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.. Política galega (11] 
.A se~ana · pasada f~xem.o~, uptJ¡;i lqnga al~sión a Coálición Galega:' u ·~ p~r
tido a nacer, unha direita moderria, pe~sam9'S; ~sen dependéncia orgánica 
extraga.le~a. E CFel'JlOS _qu_e isa é positivo. 

i! .. :.,- 1 i't -f ~ .. ,-

Mais o .nacionalismo galega anda j:for outra-órbitas. Tamén o seu remo- -
delét . o é r~cent~ : t~l -vez' áin'da eri curso, elifparte. Calqúera -sabe que o ·ná·-. 
cimento deste nacionalismo de esquerdas aconteceu nos -ano(63-64 'cos · 

. . nomes d~ Partido Socialista Galega e Unión do Pavo Galego. Da. UPG, 
- ~oi especialmente., partiron cantos grupÓs nacionális:tas surxir'on logo.:· \' 

uns eri vida, outros desaparecidos. · · · · · 
tóa entrada da Reforma Política, a formación BNPG·deu unha primei

ra résposta ·ás inquedanzas de moitos galegos. Tamén o PS<J. Un remode" 
lado recente é o BNG (Bloque N'acionalista Galega) . reformulado no Cc:m
greso constituínte da Coruña, hai urÍ ano. 'Pero existen outras formac·ións 
como 'Esquerda Galega; Galícia Ceibe, etc. Por qué estas formacións non 
acollen ás esquerdas restantes d~e Galiza? A causa é ~oi nídia: os partidos . 
españois de esqt1_erda rion sé dtferéncia da direita na. oposición ao nacio
naljsmo; Uns e outros ignoran o direito básico dos povos: a -sua soberan~á. 
Esa realidade é fundamental. O nacionalismo galega real é un na.cionalis
mo de l'iberación nacional: Por iso atravesa todas as ·realidades, sexa_n ins

_titllcion~is, sexan sociais. Por iso se incrusta -na estíutura ecc:inómica e s,0-
cial. 
· Pero matinando máis 'ha imposibilidade de 'confluéncia. da esqJerda es
pañola coa nácionalista galega, as explicacións son ben doadas. A esquer~ 

· da española, léase PSOE ou PC-E, direitaron tanto a· sua política q"ue· só" 

-cartas 
o· Nl!_MERO A COR ,, :.: seu ;Sindkato ; . as Unigns Agrarias,. . trqU?'.(O consigo -que os gastos fixos do 

~.. - como únicá representacióh~ de. G·á.liza, : .Instituto, incrementados- polo custe 
. Queridos amigos,: Recebin ·o últi- non son máis Rue . unha farsa, onde o da vida, o aumento das ramas, etc. 

mq núm~ro, o primeiro" ·que ven á máis qúe lle d~ixan facer aos Sindica- suppñan un 60 por cento de di fo pre-
·cor, e dígovos que me gostou. Oxalá tos é dar a sua opinión sen gue haxa · . supo;tO., produci.ndose. par· a~ha ban-
siga me llorando, oxalá volva para G.a- n.engu_nha garantia de que tan sequ~r . da, · un recorte enorme na ·aqqui_sición 
liza, oxalá continue normativizado, · se A les. escoite, porqué o~Góberno ten . ·de m~terial funxíbel e poló tanto 
oxalá estea · se_mpre na~ n.ra' para de- decidido de antemán o que fai facer. unha bal~a · formaCion pedagóxica do 
fender a· Galiza como ~ación, p~rp a Apesar disto, á postar-a ~o Gober- .al.U!10 pór ougra~ co agravante d~ que 

1 nacióR de todos os galegas, non . so+ no PSOE non é ·só unha proba de an- o máte~ial -inve.ntafiábeÍ que lle· co- . 
mente dun ·f;:ito .que· por ir á-Universi- · tidemocrácia .· sen paliativos, senón ... rresporide á Consellaria aaxudic~r ao 

.. dad_e, por facer 'estudds médios, ·por · que ·é unh~ afre.flta aos labregos gale- lnst~tuto, ·ten que· ser mercado, en 
. ~orisidetarse . como artistas·· dos da gos. Po.la · oosa. banda, as CC.LL. rea~· moitas: ocasións, <.'O presuposto asig-

·-"plástica ou dos da palabra; se ceguen firmán:ionos · na , nosa ,oposición · á . nado; polo tanto -nós recla·mamos 
·e non conte.n cos qu~ ·andan a pé, eptrada no M~rcado Qomun, ·e a cal- unha máior atención para o ensino 

_ cosque falan o noso idioma día a dia, quer reestruturación -que atente aos estatal, én concreto a F.P.· 
. ' . 

cos~·que-:- o manteñéo fal-andoo, e non , · iriteresés dos labregos galegas e esixi• . 3) Criticamos moi duramente as 
. é.snaq.uiz;ando unha revist. ·a, de ·xeito mqs tam·ért estar -nresentes nas deva·n-

r:r faladurias e propaganda dos represen-
que os-que preteridamós· a_ndar ,palas ditas~ mesas e:coñecer os -plans do Go- tantes _a·a~Educación Autonómica so-
J'uas ·follas npn matinerné>s -Que nos b_Wno.'~': ~-, \ . \. . . 

--~ a.topamos cunha 're.v.istiña de crucigra- - :~ _ bre a F.P. cando a realidade é bén 
-"mas. - - :· - . >. '.'.'.\ · INSTITUTO DO-MEIXUEIRO distinta. 

. ''A X:ehte ~ ~r~~isa .-de . 1,~fras-~;ande~, , - Os abaixo f~manges-, profesores d~ 4) A instalación eléctrica, ovalado 
: clasa~, precisas~ doadas, fe1tas se11 1 nstituto de F. Pr:ofesional do Mei- . do Instituto, a falta de material en 
"presa, e que venan .de, todas as parte$. xueiro de Vigo,·queremos denunciar . moitas ramas, etc., de~xa tanto que 
)'ara os · eruditos -nós temof.que ir á , desexar que eremos que cae no ter-- .ante a opinión pública as deficiéncias 

.. escola da reconversión, ~~.m martírio polos qúe o naso instituto pasa e-qu~ i::eirom4ndismo. 
máis ·p_ara os-J'.'9bres, unfia cadea_ para coidamos son .de suma gravedade pa- 5) Desde o mes de febreiro, tanto 

·os«:¡ue non teñen meios. _ra o desenrolo básico dun proceso D" · ·' d 1 • 
< Alédame tamén que vos abrad~s ·ás a 1recc1on o nst1tuto como o 

- .. ,educativo. claustro de profesores puxemos en 
-~ ideoloxias" /_que agrad~zarnos o que 

manteñen o nome orixinário. Aí está a, parec·e, insuperábef crise qo PCE. · 
_Crise tanién advertida no Congreso galega deste partido. Poderá un P.CE 
diferente ·do actual dialogar con H. Ba_tasuna, ou co BNG, pero nunca fu
sionarse .. Porque un PCE carece c;!e posibi'lidades de entender a /Giil iza co
mo nación, por ~ móito que use a verba ·"nacionalidad.e". Re.sLJha . po·lo . 
tanto, pensamos, perda de tempo esa búsqueda de confluénciá dos _PCEs , 

1) E · · 1 d · coñecimento do señor Co. nselleiro ·e . :. outrns, ..a inda que non · pe-nsen cómO> n prime1ro ugar enunciamos 
· • · · , · · · ,· do señor Deleg.ado, as necesidades 

con nacionalistas, mentras estes o sexan realmente. . • 
O grave non é só a perda de tempo, senón a confusión que se ·leva aos 

cidadár:is; o gr.ave é que hoxe, ante . unha política eje _someti?ne.nto qo 
PSOE aos poderes "fácticos" e a USA; unha política involucionista, _ so.
mente queda no Estado unha forza clara e contund'ent~: o nacionalismo 
de esquerdas b~sco/galego,' catalán e de onde exista conciéncia de nación · 

,diferenciada. . · · . ' . . · _ 
1 

O a~mento deste · nacionalismo é esencial para a democrácia. No cl,Jrso 
histórico da chegada do sistema democrático, houbo que andar longas 
xeiras para afondar nesa · consecución . .:As prim_eiri.:ls constitucións que . 
proclamaron a democ;rácia, violaban os máis elementais dfr~itos do pavo·; ., 
eran "censitárias", é dicer, reservaban- o voto activo· e pasivo a uns pou- ·· 
cos cidadáns ricos 'ou de profisións superiores.- O progresismo e o ·mavi- · 
mento obreiro lograron rachar esa reserva e alcanzar l'Jlaio.res c;:~tas de}pe~ 
mocrácia, como o -sufráxio universal. Un· iritrumento impori:ante,. me¿ino 
ese·ncial, para democratización do Estado é a"' constitu1=ión. Estjuécese 
qué nos países máis avanzados, o ritmo de cámbio. marcouno a· sucesiva 
substitución de constitucións cada vez máis representativas das forzas'
socia.is. Os partidos esÚi"tais;' concretamente Ó PSOE,' estan· a .le~ar ·adiánte 
unha espécie de "idolización" da Constitución do 78," éorno seJ~r~ xa ·o ·. 
logro de toda perfeición. E son os partidos nacionalistas quen teñ-en que 
denunciar ese sofisma: a co.nstitución--aó-7Ef s-tiP,uxo -ü-n cO"ñsenso-defor:
ias estata is, pero deixou ·de lado direifos h1ixe sensfbeis dos pavos. Foi 
un paso reformista de exercício do poder, pero fc>'rtaleceu o sistema cápi_-
talista. ---- · · .. ; 

O futuro do País 'Galega vai depender .tanto ·das modificación·s do si.s
tema produtivo_ éomo d~ progresiva concienciación dos gal~gos. o" po~to 

. de _apoio da 1 conciéncia galega ~é · a sua "id·enfidadé coníó povo;· somer:ite 
reivindicando a sua soberania,. poderá moduiar eséY'ldentidade .libre.mente 
e .criar un futuro de · liberdade: Quen _ignore isto·e cantos·tratan d!i impe-
dilo son antidemócraia"s, son antigalegos. · ·· 

. . 
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nos, fan e desfán. Críti'cas certeiras .a precaria s1tuac1on na que se atopan 
, · h" ·, - d 1 t. rea is que tíñamos e até as datas ac-

en contra d_os que asoballan-a liber- os serv1c1os 1x1enicos o naso ns 1- t . b" t d 
h · f ua1s o que rece irnos por par e a ·dáde e a democrácia, veñan de · onde tuto, .c;un a in raestrutura que non 

responde de nengun -xeito ás necesi- Administración foron . pr9mesas e 
veñan,· da ~squerda ou ,da direita, do amoestacións. 
mundo capita.lista e b~utar ou dos dades reais de 1.200 alunas )por p6r 
arribistas comunistoides que afogan un dado.: o curso pasado, má.is do 65 Aqui queda a nosa protesta e a no- • 
as liberdades . en ditaduras ae . partido _por cento dos servi'cios estiverori en sa denúncia ante a ineptitude da Ad-
das que nós xa sabe.mas bastante. Éis más condic1óns hixiénicas e de saúde) ministración e reservámonos as ac-

. o caso .. ~e. Walesa, ~e- loifa e que leva 2) ~ o presuposto asignado pola cións q"ue poideramos levar adiante 
prérriios', é que a a·lguén non fle agra- . Cqnseí.laria no ~ur$Ó, 82-83, dismi- encamiñadas a subsanar ditas necesi-
dan nada estas homen.axes. Éis os so- nuiu nun 30 por centó por trimestre dades. 
cialistas, ~~s - que tanta xente amante . .con re_~peito ~o curso ~}-82, o que 
de Galiza- ~ · da ·demóCÍ.ácía ~ot'au . e 

FIRMAS 

que ~go~a nos apre_tari a g9rx·a para 
cerrarnos· os direitos, o ·máis elemen: 

; tal,, o d_e-fafar 'no nos.o idioma. 
~ - ~1 - -. : "~ p -

.. Amíg_os· de A Nosá Terrá: plurali-
dade', pois _ qué',sei eu. Somos nación 

. e isto hai que sostelo incluso cos~den~ 
-·tes, peto recordando que· hai moi-tos 
-canÍiños., óu un 5omente;-que é o da 
.inxustícia para os indivíduos'e para 
ós povos. Pero:-qúé pbucos modelos · 
ternos _para imitar. Todo·:· esta podre, 
menos os'- homes e mulleres de bon 
corazón, os 'que aqmiten o xqgo, non 
os estalabartes que"lle teñen medo ás 

- idea~; qÚe· meten na cadea por pen- · 
sar. 

A tarefa está perta de nós e en nós 
mesmo~: Galiza irredenta precisa de 
todos, de todos os qUe queiran ser.vi
la, sen' séremos criados de m:iide, pero . 
a·gradecél)dolle o 'tí-aballo a quen 
queira axudarnos. 

' Amigos; adianti;i ... 

R. LENZAS 
Os Peares (O leiros) 'iQ" 

. . \ 
j. ·J 

r I 

AS CCLL DISCRIMINADAS 
. ' -

P;.s Comisiós Labi::ega·s queremos ·de-
. nunciar. a aditude abertamel"!te anti

democrática do goberno do PSOE, 
que á hora· de pedir ·a opinión dos 
Sindicatos· sobre das reestruturaciós 
·do sector leiteiro que pensan. facer de - · 
cara a meternos no Mercado Comun, 
cham¡:¡ a certos sindicatiños' de palíei
ro,"' 'feitos a última hora desde o' pro-
prio goberno. · 

,j 

.! 

1 

.AOS LE-ITO-R ES 
' . 

__ E s ·u·esCR.ITORES-
Rogámoslles unha vez ma1s disculpen as molestias 
ocasionadas pola saida irregular da publicación, sabedo-

·' res de que estamos facendo todo o posíbel por porlle 
remédio _á situación." Situación criada sobretodo pola 
.anguria econ·ómica que sofremos e sofren outras moitas 
empresas debedoras nosas. 

Actualmente está .en marcha un plan de sanea mento 
da empresa que conleva o aumento de accionistas e de 
subscricións, asi como doutras medidas de apoio. Este 
_plan estará desenvolvido completamente no prazo de 
.tres meses, polo1 que esperamos que a partir de x·aneiro, 

· se todo se cumpre como pensamos, estaremos todas as 
seman·as sen falta na$ ,,.suas mans. 

· Un ha vez máis. recabamos o seu a poi o e comprensión. 

Oo .. * 
. . 

lélftO 
f'to·-crí119,. 

·Santo Domingo, 9 
. f. 

.Tlfnos. : 225461 - _224458 LUGO 

-~~CA 1 

.. -. j 

O Goberno do PSOE non mide.a 
afiliación, ne'n a incidéncia' sindica( á 
hor.a de consultar o~ proble~as ·dos: 
labregos, pola contra parece .mif-ar só 
que sexan · sindicatos domesticádos, 
coa sua ideoloxia, para que non lle 
plantexen problem"'as e aceiten o que 
faga falta. · 

A pretendida negoc1ac1on para a 
que o goberno do PSOE chamou ao 

'1. O PASTOR ELECTRICb , 
l~APARTAOO 322 NADELA (LUGO)~ i 

praza de San A~stín, 1 O 
Telf. 2~ 67 43 · 

a coruña 

' , 
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. Unha reestructuración política·;. 
unha n·ova de tante·o 
O anúncio do posíbel peche de Asta no, feito por nas ñegociacións. Antes.o discurso era: nen.g·ún · 
Pedro Sancho, responsábel <;Ja gran jndústria posto de traballo perdido sen outro criado.-. 
naval do INI, é unha medida política, tremenda- Ag<;>ra o Goberno que~e : imP,or ~ o seu: perder 
mente política, somente política·; un ha medida cántos postos de traballo? A djfer~ncia é subs-

. terrorista, atreveríamonos ~ dicer. • . taneia·1 Atentas' ;:is organizacións sindicais~ 
Que ninguén se engane, que 0 _ Gob~rno; atentas as orga~izacióñs· política_s, , atento · () 

Felipe, Guerra e o PSOE non engane,ñ a nin- povo galego; pensemos en Sagunto.· . . 
guén coas suas .declaracións d_e inoc~nda, coas . ~ Mais "'ºn hai que ir moi alá, o informe .Qo'l~I é 
súas rectificacións, cos desmentidos, con pon- un te~o político; non ten, non podia ter, nada de 
tualizacións e matizac.ións, cos dim~s e diretes, as~ptico .. DO- que trata es!e info~m~ é -de, que 
cos non hai na.da, non sabémos nada, , que só Ast·ano sexa a (Jnica vítima da c~ise do sector, xa 
pretenden que cando a decisión, drásti~a sexa que Olaveagá, o outro asteleiro ~cerrar, xa está 
cal sexa, apareza consumada, xa todo estea p·echado a c~usa d_as~ inundacións en §_uskadL · 
interiorizado na opinión pública e nos asalaria- O inforrh.e do INI, para .o - qúe non se 
dos que viven a medida máis directamente. .consultou a Asta no, segue claramente a política 
, O anúncio do posíbel peche de Asta no é . do Goberno: mellor ·ter un só foco de conflit_o, o ' 
unha decisión política por si mesma. Esta nova ferrolano, _para asj reducir a sua potérn:~_ia, para 
vai en total consonáncia coa política do PSOE e . asi· controlado mellor, , a inda que_ .sexa. coa . 
do Goberno ·de sondear primeiro ·a opinión Policia e o Exército se tal falta (pensemos na 
pública para saber cál vai ser a sua reacción de Asturias do 33), que a indignación se éxtenda 
tomar tal ou cal medida. O sondeo máis recen.te por todo o estado, Sestao, Olaveaga, S~villa, 
foi o da guerra suxa contra os "etarras", mellor Puerto Real, Cádiz, Caitagena ... 
dito, contra aqueles que n9n aceitan ós princí- Unha medida t~rrorista esta nova do peche, 
pios constitucionais. Mandáronse os poliCias a no senso que lle aplica ao término Q próprio 
sabendas a Fráncia (non puido ser a morte do Gobemo. A $Ua cónsumaeión, o seu . 'maior ou 
capi(án Barrios tamén a sabendas?); saltou a menor grau de violéncia, vai vir dado pola 
notícia aos meios de comunicación e déuselle resposta combativa que lle dea Ferrol, ,que 11~ 
toda a amplitude necesária para que fose coñe- de~ Galiza inteira. ...,.,,.,, · 
cida por todos. Lago a esperar as reaccións. · o PSOE está botando un pulso hai tempo cos . 

Un ha boa parte desta opinión pública ma- galegos, primeiro foi Vigo,· Frigsa, lntelsa, As. · 
nexada, da opinión pública que lle interesa a·o Pontes ... e- vai seguir acumulando "cri~es·: se 
PSOE, con xente que vai de progresista á cabeza non se lle contesta adecuadamente, con forza~ 
(exemplo, Umbral por pór algum) definiuse cla- -na rua; é o que pretende. ver' o Goberno se sefai 
ramente por unha guerra suxa contra ETA. Paso - · eu non . . 
seguinte, pactar con Fraga para que estivese _ .1 Éxa está ben. de "unid.ade sindicar',-de levar · 
calado. Terceiro paso: anúncio no Par+a·mento ... ;~ rastras sempre a UGT adiando unha e' outra 
desta guerra suxa e promulgación dünha leí que. vez as movilizacións,:. dirixíndq~s contra a 
recorta as liberdades, unha lei anticónstitucio- Xunta, confundindo ao povo; dicinqo que un dia 
nal. as cousas se arranxan por~ mor da visita dun alto ~-

. ; q P,osJbe! ~tt.Ei.'ite ·A~~np_ le .. ~a[lt~u}:;~h~ v~~·d~ ~'tfigna~ión ~ /· .. 
. '.! eprÓtestá eri toClo's os ámbitos ~a VI~~ pubh~; g~-~~9ª ; . . . . ~ I~~ ~ 
~ o AJ~lde d~óE-~rie, con~RiP~<de _estil ~n~~ava~a ~,-~a~tor'i~_ 1_1 . 

~ manif~~J4b.ªJHr , ~sión Q1to40,t1po :de ~echdas xa sexa~ lega1s 
~ ouilegais".--· '·' 

,~ O~-dire~tiv~s e-técnicos de Astano cons.peran .as medidas ;.. : 
. .. . . . , . . . . ! ' 

'. ,.inxustificábeis, parcia is e. segu ind~,.~es~rps ~r;Jten9~,.empresar1a1s 
.: O alcalde de Ferrol di .que entre Ástano e, Feli.pe-Guerra, quédase 
~ con Astano. os seus compañelros ~o P_SOE di_n-q.ue noq hai 
, nada de certo~ainda e que se oporán ao peche~ :~ · . .; ."<' ~ 
; e· até-os~ emp.r~sários e iXunta ·ptoteSt:an. . -· 

. :: Ás movili~acións de repu.lsa-pola ~~conv~r$ión do se~or, nav~I .. 
en Vigo e Ferroi. intensificáronse despois deste anúncio de cerre. 

Da in~redulidade . pasouse ao senti-
, mento de alarrpa, da alarma á indig
nación e da,. im;ligJlación á moviliza
ción contra a,reconversión naval que 
pretende . f~~er :'o. Goberno, ·Mo~Jrlza-

.""' ción que vai eri aumento e. que terá 
como data ál;ida odia 11. cÜnha con
centración en Santiago e unha folga 
xeral na comarca de;> Ferrol.. Todo en 
cámiño dlln paro xeral en Galiza que 

. -_ pode ter lugar nas pr,óximas se~anas. 
Seg·undo CC.00., o anúr:icio · do 

. peche de Astano "é uriha sJeménciá".: 
UGT di que non ·hai nada a inda · en 
fir~e e que só é un jnforme. Pola
sua banda, a: INTG-"afirma que defen
derá "o asteleiro de Fene con· unllas 

· e dentes". 

Plataforma-reivindicativa 

lev~ron no periodo -dos tres últi -:
mos anos, de ser o asteleiro do 
estado coa iTiáis sólida car te.ira -· 
de pe9idos, a· un!Ja situación de 
nul~ negociación .. en marcha~ 

' Afirman estes.técnicos que moi
tas propostas de. ,Astano eran 
mellores que as de- AESA e as 

· contratas foron para estas em- . 
presas situadas 'fóra de Ga.liza, 
sobre todo· en Andalücía que é · 
onde parece se está volcando o 
goberno Gonz~lez . 

O vinteseis por cento para-
dos · 

Esta· política, ~eguida desde 
hai anos con Galiza foi a que 
levo~ á comarca do Ferrol .a que, 
dos 35 .000 traballadores que 

Pero .os obreiros de Astano xa· te- forman ·a povoación activa, 1_7 
- ñen unha pJataforma reivindicativa mil estean en' .situación de 

elaborada que., , -de momento, xa foi desemprego. .. -
·. asumida pó~ós _concellos de Fene e - Mais a situación alarmante 
« Ferrol. . non se da só no Ferrol. En Vigo 

,: Esta :pláta:form~ recia 111,a · d.os"5.500 traba!ladores da cons:-
' 730.000 TRB {toneladas .de . re- .. trución naval, n·a. actualidade o . 

. xisté> bruto compensad<;>) como cincuenta por: cerit9 están -en 
medida de proaución para gran- situación ~de regulación d~ em-
des e medianos asteleiros,. polí- _prego, a alguns dos cales están a 
tica.de div~·rsjficació·n .do asfelei- · - ponto de finalizáfselles as pres
ro, UQ plan.de íDariña mercante, . tacións que cobran por este 
a implicación da Xuota nos pro- . m·otivo . . 

.. bt'emas de.· recpr::iverS'ióil (.vai: · §iegu.ndo o INEM, o paro ·no 
'. receber a·os. re"sponsábeis dos .. s.ector naval vigu~s Sl,Jbiu do 1 a· 
· asteleiros) postos de trabállo por cento que existía en ~b ril , aó 
. alternativos e ·a reindustrializa- 30 por cento da ac;:tuali.dade . 
. ción' da coméfrcá. . . -

. . Ne~ta pl~taformfl inclú.ese _, Proposta viguesa . . 

. aos medianos asteleiros nos que· . · 
º, a .loita vai_ ser lev~da 

1 

co~~unta- · ps·· traba i lado ~es de Vig o~ 
mente cos afectados de Vigo. · . tamén teñen' uRha prnposta de 

solució-ri eJaborada, ·:que se de
Astano·: de~mante,lameritc;> ciare a zona de Vigo de· urxente 
prog:resivo .. reindustrialización póla Adm í

nis'tració.n central". Pi'den.tamén 
Directivos€ téen~cos de Asta- · ·a~ "inmediata negociación entre 

no afirman que se está favore- . - a administración e as centrais 
cendo eon estes plan.s a-AESA, sobre o plan de r·econversión 

. com_o qu·e está tomanc:to co'rpo a . na'val" e que a indúsfria n-aval se 
clara discriminación de Astano e considern 'na comarca "indústr ia 
Gaiiza,..en sectores que até estes · básica, respeitan.do ·a tonelaxe 
momentos o viñan negando~ Drn que sempre .. lie foi rec·oñécido de . 
os técnicos de Asta no que "esta · 80.000 TRBC, evitando con isto o 
discriminación vi use agora con peche de instalacións" .. 

Medida política, saída dos equ.ipos de co~ .: cargo e ab .outro afirmando que partiéip~ se se 
municación do PSOE porque calquer restructu.- : _ , cámbiªp . algunhas consigf)as: Xa está b~n, h~i . · Esta discrim~n~ción foi a qae 
ración do secfor que s~ faga agora pode parecer - '.que ,clarificar dunha vez por.to.pas.. · · ~ . fixo que 0 viceprésident.e de 'As-:-

· toda Claridad'e. · 

AcCións· <;te protesta 

un ben, unha comcesión da "magnani.rnidade.. Xa está:.hen de 'voltcfrse contra a Xunta que -. tano e o' Directór .presentaran a 
socialista"/ da intercesión do~ pesoístas . ga -~.. non ·ten nada·, ou moi poi.Jco, que ver n'es,te :, sua dimisión~ »ca que n'on forqn . 
legos. ~- . : . . ;·.~ .asun-to, a inda que, por un~ha v.~t, ' podia deixar o consultados en nada para reali·- . 
" Cando os 'obreiros' se e'staba'n"' movilizando seu p~pel 1·dé chornna 'e ~omprometerse epa :. z.ar o citado proxecto do ·INI. CFi-
por. non perder ne'l'ngun posto de traballo,-éando - realidade galega. ·A culpa .tena Madrid e . a tican taméri que- Pedro Sancho 
a comarca ferrolaná era consciente de que . Madrid hai qué dirixir a .loita, a Madrid e non ao , non visitase .alnda a factória {::;e-
~'h_abia que defendér con µnllas .e dentes todo.s .. Obradoiro, pois que pal".a oGob~rno, rnentres se 'gundo el porque ai11d~ non 'tiña . 
o's postos de traballo e que non se.' pé.charia metan coa Xunta,- moito mellar. . · · coñecirnento da situación_· real, 

. 'nengun sen-- criar outros aiternativos",·en pa,la- ·.Ahora ou nunca hai·q'ue dar a resposta ade- · aind~ qúe -polo que se ve si o ·ti.ña 
oras dun responsábe.! de INTG , agora os obrei., cuada ao Goberno Cenhal. Se algun dia Galiza ' para pr.opor o p~che). ~ 
ros, ·as suas famíi.ias, saen á ru~ para oporse a.o necE!'sita qu-e s€rconvoque unha folga xeral, este Por outra banda, os enxeñei- · 
peche: Cambiou co anúnéio totalmente a diná- . · sen dúbida é 0 mor:nento.1 · ros denúnciari publicamente o 
mica, a mentalidadé:.da xepte; ü Goberno está .· · . desmantelamento progresivo que 
. . . h " . ALFONSO EYRÉ -

L.:...i_m....:.p_o_n_d_o___.:_co ..... n-::--e-s_ta_n....:.o_t=-1c...:.1a=u-n=-=-a~m-=-e-=c-=a-=n-1c_a_:·_n_o7v__a_...,,..:..---'...;...,,~:...:...::..-7---'::..-~-:~------:---_.;.:-:-~ - se lle apl icou a Ast~rm e . que o 
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·'_:;: ... 

