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XESUS CAMPOS 

Hospital de tránsito en Berlin, ha
bitación 319. Ou residéncia co

. mrcal en construción. Un billete 
de Castromil e unha longa espera 
nun piso descoñecid0 . 
. Sobre a mesa un paquete de ta

baco, un bolígrafo, papeis e unha 
navalla amábel, das que non firen; 
das de cortar, separar e compartir 
o pan, os veleños e os versos en ca
nal, coa limpeza e precisión do 
oisturi que escintila nos escapara
tes das tendas de material quirúr
xico. 

Uns ollas ·que se vencen no 
acougo da meia-tarde, unhas .estro~ . 
fas que van e veñen latexando, im

. p~lidas polo émbolo dds dias que 
pasan ~orno aguilloadas, como ca

.. lendá rios de parede. 
Unha figt:Jra eléctica, enxoíta, 

despesit_eada e sempre · envolta en 
negros e grise~, (forno levando o 
loito en camaraqaria, . atravésa a 
rua a toda presa, párase, .esculca a 
ver quén hai, quén treme, quén le-

b~incápare~es 

• 1 

va. · 
A go'lpe , de ar aberto, do tinti

near das pingas de orballo q1:1e 
axexan aos soportais, de filmes lí
t~rários, de sangues e máis de un
güentos, va'n saíndo versos · frios, 
secos, contundentes e sen conce
si óns ás gramáticas ociosas: velar : 
a riqueza da sua poesia, capaz de 
encerrar dez rsignificados . nun ter·
_mo; de lexemas máxicos, de fo
nemas tóxicos, de silénciós físicos 
péchase o poema como se pecha 
·un trato. Saen así poemas ·de duas,
poemas. de tres, poe.mas dun cuar
to. Poemas polos. bares e na cola 
dos cines de ~streia, nas esquinas, 
nos portais ... · 

Hai ~oitos b~res, moitos cines 
·e moitos po.etas, mais sempre aca
bas queqándote 'cun par de bare~, 
un · par de cines, un. par de poetas . 
Por aí anda o Luís Pere.iro. Tráta
se agora de saber se se trata d ur¡ 
poeta; -dun bar, dunha _caf~taria; 
dun poeta q>ue toma cerveza ou 
dunha c.afetaria capaz de filmar · 
poemas. 
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MANUEL MI RAGAJA deÍgádos, ·qúe ac.ei:tan tudo, que non ben; causa tan rara n;sta época. 
teñen persoalidade. Ad~mais - ·e -isto Creio que deb.íamos volver aci de" 

Non entendo iso d_as críticas aos gor- .. é o -fundamental_:_ non creio que a -antes nas nasas relacións, buscando 
1do.s. Para min que son ataques total- delgadez sex¡:¡ ~inónimo de beleza ou, aos gordos, send.ota.méri gordos. Por-
mente inxustificados; porque nori co- · en todo caso, que a delgadez dé bele- qué pergunto: · E que hai a_lgo mellor 
ñezó a nengu~ gordo que non sexá ' za. . . . . que ser éonvidado. por unha ·gorda 
terno, -si,mpático, gracioso e boa per-· -Vamos, non diga causas raras. nunha verbe.na dunha festa

1

do campo 
soa. Os gordos q·ue coñezo son tran- Non digo nengunha causa rara. As ao cocido. do domingo feito por eta 
quilos e pacíficos-como as ba.leas~ irrá mulleres delgadas, por exemplo, son ou sua mai na casa? Non se vai com-
dian optimismo, acaban cbasposfveis ·como· cof"chóns sen mul.lido, puros parar · este · extraordinário éostume,

1 

· ideias de . crise; c9ristituen a mellor trapos. As gordas, ao contrário, son hedonista e pantilgruélico, codas del-: 
propaganda que poda facer un. gover- as' mais compl~tas. · Nor:i se pode dicer gadas do rock e q tecno-pop, que :non , 
no de si mesmo e da sua ·política so- q._ue lles falte nada. E disque é mellar saben coc.iñar 'nen aprezan os b~ns - · 
cial. Aos gordos teñen-lles env-exa os· que sobre que falt~. Non me explico · _pratos·, que· ao m'áxim9 que che con-' 
fracos, acusando-os de lúdicos e de daquela cómo non se presentan aos vician, se o tan; é a un hot-dog horrí-
que son· ~ns auténticos ~id~sós. '•Mas · -concurso~ c;le· beleza, senda· como son vel en ·· calquer hamburgueseria de 
os go_rdos que ~qñ-ezo sop ex:ceJé~te~ . as -mellares. Onde estexa 'Mae West, cheiro apestoso ~ . cerveza e á grasa da 
persoas, incapaces de e·ng,anar. Alguns . : coas· suas impresionantes curvéis que · cociña. 
delgados que CQ_ñeto, en·cámbio, son non me poñan de nengunha ma(leira 
traicioneiros . . Os gordos son inteli- • · os ocos da enxoita de Amparo ·Mu-
xentes e pos~en únha importante cui- ñoz. As gordas SO!) as mais sensuais; 

. ~ura gastronómica . . Como non se po- as ·mais eróticas. Particurarmente as 
den mover c0n . tanta faeilidad~ co
mo os magros desenrolaron ·intensa- · 
mente o i.nxénio - Puskas, apesar do 

·- bandullo que tiña, era o que- metia 
mais tantos- e o ·seu intelecto. En 
\tez de- s.é dedicar a activid'ades físi-~ 

