Pentaclorphenol) por 
considerar demostrado que o 
seu uso en compostos protecto
res da madeira é altamente tóxi
co. O PCP era un elemento fun
damental dos vernices Xylade
cor e Xylamon que fabricaba a 
empresa alemana Desowag, 
participada nun 37% polo con
sórcio Bayer. Desde o 1 de Xuño 
comparecen no Xulgado número 
26 de Francfort os dirixentes de 
Desowag, Kurt Steinberg e Fritz 
Hagedorn acusados de fabricar 
a sabendas da sua toxicidade un 
producto que, segundo a acusa
ción, fixo enfermar a vários miles 
de persoas. O diário Die Tages
zeitung do 1 de Xuño recollia a 
información afirmando que os 
afectados "enfermaron debido 
aos productos altamente tóxicos 
Lindano e PCP emitidos en for
ma de gas pala madeira tratada". 

Os vernices Xyladecor e Xy/a
mon, á venda en España con au
torización do Ministério de Agri
cultura e Sanidade, prodúcense 
no polígono industrial de Porriño 
por Xylaze/ con licéncia de Deso
wag (Solvay) que participa do ca
pital nun 50% xunto con Zéltia. 
Segundo responsábeis da empre
sa "os nosos productos non teñen 
nen PCP nen Lindano , mesmo 
porque nós precisábamos unha 
fórmula própria dadas as caracte
rísticas do noso clima. O xuício 
afecta á marca porque extende 

unha dúbida non fundada, 
sendo os nosos productos 
os únicos no mercado desa 
índole que están autoriza
dos oficialmente". 

As etiquetas do Xyladecor 
e Xylamon fabricados no 
Porriño indican a única 
preséncia na sua composi
ción, en proporcións variá
beis, do insecticida Permi
trina (0,41-0 ,45 grs./litro) , 
Diclofluanida (0 ,5-1 ,2 
grs./litro) e hidrocarburos 

non avisar aos usuários. 

Segundo unha reportaxe 
do semanário Der Spiegel, 
en Maio do 1977 desesti
maron mudar o envase e o 
contido porque segundo o 
director comercial chamaria 
máis a atención e reforzou
se a promoción do produc
to introducindo na etiqueta 
os termos "Non tóxico-lnó-

. cuo" e rebaixando o prezo 
ás grandes empresas. 

al ifáticos e aromáticos au- En troques de eliminar as 
torizados, advertindo que reservas acumuladas Oes-
son aptos para usos do- sowag decidiu ocultar a pre-
mésticos ·pero non escala- séncia do PCP no seu pro-
res, e como outras pinturas dueto e exportalo a lndoné-
irritantes para a pel, olios e sia, onde tamén están proi-
vias respiratórios, inflamá- DER SPIEGEL bid os os productos con 
bel, e advertindo sobre di- Erich Schondort, av~gado da acusación contra os diri- Pentaclorphenol. Segundo 
ferentes precaucións a to- xentes de Desowag. Der Spiegel e Die Tageszei-
mar durante a sua aplicación. tiña recollido máis de 2.300 de- tung, Desowag facturoulle o pro-

Segundo ós responsábeis gale
gas "son características semellan
tes a outros productos da mesma 
gama desde o augarrás ou white 
spirit á meirande parte dos disol
ventes. Estamos tn;\nquilos por
que nunca ten habido reclama
cións sobre os nosos productos e 
fanse con todas as garantias e 
autorizacións sanitárias". 

Venderlle excedentes 
a lndonésia 

O avogado do estado de Franc
fort , Erich Schóndorf, investiga 
desde 1984 as acusacións con
tra Oessowag. Até fins de 1989 

núncias, con histórias dramáti- dueto a unha firma holandesa que 
cas, sobre os efectos producidos falsificando os documentos de ex-
pelo PCP liberado en forma de portación remitiu o Xyladecor ao 
gas polas madeiras t~atadas ca arquipiélago asiático coa etiqueta 
Xyladecor que Desowag produ- "PCP-Frei" (libre de PCP). 
ciu até ben entrados os anos 80. 
Segundo as notas confidenciais Abrir paso 
atopadas en actas internas dos a indemnizacións 
productores, ás que a fiscalia ti
vo acceso despois de oito anos 
de preparación do xuício, nos 
anos 70 os fabricantes sabian 
que o Xyladecor con PCP causa
ba enfermidades graves: dores 
agudas de cabeza, febre, ecze
mas, inflamación dos gánglios 
linfáticos, apatias e depresións 
agudas, ... pero acordaron non 
retirar o producto do mercado e 

O xuício de Francfort, caso de es
timarse a petición de dez anos de 
cárcere solicitados pola fiscalia, .. 
poderia abrir paso a unha cadea 
de milleiros de reclamacións e pro
cesos civís dos afectados. O infor
me apresentado no 1989 pala 
acusación non fara estimado polos 
xuices alegando falta de probas e 
evidéncias dabondo. Porén un 

r----------------------------------------------------------------------------------, 
O tormento da familia Zapke 

DER SPIEGEL 

do a madeira con case 100 litros 
de Xyladecor. "En poucos meses · 
a casa converteuse nun hospital. . 
O meu home -canta Helga- bota
ba en falla a alegria e bon humor . 
de antes e cada vez fací ase 
máis apático e sofria dóres de . r 
cabeza e musculares e inflama
ción dos gánglios. Os nenos ta
mén enfermaron e eu tiven que 
abandonar as clases de baile e 
piano porque non aturaba a dór 
e mesmo sentin angúria de mar
te. O naso can enfermou, con 
mucosidade e espasmos epilép
ticos. En Marzo de 1983 analisá
ronlle o sangue ao animal e des
cubriron unha proporción de 260 
microgramos de PCP por litro de 
sangue. Despois desto, no 1983, 
decidimos trasladarnos e desde 
entón a casa é fantasmagórica. 

Volker e Helga Zapke diante da sua casa desabitada. O tempo que ali viviron foi un in- Tivemos que deixalo todo ali: 
femo de enfermidades provocadas polos gases de PCP. · roupas, móbeis e xoguetes, por 

O semanário de Hamburgo Oer Volker Zapke e os seus catro fi- medo e porque nos dixeron que 
Spiegel narra a atribulada expe- llos que no 1972 trasladáronse as emisións de PCP fíxanse en 

procedimento semellante contra 
unha fábrica de sprays para coiro, 
foi fallado polo Tribunal Superior 
alemán no 1990 considerando que 
só era preciso demostrar que un. 
producto era tóxico para a saude 
sen necesidade de acudir a unha 
demostración altamente científica, 
o que foi considerado un avance 
na protección dos usuários. 

A lexislación comunitária permite 
a comercialización de productos 
de calquer tipo sen licéncia pré
via, ainda que a empresa fabri
cante se teña que facer respon
sábel das denúncias que sobre a 
sua toxicidade se fagan poste
riormente. Esa adaptación lexis
lativa terá que facerse tamén no 
Estado español logo de 1993, 
pois que aqui a concesión de li
céncia é prévia por parte de Se
nidade e outros Ministérios. 

Precisamente durante o proceso 
de Francfort tratarase tamén so
bre as acusacións de complici
dade pasiva da Oficina de Sani
dade de Berlin. Segundo os acu
sadores existen probas do con
tacto directo entre Desowag e 
este organismo de control pola 
que esta emitiu un informe que 
poñia en dúbida a relación de 
causa-efecto entre as enfermida
des e a acción do PCP. As sos
. peitas de soborno fundaméntan
se no protocolo que Desowag fir
mou con Sanidade para finan
ciarlle ao organismo oficial o tra
ballo de dous científicos becados 
durante dous anos e cun custe 
de 140.000 marcos.• 

riéncia da família de Helga e para unha nova vivenda, tratan- todas partes".+ 
----------------------------------------------------------------------------------.J . Desescombro dunha casa afectada por PCP. 

DER SPIEGEL 
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•Os tribunais 
autorizan a 
manifestación 
de HB no 
comezo do Tour 

O Tribunal Superior de Xustiza 
do País Basco autorizou a 
manifestación convocada por HB 
para o 3 de Xullo en Donóstia, 
que coincide coa apresentación 
do Tour da Franza, e que tora 
proibida polo Governo civil, 
alegando que podia provocar 
grandes pertubacións do orde 
pública. O lema escollido é: "lsto 
non é España, e tampouco · 
Franza".+ 

• Finou a 
moratória das 
baleas 

Noruega anunciou a 
reanudación imediata das suas 

: actividades baleeiras, 
propiciando unha escisión na 
Comisión Baleeira Internacional, 
ªº criar unha nova organización 
con lslándia, Groenlándia e as 
lilas Feroe á que poderia · 
sumarse Rúsia. Xapón tamén é 
partidário da caza destes 
cetáceos, opóndose de 
momento os paises da CEE e os 
EE.UU.+ 

Mohamed Budiaf. 

•Non se sabe 
quen asasinou 
ao presidente 
alxeriano 

O presidente alxeriano, 
Mohamed Budiaf, foi asasinado 
o 29 de Xuño a tiros mentres 
pronuciaba un discurso, sen que 
sesaiba certamente quen foron 
os causantes ou os indutores. 

Nün primeiro momento as culpas 
recaeron nos integristas da 
Frente Islámica de Salvación 
(FIS), pero agora afírmase que, 
todo o máis, pudo ser un dos 
elementos da conxura, pero 
nunca o máis importante_. 

XOSÉ LOIS 

As hipóteses baralladas como as 
máis certeiras tan recair a . 
culpapilidade do entramado en 
influintes sectores políticos e 
económicos co obxecto de 
paralisar os proxectos 
moralizadores de Budiaf, que 
pretendian pór fin á corrupción e 
xulgar aos principais 
responsábeis. 

Esta situación pode levar a 
Alxéria á guerra civil, sen que os 
países ocidentais entoen un 
"mea culpa", por propiciaren o 
derrocamento do FIS, despois de 
gañar as eleicións. • 

• ·Reformaran a 
constitución 
por via 
parlamentar 

O pleno do Tribunal 
Constitucional decidiu que 
é preciso sustituir un 
apartado do artigo 13 da 
.Constitución.reteripo á 
elexibilidade de' cargos 
públicos nos concellos, 
procurando asi adaptarse 
aos acordos .de Maastricht. 

Segundo afirmou Felipe 
González esta reforma · 
tarase polo sistema de 
aprobación por maioria nas 
Cortes sen· recorrer a un 
referendo, que pensa, norí 

é nin necesario nin prudente en 
estes momentos.+ 

•O facho 
olímpico na 
Galiza 

O tacho olímpico chegou á · 
Galiza o 29 de Xuño, senda 
recebida na fronteira 
administrativa polo presidente da 
Xunta, Manuel Fraga, que lle 
fixo entrega do símbolo a Alvaro 
Pino, o primeiro relevista. 

Na Coruña o alcalde, Francisco 
Vázquez, rifou co Director Xeral 
de Deportes, Eduardo Lamas, 

ES~flADA 
SANTIAGO 

porque pretendia talar despois 
del. Os actos que se están a 
celebrar teñen só un mero 
contido festeiro, sen que, até de 
agora, apareza para nada o tinte 
reivindicativo que impregnou a 
sua andaina por Catalunya ou 
Euskadi.+ 

• Manifestación 
contra 
excarceración 
de narcos 

O Tribunal Supremo puxo en 
liberdade a tres persoas 
integrantes do chamado Clan 
Toñita, que foran condenados a 
cinco e sete anos por tráfico de 
drogas pola Audiéncia da 
Coruña, ao revocar o fallo, por 
considerar este outro tribunal 
que as probas foran consegu idas 
de xeito ilícito. 

Os viciños do bairro de Caranza, 
no Ferrol, responderon cunha 
gran manifestación e un peche 
dos estabelecimentos. Fora . 
precisamente esta Asociación 
de Viciños a que conseguira a 
detención e xulgamento das 
persoas deste "clan".+ 

•Xornadas 
independentistas 

. : Baixo o título de "Perante o 
Futuro da loita independentista 
na Europa Ocidental", a 
Asembleia do Povo Unido (APU) 
organiza unhas xornadas os días 
4 e 5 de Xullo en Compostel.a. 

Os debates, nos que participarán 
representantes de Irlanda, 
Catalunya, Euskadi e Galiza, 
terán tres temas principais: 
"Valorización daconxuntura 
internacional ;conxuntura política 
dentro do actual ·marco 
europeu .. '!A acta única. O 
independentismo como 
ferramenta na construción da 
Europa das 
nacións"."Conxuntura política e 

· situación independentista en 
cada nación".• · 

• Reconversión industrial e agrícola 
en Portugal 

Vários milleiros de traballadores e labregos portugueses, convocados 
pala· CGTP-IN, concentráronse o pasado dia 26 diante do Mosteiro 
dos Jerónimos de Lisboa. A mobilización realizouse a escasos me
tros do Centro- Cultural de Belem, onde tiña lugar o Cúmio de Xefes 
de Estado e Governo da CE, informa o noso correspondente Fernan
do G. Barreiro. 

Os manifestantes protestaban contra os despedimentos masivos que 
afectarán a uns 60 mil traballadores da Función Pública e outros sec
tores. Criticaron tamén a proposta de modificación da Lei de Folga 
que o CDS pretende levar a cabo co apoio do partido no governo, o 
PSD, asi como a política que se está a pór en prática nos últimos me
ses seguindo as directrices comunitárias. 

A reconversión que ten lugar en Portugal afectará a sectores tradicio
nais da indústria e os téxteis que teñen no Vale do Ave unha implan
tación maioritária. Tamén os obreiros dos mármores, outra actividade · 
tradicional , vense ameazados no seu emprego, neste caso polos es
pañois, con quen manteñen un contencioso. As duras condicións de 
traballo no sector do mármore vense agravadas pala política da ltália, . 
que merca o material en bruto e véndeo transformado coa patente de 
Garrara. 

Os labregos presentes na mobilización manifestaron o seu rexeita
mento da PAC. Leite e oliveiras son dous dos produtos máis afecta
dos polas cuotas de redución da CE.+ 

• Recuperación 
dos topónimos 

O Governo galega 
deberá de acometer con 
urxéncia os traballos 
necesários para 
completar e oficializar a 
relación de todos os 
topónimos da Galiza, ao 
aprobarse por 
unanimidade unha 
proposición de lei 
apresentada polo PSG
EG neste sentido. A 
Comisión de Toponím ia 
será a encarregada de 
realizar estes traballos. 

Unha iniciativa do BNG, 
aprobado hai dous 
meses, pola que o 
Parlamento se deberia 
dirixir ao Congreso dos 
Deputados a fin de que 
mudasen os nomes de 
Ourense e A Coruña 
(Orense e La Coruña na 
oficialidade española) 
segue sen tramitarse.• 

FERNANDO XABIEA 

•Despedida 
de Mariano Vidal 

A case totalidade dos concelleiros do BNG 
no Barbanza, asi como os dirixentes Xosé 
Manuel Beiras, Francisco Rodríguez e Bau
tista Alvarez, estiveron presentes no pleno 
de Ribeira no que se despedia de concellei 
ro Mariano Vida! , que ocupou durante trece 
anos o posta de edil neste consistório. • 

• Novo alcalde en Noia 
Bieto González é o novo alcalde de Noia e o 
anterior, Pastor Alonso, será asesor da al
caldia. Estas foron as decisións que se 
adoptaron nun pleno da corporación despois 
que lle fose notificada a .Pastor Alonso a 
execución das duas senténcias ·de inhabifi
tación por 11 anos para ocupar cárgos públi
cos. O único concelleiro que segue na disci
plina do BNG, Lois López, foi expulsado 

· cando pediu realizar a explicación de voto 
despois de terse abstido na eleición.+ 



GALIZA E M NDO 
A SELECTIVIDADE EN CUESTION 

'En vários sítios molesta que exista un governo nacionalista', afirman 

O rectorado de Santiago presentará unha proposta de reforma 
da selectividade ante o Consello estatal de Universidades 
• MANUEL VEIGA 

A equipa reitoral 
compostelá 
elaborará propostas 
alternativas sobre a 
selectividade coa 
intención de 
envialas ao 
Consello de 
Universidades. 
"Estudantes e 
outros colectivos 
sociais comezan a 
recoñecer que esta 
foi a única forma de 
restablecer a 
igualdade de 
oportunidades", 
sinala, por outra 
parte, Xúlio 
Rodríguez, 
vicerrector de 
Organización 
Académica, unha 
vez celebrada a 
repetición das 
probas. 

"Continuo pensando que Estudantes de Vigo desprecintan e asinan os exames. 
os que perderon o go-
verno universitário non o teñen 
ainda asumido", afirma Xúlio Ro
dríguez. Ante a ofensiva de di- · 
versos médios que nas últimas 
semanas acusaron aos respon
sábeis compostelans, recente
mente refrendados polo apoio 
maioritário do claustro, de vincu
lacións coa "esquerda dogmáti
ca" ou a "direita reaccionária", 
Rodrf guez aponta que "en vários 

sítios parece que manca a exis
téncia dun governo nacionalista, 
dado que o seu éxito poderia 
servir de referente para os cida
dáns noutros estamentos". 

A respeito do tono elevado dal
gunhas acusacións, nun ambien
te onde "persoas de orde" invita
ban surpresivamente á moviliza
ción estudantil, o reitorado mani-
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1 A selectividade 
é un problema de cartos 
non de educación' 
A proposta alternativa á actual 
selectividade será enviada ao 
Consello estatal de Universida
des, organismo facultado para 
realizar unha proposta formal 
ante o Ministério. A estrutura 
destas probas é competéncia 
do Ministério de Educación. 

"As probas actuais fan auga por 
bastantes sítios", sinala Xúlio 
Rodríguez. "Segundo os dados 
práticos, non son garantia de fu-

turo éxito nas carreiras", engade. 

A posibilidade de mellorar o siste
ma de seleción non elimina o 
cuestionamento mesmo da selec
tividade. "A existéncia de núme
ros clausus, recoñece Rodríguez, 
non é unha esixéncia do ensino, 
senón unha limitación imposta 
polos orzamentos do Estado". E 
lembra que "en filoloxia tiñamos 
antes límite de prazas soio por
que o edificio era pequeno". + 

L-------------------------------------------------

festa a sua impresión de que "fi
xeramos o que fixeramos parecia 
que iamos seren acusados". 

"Acusar de neglixéncia á equipa 
reitoral, sinala o vicerrector de 
Organización Académica, signifi
ca posicionarse a prol da corrup
ción". "Que os que ao mellar xa 
teñen priviléxios de nacemento, 
se vexan beneficiados nunhas 
probas é moi grave, engade, to
da vez que o futuro profisional 
dunha persoa se decide agora e 
pode depender dunhas décimas 
nun éxame". 

"Coa repetición das probas, mati
za Xúlio Rodríguez, non se fixo 
que pagaran xustos por pecado
res, senón que se beneficiou á 
inmensa maioria dos estudantes 
que non coñecian as probas". 

No tocante á actuación da Con
sellaria de Educación, Rodríguez 
sinala que na sua opinión foi "co
rrecta pero tardia". 

'Lamentabelmente 
fallaron as medidas 
preventivas' 
Xúlio Rodríguez nega que a uni
versidade permanecese pasiva 
ante o feíto das filtracións en 

estaba correxindo. Antes 
un examinador podia 
darlle a nota a un alumno 
coñecido cunha semana 
de antelación e iso, ain
da que non se tivese fil
trado o exame, daba má 
imaxe. lso agora é impo
síbel. En anos anteriores 
os que poñian os exa
mes indicaban a convo
catória á que ia destina
do (Xuño, Setembro ou 
reserva), iso suprimiuse. 
Tamén se estableceu un
ha vixiáncia nocturna na 
imprenta, asi como ou
tras medidas. Como se 
viu, e lamentabelmente, 
non foron abando". 

Continua 
a investigación 
As denúr¡cias apresen
tadas nos xulgados de 
Santiago e Pontevedra, 
a primeira interposta pa
la universidade e a se
gunda por iniciativa par
ticular, por mor das fil
tracións, seguen o seu 
curso. 

A Comisión designada 
cARLos PUGA pola própria universidade 

anos anteriores. "Este ano, afir
ma, establecéronse medidas 
prévias que non se tiñan tomado 
en anos anteriores. O que pasa 
é que é un proceso moi comple
xo, con moitos pontos onde se 
pode actuar. Pero é a primeira 
vez que se instaurou un código 
de barras para cada alumno, de 
modo que un corrector non sabia 
a que coléxio nen a que alumno 

de Santiago para levar 
poi a sua canta un ha 
investigación dos feitos e que 
preside o decano de Meiciña, 
Xurxo Barreiro, mantén a discre
ción sobre as averiguacións. Sá
bese que esta Comisión está 
chamando a declarar a todas as 
persoas implicadas no proceso, 
tendo sido solicitada tamén a do
cumentación referida a anos an
teriores.+ 

r-------------------------------------------------, 
1 Cabreante ainda que só 
se faga unha vez'', 
segundo os CAE' 
"Que se corrixan tamén as pri
meiras probas e que se com
paren coas segundas para de
terminar os centros onde existe 
variación sustancial de califica
cións" foi a esixéncia manifes
tada polos Comités Abertos de 
Estudantes. 

A organización do ensino mé
dio, de carácter nacionalista, 
criticou tamén a representación 

estudantil de lvan López "que 
non foi eleito, nen respeita can
les democráticos", así como a 
de Maria Rivas "representante 
da Coruña con todo o seu cen
tro en contra". 

Os CAE sinalan que "o proble
ma non é a repetición do exa
me, senón a existéncia do .se
lectivo que é cabreante ainda 
que só se faga unha vez".• 
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F.ESTA NO MONTE FARO 

O FOLCLORE COMO IDEOLOXIA 
No Chan de Seixas antes de subir á curota 
do Faro hai un picho, por onde sai un ca
chón de auga da fonte de Sanabarrigas. Os 
viciños de Laxe encanárona até ali despois 
de querer roubarlla un garda forestal coa 
aquiescéncia da Xunta. Anos atrás, no 
mesmo lugar, no que estaban situados os 
viveiros da repovoación forestal, déranse 
múltiples liortas entre os viciños de Riquei
xo, Laxe, Moürícios e os do Val de Navego 
contra os gardas forestais e a Garda Civil. 
Os parroquianos protestaban contra aque
las plantación que lles impedian levar. as 
vacas ao monte, unha das principais fontes 
de pasto para os lugares da castaña. 

Moitos dos causantes daqueles atentados 
ás economias labregas da comarca (e ta
mén ecolóxicos) tomaron o Alto do Faro o 
27 de Xuño para facer unha romaria Po
pular. Estaba Fraga, membro daquel Ga- · 
binete franquista que puxo a andar o "Pa
trimónio Forestal do Estado", furtándollo 
aos viciños; estaban os caciques provin
ciais e os da comarca, que levaron adian
te aquel "Plano"; estaban os novas dese
ñadores do novo "Plano Forestal da Gali
za"; que se asemella moi moito a aquel 
enxendro franquista; estaba, sen dúbida, 
propriamente explícita e espallada a mes
ma ideoloxia que, co tempo, pasou do 
azul mariño ao azul celeste. (Os membros 
de Xevale encheron as estradas con pin
tadas contra o "Plano Forestal). 

· Non se sabe se se congregaron no Faro . 

B.LAxE 

XURXO S. LOBATO V.IN. 

A campa converteuse nun ap~rcadoiro de asfalto 
P3:fa "'3,.0QO automóbeis" na que logo, 
misteriosamente, se asentaron os toldos da festa. 

para "tres mil automóbeis", de chan asfal
tado, no que lago , misteriosamente, se 
asentarían os toldos para a festa. 

O amante pastor de San Pedro de Líncora, 
que agora tamén administra Requeixo, pa
rróquia á que pertence o santuário da Nasa 
Señora do Faro, aproveitou a sua plática 
para comparar a Fraga con Xesuscristo, 
quedándose seguramente moito máis tran
quilo que cando se inteirou de que os máis 
de dous millóns que entregara para com
prar un Golf GTI desapareceran, e con eles 
o arxentino vendedor de coches. Non gos
tou da faena e tivo que ser a Garda Civil 
quen resgatara a caixa rexistadora do esta
belecimento, pois o cura apropriárase dela 
como se fose un cepillo de ánimas. Pero 
Requeixo é, sen dúbida, a parróquia máis 
rendíbel (xunto coa do Corpiño) da diócese 
de Lugo e, ao crego aledóuselle a alma ao 
saber que os devotos poden subir todo o 
ano a misa ao alto do monte, misas que van 
ao triple que na igrexa reitoral . As suas ad
monicións contra os políticos , que repetía 
anos tras anos por non arranxar os acce
sos, voltáronse agora loas. 

"A romaria, era a tapadeira, a desculpa, o 
gancho, para congregar a miles de adeptos 
e carregarlles as pilas coa nova receita ide
olóxica do fraguismo. Que non se engane 
ninguén, o do Monte Faro foi un acto políti-
co partidista enchido de ideoloxia", afirma 

• "El Correo Gallego", o xornal máis próximo 

porque tiña os accesos adecuados, se os accesos que os 
viciños viñan reclamando durante anos e anos se arran
xaron porque o PP ia celebrar aili a sua festa. O que si 
pode afirmarse é que algunhas das obras non teñen ou
tro sentido que o de facilitar o asentamento das bases da 
direita galega. 