As acción de:protesta contra a 
reestructuración dó sector naval 
xa estaban prev_istas.para os di~s 
4, 7 e ·11 .: Concretárense en 
m.anifestacións en.Vigo e Fet rol , 
.pec.he.s nas delegacións minis
teriaís,-" autonómiC:as e nas em
presa's, concent~acións ~n Pon
tevedra 'e marchas · Fene-Ferrol 
foron dia a dia concitando a un 
meirande- número de xente até 
lograr en F~rrol os 12 mil mani -
festantes entre obreiros e fam'í
liares. 
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YXúUo Pérez ',. . ........... . 

de_ la -Fuente~ 
• r I • ~ 

novo secretar.o~· / 

"eral~ 
conta a crise -

do PCG~ 
·xúlio Pérez de la Fuente, novo Sec.rétário Xeral do PCG, 34-anos, ~ 
· .. valenciano que veu ao Ferrol a facer o senlício militar _t 
e despois foi u.n "dos 23" encausados no ano 72. Era o ·responsábel <¡;.

da política,munjcipal'do partid.o-en·Galiza. _ 
Nesta entrevista nárranos cómc»se .produciron as diverxéncias 

no PCG e os distintos análises que se tan dentro -
do partido da realidad~ gálega. 

entre os socialistas e nós, favorecía 
esa dispersión. E ese imán do .voto 
útil do PSOE. 

Non ternos vergonza .-en dicer 
que ·é necesário que haxa parti
dos estata is 

. Cáis son as diferéncias entre o PCG 
· d<l· 1v congreso e o de hoxe? 

"" Cambiou entre . -outras causas o 
. momento' poi ítiéo. o IV . Congreso . 
celebrouse de$po is dun triÚnfo dos 
oomunistas que subimos nas eleicións 
x~rais do 79, subi1111os con relación ás 
do 77 e ás e~e idór111s mu11icipais, que 
nos situaron inc!luso mo~, PO'lí riba 'das · 
nasas prÓprias expectatli¡'ICcllS,, g1ober
nando nas pr'inci;paiis; ciilrfa:adl!,s: 1oos :so•
cialistas como roo11111se~c 1ulém~oo:::~a1 d101s: pi1e111c::1·· 
tos municipa is. ' . 
• Penso que o JV Co11giresio foi 1Ódi1J11111 

. recente triunfo ,. Agora no ''U' ¡pierfina1u
se unha no\la orien~aci1ó,n; . 

En qué. consistia? 

En liñas xerais, no ambiente, nan 
taiÍ11to nos textos como en deteirmina
dlos perfis, consistía no segulnte: 

Dado que nas anteriores eleicións 

As diferéncias ·entre o PCG do 
IV e do. V débense ao támbio 

. do momentC>. político. 

houbo. unha explosión .do nacionalis
mo_ -Bloque, ascenso; UG, sen gran 
madur~ción, enorme ascenso- o fu-

_turo do partido comunista vai en-ca: 
miñado fundamentalmente a recupe
rar unha série de símbolos nacionalis- · 
tas. 

Entón, ha PC surxe unha certa con
ceición de ·que no aspecto· ele.itoral é 
un problema esencialmeRte formal e 
de ·símbolos; e de que a vincutación 
co PCE e unha carga eleitoral negati
va para o PCG. 1 sto ten a sua expre-

. sión na modificacjón dos -estatutos 
or:ide se introduce o término sobera
nia dun xei~o contrad.itório, xa que 
non se pode d.icer no mesmo artículp 
que somos soberanos e a renglón. se
guido que per~encemos,ao PCE. E un 
absurdo semántico total, e máis can
do · se intr:oduce sen un d~ebate pre
congresual. 

. Unha dinámica que se estaba pro
. ducindo noutras partes do Estado ... · 

. Si, coincide co~ qui:) _se viña dando 
no País Basca, onde se empeza o· pro
xécto d~ fusióncon Euskadiko Ezke
rr.~. · encabezado por Lertxundi no 

forzas estatais, sobr,etodo un ha, pero . 
tamén con respeito a nós é moi im- . 
po(tante ouira, o-ascenso de AP e un· f tratéxia de _aproximación prog(esiva. · · 
início de corrimento -do voto-comu- ~ Aqui d;ti'lítase o tex,te:de ..ctmverxén· ·-1 
'r;¡ista .aos socialistas que se pode de- ciado congreso anterior, pero, dándo; " 
tectar nos distritos eleitorais das ci- lle uri contido novo: a fusión inme-
dades obreiras, func!amentalmente no · diata. Plantéxase ademais unha afir
Ferrol. . ,. . mación moi . perigosa que é que as 

E empe'zaron as discrepáncias nas ·;: condicións ·están · criadas ·xa para esa 
análises. Hou~o un sector do partido, . , fusión, dado que as diferéncias que 
os ,que fumos minoria durante certo · existen eptre EG e nós, non ·son subs-
11t1e1m1p0r,., que peQsámos que isa signifi- _ tánciais para impedila. 
11Caiba 1fllllllG a dinámica q'u,e se xerou .a. · . . ., 

,.. 'I d d 23 F . · . Facer esa aftrmac1on ten duas con-
, '1111i11ive 1 ,o esta:º. ca , -. e u _per!~º , -secuéncias· ou ben Esquerda Galega 
paira a. democr:aic,1.a, a ma1or ace1tac1on . - ' · - . 
..m '" - .. ..,. , mmte ·nos seus programas e non .se 
'1J1ia1 "'tim1n:s,11t11 tu1i:: 111oin .• 1~ .. 'comq consecuen- · d E· d " C f d ·1 · · 

... .-"lll
1 1

• , •. · . ere o o sta o on e era e non se 
c~11a1 ubmll '~1r1:s~e1 11eic:1mrm1om111:;!lll ,a preocupa- · -
ciiómi, dos ·v:miba1ll~oolo~ne1s e das masas ere que o partido ten -que ser inde

pendent~ ... Mai ben, que nos d~a ara-por 1problllemii1S que tieñ1e·11 u111ha ireper- -
zón e que se aproxime ás nosas posi-

1c1111 :s¡iió1n 1estarm:a l
111

, 1¡poi1s1 ,:ai ~1e111te iimax ína · · 
' cións. Asi non haberia nengUn pro-. a cris:e _ oomo1 ,u1m11i11a· ,1ne1s1¡p111J11jj1(1!S:alb ii lidade 1 

do Goberno central fuooamental- blerila para a fusión, pois faríase so- . 
bre a hexemon ia do- programa do 

··- - - ·-·· 1 

meses e, incluso ás portas das elei-
cións do 2800 se levaban negocia
cións con EG, o que, ao, naso enten
der é unha mio,pia:- pois o páí~- está 
profundamente. bipolarizªdo, e _na

.que! intre o que ·había que f9cer era 
diferenciarse nidiamente do PSOE e 
non situarse nun espácio arnbíguo. 

o 28~ ( é anha oonfirmación máis 
taxante que a anterior porque non só 
baixa o PCG senón que ·EG baixa ain
da máis, do que se deduce que esa ex
pectativa tampouco ten un futuro 
ele~toraC ca cal chega a desmoraliza- · 
ción, -sobretodo naque! sector cunha 
análise vinculada a esa perspectiva. 

Como se démostr6u na·s eleicións, 
vai haber unha recuperación do voto 
comunista, xa q~e nen a política eco
nómica nen a de consolidación da de
;,,bcrácia coinciden coa vontade da 

Esta é a conclusión que sacamos e 
que deseña unha polí~ica completa
mente distinta. 

Cando fala do caráctef nacional do 
partido, a qué se retire? 

Neste tema ternos que pi:_ofund1zar 
agora, xa que ainda non tivemos tem
po, pois nós non fixemos o informe 
político. 

Para nós, os comunistas, existe 
u nha vinculación entre o problema 

.nacional de Galiza e a transformación 
ao socialismo en España. Non conce
bimos a posibilidade dunha trar:isfor
mación en Galiza independentemente 
da transformación do estado. Ade
ma is nós co'ncebimos a loita nacional 
como a loita de movilización das for
zas obreiras e campesinas progresistas 
dun país por lograr meirandes cotas 
de autogoberno, por lograr a recons· 
trución nacional de Galiza, pero pei:i
samos que a clase obreira ten que ter 

mente; esa dinámica teildia ÍI bipola
·ridade poi ítica. E~pezamos a fa lar 

, do' fenómeno do voto útil e da bipo
laridade que afogara ao P.C. · 

PCG. Agora- ben, a· realidade é que o 
plantexamento de que _non existen 
diferéncias substanciais esconde a 
vontade dun séctor c::lo partido de re-

unha conciéncia de solrdaridade e 
Feitos posteriores . demostran unha conciéncia global. Non c.oncebi-
q_ue -até os escindi_dos do 'bloque mos 0 socialismo · mentras existan 
en Lugo se orientan cara ·O ' probes, -mentras exista o norde e o 
P.SOE. sul. O eurocomunismo está plante-

. Cá1 e~a ~ alter~ativa frente. a este- nunciar precisamente -a ésas diferén-
tipo de análises? cías/ debido' a que pensan que o par-

Sen retroceder na caracte'rización tido por . si só non ten ~nha viabili-
naci~~al d9 PCG, poñer finc~pé prin- 9ade a médio prazo. 
cipalmente no enraizanient_o rfa nosa 
base -so~ial . fundamentalmente obrei- . 
ra e na nasa base tradicionalmente · 
próxim~ ao. comunismo. ·E dicer, o 
eleitorado do 79 e o eleitorado do · 
77. F_acendo .un traballo de progresj
va diferenciación do PSOE para que 
exista unha nídia claridade. Asemade 

Foi este. o in ício da crise? -

Sí, foi o início da crise dunha for
ma ·espectacular pois até ese momen-. 
to eran discrepáncias sobre proble
mas cancreto.s. ·A partir da í estábase · 
plantexando ir -por. duas vi·as éomple
tamente distintas. 

franxa de esquerda que votou ao 
PSOE e hai un millón de comunistas 

_que votaron PSOE. O primeiro que 
' ten ·que facer o partido é recuperar a 

esta xente. Non se p9de intentar _pes
car na peceira cando un ten un lago 
_diante. O noso problem·a de dis~usión 
con .Esquerda Galega plantexámolo 
ou "pescamos na peceira ou pesca-

facer un traballb de reorg~nización E ·vós collechedes a da ~on fusión. mas no lago". Esta era o debate do 
por abaixo poñendé> en funcionamen- - Si, dado que EG é unha forza de PCG. Por outra banda eu penso que 
to a r:eestr_ucturaciÓn das agrupadón~ · ·~ouco peso e~ Gali~a. non cbmpará- . tivo consecuéricias negativas, incluso 
do partido para que a riqueza das ini- para as nosás relacións unitárias pois 
ciativas permita manter e gañár é> vo- A maioria _anterior plantexaba· a reacción, de EG foi pecharse a cal-
to. ' · , · 

unha . fusiórr con EG, mentras quer tipo de relacion connosoo . por 

xando cambiar a arde internacional, 
e seria absurdo que plantexáramos a 
posibilidade. de cámiñar cara o socia
lismo nun país, mentras non exista 
u nha conciéncia na clase obre ira de 
que un dos elementos fundamentais 
cara o _nacionalismo é a recuperación 
da identidade nacional dos p,ovos, a 
recuperación do autogoberno, a ca~ 

rrección dos elementos de subdesen
volvimento; polo que pensamos que a 

O que non. caben son os híbri
dos, pois . que os híbridos non 
füncionan. 

E cál era a ariálise.que faci~ a outra nos plantexábamos ·un· acerca- meQo á sua própria. identidade e aos 
parte, segundo vostede? mento. . seus próprios problemas internos ca integración do PCG dentro do PCE 

A outra parte, a maiotitária ~ no que contribuia ao illamento das no- ten u~n carácter claro, elevar a con·-
Comité C, entral, seguindo a inércia.da sas relac'ións unitárias no naso pano- ciénda da clase obreira nos distintos 

bel con Euskadiko Ezke.rra du o mes- · I' · E d · · · situación anterior,: plantéxase que a rama po meo. •por outra ban a, o pavos do estado e as forzas progre-
mo PCG, e.pasto que nese tempo em- /.d · - 1 · derrota eleitoral é unha confirmación noso ponto e vista .era P antexarse sistas de España, se non hai-unha so-
pézanse a · producir os elementos b- t" .. t · f de que. se o Partido ·Comunista segue , un o xec 1vo, men ras o perigo un- lidaridade. coa loita de liberación na-

, - negativos· da experiéncia de E.E., pois d t · 1 t b t · vinculado ao PC -no.n só' non var as- amen a es a a nou ra parte: a per- cional de Gal iza, non haber.á nen li-
tanipouco existe o tirón p'ara chegar d d . fl , . . ·- . cender eleitoralmel")te, senón que se a e in uenc1a que tinamos mm beración de Galiza nen de ninguén . 
a concretar iso, quedando como unha et f t · PSOE F · · vai ir reducind.o progresivamente. se or ren e ao . · e1tos poste- Por isa non: ternos vergonza en dicer 
Perspectiva híbrida ·. combinada con · d t t, · d" -.Consecuéncia desa análise: o tema r1ores emos ran que a e os escm 1- que ·é necesá_rio q~e exi~tan partidos 

. outra serie de elementos que outros d. - d · BI · [ · · • · central é pór no centro da nosa nérs- os ._ e . oque· en : ugo orientaronse estata'is, ainda que teñan _autonomía. ~. sectores d,o p. artido pr~poñen oomo_ · p E · ·, · · · pectiva fac_er unha: h~va foqna políti- cara o so .. Dita· .dóuto xeitOt"de- : Se. be'n somos oonsciéntes de que o 
ca que nos permita o cá01bfo de no- -- recuperación. Entón _ <? partidoempe- mostra qlle a bipolaridade en España ·. PCE .,_non acadoü' o ·grau de madurez 

As eleicións ao . parlamento -au- me e a desvfnculaéión db PC. O que , za; unha etapa· na que está plantexan- . criab·a tal ' situaeión, g1,1e non. podía. necesária e de .. _comprens.ión· do pro-
.- tonómico jll~ntexan ·ún· feOÓme- _leva~a .. tatn"'é~. un 1~~¡jjó ~~ Cori,tidos -~ d~ unha fU$ÍÓn dun,_xe~fo am~Íg~?_ e ·" ~traer a·!go'.,q~e ~hie_ra ~~ba, enor~e blema ... ,da COO.f,.jgurapiÓn (dO :est~do . 
nb ·no\IO · empezando -: as d~cre- po1 íticós, porque· non $e pod~" .;ser .- que conduce ª .. repetidas negociacions cqeréncia interna:. ideoJóxi.ca '. e poli- autonó·m~cq. - ,. "'.: .:. , 

·., uníla cousa ·nova mantei{éo a· mesma -~ sen froitos, pero que dá unha«expec- tica. Todo, .. 'c) q'ue fose ambíg.~Ó podía Eu penso que non se consegue -. páncias. ,_ · 
l.,.. __ 

EPK. E'stas 0 ideas van adian,te, per:o as . 
eleición.s ao parlamento autonómico 
rompen a din

1

ámica dos cómícios aos · 
parlamentos de Euskadi, e C.atalunya, 
plantexándose un fe~ómeno novo. 

~ste fenómeno é . que son duas 

política co respeito á. estratéxia que é ·.z · tativa diante. _da opinión púb!ica, e ' ser atraído poi.o voto ·Útil e a alterna-~ · nada facendo '.conc~sións, _pois . unha 
0 socialismo, e moitos temas que non ~ diante tamén da Própria xe_nte d0 -tiva· de "cámbio. Xa ·que logo, non reª- · causa é o riacionalismo, e _ te·xítimo_,· 
compart_ián outras f?~zas políticas. - :~ partido, _da dúbida de se · Ó partido firm'arnos como unha alternativa cae-· óutra 'causa é. a nasa opción, péro o -

. pode ' desenvolverse como ta1_, < cos ren~e. nídia, prescindindo dos ele- que non cabe son ·cousas intermédias. 
efeitos negativos de que .ninguén se -. mentos d~ .. co.nfusión q.ue pretende- O · que non .. caben son h1bridos, por-éorno consecuéncia 9esa análise, 

aparecen unhas presas para plantexar 
un tema que estaba nas teses e estaba .. -
aceitado por. todos que era unha es-

emprega a fondo nun -partida· se non ' ~an situarnos -a-nÍédi~ camiño entre o que es h1bridcrs:t1on funcionan. ·· 
confia no seu futuro. . . . . nacionalism.o e a nasa conceiciÓn-do 

Consecuéncia diso e que pasan os carácter · nacional e a . médio camiño A. EYRE-
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ó V. Co~greso do PCG, celebrado en .Santiago supuxo Ún oe.u de- resolúcións finais :e,non 
xiro á .esquerda, ainda que · sen 1;1bandona.r o . · . marca unha política clara co.rno. 
eurocomunismo, asi .conio un relevo. na dirección.'do partido . · ·_ récoñece o no'vo-SecretárioXera~ 
ao 'ser elexido para. secretário xeral · · / "' .- na sua intervención. A-política .a ..• 
Xúlio Pérez de la Fuente. Asimesmo como consecuém:ia-do segui~ en G~li~a _polo PX, a inda 
cámbio de lifta f~i rexeitado o informe · · .- ~stá s~n aéseñar. ~ · -· · · · ' 
feito polo anterior secretário,·Anxel Guerreiro. ..·-. °-. q~e si .. f.icou~ ,es~ozado · !<:>i . 

· · - · que -o PCG l~vara unha opo_$l-

Foi este V cong
1

reso do PCG un 
congreso de gran tensión, como 
o demostra que vários dos dele
gados non esperasen ao discur
so do novo secretário xeral e as 
declaracións dalguns dos ·líde
res, sobret?do Anxel Guerreiro. 

A división era· visíbel nos 
plenos, onde habia zonas clara
mente diferenciadas que aplau
d ia n unhas intervencións e 
outras non, segundo fose o 
.orador. 

Asemade escoitáronse críti
cas ao sector .anteriormente na 

- r,:ió11 de es.querdas _ao actual.· 
Goberno"~ c1,rnha po1füca . d~ 
meiránde enfrentáment.ó e 'dff' 
sa-car a xente á. ruá-: '-. ~ 

-. J>or ~ oútra · banda, tanfo nas -
verbas de ·sántiago "Alvarez,· do · 
Seer~tário : de .-org·anizádón do 
PCE, Panero, ·comff Aa interven
ción de De la Fuente quedm,1 
clara-a supeditadon da ·estatéxia 
do PCG ap que se acórde no c<m .. 

_ ' greso doJ?CE~ compromet~ndos~ ·. 
este últi.mo a "seguir fjelmente·a' · 
liña que sallr.;¡ dese -cqngreso" ~ . 

Agora, e mentras a tendéncia 
perded,ara non' dá provocado un . 
congreso extraordinário, segun
do -é -. a sua intenCión, Anxel 

dirección de que incluiu na.s .' G.uerriero ten ·ó .JÓ -por cento de 
resol.ucións do .~ongreso, resolu- partidádé>s no Cornité · Centr~_I, 

, cións de localidades~ o qu~ 1·evou _ mentras que -De la Fuente conta 
a algons compañeiros da prensa co apoio do 70 poi:- cento, pro-
a afirmar que· o PCG adoptara veniente de.Ferro! é Vigo. o ·novo 
urtha liña prosoviétiéa. ' , secrétário xeraUoi elexido por 25 

- O anterior Secretário XeraL votos a- favor, 1 O en contra · e 
ao tempo, critica este congr~so, . crnco membros que· non .sé pet-
que "rematou nuliha absoluta - · soaron. J 

confusión pois non seprésentou Dourra bánda , sobranceaban 
'nengunha alternativa á éstraté-- entre·os invitados osda liña,mar-
xia ciar~ que eu deseñaba no xista-leninista .(PC. chileno e PC 
informe". · ·portugués da zona do Minho) e' · 

Evidentemente este Congre.. · na clausura ~rn gabanzas" de 
·so do PCG, que foi -de di-scusión Camilo No9ueira e ~~n;x~I Gue-~ -:-
da liña ideolóxi_ca a seguir, ad~e- rreiro. 

COALICIQN. G-ALEGA·. 
VICENTE GONZALEZ 

Coalición Galega estas~ perfilando· como un partido ·que quer atraer-sobre si nón só ao eleitor da 
extinta UCD senón tamén aos que "pasan de política", segundo nos falou un. dos promoto.res dese 
partido porque lles anoxa esta situación. · - , · 

Desde que gañou as eleicións tanto autonómicas como_nas seguimes Alianza Popular, cértos . 
pro-homes que teñen poder e qu~reno seguir tendo non se résistiron nen a abandoar a·política nen 
moito menos a aceitar seguir postergados. nos· eidos de receber ordes doutra xenté. -

' . . 

Por outra banda, surxe a pergunta de se· Alianza Pop~l·ar dá cabida ou non aos interes.es de clase 
desde a di re ita até o centro. Aquí aparecen interpretacións para todos o~ gostqs,' xa que, no anceio ·
de copar campos e bu~car.._ a ~ceitación da meirande parte da povoaciór:i galega estáse lanzando 
desde o último congreso na Toxa como un partido "liberal, conseniador, ihterclasista e reformista_",, 
e produciuse certa "renovación~· nos cargos. Pero, ónde'-está "sér gale~o-'?. - -

Posibelmeni~ haxa xente qu~ ~~~eit; '.;~tes pl~-;,texamentosr dado que pareten - Ú.~~sporta,rs~ 
metodoloxias centrálistas non válidas ' µara perso~s.· que apostan' polo ~acionalismo. Pero con .. _ 
independéncia dos critérios ou non de colónia, os feitos son os feitos e hoxe ternos 1.i n Parlamento~ 
un ha Xunta e un ha~ lnstitucións que san oosas,j que»~_oq teñén nada que ver cÓ,n Maclrid, a inda que · 
·estruturalmente Galiza at_ópa~e como comunida~e pistórica definida na Constfü.1ción, dé 19?8__, · · 

· E .é precisamente aqui en Galiza onde. á.falta· de. fo~m.aciórí, hai qu~ ·uni~lle a dependéncia; .al 
.· faltaren os "valedores", certa xente entra :non só -na apátia política se.nón rfo amorfismo, e isto trae .· 

consecuéncias graves á - hora -de co_n'crefar a . confianza e a ctedibilidade ~anto . no sistema -
, democrático representativo como tarnén-n.as,persoas: _" ·,· · 

Coalición Galega 'é ga.leg~, ·ou:é· uñ reme.ndo a ~n~a -~it~ació~ de '.orfandade? Moitas- v~ces 
· pénsase~q~e son a mes.ma xente coas a:nesmas"técnic~s depctuación".-Sen embargo,.e-sa " ·imaxe" ~ . 
de aparecer. en p.úblic~o. cunhas siglas que ap~rte da ·_~raciona)idade" t~ñE~n .en si a "emotividade" de ' 
.contera definici611 e a !dentidade ,de Gal¡za._ 

· .Xógase coñ e~g~m-chesde moi distiilta-'natureza. ·Pártes'edeafianz~r a Gal~~ª éu~ha forza própria · 
tanto na sua orixe, cos cen~ros de deci.sián nesia terrb, e ao mesmo· tempo~afir:ma_rse desdé unha 
posición federalista do E~tado español cos pés postas .ñ.os estribos do: partido"(eformlsti3'. 

, 
1 
Exp~ctativas, esperi~u:1·zas, e unha nov~ _ alter~ativa - ábrense ~ara- ·únt)a Gallz·a ·que ·terá q~_e · 

(;oñecer o que son os ·partidos· políticos. E.a ·influéncia, a aceitación ou a' manipulación non poden vir 
dadas polo ca<;ique··ou o pode rite de' turnó. ' , .. . ~- . . ' ' .. . . . -

Coalfoión Galega-non quer pro~agon'i~mo, liderezgos má_is ou m~nos definid~~:: e sól.idos, a inda · 
. q_ue ten que telas como iodos os partidos. o proceso de formación ou 'xestacióri é lento, ta• e asi que a 
última semana foror1 entregados .os Estatutos nun Notario · ccfmpostelán, despoi_s formalizarán a 
inscrición rexitaf como part~do ,µolitico; e 1990 i'rán tentando e espallar. a· sua mensaxe. 

' . 

: O .Pleno ·do'.Parlamento d~·~.Ga.liza :do dia· 7 de Oufobto aprobol,J ü-nha 
propo_si'ción de Íei _para que"bs restos de Alfonso R. Castelao repousen en 
Galizá ~ Ouoixera ser trio ante esta resolución · cuxa iniciativa partiu dun 

. home que ·se define. como _n'acionaiista. · Oui~era selo ta~to , como· ~ foi 
Castelao cando nunha ~ituadón soeial nada 'fávm:áhei aós seus presupos._ 
tos ideolóxicos, defendia a Galiza como nación, falando d~ Soberania, de 
Re.pública Federal, de ·Liberdade, e sempre dos direitos riacionais a "con
quérk" e non dos rexionais "concedidos". 
. "O Parlamento de ·Gal iza ~i · o primeiro ponto da Proposición non de 

Lei-:-:- como lexítimo representante do povo galego, manifesta o $eu dese-
xo.-un.ánime de que os-rest;os- de-Castelao volten a .. Galiza:'. . . 