_ cas aprenderon a contar chistes e 'a 
ser graciosos. Son .mais simpáticos, 

. xer:1te m_ais agradável para conversar 
. e xogar ao chinchimoni. · 

Gosto mais da xente que come 
bons cocidos que da que se · alimen- . 
ta cunha simples ·hamburguesa. Prefi
ro aos gordos, pois non pratica_n aero- . 
bic, nen fari trapal_ladas polo estilo 
porque estén de moda . . Sor;i persoas 
~on ideias próprias, con iniciativas 
distintas, que desaf.ian as modas e ás 
grandes masas sociais. Non como os 

· turistas nórdi·cas que veñE~n.. nq ·ver:án
non .me excitan nad<!.· Terian a~ranx_Q 
se as fixesen engordar a cada unha 
dez .quilos polo menos. N'On ' com
prendo por qué tanta sueca e tanto 
burro ~orto. 
_ -No11 se pase coas suas ideias ori

xinais. 
De orixinais, · nada. Os antergos 

non querian ·ver diante unha deígada, 
habendo gorda. Tiveron que vir os · 
ianqtJis e os ingleses, pavos xeral!Jlen
te de mal gasto, e alguns médicos sá
dicos, para ~trarer a moda da fracura. 
A delgadez era símbolo de economia 
débil, sobretLI<;fo nas mulleres casadas 
con fillos. Pola outra banda supuña: 
-se que o_ gordo era de boa casa, de 
casa grande, de boa família que c~ma 

Os delgados dan-me mágoa. ~on a 
miúdb . homes e mulleres sen persoali~ 

. dade, influ ídos pota inoda, sometidos 
ao piar dos réximes, ao réxjme alí 
-mentício, a unha terrível ditadura, 

,que dieta a dieta vai controlando. a 
tua vida. Cr:tican muito aos gordos, 
mas . se repartisen gratu itam e'nte nos 

: mellares restaurantes aos viandantes 
centolas, ostras, rodaballo e cabuxo 
ao forno xa veríamos se .lles importa
ba tanto que houbese gordos e inclu
s0 ser coma eles. 

Os gordos desaf ian · as regras so- · 
ciai.s, son disidentes do~ costumes 
desta sociedade masificada e estatalis
ta ~na que vivemos. No futuro estar 
gordo será entre outras causas, signo 
de rebeldia, de contra-cultura. En .de
f-ini~iva, os gordos non deben ter nen
gun complexo, e se teñen algun só 
pode ser o de superioridade. 

rRazó.ns de peso 
para ·ser 
gortlo 
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Naval: srtuación crítica · , ._~ . • . .. . ••· . 1 .. ~ ·:- "_ --,, ~ d ·. 
''l=olga ?'eral contínua''r .,:ya1a : . p an ' o · .. e 
para N'óvembro· ~. ·.P .. -a· ·c.· . o·. 'º' __ ,· a' . :q· _· 'u_·· ___ ·e·. ·z·· ... _,:• X~ se coñece o plan de .reestruturación que o Goberno· quere im- _ _ -'V ·_¡ .. .. 
por nos grandes estalefros. 9aliza sae malparada soportando máls . 
da mitade da chamada 'reconversión'. ós dados con relación a ou- -
tras estaleiros asto amasan claramente. . 

Con éste motivo e'stá convocada unha folga xeral para o mes de 
novembro,_ "até que o Goberno dea marcha atrás~;' segundo os sin
dicatos. · (Páx. 7) 

Ne ira 
Vi las: 

··Galiza· 
é terceiro 
mundo'' 
Crítica Entrevista 

66Agasallo ·J. Ejido; 
. ' 

de· Sombras''' dirixente 
segunda de H B, _ 
produción· analiza a · -
do Centro· prOblemáti·ca 
Dramático .basca · 
"Agasallo de Sombras", obra J. Ejido, ''Takolo", dirixente de 
que xira en torno a Rosalia, é HASI e de HB e colaborad.or do 
analizada polo escritor Alberto diári~ · 'EGIN', ma~ifesta nesta · 
Avendaño nunha crítica que le- entrevjstá unha lúcida análise da 
va por título "Saio de Som-
bras". situa~iÓn no País Basco, pavo 

que volta estar de actualidade . 
co · gallo das extradicións e do 
cal non sempre nos ch~gan os 
ecos· máis representativos. ·: . 

Esta peza_de teatro ven de ser 
vista, no seu estreno, polo pú

. blico vigués. Despois de ''\íJoy
zeck" . é a segunda produción 
do Ceiltro Dramático .Galega. 

~ - (Páx .. 19)" : 
. (Páx. 1 S) 

. exposición. 
anto~lóxic8" 
E a primeira· homenaxe que 
Gal iza lle rende ao único re- _ 
-presentante que tivo do ma
vimento surrealista. . 

(Páx. 19) 

~ .ó Plan de Ordenación Urbaná de A Coruña -está sendo contestado por amplos sectores coi'u
ñese$, incluindo a conceHais do seu pró'prio · par~ido . aos'que relevaron do seu cargo. Hai aspee-

. tos dise plan pouco coñecidos que poden clarificar a política de Francisco \Íázquez e·do PSOE 
na Coruñ_a, asi cómo quen está detrás dela e a que intereses está a server . . Ademáis, outras pre
tendidas grandes realizacións quedan ao descuberto, aparecendo como claudicacións interesa
das do ·Goberno Municipal. Tamén poderá coñecer, neste amplo informe, quen $On os homes 
que rodean ao chamc;lo,. xa popularmente, "Rei Sor. · (Páxinas centrais) 