UN ''APARCAMEN TO ' PARA SITUAR OS TOLDOS 

As i, na campa na que durante.anos viñeron estacionan
do centos de automóbeis tanto polo 15 de Agosto como 
polo 8 de Setembro, e no que no resto do ano ainda pa
cian as vacas de Camba, converteuse nun aparcadoiro 

ás teses do PP galaico. O articulista non ex
plica cal é esta ideoloxia pero afirma finalmente que "a 
Galiza folclórica segue a ser a maioritária", despois de 
dar unha volta "pola música, os manxares, o monte situa
do no Corazón da Galiza, a igrexa abenzoando a festa , a 
estratificación de clases .. . " que conformarían un "proxecto 
de centro e galeguista". • 

XUIZO AOS INSUMISOS 
- ,......, 

A CESAR GARCIA AGUINO, INSUMISO 
O vindeiro 6 de Xullo vaise celebrar en 
Pontevedra un xuízo contra o obxector e 
insumiso César García Aguiño. Dubidoso 
honor o da "Boa Vila" pontevedresa ao 
acoller o primeiro xuízo a un insumiso ga
lega que comet~u o delito de exercer o di
reito DEMOCRATICO (con maiúsculas) de 
negarse a cumprir a míli e a Prestación 
Social Substitutória. Efectivamente, a Lei 
de Obxección de Conciéncia actualmente 
en vigor estabelece a obriga de que o ob
xector de conciéncia "recoñecido" realice 
un servizo social como substitución do 
tempo que deberia cumprir en filas, se ben 
nun período substancialmente superior, e 
nunhas circunstáncias non moi diferentes 
ás do servizo militar "estándar". E ainda 
asi non é tan fácil acceder á condición de 
prestacionista. A existéncia dun Tribunal 
(CNOC) que determina a boa vontade dun 
mozo, e polo tanto o seu recoñecimento 
como obxector de conciéncia dificulta ain
da máis este proceso. O exemplo máis 
cercano que coñezo é o meu próprio caso: 
quera se obxector de conciéncia. Seino 
eu, dígoo eu ... e basta, non? Pois non; o 
Tribunal díxome que eu non quera ser ob
xector, ou que non gardo os requisitos pa
ra selo. Curioso, non? Polo visto non ale
guei unhas razóns que lle gastasen ao 
CNOC. Francamente, non teño motiva
cións de tipo relixioso que me impidan rea
lizar o servizo militar. Admito que como na
cionalista galego son razóns de tipo políti
co as que definen a miña posición ao res
peito. Que lle vou facer eu se posuo unha 
moi escasa dose de españolidade ! ! Se pa
la contra fosen crenzas relixiosas -respei
tábeis, mais nas que non acredito- as 
que expuxese, posibelmente teria conquis
tado a estas horas o arelado título de ob
xector. Unha vez conseguido, coa má ser
te que me caracteriza, probabelmente teria 
accedido a ese 2% de obxectores (entre 
os que se encentra César Aguiño) aos que 
se lles destina a ocupar praza de presta-

BIEITO l..oBEIRA 

cionista. Afortunadamente até o momento 
é ínfimo o número de prazas ofertadas pa
ra realizar a prestación substitutória en re
lación coa cifra total de obxectores. En cal
quer caso, a actual Leí de Obxección de 
Conciéncia só pode ser considerada como 
arcaica lexislación e mecanismo xerador 
de desemprego, concebindo a obxección 
como castigo e aos obxectores prestacio
nistas como man de obra barata. 

César García Aguiño soubo facerlle frente 
con valentía (nada militar) á sua situa
ción, proclamándose como insubmiso á 
realización da prestación social substitu
tória. Por desgrácia para el e para moitos 
que previsibelmente seguirán o mesmo 
camiño, este estado democrático e de di 
reito tenlles reservado penas comprendi 
das entre os 2 anos, 4 meses e 1 dia de 
prisón até os 6 ansa, situando na prática 

ao Estado Español á altura doutros de 
grande tradición democrática como a Re
pública Sulafricana. Non é difícil adiviñar 
con que forza lles vai sair esta vez o tiro 
pola culata. Mal que lles pese, o número 
de obxectores vai en rápido incremento. 
Por se non se decataron, a mocidade ga
lega existe .• 

BIEITO LOBEIRa é o ecretári eral dt: Gaffza ova 

TODO É POSÍBEL AGORA 

Cando eu era un neno acostumaba a xo
gar cun viciño, rapaz coma min, co que xa 
n.;ie enredada en infantis discusións, de 
carácter político e ético-filosófico. Eterno 
debate, case desde nenos, era o referido 
á míli: a miña posición crítica frente ao 
servizo militar chocaba frontalmente coa 
sua atitude proclive a todo o relacionado 
coas armas, o exército e o militar. Lembro 
especialmente a sua extraordinária capa
cidade para imitar con primorosa elegán
cia os terríbeis berros das vítimas agoni
zantes nas películas de guerra, e para re
petir con semellante exquisitez o barullo 
dos diferentes tipos de disparos, segundo 
proviñesen de armas lixeiras, obuses e 
atá cazabombardeiros. Aos 12 anos xusti
ficaba "profisionalmente" o asesinato de 
nenos en caso de guerra, afirmando con 
pasmosa frialdade que "un nena de tres 
ano pode disparar, polo tanto é un inimigo 
en poténcia". Mentres medrámos, cada
quén foi radicalizando o seu discurso, 
chegando ao extremo de case non poder 
talar desta cuestión se non queriamos re
matar encabuxados. 

O outro día coincidímos na rua. Había 
tempo que non nos mirabamos e puxémo
nos a falar. Como non podía ser menos, 

B.L. 

anuncioume con satisfacción castrense 
que xa cumprira o servizo militar. Ao co
mezo, asustoume o seu recé.n conquista
do acento andaluz (o mozo en cuestión vi
veu toda a vida nunha aldea da costa do 
Morrazo), mais tras indagar a sua vidq, mi
litar, sentinme egoístamente aliviado, pois 
puden ter unha experiéncia semellante de 
ir cando el á míli. Ao mozo en cuestión to
cáralle en sorte formar parte da tripulación 
dun fragata tristemente célebre pala sua 
participación na guerra imperialista do 
Golfo Pérsico. Pobre amigo meu, trabuca
do de hora e de lugar, ou como diria John 
Balan, "nunca debiche ir á Mariña, foras
teiro". Contado, mália a sua anceiada par
ticipación nun conflito bélico, meu viciño 

César García Aguiño 
soubo facerlle frente 
con valentia (nada 
militar) á sua situación 

non se sentia todo o compracido que eu 
me podia imaxinar. Soubo admitir con inu
sitada sinceridade que a) sofrera unha 
queimadura que estivo a pique de custar
lle a amputación dunha man. b) Non lle 
agradou o máis mínimo ausentarse forzo
samente do seu entorno familiar. e) Caí a
lle mal ao seu sarxento, o que lle custou 
máis dun arresto. d) Difíceis condicións de 
habitabilidade nun buque construído para 
matar, non para durmir. e) Non se facian 
caldeiradas de peixe, prato fundamental 
na zona de onde proviña, o cal lle custou 
repetidas dores de estómago, e f) Gusta 
conciliar o sono cando sabes que existen 
uns míseis "Exocet" que disparados a mi
llas de distáncia podenche facer espertar 
de súpeto, ou durmir para sempre. Acon
selleoume, porfin, case en confesión, que 
fixese todo o posíbel para non ir á míli, 
que me fixese obxector. Quen isto escre
be é consciente de que estamos a viver 
tempos de cámbios acelerados, mesmo 
climáticos, pero esa declaración fíxome 
comprender quetodo, absolutamente todo 
é posíbel. Que se as fosilizadas convic
cións ideolóxicas do meu amigo poden 
mudar tan drasticamente, podaremos ta
mén pór fin, colectivamente, ao Servizo 
Militar Obrigatório. • 
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RACISMO E LEI DE ESTRANXEIRIA 

Unha portuguesa e outra ca_boverdiana ameazadas de expulsión 

A policia nacional da Mariña culpada de acosar 
e perseguir a duas familias estranxeiras 
• PABLO OTERO 

"Funcionários + 
ignoráncia + ineptitude + 
corrupción + xenofóbia + 
racismo = increíbel", así ·é 
como Xosé López Arnaú 
sintetiza o acoso e 
persecución que están a 
sofrir un grupo de 
estranxeiras, portuguesas 
e caboverdianas, diante 
dos proceso de 
regularización de 
inmigrados. No caso 
intervén, ademais da 
burocrácia policial, a 
necesidade da Comisaria 
de Viveiro de manter e 
aumentar o número de 
expedentes, lego que 
está ameazada de peche. 
O Secretário da 
Comisaria, Anxel 
González Montesinos é o 
policia que abandeira 
esta loita. 

Anos 80. Maria Augusta Da Cun
ha e Maria Isabel Cabra! Mar
ques chegan a Galiza fuxindo da 
fafne nos seus paises de orixe. 
Unha delas, Maria Augusta, le
vaba xa várfos anos no Estado 
Español. Maria Augusta, portu
guesa·, e Maria Isabel, cabover
diana .arráiganse na comarca da 
Mariña· e sobreviven como po
den, tal cómo o tan o resto dos 
estranxeiros, e como o fixeron e· 
ainda o fan os galegas espalla
dos polo mundo. Da condición 
de ambas e da sua permanéncia 
en Burela hai documentos que 
asi o acreditan. · 

No ano 91 , e mediando unha po
lémica, é pasto en marcha un 
proceso de regularización , con
secuéncia da Lei de Estranxeria. 
O proceso, criticado polos secto
res sociais máis avanzados, é, 
con todo, un instrumento que re
sulta útil para aqueles que levan 
tempo no pais. Neste sentido, a 

.Administración amasa a sua boa 
disposición e mesmo crea unha 
Comisión lnterministerial (Asun
tos Sociais , Traballo , Interior e 
Exteriores). 

En prazo (do 1 O de Xuño ao 1 O 
de Decembro) ambas apresen
tan a solicitude para a regulari
zación. Con data 16 de Marzo, 
no caso de Mª Isabel, e 24 de 
Marzo do 92, no de Mª Augusta, 
receben a comunicación de ex
pulsión do Estado Español, de
cretada pola Dirección de Segu
ridade do Estado do Ministério 
do Interior a proposta da Comi
saria de Viveiro. As bases da 
mesma son "incorrer en demora, 
ocultación dolosa ou falsedade 
na abriga de pór en coñecemen
to do Ministério do Interior as cir
cunstáncias relativas á sua situa
ción" e "carecer de médios lícitos 
de vida". 

"Nengunha das duas traballaba 
como empregadas do fogar, como 
indicaban na solidtude de· regula
rización -di o Comisário de Policia 
de Viveiro-, senón que eran ca-

Rapaces caboverdianos no porto de Burela. ANXO IGLESIAS 

r----------------------------------------------------------------~-----------, • 1 

Os. Azuis de Hill Street i 
1 

As pretensións do Ministério do 
Interior de pechar un grupo de · 
comisarias situadas en cidades 
pequenas chocan frontalmente ·. 
cos intereses dos funcionários · 
da Comisaria de Viveiro. O pe
che vai significar o traslado (tal 
vez a Vigo tal vez a Renteria, 
nunca se sabe) dos policias e 
das su as fam ílias. · 

O Ministério do Interior manexa 
cifras que xustifican o peche ou 
a reducción destas comisarias. 

A cantidade de delitos, e por 
tanto de expedentes, tramitados 
a través das próprias comisa
rias é mínimo. "En torno aos 
160 nun ano en Viveiro", di Ló
pez Arnaú . 

Diarite da evidéncia alguns dos 
policias están empeñados en 
demostrar o contrário, . entre 
eles , á cabeza, Anxel González 
Montesinos, que febrilmente in
siste en tramitar expedientes 
administrativos porque non ten 

delitos que perseguir. lsto con
verteu á de Viveiro nunha im
provisada e azarosa comisaria 
na liña da televisiva Híll Street, 
ainda que con delincuentes de 
cartón pedra.-

"Queira deus que todo quede 
ai -implora Xosé López-, e que 
as autoridades poñan coto 
aos seus desmáns, porque de 
segui_r asi pode que acabe in
ventando os delincuentes e os 
delitos".+ . 

1 
1 
1 
1 
1 

L----------------------------------------------------------------------------

Xosé López Arnaú denunciou as práti
cas xenófobas e racistas da policia. 

mareiras nun bar de alterne". 

Unha delas, Mª Augusta, ten un
ha filla nacida aqui. As duas esta
ban afiliadas á Seguridade Social 
e pagaban as correspondentes 
cuotas. Mª Augusta está a mer
car un automóbil a prazos e hai 
anos que ten alugado un piso. 

Outras caboverdianas como Eli
sabete Pinheiro Neiva Da Silva e 
Maria Garete Fernandes Da Silva 
están incursas en procedemen
tos de expulsión levados adiante 

Familia caboverdiana e portuguesa, residentes na Mariña, afectados por un decreto 
de expulsión da Direción d~ Seguridade do Estado. 

con métodos semellantes. 

A CEE ampara 
aos cidadáns europeos 

Pesia ter as duas -Mª Augusta e 
Mª Isabel- os correspondentes 
contratos de traballo como em
pregadas do fogar, é o informe 
policial (non hai informe xudicial 
ao respeito ), que asegura que a 
sua profisión é "camareiras nun 

.· bar de alterne", a únic? proba 
acusatória contra elas. ''E" dicer -
comenta Xosé López Arnaú-, es
tas duas mulleres, unha delas ci
dadá comunitária e outra cabo-

. verdiana de cor, van ser expulsa
das por unha disposición policial 

. detrás da que está o Secretário 
da Comisaria de Viveiro, Anxel 
González Montesinos". 

Os artigas 48, 52 e 59 do Trata
do da C.E.E. amparan o dereito 
que asiste a todo cidadán comu
nitário a realizar actividades asa
lariadas ou non sen o correspon
dente permiso de traballo . Este 
dereito foi obviado polo decreto 
de expulsión de Mª Augusta (eu
ropea) , asinado polo Ministério 
do Interior nun Estado no que a 
ignoráncia de leí non exime do 
seu cumprimento. 

O Sheriff de Viveiro 

A denúncia que apresentou Xosé 
López Arnaú contra Anxel Gon
zález Montesinos non é a única 
mancha na folla de servícíos 
deste policía. Xosé López Arnaú, 
compañeiro sentimental de Mª 
Augusta, acusa de' xenófobo a 
este funcionário pola repetida 
persecuciól) á que, pola sua par- · · 
te , foron sometidas várias es
tranxeiras. 

No periodo que foi entre a solici
tude de regularización e a dene
gación da mesma palas autorida
des de Interior, a instáncias da 
Comisaria de Viveiro, os datos 
que Mª Augusta e Mª Isabel con
signaran nas suas solicitudes ta
ran repetidamente comprobados 
por Anxel González Montesinos, 
quen, segundo asegura José Ló
pez Arnaú, ten por costume facer 
un celoso seguimento das perso
as que non posuen nacionalida
de española. 

"Non hai dereito que o proceso 
de regularización estea en mans 
da policía", di unha destas es
tranxeiras. En efeito, "o vício no 
que cae a policía, en casos se
mellantes, non é xa comprobar a 
veracidade dos documentos pre
sentados (que parece que non 
se presume), senon demostrar a 
sua falsidade", engade. 

Por outrolado este policia recibiu 
comunicación por parte de Arnaú 
das disposicións legais comuni
tárias que amparan o dereito ao 
traballo de Mª Augusta, mais de
mostrou non atender a este tipo 
de razóns. 

"Cando dunha persecución seme
llante é víctima unha persoa con 
outra cor na pel e dunha naciona
lidade distinta -asegura López Ar
nau cando xustifica unha denún
cia contra o policia Go'nzález 
Montesinos-, só pode ser causa 
do racismo e a xenofóbia". • 



Q DESMANTELAMENTO DO AGRO 

Emílio López reclama para o agro galega investimentos equiparábeis a algun dos acontecimentos do 92 

O sector lácteo galego ben vale un AVE 
• X.C. GARRIDO COUCEIRO 

Na apresentación do 
documento elaborado polo 
sector leiteiro para que 
sirva de base a unha 
entrevista con Fraga, 
Emílio López, dirixente do 
SLG declarou que seria 
preciso médio billón de 
pesetas para que o sector 
leiteiro saise con ben da 
UVI na que se atopa 
actualmente. 

O sector leiteiro galega cheg,01u1 10 
Venres a un acorde de SaAia~c,ióir:ii 
Nacional diante da situaiciión de-
sesperada que sofre esta ac:füi'l.1ii,
dade clave na economiia do pafa. 

O Luns as organizaci6ns ag1rá
rias e os representantes das in
dústrias lácteas galegas Hntrag1a
ron este documento ao Conse
lleiro de Agricultura co fin de que 
sirva de guia para unha entrevis
ta co Presidente da Xunta da 
Gal iza. 

Neste texto destacan tres pontos 
fundamentais que reflecten as 
inquedanzas do sector partindo 
da necesidade de despexar a in
certid u me que existe sobre a 
aplicación de cuotas, e que men
tres non se aclare fai excusado 
considerar as necesidades estru
turais que padece. 

No tocante ás cuotas, segundo 
os cálculos realizados polas in
dústrias desde a cuota inicial de 

. 4.650 Tm cos abandonos, tras
pasos de cuota de venda directa, 
reducións, suspensións tempo-

RECONVERSIÓN NAVAL 

FERNANDO XABIER 

Os agricultores portugueses tamén se manifestaron contra a Política Agrária Común, coincidindo co Cúmio en Lisboa dos 
xefes de Estado da CEE. 

rais, aportación da reserva, etc., 
a cuota dispoñíbel para a cam
paña 93-94 no Estado Español é 
de 5.108,25 Tm." O aumento re
sultante a distribuir no Estado 
español seria de 458,35 Tm. 
Cantidade que resultaria xa insu
ficiente no caso de que se em
pregase unicamente na Galiza. 
Segundo dados que barallan ln
dústrias e Sindicatos, nestes mo
mentos a produción do Estado 
supera as 7.000 Tm. Os respon
sábeis do sector non entenden 

as declaracións de trunfalismo 
da administración autónoma pola 
reforma da PAC, ao considerar 
evidente o desfase. 

A caída dos prezos 

Un segundo tema que preocupa 
é a brutal caída dos prezos que 
está arruinando as explotacións 
deleite (e tamén de carne). Este 
mes o prezo base pagouse a 
31,50 pta. , e as penalizacións 
por .calidades aumentaron fixan-

do os ingresos por litro de leite 
na metade do que percebian os 
gadeiros no ano 88. Tendo en 
conta que o recente estudo da 
Consellaria de Agricultura "Pro
ductividade, manexo e custos de 
produción nas explotacións de 
vacún deleite en Galicia" cifra os 
custes de produción das 900 ex
plotacións-tipo entre 32 e 42 
pta., chegando nalguns casos ás 
50 pta., conclúese que a situa
ción dos traballadores do agro é 
insostíbel e esixe unha contun-

dente intervención da Adminis
tración para actuar sobre os fac
tores que determinan dita prezo, 
asi eomo a recuperación imedia
ta dun nível de ingresos que non 
hipoteque a actividade agrária. 

lnvestimentos 
necesários 

Por último, formúlase a necesi
dade de realizar investimentos á 
altura das circunstáncias, dos 
compromisos de Maastricht e 
Reforma da PAC que ven de 
apoiar a Xunta. O Documento do 
sector leiteiro sinala textualmen
te : "Cando un governo ou unha 
administración admite determina
dos acordes, debe asumir politi 
camente as consecuéncias que 
distes se derivan, non facendo 
deixación de funcións para que 
logo os súbditos desa nación , 
estado ou rexión paguen as con
secuéncias deses acordos". Nes
te ponto estabelécense unha sé
rie de peticións de investimentos 
en infraestruturas que equiparen 
as condicións da Galiza ás dos 
seus competidores no mercado 
dos produtos lácteos. 

O sector leiteiro agarda que o 
presidente da Xunta "faga un- oca 
na sua apertada axenda de via
xes, para que se lle dispense a 
mesma atención que receben os 
checoeslovacos, bávaros,· etc .. . , 
aos labregos e indústrias lácteas 
da Galiza". Sinalando que, "se 
ben hai aspectos fundamentais 
da problemática do sector nos 
que a Xunta non ten competén
cias, tampouco ten competén
cias en Relacións Exteriores e 
son as únicas que parece que se 
están a exercer". • 

Seis traballadores despedidos levan perta de dous meses fechados en demanda de readmisión 

Os últimos de Astano ', ,. ·~ : :. ' .- • •' • I 

~ • .~ J , 

• E. SANFIZ/FERROL 

Máis de 50 dias levan 
fechados no interior de 
Astano os seis 
traballadores despedidos 
do estaleiro, en demanda 
da sua readmisión. Son os 
últimos mohicanos, o 
colectivo ao que se 
quedaron reducidos os 
3.414 traballadores que en 
1984 foran declarados 
excedentes estruturais no 
transcurso da reconversión 
naval. 

Aguantaron catro anos e médio 
nos Fondos de Promoción de 
Emprego, e logo con sucesivas 
prórrogas dun expediente de "re
gulación especial" que os manti
vo afastados dos seus empre
gos. Agora , ao negárense a 
aceitar unha recolocación na Ba
zán que suporia a perda dos di
reitos adquiridos de categoria 
profisional e salarial, Astano e o 
Ministério de Traballo aprobaron 
un expediente de rescisión de 
contratos, apesar de contaren 

con informes negativos da Ins
pección de Traballo, da Xunta da 
Galiza e do comité de empresa. 

Este conflito motivou a ruptura 
da unidade de acción sindical no 
comité de Astano, xa que men
tres a CIG apoia decididamente 
aos traballadores nas suas rei
vindicacións, CCOO limita o seu 
apoio ao proceso xurídico e ás 
demandas xudiciais, negándose 
a convocar mobilizacións "xa que · 
incorreríamos nunha contradi
ción se convocásemos accións 
de protesta, cando nós empuxá
mos aos nosos afiliados a aceitar 
a recolocación na Bazán nas 
mesmas condicións que non. to
leraron os seis despedidos". En
tretant o UGT -que ostenta a 
presidéncia do comité- sitúas~ 
no meio e .intenta buscar · un ha 
solución rápida a esta "papeleta"· 
que está a enrarecer a vida sin
dical na factoria de Perlio. 

Segundo os próprios traballado
res "é falso e tendencioso que 
nos negásemos a ir para a Ba
zán se se nos respeitaban os di
reitos adquiridos en Astano (anti
guedade, salário e categoria pro
fisional) e asi consta.·en escrito 

Os traballadores de Astano levan an.osdefer:idendo os.seus postos de traballo 

que dirixim_o~ ªº xefe de p~rso.~( .. ·to.s.'ºanos ·. d~ .. tÍ'ab.allo nos que 
de Astano ·no- seü· dia: Negámó~· . · .. cohtribuimos ao desenvolvimen-
nos a ir para a Bazán porque dos to da empresa na que levamos 
tres direitos fundamentais que ci- entre 22 e 36 anos de servizo". 
tamos semente se nos respeita o 
da antiguedade, quedando o sa- Horas extraordinárias 
larial de xeito moi ambíguo e de 
dubidosa legalidade. Anúlase a 
categoria profisional -baixando 
nalguns casos. cinco ca_tego
rias- adquirida ao longo de moi-

Os traballadores afirman que "os 
acordes de reingreso en Astano 
cúmprense para o persoal da fa
mosa fábrica de vidro, e máis 

tarde para un colectivo de 54 tra
balladores "recolocados" en Au
xini-As Pontes (estes entran un 
dia despois de sermos despedi
dos nós) e non se cumpre para 
168 traballadores - os últimos 
da reconversión- que son en
viados desposuídos dos seus di
reitos a Bazán, unha empresa en 
crise permanente dende hai moi
tos anos, cun futuro incerto para 
o seu próprio persoal''. 

Os seis despedidos pergúntanse 
"Por que nos rouban o que ad
quirimos co noso esforzo ao lon
go dunha vida de traballo? Por 
que se despide a seis traballado
res de Astano mentres ao mes
mo tempo se tan milleiros de ho
ras extraordinárias, trabállase 
Sábados e Domingos, contrátan
se traballos fóra da empresa que 
poden realizarse dentro e hai 
dentro do recinto de Astano moi
tas compañias auxiliares con 
máis de 600 empregados? 

Dos 168 traballadores incluídos 
no último expediente de regula
ción especial só quedan seis que 
afirman a sua intención de "che
gar ás últimas consecuéncias en 
defensa dos nasos direitos". + 
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Pescada (Canoca) 
Tamaño Mínimo Legal: 27 cm. 

Rapante (Meiga) 
Tamaño Mínimo Legal: 25 cm. 

Sardiña (Xouba) 
Tam_año Mínimo Legal: 11 cm. 
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Lirio (Bacaladilla) 
Tamaño Mínimo Legal: 20 cm. 

,. 
Rape (Peixe Sapo) 

Tamaño Mínimo Legal: 30 cm. 

Robaliza (Lubina) 
Tamaño Mínimo Legal: 36 cm. 

Xurel (Chincho) 
Tamaño Mínimo Legal: 15 cm. 

Linguado 
Tamaño Mínimo Legal: 24 cm. 

• ¡ Deixa que se reproduzan! 
• Rexeita as crias que non acadan o tamaño regulamentario. 

• ¡Non colabores co furtivisrrw! 
• ¡Non contribúas a rematar coa nosa riqueza pesqueira! 

Para non esgota-lo peixe en Galicia 

TOMEMO-LAS MEDIDAS A TEMPO 

MttJt 
--

CONSELLERÍA DE PESCA 
MARISQUEO E ACUICULTURA 

Debuxos dos peixes extraídos da "Guia de los peces de las lonjas de Galicia" de Joaquín Villoch, Casa de las Ciencias de A Coruña. 
1 
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A EMERXÉNCIA NACIONAL NO LESTE 

CORTA VIDA PARA A C.E.I. 
... :· . Xútm Rios · 

A confrontación agresiva e a 
xeralización dos-conflitos é 
unha das magnitudes que 
máis connotan actualmente 
a transición no espazo ex 
soviético. Nos últimos meses 
agudizáronse visibelmente e 
os sucesivos acordes de· alto 
o fago, as numerosas media
cións e outros mecanismos 
pacificadores intentados non 
produciron os resultados de
sexados . Todo se converte 
ao pouco tempo en papel 
mallado. 

O relativo control de quen 
asinan os compromisos so
bre quen deben asegurar a 
sua aplicación, a descon
fianza e a necesidade de ga
ñar ou non perder posicións, 
priman sobre o respeito das premisas e garantlas 
que xurden do diálogo e das mesas de negocia
ción. As vías estrictametne políticas ou non que
dan estabelecidas ou non gozan da máis mínima 
credibilidade. O recurso á violéncia converteuse no 
mecanismo maís usual para lexitimar as próprias 
tomas de posición. Tampouco semella factíbel a 
disposición dunha autoridade interestatal dimanan
te da CEI e con capacidade abando para impar 
'{ieiros pacíficos de solución aos conflitos abertos. 
Abrese paso inevitabelemnte a internacionaliza
ción pretendidamente estabilizadora (através da 
participación directa da ONU ou da CSCE) ou 
abertamente desestabilizadora (debido á crecente 
intervención de poténcias limítrofes con intereses 
xeopolíticos na zona). 

En Xeórxia, que ainda se mantén fara da CEI pero 
non afastada, unha vez deposto pala forza o seu 
Presidente constitucional, Zviad Gamsahurdia, sub
sisten a inestabilidade política interna e a tensión 
bélica no encravamento de Osetia do Sul. Hai pou
co Edvard Sheverdnadze, ex ministro de Exteriores 
soviético e actualmente á frente do recén criado 
ConseUo de Estado, tantaba sen éxito un alto o fa
go que · permitise abrir negociacións políticas coa 
minoría rusa que desde hai vários anos estjá en 
guerra co governo de Tblisi. Os combates reanuda
rónse agora con maior intensidade e en Moscova 
xurdiron voces en demanda dun compromiso militar 
suficiente para protexer os seus nacionais. 