Non, señore-s .. deputados, o Parlamento autonómico 'non é o lexítimo 
representante 9o .povo ga_lego. Eo o Parlamento español. Uri Parlamento 
que non aproba unha r:noción en contra da Cuota Empresarial da S.S.A.; 
. un Parlamento que non ten poder para facer un ha planificación ~~n'ó
miea própria para o seu. Pais; un ... Parlamerito ao que se Ue impón un ha am-
pla e gorentosa fronteira a partir da caf non ·póde 'lex-islaryun Parlam'ent9, 
enfin, que en contra dos mínimos direitos democráticos ·das persoas, che
ga a expulsar a tres deputados na~ionalistas predsamente por selo cabal
mente, non P,ode ser sdberano._ - --,.....-- ' 

Castelao nori queria un pooer "regional": Oueríao n!:lcional galega. Por 
' isa ~isto tivo que-eiexer entre a marte ou o desterro. o m~snio deputado 
que hai pouco¿ anos afirmab'a que "democrácia en España non significa ·. 

·-_ democrá~ia en Gal iza'; é hox_e o que propuxo que viñeran os restos "de 
. Castelao "'para a sua Terra. lndubidabelmente,_ o resto dos deputados do 
. Parlamento auton.ómico non foron tan parvps como para non aproveitar 
un 'dóce q~e se lles pfereceu· ... ~n tanta, no' melor dos casos, inocéncia. 
Avaliar e~a - de_cisión é dar certificado de democrácia a un' Estado_ que se 
empeña en perseguir e anUlé!.r toda lo.ita oU expresión que reafirme os pos
tulados de .Castela<>; -e aceitar para Galiza unha situación que negaos ob-
xectivos-que el se tiña mar~ac:lo p~ra ·~ mesma. , 

Moitós dos que hoxe compoñen·o Parlamento autonómico .son herdei~ 
ros dire·it9s do$ que desterraron a Castelao ·e dos que perseguiron e seguen 
a perseguir a ideoloxia dos nacionalistas. Ouen pode engollr que o señor 
F.rága:· teña tanto interés en quevo'lten 9s restos de C~~elap :cando el fixe> 

. carreira política oon a-q·ueles que se· non o mataron foi poc non pilla lo, ou 
·que e.1 mesmo abourara ao~ patriotas gal~gos que qu{!ríamos coñecer o 
SEMPRE ·EN· GA_LIZA? Ouen pode··engolir que os homónimos eñ_Galiza
de don Fé~ipe· voten _a tr'aguida dos· restos do rianxeiro cando non paran 
de latr icar sobre o ·nefasta qu~ é_ ·p~ra "Espa~a" a "le> ita dos _patribtas gale- · 
gos? .- · :.. · 

Nó.s afirmámos en novembro ,do 82 qué a nosa· expuls1ón do Parlamen-
l . .... ~ ...... . . ':.. 

to ia signifiear a anuladón da opbsición .real.' Aqui -está unha proba. Ali 
. . p9tje haber. b~rull.o, mais non ha.i loita . .. No. salqn ·éte Fonseca non 5oou o ~ 
_pa5ado 7 de Qutubro a V(>Z qe tantos 'e tantós -daql.Ji e de Amér1ca- que 
-consideran que esta decisión de utilizar a· Castelao con tan·poucos escrú-
_ pulos, é u~ha-_éambadei.a non só pa~·a os .-se~iu'id~res ' do, s,eu ideário. se_nón 
' tamén par;;i os outros -demócratas qye diá tras ~ia se senten enmmados e 
ollan, impotentes, un amplo-camiño cara a frustra~ión. · : ,- ,· 

Non é d~mo-crátÚ~ó', señores deP,Utfldos., ne_n lícito, .nen digno,'xogar 
desté x~ito cun home -hai que dicilo claramente-+ c:jue', 5e hoxe puidésé 
falar3.de .viva' voz seria considerado como tm extremi~a-radical ,. e de segu- ' 
ro. q~e non atoparia · no seu ViVeÍ" n~nQUFI camiñQ dé FOSas.'· 1.l)dUbi~abel- . 
men:~e é máis doado xogar.eos .m¿'rtos.que cos vivos. Fíxose -dOn Sandinó ~ 
Úxose con Martí e faise hipocritarnente. con Casielao. . · 
; E pos1bel que· a eonflisión que .hoxé abranxe a grandes.sectores da nosa 
SQCiedade ·poida ser aproveitada · par~ o roubo que Se quere consum~r cos 
restos' do, gr¡mde patriota: E. 'pos-.bel que_· até se lle faga imha misa •á que 
acudan as "grandes pérsoalidades'~ deste País e os seus turiferários, e que · 
despois se .enterre por·: seguñc;ta vez en .San Martiño'.. Pero tamén o é que a 
credibilidac:le e o prestíxio. d·aqueles que·din repre·sentar ao povo, ficarán, 
de novo, ·cuestionados. 
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LLllS C°RISTOBO 

As cousas puxéro·n.se d~ tal 
xeito en Ga1iza. nos últimos 
anos qüe os intelectuáis son·· 
hoxe OS·q'ue mandan na nasa 
:terra. Ainda é-eedo pára tirar 
cor1clusións 'do · q~e os .'·'inte-

. · lectuaJs·~ están a facer~ de se 
· o intento val para a_lgunha 

cousa diferente do· "someti
miento" de toda" a yida. 

Velai ternos .aos homes de
' '.Rega" {·R~alidade Galega) . 
no~ pastos claves da nova 

· . Galiza autonómica. Cambiou . 
. .éilgo a situación co aporte 
destes "intelectuais '' na vida 
activa e partidáíia? Todo leva a 
.pensar qu_e, por riba de non · 
solucitmar os· problemas, es
tes atópanse hoxe má is em
'ba rullados e 'sen qµe as solu., · 

· ~ións máxicas .- ~parezan por 
nengures . 

.O~ García Sabell, Atbor, . 
Piñeiro, Conde; 'Filgueira, 
Casares e ·compaña están a 
queim'ar hoxe én dia os mitos. 
de "toda a vida", comezancfo 
polos bons e xenerosos d~ 
.sempre. . 

Non· vale para nada que a 
figura de García Sabell sexa 
contestada cós feítos, porque 
aparecen os defensores do 

corporativismo pará ~ue as 
coi.Isas s.iga n ·onde · estaban .. · 
Non vale tampouco. que no 
Consello da· Cultura Galéga· 
estean só os monopóHzadores 
tradiciona.is dos mitos cosque 
nos_ fan comungar nas mdas 
do m·uíño da evi~éncia- duns · 
poucos. lsto lévanos a pensa·r 
no vieiro cultural de "Galaxia" 
dos anos cincuenta e no que, 
a inda hoxe, nos atopamos· de 
cheo, queirámolo ou non. 

Situados· nlJ':l país no que -~ 
eterna farsa eterní~f;! ai.nda· 
máis, no que cada dia ' vai· 
qu~dando cada vez máis algo 
menos, a xente ·dedícase con 
todas as fórzas· a buscar un 
lugar baixo o sol como único 
·calexón "·sen saída nestes 
intres. 

. . S~ Franco deixou ·as cou-
. sas atadas e ben atadas para .. 
que agora se estean a desata·r 
estrepitosamente, non nos 
qaeda outra viabilidade . rnáis 
que agardar os novostempos. 

Polo d_e agora parece esiar 
a.bondo claro que .seguimos a. 
estar nos vellos tempos e nos 
vellos modos e maneiras dun
ha G~liza que, irremediabel
mente, ainda non se cansou 
de repetl rse a si mesma un dia 
e outro tamén. 

Eleicións ·en Muros e Camarjñas 
O PSOE ampliou o núm·ero de 
votos e concellais nas eleicións ' 
que.se ceíebraron o domingo 
dia 6 nalgunhas . 
mesas.de ·Camariñas e Muros. 
A derrotada foi a coalición , 
popular, que baixou votos,· 
sobretodo en Mu ros. 
Pola sua banda, o BNG perdeu 
un concellal en Muros. 

Todo parece indicar que has ele!
ció·ns repe~idas de ~uros· é Camariñas 
impúxose o vo_to útil e gañot1 o PSOE . 
que xa ~stentaba a maioria. 

O desgaste, tanto na anulación das 
eleició~~ · corno na' campa~a, ti~er_on 

Dr. (;adaval, 29 (Galerías) 
Telf. 22 -1_0-29 VIGO 

que facelo os nf.tcionalistas que foron · 
os '1Ue posibilitaron a ee.lebración de 

· novos comícjos e qúe eSt:iveror:i ata-
cando á direita continuamente~ Este 

·ataque parece que deu resulta~o. pojs 
que a direita muré}dana baixou máis . 
de quiñentos cincuenta votos con re
láción ás.eleic'ións anuladas . . 

@ Qenef iciado foi o PSOE~ ~ado. 
_que XoS,é Lago, que durante o tempo · 
.que estivo de alcalde fixp gafa de po
pulfsmo, tratando· á xerite amabel
mente, como non era tratad~ antes 
en Muros., asi como a inclinación da 
xente de ·votar sempre_ ao que pensa 

·que vai ser alcalde, que obtivo 7- con-· 
c~llais e conseguindo 540 votos máis 
qtie i:ias pa,sadas e_leicións. 

'·. 

Qr1e11 perde os seus ·_'orixcs,·, 
perde a su~ ident~da~lc" 

.. o: 
&ti ¡,lltelro-

.. 
Pasee· da Dársenil, J A 'Coruña 
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"Un consellOConte~tado 
Quedou const.ituíd:o o ;Conséllo da. Culiura .Galega·' · 
e · nomearon presidente a Ramón ·Piñeiro.: . . 

. Un c ·onseÍlo .. c¡Óntestad·o desde un comeio · por .- todas .. ~s 
forzas vivas da cultura galega. Agora, dianj:é · 

. da constituCión arrécian as críticas ·cando xa s~ fala, 
poto_ mesmo Conselléiro, de -r:em()delación, ainda que nori 
con e5as. palabras. "Remodel.ac'ión j:amén é. - ' · .. . 
o q~!l,pi(f,en n~nha c;afta -~djver5as .entidades ~ultu.rais 
de Gati'za.- · . · · ·. · ·, · · . 
. \ - . - -

Constantino Ga~c(~. director do-1 LG e mémbro do Consello d.a Cultura. 

VlnteÚnha .asociacic)ns culturáis, 
, to cine-clubes,' nove grupes"de 
teatro e catro , colectivos má iS 
denu11cian a natureza do Conse
Uo de ·Cultura Galega· "por non 
responderás nec~sidad~S e ~X-. . _., ~ ..... - . ' 

pectativas -que a nasa cultura 
nacional esixe".- · 
- Denúncian igualmente o 
"procedimento claramente anti
democ.rático e dixital con que es
colleron as institucións e os indi-

. vet9s, Rega< e· maSonefia 

Se quixéram9s- ser pecantes 
tíñamos que empezar esta . 
c.rónica·'cun "xa o dicíamos 
nós". Pero non é iso~ non 
senón·q·u~ ot~mpo,.as evictén
cias e. t~mén ' outí-os colegas 
nos viñeron dar _·a rnzón nas 
afirmácións que ftxemos hai 
alguns anos. Afirmacións que 
fixeron . sO'rrir a alguns e a 
outros pensa.r que· o que está., 
bamos contando era uñfla . 

, novela de política ficción ·en 
· Galiza . ... 

' ' 

. Al)ora, porfin, xa o recoñe-
ceron os máis acreditados. 
comentaristas do p~ís: "qu:en 
segue a mandar en Galiza · é . 
Realidade 'Gaiega¡,-~ Es~· cousa 

todo, sábeno mellar aquel.es 
que firman as cartas de apoio. 

~ E sabeno pQr duas :cuestións . . 

A priimeira porqu'e moitos 
están metidos no allo. ·A ·se
gunda, porque os _que non~ 
están queren estar metidos, 
pofs que saben o que ali -se · 

. coce. Os outros porque cobran 
os seus honorários -xa dixe
mQs máls vecés,. dos entes 
autonómicos, xa sexa D'elega-
· ción de Goberno: os máis, ou 
da X1mta_.:., por dar "conse-
llos". .-

A xente non será ·cap,az de 
pefguritar:se, quén é Ramón 
P:iñ~iro para veta,r ao Director 

1
,. Xeral de .Cultura de AP. •. estan

do.nó PSOE?, de ónde lle ven a . 
sua potestadé, a s_ua. forza? 

\(iduos · qu~ -o .-va11 integrar;~ _ .,· 

Mostran estas instituciónsdi
namizadoras da,cultÚra galega· a. 
sua respulsa "ante a ignoráncia 
Olímpica ·que se fai dé todo o 
movimehto a:sociativo e de base 
que está a ·dinamizar na realida
de a cu..ltura galega: asociadóns 
cu.lturais . extendidas por todo o 
país, grupos de teatro, AE'7.G, 

· sindicatos do ensino, cineclubes, 
·9rganizacións pedagóxicas, etc., 

. auténticos promotores e realiza
dores da cultura galega"~ 

Denúncian '!osectarismo.ma
nifesto na composición do Con
.sello, do que~ fican excluíaas sis
temát.icamente as organizacións 
citadas, precisamente as que im
.pulsan a animación cultural e 
oficializan o idioma nacional, o 
qu°e contrasta coa prática habi
tual dalgL:Jnhas das institucións 
irjtegrantes que o ignoran en 
demasia ou totalmente na sua 
vida orgánica:·. 

Pensan os firmantes que con 
esta composición se va manipu
lar os cartos públicos destinados 
á actividade cultural, polo que 
"coa autoridade que nos dá a 
nosa prática diária en prol da 
nosa cultura",'denúncianacons
titución deste Consello "que le
vará, polo seu carácter restritivo 
e antidemocrático a un control 
ditatorial da planificación .cultu
ral galega". 

De.-non cambiar o Consello, 
non se descartan acción de forza 
en datas próximas. 

Pero.para_ ter non a cultura, 
. que nunca a tiver9n, xa que o 
povo sempre-camiñou por ou
tros vieiros, senón os meios 
culturais nas suas mans, te
ñen que nom~ar Director Xe
ral de Cultura, a unha persoa 
que ou ben sexa dos seus, ou ó 
poidan manexar ao seL anto
llo. Por iso, vetan ás persoas, e 
non R.M., senón' o que el re
presenta de poderío recóndito. 

Por iso. non deixan tranquilo 
ao Conselleiro que· até quixo 
nornear aos pesoístas para o 
cargo. Por iso" se sairán coa 
sua chantaxeando ainda que 
s~xa a própria Xunta. Admiti
rán o.s de A~ a Carlos Casares? 

· "ramén ·os "Rega" coparon · 
a Asociación _de Editores, po-

. que · nunca existiu, ~ xa que 
·abortou ·antes de nacer; pero ·1 . 

que,tampouco aind~ mdr~eu . . 0 ce_rto é que os ~·R~g· a", · ñendode.,Presidenteaosegui-
dor máis fiel de Ramón Piñei-

Os ~·Rega ", a· Lóxia . niasó
n ica da Coruña, -diría para 
facela- con máis propriedade, 

--segue a .. manexa! a política ga- · 
lega~ Eles· foron O$ que prepa- .. 
·raron o de$embarco naXunta, 
os "que prepar'aron o des~m-

. barco n~ PSOE, os,que fundí-· 
. ron ao PSG e quixeron fu.ndir 
· tamén ao BNG. Non é nengun:.. . 
ha novela. Hai moito que ·o ·. 
sabe, os mesmos·qué para que 
Albor camiñe só o queren se
parar dé García SabeH; os 
mesmos que atac~n ao Del.e~ 
gado do Goberno; ·pero,.sobre-

.· despois de copár a presidén- ·ro: Bieito Ledo. 'Afinal conse-
cia -ida Xúnta,-..a Delegacfon d<> guiron, non se sabe cóm.o, os 
Gobernó, conscientes desde , ' ·. a poi os necesários; e que "Re- . 
sempre de que o de~pe_rtar, Q ga~; é moito máis que unha 
resurxir de ·Galiza .. está na xente, que uns nomes entre os 
cultu_ra, coparon o Cons.ello da que _se encontra algun (U rector 
Culturjl Galega. Ali se puxo de xornal, algun editor, algun· 
Ramón -Pi.neirn para presi_dilÓ., . , alcaldewsocialista, ·alguns fon-

Desde. este organismo van 
l~var unha po'rítiea elitista . e · 

. alqnxada tanto .das .orga'niza-

. cións-e persoasda cultura v.iva 
' galega, como do povo nelas 
· representado, · segúndo se ·. 
denunciou ·polos que hoxe 
.están facendo ·cultura viva . . · , 

. taneiros~ al·g·uns parásitos, ... 
"Rega'' é máísque unha.lóxia 
masónic~; "Rega·· é un ven'to 

'.que moitas v.~~es - entra polo 
"Fisterre e ven do~outro lado do 
Atl.ántico'. 



·' 
. Morrer . custa 
moitos cartas · -

Es-p_ec·uláGión ·~ · 
nos .ceinitérios 

'J ' ~¡ 

de Salcido~ 
e tta: Guárd·ia 
Os cento oitenta metros 
cadrados úteis-e únicos de que 
dispón o cemitério de Salcidos, 
onde eStán enterrados os 
parroquianos que finaron 

. corren· o risco de.desaparecer 
por causa da especulación . 

. De consumarse o 
· proxecto e·specu~ativo para 
construir nichos particulares, a 
terra onde irán o~ futuros 
catlávres que non t~ñan nich~s 

- ou queiran a terra, para · 
descansar os seus restos, pode 
ficar reducida a un calexón 
antiestético e vergoñoso. 

Critícase duramente o· xeito que ven 
empregando o actual párroco de San 
Loureñzo de Salcidos, por non ter so
metido o prmc-ecto a información pú
blica xeraliz.ada, adema.is de eludir di
rectamente o contacto cos familiares 
responsábeis das ci-nzas do seus deu
.dos, criando asi un total desconcerto . 

, ·entre 'familiares e amigos. 
E de salientar que hai'máis de 60 

!Umbas con •restos que datan (segun
do as inscripcións) de princípios d~ 
século, posto que o camposanto foi 
construído en 1900. Outros restos 
son n:iáis recentes, concrétamente, o 
derradeiro enterramento. aconteceu 
en 1980, po,lo que a sua manipula
ción está poibida pola Lei. 

Vida e· m·orte en ·Gal1za 

E detestábel o ruin proceder de 
certas persoas que despréciari en vida 
os restos marta.is dos seus semellan
tes, ameazando incluso coa retirada 
violenta das cinzas que repousan nun 
anaco de chan que lle pert~nce, non _ 
por imperativos de posesión; adquiri
da e de balde, senón pola Lei de Deus 
e natural, esmagada polos que teñen 
a responsabilidade de predicala. 

A Lei de política mortuóría, po1be 
a construción de cemitérios a menos 
de 500 metros dos núcleos habitados, 
en troque, autorízase a construdón 
de vivel)das e outras dependéncias 
destinadas a persoas (restaurantes, 
obradoiros, etc.) has suas inmedia-
cións. 

A alternativa do ·problema consiste 
en ampliar o camposanto, mais nun
ca, privatizar ·ao que quer o preci5a a . 
terra predestinada para ser énteJrado 
nela. Ha'i suficiente superfície no en-. 
torno do . cemitério -limitado co ' 
mesmo _::_ . e que é prop~iedade do po
der ecl~siástíco. · Porqué . se especula 
con e_la? o máis rational -a non ser 

Odia 1 do _mes dos Santos tiven a . 
oportunidade de visitar fermasos 
cemitérios. Non para levar 
flores aos nichos, nen por observ_ar os 
costumes das nosas xentes.. Foi pura 
-casualidade-. O máis ledo dos 
cemitérios que visitei, fou un 
pequeniño, cara o leste, á béira.da 
Capela da Espenuca, perta de 
Betanzos, na carretera VI 
Coruña-Lugo.'Pouco máis de vinte . 
sepulturas cubertas de lo~gas laxes, 
rematadas nunha cruz. Habia encol · 
das laxes flores votivas. A uns 
50 metros erguian o cemento novos 
nichos da ladeira, tora do recanto 
románico da Capela. 
Non lonxe, en Mezonzo, o cemitério : . 
lateral da igrexa románica dó 
d~saparecido mosteiro, toi destruído; 
a·uns cen metros á beira da 
carretera, está o novo, ben murado~ 
con céspede central e nichos 
.laterais, todos iguais, todos.brant:os 
menos dous. 
Galiza é prod.iga en restos funeráriqs: 
mámoas megalíticas, sartegds 
paleocristiáns, enlousados nos chans .... 
qos templos medievais, adros óe · 
igrexas como parróquias dos · 
mortos. Hai como unha liña 
zigzague~nte do ~ulto aós mortos ' 
desde o Megarítico. Nuris tempotas 
diferéncias sociais adví'1:erise: 
dolmes solenes como o de oomba:te, que nos queiran impor a Lei do em- . 

budo~ seria empregar a · superfície ·Sartegos sobresaíndo do ch~n-comun, 
que se encontra limitando coa facha- etc. Pero ó xeral é P mesmo 
da prineipal d,o cerrÍitério e habitala entemrcnento, igualitário. Nen 

sequer no Renacimento" até o mesmo recinto que rodea a igre- · . 
xa parroquial, co que sobraria sítiq foron alterados estes sentimeritos, 
suficiente para construir os nichos fóra exceP,.ci{>ns. pnterramentos 

- que prete.nden impor dentro d9 .cemi- . familiares sá. rotos por algun 
tan típiéo como o de San Xoán de 

tério parroquial de Saleidos ma~ifi- .\ 
Moraime, onde un abade de fin 

candp en pemasia por anárquicas 
· oonstruidóns que son motivo de xus- do XIX escrebe que '.'ninguén 

·ocupará a sua reservada moráda". 
tifiéadas. críticas,. eªº par.~estimular- - . . -

. Cemitérios cheos de históriá como o · 
se o emprego se, se proxectan n9 · I~.- T d N · '. d A d" t · 
gar si na lado. · · · . · .. . . e. oia, _0 e n .ma e ~-

·sempre. O importante qu~aba tora 
do cemitériO. Na mítica celta era · 
a Sahta Compaña dos Fisterres a que,· 
gardába a parróqu ia dos inortos. 
·Nos momentos de profundación 
cristiá: os mortos vive~ na intimidade : 

. - - ' ). i.'! -

do Señor, no ceo ou nos corifins. A 
comunión de vivos e mortos ·é ~ 
unha realidade galega, celta e cristiá. _· 
Interpretada de diferente maneira, - -
pero sentida uniformemente. 1,.. 

Hoxe viñeron rachar esta harmonfa 
os nichos de' -cemento tanto nas 
partóquias rurais como nas ürbinas: · 
frios,_ feos, encap.sulados por __ 
muradelas edrosas 'ou 1bertc:ís cara a . 
paisaxe desol~da das agras -
abandonadas. Agor.a hai novos 
ingredentes na _cultura dos· mortes. 
Algúns emigrantes; da raza.dos· 

énanos ben vittiperáda pero non 
desaparecida, compeñ'san a sua 
lonxania vital coa domináneia· de 
panteóns. Outras véces son os viciño~ 
quedeixaron a aldea e viven. na 
dtjade:-vóh:an á parróquia para 
entérrarse, para .. limpar as sepulturas -. 
este dia.· E voltan co m~smo 
mecanismo de def~nsa que .os -
.devanditos enanos: -fardar ·ante1 os 
viéiñqs dos seus triunfÓs na vil.a 
industrial ou mercantil. Veñen cos 
seµs nenos~~ndQminga,dos, coa 
sua _fala en castrapo, coa sua 
esixéncia de formas ·de diferentiac.ión 
social. 

A introdución destes:elem'entos 
so~iolóxico·s na cultura dos mortos 
non é ~xclus!va _de emigrantes e 

de ausentes. E un trasiado de 
exotismo vistos e ~on asimilados. En 
cada bisbarra gale.ga . ..o cruce de 
culturas dá diferente selo: en 
.Bergantiños cabe todo., ineno_s 
esquecer "~ remate coa cruz·s.olar. Por 
terras de Ourense érg'uense os 
panteóns familiares, ~oa capeliña 
de imaxes de Olot, men'fras a do1:1s 
pasos quedan as lousas pétreas 
dos'abós co nome, só; -e un RIP . . 
TamérÍ os cemitérios, Qparte das 
celebracións periódiéos dos cultos, 
afirman a- persisténcia da cultura· 
galega, do culto aos mortos..aue n'ega 
a· morte, pero o individualis~o liberal 
e o c_onsumismo actual despedaian 
a unidade solene é confortante dun 
pavo que tiña no· trabQJlo colectiVQ e · 
na morte os dous víncÜlos de · 
unidade máis firmes : :~ 
Caben máis é;lnotacióhs. Canto máis 
descende a prática íelixiosa, máis 

- ~aumentan .os gastos funerários, a 
suntuosidade e q bqaw .sepulcral': E 

.. resulta cómi~o que moitos cregos 
funerantes q·ue mant1ñán o _ 
ésp,ectáculo máx!co~co~_óm)co de 
altos servícios eclesiáSticos,,agora ,. 
eles xa necesariamente poucos, ven 
qu.e as-f_uneJárias resi:iltan un dos 
negÓcios:,paralelos máis · · 
antagónicos. Observan que dos -
vellos cádaleitos c~~uns, coa sin~ela 

·vestimenta ga boda garda.da áté·a 
mor,te, agora .son caixas forradas, 
garnec.idas _e b~rnizadás na~ que se. 
pudre o aforro.e se ·sal.yagarda 
a vanldade .. · 
De todos- xeitos,c o -culto aos mortos
tivq en Galiza unha firme i:nítica 

. e unha forma relixiosa serea, 
éo'munhária e vivificante. A treboada · 
do consumismo éda· emigración 
pode ·qué p°il.se ·e as cou~s volten á 
simplieicjade_ do ~emitér:io da Capel~ 
da E5penuca: cara o leste, na lad~ira 
fera?, é ·ªº lu5co fusco do sol 
nacente. D

. · 1- . 1. .· As1, durante longos anos, os galegas 
1gamos que o que a go quer, a go . . · , . 

11 
· , p .. h . _ non deron excesiva 1mportanc1a -\. e custara. · ero. que . nunca axa qU€ . · í. · . .. • • _ 

diceF: non tés onde cairte· rnorto! aos restos morta1s. a ~or-te negouse · FRANC tSCO CARBALLO 
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Pagam.bs m·.áls dó que rec_e6imos ?. . 

Sp~re .o d~fi_cit d8 Seguridade 
SOCiat:~grátia'; en~ · 'Galiza •· · 

. PRESTAC IONS POR~ONTI NXENCIAS XER.AlS 
DÁ-SEG~RANZA S~CIAL AG'RAR~f\ -EI)! 1979 . 

·PreStació~s Cánor:i d~ ~sistéRcia Cdmr;>lemeht!o ~ ·, 
Económifas. sanitária · honorárlos/ 

· a~isténcia sl:initária/ 
· ' . trab -cta·p-rqpria 

' ' -? •. .. 
·:--', 

4.1 .. 054.40 

Nas 1 .Xornadas·Agrária$ -Galegas, o profesar, Aodrés·fáiña Medin, dá Faeuldade.de :Direito 
, 'tUi Üniversid~de -de Sant~ago· presentou unha ponéncia $9bre a SSA. . · . . · ·. 

I . 
Asturias ~r1 97 ,07 -
ca·ntabria -- .. _;3 .99C!_,98 
eaís.Sasi;:ci-. ._.: 1 ¡_. ·i'"H' ú"•"' _,l 2~._9.\38t,.~ .•. ~198 

- . ·n .132.45 
2.476.37 
·1.085.26 
J.1'16.93 

246,62 
114,78 '. 
63,89 
68,45 
41)7 

Publicamos.un ·extracto-dela onde oordratli -a 'idea"tan utiliz"da de que.o campa galego recebe 
1ñáis do que dá por este ~nceito e ~polo-tanto not1 'fél\ razón~· para p'roteStar, idea .mantida, . 
entre outros, polo profesor ·xosé Colino nun artigo p_ublicado 

0
en La Voz-de Galicia o 17-3-~3,,.,· 

onde dún xeito -i ... responsabel e ,earen~~ ·de t<;>do rigor de~califiealia as actuaci(ms · · - · :· · 
~dos .nacionªlistas: e das 1Comi$iós Labregas en co~.cretQ, na.sua lo.ita · 
~.ntra 'o pagc{da cuotá"e~_pre$(1riál. da. S~uranza S,ociaf Agr~ria. · ·_ 
En boa parte :dos paíse-s eliropeus; · 
especialmente en .-Fráncia e en ~ltá

. lia, ·o subsistema da Seguranza 6-o-

llecimente da sua ·povoación pr.o~ · en~ntren ·ao cor~~nt~ 'no pag~ das : 
· texida e unhéf prÓp'or~ión - pe_n~io._ .. .suas. p.ró~pr-ias cotizadóns. Polo -

nistas/cotizantes cada · volta máis·· tanto . o . ~esequil,íbrio 'da ·· povoa-
deSfavorábeL Este 'fenómeno~ xun- C·iÓli . protexida haberá de aproxi-
to coa inferioridade xeralizada dos ·.. m~rse -através da - pr.oporción de 

. niveis d,f! re.nda na agricultura,·~xus~ ' · • · · · · 

· ·Nav~rr~ 

l._~ Rigja , · .· r9~.p0 , ·-. .. 
Ar~ón'.-· 9'.28CT,64 
di-ta:iLiñva , . · · ·rde9~2 

.Baleares ··' · ~ .. · 5:774~0 
· Casti !la-León . 27.297¡19. 
Castilla-La Manchá " ·2;3 61312: 
~aís V~lerici~ :3ú81'.33 
Extremadura · 14.229.18 
Andalucía ,_ · 62 .. 390,53 
~narias - " 6:1-56.17 

N - TÓT AL . 2f!6:0CJ?.4~ 
2 Unidade dtt Conta: ·Millóns de p~tas coi:rentes ·B Fonte: A 'mesma do cadro anter-ior 

". '· f 063,53 :·,,. . 

. ?~3.?_~ . 
.... , ~3.092,66 

-.>¡Jt5~451° ,59 
~1.361.33 
-9. 11 Ó.47 
6.959;71 
9.556,59 
4.507)\ 

17·.868;86 
2.038,01 . 

77.445.27 

• J .r.t '\! ". '\ ~ 

64;41 . 
:• 211.92 , 
: ; :!. tz46,,,20 i . 

554.64 
164.62 
118,13 
284.69 
175,34 
96,54 º 

2.452,QO 
cial ·da agriculti.Jra xestiónáse ,cun . 
importante eJ éfiCit .. de 'Cotizacións 
sobre as prestacións correntes. Es"· 
té fenómeno obedece a unha com
p.lexa conxunciÓn de factores .. En-

tifica a meirande parte d~ . feiida- ..... ~-------~---...,--.--,-----,..,.~----------e--------::--------~---. 
cha entr~ cotizacións e prestacións ;POVO~~ION PROT6XIQA PO_LA SEGURÁNZA. SOClA~AGRARIÁ.SITUACION AO 30-Xll-1°979 

. tre eles 'poden citarse, . por unha . 
parte, 'o· desexo explícito de favo~ 

· ·recer aos' labregos de m'áis baixgs · 
ingresos e, . pbr outra, ás· própr.ias 

· · · dificuldades de recau~a~ e desefiar 
as cotizacións sociais na agrjcul~ 

t~,ra . por . causa da desigt:Jaf d.i'stri~ 
bución ' e. os baixos oiveis · médios . 

_correntes dos reximes especia is da-
· ssA nos ános-s'ubsegtJintes a uriha 

1 

. intensa ºfase de crecimento eoonó-· 

' : ,,, ¡ -

'O déficit da Segurcmza 
Social .~grá~ia en Galiz~ . 

... qas rendas do Sector, da · frecuen- · .. 
te inestªbilidade e falta dé forma- .' ' · _Certamente o réxime · especial · · 
lización e documenta~ión das rela- agrário ·en 'Galiza (como .no resto 
ció ns de ·trabal lo por carita a llea do Estado) paga · en p~estación~ · · .. 
n~ agi"icultura~ da própriá d~bili· . uns montos 'moi ·superiores ae,s. ih-
dade do proceso de · xeración de gr:esos por_ cotizacións. Este -·féito 
précios e rendas d_o SE1ctor, etc. Po- levou a' pensar erq1dament~ que .a . 
rén, -e sobretodo, os cámbios na Seguranz~ · Social era pouco menos 

Gallza 
Asturias. 
''G:antabrié} 
·País B.as::o 

· Navárra 
La-Rioja 
Aragón 
Baleares 
cataluny~ . 
C~~ill.a~L~n. 

·Extremad ura 
' Andalucía 
- Ganarja~ 

Traballadcires cen
sados n·~ Mutuali- -

· aade ·Agrárií? 

245.480 
62.294 

·, 27.555 ' 
20.809 
43.268 -
13.258 
66.246 
23.130 

109.228 
""'192.082 . 

146.695 
. '204,163 -
. 109.616 

~ 427.657. 
48.056 

·Traballadores ~ri 
. alta ria Mutuali

," d?de Agrária 

- 194.051' 
50.829 
22.756. 
19.179. 
21 .94,5 
13.196 ' 
64.5Z7 
21.082 

1-02.293 
183.806 
140.818 

., \ 193.262 

"' 102:311 
- 404.727 

.. 43.873 

Proporción Pensionistas 
de traballa- número de persoas Proporción sobre traballadores 

dores en alta éensados · en alta 
sob ·censados 

. 79,0 240.233 97.9 123,8 
81,6 49.873 ·80.1 98,1 
82.6 22.549 81,8 99,1 
92,2 30~573 146.9 159.4 
94,3 16.010 68,8 72,9 
99,5 10.914 80,7 82.7 
97.4 54.639 82,5 84,7 
91.1 32.097 138,8 152.2 
93,6 120.274 110,1 - 117,6 
95,7 145.570 75,8 79 _2 
96,0· 129.051 . 88,0 91,6 
94,7 166.96!;> 81.8 86.4 
93.3 74.146 67.6 72.5 
94,6 253.305 59.2 62.6 
91,3 31.243 65.0 7-1.2 , estrutura sectorial do erriprego e . que un· rega_lo pa:ra ·os _agricültores 

.. os trasvases de ·povoació.n act_iva en xeral e para os labregos galegos ~- "foTAL , _ }.71~.807 
que ~compañan ao proceso· de ere· en particular. Sen embargo isto -ti .- Fonte: A· .r:né~rnados-~drosante~_ior:e.s. 

1.578.655 91,8 1.377.442. 80,1 87.2 

cimento e~onómico moderno esi· non ten por qué ser asi· ~is que os-_·· B '--__;_ __ . ...:."---:...·'_..::::.·~~---·~-:..__.-:.;..:.___::_---,--__,__...___.:._ __ _.__-'--,.------.:;...._ _____ ~_;_;---'"-----~ 
· xen que os reximes de SSA se xes- colectivos de beríefjciários e" coti-, 
tionen cun amplo déficit oe coti- zantes . son disti.ntos. A meirande 
zacións sobre a's prest~cións por parte .dos beneficiários son pensio-. 
contada renda. nistas, me_nlras que os cotizantes 

Este. resultado trae a sua o.rixe son os agricultores novas e en acti-
doutras duas,páradoxas deba.se: vo. De seguro que os traballadores · 

1) ·A parado ka ·, financeira pró- activos e as · suas famílias se bene-
pria de todos o~ siste.mas da Se-· fícian. das P,.estacións· por -r-iséo a ;.. 
guranza Social_, a saber, o saldo co_. .cuf:to prazo (.asiSténcia sanitária · é · 

rrente· entre as ··cotizacións e as _ farmacéutica máis que nadaL .m~i~ · 
prestacións dq si~tema carece de : · estes -gastos constituen ·semente 
signifiead~ en términos de benef í- '' unha ·parte -:-e non. a ·· mái-s· itnpor-
cio ind ividual. lsto é qSi debido a \ante- dos desembolsos R,or ·pres-

. que a meirande •parte das p·resta- taéións da, SSA . .Conseguintemen- ·· 
éióris da-Seguranza Social ·son pen- te~ ·calquer tipo de :coosidénu;Jóns -
siÓns vinculadas aos · risé;:os soc'iais ·sobre os déficits -do réxime ·.espe-

." a . longo prazo . (vellez, invalidez e -cial. -~grá~io ha_n ter moi en canta a 
· marte con sobrévivéncia), de xeito . estrutura da povoación· protexida 

que non existe unha relación di~ . ·e . especialmente a proporción :"'de 
recta de beneficio persoal entre o . pensionistas sobre ~tizantes. ' 

- valor das éotizacióris e das p.re'Sta" Os cádros 1 e 2·. mostran, res-
cións de cada ano; Esta relación peetivamente, as cotizacións e as." 

.de . benefícip persoal 'non ... :pode ' ·. prestacións . rexionais da· SSA no 
'.postularse máis qUe ao longo do ano. 1979 e ,o seguinte cadm 3 re-
temp0. Os traballadores · novas· e calle a ·necesidade ·de financiación 
en- a<;tivo cotizan hoxe para acre- rexional das. prestacións .soci~is . 
ditar as suas p~hsións futuras;m~n- · . agrícola~ con recursos alleos ás . · 

· tras qúe os diréitos ás pensións ac- . próprias cotizacións do séctqc. No · 
· tuais xa foron a'.creditados ·poi(!s -seu conx.unto, o r:éxime especial 
coti'zacións do p~sado. . . · . agrário mostraba unha· necesidápe 

' -· 2) A paradoxa institucional de de financiación do 84,9 por ce~1to 
segregar artificialmente unha esfe- . das. suas · prestacións (por · cq·ntin
·ra de solidacidade p~rticular , p¿fra a · · . xéncias xerais) ,: mentras .que .parq . 
agricultura, cando a economía na- Galiza a· tal· porcentélxe medr~ba 
ciona(constitu:e un ·c;:orixuntb in- até o 89,4. A primeka otlada ·mos- : 
tegrado no que -~on existe~'. atran " tra unha lixéira vantaxe para Gafi .:--. 
.cos á ·1ibre circúlació:rí 'de mercan- za, o que puidera levamos a pen: 
cias, capitais e persoas. , - sar que os labregos galegos págan 

· A crise· d~ agricultura tradi'cio· pota sua Seguranza: Social unha 

pensioni~tas ·sobre trabªl.ladores en ~ 
alta. O· cadro 4 ·mostra ·que .Galiia 
tiña - un -volum~ . d~ pensioni~tas · 

. por cada cen traba_lladores , ooti-: . 
zantes ( 1-23,8) moi stJperior á mé

-. ~ia e~atal (87 ,_2). ~sta dife~éncia 
é ·de tar orde . qu~ de seguro com; 

. pensa .:de -aliondo :a lixelr~: _vanta-· 
.xe de~ Galiza_- no déficit de ·cotiza· 
c.ións á ·segl);anza SobiSII -Agrária. 

-· Oeste- -xeito~· en términos relatiVOS/ -
. o máis prnbábel e que os xóvenes 

. ag_ric~ltores galegas teñan que pa-
ga·r pala- sua Seguranza · $oci~I un
tla propord<m superior · á média 

. · para o re~to .~a a~ricuíwra do. esta-
.do español. · · · · 

~-

COTIZAÓON_S AO Rl;XIME ESPECÍAL DA SEG·.!JRANZASOCIAL EN 1979 

·cotización empresarial" cotizacións dos trabal ladores 

por canta allea -_ por con ta própria 

Gal iza -- 1.440,68 163,55 3.943,23 
Asturias·" 564,07 47,03 1,033;64 
Cantabria 312~34 39.80 490.94 
PaísBasco - 316.20 43.24 357,61 
Navarra 392.16 161.52 285.48 

La Rioja 268,49 48.59 22,32 
Aragón 1.147,45 355,31 999,97 
Catalunya 1.247.25 694,56 1.400.25 

. Baleares 262,96 224,f:!4 212,99 
-Castilla-León 2.461,17 701,63 3, 122,44 

. CaStilla-La Mancha. 2.528,71 1.852,23 1,037 ,52 
País Valencia 2.669,13 2.976.05 978,93 
E-xtremadura 1.306,66 1.406.56 694,18 
Andalucía 4.465.61 7.073.30 1,149.43 , 
Canarias 244.12 529,86 295,82 

TOTAL 19.627.01 -16.318.09 16.184,95 

· Este fifito éxpl ícase en parte 
pala discrimin'aCión da cuotá em
presarial · sobre a.s "xornadas teóri-· 
·cas" contra · as .zona·s de. pequenas 
expÍotacións . tarriiliares. · Sen em-· """' 

0 Unidade de canta: Millóns de pesetas correntes. . 
bargo. hal O~tro~ factores que ta- oC . Fonte : "Memária Estadística 1979". Instituto Nacional de la Salud, Madrid, 1981 

m~n influeñ~ ".. · B -------------~---------------'-------

' " ,.:, 

Gal iza 
· Astmias 
Cantabria · · · 
Paí~ Basoo ·. 

.Nvarra 

1 • • • . I' ,, 

DEFICIT_ DE COTIZACIONS ·CQRRENTES oA :sEGURANZA.SOClALAGR.ARIA EN 1979 

Prestadóns por Cotizacións de traballa
' contin~éAcias Xerais . dores e erfipresár,ios 

52.433.47 
' 11 ,'788.22 . 

5.140;~3:. 
¡ 6.303,97 
4.043,48 

5.'547,46 
l.644,73 
.·803,29 
717..,06 ·: 
839;15 ,, 

539,41- ,, 
~'2~502,J4 ' -

NecesiQade de financiación das prestacións 
·con outros recursos 

46.886.01 / 89.4 por cénto 
10.14;3.49 / 86,0 por cento 
4.336,85 / 84.4 por cento . 
5.586,91 / 88,6 por·cento 
3.204,33 / 79 ;2 por cento 

fl ! 

· ·2.133,27 / 79,8,por cento 
·10.08ÚIB / 80,t.porcento 

nal ·e, én xeral., as transfOrmacións rTI~nQr proptifCÍÓn ,que OS campe- . : .. 
estruturais qu~ a~~mpañan ao pro- sirios do.utfa~ zrinas do estado. Po~ · 

. La .Rioja 
'Arágón , 
Caféiluñya· 
Baleares 
·Castilla- León· · 

. 2;6(2,68 
12~585,22 . 

'21:·390,61 _ 
~ 7 .135~53 -": 
36.962,30 -

' 3.3~Ú>6 ,· ~ 
700.79 _ 

6.285,24 . . 

. 24.048;55 / 87,8,por cento 
6.434,74 / 90,2 por cento 

;30.677 .~6'/ 83,0 por cento · 
. ceso. de crecirne.hto . económieo . rél'),. á realiéfa{ie....n~I} ·parece ser asi, 
medérno comportan un ·-trasvase· · xa qae a descompensación- da re-fa- .... , · .. 
_importante de povoación - a~tiva -c1on pensionistas/cotizantes na 

. ,desde a-agricultura cara . os 9utros : nasa terra é moi superior a média 
sectores da · economia;_ Portanto, . · para a agricultura española. 
como a p-;:Qpensión. a emigrar da . . No réxim.e e~pecial .-agr:ário no'n 
xente nova é- moito maior que a rexe o chamado principio de,aí.Jto-

Castilla-La Mancha 
Pa/; Valencia 
Extremadura · 
Andaiucía 
Canarias 

TOTAL 

30.738.05 
40.962,05 
19.021 ~58 

:80:434.73 
8~290;73 

. ~ 345.902.16 

5.418A6· 
6.624.12 
3.407,40 

' ' 1'2.688,33 
1.069 .8~ 

5.2.1.30,05. 

.l 

25:319,59 / 02.4 por cento 
.. · 34.337,93 / 83.8 por cento . 
· 15.614,18 / 82,1 por cento~' 

67;746,39 / 84.2 por cénto 
7.220,92 / 87,1 por 'cento 

293.772,71 '/.. 84;9 po~ cento 

das persoas dé idade, o subsistem(! maticldade das prestacións, isto é, ~ C'I) .unidade de canta : Milfónsde pesetas'correntes. · , _ , 
de Seguranza Social no agro habe- só' s~ · considera~ en' situación de ~ Fonte: Ei?b~ración. pró:pria sob'r,e os da_dos co_ntidofna. M~r;tlºria !=~dística 1979, INSALUD. Ma~rid, 19.8'1 

rá'de encarar un alto _grau de erive- alta aque.les traballadores qué se B -----------------'------------------....__-_ _;___....,..~--'------
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.. 
1 Conseno de ·-Guerra a ~. 

dou;s_ paracáidi_st-as --_Clcüsild()_~- ):t~~:~9rniq$exµ:a1,i,~~~~'-
1 • -. ,,¡:; . 

VICENTE MONTOTO · 1;·c·~~·c~iú ... ' .. ;~ ,-,~: '1'' ción atectlva;~serróñ que,"estarfamosasi -expresando ·que algo -cambio~. E 
' '~b -~rrepiante .titu~.r .CW! Q.rensa lévame ~de pronto a dar marcha atr~s· na 
. moviola do tempo. '.. . . . ~ . '.' . . :-·-

,.,, · ·mira por on,de,.es:taríamos ~ngadindo_ uryllit..n9Y9 iJQJl'Se::~- c¡i)s dous1 m> ban
~-.--r' J"} ~C9¡Jlos;acusados>.frente' ~o, br,i-llo d9~: ~l?..r~,~~d,.9 .~rJJi~r,i~hr¡njlitar . . - -.. •,_ '!"' 

. . ~'Consello de Guerra '.a .dous paracajcl.i_~tas acusados ... de homosexual!~ 
! da.<!~;', . .. Lembras ti, M:~;--.daquel noso t'?rcfo amor? Daste conta qu~~~rt~1 

· ' vemos a ponto de ocupar o banco de made.ira da sá do final do corredor 
do edifício das oficinas? ' 

Nunéa olvidar~i o noso encontro. Foi· n·a fila que formábamos -para en-
. trar a ocupar· os compartimentos do dórmitório na escoia paracaidista de · 
Alcantarilla que nos mirámos. Eu aprendin máis tarde que iso ér'a facer as 
be iras .Ti posibelmente non seipas a inda hoxe que se chama asi, rodeaqo 
da tua ·tamília tendes fillos?, dos traballadores do téu bárrio de Baraka!, 
do, dos· teus cornpañeiros de partido. A cueStión é que decidimos ambos 
estar perto, como nos· confesaríamos mutuamente máis tarde, e asi foi. 

Ao ler a notícia do periódico agólpanse centos de imaxes na rñiña ·me-.
mória. Aquelas aparentes pelexas que ti provocabas cada vez que á hora 
de paseo chegabas á miña compañia, até rematar r~bolados un contra ó 
outro, entre qS duas longas filas de literas. Lembras que na eufória da "vi- . 
ril" e amorosa loita sempre acababas colléndome o paquete? 
. E certo, que apesar de ter compartido a mesma cama _moitos v~ces, nos 
nasos fins de semán en Benidorm, en Madrid, nunca chegámos máis alá 
do roce das nasas epidermes en paracas voluntários. · 

Pero quén podia proibirnos, con qué.direito, con qué lei, ·qué ese noso 
amor •chegara . tamén :á relación sexual voluntariamente aceitada? Eran 
tempos en que ao romper filas había que berrar con voz moi macha 
"fran~o", Soupemos burlar o berro, pero non fumos capaces de romper 
o al'T!biente represivo máis alá das pelexas cotiás no corredor da Primeira 
Compañia, a da Plana, que era a miña. · · . , 

Desde aquilo xa· correu água por aquel pequeno rio das aforas de Alca
lá no que nos bañábamos. Morreu "fran-có'', .aprobouse Ünha Constitu
ción na que· se recof.íecen os direitos fundamentais das persoas; entre os 
cais figura a "non discriminación por razón de raza, sexo ou relixión", 
pasouse dun goberno da direita a un goberno socialista con dez níillóns 
de votos. Legalizouse o porro e o aborto nalguns casos~. e tamén o d_ivór
cio. 

Estou seguro que se hoxe, ti e máis eu, querido M.P., fóramos Caballe
ros Legionários Paracaidistas, -quen o piJlara!- teríamos levado o noso 
.amor deica a relación sexuah o que non faria mellar nen pior a nasa rela: 

_ ... - -· : . . : ,, H.ai.,.t~mpe .;fo.ron dous .mariñeiros. do Fe.rrol. .Agora son dous<soldados 
_ .. · · ·. para.caidi$tas .. Ti. e máis eu, ooMido~ das· 11'.lª.IJS frente. a e~ trib.uoal que 

nqs está ~Úlgando tamén e nos temqs que 'berrar contra a ~azón da forza 

1 ... "- ·~ 

' coa forza da né>sa 'razón. ·' . . ' . . 
._ .. ·· -. -,, J ,emos q~e .. tfÍci~lle aos comp(!ñeiro; ' sodali~tas~ t(d~:Scf~' a tua milifan

cia ~ extrem.ista de ésquerdas: eu :.Cte-sdé a ·m'iñá"' earocomúnista, qúe b cám
._bio non .é ' ese que expresa a sua anunciada modifioación do~ .. CÓdigo _de 
Xust.fcj~ . Mfü~ar-. O_ue .desonestidade pode haber. en que d.uas persoas se 

·:.ameA?,.Ti o .entendes? Non, claro que non, e se tes crios·;seg1..1i:o· llé ensi-
narás -~ .ser li,bresra non .~Yergon~arse-das suas tendéncias sexuais, 5exatr.as 
que sexan. · · 

Qué. podemos facer? En primeiro lugar; non q!Jedar calados. Estannos 
· xulgando xun:to aos paracas d:e Alcalá. Están xulgando aos militar~s rasos 
e non rasos que ·aman á s.ua maneira, aos extremistas de todas as cores, · 
ªº~ euros, aos socialist~s, aos ¡:>asotas, aqs indiferent~s, a todos. quen es-
collimos_ un .xeito de ·relacionamos 5exµálmente. . . .. · 

Cómo dei)\C!_r claro dunha _:vez por todas qµe os .. hof)'l.O~~.xu.ai_s ·non,..so-
frimos nengunha '~desviaci9fü ¡P,~tológica se~u.~1" .. - s.~nón ,J:i,ue . tacemos o r . 

amor como nos peta? Desde cando as encfGlicas papais: anulan o rigor 
esixido á ciéncia, á patoloxia e á psicoloxia? Os problemas que .afectan .a 

. moítos - hómo~xuais qLi~ ·rio'rheñen asu~ida á ~ua opción- séxual non son 
· derJvados de nengunha disfuncíón hormonal, senón da presión dunha so- · 
~iedade represiv~, machista, organizada. co_n esquem.as 'e SQbre valores di- _ 
rixidos a perpetuar unhps relaéións sociais e económicas inxustas. . 

-Eu se.i, por exP,eriéncia -p'rópt_ia,· que ser paracaidista-e ·ser homosexual : 
é chocante para moita xente . . Porque din q1..1e para ser-paraca hai que ter 
' 1moitos güevos". Xogando con esa imaxe popular e machista, ea di ria 
que para o que . se precisan "güevos" e para defender ante quen sexa o 
dir'ejto a ·unha sexualidade libre: Para di'cer amén-á cultura imposta, e -ás 
consecúéncias desa imposición, non fai falta nada, só renunciar á condi
ción de ser humano de . pleno direito, por enriba de diferéncias de raza, 
rellxión O!J de sexo. ·~ · ,,; , . ·'.':>· .- • -

VICENTE MONTOTO, 
ex-soldado paracaidista, do Movirnento Gai Galega, 

membro do Comité Central<do .PCG. 

~ . 

. -Cando ·vacunar -0s--llenos 
_) - . . . -

1 

1 

Cómprenos á todos, sobre todo: ós pais, velar · pala' , · · A v·acu~naCióñ é. un s·ervfoio gratuíto post_o· a disposi.,.. · 
saü~e dos máis pequenos. ·- ·. .· · · · ... -. . . _ci.ón d9s galegas, dUrante'. todo. o ario, .a t~avés da 
Non· esquezamos ·a abriga moral de levalos a vácu_- · D'irección-Xeral ·de Saúde· Pública da Consellería· de . 

- na~. Unha · v~cuna a . tempo evita ,· moitas. presas . Sahidade e Consumo oa.Xunta de Galida. 
e disg~stos. -· . '*'' : · . _ 

-~ ~ :~-·~·~·~ ~--~ 
3 .MESES 5 MESES 7 MESES · 15·MESES l8 MESE$ .. 6 -A~OS 

1 TÉTANOS 1 l TÉTANOS ll TÉTANOS 1 . . ' ' • l TÉTANOS 11 TÉTANQS 1 

1 DIFTER!A 11 DIFTERIA l l IHFTERIA l , 1. ; DIFJEIUA 1 
.. . . $ARAMPELÓ 

' ~ 
I> ·ou-TRIV(RICA 

tsAIWlli'ao. pAAOT'Dfi 

··~ -

11 ANOS 

l

. . . .11 " . ,_ 
En casos ae especial ris-

. , POUOMIEuTe 1 .. ~:e:~a::~ 
· ;. l,llelll · ~ 

·-----'---· ·-----·-" _-_ . .. 
IPOUOMIEIJTE 1 'IPOUóMIEUTE 1 PoUOMIELITE POUOMIEUTE 

· · ·. 1;11 e 111 · . . . . I; H e 111 .. . .~ ·:-.- 1, u e.111 . . .. ¡ .. - 1, 11e111 . 

. ] TO$E_FE~IÑA J Jrose~NAI · 
J 

1 rOse Féa~ I , jrose i=9iA 1 
: ' 

,• ,. 

'-.. I 

. . 
. . ¡ 1Ru~1 · .~ (SO NENAS) . • . 

. ~ 

. :". - ·. . m~~·~- . . . 

14ANOS· 

1 TÉTANOS 1 

--· ------

. ./ 

.. ' . 

. -! 