No resto do Cáucaso a situación é explosiva. O 
conflito que enfrenta a Arménia, e Acerbaidzhan 
polo. encravamento de Nagorni-Carabah corre o 
perigo de estenderse á República de Nazhichevah, 
de maioria azeri pero territorialmente separada de 
Bacu por Arménia. A viciña Turquía, que . compite 
co Irán polo control da influéncia na zona asiática, 
recentemente expresaba en público as suas dúbi
das sobre a conveniéncia de intervir directamente 
no contencioso apoiando ás debilitadas tropas de 
Acerbaidzhan. Un acorde a tempo entre Demirel e 
leltsin (Rúsia apoia á Arménia) controlou polo de 
agora esa escalada na tensión entre os dous Esta
dos, un deles membro da OTAN. Pero no actual 
contexto en nengun caso é descartábel unha viraxe 
radical irrefreábel. 

Acerbaidzhan debe recorrer a éxitos militares para 
estabilizar a situación política interna. A decisión do 
Parlamento de repor no seu cargo ó ex presidente 
Aiaz Mutalibov, defenestrado polos reiterados fra
casos na guerra coa Arménia, foi contestada coas 
armas por unha oposición que agrupada na Frente 
Popular quiso lexitimar nas eleicións do 7 de Xuño 
a toma violenta do poder en 
Bacu. O novo Presidente, 
Abulfaz Elchibei, xa anunciou 
que non ratificara o Tratado 
de pertenza á CEI. 

e cadáveres aquela imensida
de de proporcións continentais 
hai poucos anos recoñecida 
como unha família única de 
pavos. 

A potencialidade conflitiva do 
contencioso de Crimea e indi
simulábel. O Parlamento mos
covita declarou ilegal a cesión 
á Ucrania desta península do 
mar Negro que até 1954 per
tenceu á Rúsia. O Parlamento 
de Crimea anulou o acta de 
·proclamación da independén-

..cia pero non a convocatória 
dun referendo sobre a sobe
ranía que presivibelmente se 
celebrará nun par de meses. 
Este apr'azamento permitirá 
explorar as posíbeis saídas 
pacíficas ao conflito. Pero 

Kiev xa' declarou ilegal a convocatória e o Presiden
te Kravchuk advertiu que non tolerará nengun aten
tado contra a integridade do seu Estado. Os recen
tes acordes sobre o reparto da frota do mar Negro e 
a frente comun estabelecida para a defensa das mi
norías eslavas existentes neutros Estados poden 
contribuir á inversión desa tendéncia e á suaviza
ción de mútuas asperezas pero tamén ameaza con 
incorporar unha liña divisória que afecte decisiva
mente á liquidación da CEI. 

Por último a própria Rúsia conserva ainda no seu 
interior importantes focos de inestabilidade en Ta
tarstán ou en Chechénia-lngushetia, que non foron 
encauzados. Pero ademais os rusos ameazan con 
representar un sério problema en todos aqueles Es
tados nos que se configuran como unha minoria na
cional. Non só en Xeórxia, Ucránia ou no Báltico. En 
Moldávia produciuse a primeira declaración de gue
rra por tal motivo: os rusos da autoproclamada Re
pública do Transdniéster seguen alzados en armas · 
para reivindicar unha Moldávia federal con psoibili
dade de segregación e incorporación á Rúsia ante a 
eventualidade dunha unión coa vidña Roménia. 

Esparexidos por todo o espazo ex soviético os rusos 
son referéncia de numerosas controvérsias políticas 
e territoriais. Cara a Moscova diríxense os pedimen
tos de protección dos seus direitos. Pero o Kremlin 
difícilmente pode dispar na actualidade de capacida
de de presión política suficiente para conquerir com
promisos aceitábeis dos governos dos novas Esta
dos dispostos a pasar factura pola forzosa rusifica
ción doutrora. A demagóxia e a imprudéncia aplica
das a esta situación poden producir efeitos políticos 
de moi graves consecuéncias a curto prazo. 

O cume de Tashkent da CEI reflectiu esta evolu
ción: cinco Presidentes (de once) estiveron ausen
tes e nos dous días de debates non. houbo máis 
conclusión significativa que a asinatura dun acorde 
de seguridade colectiva de futuro tan incerto coma 
o da própria Confederación. 

Parece evidente en definitiva que as actuais ten
déncias reforzan o proceso de desintegración vio
lenta. Certo que as circunstáncias que rodearon o 
nacimento da CEI nunca foron propiciadoras dunha 
axeitada integración. pero existían importantes fac
tores obxectivos que poderian axudar a consolidala 
como un novo xeito de cooperación (o espazo eco
nómico único e a problemática das armas nuclea
res sobretodo) plenamente respeitoso coa sobera
nía de cada quen nun proceso de final incerto pero 
en todo caso a culminar pacíficamente. Sen embar
go os factores subxectivos e nomeadamente as 

vontades dos líderes e movi
mentos políticos que gover
nan os novas Estados, a 
inestabilidade a que se ven 
sometidos, o medo a un novo 
centralismo ruso, a arraigada 

En Tadxikistán, no Ásia cen
tral, o Presidente Rahmán Na
biiev, debeu fuxir ante a pre
sión, igualmente armada, dos 
seus opositores da Unión de 
Forzas Populares, un conglo
merado de agrupacións isla
mistas e anti-comunistas. A si
tuación é tal que en calquer 
momento e en calquer lugar 
poden xurdir novas focos de 
guerra e conflitos armados se
mentando de ruina, destrución 

Os rusos ameazan con 
convicción de que resulta 
máis doado sair da grave cri
se cada un por separado que 
todos xuntos, e a atracción 
exercida por oUtros Estados 
viciños, poden .transformar 
cardinalmente O" espazo xeo
político herdado de tantos sé
culas de história configurad
no irremediabélmente novas · 
e moi dispares realidades.+. 

representar un sério 
problema en todos 
aqueles Estados 
nos que se configuran 
como unha 
minoria nacional Xuuo R!OS é Director do IGADI 

Integrismo de Occidente 
e do Terceiro Mundo 
"Os occcidentais sempre tiveramos a pretensión de sermos 
educadores do mundo", resposta o pensador Roger Garaudy, a 
unha pergunta sobre a relación entre o integrismo do Terceiro 
Mundo e o integrismo de Occidente, que lle fai Jordi Esteva 
nunha entrevista publicada no número de Maio-Xuño de 
AJOBI.ANco. "O integrismo ven de lonxe e para atapar as suas 
orixes debemos nos remontará Grécia clásica, que tivo unha 
influéncia nefasta. Eurípides decia que os gregos naceran para a 
liberdade e os bárbaros para a servidume. Os bárbaros non eran 
máis que os que non talaban grego. No apoxeo de Roma, dos 20 
millóns de súbditos apenas 20.000 eran cidadáns libres. A este 
sistema chamábanlle república( ... ) Compréndese perfectamente 
que en todos os países colonizados, non só nos musulmáns, se 
producise unha revolta global contra a civilización occidental que 
pretendía dominante. O que aconteceu co Irán de Homeini é 
paradigmático: recusaban o modelo de civilización occidental 
imposto polo Sha. Queimaron cines e discotecas, romperon 
botellas de güisqui. Esmagaron os símbolos da civilización 
occidental, con esaxeracións, por suposto, coma na Revolución 
Cultural china. ( ... )O integrismo consiste tamén en identificar a 
própria fe, cultura e identidade coas formas que tomara noutro 
tempo histórico( ... ) Desafortunadamente, os países musulmáns 
están na disxuntiva de imitaren a Occidente ou ao pasado. 
Vémolo neste momento en Alxéria. Ambasduas posibilidades 
·levan a un calellón sen saida". Garaudy considera hipócrita o 
temor de Occidente polo integrismo árabe "o que de verdade 
teme Occidente é o mundo árabe pobre. O centro do integrismo 
é o mundo árabe rico: Arábia Saudita e os países do Golfo. 
Raramente os critican pero é nos países árabes ricos onde 
cortan mans e lapidan. Occidente, por suposto, fai que non ve". 

Ir máis alá 
da normalización lingüística 
"A partir de hoxe compre ir máis alá dese difuso e confuso 
conceito de normalización lingüística", di Jordi Solé i Camardons, 
nun artigo titulado Cara a soberanía socio-lingüística que publica 

o número 14 de lA 
REPUBIJCA, publicación de 
Esquerra Republicana de 
Cata!unya. Solé critica 
que baixo o conceito de 
normalización, "que 
cadaquén interpreta 
segundo lle cadra, e que 
foi manipulado para 
conseguir grandes 
efusións a base de 
grandes confusións (había 
unha) ambivaléncia que 
servia para conxelar o 
proceso de recuperación 
da lf ngua dos cataláns, 
iniciada antes do trans
franquismo. Por isto 
queremos ir cara a 
Soberanía Socio
lingülstica catalana, 
obxectivo estratéxico que 
será realizábel se 

camiñamos nunha triple fronte : a construción dun marco legal 
que conduza á formación dun mercado lingüístico 
hexemonicamente catalán; o estabelecemento dun modelo de 
língua sen interferéncias linguísticas estranas e a impulsión de 
modelos lingüísticos normalizadores de base, dinamizados pola 
sociedade civil". Solé indica que a clave do arco do 
independentismo político "non é a língua senón a economía; ou 
dito en língua do povo: o diñeiro que nos rouban. Pero isto non 
pode facernos perder o Norte porque sen língua non seriamos 
quen de cavilar todo isto ( ... )O proceso cara a soberania política 
terá de avantar de ganchete co de soberanía socio-lingüística". 

Demasiado gas en Panamá 
"O vice-presidente de Panamá Guillermo Ford calificou de 
imperdoábel que a policía permitise chegar aos manifestantes 
tan perto do parque Porras, o espácio acotado . par~· a aparición 
de Bush en público, nun acto titulado encontro entre amigos", 
conta Edward Cody nunha crónica desde Panamá para o 
WASHINGTON PosT do 21 de Xuño. ,¡O periódico La Prensa, 
opositor do governo de Noriega, dixo que parte dos axentes. · 
foran en tempos integrantes das unidades para-militares ·do ex
presidente e que por iso permitiron que os manifestantes 
pasaran a rentes do parque. ( ... ) Pero para a maioria dos 
cidadáns de Panamá( ... ) o acto público fracasou porque os 
policías, entrenados por militares dos Estados Unidos, dispararon 
granadas lagrimóxenas demais. Esta clase de armamento é 
tamén de orixe norteamericano".+ 
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Completa a mellar tempada do fútbol galega 

Despois de trintenove anos 
o futbol lugués ascende a 2g división 
• VICTOR MIGUEZ 

Despois da vitória acadada 
o pasado domingo por 2 
goles a 1 fronte ao St. 
Andreu, o Clube Deportivo 
Lugo ascende á 2ª 
División engrosando a lista 
dos catro grandes do 
fútbol galega. 

ter unha equipa na división de 
prata. Con tal motivo sucedéron
se as celebracións desde o asu
bio final do árbitro, a pesares de 
que en plena euforia técnico e 
xogadores coidaron concluido o 
partido de Elx (do que depen
dian fundamentalmente) , cando 
na realidade tivo 7 minutos de 
descanto. 

Este ascenso, completado co do 
Racing e o Celta Turista á 2ª B, 
completa unha das mellores tem
poradas do futbol galego. 
páxinas, o O Lugo tiña as suas ba
zas para ascenderá segunda divi
sión e non compria descartar a mi
lagre e afinal puúdose conseguir 
ainda que con moitas dificultades; 
non en balde, o grupo dos lugue
ses era posibelmente o máis difícil 
neste tramo final da competicion. 

vais posuían importantes razóns 
para considerarse superiores; o 
presuposto do Extremadura, o 
nome do Elx e as figuras do 
S1.Andreu parecían obstáculos 
insalvábeis, un panorama fronte 
ao cal a equipa de Xúlio Diaz 
soubo xogaras tres principais 
bazas que tiria ao seu prol. A 
primeira delas, a veterania e a 
experiéncia da anterior fase de 
ascenso, resultou decisiva á ho
ra de afrontar os partidos sen 
complexos. Outro factor clave foi 
o feito de que os lugueses non 
sairan como favoritos. Este pe
queno detalle fixo que equipas 
como o Elx ou o S1.Andreu (ape
sar das declaracións do seu dia) 
non valorasen suficientemente a 
entidade do conxunto galego, 
desta forma, este soubo explotar 
a treu a sua arma máis decisiva: 
a entrega e o pundonor; cons- · 
cientes da superioridade técnica 
dos seus rivais, Xulio Diaz xo
gou a baza do futbol forza e do 
pressing constante. O resultado 

Afeizoados lugueses celebrando o ascenso da sua equipa. XOSÉ TEJERO 

Agora tocan as reformas; no pla
no deportivo Xúlio Diaz (auténti
ca alma mater do ascenso) ne
cesitará reformar boa parte da 
plantilla, mentres que no aspecto 
social compre unha imediata 
campaña de captacion de só
cios. Exemplos como o do Com
postela amostran que unha equi
pa cunha grande plantilla pódese 
manter sen o apoio dos afeccio
nados; non acontece o mesmo 
cando talamos dun colectivo 
máis limitado que sempre estará 
condicionado ao apoio dos aso
ciados . Eis o seguinte reto do 
Lugo .. + 

Non era extraño que o Lugo sai
se a priori como o rival máis fe
ble do grupo, todos os seus ri-

afinal foi positivo ainda que tam- fixo e eis estivo unha altísima 
pouco resulta errado falar de porcentaxe do ascenso do pasa-
mala sorte por parte dos cata- do domingo. 
láns e de carambola por parte 
dos galegos, pero tanto técnico Eufória presente 
como xogadores eran conscien- e incerto futuro 
tes de que a fortuna cando me-
nos tiña que ser forzada; asi se Despois de 39 anos Lugo volta a 

UNHA NOVA XERACIÓN DE ADESTRADORES TEOLOXIA DA LIBERACIÓN 

V.M. 

Ultimamente nos mundiños futbolísticos do estado 
están a soar nomes como os de Fernando Váz
quez, Xulio Diaz, Fernando Santos ou Luis Rodrí
guez Vaz; son todos eles homes de banquiño que 
foron configurando nos últimos anos unha nova xe
ración de adestradores que teñen boa parte de 
culpa da revolución que sofren na actualidade os 
clubes modestos do noso país. 

Posuen unhas características comuns que os fan 
marcar escala: coñecidos desde hai tempo por un 
traballo positivo e continuado, hoxe gozan dun nome 
e dunha experiéncia que os fai coñecidos alén Bier
zo. Todos eles nace no seo do fútbol modesto e aca
dan os seus trunfos de forma espontánea, cruzando
se o éxito no seu camiño e sen programacion prévia. 
Caracterizan-se ademais por exercer profisións (son 
técnicos, militares, profesores .. ) que lles permiten vi
vir o deporte como unha afección e non viver del. 

Curiosamente disfrutan de parecidos anecdóticos 
como un aceitábel nível cultural que lles permite 
xogar á perfeccion o papel de teóricos da táctica; 
desta forma, xunto co seu marcado carisma, aca
daron elevar o nível da sua escola ao de "inteli
gentsias balompédicas". Por se todo isto fose pou
co, con Rodríguez Vaz á cabeza, amostran unha 
induvidável confianza nos xogadores galegas, 
mostrando sen excepcións un elevado uso da lín
gua galega. 

Son en definitiva unha nova xeneración que nace 
na Galiza, exprésase en galego e traballa co noso 
deporte. Fernando Santos en Santiago e Xulio Diaz 
en Lugo foron os primeiros en saltar á palestra da 
fama; eles e mailos seus colegas estan pedindo a 
berros o acceso á primeira división, a Celta e De
portivo correspóndelles a opción, e xa se sabe que 
o "bueno, bonito" e barato ... + 

BASES(*) 
Poderán optar ao Premio todas as 
persoas, calquera que sexa a súa 
nacionalidade, con orixinais inéditos, 
escritos en castelán ou galega. 

Outorgarase un premio indivisible dotado 
con DOUS MILLÓN$ DE PESETAS, 
publicándose a obra premiada. O xurado 
poderá propor a publicación doutra obra 
finalista ademais da seleccionada. 

O prazo de recepción de orixinais 
rematará o 15 de setembro de 1992. 

O fallo do xurado darase a coñecer 
o 14 de novembro. 

(*) Extracto das bases que foron publicadas na súa 
totalidade no BOP de data 22/06/92. 

INFORMACIÓN: 
Diputación da Coruña, Opto. de Cutura. 
r/Alférez Provisional, s/n. Teléfono 981 /226400. 
15001 A Coruña (ESPAÑA). 

¿ 

!II DIPUTACION~RUÑA 

LEONARDO BOFF, 
TEÓLOGO E PROFETA 

FRANOSCO CAR.RALLO 

A publicación da carta de L. Boff aos católicos do Brasil na que co
munica o seu cámbio de situación na lgrexa, está a ser comentada 
en todos os círculos cristiáns e culturais. L. Boff é un significado inte
lectual comprometido que rexeita tanto a represión como o secuestro 
org$nico de nengun grupo. 

Boff invoca tres motivacións para o cámbio situacional: a "incansábel 
persecución" da Cúria vaticana, a perda do apoio do superiores da 
Orde franciscana e a presión dun sector episcopal da lgrexa do Bra
sil. A causa diso, Boff tivera que abandonar a sua xestión na editora 
Vozes e víase obstaculizado como profesor institucional de Teoloxia. 
L. Bof abandona a orde dos franciscanos e o ministério presbiteral; 
resérvase a función teolóxica e a actividade eclesial nas CES (Comu
nidades Eclesiais de Base) . 

As asociacións de teólogos da lgrexa católica lamentan este paso de 
Bof, un dos seus máis firmes especialistas; pero comprenden que hai 
unha xerarquia de valores a optar individualment: a liberdade de edi
tar fronte a requerida "vénia" imposta aos teólogos con cargo institu
cional, a própia conciencia de opcións sócio-políticas fronte ás limita
cións a todo sacerdote con responsabilidade pastoral. En adiante, 
Boff será un teólgo membro desas asociacións, pero institucional
mente liberado. 

Boff é un dos maiores teólogos da lgrexa actual. Na América Latina 
forma con Gutiérrez, X.L. Segundo, e J. Sobrino na primeira liña da 
investigación e divulgación da Teoloxia da Liberación. A sua obra 
"Xesucristo e a liberación humana" (1978) constitue coa de X.L. Se
gundo "A História perdida e recuperada de Xesus de Nazaret" (1990) 
unha das máximas aportacións á teoloxia . 

L. Boff soupo unir a sua función de teólgo á de dinamizador de gru
pos tanto mediante a editorial Vozes como na atención ás CEB. Posi
belmente sexa o profeta mais atrevido na formulación de cámbios a 
recabar da institución eclesiástica: do clericalismo á igualdade comu
nitária, do saber académico tradicional ao moderno, da utilización do 
poder á loita contra a pobreza desde os pobres, do autoritarismo á li
berdade dialogante .... . 

É inevitábel o seu choque coa Cúria romana que volta ao uso de me
canismos restrictivos, ao encerro en fórmulas sen significación, ao 
poder das alianzas. O coñecido como "polaquismo católico" ten o re
chazo de millóns de comunidades fartas de arcaismos e de sumi
sións ao poder. Boff testifica a prol da mensaxe de Cristo fronte a tira
nía de "eclesiásticos" obstinados en pechar as fiestras a todo "Espiri
to" de vida. Resulta unha provocación a afirmación do cardeal Soda
no " a lei de fidelidade é a lei da vida" como referéncia a Boff. Sr. Se
cretário de Estado, a fidelidade á conciéncia e a Xesucristo é moi an
terior e superior á que se outorga a unha institución como a lgrexa. 
Mais, Boff segue ou;orgando fidelidade á lgrexa, na que só cambio 
de sítio posicional. E un cámbio táctico para librarse dos dardos de 
envexosos. A aposta de L. Boff significa unha eleición; merécenos a 
total solidariedade. + 
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Carmelo Lisón Tolosana foi o primeiro 
antropólogo que escolleu á Galiza como 
área para realizar un estudo de campo, 
aplicando as novas técnicas da etnografia, 
hai diso 28 anos. Desde aquela publicou 
vários libros sobre a Galiza. Neste 
momento está a escreber sobre a compaña 
("os meus informadores nunca utilizaron a 
palabra santa") do tempo que continua un 
estudo sobre a romaria do Corpiño, que 
leva seguindo desde hai 17 anos. 

Carmelo Lisón Tolosana 
1 Para un antropólogo, a Galiza é un paraíso' 
• MANUEL VILAR 

Cando veu á Galiza? O normal 
nos antropólogos europeus era 
iren a lugares máis afastados ou 
da área mediterránea, coma An
dalucia, daquela moi pisada po
los ingleses e polos americanos. 

Por pouco voume a Andalucia. 
Cando estaba en Oxford fixen a 
tese de doutoramento sobre un 
pavo aragonés, unha comunidade 
moi pequena (1.300 habitantes) 
fechada. Era o clásico inglés de 
escoller unha comunidade onde 
poder estudar todos os aspectos, 
desde un ponto de vista que é o 
do investigador. Unha vez remata
do isa, Evans-Pritchard díxome 
que conviña ter outra área de tra
ballo de campo distinta para poder 
comparar e ter unha visión antro
polóxica global. Díxome: "o que 
podías facer é ir á Turquia". Co 
torpe que son para os idiomas, 
porme a estudar turco agora, non, 
e dicíame: "xa non te mando á 
áfrica, pero Turquia é a Europa 
mediterránea, ou vaite á ltália". Eu 
retruquei que a variedade de Es
paña era enorme e que gostaria 
de comparar con outra parte do 
mesmo país. 

Eu non coñecia Galiza, nunca es
tivera aqui, mirei o mapa de Espa
ña e pensei que tiña que escoller 
unha área que fose maior ca unha 
pequena comunidade para facer 
un contraste. No meu primeiro tra
ballo en Aragón estudara moito a 
economia, a estratificación, a divi
sión da terra; era unha zona moi 
rica, con tres colleitas ao ano, só 
na .. Alemaña prodúcese máis trigo 
por hectárea do que se produce 

'A criatividade mental 
que hai na Galiza 
non a atopei en 
nengun outro lugar'. 

neste pavo!! Non habia nada de 
rituais, crenzas, mal de ollas, non 
teñen sentido ali ese tipo de cau
sas. Vin que na Galiza ó folclore 
e a etnografia tiñan moita forza 
porque un grupo moi interesante 
de xentes publicara moitas cau
sas, e só . faltaba a perspectiva 
antropolóxica: coller o material e 
interpretalo. Pensei tamén que lle 
podía dar unha certa profundida
de histórica. Foi cando lle dixen a 

Evans-Pritchard que pensaba irá 
Galiza. 

Collin o coche e percorrín toda a 
Galiza, toda, fun tomando notas, 
lin moito, comprei todos os libros 
que puden sobre o país, e mapas, 
estatísticas, etc. Despois voltei a 
Oxford e comecei a preparar o te
ma, o programa, que había que eu 
podia estudar. A realidade foi que 
despois atopei causas que nunca 

esperaría coma os catre tipos de 
família espléndidos. Esa varieda
de nun sítio pequeno era excitan
te. Eu tiña máis interese en cues
tións ao estilo do traballo anterior: 
a terra, .a propriedade, a heréncia, 
como estaba todo encaixado na 
terra, até os valores, todo viña da 
terra. Pero atopeime con isto e 
cando empecei a ver o que era ti
ven que empezar a estudar máis 
en sério. 

r-------------------------------------------------------------------------------, 
1 Durmin unha chea de veces coas vacas, 
cando non habia outra forma de durmir' 

Tense definido ao campesiño 
como "unha dubidosa catego
ria antropolóxica". Quer dicer 
que os antropólogos invénten
se ao campesiñado para teren 
un campo onde actuar? 

Normalmente inventamos as 
causas e crémolas, que xa é 
piar. Ten que haber categorias 
que servan para andar pala casa 
e, cando dicimos campesiños 
non nos referimos a xente que 
está a viver na Coruña ou en 
Madrid. Neste sentido é lícito 
criar categorias para saber de 
que talamos, pero pensar que 
hai unha homoxeneidade detrás, 
que hai un contido xeral que co
rresponde a esa categoria é un 
engano antropolóxico. Pór por 
exemplo ao campesiño do meu 
pavo que xoga á banca, que se 
vai de vacacións a Paris, que ten 
desde hai moitos anos teléfono 
na casa, que ten un ou dous co
ches, un tillo. piloto en lbéria e 
segue traballando no campo co 
seu tractor, pór a ese home na 
categoria de campesiños do Ce
breiro que teñen catro vacas e 
matan quince parcos e viven di-

' so todo o ano, simplesmente é 
un caixón de xastre. O que te
rnos que facer é perfilar catego
rias moito máis agudas, non di
cer "o poder", pero é que o poder 
é moi complexo, ou a "domina
ción", mire que esas causas non 
funcionan, ou a "manipulación" 
da xente, non sei, eu podo maní- · 
pular aos estudantes para incita-

los a traballar e polo manipular 
aos estudantes para enganalos, 
son duas manipulacións radical
mente distintas, estamos usando 
a mesma palabra e referíndonos 
a causas moi diferentes. 

Non podemos referirnos a cate
goría de campesiños , debemos 
talar de formas de campesiñado, 
de níveis de campesiñado. 

En case trinta anos que leva 
vindo por estas terras, como ve 
a situación do campesiñado 
galego, parécelle que houbo 
cámbio? 

Enorme. No sentido económico 
foi realmente extraordinário, o 
cámbio só na forma de vestir e 
de viver. Eu durmin unha chea de 
veces coas vacas, cando non ha
bia outra forma de durmir, pero li
teralmente, non metaforicamente 
"xunto a", non, eu estaba ali coas 
vacas. Estiven comendo e cean
do nun cuarto dunha casa onde 
estabamos xuntos parcos, vacas, 
todos; onde as moscas caianche 
no prato no que estabas comen
do, onde o único que comia .era 
un anaco de chourizo (como a 
metade dun dedo), que me pu
ñan con patacas, era eu porque 
pagaba, mentres os outros come
ron só patacas durante toda a se
mana. Neste tipo de casa estiven 
de novo hai uns cinco ou seis 
anos na celebración da onomás
tica do xefe da casa, do cabo da 
casa, e sacáronse botellas de 

champagne. 