·a ~~ERIA .DE SANIDAPE E ·CONSUMO. / · .1 . 
._,._ _______ ___,,_---,-----·• ---Direcci6n Xeral de 5aúde .Púbrmca--------'------"------'--~-
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1 !Voumé por nOX0 1

' · 
. . ~ ;. . ) . 

_ ,~O profesor Beiras dimitiu como de~no de Económicas 
.J - e · E.mp~esariais. ~unha asamblea de ªltin~s celebrada· no-centro: 

Segundo unha .carta remesada o dia.3 de·nov.embro . .· 
aos meios informatrvos: a ·aimisión produciuse "por nox.o". ' 

"Aq1:1ilo _de ·que 'un paso adiante na . 
prática vale máis que éen programas, 

.. cobra .hoxe outravolta sentido para 
min", comeza dicindo Beiras r:ia sua . 
carta. Afirr:nando seguidamente que o. 
que fai é avanzar e non recuar como 

, poden pensar alguns. 
Segue ·a dicer que non dimite por

que ·lle resulte imposíbel desempeñar. 
o . -se~ cargo, por ter secuestrada a sua 

.capaeidade de -decisión; -pÓr andar ·a 
perder votacións nece~rias: "poisque 
nada disto acontece". 

Máis adiante afirma. qtJe non· é 
nengun~a forr:na de fraca~o . 'político' 
"o que me leva a deixar o decan~to" 

· ( .. _) "Son outras causas, oüti-as moti
vación s. Unha delas é o no,xo" .. · 

O noso de Beiras ven dado contra 
aquelas persoas que, decla.rándl se hu- . 

1 

·- sidacte son os alunos, como manifes- ineondicionalmente";, ao resto .d·ps 
- · .tQ-U ~a as~)mf>lea· onde ~nunciou a sua profesore·s- ~· "q1,Jero di.cirlles algo moi 

- dimisión, dimision .qLie os estudantes siAxelo: todo o tempÓ dunhá longa 
lle pediron ·que .reCO!]Si.Q_erase. vida dun- home .é ben pouco tempo, : 

- . ' todQ ó 'iempo .inestirnabel ..:para com, 
- O profesor Beiras expresa ria sua . partilo cos arnigos e oompa.ñeiros". 

carta a gratÍtude ao~ · alunos e ao per- - , Asi' xustlfica Beiras unha dimi: 
s<;>nal non docente. - sión que, ainda que· meditada, nori 

Tarnén se retire a' aq~eles profeso- lle tora consultada a ~engün dos seus· 
· res que. o gpoiaron "ainda que non .máis directos cola~oradores. 

- ·- :. · -:_ ·~-¡.. ~ · :.. ~ \· ··. ·;;:· ' . ~ . ' .+ 

, · 

-------~-~---· '-' .... CaryÍbiarán 

En Sanidade 

as placas 

de ·matrícula . 

Para o próxim.O.ano cambiarán as pla
cas de matriculación dos veículos, se- _ 
gundo ·pu ido averiguar A NOSA TE
R RA de forites totalmente solventes. 

A medida moi ben puidera ser to-
mada no consello de ministros da se

non ·hai vacunas 
. / manistas, non fixeron neste.s a~os ou

tras cou!¡a qu·e entqrpecer o-·seu lal;>qr · · 
Noxo polos "trepas", noxo pola po- O . mesmo ida que a Xunta de Galiza .' 

mana próxima, pois que o .dia ·7 hai 
unha reunión da comisión encarrega
da de estudar o cámbio. 

Esta medida ven propiciada por 
·Alfonso Guerra e será unha boa fon te 
de ingresos non só para o Estado, se
nón tamén para os concellos. 

1 ítica de pensar que todo o que se fai presentaba a sua campaña de vacuna-
por Galiza ten que ser contrário, · ción para nenas, en Sanidade Exte-

, / rior . de Vigo non existian algunhas 
Outra das causas da dimisión <;fe .. clases de vacunas para os oenos que 

Beiras é, segundo a sua ·carta, "a mi-
As novas matríc1:1las terán. os nú

meros máis ·grosos e cambiaranse ca
da ano, o que abrigará a que, para re
ceber a nova matrícula, e por ende, 
poder circular legalmente, o proprie

ña .incapacidade para' co~prender 
que homes e mu lleres,.'soi-disant' pro-

- gresistas, alguns dele~ · miJitantes dun 
·partido hoxe góbern.ante, para mudar 
·-O est;ado de 'cousas dq país, s_egundo 
din; 111anteñan unha condúta siste
mática e obstinada~nte · insolidária 
~ m.esmo· obstrucionista ~ ':. 

Beir · s di ·que o rriellor da tiriiver-
1 . 

. tiñan q~e ser imunizados. 1 

Diversos pais informáronnos de 
que esta . situación xa se viña produ

... cindo desde tempo atrás. - · tário do veículo terá que ter abona
Polo demais, os facultati~os o que das todas as multas, tanto municipais 

fan é mandar palas vacunas ás farmá- como da policia de tráfego, asi como 
cias, que si as te.ñen, se- un necesit_a o imposto municipal de circulación. 
que o meniño receba a sua córrespon- ·o gravame da matrícula non está 
dente imunización. ~studado. 

.. .; .. 

/ · 



Ainda que con certo retraso sobre as 'étatas d~ ~~posiciÓn, a seguin
te información e o substancioso comentário, dan~ Ünha idea do es
tado ·no"l:¡üe se e·ncontra a di'fusión·-do libro. gale·go, através da ·sua 
preséncia na Feira Internacional "Li.ber ~3". _ " 

' . 

Do 4 ap 9 de outubro celebrouse· en · 
Madrid a primeira feira internacional 
do libro "Liber 83", organizada pola . 
institución "lr.istit4to .ferial de Ma
drid" ( 1 FEMA), con participación de 
· 300 exposito~es pertencentes · ~ ma.is 
de 25 países. o ministro. español de 
cultura~ Javier Solana, destacou na 
apértura da feira o empeño de seu 
depart~mento en potenciar· as biblio
tecas públicas e integralas "como 
centros culturais con vida própria e 
non como simples coleccións de lí-

. ~ros". Anunciou tamén un replante
xamento no sector do libro coa cria
ción dunha comisión interministerial 
encarregada, actividade que considera 
"un re.to histórico": Tamén asistir.on 

/ 

español. 
En conversa co señor Clavel·, aho 

funcio'nário da Dirección X eral do· Li- · 
.brÓ, - ~·ifialou ~~u~ o áctuali~pase ag- .· 

.;. . m inist¿ativo· l<)go da reestrutÜra~iÓn . 
das. con sellar ias, era a causa d~ q~e ~e . 
atoparan .nu-nh'a. situació.;~e "toma ' 

· de contact·o ... :"_ ~o!r_d~u resp?st~ co_n-· . : 
creta -sobre .a'="'difusión én xeral do li- : 
bro gal~g9·, ,. nen ,a se ... s-e tiñá_ pensad~ 
reali'zar alguíi inte~cámbi'o oµ 'prÓxe·c
tos . Cómuns . con goberna'o~ - da _ área 

· · ling'üística gaJego-pohugue.sa." Expli- .· 
_ eou .qÚe a ·· política 1da· X:unta neste te- · 

'.""f reo está dediGada á promo~ión de bi- · 
bliotecas. Sobre isfo, '- nun text~ in
cluido no folleto 

1

da · exposición, lese : 
textualmente "93 biblio,tecas públ_i
cas mi.micipais' ,form~n ... parte cfa rede 

r ... ·n_.ov __ ª_·' __ -,., __ _.r 

·dependente da Xunta.de . .Gaiiza". In~ 
clúese adema·i~'" rese-ñá go reaii~adó .. 

. até a d.ata po.la Dirección Xerat; que · · 
se reduce á promoción di 4 fe iras do . . " • ro-

.· libro, un~a 5emána "bibliográfica dai ·::¡¡¡ 
· línguas ibéricas, .~ a· recén. ,Úiada a{': ~ 

blioteca iti!'lerante. . u 
·Edfolós ·do Castrq; Xer<\iS, ~oteló >< 

· BlanGQ, G~laxia, Sá!vorá e Fundación -· -

• á inauguración o alcalde de Madrid, 
Enrique Tierno e o secretário de esta
do para o comé.rci~, Luis de Velasco. 
Por parte da embaixada pultüral da 
Xunta de Galiza, compúfíana a Direc
tora Xeral do Libro e Bibliotecas, 
Araceli Filgueira, e tres funcjonárfos 
desta división, que actualmente de
perde da Consellaria de Educación. 

Bartié d.e· ·'ª Maza, foron ·as. editoras Carri'I. -bici -. para \ligo 
galegas presentes ria fe ira, q1:1e coinci- · 

Javier Solana, mi~istro español de diron: en valorar positivamente "Li- Hai . dous. domingos as fuas de Vigó enchéronse de biciclet~s para rei~i~dicar . 
Cultura, na inauguración 9e Lít;>er 83 ber 83" en canto relacións e pontes . un carril espedal para este veículo. . . 

Paralelamente a esta mostra, cele
brouse o seminário "Edic,ións elec
trónicas e novos média: Novas tecno- · 
loxias de información". Algunha ou
tra novidade era a apresentación do 
Boletin Oficial do Estado en edicións 
microfilm, e o ·proceso de confección 
do diário madrileño El País, para a 
el~boración simultánea d.as edic'ións 
de Madrid e Barcelona, tecnoloxia 
utilizada no noso país por la Voz de 
Galicia, sendo os dous únicos casos 
no Estado español. 

t d .d .. · t· · ·· d Houbo. com. entários para todos a·; go~tos, desd. e a·s que d"1c1·"a·n que e·ra unha re.servase stands para as editoriais ga- en r as con ~u¡ros pro 1s1on·a1s o 

O feito de que a Xunta de Galiza 

legas máis importantes, fixo que 0 sector, pero nuncá palas vendas; as- loucura nunha cidade como Vigo·, chea de encostas, a quen. 11€ pareda moi 
t b ·d, 1 A f 1 ben a. idea. Desde logo que alguns .entendian mal. A re1·v1'nd1"cac·10'-n encabeza- -nome destas non aparecese na guia pee o este astante n 1cu o.. · a ta , 

ofidal do Salón, e si en cámbio 0 cir-" :de previsión do Gobe~no auto~ómicó da po"r ADEGA, propón· un circuíto que, no f~ndamental, circunvala o casco 
ganismo autonómico, que levou a · deixouse ver-.gmd<? ·o Cast:ro quedou urbano de Vigo, eludindl os trazados empinados máis importantes. Ademais 
"Líber 83" a exposición '·'O ·Libro ' sen un· lugar . sinalaao para e>eibi.r os inclue que' no proxecto definitivo sobre a via de transporte que se faga a Baio: 
Galega Hoxe", como di a sua apre- libros, e houbo de conformarse cun na se faga un carril-bici: 
sentación "Unha exibición de 1700 pequeno oco-entre Sote~9 Blanco e a 
Íibros .actualmente no mercado ed[ta- Fundación Barrié. Esta última insti
dos en galégo e ou referidos a Gali- tució_n trasladou a. Madrid Ünha mos
za". Cabe apontar que o folleto· ex- tra do seu . fondo bibliogr-áfico, casi 
plicativo, r~al¡zado para esta exposi- inteiramente pul?licado en español. 
ción e para outra no museu de Pon- O seu representante na feira dixo que 
tevedra, estaba redactado en idioma "non-se ten én Canta o idioma á hora 

de editar un libro, aélemais hai libros · 

Manife.stación en Gond¿·'mar · 
Cf?ntra ·unha · plan~a hor~igonera 
O domingo·.di.a 30 manifestárc:inse en . tada .construción ten moito que ver o 
Gon~orT!ar máis d~ trescentos viciiios Alcalde de Gondomar José de Lis e o 
en.· contra da constrüción dunha plan- . , seu amigo Rodríguez. Ou intas, Alca I-
ta hormigo'nera ,en Cha.ín.' - : de de Baiona, que o mércores se acer~ ~ . 

Aquelas ·mil primaveras·~ .. ~ 
. . . 

científicos e outros: que non seria 
rendábel publicar en gal.ego. Tampou-

. co se lle vai esixir a un escritor como 
Sánchez Albornpz, ou Vallejo Náj~ra, 
que escreba . en galego". Sin~lou asi
mesmo que xa se publicara no noso 
idioma algun libro de múfilca ·e outros 
de literatura. Cabe observar que no 
catálogo desta fundación · -un dos 
11'.láis luxosarnente confeccionados de 

Esta . planta, que perx'udica a nu- 'cou a.os viciños e, segundo estes, dí
merosos viciños, foi x~-páral. izada . Íla cxolles: ·,,a planta vaise construir quei
sua con.strución -O mércores anterior ran oti non queiran vostedes, con per-

AP. 

A comitiva oficial da Xunta de 
· Galiza destacada no 1 salón inter

nacional do libro de Madrid pulu
laba polos sótanos dun pabellón 
da Casa dé Campo. Directora xe
ral, altos e baixos funcionários en 
fila índia, misturaqos con ex-alcal
des rura is e certa pefumada azafa
ta cuberta con descafeinado atavio 
da montaña luguesa. Todos eles, 
presumindo de interesantes e tps
quiando o ar con miradas simpáti
cas, metafísicas e circunstanciais. 
Páranse a ollar a amoreada rin
gloelra de papel fmpreso .á que 
chaman "O libro galego hox~". 
· Médio chorando de impoténcia, 

o stand da Xunta era unha espécie · 
. de intención de ~ferecer. Oferec.er 
un feíto de dubidosa ex'isténcia: o 

. libro galego. Estamos encadraclos 
nun contexto t remendamente hff
gativo, e por medio a gafos e dia
ñqs, irnos obviar ~s éstadísticas. A 

·meirande parte dos galegos non le
rol'! ,na slia vida uh ·libro esc'rito 

· no. noso idioma, · estamos ameaza
.dos por unha cultura expansionis
ta que trata na sua cr.ise dé percu
rar. riovos mercados en Latinoamé- -
rica. Asimesmo,· é facilmente visí
bel' cómo . o goberno central fai 
caso omiso dos feítos · cultura is 

1 que non sex~·~ o español, e dáselle 

a paradoxa de posu ir o 40 por 
cento da sua povoaciór.i sen ter ha
bitualmente e ser o cuarto expor~ 
tador de libros do mundo. Sofri-
mas por outra banda urTha ·inva
sión contínua de variadas· gamas 
inclasificábeis de exemplares qüe 
van desde os best-seller.s até ' os 
Corín Tellados. . ~ 

· _ De Pedrafita ao ·Oeste, un Ra
xoi descolorido e· tristón ambienta 
·o espectáculo, a cada intre · májs 
vertixinoso. Está ponto ·de se 
.constituir un grémio de editores. 

·- ·Méntras,- o go~erno (!UtonómÍco 
ded ícase 'a1 montar ridículas expo
sicións; de.spraza ~ Madrid a· perso- -
nal para-vestilos de "galegas" cán
do- chega a rora dunha/ visita·, e 
non. fa i abs¿;lutamente nengÚn ·es
foJZ<? 'por animar a i~sulsq. presén-. 
cia dos libros. de Galiza nun certa-

. me internacional·. Coa Autonomía, 
a m)sa c~ltura segue a ser unha 

. peza folclórica (Cántas v~ee-s se 
t~rá dito isto!), e non mere~ernáis 
que bicos románti.cos e boas ¡:>ala~ 
bras; accións a_ ~olpe de · oportu_ni~ 
dade e xestos prÓprios de escolan
tés de primária. Estes dinamizado
res culturais, están eonvidándónos 
a uri espectáculo para incrédulos; 
posto en escea por pasivos e desti
nado a quen ainda pensa naque.las 
mil primaveras. · 

pófos afectados, que consideran que miso ou sen permiso". , 
a. construción desta indústria dañará - Na manifestación celebr~da o do-' 
tanto ás vivendas limítrofes ~orno . mingo houbo berros de :'Lis ao pare
aos'culti~~s que hai a~ carón. dón': , que o Alcalde considera como 

Seg.un~o . os afectados . na proxec- apoloxia do terrorismo. 

tgda ª feira- aparecen constante- ~ os gam.eleiros 
mente como coordinadores ·e directo-. 
res das .distintas coleccións Domingo . contra a u nasa f~~eq-ueira " .' 
Garda Sabert; delegado do Goberno · 
español en Galiza e .. :Pr.esidente da 
-Real Académia Galega, e -Xosé Fil~ 

güeira, -Valverde, : e:»-conselleiro ·de 
< ·Cultura e pai_qa" actual-Direcfora Xe-· 

'ral do Libro e Bibliotecas. --- · 
_ O ·director do stand de Edicións · 

Xerals .de · Galii~ comentoú o papél :.:. 
irrisório dá Xunta -no referente a-pro- ; 

.tocole :e presentación "A ninguén se 
lle . oc~rre · hoxe por_ hÓxe · presentarse 
ñunha feira de libros en traxe folcló
ri.co" .' Calificou ~s cursiños técnicos 
aos qu; estaban asistifldo de mol fa
vorábeis e f ·alounos da . remodel~ción 
interna desta editorial'." cuxo capital 
pasa a formar parte·na sua tQtalidade e 

, de Edic.ióries Anaya. O novo director 
é partidário da 'difusión intensiva do 
librq por médio de . p.~esentacións e 

. publicidade, como xa é tradicional 
nesta· casa, por entender que a bibli.o
graf ia galega ten que se dar a coñecer 
tanto dentro como fóra da~ nasas 
fronte iras. 

A PRIETO 

Na-:- povoación mar::me1ra, en . xeral, e rr~sponClente, mais ninguén se fi~o 
nos gamelelr.os, ~n esp.ecial, voltquse eco das diferéncias :de critérios que 
re.producir unha· .fóbia contra a arte frente aos dos traballadores do mar 
nomeada "na'sa faneql!~ira" ou por~ doutras zonas, lles espuxeron os dé;l-
tuguesa , a ·cal, en Ópinión dos homes qui, sehdo por iso, polo que esixen 
dG mar da Guár9ia c é un_ha arte-exter- . _uo estudo urxente e exaustivo· para 
minad'ora. . . ' >¡t ... • • determinar s~ a "nasa faneqlieira" é 

Os gameleiros guarde~es que se de- unha arte esquilalJldorá ou non. Hai; 
dican permanentemente , á pesca de pprén, un feíto moi clro,: os gamelei-
baixura, empregan habitualmente o ros aa Guárdia non queren "empregar 
palangre e o .trasmallo--coñ·~cido· ta- --dita -arte. Adémais eritenden que de 
mén noutras latitudes. como 'miño'- seguir pescando os barcos "do nor- · 
e cando a_ ~eda do' marisco.está aberta - de" con ~la, moitas espécies desapa-

- utiliz·an as nasas oorrentes. recerán sen remédio como de ·feito 
Sen embárgo, a chamada· "nasa fa- --xa se ñota na.lgunh~s .que antes so-

nequeira" ·_debería desap_arecer xg,, braban na plataforma continental. 
poi~ ~orisideran · que se os mar,iñeiros· Para rematar, · esixen ás autorida-
poftugu.eses deixaron _de empregala~· des de - Mariña-.e :.Jlº Consetleiró de 
as suas razóns tiveron que ter, espe- . . Pesca -que adopten medidas que clari-
cialmente te~?ó en conta que eles fiquer:t a· situación, sendo pouco es-
foron os primeifos en usa las. peranzadora para .os gamelefros _guar-

De toda esta cuestión, os gamelei- deses, debido á evidente pasividade 
ros da Guárdia deron cumprida. infor- amasada deica agora polos directos 
mación.s aos responsábeis da úl.tima . responsábeis na matéria. 
administración, da que te.más hoxe 
en dia . e mesmo · ao Cansellelro co- .; LAXE GRANDE 
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. cortar) e$tán pondo. carteis e 
. ante o.Axúntámento mandou 
ao gu.árClla ~chaníaoo Canón· ._ ,· 

Era Jl~~a IT!ª~a~[ a t~dQ~~~dO l. fixeri 
-Axu-otamento ·a ·merda, ~a .. _., · , ( Ext1 
que hai perso~s como asdeste· 1. J ·~feita 

C~ndo don Avelino ~hegou a 
estas est:olas todo ~ra · 
monte, entón contratou a 
·homes e plantou árbores ·(.~.) 
Desde entón .(ti U e os r:nandaron 

que ten unh~ panza .·éomo un ·" axuntamento que· eren que , de P( 

.• 

.. 

bo; ( ... ) · _ .. 
~ . 

• • • ... 
.:. 

11Aqui vai· p~sar algo, -a.lgq grave ·se.rlQn se reméifia'~, d.icíarios unh~ viciña,de Pontecés~~es: -· 
110 povo-. está -dividido, famílias están eontra famílias" hlaniféstaba outro viciño. . . 

·oenúncian5e coaccióris, malle.iras, insultos e oútras-cousas polo estilo~ . ' .- ,, . 
bs ·vicifü)s encértar:íse un.dia no axuntam.ento, ·máis . d~ trescentos, e houbo entrevistas co·gobernador . 

. p,ara cambiar º "panorama do concello no que, en palabras do próprio ·.alcalcte, "manda Piñeiro. Ares" 
J ' ~ • 1 ,. ' ' •• . ' ' • • 

' . 

Se van un dia por Pontecesures., apár~ . ·tas a Xosé ·.GarCía,á vez :que.He d'icia: 
can o coche e ver{ q~e se' ace·rcéi· un . 'apártate daí sinvergcmza) "que es un 

' p~isano e.un talpnário para multafb$, mono';.'-:, .. • · · 
1 

· 

no'n se estré!ñen, 'seguro que é o a leal- " Narr~ óguárdia ·civil como o alcal._ · . 

· "As obras qu~ se:realizan .en Ponte
·cesures fainas todas o mesmo c~ritra-
1tista, o sei:to~ Oliveira; máis coñecido 

• po( "Gara.bulleiro;', o que ergue ·cer
tas sospeitas entre os viciños .. de P.ipeiro Ares~ ' Xa o' ten feíto máis d!3 se . meteu na · casa chamánqolle 

. . "· veces, no seu intento de "ordenar: o contrabandista -.e . dicíndolle "voute 
· tráfego~'. ·_ ... , . . -. foder'.< ~· os ..i~sultos, segundo - este 

PeJ'.O . as sua·s medidas de ·~pór orde . -atestado. continuaron logo- desde a 
t. /

1ná ·vila'' algunha vez non)le sáen.'mo"i ', · ··xanela por"médio ~dun filio . do aical~ 
ben: Unha vez ·qtJe andao'án uns r:apá- ' ·de, Alberte. . . 
. Ges gamlletre~ndo por x1:1nto ~.s "Ca- 'Asetnad~ ;, nó Xulgado cle Vilagar-
sas de Fr~iÍe",' 1baixou1 pa'ra pór orde cia h,ai uhha ''denúncia interpósta por. 

~ . f 

As Malviñas de Pontecesures 

• •

1

• En Pontecesures existe un monte 
á befra da ·vi la·, o Monte do'Porto, áo 
que os viqiños lle pu)(eron o sux~sti-
vo nome d~···As Malv.inas'. ~ · 

e, segundo '.contan, o ".q_!Je fixo fcii le-· · - in~ultos na Via públiciÍ~ . · · · 
. .- ... va~u:oha· f\'Jªll~l~a~ .. , ·:.: - <,: · ,'. ''. .: ... ' · Tamen o.,;;e_ñor Piñei:ro Ares tivo '. 

Seria. por ': ist<i polo qÚe pouco de·s~" ; un' ~ltercado- _nunha taberna de Catoi-· · 
'< pois cQntratotJ. a .u_n · xit~po et~ ,Víla'-. .. :; ' ra, '.C'n~e, ·segu"r;idq ,. afü,.nació'ns ~os .. vi

garcia, Jiménez, como ga,r,da~o~tas. , '.' /';~iñes; ;.intentou ijta!'laf. :a Matías ' Sán-

Este no'ine foille dado pois que 
co.incidirldo co liflito entre a Ar
xentina. e a Gran -Bretaña, púxose de 
moda que os \.dciños fosen cerrar ca! 
da un .seu anaco de monte para cons-

Afirman os'.yiciños que desde que chez, 'un mestrexubilado· .. : , 
chegou .este persona-xe e alguns com- ·:i. Pei-p segundo· os c_ontrários ao la

. pinches, dedicár6rise a temorizar aos . · bor~do alcalde, xa q1,1e os 'seus amigos 
habitantes de Pontece.sures; . negan tod~s as aéu.sacións e póñeno 

só aos ·qt:Je .non son .amigos do alcal- palas ~ nube ns ("o mellor alta Id e que! 
de", dinos ~n viciño. OLitfos -afir·man nunca fivemos,~ que o úni«?o que fai é 
qué "esta c;amarilla andaba a . provo- · facerse respeitar"), quen pagan máis 
car ·e a insultar'~: Un viciño, Osw~do, - as ir~s do 'alcalde son os guárdias mu
foi apuñalado e os_ viciños apontan nicipais, que son insultados moitas 

. que "tiveron que ver algo os destaca- .veces na " vía pública e segundo un vi
marilla, dándose o caso de que os al- c-iño "isto sempre oéorre~ cando hai 
tercados forion sempre con inimigos máis ·xente, debe ser p~ra facerlle . ve~ 

' do alcalde". aos forasteiros que quén ma_nda é el". 
·Pero Jiménez. e o alcalde un ·bon 

dia enfadárónse e . agora .o primeiro . Eficaz ou .despótico? . 
. está detrdo por contrabando. 

¡. 

1 nsu ltos e agresi.óns · 

Parece .que o señor P.iñeiro .ten un 
temperamento un pouco viofontq, · a 
xulgar polos feítos, pois. que segundo 
consta riun atestado instruído no 
cuartel dé;! Guá~dia Civ,¡( de -Valga, 
non necesita mo'ito. de gar.dacostas. '. 

Segundo a de~laración feita neste '. 
atestado polo Guárdia CivH doñ Luís 
Viaño . Fernándei, "ás 15 horas do· 

. Pero Piñeii'o Are~, non pode. nin
guén n~garllo, reali~a ob as para ·o vi
cindário e. mellofa's, sobretodo na vi
la, aindª que como afirm-aria ·un vici- . 
ño "xa· puidera ser. o que · máis obras 

. ,.~ -... 

Segur:mdo un Guárdia éivil, o 
señor Piiieiro ·Ares empuxQu e 
insultou a qn conQellalen plena 
rua: · 

-dia 28 de· marzo de 1982, canQo me . faga e me llores, q_ue non é .certo; pero 
encontraba en Ponteces1,1res, talando quero mellor un.alcalde que fag~ me
na acera da rua de dita cidade con 'nos ·e que sexa democrático~ qu~ non 
don X osé· García Vil.laverde,· pasou · un· provocador, Ún déspota e un fas
naqueles 'momentos o alcalde e sen cista que viola todos os direito~ hli
mediar palabra empurrQu polas cos- .manos". 

. . . 

truir nel. · 
Pero as .construcións ilegais veñen 

de moito tempo atrás e son un moti
vo cónstañte de conflitos entre os 
dous bandos nos que está dividido o 
axuntamento-. 

Así, o señor Potel, seica amigo de 
Piñeir.o· Ar~s, ten construídas duas 
casas neste monte municipal. . 

· -o Alea Id~ coi le -o talonário e sae 
a -pór mu l~s. 

Taméri os país c;lo terlente de aleal
. de teñen ali .unha casa'. Pero non son 

os únicos. 
Ultimameríte os enfrentamentos 

viñ.eron dados entre Alcaldía ~ O'posi
ción por mor de que o alcalde non lle 
autoriza a acometi9a de água a unha 
destas casas, que seica é dunha fam.í- . 
lía contrária á sua xestión. · 

Porén, os recibos da água cóbrán
selle a· .outras pers~as que tamén te
ñen as casas construidas ilegalmente, 
até, segundo se di, días antes das elei- . 

, cións, ·que se. lles peemitiu conec.tar a 
água a unha destas casas. para que lle 
désen o voto. · 

Este "pleito" de Piñeiro Ares cos 
prnprietários desta edificación ilegal 
leva a que o axuntamento de Ponte

. cesures lle deba a Fenosa 9 millóns 
·de pesetas. polo suministro de ener

- xia eléctrica, pois que o alcalde néga-
.· se a paga.r mentras non se lle corte o 
· - füiído eléctrica a esta casa. 

"O pior é ,:-din alguns viciños
que coas outras casas tamén ilegais 
non se mete para nada". 

6 último capítulo desta · loita foi 
unha · zanxa que o .alcalde. mandou 
construir ' en torno á citada edifica
ción. A za.nxa seica era para facer ali. 
un cimetério. Custou 20 mil pesetas e 
o alcalde tivo que rnandala cerrar, xa 
que se fixera sen aprobalo a 9orpora-
ción . . · , - , 

· . . Os prop~ietário~ . da ca'sa~ tampou
co se _asustaron coa posíbel constru- -
ción do cimetério xa f!Ue ,-" sé_gu·nqo di
cianr "se non nos vale para casa, -polo 

. . m'enos valera~os pa~a panteón" . .... 

. o peche do eanipo de . fútbof 

O .que .tivci máis ·repercusión cara 
fóré! fot ~ ·contencioso p9lp c~mpo.-de 
f~tbol ~unicipal.- .. _ 

O 'dia da presentación do equipo 
dáyna, o U.tia, personouse ali-a Guár-

N. 23'J/ DO 10 AO 1.6 DE NOVEMBRO/ 1983 

destácend~ as .cousas·c¡ue outros ,1.Al_cai 

de la !l'ral1e.ra. y la. Bendi s dn i¡.e. Z\J 

· z-u~ padre:iüa len;tu.9. espaifo y la 

t1.1. esJ02:c11 el- Ulla. • 

2u aba~lo:el oomit~ leet5 .. 

Y el ~esto d~ los hijos d 

JU Ult~ o-ra.cióñ .eor su. ~ 

Gasa mo,.tuot'la 
ma.~eras Cefe>'ino 

día Civil botando ao equipo directiv 
e espectadores fóra do campo. 

Despois o alcalde cerraba o camp 
cun candado ·e os · do equipo rom 
píanlla. Asi até o primeiro partido d 
_liga en que para xogar tamén tivero 
que romper un candado, con emisor 
de rádio en directo e todo. 

o problema arranxouno o sarxen 
to da Guárdia Civil, facendo a sum 
dunhas cantidades nunha reunió 
que tivo co presid~nte do clube e e 
alcalde, porque este negábase a dei 
xarlle o campo ao Ulla mentras 
presidente non lle mostrase as factu 
ras .da subvención. Piñeiro Ares dici 
que as cantidades '!lon cad raban -x 

j-

[ 

1,. 

1 , 
\ 

J 

l 

o fixera noutra reunión - e o Presi 
dente do Ulla dicia que si. Tivo qu 
ser o sarxento quen sumase e afina 1 

as ca1 
o 

o 13 
que 
nent1 

Tí 
Pon ti 
treo 
na q1 
utili2 
men1 
dedil 
espír 
do L 
que 
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que 
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is do fixeron e fixo Dios, san-cultas.' .. . 
·--:--: . (Extracto .du nha .redacción '. , ~· , _ 
~ste" 1.J :feita po_r duas alunas·d0 coléxio 

cie Pon'tecesur:~s ·~ndo· o , · . :. ~ 

que Avelino ~ousa Antelo , 
plantará diante da casa. 
Alegouse que ·se eséondian 
n~~e~ drogaditos) .. · 

3 a dei 
ntras 
s factu 
es dici 
1an -x 
o Presi 

,tAlcaide ma~dou oo~r á~bores . ' 

~iandoú á Guárdia ·Civil para ,. 
qu~ botase aos·xogadores,· 
público e directivos-do. uua o 

_ ·así' un ·encerro que_durou dou~ dias e 
no ·que 'nalguns -momentos estiveron 

: presentes riláis de tre~centas persoas. 
N~lgunha ·oeasión- es~iverpn a pon-

to ·de ··:,seren desalcfxados; · perq · non 
~ 0,corriu nada.- Ne:stes momentos de · 

__ ....:;.._....;·---:-. - .,-.,....;;...-. --. ---.-...- tensión, ,nÓ :edifíti~ de' enfrente ~sta-. : 
que unha "vendettf' do a_lcalcfo· eón- .... bart.apostadas algu~~a$ persoas; seica ~
tra Xúlio Rodrígúez, o presidente do "parlÍdários do" al~lde, con fogu 'etes. 
clube ·focal. Antes estas duas persoas ·pará botalos 'nó iq~re en que . .os ence-

d ia .'da presentación. . · 

seica ·eran ·moi a.migas, amistade qué · .rrados fosen expulsados·. · 
se rompeu nas últimas ·ele1cións, .dise o asuñto_ zanxouse chr'nan'do 6 go-· 

nos .xornais, sobretodp en .El Ideal · 
Gallega-, entre Piñeiro. Ares e Pó.usa . 
Antelo, con .réplicás, dúplicas e con
trarréplicas q'ue falaban .da actuación · 
do alcalde e da do señor. Pausa. 

fy1ais o · enfrent~niento~ x~ viña de 
· atras, pois que, ~inda que nuri pri
. meiro momenfo o 'señpr Pausa Ante-· 

lo á'poiuo a 'Pi'ñeiro Ares, "desde que 
· vin a sua ·ma~eira de tratar á xente· e 

_,,¡ ) .; ~ ~ ' ,. • 

a sua catadura moral, non quixen ·sa-
. ber ·m~is ~nada del''. ·· · 

que por negarse Xúlio a perc_urar vo
tos ,·para ,Piñeiro Ares. Aí empezaron 
as dificuldades no plano persoal e no 
plano do equ_ipo, din. 

Encerro dos conéellais e viéiños 

'-yota UC°D que cho,, pide 'Fraga, 
_foro·n alguns dos panfletos 
_que·aparecert:m e.il ~on~ecesures 

, ~ ~. I 

· - __ Nuh tempo, en .tempo do' fra11-
quismó, a única oposición -a Piñeiro 
Ares .- era Pausa Antelo, di'rector do · 

. "' Grup~ escolar de PonteGesures, é :al-

Se,,;- v.ic.i"o de 11.oi-ad-ol'él6 
ia botioa~ia felis 

1 

O suceso de maiÓr transcendéncia 
cara a ·opinión pública ocorreu sen 
dúbida o 29 de setembro, cando se 
encerraban no axuntamento os cqn~ 
cella is da oposición .(AP e PSOE) ao 
negarse o alcalde a· contestar unha 
pregunta da . concellal Rosa de Gó~ 
mez. Foi aqui cando saiu a famosa 
frase 1 de "én Pontecesures manda Pi
ñeiro Ares". Piñeiro Ares saiu elexi- 
do pola C.l .G. 

Perguntáballe a concellal de AP en 
qué situación ·estaba o c;:ampo muni
cipal, cómo estaba a resolución dun . 

as cantidades cadraron. escrito sobre liñas ilegais e o uso dos 
O alcalde ordenara cerrar o campo locais municipais. 

o 13 de xullo, por máis que af~rme o alcalde contestoú só .á pergunta 
que foi _aprobado na sesión perma- das "liñas ilegais" ,-pero non ás outras 
nente do 9 de agosto. duas. Como a concellal seguise pre-

Támén apareceron fotocópias por - • sionando ao alcalde par.a que respos-
Pontecesures dunha capitulación en- • · 

treo presidente do clube e o alcalde, 11XA CONTESTAREI CANDO 
na que o directivo se comprometía a ME DEA A GANA". 
utilizar o campo mentras o axunta-
mento non tivese outra causa a que 
dedícalo; este era máis ou menos o 
espírito da capitulación. O presidente 
do Ulla di que el nunca firmou isa e 
que as fotocópias están trucadas do. 
papel que el rubricou. E a verdade é 
que a simples vista parece verse que 
houbo manipulación. 

Segundo se di por Pontecesures, o 
lio do campo de fútbol non foi máis 

tase, este afirmo.u que non contesta- 
ba, "que _estaba _bon se ia contestar · 
ás mocións, que tampouco contesta-
ba ás do seu gr1.:1po". , 

A edil afirmou que en cahto non 
lle dese resposta non se movía. o al
calde fnarchouse cos seus dicindo 
que "le .contestaría · ca,rido lle dese a 
gana". A oposición ficou, empezando 

bernador a Ponteveelra ~s duas par
tes. Ali o alcalde éoll'!prometeuse a ~ 
contestar· ás pergunfas: no pleno de 

.. outubro e as du~s partes a non pole·~. 
mjzar nos xornais: ·. 
, ,· o dia 11 de <;>utubró aparecía un 1. 

escrito dos coricellais da ·maioria ·n9 : 
Diario oe Poatevedra. No pleno de 
outubro as pergÜntas noi:i foron res-
postadas. · 

Fotocópias de_ risa· .. 

Xa falámos.' an·tes das ·fotocopias. 
Este eleme_nto parece ser unba cons
tante na "guerra de Pontecesures". · 

Cando as eleicións, aparecián un-' 
has cópias por toda- a vila. Entre os 
seus distribuidores· din o viciños que · 
se encontraban os 'tillos do alcalde. . ' l . . 
Nelas ·podia terse: "vota UCD que 
cho pide Fraga": "Fraga retirouse das . 
eleicións e pide o voto para UCD"· 
(en letras peque nas). 

Pero sen dúbida, a· "mellor"' mos
tra . de "xeroxarte'" ~é · unha esquela 
que apareéeu dias atrás en _Pontecesu
res (ver ilustraciónL Nela aparece boa 
parte da oposición ao alcalde. Algun
_has destas fotocópias fororr feitas · 
no axuntamento seg~ndo declaración 
dunha empregada m_unicip~I no xul~ 
gado. 

As expropriacións élo poi ígono 
••Ria de Arosa~· 

En 1977 quixé.rons~ levar a cabo 
. unhas expropriacións para· construir 
·o polígono industrial "Ria d·e. Árosa" 

. o ·s viciños afect'ados eran 750 e o 
. . t ' 

précio que se lles oferecia polas suas 
terra~· era ridícülo; .'entre 19 e 43 pe-

Pous Ante.lo dedicoulle 27 
adxectivos na sua despedid~. 

setas por mefr~ cadrado; se se com
para cos pr-écios vixeAtes, de tres a 
catro m.il ·pesetas. polá mesma exten-

. sión de, tetra. lsto c~nlevou numero~ 
'. sas protest~s dos viciños e ·a un pleno 

no que interviu o que foi presidente 
do Partido Galeguista., _Avelino Pou
Sa Antelo, que tiv~ · un forte enfren
. tamento con ' Piñeiro, do que se des-
pedit1 nada menos que con 27 adxe:c-

. ti_vos n"on de moi b:orf gasto, que ·o se-

~Úns dos mestres deste coléxio. 

Hoxé a vil.a eStá dividida, nunha 
fractura pr,ofund'á, ao cit:lcuent~ por 
cénto, porqué Piñeiro 'Ares. acado·u a 

. maioria . na última ·co"rpóración por só 
uns. cantos votos. Os.cor1cellais de AP 
e PSOE ainda ql:le 'Saíron -efoxidos por · 
estes partidos, alguns pouco ou nada 
teñen que ver coñ eles, movéndose s~ 

polo ."antipiñeirismo". -. 
- E a inda que' algcm's deles din non 

· pertencer a .nengun partido, o que se 
·- SJistefien á que o alcalde, a quen cali~ 
· fican de Í•a ·escrebédórn (~en publica- · 
· das algunhas ~novelas e é correspon

pondente de prensa) pola sua afeizórr 
. ñor Piñeiro, segunltlo Pausa ' Antelo, . 
empregá ·de cote .nas su~is cartas ao 

a· mandar carta~ aos directores dos 
periódicos; ten bandeira, chamada 

., Direct0_r en numerosos meios. 

·Polémica Pifie_iro - Pousa . \, ., 

lsto trouxo unha fórte polémica 

. "Piñeira", .'que apareceu várias veces 
no :bálcón da ca·5a . consistorial. E · 
branca · con franxas lonxitudinais 
azúis, como· a do _Deporti.vo ·da CQru

·ña~ 

-. 
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SOBRE.· REVANCHAS 
... . , . . 

E CAMALEONIS.MOS 
1 • 

CARLÓS VILLANÜEVA López, .. m.estre d~ capelá .da .cat~drál ·qe ··~ 
Santi.ago,cna sua panxoliña "Pastores que . · 
al· porta! t)abéis venidcf' (_!3scrita:en 1786 e 

l)n artigo de pianista Natália Lamas na editada· en disco por RUADA}, no co_mpás 
revista Festa da palabra silenciada (revista · 67 d . d , d" . · "M d 

. . q ron ~.que 1scorFena en . o ~ra~ . ALEXA. NDRE B. ANHOS . - .. 
de "mulleres galegas"); do pasadomes de to". e 618, introdlic~, tras un retardo, un lingua disünta da de Navia Suarna ou 
maio, e a virulenta e un tanto retardada ·"AHegro" en 6/8 funha ."muiñeira", como . . .. pior. Gali'za ao marge de outros 
reacción{seis meses despois) da Sra. Soto, 0 autor a intitula). Aque.les 16 Gompases . - Um-a das c9usas que d~v1a estar ma1s aspectos aos que nom tenho interés 
colaboradora de A NOSA TERRA, aníman- meus·son., daquela, mái~ que unha teoria, . clara aos nac;onálistas~ ~cal .é a bas:e em lhe quitar importanc;a, (e que 
me e dan direito (de répíica, enténdese) a unha_ hom·enaxe a Melchor López, quena · ···~ material sobre a que v1vemos·,- o t~m- . analizados darian resultados pa-

- matizar certas· afirmación~ vertidas ·na sua vez se 'inspiraria nun_ant~cesor do XVII . torio de Galiza. "1:1as de forma, .~eral relhos), tema sua lingua. Lingua que é 
belixerante contestación da Sra. Soto no a este noutro do XVI e asi sucesivamente . atopamonos ·com que o devand1to te- basicamente a nosa conciéncia colec-
pasado número 231, · (do 15 ao 26 de · até perderse no tempo ".este recurso ~o _rritorio vem-nos dado pola suma dos tiva de que somos galegos, nom 
outubro),. páx. 14 de A NOSA TERRA. empareñtar 0 tradicior).al co clásico. km2 das chamadas. '~provincias gale- . somos um povo que tenhamos um-a 

.. Segundo parece -non tiven a sorte de . · · , . . gas" {dot.is eo.nceptos antagónicos biblia. 
ler o artigo .de Natália Lamas- esta inco--· E~ todo caso, es~a. pratica de xogar co que nos dim algo do papel que jogam). E a -raia da lingua galega com 
rre, a dicer da Sra. Soto, en erros múltiples medieval e 0 tradicional no terreo da · · N · r tas mos ate outras, nada tem que ver coa dlvisóm 

discografia (caso de que se~a ·esta a font_e 0~ ~ei~s. nac;ona is _vse cou.sas · e de diversa índole, próprios dunha afei- - n ponencias congresua1 admi"nistrativa en provincias. Un 
.de· fnspiración de N.atália._Lamas) séguena., e · · "A t t d. · esta'orga'iza zoada, ·-ao analizar a música en Galiza . . . .·· · como es ruc ura e - Lapesa, o milhor ~studoso do caste-

através .do seu "Andar musical galega'~. · ilustres grupos de xeito aberto e, en oca- . b , t ·nc·as lám e a sua dialectizac;óm, presenta-
·, sións, .acertado: por exem·p.Ío, Les Musí- com ª ,~angera as ca ro provi 1 

Por razóns óbvias abstereime de comentá- galegas outras vezes nom apareze - nos um-as fmnteiras linguisticas bem 
· c· · · 1 . ciens de PrO.vence (ARl.ON), Clemencic · · ... · · . , - dist1.ntas das adm1·n1:strat1·vas. v1·1a-rios a este artigo. inxire1me, exc u.s1va- . . C ris ·rt (HARMONIA MUNDI) e outros t~do ta!11 exp~esso, per9 a ?1v1som do / , 

mente, .á dedicatória inesperada que .me · . 0 0 
, . : . estado espanol, anda bailando em _ francadoBierzotoroprimeirolugardo 

fai a Sra. Soto rro seµ. libelo. ingleses, boemios e suecos; discos .e cm- t d u - · - ·' como a do . pais onde se imprentou en galega, e 
tas que non cito por: ,non~star editados eñ· B0

1
. 0 · .. _m-a odrg~ .izaco~e ana rama 

. Polo que vexo na .contestación da Sra. __ . ;d - · oque repro uz.e· no~ u g ·dos prtmeiros sit_ios onde aparecerom 
Soto, Natália Lamas sostén a teoría "de Espana. Discos. todos ele.s sai os ao ryter- ,: . urñ escp. 

1

aw·geÓgrafico que é Ó de essas uns jogos frorais com participac;óm da 
1 cado antes de que aparecese o do Grupo_ . . . ·- . , 

facer derivar. a música tradicional da mú ..: d C, . p t t . 11 - - · ta provincias, espazo que nos atopamos nasa lingua. 
sica medieval'', teoría ' que· del'ata ·a in- e · amara. ?r a.n ~· _n~n · ~ son. r:n- - hoje reproducido nos mais pintores- No estatuto de trinta e seis, 

· pouco responsabel prat1co da.citada teona. , · 
1 

· 
fluéncia ·-en opinión da Sra. Soto- da · cos . ugares. ·-- aparecía o -interés por integrar esas 

· miña persoa, ainda que como é lóxicó, non Finalmente, a Sra. Soto retírese a non E dicer a definicóm do territorio da zonas arredadas administrativamente 
diga esta. de qué xeito ou ónde puido sei que be.nefícios "mái·s materiais ·que ·nacóm, vem-nos da.do em báse a de galiza nu'ITI-a mesma comunidade. 
Natália Lamas seguir tan maos exemplos. científicos" que teÓrias como a exposta me divisóm administrativo-política do Hoje esso, nom se ve por ningures. 

· Mália que soe retórico, eu de verdade non poden reportar, asi como ás propriedadés · colonizador, é isso nom e Gal iza. A di- Será polo avance colonizador, será 
o sei, se ben me sentiria honrado e afala- · _ camaleór:\!cas do Gru.po Universitário ·de · visóm en provincias de Luis .de Burgo · poi a nossa iñcapacidade, será que 
gado -de ser isOí certo-· de que unha Cámara que lle permiten executar "mes- ala: polo 1838 que cos seus mais e · somos. tam pequeno burgueses, que 
persoa da categoría humana, e .profisional mo ríun só programa, música medievaf seus menos chegou ate hoje {se colle- ternos medo a que nos chamem "im-
·da ·pian'ista coruñesa puidese secundar a r deformada e música de Qrixe folclórica". mos manuais de geografía de fai 1 po perialistas". E que as condicións de 
miña suposta het'erodóKia. Un romance ·En primeiro lugar, o Grupo de Cámara fixo anos a aqui, norri atopamos dous ~ue asoballamento de un persoa de Porto 
in.telectual que me honra. . desde a · sua fundación en 1977, cinco coincidqm nos km2 de esas provirJ- . ou Pias, que .Pensa na mesma lingua 
· Non' recordo escribir o que se me atri- coneertos "camaleónicos" dous deles 'en_ cias}, nom é a úniéa que tivo galiza, e dum da Agudinha e que para ir a 
bue, ao menos nesa formulación tan . ro- Galiza e tres"'en Alemánia, rio a~o 1980, o inda está convivindo con outras como Zamora a que lhe chamem galego tem 
tunda. Secadra, no meu estudo do priiTiei- · que, a un ha média de 30 concertO$ ao ano" - a eclesiástica. E o que nom se propuxo. que entrar na provincia de Ourense 
ro disco do Grupo Universitá.rio de Cárha- ' nos: dá un ha pórcentaxe de ·"camal.eonis-. · ~uis de Burgos, foi definir o territorio com o Bibey, nom é a inda pior, si a 
·ra~ cópio a A.nglés ao salientar' o carácter mo" dó 2,4 por ce~to. . . . de Gal iza. - . todo o que ja ternos inda xunge a con-
de lirismo popular·que pres_iden as Canti-: · , Fagamos un pouco de hª. Ho1.,1bo dicóm de nom se-r expresamente 
gas de Martín Códax. Acaso Natálialamas En ség~ndo lugar;·nor:tdeixa de ser ridí- divisóms ~'1 cínco provincias en sete, reconhecido como galega polos seus 
(só ela nolo pode dicer)recollera esa teoría cula (e sonlle · moderado co epíteto) 0 eh cinco departamentos dividirom- propios cor:npatriotas. 
doutro grande investigador ~o P. López- costurve , <;fo etiquetar je cerra'r os límites ·nos os franceses, · que polo corto da Que absurdo seria que vasco 
Calo- que .afirma ao se refe.rir ás_citadas · ~unha actividad~ musical. Cabe unica- . sua estadía nom chegou mais ala, etc. dixeram que Trevinho ·é Castela e 
Cantl.gas de Co'da·x·. " .. Per·o enci·erran ···na mente dicer se resultou ben ou mal, cousa · f · &-. • d . d _ B . F E , "" - - · Todps orom 1eitas por om1.na · or~s, ' ¡;uona ranca. neste pa1s atopaste 
melancoll,a absol.utamente· ··u' n1·ca en· toda que a crítica non pode aventurar xa que f ' . G 1· - 1 . d -.. · nengum-a se propuxo de 1rnr a a iza. com votantes e a go ma1s o nac,;:ona-
la lírica musical de la Edad Media, que se non estaba aJi en ·nenguñ cjos casos. Per- A interrelacóm normal da gente. e o lismo que che ·venhe·m a fc;1laí- de 
emparenta con el-espíritu· de alguna· de. las l , soalme.nte -e non consultei co resto do · , seu entorno que ernergia do . P.ovo · Gibraltar, /e se lhe citas : o caso :.. de 

. ma's t1'r.1·cas de nuestras mu' s1·cas pop·• •la- g.rupo- disfroito enormemente saíndo do . , 1 1 01· ( 1 - t, t' . b .., ~ · ,· · · f · nunca t1vo expresom ega ·. ~. 1venca a go grave, e au em 1ca oa 
res". ("La Música en Galicia",· Galicia me1,.1 repertorio habitual ' H de non acelo d 1 h h 1 . ) d. 

· níáís en púóÜco é por rigorosa autocrítica, Podemos-de esso tirar .toda ·caste -mostra a ca an a espan o e1ra m-
Eterna, Tomo IV, páx. 886, Ed. Naüta). dada' -a calidade dalguns grupos que se de. absurdos; Os de· Lubiá.m. que che: qu_e dis honi ~ .. / 

'.rampoucó puido Natália descobrir esta. dedican ao tema, ;non por parvadas de nalgum-a divisóm eran oureri.sans, Todo esto le\la um-a proposta: bue 
teoría no meu traballo prático xa que nos fidelidade~ co repertório. agora som ~'castellano-leoneses . da · os patriot<;JS g~legos pensemo's Gáliza · 
tres díscos no meu grupo nunca seguin 'diocese de Ourense .. Aos~do B-olo~q·ue · ern galego, f3 qu~ todas ·as reprodu ... 

. esa teoría; a non ser que a Sra. Soto se . C~mo consecuéncia de todo o dÚo, e . som da .. djOCE;!Se · Astorgana, .som . cóns graficas . da süperfície ~o r pais . 
·retira aos 16 compases (un allegro·~n 6/8)· par·a non .rne ext~nder _excesiva e innéce- leonesas. o Caure.I que foÍ>:rnou parte deixem 0 leste duf11 geilo que ~e note· , 
con que .remato \a eantiga -:- nº 2 ("Moito · ·sariamente, consid~ro ·ésta desafortunada da provincia de · Ponfer.rada ño curto indefido, ou. com un trazo que nom . 
devemosvames")dodiscoLaMúsica~ne/ rép.lica da. Sra. Soto de .. ntro do marco -do tempodasua 'existéncia('riomeras'oó - seja o proviñ.ciaL Que corrigamos a · 
Camino dli Santiago (HISPAVOX). Certá- "camaleonismo" :x~ral río ·que nos move- . Bierzo) provincia que nom se.conside- nos.sa ling~age. . 
mente.eses .16 compases QOn deixarian de . · ,mos (e aqui si que vale a palabra) e que vai raba galega, norñ som galegos.~ _Se Podernos.ser cativos e meios impo; 
ser unha· minúscula ~xcépcióñ duri ,·,cor- .. desde portavoces cpn sinatura e sen éré~ colhemos a estrada de Ribadeo · a tentes,_pero lojtamós ·por um-·a patria " 
pus'~, ht::tnca o sostén dunha~ teoría t,a.n · dito-aos que na sombra. ditan ou inspiran . Lugo:· ,por um caprfcho administratlvo ceive e, integral, qt..ie 

0 
poyo no ~eLJ 

séria como a que . ·s·e me- atribue! Non .. isto QU outros e~critos ,~semellantes, pá- pasamos por Asturias e a gen.te se·m propio prqceso de 1.oíta e.a.utedetermi-. 
ob~tante, aindaque me ilusione a patemi- · sando polos: .meios' de c~l'llunicación que . enterarse. E asi poderiamos dtar nacóm tem· de -ser 

0 
qüe· de~ida. N,orñ . 

dade da , teoria, máxime de secunda.la a dao cabida n.as· suas pá~inas a polémicas multÍtud~ de .casas. · ·· >-. . :pocjemos nU'nca ·a-é~piar as capaduras .. , .. 
encantadora e admirada N·atália .. Lamas, ·desfasadas ño tempo -e impróprias for-

,, . Acaso o . gal~go de Pesoz e um-a . coloniais a prioristicarnente.: _/ heillé recordar .. á Sra. Soto .qúe Melchor malmente do tema tlia~ado. 
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Eleicións n~ Arxentina 

· Gañ8ron os rad·icais 
As eleicións ~rxentinas foron seguid'!s en todo o mundo occidental cun inusitado:desplegue de meios.' 
Para moitos tratábase, e trátse ainda, de ver .cómo funnciona o experimento, de "liquidar" - .. 
'Unha ditadura sen dep1¡1rar nengunha responsabilidad.e, · 
e ao tempo instaurar un téxime democrático formal. As urnas decidiron · 
un xa máis_que anunciado bipartidismo radicais-peronistas. · 

O triunfo de Alfonsín, cuxo partido 
fica en calidade de observaeor na 1 n
ternacional Sociálista, supuxo rema-

, tar coa cadea de vitórias per·qnistas, 
de todas as eleición·s anterioiies. ·E 
ademais fíxoo duriha maneira con
tunde.nte, con pertCl. de dous millóns 
de votos de diferéricia: 

O programa radical plantexa, so
bré o papel, importantes medidas po
i íticas, socia is · e económicas: No te
rreo político propón resolucións en 
cañto ao control real das forzas árma
das por parte do poder civil, conver
tlndq ·ao presid~nte en xefe supremo 
do Exército. Con respeito a este, ·e 

· pésie a que sae moi queimado destes 
anos de represión e guerra suxa, é 
con quen se poden plantexar frie- -
cións: no 'programa radical formúlase 
unha redución drástica do~ presupos
tos militares, que ficari~n nun só 2 
por cento do orza mento tata 1, e ta
mén a derogación _ da lei de Autoam
n istia. 