Trouxen por Galiza a estudantes 
americanos de Nova York, bus
queilles casas máis ben pobres, 
para que tivesen un contraste, de 
que visen que España non era só 
Madrid, e recordo que unha moza 
xudea dicíame haberá algunha 
casa onde non haxa luz" e levei
na a unha casa sen luz para que 
vivise esa experiéncia senda un
ha ricachona, pero ricachona ao 
estilo norte-americano. Agora non 
poderia atopar unha casa nesas 
condicións. Atapar unha casa sen 
baño resulta, tamén, difícil en zo
nas pobres. lsto indica que o ní
vel económico variou moito. 

Ese nível económico non nece
sariamente significa unha me
llora no benestar, por exemplo 
hai casas en que tan o cuarto 
de baño pero non o usan ou 
úsano para amosarllo ao viciño. 

Pode ser. Isa tamén pasou no 
meu pavo. Cando eu estaba fa
cendo o estudo un señor fixo un
ha casa espléndida e non fixo 
cuarto de baño e cando foi a festa 
do albaroque o médico comentou 
"que raro que non fixese un cuar
to de baño". e o dono contestoulle: 
"mire doutor, eu vou todos os 
anos un mes a bañarme a San 
Sebastián, eh!". lsto é moi antro
polóxico; pódense ter neveiras ou 
televisións, como eu atopei na 
província de Ourense, sen luz 
eléctrica.+ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Coas crenzas xa viña máis prepa
rado pois decatárame de que ha
bia moita riqueza e conviña que 
non se esluíse. Recollin mareas 
de dados , fixen 30 mil Km. por 
Galiza, estiven vivindo dous anos 
seguidos aqui. Durante moito tem
po tiven un piso en Pontevedra, 
sen móbeis nen nada, tan só pa
sabamos por alí, -a miña muller 
e mais eu- duchabámonos como 
máximo durmiamos unha noite e 
saiamos correncia para outro sítio. 
Fumos peiteando toda a Galiza 
tanto como se pode facer en dous 
anos. Empecei a ver unha série 
de temas repetitivos e foi cos que 
traballei . As monografias que teño 
van refectindo temas distintos, so
bretodo da área de crenzas, de ri
tual, de simbolismo , de ideas. 
Agora acabo de iniciar un volume 
que é sobre a compaña. 

O feíto de escoller un área tan 
ampla como a Galíza en vez da 
pequena comunidade de 1.300 
habitantes non significaba unha 

· maneira diferente de facer tra
ballo antropolóxlco? 

Diferente, si. É o mesmo que fixen 
coa primeira monografía á que lle 
din un transfondo histórico que da
quela non se acostu maba a facer. 
Coller unha zona, tampouco se 
postulaba. Es moito menos incisi
vo, dás menos detalle pero abran
xes moito máis, ves as causas de 
conxunto e comparas. No que pu
bliquei até agora procuro dar moi
tos mapas e dicer: isto dase aqui 
pero non ali. Este tipo de causas 
non se pode facer se non estudas 
unha área máis ampla, ainda que 
perdes profundidade. Perdo a in
.tensidade pero gaño en extensión. 

'Fisterra era 
o Principium Terrae, 
e aqui tiña que vir 
todo o mundo'. 
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O antropólogo chileno Raúl ltu
rra, que estivo pola zona de La
lin nos anos setenta, declaraba 
hai alguns anos nunha entrevis
ta a un semanário portugués 
que "a primeira sensac;ao que 
tive no meio dos camponeses 
galegos foi a de ter voltado a 
urna ldade Média que tinha es
tudado em livros". Foi esta, ta
mén, a sua primelra impresión? 

Primeiro compre coñecer a ldade 
Média española que non é o mes
mo que coñecer a ldade Média de 
Chile: que seria o século XVII ou 
así. Hai unha certa impresión, ao 
princípio , de que se remansou o 
tempo na Galiza. Se eu veño da 
miña terra, xunto Zaragoza, é o 
val médio do Ebro que é imensa
mente rico, está regado desde hai 
mil anos, mil anos, non é metáfo
ra , is1ro produce unha riqueza 
material moi forte e ademais es
tás xunto a Zaragoza, absorbido 
por Zaragoza. Entón non se re
mansa o tempo como se ramansa 
aqui. Pero na Galiza, non sendo a 
compaña e a sombra, non atopei 
nada que non se dese neutras 
partes de España. Este remanso 
dase hoxe en día neutros sítios , 
bol sas de pobreza , bolsas de 
crenzas, ó mal de ollo nos montes 
de Toledo é moito máis forte que 
aqui . Non hai que pensar que os 
galegas están retrasados ou que 
están vivindo na ldade Média, nen 
moito menos. O Camiño de San
tiago cruzou unha gran parte da 
Gali za. Realmente para min o 
problema é coñecer lugares coma 
O Cebreiro , onde vou moito, e ver 
que é un sitio de pallozas, por on
de desde o século X está pasan
do a nobreza europea para ir a 
Santiago. Quer dicer, que non era 
xente paizoca que non vise outras 
causas, que estivese totalmente 
illada, non máis que no Pirenéu 
ou máis que neutros pontos simi
lares. Por estes sítios quedaron 
ancoradas, causas moi interesat
nes, pasaron xentes moi impor
tantes, práticamente todos os dias 
durante séculas. 

Por outra parte o que si me pare
ce fasci nante é atapar causas 
que non atopei neutro lado. Todo 
o tocante a crenzas, ritu a li za
cións e simbolización, un mundo 
metafísico real mente impres io
nante. A criatividade mental que 
hai detrás non a atopei en nen
gun outro lugar de España. Para 
un antropólogo isto é un paraíso, 
e isa é o que fai que veña conti 
nuamente, que siga escrebendo, 
que remate unha monografía e 
empece outra. O mundo mental é 
fascinante, esa criatividade que 
hai e que pasa á poesia e que fai 
que haxa xente como Valle lnclán 
que é sublime, o mellar de todo o 
século español , non hai dúbida 
nengunha. Mesmo na literatura 
europea hai poucos comparábeis 
con el. Mágoa que aqui estexa un 
pouco postergado polos naciona
listas. Dá moita pena, pois un se
ñor coma ese era tabu cando eu 
estiven aqui no ano 64-65 e em
pecei a falar cos galeguistas de 
Valle e case me exorcizan. Eran 
Resalía e Castelao e máis nada. 
Pero a forza que ten Valle lnclán 
é realmente incríbel. 

Que elementos definiria como 
característicos ou diferenciado
res próprios da personalidade 
da Galiza? 

Os catre tipo de família son cau
sa que eu non atopo neutras par
tes coa vixéncia coa que os ato
pei aqui. Habia zonas en que. re- · 
almente o 70% da xente na famí
lia eran de família troncal. Hai 
pouco máis dun ano esta cifra 

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

1Traducir certos conceitos do castellano 
esixiume un esforzo monumental' 
Os seus libros non son coñeci
dos fóra e aqui, nos departamen
tos de antropoloxia, cando se fa
ta de bruxaria citase o libro de 
Evans-Pritchard máis que o seu. 

Hai que ter en conta que o que el 
fixo sobre a bruxaria foi algo moi 
pioneiro e con repercusión na filo-

1 sofia. Empezou nos anos trinta 
cunha série de obras que foron 
un golpe no ámbito académico-in
telectual europeu. Comezouse a 
cuestionar algo tan fundamental 
como o "natural", porque resulta 
que cando os antropólogos co
mezaron a furar, virou que todo é 
cultural. Nen comida, nen a bebi-

chegaba a un 33%. lsto é normal 
tamén porque a xente emigra , 
vaise , pretende outras cousas , 
pero ao mellar viven moito pior en 
Bilbao ou en Madrid que aqui. 
Ese tipo de família tiña aqui , e 
segue tendo, unha forza que non 
vin neutras partes. Numericamen
te no País Basca descendeu moi
to máis que aqui por motivo da in
dustrialización e da imigración . 
lso seria, para min, un dos ele
mentos diferenciadores. 

Outro é a criatividade cultural , re
almente extraordinaria, do fenó
meno de Santiago. Desde que isto 
sexa un Fisterre , a cr iatividade 

'Estiven 
comendo 
nunha casa 
onde 
estabamos 
xuntos 
porcos, 
vacas, todos'. 

'Nese tipo de 
casa estiven 
de novo hai 
uns cinco ou 
seis anos e 
sacáronse 
botellas de 
cava' . 

'Xentes como 
Castelao, 
Valle lnclán, 
o grupo Nós 
son moi 
dificeis de 
encontrar 
neutro lado'. 

da son naturais, senón que en ca
da sítio fanse dun xeito, hai siste
mas diferentes. Por conseguinte, 
ternos que cuestionarnos unha 
chea de conceitos fundamentais 
da cultura ocidental. É o que pasa 
coa racionalidade, por exemplo. 
Evans-Pritchard comezou de
monstrar que hai sistemas lóxicos 
de racionalidade que son distintos 
aos nasos. Ese golpe á ciéncia 
ocidental deuno el e dous ou tres 
máis, incluido Lévi-Strauss, que 
foron os pioneiros. 

Eu non estaría tan convencido de 
que non se lean os meus libros. 
O primeiro xa vai para a sétima 

duns cantos señores que comeza
ron coa narración etiolóxica da 
chegada de Santiago, empeza a 
medrar iso, empeza a formarse un 
núcelo de monxes, hai momentos 
que tratan de ti a ti a Roma e os 
coengos de aqui son cardeais. A 
criación desta narración etiolóxica 
é extraordinária e única. Fisterra 
era o Principium Terrae, e aqui ti
ña que vir todo o mundo. Nun mo
mento chega tanta xente coma a 
que vai peregrinar a Roma e Xeru
salén. O Camiño de Santiago é 
unha das artérias fundamentais da 
Europa, a que fai a unidade espiri
tual do continente nese momento 
e á que veñen todos os grandes 

• 

edición, causa rara en España. 
Doutro vaise facer a cuarta, e dun 
máis a terceira. Hai que ter en 
conta que en España lese moi 
pouco, non chegamos a un libro 
ao ano por persoa. 

Os meus libros teñen unha gran 
dificuldade na tradución. Non é 
doado verter a outra língua unha 
série de conceitos que están moi 
metidos na nosa. Hai un capítulo 
interiro dedicado a explicar o que 
é bruxa, outro a meiga, outro a 
sábia, a semanticidade está aí 
cunha forza tal que para traducir 
iso ao castellano esixiume un es
forzo monumental.+ 

señores, reís, magnates e xente 
pobre, pícaros, vagabundos des
graciados, prostitutas e todo. E isa 
produce un regueiro de poesia e 
de lírica realmente extraordinário. 
Praticamente toda a poesia nese 
momento escrébese en galega, 
hai até trovadores aragoneses 
que escreben en galego, porque 
consideran que o galego é moito 
máis bonito, elegante e fluído para 
o amor e a lírica. 

As cantigas están cheas de mila
gres de Santiago, e a cidade, é o 
foco e centro da Europa durante 
moito tempo. lsto ten unha reper
cusión tremenda. Haberá moitos 

que non gestarán, pero paréceme 
unha miopia tremenda desprezar 
unha criación cultural como esa, 
que non ten nengun pavo europeu. 

Xentes coma Castelao, os debu
xos de Castelao, Valle lnclán, o 
grupo Nós son moi difíceis de en
contrar neutro lado. Pero hai que 
xuntalos a todos, non seleccionar 
e dicer: estes si e estes non nos 
gastan. Desde unha perspectiva 
cultural hai que collelos en con
xunto. Hai momentos na história 
da Galiza cunha criatividade cultu
ral moi forte, o mesmo problema 
dos irmandiños visto desde a lupa 
da antropoloxia daría un xogo e?<
quisito. Vistos desde a antropolo
xia e non da política, polo que eu 
lin , hai unha carne antropolóxica 
verdadeiramente extraordinária. 

Antropoloxia con base 
material 

O seu primeiro libro sobre a Ga
liza, por dicilo cunha terminolo
xia marxista, estuda a infraes
trutura: a propriedade, a casa, a 
heréncia, etc. Nos seguintes 
céntrese exclusivamente no 
mundo simbólico. Por que esta 
primeira incursión pola infraes
trutura? 

O que eu pretendía estudar cando 
vin á Galiza era o segundo, pois o 
primeira xa o estudara en Aragón 
e xa vira o que podia dar de si ese 
tipo de antropoloxia. Eu viñen á 
Galiza buscando o outro, ais ide
as , as crenzas, a simboloxia, a 
criación metafísica, a criación 
mental-cultural. Pero decateime 
de que h·abia que situalo nunha 
base, pois non ten sentido talar 
das causas teórica e metafísica
mente puras, porque non existen. 

Todo isa tiña que ir incardinado 
nun hábitat, nunha ecoloxia, nun 
sistema familiar, quer dicer, non se 
poden entender gran cantidade da 
produción mental galega sen que. 
saian as ánimas, os mortos, a ou
tra vida, etc ... 

Naturalmente que ás veces hai un 
desfase entre un nível e outro, pos
ta que un evoluciona antes que o 
outro e pode ser que o nível de há
bitat; de economía, de família evo
lucione moito antes, que o mental 

' de criacións poético-culturais. Hai 
un certo desfase, que agora se dá 
máis que hai 28 anos, cando eu 
empecei a estudar todo isto. 

Nas suas obras hai un recorrer 
constante á poesia, pero tamén 
a sua linguaxe nalguns traballos 
parece máis a dun narrador que 
a dun cientista social. 

Moitas veces a poesía e a literatu
ra, sobretodo os grandes poetas, 
teñen intuicións que realmente 
van moito máis diante ca nós. 
Cando estaba facendo a tese para 
Oxford, estiven escrebendo o pri
meiro capítulo durante uns dous 
meses e polas noites lía causas 
distintas e recordo que me. caiu 
nas mans un libro de Ortega y 
Gasset e atopo unha frase que di
cia: terra non só é espazo senón 
tempo. Amoloume: levo dous me
ses tratando de dicer isto e este 
dimo nunha frase mellar do que 
eu en todo un capítulo. Este tipo 
de causas, Valle lnclán, por exem
plo, todo o que di, as frases máis 
raras atopeinas activas na Galiza, 
agora non sei se estarán, pero vi
nas activas. Unha frase deste se
ñor déixate chantado, porque pe
netrou inturtivamente através da 
poesia dunha forma que nós non 
tacemos. Coller a estes ind iví
duos, lelos e aprender deles paré
ceme esencial. + 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Pedro Lain Entralgo, 
escrebe no diário 
madrileño El País, unha 
série de artigas sobre os 
"nacionalismos" no 
Estado español. Antes 
de comezar a diseción 
do tema inclue o 
seguinte prólogo: Ni 
protagonista ni 
conocedor de él, voy a 
limitarme a decir con 
lealtad cómo veo yo los 
requisitos mínimos(. .. ) 
para que el hecho de los 
nacionalismos y el 
proyecto de vida común 
sean entre si 
compatibles. "Nen 
protagonista, nen 
coñecedor", confésase 
este intelectual, membro 
da Real Academia 
Española, antes de 
oferecer o seu opúsculo 
no que obviamente non · 
faltan erras, como o de 
supoñer que o número 
dos que teñen como 
primeira língua a 
vernácula é maior en 

' Cataluña e País Basca 
que en Galiza. Os 
intelectuais que serven · 
ao forte sempre ignoran 
as máis el,ementais 
claves culturais do 
oprimido (descubríndose 
como uns pésimos 
inteliectuais). O 
desprécio cheg1a a tanto 
que non tteñen r1e

1
paro en 

reco1fler a sua ignoiráncia 
antes de in idar a 
corresponden[e leciión 
maxistral. 

A Xunta agasalla con 
cinco furgonetas marca 
Renault á Cruz Verme/la 
de Lugo. Na entrega 
intervén o concelleiro 
Abelleira que agradece a 
xenerosidade 
institucional. Abelleira é 
delegado da firma 
Renault e delegado local 
da Cruz Verme/la. 

Anton Reixa e 
Alberto Avendaño 
coinciden no programa A 
rádio do verán. 

CORRUP\:OM DE MENORES 
Cúumo LóPEZ GARRIDO 

Nom se manifestarom contra a selectividade, nem pola melhora 
da qualidade do ensino, nem para denunciar aos professores que 
impartem classes particulares aos seus próprios alunos a 20.000 
pta/hora, nem para exigir igualdade de oportunidades, nem para 
reclamar critérios de avalias;:om mais objectivos. Em suma, os es
tudantes nom forom mobilizados para defender os seus intereses 
senom os dos centros de corrups;:om de menores que baseiam o 
éxito escolar e os seus beneficios na prevaricas;:om. 

O conflito em que, como era de esperar, botarom as redes os 
carlosluises, leonsios, meiláns, ramonlorenzos, sociatas e vozes
ceives de toda caste, reflecte os efeitos da SIDA moral inoculada 
nesta sociedade. Nom hai confussom nem inocencia. Sabese 
muí bem o que se quer. Ouvim a um pai defender que, em vez 
de repetir as provas, se dé-se como nota a posta polos colégios. 
Aquí o mais parvo fai reactores nuclerares. 

Netos dumha geras;:om deITotada, filhos doutra prostituída e que, 
portanto, nom suporta a honestidade e vota aos corruptos que 
critica, mas quereria substituir ou parasitar, mamarom a trais;:om 
no berce e som adestrados para sobreviver como caracois. 

Hai que ajudar-lhes a levantar a vista do pio e a recuperar a 
condis;:om humana que perderom os seus progenitores. Sobre 
o tema da primeira li~om do próximo. curso, nom deveram 
existir dúvidas. • 

Traballar 
para o inglés 
Os erros lingüísticos no inglés 
por parte dos responsábeis de 
distintos meios de comunicación 
galegos parecenme a cada paso 
máis graves e xa non podo, nen 
crero que deba, calar: 

Tres exemplos: 
Só 3 exemplos pero coido que 
xustifican estas liñas: 

1) Programa de rádio nunha emi
sora de Vigo: Título da canción 
-''extraída" do seu "derradeiro" 
L.D.-: "Making lave on the Pho
ne". Tradución: "Facendo o amor 
enriba do teléfono". Evidente
mente o título orixinal fai referén-

cia a ese teléfono erótico que xa 
chegou tamén aqui, pero ese 
"on" haberia 
que traducilo 
pola preposición 
"por". lmaxina
des, senón, a 
incomodidade? 
De seguir ao pé 
da letra a tradu
ción estra~mos 
ante unha es
cea de case
masoquismo; a 
non ser que os 
protagonistas 
fosen afervoa
dos "equilibris-
tas" do amor ... 

Será que o 
aluno de 
Xermánicas 
repetidor-cle
turno cobra 
menos pola 
tradución ca 
out ros 

2) T.V.G. Programa infantil: "E en
tón candados dourados dixo ... ". 
Estaban traducindo "golden locks" 

GONZALO 

que calquera sabe, se sabe ou 
quer mirar ben no dicionário, que 
é o que en español se coñece por 
"ricitos de ouro" pero ... fatalida
de!, resultou que "locks" tamén 
significa "candados". E aquí topa
mos con un "ferreteiro" metido a 
tradutor-conta-contos ... 

3) T.V.G. Diálogo nunha película 
en branco e negro: " ... e pon a 
luz fóra ... ". Traduciran " ... ande 
put the light out... " e, en vez de 
apagala, puñanna fóra e, obvia
mente non se trataba de nengun 
facho nen farol. .. 

Tres explicacións: 
1) Non será que o aluno de Xer
mánicas repetidor-de-turno co
bra menos pola tradución que 
outros .. . ? 
2) Ou non será que se dá por fei-

to que todos ternos idea de todo 
e cómpre rachar cara adiante 
sen "perder o tempo" en consul
tas nen dicionários ... ? 

3) Ou será talvez que neste país 
hai un desprezo histórico das lín
guas ... ? 

lso poderia entenderse asi no 
caso do galego porque nunca 
nola fixeron sentir como língua 
própria e preferiron ocultala e 
perseguila durante centos de 
anos. E tamén se entendería no 
caso do español que, pola mes
ma razón de fondo, sempre foi 
imposta pero nunca se sentiu co
mo própria na Galiza. 

Pero tratandose do inglés ... é 
que xa non o entendo: Precisa
mente a língua de xaquespeare, 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------, A L · b En verdade, até agora ninguén expide o documento, compre galegos, polo cal só resta cum-
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el SO re OS deu resposta á miña pergunta, que se dirixan a outras institu- prila. Teño que facer constar 

Topónimos non 
se cumpre na 
Administración 
O asunto ao que vou referirme 
non só está a pasar nas ofici
nas onde se tramita o docu
mento de identidade, senón que 
é parella cáseque en todas as 
oficinas da Administración peri
férica ou do Estado. 

Desde logo a atitude é incom
prensíbel cando non abraiante. 
O Artigo 1 O da Lei de Normaliza
ción Lingüística do ano 83, di: Os 
topónimos da Galiza terán como 
única forma oficial a galega. Que 
facer para que iso se cumpra? A 
que é debido ese "per se" reti
cente cando non un certo des
prezo á legalidade? Séguese a 
pór El Grove cando en realidade 
o topónimo legalmente correcto 
é OGrove. 

Por moito que un explique as 
razóns recoñecidas na legalida
de, alguns funclonários respos
tan que teñen ardes superiores. 
Pola contra se vas razoar cos 
seus xefes, estes din que é 
cousa dos funcionários. 

que polo que se ve pode ser cións como poden ser: o Vale- que no asunto do Grove, cum-
eterna: Quen ten a culpa disto? dor do Povo, el pren mellor os Xulgados e Tri -

Xa non só é referente ás cues
tións de toponímia, senón mes
mamente da patronímia e afir
mo, como é o meu caso, que 
máis dun funcionário se ten 
arrogado competéncias de "tra
dutor' oficial ao castellano", sen 
telas e non sei a santo de que 
ven que se traduza o meu nome 
legal de Xesus polo de Jesús. 

Algúns respostan que tanto lles 
ten pór El Grove como o de O 
Grove e desde logo non se trata 
disto senón de cumprir a lei ou 
de non cumprila, polo que a 
cousa debería ser moi sinxela e 
pór única e exclusivamente o 
que segundo a lei é o oficial. 

Desde estas liñas e co gallo das 
"arbitrariedades ilegais" que se 
producen nas oficinas públicas, 
(incluídas Notarias, Rexistos da 
Propriedade, Postas da Garda 
Civil, etc, etc, ... ) fago un chama
mento a todas as persoas para 
que cando se produza un feito 
destes, que verdadeiramente le
siona os direitos dun, ademais 
da reclamación, queixa ou re
curso oportuno até a oficina que 

Def ensor del bunais de fara da Galiza, quizá 
Pueblo e outros por aquilo de que "na casa do 
organismos Cando se ferreiro, coitelo de pau". 
Superiores aos 
da oficina, para produza un 
que os que din feito destes, 
que cumpren a compre que 
lei, polo menos 
de palabra , o ademais da 
fagan verdadei- reclamación 
ramente na 
prática. nos dirixamos 

Sei ben que o 
enfoque ante
rior, quer dicer a 
reinvindicación 
dos teus direitos 
como cidadán, 
trai consigo un-
ha relación cau-

a outras 
institucións 
como o 
Valedor do 
Povo. 

sa-efeito, cal pode ser no caso do 
documento de identidade que 
non cho den, se non é na forma · 
que queren: "o lo tomas o lo de
jas". 

No caso da Xustiza, agás dal
gunhas excepcións honrosas, o 
panorama é desalentador neste 
senso e só mencionar a Lei de 
Demarcación e Planta Xudicial 
que ben recolle os topónimos 

É verdadeiramente incríbel que 
poda máis unha simples instru
ción ou circular que toda unha 
Constitución, Estatuto ou Lei, e 
ás Autoridades competentes no 
tema pergunto: Para cando se 
van dictar as instrucións ou cir
culares neste senso? Cando se 
vai proceder ao troco dos topóni
mos nos ordenadores? Para min , 
non deixa de ser unha cuestión 
de vontade, cando esa vontade 
vai ser manifesta ou pola contra 
van pasar perto doutros dez 
anos para que se cumpra a Lei 
de Normalización Lingüística? 

Remato xa, facendo fincapé en 
que se esta cuestión ·que é sin
xela e doada, a fan non somen
tew non doada, senón un autén
tico calvário para alguns, imaxi
nen Vostedes o que pode supor 
o emprego da Língua galega na 
escrita cando unha persoa se 
relaciona coa Administración.• 

X. Mª GoNZALEZ DOMINGUEZ · 
(O Grove) 



A ALDEA 

o de "Sañas dunha noite de ve- r----------------------------------------------------------------------------, 
rán" do C.D.G., a língua da Euro
pa que nos botan enriba airida 
que nós non a votásemos, e so
bretodo a lírrgua do "tia de Amé
rica" ... Non ha.i direito! 

Un pedimento: 
Agora que rematou o curso esco
lar e os alunas quedarian, cando 
menos, cunha pequena "ideia" de 
inglés, non lles curto-circuitedes 
os seus esquemas nen nos es
traguedes o naso labor con tra
d u ción s e pronúncias -"Bod 
Dailan" non se chama asi- por
que é a vosa abriga aprender 
ben esta língua que tanto "xogo" 
dá. .. e, senón limitádevos a repe
tir eses "Oh Yeah!" e "O.K.!" que 
invaden pantallas a velocidades 
de vértigo e por merecer non me 
merecen nen comentário ... • 

XEsus SANMARTIN LoPEZ 
PROFESOR DE l GLÉS NO l.B. 
"XE1M11IBZ- l " ( C OMPOSTELA) 

A personalidade 
de ] osep Miró 
i Ardevol 

Que se corrixan . . 
as pnmeiras 
probas e que se 
comparen coas 
segundas 
Os CAE. (Comités Abertos de 
Estudantes) solicitamos para 
esclarecimento dos posíbeis nú-
cleos de filtración dos exames 
da selectividade que se corrixan 
tamén as primeiras probas, sen 
validez, e que se comparen os 
seus resultados coa segunda, e 
así determinar que característi-
cas reunen os centros onde 
existe unha substancial varia-
ción das calificacións. 

Esperamos que asi se des-
mascare aos verdadeiros cul-
pábeis como son os centros 
privados das grandes vilas, 
onde vai a "Beautiful people" 
e, ao contar estes cun claro fa-
voritismo, reprodúcense os es-
quemas sociais. 

Defendemos a postura de Ra-
món Villares e criticamos a 
lván López, que non foi eleito 
nen respeita canles democráti-
cas, impedidno el e a sua ca-
marilla que no obradoiro se 
ouvisen as posturas discre-

pantes, senón que foi eleíto 
por aclamación popular. 

A sua autoproclamación asi co-
mo a de María Rivas como re-
presentante de 
Coruña, con to-
do o seu centro 
en contra, de- lván López 
terminan que non foi eleito está detrás de 
todo isto, os nen respeita 
mesmos que can les 
sen escrúpulos 

democráticas mar.carian o 
exame. Vale a e Maria Rivas, 
pena recordar representante que lván é fillo 
do conselleiro da Coruña éo 
de pesa e Ma- con todo o 
ría Rivas mem- seu centro en bra de Xuven-
tudes Socialis- contra. 
tas (¿Socialis-
tas?), clara 
oposición á 
postura progresista do reitor e 
instrumentalizadores das mobili-
zacións para desvialas cara os 
seus intereses políticos. 

Calquer comparación con Maio 
do 68 é un insulto. 

Respeito ao tema das novas fil-
tracións, aos Comités chegou-
nos de xeito indirecto da boca 
dun aluno do Peleteiro que ian 
cair Santo Tomás e marcuse, o 
que non denunciamos por ser 

claramente unha intoxicación 
feita incluso antes das pergun-
tas do exame, e unha intoxica-
ción interesada para meter ci-
zaña ao lume. 

É significativo que os alumnos 
do Peleteiro leven unha cami-
seta que pon Cae Marx, o que 
demostra que os seus fías tras-
pasan toda medida de seguri-
dade. Inda que esta vez non 
lles ·deu tempo de estudialo tan 
a fondo como fixeran cos auto-
res da anterior proba. Son tan 
fachendosos que até eles mes-
mo se descobren. 

Acusar a Villares de responsá-
bel das filtracións é como acu-
sar a Baltasar Garzón de terro-
rista. O único diñeiro que per-
deron os país, alguns, foi o in-
vestido nun coléxio que compra 
exames, e todo isto porque non 
lles saiu ben a causa. 

Por todo isto reiteramos que o 
problema non é a repetición se-
nón o selectivo, que é cabrean-
te cantas máis veces se faga 
(inda que só sexa unha), e por 
suposjto o ensino privado, ini-
migo histórico de igualdade e 
xustiza de oportunidades no 
ensino para todas as persoas . I 
que estudamos.+ 1 

1 
1 

CONSEllO NACIONAL DOS COMI-
1 
1 

TÉS ABERTOS DE EsTUDANTFS 1 
1 
1 

No número 527 de A NOSA TE
RRA ven unha entrevista con Jo
sep Miró i Ardevol, presidente do 
Comité Olímpico Catalán . Tamén 
se di que o tal señor é dirixente de 
Convergencia Democratica de 
Catalunya, e máis nada. Por aqui
lo da memória história, caberá di
cer que tal señor, en 1973, lago 
do golpe militar en Chile contra a 
Unidade Popular, escrebeu, na re
vista catalana "Oriflama", que por 
fin se impuxera a sensatez naquel 
país. Foi dirlxente da Democrácia 
Cristiana e despois da desfeita 
desta en 1977 pasou á ultra-na
cionalista (española) UCD. Desa
pareceu esta e entrou en Con
vergencia Democrática de Cata
lunya, foi conselleiro de Agricultu
ra e Gadearia da Generalitat de 
Catalunya, do que má lembranza 
ten o sindicato Unió de Pagesos. 
Cesou no cargo (ou cesárono) e 
agora, a parte de dirixir o devandi
to Comité, dedícase a solazar (é 

L----~-----------------------------------------------------------------------~ 

un dicer) aos leitores do diário 
barcelonés "La Vanguardia" con 
artigas sobre o aborto -como po
de supor o·leitor, en contra de cal
quer forma de aborto. Por outra 
banda, nas suas declaracións di 
moitas causas, e non é de estra
ñar que se meta coa prensa bar
celonesa -máis vendida que a 
galega ao poder, pero non dos so
cialistas, senón da Generalitat-, 
xa que, a verdade, a tal persona
xe non lle tan o mínimo caso pois 
abando o coñecen ... + 

TOKiO 

XEsus GoNZALEZ GoMEZ 
( B ARCELONA) 

ROME-RIA · p,uclJLllA DO PA PALCIXÓ~ . 

Comportamento 
das denominadas 
"Elites 
autóctonas" 
nunha colonia 
Abondosos operantes militantes 
do nacionalismo, desde os tem
pos das tebras, abrairíamos de 
ser alleos os métodos e argúcias 
daqueles que explotan a nosa 
pátria. Dos que nos utilizan se-

gundo os seus intereses. Ainda 
asi, hai quen segue a remoer e 
pretende amolecernos os miolos. 
Coidan estes que as nasas con
viccións son pasaxeiras e non 
razoadas con moito tino. Coidan 
que coas suas farsas e patrañas 
os nacionalistas amoleceremos. 
Os biosbardos parecen mais re
ais que o periódico que tes nas 
mans, amigo leitor. U-la outra ex
plicación para que sexamos aco
sados por esta algarabia de ver
bas tóxicas destinadas a corrom
pernos e esfaralarnos? Por cer
to, que ainda senda unha marea 
delas -páxinas haí-, transpor-

DELICIOSA RAPAZALLADA! 
NANINA SANTOS 

Vese que a selectividade afecta máis a estes mozos e mozas que 
cantas outras cousas tecen as suas vidas. 

Agora, a qui , país e nais "totalmente con eles". Profesores, tuto
res, amigos e reitores : "pobres chicos" . "Que inxusto submetelos 
a outras probas! 

Ali as nais levando da man a mangallóns de 17 e 18 anos; ali os 
país testemuñando apoio incondicional aos "seus pequenos"; alá 
os reitores de Vigo e A Coruña arrimando a ascua a algunha sar
diña; acolá Carlos Luís, voceiro de cantos ven "aberrante" un 
texto tirado dun artigo de Rosa Montero sobre senténcias de 
violac:ión inxustas ~ outras vainas. 

E unha, parva, sentido como as cabezas están, as máis, de ador
no. Alterados os ánimos, o proceder comun foi "Vale todo". 

Eu, que nunca tiven propensión a estar con quen ostenta man
do, estou descolocada. De puro óbvio véxoo de Pero Grullo: 

Indignos e corruptos, uns; insolidários e maos compañeiros, outros; 
"babosos" país e nais coas notas estupendas do "seu chico" que en
tra en enxeñaria; mercantins, nécios e oportunistas aqueloutros ... 

Cada quen onde pode e como pode: veñan prebendas e veñan 
canonxias. 

Como é que os infelices que non sabian nada non queimaron 
"a cidade de los ángeles"? Tiñan boa ocasión a partir caras!• 

Avendaño, que vive nos 
Estados Unidos e está 
de paso en Santiago, 
oferece a Reixa as 
direcións de dous 
excelentes restaurantes 
cubanos de Nova lorque, 
nos que vai ser recebido 
de brazos abertos. "Non 
grácias; eu sonche máis 
amigo dos cubanos que 
están dentro ca dos que 
están tora. Coma don 
Manuel", di Reixa. O 
lóstrego de Rompente 
volve por un minuto á 
Rádio Galega. 

A película Europa, de 
recente estrea, situa 
gran parte da sua acción 
nun tren. O.protagonista 
é a presentado nos 
subtítulos como o 
"conductor" e lago vemos 
como pasa a metade do 
filme servindo 
manzanillas e 
limpándolle os zapatos 
aos viaxeiros. Os 
tr~dutores do inglés 
esqueceron mirar a 
principal acepción do 
dicionário que pon 
conductor. revisor. 

Pedro Luaces nunha manifestación 
do 25 de Xullo no ano 1978. 

Pedro Luaces 
Gónzalez--Roson, ex
secretário xeral da Union 
do Povo Galega, 
alporizado orador, a 
quen Ferrin gratificou 
cun dos seus relatos en 
Crónicas de Nós, caeu 
do cabalo nunha tardiña 
xa ven avanzado o mes 
de Febreiro de 1981 
(quizá foi odia 23). 
Desde aquelas procurou 
amores nas beiras do 
PSOE, afiliouse á UGT"e 
rematou no colo de 
Cacharro Pardo. Alá 
peregrinou Pedro o 28 
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O canto remata cun 
aforismo célebre: Fraga 
non paga traidores. 

-asi alguen pode picar- e es
pallar a ideoloxia dominante. 

llo: foi pretérito, é presente e se
rá futuro. Mais foi, é, e será de
rrocado. 

Relembrar isto, quizá nos axude 
a analisar e 
comprender me-
llar os pontos de 
vista belixeran
tes contra a 
maior expresión 
-extensiva e in
tensiva- que 
ten acadado o 
nacionalismo na 
sua história e 
que se atopa 
plasmada no 
Bloque Naciona-
lista Galego. Os 
teimµdos oposi-

Preténdese co 
apoio das 
"elites 
autóctonas" a 
confusión e 
división do 
nacionalismo. 

Notas 
desde o Salvador 
Compañeiros de "A Nosa Terra": 

Perguntadqs os 
distribuidores de 
cine se pretenden que 
os Estados Unidos 
copen todo o mercado 
de exibición 
(actualmente controlan o 
90%), estes respostaron 
simplemente: Si. Os 
representantes das 
produtoras de Hollyvood 
son tamén os portavoces 

.·: do .. Esfado espafiol en 
1 

tadas en meios ren amigos, nen~ 
gunha ten tirado un folla do car
ballo que algun día aromatizará a 
pátria. lneludibelmente. Un dos pontos a ter sempre pre

sente por nós, é o relacionado 
cos métodos empregados polos 
dominadores para retardar e im
pedir o naso triunfo. Eles saben, 
nós cada vez somos máis os 
que sabemos, que lles son im
prescindíbeis os colaboradores 
do próprio país para que a sua 
política estexa segura, e os seus 
intereses a salvo. Sabemos, é 
vox populí, que forman parte da 
política deseñada polos foráne
os : o debilitamento sistemático 
das opcións realmente emanci
padoras e non integrábeis, polo 
tanto, no sistema imperante. 
Preténdes, por meios dunha po
lítica sistemática e co apoio dos 
que vimos dominando "elites au
tóctonas" a confusión e división 
do nacionalismo co obxecto de 
reter o seu avance. Nunca de
clarado. Todo isto non nos é ve-

tores apreséntansenos como 
"santiños"; como persoas "boi
ñas", "intelixentes'', "sen partido'', 
"sen ideoloxias". Sen dúbida, co
mo o sumo da respeitabilidade e 
preocupación pala marcha do na
cionalismo. Biosbardos, biosbar
dos, vinde ao saco. 

Non sabedes ben o que supón 
para min receber o periódico. Xa 
lle estou collendo medo, porque 
está tan interesante que non po
do deixar un artigo sen ler. E teño 
pouco tempo; hai tantas causas 
que facer neste maravilloso país. 
As cousas están saindo demasia
do ben. Cando un se inteira do 
que está a pasar decote cos "ce
se o fago" nos europeos Bosnia
Herzegovina, Croácia, Sérbia, Ar
ménia, Acerbaixán ; e non diga
mos en Sudán, Somália, Mozam
bique, Camboia, Sri Lanka e .. . 
Soweto, e logo mira que aqui non 
houbo un tiro desde Xaneiro, ca
se non pode crelo. E non é que 
todo vaia ben, non. Hai atrancos 
nos acordes, pero aquela alegria 
das festas masivas do 16 de Xa
neiro, do 1 de Febreiro, do 24 de 
Marzo, tiña xustificación. Non era 
un reloucar tolo; 

• Bruselas no ramo da 
distribución 
cinematográfica. Os 
europeistas calan e 
descubren que para eles 
Europa só é un 
mercado. E, se de cine 
se trata, a empresa 
grande é a 
norteamericana. 

Asustados alguns 
coa posibilidade de 
que Manuel Fraga 
lribarne aprenda a tocar 
a gaita e roube os signos 
de identidade aos 
nacionalistas, non 
pensan que a identidade 
róubaa Francisco 
Vázquez cando 
promociona o inglés e 
insulta ao galega. O 
problema de Fraga 
acabarase resolvendo do 
xeito que di o Partido 
Republicano nos 
Estados Unidos: "Cando 
os Demócratas se 
disfrazan de 
republicanos, mellar para 
nós, porque a xente 
acaba preferindo sempre 
o auténtico". · 

••••••••••••• 

Somos doutos, e non é nengun
ha loubanza, en albiscar: quen 
nos fuxe coa riqueza, quen impe
de a noso desenvolvimento har
mónico, quen nos marxina. Abon
da. Abofé que tamén o somos en 
coñecer as denominadas "elites 
autóctonas" que obxectivamente 
son embaixadores e defensores 
dos intereses dos mandarins fo
ráneos. lmprescindíbel para que 
a dominación e castración conti
nue. A história está empapada 
destes cidadáns, non hai país so
metido que non sofra a sua desa
gradábel pr~senza. 

As denominadas "elites" que non 
son elucubracións nen inven
cións dos nacionalistas, senón da 
história feíta por eles. Que pura e 
simplesmente se poñan -se
guen a porse- ás 
ordens dos man-
dari ns foráneos, 
para así receber 
os priviléxios 
oportunos. Cavile
mos por un intre 
en isjto. Estas 
quedan como se 
soe dicer "co rabo 
o aire'', ao necesi
tar, de cando en 
vez, cando o amo 
fai soar as trom
petas porque al
bisca perigo -o 
nacionalismo 
avanza:_; satisfa
cer o que deben. 
E até o máis inxe
núo o ve. Nestes 
intres a directriz 
vida de fóra e cla
ra: difundir calú
nias, acochándo
se tras unha rou
paxe nacionalista 

AU'lOV\AS? 
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Para rematar, tres miudiñas pin
celadas: 

1.- Non é discutíbel o grau de 
unidade acadado polo BNG, en 
semellanza con calquer outra or
ganización do país e mesma
mente de_ fóra. A non ser que to
do estexa ao revés e onde antes 
eran tebras agora sexan raiolas 
de sol. Ula outras organizacións 
con tanta pluralidade e diversida
de como o BNG? 

2. - Que o nacionalismo é un feito 
prático e contrastábel, tanto na 
sua introdución social como elei
toral. Senda produto do estarzo 
incesane de moitas mulleres e 
homes, no transcurso do tempo. 
Non debéndolle nada a eses 
que, hoxe, apreséntasenos co
mo mesías. 

3.- Que se alguén ten profundos 
desexos da sua máis pronta vitó
ria, de que a cade o poder real, 
somos nós. Pensa alguén que 
estamos a pasar o tempo? A di
feréncia, probabelmente, é que a 
nasa présa está determinada por 
arrancar á Galiza das gadoupas 
imperialistas para así mudar a si
tuación interna através dun go
verno nacionalista que teña en 
conta a colectividade do país 
-os intereses de todos e non os 
dunha "elite corrupta" supeditada 
aos intereses alleos. Os dos ou
tros, no mellar dos casos, están 
en governar para que todo siga 
igual ou piar. Ren mudar.• 

MANow v. CABO 
(SANTIAGO DE COMPO TELA 

tiña motivos. Es-
te pavo admirá
bel merece que 
lle demos un vo
to de confianza. 
Moitas veces 
nestes últimos 
meses se me 
ven á mento o 
salmo: "cando 
vire o Señor a 
nasa serte, es-

Hai atrancos 
nos acordos 
pero a alegria 
tiña 
xustificación. 

taremos como en soños. Tere
mos a boca chea de risos e a lín
gua de cantares". 

E agora unha causa, antes de re
matar. No número do 30 de Abril 
dicides que Manuel Portela Valla
dares foi Presidente da 11 Repúbli
ca. Non é certo. Os únicos Presi
dentes foron Alcalá Zamora e 
Azaña. Portela foi xefe de Gover
no. E a propósito diso lémbrome 
dunha ocorréncia que lle escoitei 
a un fascista galega hai moitos 
anos. Dicia el que unha vez lle di
xeran en Salamanca sobre a gue
rra civil do 36 algo deste xeito : 
"Este é un lío que organizáchedes 
os galegas. Un galego (Portela 
Valladares) organiza unhas elei
cións que dan o poder ás esquer
das; outro galega (Casares Quiro
ga) foi nomeado xefe do governo ; 
outro galega (Calvo Sotelo) foi 
asesinado; e tivo que vir outro ga
lego (Franco Bahamonde) para 
arranxar as causas". Así foi como 
mo contaron, e lembreime ao ler 
a nota sobre Portela. • 

Xo É CARLO FEJtNANDEZ-CID 
l LESIA L RO 'AR! 

ANTES DAS VACACIÓNS 
SUSCREBE AS TUAS ACCIONS 

CUBERTO 

e paga en seis meses 

XA o 30% DO 

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS 
ANOSATEBBA 

CAPITAL 
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Sen paralizar as obras o 
destino do Camiño de Santiago 
é tráxico, segundo 
o Consello de Cultura 
Relacións Institucionais invade as competéncias de Cultura na 
defensa do Património, pésie á mediación de Fraga 

• XAN CARBALLA 

A deci ión do Plenário do 
Con ello de Cultura 
Galega de pedir a 
imediata paralización das 
obra do Camiño de 

ntiago nomeadamente 
tram Arzua-Santiago 
p tición de que e teña 

en conta o in orme de 
actuación do arquitectos 
Cé ar Portela e Manolo 
Gallego; agacha un 

nos que analisa a actual situación e 
reclama a recondución das obras 
de recuperación en curso, dirixidas 
polo arquitecto Jesus Aisénio. 

Segundo informaba este mesmo pe
riódico o pasado 7 de Maio, as ac
tuación duras que e e taban a fa
cer obre o percorrido tradicional, 
convertíano nunha pista que só 
quedaba eparada do carácter de es
trada pola falla de capa asfáltica. 
Segundo afirmaba Anxel Sicart, . 
membro da Comisión de Patrimó
nio do Camiño "o mundo moderno 
fixo e tradas que fanan o Camiño 
ou pasan por riba del pero compre 
definir e queremos recuperar a 
memória do que foi, respeitando os 
caracteres que secularmente o defi
niron ou se preferimos meter a me
mória nunha caixa forte para prote-

xela O que se está a reproducir con 
estas obras é case unha estrada". 

O informe que Fraga receberá de 
mans dos representantes do Conse
llo de Cultura inclue un estudo foto-

P. de Llano, Presidente da Comisión de 
Arquitectura do Consello de Cultura. 

N2 529 

O mesmo dia que chegaban a cabalo 12 pelengríns pola rota astur
galaica do Camiño, os viciños da Fonsagrada reivindicaban na Praza 
do Obradoir<;> atención para ese tramo non considerado oficialmente. 

Os cabaleiros queixáronse-de ter que cruzar unha dúcia de veces a 
estrada Lugo-Santiago. 

gráfico cheo de .suxeréncias: toma- · 
das do .estudo de detalle realizado_._· .. · 
por Portela e Gallego, encarregado · 
pola Conselleria de Cultura e que 
segundo Daniel Barata "é o primei-
ro paso para configurar nun futuro 
imediato o Plan Especial de Protec
ción do Camiño de Santiago e o seu 
entorno. O informe será o ponto de 
partida para que no futuro teñamos 
a posibilidade de actuar, por vía xu
rídica, na protección do Camiño e 
do seu entorno". Barata fala de con
servar e respeitar o carniño "facili
tando a sua potenciación e adaptán
doo ás esixéncias dos nosos dias". 

Loita de poder 

O peso das actuacións sobre o Ca
miño están en mans da Conselleria 
que dirixe Vázquez Portomeñe, que 

.parece dispostáa seguir para adian- . 
te sen detencións todos os plans 
iniciados. O Comisário do Xacobeo 

· 93, Sr. Carro ·otero, preferiu non · 
facer declaracións ao respeito, e se
gundo fontes de Cultura moitas das 
actuacións que se están a realizar, 
ademais do impacto urbanístico e 
na paisaxe, ,.non se realizan co in
forme preceptivo do Departamento 
de Património e abrirían paso a fu
turas actuacións de especulación 
urbanística, "ao facer unha pista so
bre a que transitan coches, moitas 
zonas revaluan o custe dos terrenos 
e poden facer incontrolábel no futu
ro a sua conservación". 

aterrado enfrentamento 
entre a Con ellerias de 
Cultura e Relacións 
Institucionais sobre as 
suas competéncias ao 
respeito. O acordo de 
harmonización logrado 
coa arbitraxe de Manuel 
Fraga deixa en suspenso a 
paralización 
recomendada. 

Rota peonal sen novas tecnoloxias 

As críticas tamén proveñen da Fe
deración de Amigos do Camiño de 
Santiago, e segundo un dos seus re
presentantes na Galiza "asi o dixe
rn os na nosa revista Peregrino. 
Houbo despois álgunhas conversas 
e penso que se correxiron cousas 
que nos satisfacen, pero actualmen
te o que máis nos preocupan son as 
obras previstas no Monte do Gozo". 

"Sen paralización imediata das 
obras 9s resultados para o Camiño 
de Santiago serán tráxicos'', afirma 
o presidente da Comisión de AI
quitectura do Consello de Cultura, 
Pedro de Llano. O plenário deste 
organismo, celebrado o 26 de Xu
ño, presidido por Xosé Filgueira 
Valverde e do que forma parte o 
próprio Conselleiro de Cultura, 
Daniel Barata, elaborou un porme
norizado informe de dez pontos 

O informe do Consello desglósase 
en pontos de actuación que trasla
dan as decisións de actuación no 
Camiño á Comisión de Património 
que será a que propoña a sua apro
bación, modificación ou denega
ción. Insiste en paralisar as obras 
do tramo Arzua-Compostela e 
mesmo afirma que deben estudarse 
solucións para recuperar a desfeita 
realizada en diferentes tramos po
las obras en ~urso, "sempre desde 
critérios emanados desde a Comu
nidade Europea para a definición 
de casos semellantes que implica
rían que o Camiño galego deberá 
ser unha rota peonal parecida ás xa 
existentes na nosa área cultural". 

O informe, avisando de actuacións 

da COTOP na província de Lugo, 
fala de que "sendo necesária a cons
trucción de novas pistas nunca de
berán sobreporsé ao Camiño. Para 
as intervencións no resto do noso 
tramo da chamada Rota das Estelas, 
deberá, en todo caso, ser rexeitado 
todo critério de aplicación de novas 
tecnoloxias, limitándose as actua
cións a realizar o mantemento das 
suas actuais características seguindo 
como guia as descripcións de xeó
grafos e etnógrafos como Xaquin 
Lourenzo ou Otero Pedrayo". 

Fálase de actuacións concretas so
bre reabilitración de edificios, in
fraestrutura de aloxamentos, recu
peración da percepción de diferen
tes mostras de arquitectura relixio-

sa e conservación de masas fores
tais, propóndose a supresión do no
vo tramo de estrada previsto entre 
Ventas de Narón e o Alto do Rosá
rio, analisar en conxunto coa CO
TOP os proxectos da reforma de 
estradas autonómicas que afectan 
ao Camiño, o estudo das obras da 
nacional C-547 no cruzamento coa 
Autopista, e a "remisión á Comi
sión dun Plan Especial e uns pro
xectos que poderian implicar mo
dificacións importantes no ponto 
que os pelengrins denominaron co
mo Montjoie (Monte do Gozo) e 
no que Xelmírez quixo edificar un
ha capela dedicada á Santa Cruz 
porque desde ali os viaxeiros albis
caban por vez primeira as Torres 
de Compostela"+ 

Ao sair do Consello da Xunta, que 
aprobou novas partidas para obras 
no Camiño, Fraga daba conta de 
que o asunto non tiña meirande im
portáncia e que unha reunión entre 
Barata e Portomeñe puxera ponto 
final á diverxéncia, insistindo que 
en negun caso se paralisarán as 
obras comezadas. Daniel Barata de
clarou a A Nasa Terra que o acordo 
conseguido trata de limar diferén
cias harmonizándoas co informe do 
Consello de Cultura, que segundo o 
Conselleiro -contradicindo unha 
nota feita pública polo organismo 
asesor-, "non se chegou a votar, po
lo que non se pode dicer que sexa 
un informe do Consello" + 
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DI A S. 

• Novos mapas 
da Europa 
das Nacións 

O CIEMEN acaba de apresentar 
os seus novos mápas-poster, 
intitulados Aproximació a 
l' Europa de les Nacións e 
Aproximació als Pobles de la 
Mediterrania. Ambas e duas 
obras teñen sobretodo unha 
finalidade pedagóxica, amosando 
realidades normalmente non 
sinaladas en mapas escolares, nos 
que o estado agacha povos e 
nacións, e propoñen a un tempo 
facer ver unha Europa máis 
humana que hai ben poucos anos 
moitos creían utópica, pero que 
história ven probando o 
contrário. 

• Mostras paralelas a Ajroamérica 

Os dias 15 a 17 de Xu!Jo, no Paraninfo da Uni
versidade de Vigo, vanse apresentar diversos ví
deos sobre os meninos de rua brasileiros, con de
bates nos que participarán as antropólogas leda 
Machado e Marcia Maria de Souza e a organiza
dora do festival de vídeo en Brasil Ana Couveia. 
Os vídeos de diferentes nacionalidades (holande
ses, daneses e alemáns, ... ) son unha denúncia dos 
xomalistas de paises desenvolvidos sobre as acti
vidades e crimes que se cometen contra os me
nores indixentes das cidades do Brasil. 

Tamén como actividade organizada por Afroa
mérica vaise abrir nestes dias unha mostra de 
tres artistas cubanos. 

•Celtas no Morrazo 

Desde o 24 de Xu!Jo ao 2 de Agosto vaise cele
brar a octava edición do Festival Intercéltico do 
Morrazo organizado polo Departamento de Cul
tura de Moaña. Xomadas de Teatro, Deporte e 
actuacións musicais (fotk e folclore tradicional). 
As actividades musicais serán no campo de fút
bol, que estará cuberto por unha carpa para evitar 
os problemas coa chúvia doutras edicións. 

No tocante ao teatro estarán os grupos El Galpón 
de Montevideo, Kaos e Arre Producións de Gali
cia e Os Sátiros do Brasil; competicións de fút
bol e traiñas e nos grupos anunciados pódense 
citar os concertos de Oskorri e Milladoiro (1 de 
Agosto), Celtas Cortos e Boldeniu (2 de Agosto 
e clausura) ou Wolfstone e Julio Pereira (31 de 
Xullo).• 

• Contabilidade en galego 

A Asociación de Funcionários pola Normaliza
ción Lingüística traduciu ao galego o programa 
de contabilidade Diconta da empresa Dimoni 
Software, converténdose na primeira aplicación 
contábel cunha versión totalmente en galego . Es
te programa de contabilidade no noso país, pode 
traballar en calquera língua, habendo versións xa 
en catalán e portugués e en fase de preparación a 
versión inglesa. 

A tradución foi posíbel grácias a un convénio de 
diferentes organismos universitários interesados 
en incorporalo nos programas de ensino de con-

GuieirQ 
CULTIJRAL 

• Prémio a Xaime.Illa Couto 

O escritor e economista vigués, animador do 
galeguismo nos anos 50, onde foi alma mater da 
Revista de Economia de Galicia, recebeu no Pazo 
de Trasalba o prémio da Fundación Ote(o Pedrayo. 
Coincidindo coa entrega da placa que acredita o 
galardón, saiu publicado o volume "Construir 
Galicia", que recolle unha série de traballos e 
entrevistas coautor, cuxa intervención en política 
finalizou logo de se apresentar no 1977 ás eleicións 
xerais nas listas do PPG-DC que non obteu 
deputados. 