Na política internacional afianza
ríase a participación da Arxentina no 
Movimento dos Non Alineados, me
dida que, cando menos, supón un 

, certo demarque a respeito da poi ítica 
• nordeamericana. 

Unha acción populista 

No terreo económico, os radicais 
encóntranse cunha débeda externa de 
40.000 millóns de dólares, que inten
tarán renegociar con liña~ de crédito 
de b~ixo interés e a longo prazo ·nos 
organismos internacionais; propoñen 
unha poi ítica impostiva ·no campo 
tendente a pór en cultivo as terras e 
castigar a especulación, e falan de re
lanzar a actividade industrial e atacar 
as práticas monopolistas. 

No social o. programa radical fai 
promesas importantes. Na educa~ión 

"dedicar un 25 por éento do presupos~ 
to nacional; na saúde, ademais de su
primir os pagos personais nos centros 
do E~tado, Alfonsín pregoou o ,seu 
decidido compromiso de erradicar a 
desnutrición e a tuberculose na socie
dade arxentina. Plantexan tamén al
gurihas medidas para equiparar . os di
reitos das mulleres e dos homes, pI.Q-

A quén lle importan 
estas malditas elei-cións? 

verdad;s co111á mundos ~i~da que 
custe crelas. - . · · 

E agorá houbo elekiÓns. Co 
permiso, isa 'si:, do~' xene(ais, <;los 
corone is, dos· comar:idantes ·e dos 
am.ericanos . . Porque deixaron ao 
país con tanta inflación e tan arru
inado, que l"JOn tiñan xa"nen par~. 
lle 'dar de comerá tropa, como se ·c 

· viu na guerra· das Malvinas. Ruína 
económica'. da nación,' preCisa para 
.que tiraran tod<;> o que tiñan qµe
tirar ás multi.nacionais do Gran 
norde. · 

- "Acabo de tor~ura_los, de aplicar- Eleicións pero sen que os mor-
lles corrente electrica, porque vos- t · ·t ' · · · "d · · 

d
. . . · . . os -r.esuc1 en, nen os esaparec1-

te es son terroristas, ponlas po- . d ,, . . , . , - . · .os aparezan, nen que as na1s e 
dres da nac1on. Ternos que exter- b d p d M · · 
minalos para que non contáxien ás as, ª oas ~ · r~za e ª 1º _at~p~n 

.·, ,, E.. b aos·seus. F1cara o medo e seguira a 
novas xerac1ons . ran as ver as · · ... , · 

. . · ·- · castrac1on mental para que non 
dun suposto militar da Marma, ti · ,. ,, 

1
. d · ,, , 

nun recente progran'Ía de TV onde.... axa -~ais po~ as po res . a~ ~ue 

t t b d t 
. h. t ' . os militares tenan que efectrif 1car 

se ra a a e recons ruir a 1s oria , . 
1

, , 
do secuestro dunha monxa trance- no · ~ariz, na. i~gua, nos orgaos se_-
sa, levado a cabo polos .militares . x~a1s, emba1xo das unllas: .. Pero 
arxentinos en 1976 · se por un acaso-· algo . fallara, eles 

·Ho·mes mulleres. trabal lado es esta.rán aí, observando-cómo gaña 
, , - r ' 

sindicalistas, relixiosos, famílias ou perde as eleicións Alfonsín ou 
inteiras con nenas de curta idade, quen sexa, cazando mentras tanto 

terro_ristas .Pola·s esquinas: Estéi~án 
máis de 40 mil u desaparecidos", . 
que foron . torturados paseniño, as Forzas Aéreas, o E,:xército ·de , 

te, as de d · , · Terra, a Mar::iña e os Marines, vixi-a rra eiras consecuencias, e · 
logo enterrados en fosas comuns, ando un~as- eleicións onde, , gañe 
botados ao· mar vivos -desde hell- . quen- gañe, el.es e a ITT e·ª ·shell e 

Forci e · a Coca Cola e os bisp~s e 
cópteros, encofrados eri edifícios 
en construción. Acontecímentos 
que se .están a dar hoxe a coñecer, 

pondo· que aquetas poidan exercitar 
tamén a pátria potestade, causa que 
até agora correspondia en 'exclusiva 
aos homes, e tamén suprimir .toda 
norma que menoscabe ou disminua 
os direitos por razóns de sexo. ' 

O programa de- Alfonsín parece 
pos1bel que faga mellorar as det~rio
·radas condicións de vida.da ·Arxenti
na, independentemente de que se va
ia ao fondo ou non da cuestión. Pero 
haberá que· seguir de perta o devir do 
país _sulamericano e ver se non hai 
máis de cortina de fume que de fn. " 

os políticos cámbia · chaqu~tas 
nunca perderán. - MV 

· tencións rea is. . , 
Unha última curiosidade. O presi- ' 

dente español desexa viaxar á investi
dura de RaúJ Alfonsín; para moitos 
a "transición" española serviu de mo
delo á Arxentina e pode valer para 
ou~ros pa.íses do continente: debe de 
se·r por iso que alguns meios de· co- . 
munieación · españois '-::POr exem
plo El Pai's- aproveitan para atacar 
duramente aos .. militares· arx.~nti~os 
-por suposto con raión-, como ma
neira indirecta de non facelo cos da
qui: Nadar e agachar a roupa (!!). 

· .Onde . estabas · 
cando o at~ntado 
"de ·Beinit? · 

·Est.e chjste, a.parecido en ~ .L~·-; ~ 
· Monde",· ilu$t:r~ perfeitamen~-~ . _ 
·te /unha'da'S opinión~ ·sebre a in.., 
vasión de Grañada, a que sostén 
que, é un golpe ·de resposta polo- '~ 
aten~ado sófrido polos. ·"mari ~ ' 
-nes" en Beirut, para dar imaxe 
de forza diante do povo norte- . 
mericano·e para amosar a .. ivlóscu 
·que Reagan e·stá disposto a ir por : , 

a:;;._~---'--'-~~-,..--':.,;......_,,......-=:..__~~,,........:.:;~~~.:..._~~...::.:.....;..-+_:__...........:~...........::._~ ' t9das. · · · · ' 

MANUEL ALONSO . 

Hai moi pouco talábamos nesta coluna sobre o avance dos i.~mquis cara 
posicións ábertamente mil'itaristás par.a r'.esolver os cbnflitos · inte~nacio
oa.i.s : Neste tempo, t~steiramer;¡te, os acóntecimentos déronnos a .razón . . 
· f!\ · invasión de <Jranada foi un disp~ro na tempa· para todos aquele·s: 

' que, benévola ou inxenuamente, l?ensan que a guerra non está penduran
do· c?mo unha ~spada de Damocles. Pero non é só: a guerra~ que asusta. 
Non. Tainén é a frivolidade dos que ~ planifican e. á execután, o cillismo · 
co qu_e se argalloú a invasión da illa caribeña. Vaiam_os por partes. 

Xulgar os acontecimentos que precederon en Granada á acdón nórde~ 
americana -~ moi difícil ~ Praticamente nengun comentário se.fixo público, 
e agás das verbas de Fidel Castro en lembranza. de -Bishop e chamando á 

' unidade· do movimento revolucionário, nad'a se dixo sobre o asce~so, su-· 
posto, .de Coaíd e Austin. Pero o que si é verdade. é que desta maneira se 
abonal;Ja, acasQ ~·sen sabelo, o terreo : para a .a!)arición te~r~rífira :de 'ran-
gers' e 'mari':les',: os liberdadores segundo Reagan. · . 

Hai tempo ·que se r,emataron os adxed:ivo~'para calificar aó .imperialis
mo. Pero para quen desde o ano 1965 non vian unha intervención directa 
dos nordeameiicano~, valeu para lle arref~rcér a rñemó'ria. A invasión-pla- . 
nificouse .éntre almorzos e campos de golf. A televisión ia filmando paso 
~ paso os preparativos. Mandáronse 15.000 soldados a "1li .mpar de aven
tureirismo esquerdistas" unha illa do Caribe, e organizaron un dos máis 
viles _conflitos dos últimos tempos co.mo.quen está prod1,.1cindo un telefil
me. E istó último non ·é errado afirmalo: 'as.tropas ianquis viven os feítos 
como quen vai de fin de semana, pois os ·soldados· que formaban parte da 
primeira vaga · invasora, estai:)an aos .dous di as diSfroitandó do descanso _ 
nas suas bases; e, doutra banda: aqu~la. famo~a secuéncia de "Apocalypse 

·Now", dos helicqpteros arr.asandó unha aldea vietnamita coa música de 
Wagnen:i todo meter, r-evivíase ás -be iras da embai~ad~ cubana en Grana-
da~ · · 

. Pero a ag~esión 'armada parece formar parte .dun vasto pla~ na z9na, 
acelerado' quizá neste último ano de ·mandato republicano. Unha opinión 
pública educada nun espírito de grande nación de tutoria universal esixe 
demostrarse a si m.esrria quén segue a mandar 

1

no mundo. Asi, os r~veses 
d~ N~C:arági..Ja, au antes de Cuba e Vietnam, e o .fracaso do seu papel de 
''.xenaarme'.' én moitas áreas do mundo, especialmente na nación 'árabe, 
t~ñen feito afuéiñar, en gran medida, esas conviccións. Facia falta recupe~ 
rar os aires de grandéza. E tocoulle en primei'ra instáncia ao Líbano. E ali 
sofriron a sua prime ira grande der·rota milita~, coa marte de máis de 200 

·, soldados, en acción de guerra, .cinicamente alcumada de "terrorista". E 
pára respostar a este feito,. e tamén pdrque ao pé .seu xa "consentiro~ de
masiado", invadiron_un. país cativo, un recuncho do mundo de pouco 
máis de 300 quilómetros cadrados, e nen sequer 150.000 habitantes un 
recun'cho soberano: Qué perigos sup~ña?: nengun; .o falaz argum~nto 

. dunha ameaza militar desfíxose cando a' empresa inglesa que levaba o gro
so d_os traball.os no ~eroporto demostrou qué as instalacións eran civis e 
semellantes ás dos aeroportos das outras pequenas illas do Caribe. -

_· A decote ,... a invasión foi unhacriminal ácción dé .forza, que serve ao . 
·mund0 para-facer .. temer máis os perigós dunha guerra, á vista da respÓn
sabilidade . do goberno dundos ·países ·máis poderosos do planeta, que é 
capaz de se -botar a matar selvaxemente, a invadir e despreciar le.is· inter
nacionais e soberanias, e cando-fai t0Cto iso arrodeado da máis .infame ma-

. nipulación das informació.n~ e de desptécio áverdad~ e ás evidéncias; e en 
no me da ... democráCia e dos direitos humanos". . . 

E desta volta, para -os qu~ andán ·a ~édias tintas, condearon os-fe itas 
países socialistas e países do Q.loco occidental. - · . 

Outra couSQ_, que non é a mesma pero é igual, son os preparativos ame
azantes cara Cuba e 'Nicarágua. Haberá que f.icar alerta. 

.... . - . . 
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·. estado 

N Congreso do PCG 
SSob o lema 111.inha esquerda 
;para a revolucióñ'' .os · 
~pasados' 29, 30 e 31 
>:tde outubro e 
:un de novembro, celebrouse 
en Barcelona o . 

. -1v Congreso Federal do MG 
'~ oca asisténcia · de pérto. de 
::400 delegados e 
'!d~legadas. · 
~ 

~ ' .: 
·un · dos temas que máis ~xpec-
~tación ·tif\a orixiriado entre ÓS. 
~diversos Círculos polítcos era o 
_·relativo á independencia do MK 
·(Movimento Comunista de .. Eus- . 
· kadi). O congreso desta órgani,. 
·· zación celebrado no mes de mar-
. -zo ·.en- lruña (Nafarroa) acordara' 
_~-pro.por ao · C<?.ngreso Federal do 
~MC - .a sua:: se_paraciáo _:orgánica 
;;:para ·· constituirs~ como partido 
~, i_ndependent~. _ _ 
.. Tal proposta ·fo¡ aprpbada me-. 
. diante.uñha resolución.na que se 
afirma que "o. EMK e q. MC son 
parti"os soberanos ·que. estabe-

. lecen entré si' relacións en pé de. 
·, igualdade··· . . Asimesmo. 9 Con
. gr'eso Féderal acordou "facu.lar 
ao cómité federal para que acor.

.de co com.ité nacional do EMK os 
"términos concretos en que ·se 
.desenvolverán as relacións no 
'futu'rl así como as canles organi-... " ,, ~ ~ . ' . 

zativas precisas para unificar criE 
térios e conceicións no ideolóxi~ 
co e no polítlco e para-arrexun_":. · · 
tar 'os esforzos de ambos parti '" 
dos na acdón". ·~ 

. Esta fmportante resolución foi . _ 
aprobada por unha ampla maip
ria dos ·congresistas pois só ctin
tou con 14 voto·s en contra e 27- · 
abstencións. , / , . -

. ·-

... I 

. tatutos d~ MC, o· Congreso ap~o
bGu dUás modif,icació~s que su
poñeh unha certa -novedade nes
te tipo de órganizac·ións. Unha 
delas establece.a poslbilidade de · 
constituir unha tendéncia a to
dos,aqueles militantesqt1e te.ñan' 
diverxenoias . fundamentais so
bre os_temás que van ser discuti
dos nur,i congreso, conferénCia 
ou·proceso articulado ao efeito.-a 

Por outra.: ba~d~ o .:Con:g·~~so~ ., eutra rnod'ifiéa'ción: --Consiste . "na 
r·atlficou a poÍítica ··qué";verf se-:~ ~upresión:· da figura da Secretá-
guindo o· MC verbo dG-G-C>ber¿n~ ~o Xeral. do partido xa que -se-

. de).ellpe Gcm~á.lez. - Nún.nil·.qa~ gundo. as ·explícacións contidas 
ponéncias aprobadas., afín,:nase- na. poriéncia correspondente- a : 
que. ·o PSOE no Goberno ''está: · süa existéncia te_nde a reforzar : · 
·aplica·ndo 'unha política moi coe-. . un sistema xerárqiüco uniperso- . 
rente cos intereses dO-capitalis-:. ·- na1,· n·on colectivo destacándose 
mo, buscando un entendimentq o papel dunha persoa verbo d~s 

- coas ' forzas rnáis poderosas· da' demáis do mesm_o nivel alén· Ció 
sotiedade~'. Engadindo que '.'nes~ estritamer:ate imprescindfbel. · :~ 
ta situación, asfotza's revolucio1 -,,, "1 . ; • 

· , Todas as ponéncias .. e resolu-
nárias teñen qv~:Lf.~er "frente ª - cións foron aprobadas por unha 
treS:?· per:igos de Gérta importán: · grande rnaioria dos _·· .c(mgresis

. cia; o da subór,dio.ac'ión ao. PSOE~~ · , tas, o céü, -na opinión cfun voceiro 
_coque isto .sup(>IJ de .d~struciórí d9 MC, "revela a exiSt~ncia dl!nhél 
de capaci_dade . revolucionária; o - ampla uriidade -de coincidénciá. 

_. da pasiVidade -como. ref le:Ké> da ··· - ao · · r_edor · dos ·temas . debatidos 
actitude de espera qu~ se obser-_' 
va en sectores po·pular'és' impor~ neste .con~re_so''. "' 
tan_!e.s .e ·o" do sec~arlsm<>. _ ·como ·' • . -. O congreso contou cunha chea 
situación defensiva de illamento de delegacións invitadas, perte
no _q.ue se' atopa o_ rl)ovimento · ñecentes a diversas organiza.:. 
revolucioñário". · · cións do Estado e de países de 
· N.a p·¿néncia relativa .a.os es- Europa e Afrfca; · " 

.. ·-. ~ , _ _. ~!.! 

• ' j (QDID ID~) · ... :-,. 
. I . 

-. 

'A RAillC»BADlo· ,¡ 

. ~ 

\ . 

.. : ,,, ( _· ...... . 

ESTAMOS DANDO 
PASOS PARA 

RE cu PÉ-~AR . 
'A FALA DA NOSA· TERRA 

· NA· RAofO ~ 
' 1 ' ... 

·, 

-·, 

. " 

--Di_ariamente., ·d·e -5 a :6, '-fala_nl'os das nosas zonas. 
- -_ · · C.ada ·semana, o. mércores d·e 4 ·a ·s, 
.a.eultura galega en 11A selva dá Esme11~·· 

- . ... . 
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o· AIVll-GO 
A'MERl·CANO· 

XESUS-VEGA 

A sombra de Granada chegou 'até o EstacJO español. E noA par~ 
confundir á opinión publ'ica senón para clarexála. A imaxe dos 
~~marines" ianqUis QCUpando a .illa caribeña serviÜ para _ q·ue· 
poidésemos practicar o san exercício de refrescar a memória'. 
Corea,· santo Domingo, Bahía Cochinós, Vietnam ... Ternos diante 

' de-nós a verdadéira cara dos' gobernantes USA, a que se agacha 
. debaixo de palabras como ·~paz", "democrácia "', "direitos 
-~ humanos" ... - · 

~~ ~- Pero ¿_a invasión de1 Granada serv.i.µ; ¡tamén, para~ poñer ao 
descoberto as misérias e sérvidumes dos políticos·-que<.r.exen o 
Estado ~spañol. .E_n reali_dade, non podía ser doutro xeito: cando · 
se teñen amigos como Ronald Reagan ha! que estar preparado 
para calquer eventualidaqe. Fraga, por exemplo, xa sabia que iso 
podia suceder. Mellor dito: sabia que ia ocorrer e desexaba que 

. asi fose porque coñece moi ben a Ronald e ad.mira o seu estilo de 
· pistoieiro de "western" disposto a meter en cintura aos "índios". 

Por iso, o dlrixente de AP falou claro e sen reparos: habia que 
invadir Granada porque ali gobernaba "o marxismo-leninismo" e 

·ponto: 

Para.Felipe a' cou-sa era máis complicada. Non podía d~saúto
_-· . r~zar a quen e!mesmo definira como "líder de Occidente" e para 

cuxa política armamentista manifestara publicamente o seu 
- apoio.·-Tampoueo podia aplaudir sen" recato un acto cri.minal que 

rexeitan a grande maioria dos seus votantes. Solución? Negarse 
_a opinar alegando ·~taita de información" e publicar unha nota 
oficral do-Gouerno na·que non se nomea directamente-a Reaga~ e 
·á -A~m.i nistración nordea mericána . . 

· Por suposto que cad.a queo é moi libre de manifestar as suas 
--~; ·ópinióri_S sobre~ a invasión de Granada. En t.odo caso, os demais . 

temosr;q direitó _a tira_r as nosas próprias conclusións. Por 
exenÍpfo: podemos dicer, con absoluta precisión terminolóxica, 
que o señor Fraga é un apoloxeta do terrorismo. Apoia algo que 
ten todas as características definidoras dunha acción terrorista: 

· actl.iacíón violenta dunha banda armada que orixina o terror 
. entre a povoaciQl'J que a sofre. Non debería actuar o Fiscal Xeral 
· .do Estado ante semellantes declaracións? Son conscientes os 

poderes p_úblicos de que o non cumprimento do principio ·da 
igualdade-de todos os cidadáns diante da le.i invalida a lexitimida -: 

· de,deniocrática dun réxime político? · 

A invasión de 'Granada podia ter sido unha boa ocasión para 
que o goberno do PSOE tomar.a.a decisión de abandonar a OTAN . 
.Compartir a mesa da Alianza Atlántica ct..in goberno que viola tan 

· gravemente O respeito á SObf,3rania nacional dun país é incompa-
·tíbel con esa ética polí·tica da que gosta fa lar Felipe González. Por 
outra banda, ficar na OTAN despois deste suceso supón aceitar.a 
filosófia de.que a Cas~ Branca e o Pentágono poden enviar tropas 
a calquer país occidental para "evitar o caos" e "restaurar a 
democrácia". O d~ Granada pode repetirse mañá en Nica~água e 
pasado mañá no Estado español. Por qµé non? Que ocorreria se · 
un povo do . Estado ou todos eles decidiran ter un goberno que 
fose calificado por Washington de "marxista-len.inista"? pué 
fari.an, nese caso, os milleiros de soldados .ianqui·s que hai nas 
bases militares. ciscadas ,pplo território da Penír1sula? Gosta-
rí~nos que estas perguntas pertenceran a un relato de poFtica
ficción e. rion _a un comentárLo de conxuntura,política. Pero cando 
'se compraba a mediocridade e a cobardía ' dun goberno que fpi 
votado por de:Z millóns de persoas diante do patFÓn americano,
~abe pensar que todo é .posíbet mes~o aquilo que sem~H~ ser 
froito dunha pura imaxinación especulativa. · · 

... • ' f: ! - ... -

. Acontedmentos como os de Granada poñen a proba a política . 
· · exterior :dun gobemo. A de-Felipe Gonzáleztamén: hoxe·sabemos ·._ 
. ~niáis qtiJe: ortte e' menos ·que mañá?- que«> seu átlantismo, o . 
seu· eol'f:'ipromis·o ·coa poHtlca dos USA, é máis forte do. que se 

· podía, peh$arhai guinea meses. Velaqui_ ;;r~ preba~: r;>-ermanéncia -
.na QTAN ·asumindo a corresponsapilidade da 'política de ·~guerra 
'fria" .levacta ·por ·Reagan; d.ebilitamenÍo das relacións· co Terceiro. 
. Mundo; alineamento-'coas teses marroquis' no ·conflito-'do-Saha- · . 
. ra; .. 

.Qué mái~ se pode pedir en doce m~ses? Somenté ~nh~ cous~:: 
que nori -se diga qúe a poHtica _exterior deste goberno é '~ambí
gua·". 'Que se diga a ve_rdade: que se fai a política.que'. lle gosta ao 
amigo americano. · · · · · 



'. 

ó' A loita é J.mha espécie de 
combate corpo_ a corpo. 
·A sua história como 
modalidade deportiva . 

· remóntase xa aós albores-da. 
, humanidade. · 

En Galiza ternos a nosa 1.oita 
. propia. a loita galega. 

·A história da ·loita como-modali
dade deportiva remóntaseá anti
guedade. E sabido que na China 
se. celebraba "o dia da 1oita" xa 
no ano 3000 a.n.e. Na G~é~ia 
Antiga foi incluída no programa 
dos Xogos Olímpicos como q~in
ta disciplina do pent~lóo grego 

·clásico do ano 7-08 a.n.e. ·. 

Na ldade Moderna, a loita co
mo deport~ reaparecéu a fins do 
século pasado. A loita grecorro
mana naceu en Fráncia, onde se 
fundaron oficialmente a,s reglas 
en 1880. Esta modalidade incluiu
se no programa da primeira Olim
pida en 1896. A Joita libre viu a 
luz na Gran Bretaña e figura no 
programa .dos Xogos Olímpicos 
desde 1904. A F-ederación Inter
nacional de Loita Afei.zoada fun- -
dóuse en 1912. 

,A loita é unha espécie de 
cÓmbate corpo a corpo, no-qu o 
adversario mediante -diferentes 
procedimentos é sometido a pre
sa, e desequilibrado e botado 
sobre o chan. a diferéncia entre a 
loita grecorroma·na e a libre con
siste ·en que, na primeira, os 
procedimentos té_cnlcos e os de 
forza . baséa nse na acción das 
mans e o corpo sen efeituar do 
cinto p<;1ra abaixo, mentras que 
na última permítese valerse dos· 
pes para realizar enganches, ·ti
ros presas do cinto para baixo. 

Este foi o sír:nbolo da le ita nos Xog~s ·rní~picos de .. Mo$C~ e_n 19_80-~ 
limitaci'ón de tempo ainda¡ e rea- ehan por .máis dun.sggundo, ain-
lízase a tres asa1tos, o ~combate. da que ·hai que conseguira nos 

. - tres asaltos dos '-'contactos'': ·" 
As presas de saída coas·mans ~ , A loita galega, a inda que máís~ -

teñen q~ue ser por 'riba do cinto,. prin:iitiva -qüé, a _grécorrooi'ata ou-, 
pero tamén vale ªpresa de pés e que.·v~n ser,ünha sínte_ ses destos. 
a zancadilla. _,, · -

Non . existen ·os pontos . ·e o : 
combate gáñase por "to.uctlé", · 
por contacto do omó.~lato co · 

: .. ;.. ~ - ' 

ao .Prinl~iro ·toque 

RICARDO RIVERA · 

dua_s .. O pr,acticanteda. loita'.gale~ 
ga ten · .un grán comimzo para · ~ · 
esta·s duas· modalidadés de loita 
e -ta~én para.o iudo. , 

. " 

A vitória por ~·touché" é con- A prensa de Barcelona calificou a Goi~oetxea ~onio o "carniceiro ·. 
cedida só cando o atleta logre de . San Mamés". · Hai dous. anos este _xogador lesionou a 
mantero contacto dos omóplatos . Schuster, agora tocoulle a Maradona. - -
do rival contra o chan durante 1 

O. Comité de Cor¡ipetición sancionoun ao bilbaíno con 18 
!?egundo. partidos de.suspensión. Poster_i.ormertte, o_ Comité de Apelación 

Os posibeis resultados do da F.E.F. rebaixou a sanción a f O, por considerar como atenuante 
combate son: vitória por "tou- a forte. entrada que lle fixera, segundos antes. Schuster a Go'ik,o ~ . 
.ché", .vitória técnica por pontos, Para remate; o Comité Superior de Disciplina Deportiva conside_-
vitória por pontos, empate, em- rou que o xogador do A~hletic non .era "rfl.alicioso,intencional'' e 

. pate pasivo, derrota por pontos, deixou a sanción. en 7 partidos.· 
derrota técnica por pontos e de- Maradona ten que estar 5 meses mi recuperación, pero -co 
rrota por "touché". cachondeo dos comités, Goiko-non sabe-cál é .. o~calific.ativo da sua 

. Considérase decisivo.para de-. entrada: agresión, xogo p_erigoso, ou que_o lé.sionacfo se chama · 
· Maradona. · , ,,.. · · 

finir ao gañador· a cantidade de · 
po~tos de penalización reunidos Coñee.idos son· os casos, de Bonét, $anti e·Urkiaga, inac~iyos 
polos rivai~ nas competicións. • máis de 6 meses podortísi·mas éntrada·s a· Migueli, Nkono e Julio 

· Non se contan 0 pontos de pena- Alberto respectivamente: Nengun dele·s foi _sancionado. · 
lizacióri se a vitória é obtida por Moitos pensamos que . o ·Cª!?º de Goikoetxea podia se~ o 
"touché"; impoñense·Q,5 pon,tos comezo . dtm novo xeito· de . actuár do Comité de Competición, 
pola vitória técnica; 1, por pon- sancióriandofortemente ós casos de violé~cia. Maisnon é asi, Se 

• tos; 2, por empaté; 2,5 por-empa- Schusier foco unha entra-da forte, iso ·non·é uh atenua-nte para o 
te .pasivo; 3 pola dertota por.pon- :bi_ lbaí11~. ~e~~r;i·3 ~Jl ,~gr~yante pa~a o .nibelu~g~: . . .. 