Xaime Illa, nunha entrevista publicada cando a sua 
xubilación na Caixa de Aforros de Vigo, explicaba 
asi a sua posición política federalista: "a separación 
entre estado unitário e federal é unha falsa 

antinómia. O único estado unitário en verdade é o 
federal pois este baséase nunha unión aceitábel, 
construida libremente e participada, e non na 
subordinación, na imposición opresiva e uniforme 
(que no noso caso -e contra o prexuizo comun- ten 
orixe estranxeira, pois a mellor tradición política 
hispánica é, nas suas raices, federal ou 
,confederal)". 

Na mesma xornada da entrega, o domingo 28 de 
Xuño, aniversário da Plebiscitación do Estatuto do 
36, Sixto Seco, pre idente do Patronato, e Daniel 
Barata, Con elleiro de Cultura, asinaron un 
convénio polo que a Xunta fornecerá unha dotación 
anual que permitirá man ter as necesidades de 
infraestrutura e outros meios materiais para poder 
desenvolver o seu traballo. Non se especificou a 
cuantia do convénio que seria actualizado 
anualmente.+ 

O CIEMEN xa publicara hai dez 
anos un mapa sobre a Europa das 
Nacións que ten case carácter 
premonitório. O presente corrixe 
alguns erros, e fornece 
informacións complementárias: 
número de habitantes, familia 
cultural á que pertencen, nome en 
língua própria e catalán e 
reprodúcense todas as bandeiras 
nacionais. Os interesados pódense 
dirixir para adquirir o mapa ao 
CIEMEN (Tfno. (93) 302 01 44 
ou Fax. (93) 412 08 90). + tabilidade asistida por ordenador.• Xaime llla Couto con Fernando Pereira, alcalde de Soutomaior. 
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PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas) 

Nome ·····-·························· .... Apelidos ............................................................ . 
Enderezo ......................................................................................................... . 
Teléfono ................................. Povoación .............................................. '. .......... . 

Suscrébome ao periódico A Nasa Terra por un ano/semestre ao précio de: 
Galiza/Estado/Portugal .......... . 6.200 pta./ano .............. 3.200 pta./semestre 
Europa ................................. .... 7.800 
América e resto do mundo ...... 9.600 

a) Subscricións para o Estado español 

D Talón bancário adxunto 
O Reembolso (m.áis 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 
O Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

BANCO/CAIXA DE AFORROS ...... ....... .............. CONTA/LIBRETA .......................... . 
TITULAR CONTA OU LIBRETA .................................................................................. . 
Nº SUCURSAL ......... POVOACIÓN ........................ PROVINCIA ............................. . 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan 
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

A enc:crada Cié Lilbl05 COl1Y' 

Undoso: od 
a traxédia de non p er 

vo\tar 

A información que paga a pena ter 



O conto 
· renovado do 
Señor Paco 
Desde os tempos de Joselín , nin
guén se atreveu a volver sobre as 
claves do conto tradicional. Hou
bera retornos, pero nengun deles 
superaba o costumismo máis opor
tunista. Nalguns casos regresaban a 
un tempo estético anterior ao con
tista de Baiona e nen sequer daban 
atinxido a dobre intención. 

Carlos Blanco é un home do teatro 
e da rádio que abriu para as 
ondas da RTG a porta conde
nada da cava do conto. O éxi
to daquel eñor Paco da sua 
invenc ión, foi espectac ular. 
Un conceito gri e institucio
nal da rádio, que por certo di 
rixe un co tumista afervoado 
coma Xo é Lui Blanco, escu-
ou o programa do Señor Pa

co. 

Dir ctamente Paco é un es
pectáculo no que Blanco afon
da na ua per oal interpreta
ción obre o relato tradicional. 
Con el volve a vida o tipo ra
diofónico que a RTG condea
ra fu ncionarialrnente á morte. 
O lazari mo do Señor Paco 
re ulta renovador. Dunha par
te afonda nun costumi mo de 
per pectiva ancha, no que en
tra a ironía, a referéncia ac
tual a trampa do humor blan-

co que envolve 
outras claves, a 
apelación á me
mória, o traballo 
de voces e de 
instrumentos. O 
xogo de cintura 
do Señor Paco, 
convertido en 
home espectácu
lo, é maior aqui 
sen a constric
ción da emisora 
oficial do Monte 
do Faro. 

O espectáculo é 
por demais sin-

Éun 
espectáculo 
no que 
Blanco 
afonda na 
sua persoal 
interpreta
ción sobre o 
relato 
tradicional. 

G~~O 

xelo. Desde un estaribel de orques
tra, o sefíor Paco anúncia un pro
grama de rádio con participación 
directa do público. O diálogo tele
fónico crúzase con cancións e mú
sica do Señor Paco e o grupo Tre
boada, que disputan entre vários 
estilos, mesmo dentro dunha soia 
pe za. 

Blanco fai cachizas dos usos pre
potentes do micrófono. Comeza de 
locutor de peito finchado e remata 
cun olla morado. Despois dun Ne
gra Sombra en rock lento, chama á 
autora do texto para poñelo pin
gando. "Adeus, Paco, non sei can
do nos veremos". 

A construcción do anti-heroi 
engancha ao público. Tanto na 
rampa trunfante como na do 
fracaso, o Directamente Paco 
mantén unha relación intensa 
co público. Que curioso: a sua 
é unha casa de humor con ben 
máis pisos ca moitos sainetes 
monocordes enormemente 
subvencionados. 

Tal vez teñamos que agrada
cer11e a RTG a expulsión do 
Señor Paco que asi recupera
mos cheo de vitalidade e ide
as. Carlos Blanco fai verdade 
ese dito compostelano de que 
con todos os materiais huma
nos que Blanco Campaña-Vi
llot-Fraga Iribarne recusan na 
emisora oficial teriamos unha 
radio sobresainte. E para 
máis, divertida.+ 

G.L.T. 
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Cordas 
en rotación 

Exposición de 
obra gráfica de 
Virxínia Calvo 
O qu unha arti ta de pouco mái 
d vintecinc ano coma Virxínia 

alvo d ida re umir todo o eu 
intere e artf ti o á pr ura da in
ve tiga i6n da obra gráfica -téc
nica que de poi de er cultivada 
no tado e pañol por nome tan 
ignificados coma Goya e Picasso, 

non acaba de obter o rec ñecimen
to xeral que e ixe en parte polo 
prurito de amprar 6 obra única, 
do que e podan agardar o vaivén 
do mercadoCl) . 

De de o princfpio Virxfnia Calvo 
soubo que era a obra gráfica a que 
máis podia acercarse á ua en ibi
lidade pictórica. Dunha parte, a po
sibilidade de combinar os saberes 
próprios dun ofício cos da criación 
artística que no caso da xoven ar
tista adquiren máis relevo pola in
clusión dunha faceta experimental 
-introdución de pintura plástica, 

de carborundos, emprego de múlti
ples suportes para os seus grava
dos, etc. Pola outra banda, a maior 
reprodutividade da obra artística 
que permite abaratar os custos dun
ha obra artística que, no outro ca
so, só chegaria ás bolsas dos privi
lexiados. 

AS AVES DE RAPINA 
EN GALIZA 

Guía de campo e guía didáctica 
Pablo Rodríguez (Oitabén) 

Os grabados 
tratan de 
oferecer 
unha mostra 
de signos 
en rotación, 
de 
grafismos 
que se 
desenvolven 
sobre un 
es pazo 
difuso. 

Xa desde a sua es
pecial i zaci 6 n en 
gravado na Escala 
de Belas Artes de 
Madrid, Virxínia 
ven traballando e 
expando obras 

que xiran en tomo ao movirnento 
através da metáfora da corda que 
vai xirando sobre un fondo de xeo
rnetrias ben definidas. A prirneira 
impresión é de contraste: sobre ese 
fondo reticulado onde a menudo os 
protagonistas son as cores verme
lla, álzanse en primeiro termo as 

Dylan Thomas en 
gal ego 

Na colección de Grandes do naso tempo 
Xerais entrega un libro de Dylan 
Thomas Retrato do artista como 
cadelo traqucido por Manuel Anxo Laxe 
Freire. O libro é un conxunto de relatos, 
escritos no 1940 por un autor que é 
considerado como un dos principais 
autores da literatura inglesa do presente 
século. Escritor de obras teatrais e 
narrativas consideraba a poesia coma un 
masto da sua própria loita individual.. 

Guia de leitura 

Edicións do Cumio ven publicando 
· unhas guias de leitura sobre algunhas 

das máis importantes obras da nosa 
literatura. A última publicada é de 
Ramón Nicolás sobre O soño sulagado 
de Celso Emílio Ferreiro. • 

manchas, máis saltas, case coma un 
exercício de caligrafía á la Mother
well, os perfis horizontais ou verti
cais da corda en rotación. 

Empregando unha imaxe que serviu 
para definir un libro de Octavio 
Paz, os grabados de Virxínia Calvo 
tratan de oferecer unha mostra de 
signos en rotación, de grafisrnos 
que se desenvolven sobre un espazo 
difuso: Iso non irnpede que cada un
ha das obras teña unha autonomía 
própria, polo que a obra da artista 
entra sempre dentro dunhas coorde
nadas estilísticas ben precisas. 

Todo o mes de Xuño mostráronse 
unha trintena das suas córnposi
cións --desde os formatos grandes 
até os máis pequenos, case coma 
ex-libris- na sala de exposicións 
do Banco de B.ilbao-Vizcaya que, 
grácias ao interese da sua nova ase
sora artística, logra un espazo recu
perado para as exposicións artísticas 
nunha comarca onde a notícia do 
último ano foi rnáis o peche de ga
lerias - Sic en Vigo; Santiago Cor
bal en Pontevera- rnáis que a cria
ción de novas espazos. Por iso e po
la calidade da obra de Virxínia Cal
vo a noticia é dobremente grata.+ 

CARLOS AMARO 

(1) Exposición na Sala do BBV (Vigo) 
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Caldelas, a 
grande chaira 

/ ourensan, 
estudiada por 
Sotelo Branco 

E comun referirse á Terra de Meli
de para dar un modelo de traballo 
colectivo comarcal. Traballo logra
do por homes da xeración Nós. Des
pois daquel modelo hai outras apor
tacións sernellantes tanto de equipos 
como individuais. A mais recente é 
a dedicada a Caldelas , unha obra 
de Olegario Sotelo Blanco(l). 

Previamente, este ernpresário e es
critor publicou Castro Caldelas y 
su comarca 1981, red. en 1989) 
asi corno unha breve biografía do 
Irmao António, fundador dunha 
institución asistencial con presenza 
en Catalunya e Galiza, a rnais de 
outras obras nas que se mencionan 
aspectos da bisbarra caldelá. Sote
lo Blanco demostra unha solidari
dade cos seus paisanos e un amor 
nunca satisfeito a sua terra natal. 

Os dous volumes, cos que agora 
agasalla a Caldelas, son de difícl 
clasificación; aparecen como "An
tropoxia cultural" , pero sobardan 
calquera clasificación convencio- · 
nal. O primeiro abranxe a xeografia 
e a história comarcal. Sotelo aténse 
ás conclusións dadas e ás suas in
vestigacións sobre estes aspectos: 
nada de asestar críticas radicais a 
outras afirrnacións anteriores de au
tores recoñecidos inda que procli
ves a fantasias en temas tan suxetos 
á verificación. Por exemplo, V. Ris
co aceptou, na sua Xeografia a pro
víncia de Ourense, corno orixe do 
topónimo "Caldelas" a referéncia 
popular "cal de elas", cal das fillas 
me das en matrimónio. 

Este tipo de etimoloxias gusta aos 
narradores locais. Sotelo nen o 
menciona con excelente gusto e 
respeto á realidade histórica desta 
como das restantes cadelas gale
gas, todas orixinadas en fontes ou 
termas "cálidas". 

o segundo volurne corresponde 
rnais estrictamente ao que coñece
rnos corno antropoloxia cultural. 
Sotelo apresenta con morosidade o 
vivir dos caldelaos dos anos 50- 70; 
as tradicións anteriores emerxen a 
cada paso e a~ rnutacións posterio
res tamén. Pero a ollada de Sotelo 
está naqueles anos aa sua infáncia, 
mocedade e primeiros anos de ida e 
volta Caldelas- Catalunya. E unha 
narración e descripción testemuño. 
Hai que afirmar que nos anos 5-70 
deste s. XX houbo máis cámbios 
económicosociais na Galiza rural 
que en moito séculos anteriores: 
houbo un salto do tardofeudalismo 
(refrotado polo Franquisrno) a unha 
sociedade e a unha economía agrá,-

(continua na páxina seguinte) 

GAJdM 
editora 

Torres do Pino- Bloque Sul, 1 Oº A. 
Telf. (988) 21 60 28 

Apartado 1168 - 32001 OURENSE 
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ria capitalista, un paso do campesi
ñado tradicional ao "granxeiro", 
unha sustitución do antagonismo 
vila-aldea por un mundo agrário · 
que busca constituirse como 
unidade centrada na vila e con ur-
. banismo disperso. 

Deixar testemuño deste proceso é 
unha contribución decisiva para a 
história de Galiza. A sua valoración 
deste fenómeno é especialmente 
constatábel n6 cap(tulo da emigra
ción (v. 2, pp. 334-371). Caldelas 
perde a metade da poboación entre 
1900 e 1986. Despobóanse várias al
deas e casais. Medran os núcleos 
municipais, principalmente O Cas
tro: "O despoboamento das aldeas e 
esta repoboación nova das vilas cra
rexa un estraño mapa de poboación 
de Galicia. A grandes trazos, e sim
plificando, podería dicirse que unba 
boa parte da actual poboación galega 
se concentra nos núcleos urbanos e 
forma parte da poboación activa; ou
tra parte, máis minoritaria, mantense 
nas aldeas, conservando as activida
des da economía tradicional. Entre 
un e outro extremo, vai en ·aumento 
o fenómeno social destas vilas repo
boadas con xentes que xa non poden 
considerarse activas"(p.371, v-2). 
Son os retomados da emigración. 

Sotelo non escatimou medios para 
que os dous volumes resulten de 
factura brillante en formato e im
presión. Quixo, polo que se ve, 
ofecer aos caldelaos un produto de 
calidade material e formal. 

En todas as monografías como a 
presente, os autores introducen as 
suas apreciacións e deixan constán
cia da valoración de innumerábeis 
variábeis coas que se atopan. Sotelo 
non falta a esta regra. Empeza por 
atribuir a "desfeita"caldelá á muta
ción política e económica dos "tec-
· nócratas" do Franquismo nos finais 
do cicuenta. Abandonaron a autar
quia e' sacrificaran a agricultura a 
unha industrialización " que se ba
seaba en dúas claves brutais: máxi
ma rapidez, no tempo, e moi con
creta localizaciónn , no espacio. 
Evidentemente iso significaba- e 
significou- unha agresión imparable 
e irreversible para o trequeleante 
sector prim.ario: descapitalización 
inmediata e absoluta do campo etc". 
Mais adiante , Sotelo engade a este 
determinante o da irresponsabilida
de dos poderes locais nunha aventu
ra que deixou a Caldelas no camiño 
da ci.espoboación e da aniquilacion 
cultural. Compriria dicir tamén que 
Caldelas, unha bisbarra da Montaña 
galega, podía e ainda pode ser 
transformada nunha bisbarra de 
produccción nos tres sectores, se 
contase con poderes locais menos 
aferrollados ao clientelismo ouren
sán pródigo en delírios. A crítica 
dispersa na obra de Sotelo é ben 
merecida. E a pena, que non ten de 
momento cura,está na falta de pro
xectos que rehabiliten esta chaira de 
sóbria beleza e de pasado nobiliar. 

Pódeselle poñer máis dunha tacha 
a obras des~e tipo: repeticións, 
subxetivismos ... pero todo canto 
se diga non obstaculiza ao seu va
lor indubidábel: son obras de desa
lienación , de liberación , para lec
tura de todos os veciños; impres
cindíbeis par<1:. garantir a andaina 
<leste· presenté que non repita as 
aniquilación do imediato pasado.+ 

FRANCISCO CARBALLO 

SoTELO BLANCO, ÜLEGARIO, Antropolo
xía Cultural da Terra de Ca/delas, San
tiago de Compostela, Distribución Sote
blan S.A. 1992, 2 vols. pp. 1.187 

CRITICA DO CRITICO 
Os que seguimos semanalmente 
a traxectoria de A.N.T., procu
rando encontrar nela algunha 
luz que nos guíe neste triste de
valar da cultura galega cara a 
extinción total, ternos sido mor
tificados desde hai unha chea de 
anos coas opinións , as 
boutades, os arroutos e, sobre 
todo, as simplezas de certo críti
co chamado Xesús González 
Gómez. Facer un listado de to
das estas incidencias daría mes
mo para unha tese doutoral ou, 
cando menos, para un cursiño 
de doutoramento sobre o des
propósito verbal, unha nova for
ma, polo que se ve, de concebir 
a crítica literaria, raían coas an
toloxías do disparate e, acaso, 
se houbese só un pouqiño de 
enxeño, cos libros de José Luís 
Coll. Os que ademais de lecto
res somos tamén escritores e 
atendemos con especial meticu
losidade aoque de novo aconte
ce nas letras galegas, asistimos 
asombrados durante moitos me
ses ao prodixio irrepetible da 
súa producción crítica, sendo ta
mén nalguns casos, como se sa
be, víctimas do seu exceso, para 
logo converter o noso asombro 
en ollada piadosa, afrontando a 
lectura do seu artigo de cada se
mana, non coa actitude atenta 
do lector interesado en adquirir 
unha opinión sobre un determi
najdo libro, senón co sorriso 
irónico e xa cheo de malicia de 
quen se debruza sobre un texto 
para procurar unicamente a gargallada. 

O estilo sincopado e ilexible, os constantes ana
colutos, a carencia dunha mínima formación so
bre teoría literaria, os posicionarnentos dispares 
atendendo a determinados grupos de poder (sei 
dalgún xoven escritor vigués que o telefonea se
manalmente e mesmo lle contaxia frases que la
go figuran nos seus artigos, mellorándoos nota
blemente), a falta de elegancia e de ironía, a ca
rencia de respeto persoal polos autores, aos que 
por veces aldraxa con alusións impropias de 
quen asume a responsabilidade da crítica, fan 
da' súa obra un conxunto irrepetible e moi digno 
de ser destacado na nasa historia literaria como 
un modelo a non seguir, unha especie de Don 
Juan de la Cueva moderno pero sen trampitán. 
Certa aura de malditismo e de distancia, unida 
ao papanatismo que aínda sofre unha boa parte 
do noso ambjente cultural, procuran facer del a 
voz do lector agredido, unha especie de franco
tirador sanguinario e despiadado no Saraxevo 
das nasas letras, todo un exemplo do crime fra
ternal, continuador do drama de Caín e de Ró
m ulo sobre a face da terra, repetindo a vella 
consigna de que en galego se publica pouco e 
malo. Mais o resultado non é, senón, un discur
so, patolóxico e autoexcluínte, e que esconde, 
como poucos, os pecados da maledicencia e da 
envexa non confesa. Nada hai na súa actitude 
que responda ao que cabe esperar dun crítico. 
Non se tipifican as obras en correntes significa
tivas, non se establecen coincidencias que axu
darían ao lecot de xeito que puidese conectar 
unhas obras con outras, non se articula a visión 
da nosa tradición literaria como un todo, enten
déndoa como código de imaxes e fabulacións 
dunha sociedade determinada nun tempo con
creto. só peregrinas argumentacións sobre os li
bros que farían naufragar na Selectividade a un 
mal alumno de C.O.U., convertendo as páxinas 
culturais de A.N.T. á aburrida monotonía dunha 
pésima revista escolar. 

Os que argumenten ao seu favor unha suposta 
independencia, necesaria ante o chalaneo exis
tente no munod literario, con grupos de escri
torciños sempre dispostos a darse unha man de 
xabrón, deberían facer unha análise polo miúdo 
de certas críticas, cando o grande campión da 

MANuEL FORCADEIA 

~ 
ROGER CAILLOIS 

xusticia literaria é quen de 
subir aos altares auténticos 
bodrios, paño por caso o últi
mo libro de Alfredo Conde. 

Dicía George Steiner que "o 
crítico, cando mira cara atrás, 
ve a sombra dun eunuco". 
Pois ben, non cabe a menor 
dúbida de que González ten 
tentado, sen éxito, ocupar un 
humilde posta de bedel no 
noso Parnaso nacional, con 
tímidas tentativas que case 
ninguén, ata agora, tivo o maJ 
gusto de criticar. Primeiro 
impediu que os lectores gale
gos puidésemos achegarnos á 
poesía surrealista francesa 
mercé a unha desafortunadí
sima traducción onde labraba 
con machado de leñador o 
que non era inicialmente máis 
que pura ebanistería. Lago 
publicou un libro lamentable 
intitulado Ucronías, baixo o 
pseudónimo cobarde de Car
los Posada, no que, coa peor 
prosa galega deste século, 
conseguía que o lector non 
rematase sequera de ler a la
pela, aínda que algúns deste
midos afrontásemos con aspi
rina e café a totalidade do li
bro. Logo (non todo había de 
ser malo e mirar en hemero
tecas sabe calquera) recolleu 
vellos textos de Álvaro Cun
queiro, vertidos doutros idio
mas para o galego. Agora, e 
para culminar este impresio
nante currículum, González 
faise traductor de prosa. 

A carencia 
de respeto 
persoal 
polos 
autores, 
fan da súa 
obra un 
conxunto 
digno de 
ser desta
cado como 
un modelo 
a non 
seguir. O 
resultado 
é,un 
discurso, 
patolóxico 
e autoex
cluínte, 
que 
esconde, 
os pecados 
da maledi
cencia e 
da envexa 
non 
confesa. 

Se antes falábamos do leñador metido a ebanis
ta, agora poderíamos falar da camisa de once 
varas. Suponse que para traducir un libro fai 
falta manexar, aínda que só sexa un pouco, dous 
idiomas; o orixinal (non se pode traducir tete 
por teta, por exemplo) e o resultante. Pois ben, 

González, aínda que debe sa
ber algo de francé (e nisto de
be radicar unha boa parte da 
ua descomunal contribución 

ao galego literario), fai como 
se non o soubese, e o galego, 
como sospeitábamos desde hai 
moito tempo, é para el un re
xistro distante , un dom inio 
que ata agora lle ten sido ve
dado , o que lle outorga, en 
dúbida, un aquel de exotismo, 
unha pátina de di tanciamento 
que no permite ler o texto co
mo algo e crito no extranxei
ro. De ta dobre incidencia non 
pode aír mái que un re ulta
do lamentable, un de e texto 
que produce verdadeiramente 
a catar e no lector, incitándoo 
me mo a procurar o teléfjono 
da editora para re lamar unha 
indemnización. E i to é no que 
a aba onverténdo e Poncio 
Pilato de Roger Cailloi l, 
que é unha magnífica novela 
no orixinal francé . 

Para empezar González de co
ñece que a partícula ubordi
nante antepoñen o pronome 
átono no galega. (" n e de a
lenta", pá . 22; 'porque o Sa
nedrín preocupara e de que í 
sexa'', páx. 19). Emprega 
con tante ca telani mo 
("Preveniu veu pre1 enir a Pi
la to " páx. 29; "Miráronme 
con asco', páx. 25· "póndoa á 
cotna da avaricia', páx. 24). 
Descoñece a conxugación dos 

verbos galegos tanto no xeral como no concre
to. ("os que farán que Deu sofra", páx. 25; "El 
sabe que non houbese podido regatar ao ho
mes , páx. 25; "O romano houbese xurado que 
Xesús de Nazaret..." páx. 21. D vía e de toda 
as normativa alí onde non exi te ningunha di -
cusión. (Sobiranía' páx. 7· " Pilato non 
pen ara nito", páx. 20; "Cubizosos , páx.. 24). 
Ou da normativa oficial na que e cribe ("Era 
ruivo", páx. 23). Non coloca o arbgo <liante do 
posesivo ("Deste modo conservan eu valor" 
páx.. 22). Etc., etc. 

Resulta lamentable que alguén ocupado en dar 
clase de e tilo e de lingua literaria a canto e -
critor gaJego exi te, careza da mínima ferr -
menta para de envolver o traball mpre trai
dor (e nunca mellor <lito) do traductor. Se o po
eta e o pro i ta deben procurar exercicio da 
crítica como labor de aprendizaxe, tamén o crí
tico debe e tablecer un contacto co traballo de 
creación para con eguir máis agudeza. Gonzá
lez non parece ter e tatura moral nin intelectual 
para empeñarse nun esforzo que o afaste da ú
as divertidas crítica , as me ma que o itúan 
como un exemplo inistro dun do labores inte
lectuais máis difíciles e nece arios. 

A.N.T. pode sentirse orgullo a de contar entre 
os seus colaboradores habituais a un home dig
no de ser estudiado nas escalas de xomalismo, 
un exemplo, como poucos, de que este país per
tence, verdadeiramente, ao terceiro mundo, aín
da que dubido que en Angola e Mozambique 
sexa posible encontrar exemplos equiparables. 
Os que soñamos cun país distinto podemos 4ur
mir tranquilos. Por fin dimos cunha alternativa 
nacionalista e de esquerdas que filtre unha nes
ga de luz na mesta escuridade das nasas letras, 
unha voz independente e aguda que saiba afas
tarse do influxo nefasto dos grupos de poder, un 
brazo que saiba marcar o rumbo preciso no le
me da nasa creación literaria. Rezaremos a Bre
ogán para que manteña aceso o facha desta 
enorme intelixencia. 

Síntoo moito, querido, pero Minerva nunca xa
cerá xunto a ti.+ 

1) Roger Caillois, Poncio Pilatos, Ed. do Cumio, 1992. 
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A AUTOMEDICACION 

O consumo de medicamentos por iniciativa propi~ 

ou seguindo consellos dun amigo,veciño ou compañei

ro, pode traer consecuencias negativas para a saúde. 

UNTA 
CEGALXlA n 

Algunhas doe~zas teñen síntomas parecidos pero só 

os prof esionais da medicina están capacitados para 

indicaren un determinado tratamento, logo de valora

ren cada caso individualmente. ~ómpre ter sempre 

presente que, ademáis do efecto desexado, os medi

camentos poden provocar efectos . secundarios, 

sobre todo se non se usan correctamente. 
CONSELLERIA DE SANIDAD E 
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. CULTIJRAL 

] oan Fuster, o derradeiro volterian_o 
O es.critor valenciano morreu aos 70 anos, l?nxe de todo centro de poder 

•X. GONZÁLEZ GÓMEZ 

O pasado dia 21 morria Joan Fuster (1922, Sueca, Valéncia), a 
pique de cumprir os 70 anos. Quen era Joan Fuster? Difícil seria 
definilo cunha só palabra. Mais se ousarmos facelo diríamos que 

era o derradeiro volteriano. Un mestre céptico pero comprometido. 
Un mestre lonxe de todo centro de poder, que vivía e praticaba a 
província (no sentido que a esta palabra lle dan os clá ico ). 

Fillo dun ebanista e profesor de de-
. buxo de diversas institucións priva

das, de ideoloxia carlista, durante 
un pequeno tempo participou da 
ideoloxia do seu pai. En 1943 co
mezou -segundo as suas pala
bras- a carreira de direito por pu
ra nugalla. Carreira que acabaría en 
1947. No entanto descobre as posi
bilidades do catalán como língua 
literária e -parellamente- a sua 
ideoloxia vai sofrendo transforma
cións: rexionalista ben entendido, 

rexionalista, nacionalista valenciá e 
--defínese el- catalanista. Enten
dendo como catalanista a unión 
dos países cataláns. Non naciona
lista. No seu estupendo Diccionari 
pera ociosos (1964) a entrada "na
cionalismo" remata da seguinte 
maneira: "Ser nacionalista, hoxe, 
tamén é un anacronismo. Só que, 
no fondo, bai 'povos' que ainda 
non poden ser máis que isto. É ab
surdo. Tristemente absurdo". Fus
ter viña a dicerlle aos intelectuais 

españois que, talvez, ser naciona
lista catalán, galego, basco -para 
cinxirnos ao Estado español- era 
absurdo, pero non podemos ser ou-

tra cousa do que nacionalistas. 

Unha vez acabada a carreira de di
reito torna á sua vila, Sueca, e 

A finais dos 50 descobre o marxismo. 
Un marxismo nada dogmático e, 
sobretodo, gramsciano. 

exerce de avogado. Por pouco tem
po, en 1952 decide profi i nalizar-
e como e critor e comeza a publi

car libro . Libro e artigo que o i
tuarán no cúmio da literatura cata
lana actual, como en aí ta, o ret -
do. Libro d diver a temática: L 
originaiitate, Figure de temps, El 
descredit de la realital, L' home 
mesura de totoes les co es, Contra 
el Noucentisme, Poetes, mori co · i 
capelfans, Heretgi s, revo lt i 
sermon , Literatura catalana con-

¡-------------------------------------~-------------------------, 

PARA 
1· 

Na praia, na montaña, na oficiña ou na adega non esqueza un exemplar de 

EsTAMPAS 
DO MUNDO 
ELEGANTE 

a obra cardinal de Xesus Campos. 

ACABAR D UN HA VEZ POR 
A 
EDICIÓNS 
AJIOSADBBA 

TODAS COA GALIZA 
AXIÑA Á VENDA 

Fago xa a sua reserva 

L---------------------------------------------------------------~ 



temporania, Causar-se d' esperar, 
Nosaltres eles valencians, etc., que 
faran do ensaísta de Sueca un "ma
ítre a peiJ.ser" ªº seu pasar. 

A finais dos 50 descobre o marxis
mo e isto vaise notar nos seus li
bros e artigos. Un marxismo nada 
dogmático e, sobretodo, gramscia
no. Con Montaigne e Voltaire, An
tonio Gramsci é o trípode sobre o 
que se asenta o pensamento de Jo
an Fuster. (Compre, tamén, non es
q u ec er ao Eugeni d 'Ors do 
Glosari, antes de abandonar o cata
la.nismo). Sobre estes tres pedes
tais, o escritor de Sueca vai aponta
lar os seus ataques aos intelectuais 
liberais-xacobinos españois. En 
dous libros, sobretodo. Un publica
do directamente en español e que é 
unha recolla de artigos: Contra 
U namuno y lo demás, onde amos a 
claramente a raíz unamuniana e 
madariagana (de Salvador de Ma
dariaga) do franquismo. Sinala que 
no libro do coruñés publicado en 
1935, Anarquía o jerarquía, están 
as abases do franquismo e que para 
el é un mistério que Madariaga fo-
e antifranqui ta. Neste libriño (pu

blicado en 1975 por edicións Pe
nín ula) tamén dá un pequeno re
paso, de de unha per pectiva volte
riana e demócrata, peneirada por 
un marxi mo sui generis, a diver-
o mitos da inte

lectualidade espa-

ciano explica como reacciona o 
presidente da República española 
perante da rebelión popular de 
1936. Para Azaña, en Xullo do 36, 
ainda con máis forza que a rebe
lión militar estala o cabilismo ra
cial de los hispanos. Para este, co
mo para a direita española (só a di
reita?), a rebelión -a militar, cla
ro- de 1936 pode servir para al
go: para solucionar o problema do 
cabilismo, quer dicer, o problema 
dos nacionalismos periféricos. En 
La velada de Benicarló, Azaña 
chega a dicer que se Valencia se 
mantén é grácias a Madrid, cando 
o governo que el presidia liscou da 
capital para ir a Valencia. Pero esta 
constatación non ten importáncia, 
o que importa é ver que para Aza
ña, como para os intelectuais espa
ñois, España -a República espa
ñola- só se salvará se se salva 
Madrid. Xacobino con século e 
médio de retraso (e, por outra ban
da, sen o valor e o espírito revolu
cionário dos xacobinos franceses 
que souberon armar ao seu povo) 
mostra o seu desprezo cara o que 
non é como el. Xacobino, ou xaco
bi nos, non entenderon que en 
1936, ao amparo da rebelión mili
tar, houbo duas rebelións máis: a 
proletária e mais a periférica. Es
paña, estado criado sobre bases fa-
1 asas, estala en anacos en 1936: 

Azaña -e outros 
que se dician revo
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COÑECIMENTO DE GALIZA 
JoANFUSTER 

Porque, en realidade, que sabe- Q 
mos -nós, os de acó-, que chega- trab~llo de Castelao, 

Risco, Otero, Cuevillas ... 
asentaba a posibilidade 
dun reencontro dos 
galegas consigo mesmos 
e unha autoanálise 
colectiva de vizosas 

mos a saber de Galiza? Paréceme 
que moi pouco, e ainda se pode 
dubidar que ese pouco sexa sem
pre xusto e fundamental. Desde 
logo, sempre haberá, dos nosos, 
quen esteña ao dia dos problemas 
e as esperanzas galegas. Estou 
certo. Mais tamén é seguro que a 
maioria da nosa xente, mesmo 
nos sectores máis avisados e sen
síbeis a respeito das grandes cues
tións colectivas, padece unha ig
noráncia bastante profunda sobre 
as cousas da Fisterra. E nunca 

repercusións. 

mellor dito iso de "Fisterra": o antigo topónimo ainda re
sulta válido, absolutamente válido para nós. ( ... ) 

ra á Galiza. Eo, ante todo, para 
Galiza, naturalmente: supón o 
afianzamento dunha continuida
de moral sobre a que deitan as 
poucas ou moitas perspectivas de 
"futuro" que podan arbitrarse os 
galegos. E éo para toda a xente 
do Ruedo Ibérico -e serva a ex
presión valleinclanesca-, porque 
a voz e a realidade de Galiza 
contan o seu e seria suicida non 
telo presente cada día. 

Non podo falar da situación ac
tilal de Galiza cun mínimo co-

ñola: Ortega, Bal- N 
me , Madariaga, O VOlume 

lu cio nários- e os 
seus, axudaron a re
compolo. Estaban, 
no fondo, máis cos 
de enfrente que co 
povo ao que dician 
representan e sem
pre desprezaron. 
Moitos deles coida
ron que o franquis
mo solucionaría os 
problemas galego, 
catalán e basco, xa 
sabemos como. Lo
go, acabada ague
rra, encontráronse 
cos galegos, cos ca
taláns, cos bascos e 
cos proletários nas 
cunetas, nos cárce-

A irnaxe máis difundida de Galiza procede, a médias, da 
literatura e do folclore. E unha chisca tamén, da tarxeta 
postal de paisaxes relambidos. E menos mal, de todos os 
xeitos, se polo camiño da leitura se vai alén de dona 
Emilia Pardo Bazán, de Valle Inclán e de Gonzalo To
rrente. Non sole ser asi. Como fontes de información, 
"Los Pazos de Ulloa", as "Comedias Bárbaras" ou "El 
señor llega", distan moito de ser lirnpas e abundantes. 
Non direi que estas e outras obras literárias, que teñen a 
Galiza como "fondo", sexan reprochábeis por falsas: son 
insuficintes e hai que tomalas a beneficio de inventário e 
non esquecer o que teñen de hipérbole ou de siléncio nen 
o que nelas responde a pasado xa abolido. A miudo tro
pezo por aí con boas almas que me falan do País Valen
ciá cuns amenos prexuícios pescados nas novelas de don 
Vicente Blasco Ibáñez: sen rexeitar a visión de "La Ba
rraca" ou de "Cañas y barro'', máis ou menos "verídica", 
resulta penoso ver como un cliché parcial e oitocentista 
ainda pode circular sen as debidas reservas. Unha litera
tura só admite ser aceitada como "reflexo" dunha socie
dade cando o seu obxectivo abranxe zonas anchas e den
sas do vivir social. No caso valenciano, Blasco é un au
tor case senlleiro, e a sua atención centrouse exclusiva
mente nunha área "comarcal" máis ben reducida. Os li
teratos galegos que coñecemos, máis numerosos e máis 
diversos, tampouco cobren todo o espácio desexábel. 
Con eles, como guias, apenas pasaremos dunha observa
ción inconexa, fragmentária ou superficial. 

ñecirnento de causa: son dos in
cursos en pecado de ignoráncia. Puiden follear estes días 
unha parte da producción bibliográfica procedente de 
"Galaxia", o activo núcleo de Vigo, e este módico con
tacto abriume os olios á tristeira indixéncia dos meus da
dos. Só sei que non sei nada, como dixo o outro. Non 
podo falar de Galiza, repito. Mais sos~ito que o intento 
de renacirnento cultural que se está desenvolvendo ten 
unha arela moi decidida e non se limita ao arriscado xo
go do maildarinismo localista. Era este un perigo que co
rría. As publicacións galegas a que me referin insérense, 
normalisimamente, na encrucillada intelectual máis viva 
do momento. E sen perder chisca da sua raigame riacio
nal: de Heidegger, Joyce ou Proust vólvese sempre a Ga
liza. Doutra banda, tamén non se trata dunha simples 
efervescéncia especulativa A proxección "social" deste 
insigne labor será grande ou cativo; é evidente, porén, 
que os propósitos son amplos e non descoidan nen un só 
aspecto decisivo da comunidade. "Galaxia" edita unha 
''Revista de Economía de Galicia" e este só feito signifi
ca moito. Ao pé dos poetas e os narrados, os filósofos e 
os ensaistas, dos historiadores e dos críticos, non podia 
faltar o estudo e o dictame do economista e do sociólo
go. E iso é a mellor garantía de que o asunto vai a sério. 
O ánimo é amplo e atento. Hai uns homes con ideas cla
ras e con vontade resolta. A Galiza de mañá deberalles o 
mellor que chegue a conquerir. 

Américo Ca tro e 
Sánchez-Albornoz 
-enguedellados 
nunha polémi ca 
que non leva a par
te nengunha, ade
rnai de avisa Fu -
ter, o dou dicer o 
me mo-, Menén
dez Pelayo , Me
néndez Pidal ou 
Laín Entralgo. 

Pero é no volume 
Destinat (sobretot) 
a Valencians (Eli
seu Climent, 1979) 
onde o axuste de 
contas co liberalis
mo e o progre i -
mo e pañol por 
parte de J oan Fu -
ter é totaJ. Recolle 
e te vol ume toda 

Destinat 
(sobretot) a 
Valencia ns 
(Eliseu Climent, 
1979) o axuste 
de contas co 
liberalismo e o 
progresismo 
español por 
parte de Fuster 
é total. res, xuntos enfrente 

do mesmo pelotón 
de execución. Estes 
intelectuais liberais 
non fixeron roáis 
que cegar ao seu 

Mais na Galiza hai moito máis que dona Emília, don 
Ramón ou Torrente Ballester -se é que Torrente é gale
ga-: hai "outras" literaturas, ali. E dela, os forasteiros 
só retemos unhas vagas referéncias medievais e os no
mes pioneiros de Rosalia de Castro e Curros Enríquez. 
Mágoa. Porque, no seu conxunto, a literatura galega 
oferece unha riqueza e unha complexidade de matices e 
de intencións que xa nos permiten acercarnos ao verda
deiro rosto de Galiza. 

unha érie de artigas publicado en 
diver o ano e lugare . O que no 
intere a aquí on unha nota pu
blicada nunha reví ta catalana de 
México. ela anali a o valenciano 
a ideoloxia reaccionária-xacobina 
do lib rali rno e pañol (a mi éria 
do liberali mo e pañol). Dou on 
o exemplo que pon Fu ter: Sal
vador de Madariaga e Manuel Aza
ña. De Madariaga x.a e dixo, a 
grand treito , o que pen aba Fu -
ter. Sobre Azaña, o en aí ta valen-

povo e ervir aos eus amos. Eis a 
mi éria do liberali mo español, e 
o eus continuadores e seguido
re , eguado Joan Fuster: despre
zar todo o que é diferente deles: 
da nación non españolas até ao 
proletariado. 

No que levamos de século, o trabano de Castelao, de Vi
cente Risco, de Otero Pedrayo, de Floro L. Cuevillas 
asentaba a rexa posibilidade dun reencontro dos galegas 
consigo mesmos e o princípio dunha autoanálise colectiva 
de vizosas repercusións. Algunha vaga notícia diso filtra
ba até nós de cando en vez. Agora mesmo existe na Gali
za un intenso movirnento de restauración intelectual, e dá 
un pouco de vergoña recoñecer que nen sequer posuimos 
unha cativa información do seu alcance. Os libros de gar
cía Sabell, de Ramón Piñeiro, de Rof Carballo, de Ramón 
Lugris, de Celestino F. de la Vega. de Xosé Maria Alvarez 
Blázquez, de Francisco F. del Riego, etc .... e os cadernos 
trimestrais de "Grial", revista de alta cultura, constituen 
un fenómenos de indiscut.füel importáncia, e non só de ca-

Nada disto pode sernos alleo. Estamos embarcados na 
mesma nave, compartimos idénticos obstáculos e seme
llantes rémoras, existe similitude, paralelismo ou paren
tesco entre as nosas respectivas problemáticas. Fará falla 
explicar por qué? Sendo asi, folga dicer cousa: a reco
mendación f aise soia. Hai que mirar a Galiza, cara esa 
Galiza distante e esvaida: acercarnos a ela e entendela 
nos seus rasgos máis completos. Algun teorizante gale
go, como Risco, acentuou con enerxia o carácter "non 
mediterráneo" e até "antimediterráneo" do seu país: Ga
liza é, segundo el, céltica e atlántica, romántica e musi
cal, o máis oposto, daquela, á tradición grecolatina, da 
que nós sentírnonos hipo¡eticamente herdeiros. Quizais 
sexa verdade. Mais non· importa. Porque non estamos 
para gaitas -nen para "tenoras". A uns e a outros acósan
nos necesidades e angúrias máis fondas e decisivas que 
calquer discrepáncia "etnica", e son necsidades e angú
rias que, pola contra, únenos, débennos unir. Hai unha 
Galiza xoven, desperta e prometedora. "Galiza somos 
nós" poden proclamar os galegos coa frase de Risco, e 
terán razón. Esta Galiza que construe, maquina e agarda, 
será unha presada de xente, e só unha presada. Non nos 
enganemos: estes grupos de escritores e de economistas 
"son" Galiza, a única Galiza posíbel. Convén que lle adi
quemos a expectación e a adesión que merecen. E, afi
na!, ler galego non é demasiado difícil...+ 

Moita son as licións que se poden 
tirar do escritos de Joan Fuster. 
mai , obretodo, podemos seguir 
sempre o seu exemplo: compromi- Artigo publicado por ]oAN FusrER, na sección "As ideas, 

os feítos" en El Correo Catalán. 26 de Marzo de 1965. o total co eu país.+ 

ALFONSO R. CASTELAO 

ALBA DE GRORIA 

GRAVADOS 
MANUEL FACAL 

As PRODUCCIONS CULTURAIS ARTESA teñen a honra de pre
sentar a edición para bibliófilos do libro titulado "ALBA 
DE GRORIA" que recolle o texto da derradeira conferencia 
pronunciada en público polo esgrevio patriota galego 
ALFONSO R. CASTELAO, o 25 de Xullo de 1948, no Teatro 
Argentino de Buenos Aires. 

O conxunto do libro é de 1 O ca demos de 4 páxinas im
presas en papel MICHEL de 240 grs., cunha carpeta a 3 
cores en cartón forrada en tea e estampada a 3 cores. O 
formato da caixa é de 36 x 51 cm. 

A tirada comercial (limitada e única) é de 100 exempla
res, numerados e asinados por Manuel Facal; o primeiro 
gravado de 25 x 38 cm. vai numerado e asinado polo au
tor. As planchas de zinc das augafortes foron inutiliza-

das por medio dunha perforación circular no seu centro. 

Para encargos de particulares o prezo do exemplar é de 
Ptas. 35.000, con envío a domicilio contra reembolso por 
SEUR (portes, seguros e IVE incluídos). · 

Para encargos de librerías o prezo de venda ao público 
é libre (trátase dunha edición para bibliófilos); os encar
gos tómanse en firme ao prezo de Ptas. 25.000 por exem
plar (IVE do 6% facturado); con envío a domicilio contra 
reembolso por SElJR (portes, seguros incluídos). · 

Para os encargos de libros dirixirse á distribuidora. Pa
ra encargos de láminas da tirada de "Probas de Autor", 
porse en contacto por Teléfono ou Fax coa distribuidora. 
Para todo tipo de correspondencia ou de encargos: 

r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

i PRODUCCIÓNS CULTURAIS ARTESA i 
! Rua A. Martínez Salazar, 3 - 15011 A CORUÑA - GALIZA i 
i Teléfono (981) 27 83 99 - Fax (981) 25 02 12 i 
: : 
1 1 

l------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__J 
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Convocatórias 

Prémio Xerais 
de Novela 
Edicións Xerais convoca a novena 
edición deste prémio, dotado con 
l.500.000 pts. Os textos apresentados 
han ser inéditos e totalmente orixi
nais. De cada orixinal apresentaranse 
seis cópias, en papel tamaño fólio ou 
en holandesa, mecanografados a do
bre espazo, antes do dia 10 de Setem
bro, nos locaissociais de Edicións Xe
rais de Galicia, S.A., r/ Dr. Marañón, 
12. 36211 Vigo. Co orixinal, que de
berá ser apresentado baixo lema, ad
xuntarase, en sobre pecnhado, o nome 
completo, enderezo e teléfono do au
tor/a, asi como o tíduo da novela, in
dicando no sobre: para o Prémio Xe
rais de Novela. O xurado emitirá o 
seu fallo no curso da cea "Xerais" que 
se celebrará na semana do San Marti
ño. O prémio poderá ser declarado 
deserto polo xurado. Edicións Xerais, 
que reserva os dereitos de edición so
bre a novela premiada en todas as lín
guas do Estado, poderá publicar esta, 
sen limitación do número de exempla
res nen de edicións. 

Prémio "Merlín" de 
Literatura para Nenos 
Edicións Xerais convoca a sétima edi
ción deste prémio, dotado con 750.000 
pts. Os téxtos apresentados deberán ser 
inéditos e orixinais. De cada orixinal 
presentaranse seis cópias en papel ta
maño fólio ou en holandesa, mecano
grafados a dobre espazo, antes do dia 
10 de setembro do 1992 nos locais so
ciais de Edicións Xerais de Galicia, 
S.A., r/ Dr. Marañón, 12. 36211 Vigo. 
Co orixinal, que deberá ser apresenta
do baixo lema, adxuntarase, en sobre 
pechado, nome completo, enderezo e 
teléfono do autor, asi como o tíduo do 
libre, indicando no sobre: para o Pré
mio Merlín. O xurado emitirá o seu fa
llo no curso da cea que se celebrará na 
semana do San Martiño. O prémio po
derá ser declarado deserto. Edicións 
Xerais resérvase os dereitos de edición 
sobre a obra premiada e todas as lín
guas do Estado. 

I Prémio 
de Poesía 
"Espiral Maior" 
A Editorial Espiral Maior e o Clube 
Poético do mesmo nome convocan este 
certame coa intención de abrir canles 
de publicación ás novas xeracións de 
poetas galegos, actualmente privados 
de posibilidades normalizadas de edi
ción. Estabelécese un prémio único, 
sen cuantia económica, que consistirá 
na publicación da obra gañadora den
tro da Colección Espiral Maior de Poe
sia, asi como un gravado orixinal do 
artista ourensán Perfecto A. Estévez. 
Poderán apresentarse autores e autoras 
menores de 35 anos, sempre que non 
teñan nengun· libro individual publica
do. Os traballos terán un mínimo de 
300 versos e apresentaranse por tripi
cado, mecanografados a dobre espazo 
e baixo plica, sen remite, co tíduo da · 
obra acompañado dun lema identifica
dor. En sobre aparte incluiranse todos 
os dados referentes á identidade, ende
rezo, teléfono e currículum do autor/a. 
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No exterior de dito sobre figurará o le
ma e o tiduo da obra. As obras deberán 
enviarse a Espiral Maior, Apdo Corre
os 192. 15080 A Coruña, antes do 30 
de Setembro. O fallo darase a coñecer 
no mes de Outubro. 

Urca-92 
Cristiáns Galegas para a Expresión, a 
Solidariedade e o Encontro organizan 
as xomadas "Urca-92" que se celebra
rán en Compostela, (Belvís), entre os 
días 16 e 20 de Xullo. Entre a progra
mación destes encontros figuran diver
sos seminários (Amnistía Internacio
nal, Médicos sen Fronteiras, Bempos
ta, prostitución, V Centenário, etc.), 
mesas redondas (drogodependéncias, 
méios de comunicación, organizacións 
non gubernamentais, etc.), e obradoi
ros. Exposicións, teatro, danza, mimo 
e diversos concertos completan o pro
grama, xunto coa proxección de pelí
culas, reportaxes e documentais sobre 
a represión política, a infáncia, a mu
ller no Terceiro Mundo e as desigual
dades norte-su!, entre outros temas. O 
prezo de inscripción é de 2.500 pts. e 
par'it maior información hai que diri
xirse á Praza da Inmaculada, 5. Tlfs. 
(981) 58 41 84 ou 58 73 64. 15704 
Santiago de Compostela. 

Curso de Pintura 
Entre as actividades infantís-xuvenís 
programadas polo Centro de Servicios 
Sociais do Concello de Poio para estas 
vacacións, figura un Curso de Pintura, 
impartido polo artista Iván Descamps. 
As clases serán todos os martes de Xu
llo e Agosto, de 18 a 20h, contemplán
dose a posibilidade de formar un grupo 
aparte para adultos. Para máis informa
ción, na Casa Rosada nos Tlfs. 86 24 
01e86 44 04. 

Património 
Audiovisual 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
organiza o II Seminario de Recupe
ración do património Audiovisual, 
dirixido a todos os interesados no res
cate das imaxes do noso pasado, tanto 
no ámbito do cime como da fotogra
fía. O Seminario terá lugar no marco 
das Xornadas de Cine e Vídeo en 
Galícia (Xociviga), os días 1 e 2 de 
Agosto, na Casa da Cultura do Carba
lliño. O programa constará de distintas 
ponéncias a cargo de coñecidos imves
tigadordes do mundo da imaxe, lectura 
de comunicacións polos participantes, 
presentación de duas novas publica
cións do CGAI, sobrea recuperación e 
catalogación cinematográfica. Tamén 
se fará a presentación pública de dous 
filmes recuperados polo CGAI e do ci
clo "Cine español, Algunos jalones 
significativos (1896-1936)", organiza
do pola Federación de Cineclubes do 
Estado Español. Os interesados en 
asistir ao Seminário haberán de enviar 
a ficha de inscrición, antes do dia 15 
de Xullo, ao CGAI (rua Durán Loriga, 
10 Baixo. 15003 A Coruña) ou ben ao 
Fax: (981) 20 40 54. A matrícula é 
gratuita e facilitaranse bonos de manu
tención para os dous dias que dure o 
Seminário. Aqueles que queiran apr
sentar comunicacións haberán mandar 
un resumo das mesmas (2 fólios) antes 
do 10 de Xullo. + 
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O trinque 

Televisión 

Treinta y tantos. Reposi
ción da série norteameri
cana que relata os azares 
de várias parellas de xo
venes profisionais. Na se
gunda cadea, pasada a 
medianoite. + 

Teatro 

Un soño de verán 
Até o dia 3 o Centro Dramático 
Galego estará no Gran Teatro do 
Lugo coa obra "Un soño de verán", 
de William Shakespeare. + 

Actos 

Universidade 
Euro americana 
Foi presentada hai poucos días en 
Cambados a "Universidade Euroa
mericana de Verán", así como os 
cursos que se impartirán este ano. 
A UNEVE é unha iniciativa das 
delegacións de cultura dos Conce
llos e do Centro de Iniciativas e 
Turismo do Val do Salnés . Para 
rnais información Tlfs. (986) 52 1 O 
60 /61 /62. 

Vídeos dos 
meninos da rua 
No Paraninfo da Universidade de 
Vigo durante os días 15, 16 e 17 de 
Xullo, en sesións que comezarán ás 
19 horas, ernitiranse diversos víde
os xomalísticos sobre os meninos 
da rua de Brasil, comentados por 
diferentes antropólogas e a directo
ra <leste Festival no Brasil. 

O dia 15 poderanse ver Child ki
llers of Brazil (Inglaterra) e The 
exterminators (Australia). 

Odia 16, Herfra er Jesus lille (Di
namarca), Assassinat de enfants 
(Fráncia), NBC News e Children 
in Trouble (EEUU). 

O día 17 Kinder von der Strasse e 
Die Verschwundenen (Alemania), 
Fugle Fangeren Fra Rio (Dina
marca) e Zwerkinderen (Holanda). 

Segundo o Group for Street Chil
dren máis de dous nenos son asasi
ñados por día no Brasil, rexistáron
se 350 asesinatos de nenos só en 
Rio de janeiro, dos que un 80% fo
ron eliminados polos Escuadróns 
da Morte.+ 
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Anúncios de balde 

Vendo casa de pedra , 
totalmente re taurada e 
amueblada con antigue
dades, muros de 1 m de 
grosor, 2 prantas, 190 
m2, otos e teito de ma
deira, chaminé de pedra, 
auga, lu z, etc. Val con 
moita vexetación, perto 
do río Miño. Fi.nca con 
froitales. 18.000.000 pts. 
(facilidades). A 30 km 
de Ourense. Tlf. (981) 
22 12 63. Fernando Za
pata. 

Troco ou vendo mel e 
polen producidos na 
meia montaña ourensá. 
Mando información so
bre o manexo das col
meas aos interesados 
que o desexen. José 
Luís Cortizo Amaro. 
32435 Rubillón-Avión 
(Ourense). 

Laura Quintillán (violi
no e cinta), Kukas (pin
cel e proxector), e Fran
cisco Souto (voz) fan 
posível América recital 
con textos de: Rafa Vil
har, Xela Arias, Lino 
Braxe , Antón Reixa, 
Francisco Duarte Man
gas, José Viale Moutin
ho, José Emilio Nelson, 
Iñigo Arambarri e 
Eduardo Galeano. Músi
ca orixinal de Laura e 
Deseños en formato de 
diapositiva da autoría de 
Kukas. Interesado , 
contactade cos telefone 
(981) 73 23 31 -Paco- e 
(981) 23 03 71 -Laura-. 

Desexaria estabelecer 
contacto con persoas de 
fata grega. Podedes es
creberme ao Apartado 
938 de Santiago de 
Compostela 

Vendo ou troco sobres 
con mataselos e rodi
llos conmemorativos , 
os máis dos anos 1980 e 
1981, acepto outros so
bres ou selos. Ricardo 
Alonso, rua Compostela 
2-3C, 36700 Tui. Tlf. 
(986) 60 35 59. 

A revista "Renova-;ao" 
deseja contactar com or
ganizai;:6es reintegracio
nistas galegas ou de pai
ses de fala comúm por
tuguesa para intercam
biar revistas, livros, au
to-colantes ou qualquer 
outra publica<;iio de in
teresse. Os intressados 
podem-se dirigir ao 
apartado dos correios 
24034 de Madrid. 

"Ronseltz. S.A.", empre
sa ·de palabras. Vodas, 
bautizos, dia das· letras 
galegas . Recitado de 

cláico e producción pro
pria. Tlf. (982) 52 18 90 
Mondoñedo. 

E tá aberto o prazo de 
inscripción para o Cur
siño de Iniciación á Fo
tografía que organiza o 
Grupo Pri ma en Saba
ceda (Moaña) do l de 
Xullo até o 28 de Agos
to en clases de 6 horas á 
emana. O prezo é de 

15.000 pta. mensuais, 
material incluído. Para 
máis información cha
mar ao telf. 31 02 75 
ou 31 08 91. Sortearáse 
unha cámara réflex entre 
todos os inscritos. 

Conta aberta em solida
riedade e apoio ao pro
fessor nao numerário do 
l.F.P. de Caran~a (Fe
rro!) Manuel Zebra! 
López, sancionado pola 
Administra<;ao espanho
la com sete mesesde 
suspensiio de emprego e 
soldo por motivos polí
ticos e ideológicos. Cai
xa Galicia (291) Urbá 
num. 3 (2150. Conta 
num. 300.4084.0 

O programa "No Aire'', 
coa orquestra e gru
pos de Galicia. Manda a 
tua ca ette, ao eguinte 
enderezo: Antena Louro 
Radio, Programa "No 
Aire". Rua Ramón Gon
zález, 19-1 A. Porriño . 
¡Agardamos a tua Ma
queta!. Todo os ábado 
e domingos, de 18 a 22h 
no 107.2 da F.M. Axdun
tar teléfono de contacto e 
nome do compoñentes. 

Desexo contactar con 
aires mozos de 60 para 
riba ... Home e mulle
res para falar en galego, 
rir en galego e ter a nosa 
fermosa poesía. Chama
de en Vigo ao número: 
378608 e preguntade 
por Maximina a partir 
do IO de Xuño. 

Véndese tractor Mas
sei-Fergusson modelo 
183-B (80 cabal os) no-

r-------------, 
1 
1 

Pisos para 1 
comRartir, avisos, 1 

alugueres, l 
cámbios, compras, 1 

vendas, . l 
contactos .. . 

de publicación 
gratuita na 

sección 

Anúncios 
de balde 

Tfno. (986) 43 38 86 
_____________ .J 

conti.nua'tá 

vo, mái remolque ho
mologado, volquete de 
5.000 Kg . dun me de 
u. o. Prezo: 950. pi . 
Tlf . (986) 36 77 63 e 
(908) 18 66 82. Pergun
tar por Manuel. 

Campaña 'Rompamo-l 
bloqueo", en solidarie
dade co po o cubano, 
envio de medicamentos e 
libro técnico . Axúda
no ! Asociación de Ami
go do Povo Cubano. 
Apdo.Correos 350, Lugo. 

Vixiante urado, con
trolador ou traballo 
emellante , ofréce e 

con urxéncia. Tlf. (986) 
55 53 66, chamar de 14 
a 22h. 

O colectivo 'Papaventos 
Educación Ambiental" 
esta formado por me -
tres/as sicólogos/as eco
lox is tas e desenvolve 
di tintos pogramas am
bientaís ao longo do ano, 
como on obradoiro de 
reciclaxe, teatro ecolóxi
co, expo ición , xorna
das, etc. en centro edu
cativo , culturai , conce
llo , etc. O noso anceio. 
fomentar a toma de con
ciéncia ante o pr ble
ma eco- ciai qu e -
tamos a vivir para entr 
todo artellar solucións. 
Oferec mo v n 
traballo e colab ración, 
¡chamádeno l. Papaven
t Educación Ambi n
tal, Avda. P rtugal, J 6. 
275 hantada (Lugo . 
TI f . (9 2) 44 03 68 e 44 
02 75 (Anxo). 

De de Yilan va de Lou
renzá e Mond ñed ae 
o Fanzine "A Brosa do 
Verdugo' , que tenla er 
un in trumento d ex
presión ; para todos os 
que pensamo que hai 
algo mái ca i o que no 
fan ver. Pedidos a: Co
lectivo Skornabois, R/ 
Castro. 27769 Vilanova 
de Lourenzá. 

Merco ampliadora 
branco e preto. Chamar 
en horas de traballo ao 
tlf. 47 30 62, e de 14,30 
a 16h ao 47 02 03. Per
guntar por Oiga. 

Grande oferta en dis
cos e cassettes. E. Ba
ños, Xoan XXIII, 13-7. 
Ourense. Tlf. '(988) 21 
05 85. 

A agrupación A Fiada 
de música e baile tradi
cional agarda as vosas 
chamadas para contra
tar actuacións. Tlf. 982-
14 02 16.• 
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Novas sensuais 

• MC/A CORUÑA 

Francisco Taxes áchase verdadei
ramente disgustado pola manipula
ción -que ven "sendo un hábi
to"- á que están dedicados certos 
"produtores" coa sua obra, O caso 
das galiñas a/oreadas é certamente 
significativo; o filme, que foi apre
sentado dias atrás nun local da Co
ruña, define dun xeito puro e duro, 
segundo confesa o autor de O Ve
lorio, a "mediocridade duns apro
veitados que empregan na sua ca
rrei ra cara á medraxe todos os 
meios, lícitos e ilícitos". Xa non é 
"a primeira vez", engade, "que ao 
mínimo despiste, me fan a un lado 
aproveitándose dun labor que non 
lles corresponde". O caso das gali
ñas a/oreadas pertence a unha sé
rie que no seu dia levou o nome de 
Pesquisas, Lino Braxe, Xúlio 
Fontecha e o próprio Francisco 
Taxes, compuxeron a equipa que 
laborou o guións . Sen embargo, 
na e trea do filme, nos títulos de 
crédito, ninguén deles apareceu co
mo mandan os cánons, diante da 
produción e direción; quer dicer, 
co mesmo tamaño de letra que os 
titulare re ponsábeis técnico da 
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go parecido. O meu querido amigo, 
Miguel Gato, ficou cos honores e 
non acordou de min para nada. En 
O caso das galiñas aforcadas, o 
produtor é outro bon querido ami
go, don António Simón, quen ain
da menos mal que me convidou á 
apresentación e tivo a delicadeza 
de dicer que, efectivamente, eu es
taba ali. Mais, ainda que o filme 
foi premiado nun concurso de 
guións da Xunta ou algo parecido 
-apresentouse sob a miña sinatu
ra, sen solicitar o meu permiso; in
teireime por un dos mem bros do 
xúri, o tamén guionista, Xoán An
tónio Porto--, dos non sei cantos 
quilos deron para a produción, tan 
só me tocaron 75.000 pesetas, ver
gonza que, nestas, ainda 'llon teño 
percebido da mencionada produto
ra". Francisco Taxes que non é da
do a grandes aspaventos fora de 
concurso, nen de falar mal de nin
guén grátis, está, nestas, realmente 
cabreado, porque "non hai respei
to; son uns mediocres como indiví
duos e uns cacos; e quereria que se 
dixese asi, tal cal, para que viñesen 
a min, para que falasen comigo, 
que xa está ben de aturar este tipo 
de falcatruadas". • 

Exposicións 

Óleo de Antonio-Vicente. 

.M.Tom' 
leo e d bux na Galeria 

Minotaur de Compo tela . 

aradaJu t l 
xpo ición antoló ica no 
entro ullural aixavigo . 

Eduard Chillida 
E culturas no Mu eo Muni
cipal de Ouren ·e. 

B la Art 
A ede da Delegación de 
Cultura e Xuventude de 
Pontevedra acolle unha 
mo Lra de traballo do e tu
diantes da Faculdade de Be
las Artes, e da School of Fi
ne Arts de Kingston Politec
nic de Londres. 

Mostra Colectiva 
Na Escota Obradoiro "Zira
lla", de Allariz, mostra dos 
artistas alaricanos Arturo 
Andrade, Xaime Piñeiro, 

~ t ~ 
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CHELO 

metraxe: "Os nomes dos guionistas 
saen ao final do conto, xunto aos 
maquinistas, fogoneiros, técnicos 
de luz, etc., xunto a un feixe de le
tra cativa. É un exemplo. E, como 
digo, non é nada novo". Con A To
la, curtometraxe que fora secues
trado polo TOP da época, por orde 
do governador civil de Ourense, 
"que serviu para que no Estado es
pañol se inteiraran de que na Gali
za tamén se facia cine, sucedeu al-

Xavier Vareta, Luí Pachón, 
Xurxo Oro e Encama Siota. 

R rto Matta 
Pintura no Kio co Alfonso 
da ruña. 

J .. R. 
García F ontán 
Obra e diver a interven
ción na Sala de Arte Caixa
vigo. 

Fotoarafia 
Oito fot~grafos ouren áns ex
poñen as uas obra no Mu-
eo Municipal de Ouren e. 

Art-E trada 92 
No Pazo de Expo ición da 
Estrada pódese visitar a 11 
Mostra de Artesanía Popu
lar Galega "Art-E trada 92". 

Páx1nas coordenadas por: 
. MARGA R. HOLGUIN. 

Manuel Álvarez 
Aristegui 
Pinturas mo Pazo Municipal 
da Coruña. 

António Vicente 
Pérez del Oro 
Oleos na Nova Sala de Ex
posicións Caixavigo. 

Natalia Jiménez 
de Cossio 
Mostra de pintura e debuxo 
no Museo das Mariñas de 
Betanzos. 

Juán Garcés 
Pinturas na Sala Museum do 
Ferro l. 

Luciano G. 
Casajuana 
Debuxos na Aula de Cultura 
de Caixa Ourense. 

55 artistas 
gal egos 
Mo tra colectiva benéfica 
no Centro Cultural "Salva
dor de Madariaga" e as ga
lerías Pardo Bazán e Obelis
co. A Coruña. 

Carballo 92 
Na Casa do Concello e Casa 
da Xuventude de Carballo 
pódese visitar a mostra "Es
pazo Internacional de Arte 
Carballo 92". 

De libros 
Na Biblioteca do Centro de 
Servizos Sociais de Poi o ex -
posición "O continente 
americano nos libros infan
tís e xuvenís". 

Costa da Morte 
Na Casa do Concello de 
Muxía está instalada a 
mostra fotográfica "A fin 
de Fisterra. Yiaxe á Costa 

da Morte", de Xurxo Lo
bato. 

Suso 
Cameselle Ben 
Debuxos e pinturas no Mui
ño da Ponte, en Redondela. 

Muller no rural 
Na Casa da Cultura de Vi
lagarcia de Arousa mostra 
fotográfica sobre a muller 
no rural. 

Meio ambiente 
Mostra de fotografias do "II 
Certame de Médio Ambien
te" no Ateneo Ferrolán. 

Manuel Moldes 
Exposición "Bicos de Ci
ne'', no Teatro Principal de 
Pontevedra. 

Património 
histórico 
No Pazo da Música de Pon
teareas exposición sobre o 
Património· Histórico deste 
concello. 

Xosé Luís 
Falcón Varela 
Esculturas en madeira na 
Casa da Cultura de Vilanova 
de Arousa. 

J. Balmón Castell 
e J. M. Sánchez 
Mostra de esculturas e de
buxos nos locais da Asocia
ción de Veciños "O Carba
llo ',de Sárdoma (Vigo). 

Obradoiro 
de Plástica 
Nos locais do Ateneo Santa 
Cecilia de Marín expóñense 
as obras dos alumnos e 
alumnas dos obradoiros de 
pintura e debuxo organiza
dos polo Ateneo.+ 

A crítica 
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SOLIDARIEDADE 
XURXO ESTÉVEZ 

Entre todos podemos! Achega acá ese ombreiro, 
compañeiriño que vives nas chabolas baixo o Paseo 
de Afonso e ven comigo a facer cola en Balaidos pa
ra apoiar ese xusta causa de todos os vigues~.s. 

Coruñés! Segue o exemplo dos teus mandatários, 
corre a aportar o teu millón, faite sócio e merca ac
cións, é a honra de todos os herculinos a que está en 
xogo. 

Que as iras dos deuses recaian sen piedade sobre os 
murcianos, ese povo desleixado e sen espírito de 
grupo que -se o ilustrísimo señor ministro de educa
ción non ten a ben concederlles prórrogas- servirán 
xa de chufa aos nenas dos coléxios até o fin dos 
tempos. 

Adoremos o esforzo dos nasos líderes, como o pro
be Ruiz Mateos, que tivo que acudir en bata e pantu
flas dado o avanzado da hora ou o imortal Gil y Gil 
que lle arrincou os cartos ao Hispano e ao Credit 
Lionnays no derradeiro momento. 

Cando unha causa é xusta e implica a un directa
mente , cando os obxectivos apontan con claridade, 
a xente móllase, agrupase como unha piña, actua. 
Ponde en marcha un rio imparábel que arrastra os 
obstáculos que se lle interpoñen ao paso. 

Asi son os povos co fútbol.+ 

Cme 

O Padriño 
O Centro Galego de Artes da Ima
xe adica un miniciclo á triloxia re
alizada por Francis Ford Coppola 
entr~ os anos 1972 e 1990. A pri
meira parte (1972) proxectarase os 
días 2, 3 e 6, e está protagonizada 
por Marlon Erando, Diane Keaton, 
Al Pacino e Sterling Hayden, entre 
outros. A segunda parte (1974), na 
que actuan Al Pacino, Diane Kea
ton, Robert de Niro e John Cazale, 
proxectarase os días 7, 8 e .9 de 
Xullo. No ano 1990 Coppola reali
za a terceira parte, que inicialmen
te non estaba prevista, para contar 
o regreso da familia Corleone á Si-

cília natal, co trasfondó da 
morte do papa Xoan Pablo I 
e o escándalo do Banco 
Ambrosiano, e de novo os 
problemas para elixir o su
cesor do "Padriño". Al Pa
cino, Andy García e Joe 

'Mantegna encabezan o re
parto. Todas as sesións se
rán ás 19,30h na Sala de 
Proxeccións do CGAI, na 
rua Durán Loriga, 1 O, bai
xo. A Coruña. 

Dous ciclos 
Para este mes de Xullo, o 
Ateneo Santa Cecilia de 
Marín ten programados 

dous ciclos, un adicado aos peque
nos e outro para adultos. O primei
ro en empezar será o adicado ás 
produccións de Walt Disney, e terá 
lugar na minisala do Ateneo todos 
os luns, mércores e venres ás 
19,30h. O segundo ciclo comenza
rá o próximo venres, e ten progra
madas fitas de estrea recente. Pro
xectaranse na minisala do Ateneo 
todos os luns e venres ás 23h, e es
tán previstos filmes como "O si
léncio dos cordeiros", "O ceo pro
tector'', "Bailando c.on lobos", "O 
marido da perruqueira", "Cyrano 
de Bergerac" e "O clube dos poe
tas mortos" entre outros. + 
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Os respectivos concellos salvaron ao Celta, Compostela e Clube Ourense de baloncesto 

lncerto futuro dalgunhas das novas 
Sociedades Anónimas Deportivas 
•PUCHEIRO 

O s seis clubes 
galegos, tres 

de baloncesto e tres de 
fútbol, que debian 
reconverterse en 
sociedades anónimas 
lograron o seu 
obxectivo. Os concellos 
de Vigo, Santiago e 
Ourense, salvaron, "in 
extremis", a Celta, 
Compostela e Clube 
Ourense de 
Baloncesto. Cobriuse o 
primeiro paso para que 
estas equipas pudesen 
seguir competindo nas 
máximas categorias 
pero o futuro deportivo 
dalgunhas, sobretodo 
do Celta de Vigo S. A., 
é incerto por canto 
hipotecou os futuros 
ingresos para cobrir o 
capital requerido. 

O primeiro obxectivo dos clubes deporti
vos galegas que militan nas máximas ca
tegorias do deporte espectáculo cumpriu
se pois cqnseguiron reunir o diñeiro re
querido polo Consello Superior de Depor
tes para convertérense en sociedades 
anónimas e, asi, poderen participar nas 
competicións profisionais. 

O Deportivo da Coruña nace cun capital 
de 410.180.000 pesetas, 23 máis do esta
belecido, aportado por perto de 13 mil ac
cionistas, adquirindo o 80 por cento dos 
proprietários entre un e tres títulos. Foi o 
proceso mellar levado, entrando de cheo 
dentro da filosofía de que os clubes debe
rían ser dos seus antigos sócios. 

O Compostela pertence a 61 O accionistas, 
sendo maioritário o Concello que mercou 
37 millóns en accións, perta da metade do 
capital social. Salvou asi o primeiro envite, 
pretendendo agora colocar este capital 
entre noves accionistas. 

O Celta conseguiu, valéndose de compli
cados mecanismos, poder escriturar o ca
pital social requerido, superándoo en 22 
millóns, polo que nace a sociedade cun 
capital de 599.010.000 pesetas. Oeste di
ñeiro só 320 millóns son autenticamente 
capital social, pois os directivos pediron un 
empréstimo a Caixa Vigo por valor de 150 
millóns de pesetas e Citroén adiantou 85 
millóns do patrocínio dos próximos anos. 

A situación do Celta, superado o primeiro 
trámite é tan difícil como escura. Difícil, 
pois a sociedade nace absolutamente des
capitalizada. Eses 600 millóns de capital 
escriturado son fictícios,xa que queda hi
potecado o clube para o futuro porque co
bra por adiantado o patrocínio e as débe
das acumuladas, das que non se vai facer 
cargo o Plano de Saneamento, superan os 
cincocentos millóns. Como vai facer frente 
o Celta S.A. á próxima tempada?. De onde 
vai sacar diñeiro para reforzarse? 

Por outra banda quedan por aclarar alguns 
extremos. Citroén dóalle á directiva actual 
os 85 millóns, pero estas accións, pagamen
tos á empresa realmente, non poden ser pa
trimónio da directiva, senón que teñen que 
ser carteira da própria sociedade. Por outro 

r---------------------------------------------------------------, 
Recolles o que sementas 
O proceso de conversión dos clubes de
portivos en sociedades anónimas estivo 
marcado polo próprio funcionamento dos 
clubes, que na maioria dos casos foron 
entidades ao servizo dunha oligarquía 
capitalina. Os sócios foron sempre unha 
alegoría no funcionamento destas socie
dades, mesmo polos próprios estatutos, 
sen poder partipar nunca nas decisións. 
Eles identificábanse coa equipa, pero 
non coa sociedade. 

Cando chegou a hora, este ano, de que 
fosen eles quen collesen o compromiso, 
mostráronse loxicamente reácios. Os 
clubes, por máis que o dixese a propa
ganda oficial non era deles. Só lles per
tencia un asento para ver unha equipa, 
e un sentimento de apego a unhas co
res. En cuensecuéncia, aqueles que vi-

ñeron facendo e desfacendo dos clubes, 
ao seu inteiro beneficio ao longo de to
da a sua história, terian, segundos os 
afeizoados, a abriga de aportar o diñeiro 
necesário para seguir mangoneando o 
catarro. 

Aqueles clubes nos que os sócios tive
ron maior participación nas decisións, 
con directivas que tiveron un governar 
"popular", foron os que hoxe son verda
deiramente dos sócios. Os afeizoados, 
coma no caso de Vigo, cunha ristra de 
presidentes nefastos e escurantistas on
de os houber, só se alarmaron e acudi
ron masivamente a comprar accións 
cando ollaron que podia desaparecer a 
equipa (non o clube) , sacándolle asi toda 
representatividade (que sempre fixeron 
valer) a esas sociedades.+ 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' L---------------------------------------------------------------~ 

lado, quen vai pagar o empréstimo que ava
liaron os trece directivos? Se o pagan lgná
cio Núñez e compañia non hai nada que ob
xectar, se o paga o clube, estas accións ta
mén debían ser de autocarteira, producíndo
se unha curiosa situación, coa metade do 
capital en autocarteira, algo que é ilegal. . 

. A todo isto hai que unirlle o papel do Con
cello, que permite que se hipotequen as 
instalacións da Madroa para este crédito 
sen . que o aprobase o pleno. Que pasará 
se os directivos non pagan ese crédito? 
Pagarano co seu diñeiro ou co da socie
dade? Os terrees da Madroa a neme de 
quen están escriturados? Calculou o Con
cello que se poderá converter en sócio 
maioritário e depositário das débedas de 
ir mal as cousas? Cal vai ser o poder de 
decisión dos pequenos accionistas que se 
volcaran para cobrir eses 300 millóns? 

No baloncesto 

Concello e Deputación de Ourens.e tamén 
se fixeron cargo do 50 por cento do Clube 
Ourense de Baloncesto, en contra das 
disposicións dos máximos organismos de-

portivos do estado. A asociación de cons
trutores e diversos empresários cobriron 
un tércio dos 11 millóns de pesetas, o res
tante aportárono os afeizoados. 

Tamén foron as grandes empresas da co
marca as que se fixeron co capital social 
do OAR do Ferro!, cun capital social dos 
máis altos de todos os clubes de balonces
to, polos 150 millóns de perdas acumula
das nas últimas tempadas. A directiva oa
rista, ainda así, grácias ás boas relacións 
coas empresas da comarca que teñen os 
seus membros, entre os que se atopa o 
Conselleiro Xoán Fernández, logrou cobrir 
un capital social de 210.750.000 pesetas, 
dous millóns máis do requerido. 

O Breogán de Lugo tamén sobardou en 
dous millóns o capital esixido. Nesta oca
sión foron máis de 700 afeizoados os que 
subscreberon os setenta e tres millóns 
asignados. 

O Clube Deportivo Lugo, que ascendeu 
este ano de categoria, ten de prazo 12 
meses para converterse en sociedade 
anónima.• 
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TRES EN RAIA 

As palabriñas 

•MANUEL RIVAS 

G ostariame ser un campesiño 
pero a estas alturas xa sei que 

é un oficio en demasía difícil. O outro 
día, na feira de Baio, nin sequera eran 
quen de distinguir o grao da avea do do 
centeo. Consólome pensando que dal
gún xeito o escritor é un campesiño 
das palabras. Sementamos, arrenda
mos, sachamos, colleitamos palabras, 
palabriñas. Mirámolas agromar, me
drar, verdear, madurar e ata morrer nas 
nasas mans. A igual que o labrador cos 
seus froitos, o escritor aprecia as suas 
palabriñas e agarimaas na cunea da 
man aínda que teñan defectos. Hai un 
momento en que esas palabriñas ván
selle das mans ao escritor e pasan a 
outras mans. Quen as colle pode lelas 
do dereito pero tamén pode facer xo
gos cruzados, darlle a volta, estíralas, 
encollelas, remexelas en sopa de letras 
ou tíralas por un sumidoiro. 

Nos últimos días tiven a evidencia de 
que todo isto pode pasar coas miñas 
palabriñas. Sucesivamente, Francisco 
Vázquez, Meilán Gil , Ramón Villares e 
Xosé Luis Barreiro ("textículo", cha
moulle en prensa) chegaron á conclu
sión, despois de meterlle o dente, de 
que esas palabriñas, xa escuchimiza
das, non eran comestibles e mostraron 
en público o seu desexo da que foran 
caducadas. E así foi que as palabri
ñas, orfas, volveron á man de cunea 
do seu único pai : o escritor. 

A segunda sensación deste tipo que ti
ven estes días foi lendo unha carta en 
ANT, asinada por Xosé Castiñeiras. A 
respetable defensa da equipa das 
suas cores non lle confire ningún de
reito para dicir que dixen o que non di
xen e tapar o que realmente dixen, ben 
expresado no título dos artigas: ¿Ano 
2000? ¡Partido Galeguista!, Unha mo
desta proposición para a unidade na
cionalista e Un nacionalismo sen fo/ de 
veneno. Non están escritos con puñal. 
Con esa ferramenta só se escriben 
medos e parvadas. Están escritos des
de a esperanza e a libertade, esas dú
as irmás que me acompañan a despei
to dos que non saben o que significa ... 
nin unha causa nin a outra. + 

VOLVER AO REGO 

A nestasiaron o parlamento e 
non pasou nada. Corrompe

ron e non pasou nada (retiraron os 
accionistas dos periódicos que pro
testaban). Luciron un novo tabique 
nasal (perforado poi ina) nas 
festas da jet e non. ~An Con-
vertiron a cultura ·, 1.JPI ' de 
tómbola e non pá~9u o 
ridículo do séc 1 12 
OTAN, pouco el\ ~ '" · 
mundo dixera qu a: 
non pasou nada. ~ i~ sua 
promesa de criar po allo e 
non pasou nada. Agora a eConQmia 
acaba de estouparlle nas mans<,_ co
mo un foguete de sete estalas, e aquí · 
vai pasar de todo.+ 