·' tos; á,5· poi.~:t~~rroia técnica .por .. · · · · · Nq'>-· pasa~.Q · der-bi:·· madrileño,- Arteche · ~ravoulle un taco ·a · 
~ pontos e, fl.~p.Olá d.errotél¡ por· .. tou- -- . ~ S~ntil~lana na perm,a. A entrada foi das de fractura de tibia, pero o · . 
· ché":~ ' ,·: :'" " ·~·.': · ... ~:. '> _,. . -madridistaforoSort.ee','sÓ"sofreu uncortefondo·queseaxe'itou 

· N~ ·a~~~lid-~8·e ~· ~b~ba~e do- . 'con tre$ ·pont~s . . ls~ ~non:· é ,fotbol, é ~nha camizaria.. - · 
. ·: rá seis mim.itds. Pero ·.'. ;tloubb· · SeQip.re se pedju -ürianimldade ·de critériós nps á.rbjtros, e é 
·.~· unha éppca na que n·an-existían ·, ,bén certa a ·sua nec~sldade,- pero un comité que ten o,video dó · 

, " l~mitadóns.tempc>l"ais. Nosxogos' . ·partido, adefn~is , da ·. acta e · as ·declaracións· ~9S, i.mplicados, . 
' : olímpicos· de 1912., en E$tOGOI- . inch.Hdo' o árbitro, está m;i 9briga de ser coerente. O que n:on ·se ·. 

._. rrio, o combate entre o .ruso M. "" pode per:mitir é ·que a mesma xogada mereza tres· sancións -
Klein e o finla.ndésA. Asikainnen distintas. A unificación e a seriedade ieñen que comezar._polas· · 
durou 1 o hor~s 1'5 minutos; . '.. . altas xerarquia·s, .metitras isto non sexa asi, os campos seguirá_n a. 

· -: se·r c.amizarias. Carnizarias con licénCia e todo. .. 
Na loita galega non. exist~ 

Oiga'n. · De pena, señÓres,· dé pena. ns· porteiros f:lgor'a · son de . 
pena.-Non son como os de antes, e non é nostálxi·a que ainda rion 
pasou o tempo para téla: -~-· , ·, _ · ' 

Vendo as'imaxes· de TV.fú1bia tempo que me viña dando conta, · 
pero non (Jueria recoñ'ecelo:' 'Oué ·porteirosl non atena,wh un 
balón, todo son despéxes; despexés a córner no-rriellor dos casos, -
r_io outfo os oalóns· quedan mortos '1ª área, o qué permite' que a 
meirandé parte dos. gol~s veñan d~ despexes defeifuosos ou de 
balóns q·ue .~que(ian mortos ou saen r:ebotados . .. · ·_ · · 
. ~ ·Pero é .que áté non col len.os ~IÓi;isque lles van aopeito .. Nada 

. diso, póñenlle as''mans e déixanos cair ao chan. Un xogador 
atento, .un mal bote, campo e[Tlbarrado e gol. Parece com·o se o 
balón lles mancase nas mans. De nada lles valen eses famosos 
guantes.que usan ;~gorá. Ben é_ verdade que o material dobalón. 

·c.amb.iou e agora é máiS' resbala_dizo,. pero tampouco é pará_ta·nto, 
. e. os · porteiro~, ó.s da v~lla escala, -seguen a · at~nazar os balóns: . 
· ' Onde varl-aquelas paradas coñtra o peito estafo· Ramallets con 
dous brazos ·por diante impedindo que o balóñ saise rebotado. 

·. :Onde:· van as._ paradas de Araquistain, brazo por riba, brazo por 
. baixo do balón, ·que airida con ser unha P.Os'ición moi própria para 
,qu_e o balón. salla por depaixo dó füazo, a el non se lle escapaba 

.... nada.. ·· - - · · 

_..· Onde van as ter\azas dun Vicente ·o~ un Domínguez por non 
remontarnos.a ·zam9ra, Acuña, .etc., que non'deixabari_escapar 

·urt_ba.lón por alto. Non queda· nada di$o. Hoxe~ balón que vai alto, 
bal6'1. que vai ·a córner, xa nen .sequer se inten.ta coller. · · 

.PerC?·é que.a. cqrne;r van tamén ds balóns queche.gan._amédia ~ 
al,t.1ra e os -qtíe van por baixo~ Unha das -cualidades que mellor 
configu~aban~a un porteiro, o atertazamento da pelota, hoxe n_on 

. ·se,ten erfoonta. Boa culpa téñena os·e.ntrena_dore.s. Toda a culpa, 
atreveríarT)Onos a afirmar. Intentan que.os porteiros domfñen a 

. área, que teñan ax.ilidade, pero non nos aprenden a coJler o balón. 
Ear;llles e.ntre·oos de balonmán. Balón tras balón que o porteiro 
non ten que coller, . que atenaz'ar~ senóri despexalos, evitar que. 
entren: Onde van aquel~s ~·ntrenadores qué cando se che esca
paba un balón rei:nachabancho con for.za contra ocorpo para que 
non che se < voltase es.capar.? Coi dado collia U{'l que non se 'lle 
solta·se. ~ ' . .. . . 

·. Pero. iso. hoxe paso u á historia e. até os comentaristas depor- · 
tivos 11~ chaman palomitas a despexes. · 

, E non falernos~ xa :das s~ídas. Aquelas"saídas de :pufio: de 
t Pesudo,' po_r polier un caso, ·que mandaban·obalón cas.e ao médio 
.. do campo~ Hoxe <?~ por:teiros, Arconada .inclüsive, danlle ao balón 
"'Cea man aherta ·(qs que viron ·o partido do ~fomingo x9gado p_ol~ · . 
Real, ·puideron comprobalo) e o balón non sae ·da área. _ . 

E as saídas -p~r _baixo. Onde van aquelas:safdas arri,"scadas aos 
pés, metendo .. !] 'Cabeza entre OS brazos e· ater'lanzaripo-·o_ balón. 
Están .no ·rec_órdo. Hoxe fo<;tos os porteir:os ·saen cos pes .diante, 

, protexéndose e tratando de que sexa o djan"teiroquen colla medo. 
A .lffl .estas ~ s~ídas t.ráen11~ amargos recordos, ~a. (lue ~si fo.i 

eomo s~ r.ompeu a tíbia e o peron~. Cánias lesións producen ÓS 

porteiros nestas saídas? 9atro .. ou 'cinco graves cada ano . en 
pnmeira div!sión; se no.n que llo pregunten a Rivas do Sevilla a 

. quen lf!s!onou N'Kon·o, o porteiro do Español. 
Un porteiro dicíame para expl.icar dalgun· xéito este cámbio 

n.os p'Orteiros: . "mira,· a que· agóra estámosche menos tolos que -
antes. Xá non:_n:os.-gosta fác~~ cousas ra'ras. Irnos: a.o 'pr.átic.o, a : 
parar, ·non a facer "vi-rgti~ oufra parte; támpouco 
·qu-eremos que os dianteiros nos rompanacachola. Os porteiros 
agora somos.· máis l'.'IQr·mais". 

En a·lge ~of~cido, en· que os porteiros sempre foro.n '"algo 
especiai",-ai·ndá na sua forma'persoat, pero pensoque os da vella . 
escqla si que paraban, os de .agora despexan. ' 
·: . .Menqs_:rnal que-ainda' queda. algun porteir~ como· Esn'aola e · 

. sobretodo~" Migúel Anxel, que · aínda· nos mostran o que é un 
-porteito .de fütbol, un porteiro de verdade e n'on ·un de balonmá.n 

. · pasado ao fútbol. _ · - _ · .. . · · · 

Cándo. volverán as palomitas? 
l. • . - ~ - • - ,;. ·-~ 
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~s'8Dlp&s ... m1Ulllo· élegante ___ _ 

.' 
. I 

-Augusto Assía. 

1 ' 

Nas lúgubres pensións pro
vincianas de cutre ilumina-

·· ción de 60 wátios, deambu.la 
polos corredores escuras un 
anciano insone envolot .nun 
batín raído sempre a· médio 
afeitar, ·aspirando un eterno 
catarro nasal e do que nin-

. guén ·sabe o seu pasado, rieri 
se é viúdo, xubilado, trafican
te de xoias, .estraperlista ou 
funcionário de Previsión. 

. _ Adoita a chamarse Don 
Matias e apelidarse GÓmez, 
pero p~derla chamarse per- · 
feitamente o señor Ann~to, 
ou Don ·Augusto. · . · 

Un . convincente ar ecle
siástiqo-financiero, 'no · estilo 
dé Marcint<us pero sen a sua 
expresividadé, dalle un case· 
imperceptibel toque espiritual 
de p~rróquia rica en donati-
vos. .. 

O rictus estátido da breve 
boca dótao dunha total des
provisión de humór e ·acentúa 
o seu 'semblante de maneira 
tráxica e luituosa. A forzada 
altitude das es'casame.nte 

-1siA NOSA TERRA 

;,. ' 

Exercício· psicol.óxicó-físico---· 
Observar detida.mente estas imaxes e; sen .mover a vista,· qoller os talóns coas mans. 
Nesta posición inclinada as oscil~cións fron-~ais, á direita ou á ·esquerda, i'ndicaranlle o personaxe que 

- _ vostede prefi~e. -. -- - · 

A Xunta e outras institucións · 
_e pa.rtidos espa'ñois en Galiza . 
decidi ron que _ xa era ·o _mo
mento de .. que . volvesen os 

- restos de Casteláo. 1 • 

-"butra causa seria sé ainda 
estivese vivo'-', si na la ron á 
nosa redac.ci-ón. 

,/ 

_, 

"Ch_egamos a tempo. lmpe- · o'ura~te u~ tempo, o alcalde 
·. dimos o vertido", telegrafiou o-- da Coruña, Francisco Váz-

capitán dos GEO. . , quez, terá que poñer- peluca: 
· Xa foi localizado o rapaz que 

**** 

Fraga presenta unha denún
cia no xulgado "c~e Guárdia 

. contra . do PSOE_ por uapro-

-trocou o frasco de "brillanti-
na" do alcalde por un ácido 
sulfúrico.. · 

' 
**** 

-**** --piación do espác~o político" . 
. , _ Os oito habitantes das illas 

- . . / **** 
· Onte foi detido'un tnembro de Cíes convocan ele.icións anti-
ADEGA · c-andq se atopaba Lech .Walesa,· despois de cipadas ... para evitar que Rea-
nunha gámela na Fosa Atlán~ · trácasar · no intento de añar- , gan tena ª,~gu~ent~~ ~~ lles 
tica na compaña da sua sog~a: · - se ás masas, decide -fo~mar a mande os marines . A_de
A . probe muller t~ñ~ · unha sua :"masa" própriá: a _ sua mais os oito somos candi
pedra de 90 Qg. amarrada ao r- _muller agarda. out.ro filio, e xa datos, por iso da p!uralida-
pescozo._ · · · . de", engadiron. van ... 

**** 

·- A oficina de : Obxectos Per
didos informa que só se ~i -

. cargo de obxectos. 'O tempo 
": pertjido terán que buscalo 

• \ ¡ CARLOS CASAL 

. ' . . . . . 
· c.CTI OUV\CH~ f"ALAR 00 DESEGtJtUBfló 
. iNDUSTRiAL LNTRE A 'AL(CiA DA CDS· 

Son cento~ de realugados 
iguais reapartidos por Astor
ga, Cervera . de Rio~lhama, -
Sárria ou Mondoñedo. Res.,. 
ponde con monosílabos ágrios· 

. povocada ceHas estupidiza a 
súa face, xa · de por si abondo 
anodina~ até ·pecha la ' nun. 
rictus intermédio entre a 
·altanaria do camioneiro · pati ~ 
corto que· se medra na cabina 
do camiór:be. o· cretinismo de 
corte oligofrénico. do ·p·aciehte 
_que se _nega a ir os psiquiatra 
~entras rompre paredes a 
cabezazos. . ~ .. . . noutro sitio. TA E A iNTERl'OR ·~~ ( ouv~ 

. SON, POis iso_ VAisf ACAe~ a calquer pregunta e xamais 
-. talan do séü pasado .. Son-oS 

eternos redactores de cartas 
ao director nas que formulan 
preguntas apoca líticas sobre~ 
destino dos abortos terápéuti- '
cos, sobre a s consecuéncias 

..do terrorimos agrícolá, sobre 
os desí~nios 'do malingo atr.a
vés de funestas internacio-

Don Mátias, o señrir A.r- . 
m~sto ou don Augusto pode se ' · 
que tivese un pasado 'aventu- . 
reiro como secreto elaborador · 
de informes · (mpublicábeis · 
pa~a servícios d~ espionaxe · 
jnexi_stentes .. Tod,o se vai sa
b~ndo. e ps comensa is no 
comedor: da pensión míran€> 
agora con· cautela. Eona Re- · 
médios, a .. patrona, revolvén-

. . dolle a maleta, encontrou 
Ci:ilquera _deles; -Don- Ma- unha condecoración do lmpé-

tias, o señor Armesto, Don río Británico e deseguid~ 
Augustol teñen a cara esean- · pensou. que secadra, ~este 
dalosamente _inexpresiva. Os - vello con aspecto metamorfo-
. ollo.s diminutqs semellan per-: seado entre-ga.ndeirn e cáb~za _ · · 
tencer máis a un paciente do de ganQo, algun dia e$treitou a 
Doutor Barráquér . que. a· un · man do Duqü~: de -. Bucki_n- · 
agudo ~máli~ta político. A pesa · gham, ou de. David Niven, qu~ · 
montura plástica ·-das g~fas _ foi secadr;a in.vitado ao bautizo 
ocúlt~os ain_d_a mási a~é tace·- do fillo de Lady Di, ou -·qÚe é . 
los jnaccesíbeis a quen -inten- capaz de entender as palabras 
ta ave·riguar se.'tlai algo ViVQ das s·enfidas canción$ de 
tras os cristais. O acart~na- Frank Sinatra. Dona Remé-

.· mento da ancha frente ·e .. déJS -dios coidarao, asearao todos 
fazulas sirve . de envoltórlo os dias; amosaraJle Q ' seu 
rúStico a unha ·matéria gr.is ·cariño, pero xa será dema
facilmente translucíbel a tra- siado tarde~ porque -ªº vello · 
ves-dQS cotidiáns depósitos ao · non se He ievanta, rien o espí-
director. rito. 
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**** 

Cámbio película "40 anos de 
· ·ditadura a seis de trastorno" · 

por ·video de "Juan SaiJador. · 
. Gaviota". . 

' **** 

A.viso: o Consultório Sexolóx1-
. co · '"'Remédi6s para todo~' 
'traslada o seu local ·a uh ' 
campo de fútbol 

***:* 

Monxas: Comprensión e Ca
. ridad Tlf . . 44871 O. 

. :.. **** ~ 
1 

Aviso de perigo: A. Guárdia 
- Civil .de Tráfego solicita -·a 

cafro vagos que Cir:culan nun 
C?che pola a.utopista que 
fagan o favor de porse algun 
deles-ao volante. · · 

Percúrase xente pata Asocia
ción de ldes. Absterse curio
sos. 

**** . . ' 

. \ 



I ' 

Páxinas 
de···información' 
1· .. 4t:!f!". 

cultural \• .'· 

·-. 

··Forón a voz d~' liberdade no _exí
lio. Ergueron "masas", acender.ón 
éorazóns, pech~on puños c;mtan-

. do· verdades. ·Foron · os criadores 
· dunha tem~ ·poesía qu~ os latino
americanos non tivéron · outro ré-

.. médio que facer nacer da lama pa
ra pór di,an~e dos · fusis da~ dita~u
ras militares. Chilenos e umguaio 
voltaron coas mesmas cancións 
-pou.cos temas _novos eugadiron á , 
·sua profunda carreir~· músical. Pó
dese tomar como excusa a tan de
gradada situación. das suas p~trias, 
. coa mesma ·represión -que cando 
eles tiveron que fuxir levapdo a~ 
guitarras cómo páxina~ dun Diário 
.de Exilio. 

E ... . qué cousas ten a vid:! Grn¡
ttr.íalles meterse na pelica 
emigrante e voltar á sua terra. A 
Quilapayún, o tempo váiselle acur
tando. No mes de novembro darán 
un recital na.Arxentina: patrocina
do polo "aperturismo do réxime ac
tual. Hai pouco tempo, o mesmo 
Goberno negoulle o permiso de 
entrada, ainda que agora a cousa 
semella que vai en sério. 

· Rodolfo, Ricardo, Guillermo, 
Hérnán, Willi, Hugo e Carlos son 
os membros do grupo chileno re
sidente en París. Están a comezar 
unha nova etapa no seu percorrer. 
Rodolfo divide a vida do conxun
to en tres etapas : "Tivermos unha 
desde 1965 até 1970. Logo, outr.a 
até .o 7 6 e despois collémos outros 
camiños. Precisamente, nesta qu~ 

·estamos a comezar aumentamos a 
· ñosa produción". Quilapayún pen
·, sa sacar antes de fin de ano,. un 

novo "ei~pé", que se lle vai facen
do necésario, pois desde o canto a 
San.dino levan laborando de firm€ 
buseando no instrumentalismo· un . 
camiño non sementado. 

A sua música vai, .non pode ser 
doutro .xeito, unida á política. "A 
Xunta -di Rodolfo, erixido ~n 

portavoz do grupo- quíxonos ma
tar co. exI1io, quixo que morréra
mos co esquecimento dQ povo chi-

leno.· Agora, ·i:J.estes mo~ent~s, .~-
mos conscientes de que e moi dift- . 
cil que entre en Chile á no.s~ me~
saxe. Somos artistas· pro1b1dos . 
En Chile editouse un só disco de 
Quilapayún, cos tema~ ~is ~s
trumentais e menos pohticos. Am
da así insisten en que son artistas. 
"Som~s artistas pola revolución 
humana. Se fóramos símbolos po
líticos, non existiríamos xa", ar
gumeiítan. . 

E dicer, a revolución pqla mú
sica, esta como instrumento de 
construción do 'home. Pero, isto é 
política._ Comq as declaracións de· 
Jorge ·Luis Borges cando chegou·a · 
Barcelona para tomar parte nos 
cursos da Universidade Interna-. 

. cional Menéndez y· Pelayó· de Sir:. 
- ges. · p escritor arxentino la~ou a 

cara dicindo , que esta·ba desenga
nado da ditadura Jllilitar. Rodolfo 
evitou a crítica a Borges. "Respei
to~ como . enriquecéu as -letras do 
continente, pero hai realizacións 
artísticas que se colo_can rnáis alá 
da loita de clases. Hai que plante
xar a autonorriia da obra criadora. 

· Póde~me parecer. dignas da miña _. 
·crítica as opinións política__s de · 
Borges que apoia á <litadura, pero, 
non el". A · separación entre polí._ . 
tica ~ arÚ: aind_a. non · está ben . de-: -

'" , finida ~lo ho'me·. Surprendentes 
.foron as ··declaracións do porta
voz de Qui.Japayún sobre ·a.eséncia 
artística. · 

Conversas _con.Quilapayun 
·e Daniel Vlglietti -- . 

As gui tarr'J.S 
do eXího 

.... 

Dani~l Viglietti, Urugtiai, -e Quilapayún, Chile, xun$onse ~n , , ·. 
Barcelona · nun recital cheo de público celebrado na montaña 
de Mon1ufc. A "Festa del Treball", patrocinad.a polos co~unis- · 
tas do PSUC -ponla catalana do _PCE- foi o mar<:o d~a.-: 
cuase mítica actuación de dous "mónstruos" da década pasa-_ , 
.da. 

Para el non . haí pura arte en 
nengun curruncho. "O realismo 
socialista tamén trae moitos pro- ~ 
blemas, pois non se pode observar 
a arte cos ollos da pol'í tica. O que 
nós facemos é a xustificación .dó 
'perdurábel. Hai que ter en conta 
que Arte, con maiúsculas, é con
testación · en si mesma . . A sua esén
cia é renovar, e porén en todos o.s 
sítios afórcase esa ......... rriáxinia. Na 
URSS 

1

tampouco s~- respeita., rs
pecifidade da' arte~'. 

E indispensábel fa13-r de políti
. ca. Augusto Pinochet, xeneral to
. lo, segue a mandar no Chile longo 
e sangrante. Non 'nos podemos 
sustraer ,· á . Pe~gunta da opinión 
que mere-ce o Ditador. . . . 

''Pino'chet é moi estúpido e b~
tal" solta Rodolfo.· E segue :~'Po-

" de dometer os meirandes crilnes e· · 
a su~ crueldad poderia levarnos. á . . 
guerra civil porque azua. aos gru-_· 
pos da 1 . uÍtracf~reita para. q1,1e ~f~ 
tuen". E Religan, de Reagan que? 
"Rea:gan: .é "'bruto- ·e brutal". · De~
ROÍS ·do restabele-cimento da de
mocráci3.; Quila~ayún· penS:a: . 'que 

· :.'.'o povo chileno pode esquecer, 
sen dúbida, como _España esque
ceu .os seus .mortos-, no senso de 
~umilos e integralos_ na memó-
. " -. na . , _ 
"A páqia ídeal de Qu~lapayún re-

. córtase· no · horizonte deste: xeito . 
'.'Un Chile socialista, pluralista, de
moqático, 'con po_~ibilidades de 

turnarse no poder os ¡)artidos e· 
nun clima antifascista. A Pino
chet-, neste Chile, correspondería- · 
lle estar morto ou no exilio": Non 
hai sítío para os ditá.dores· na de
mocrácia, está visto. 
Viglietti ... ~a_ Gaiiza . 

Daniel Viglietti é tamén unha 
dá·s voces. latinoamericanas que 
non foron mortas nen aca.l.3.das po
la~ botas militares~ Co:nsid'érase -un 
,"artista de periÍéria" que· vive na 
Fráncia, ~un arrabaldo de P~ris. 
"No exílio trato de aprender. Non_' 
me sinto tan mal porque h;ii . co~.; 
sas pi-Ores. Penso na tortura, pen~o· 

. . , ,, -
na pns10n... . " . 
. Percorreu Cuba; México~ Vt.ne- 
zuela, ·Nica.rágua e Brasil. Agarda· 
poder entrar en Bolivia, Anient,ina . 

. e Peru. No mes de abril v.iaxat4 ªº 
-Ecuador para ·cantar 3:li. Mentras, 
'Vai · facendo camiño por Europa, 
·Austrália e Afriea. ESt:a itltima te"' · 
no t-01~. ~'A experiéncia ,roáis forl
da -recorda- foi ·-en .Aflg9la; ~ig-. 
nificou '.crebar o bloqueo -secu~. 
Hai todo un estado de música uru- -
guaia · m~~~~ por Africa. At~ q~e, 
eu "fun-os africanos non pod1an rr 
cantar a Uruguai e nós non podía::- . 
mos ir · cantar a Angola''. · 

Dez anos· nón o· cambiarpn. Es
tá esperam,lo volver ~á sua pátri3.. 
"Agardo UJ,m_én o moménto de ir 
ao país galego"-, engade sorrindo:-

. NUJlca me1,1. po¡ estas terras, a pon
to _ estivo, per~ _ malogrouse unrec!-
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·_ C~rresp~H'.l~ente~ ao n_ú~ero 233 ~ 
· · ' do 1 O ao 16 de ~novembro 

·tal .que tiña ~édio apala?riido en 

. . V~. ~'artista -da. perifb-ia',. ~stá .. 
' preparando ún disco p,ara an~es de 

fin de. ano. Cnárnase ~'Traballo de_ 
' formig~-,', como o que l~~a facen~ · 
dó neste lado do. Atlántico. Na sua 
bisbarra, os presos seguen nas éár
ceres. ''Unha das-necesi<jades rnáiS . 
urx~nt_~s do Uruguaí ·é libertar as 
presas e Ós preSüs c_omo símbolos · 
represe:q_tativos de centos ·e centos · 
de persoas. N.o meamos .aos ref éns . 

· Raúl Sendic; nomeaní.os- ao xene
ral LÍber Setegni, nomeamos a JaÍ
-me Pérez, por citar tres vertentes 
políticas. Isó pode ser á base dti~ 
novo Uruguai". Asi é a pátria que 
va;i buscando mentras canta -e 7s
tremece .no escenário ªº ·ver 

- 15 .000 persoas aco~pañán~oo -
nos seus cantos. . 

·con eles, manda unha JDensaxt;. 
"As mensaxes pásan a fronteir.a, . 
sabes? -espeta-, _ entran polas al- · 
fándegas. A canción non · precisa 
de pasa-porte. P-éf{;, en ~lquér ca-

. so; completamos o labor ailtural 
que o~ resistentes- fan dentro do -
noso país". 

Cousa urxente é cambiar o. ré
xinie . di~torial. ·soñamos co artis
ta o-xeito de facelo: Ollando o ceo :_ 
~ontesta : "Lemñro os 'cañeros' 
qu·e ~iña~ do departamento de Ar
tigas, ·perto da fro:nteira do Brasil, / 
eñ lopgas marchas para Montévi
.deo. Erguían tinha pancarta ·co seu 
reclamo fundamental : 'A terra 
para quen a· tiaballa'. O dia que_ 
iso ·sexa unha realidade, sobre 

. . unha terra recupera4a, poderíanse 
ir construído 01itras realidades e 
-andará. a canción de novo tratando 
de ~onicar todo iso. Hai -que in-: 
ventar todo 9e no_vo. Tomás Bor~ 
ge, ~o seu - discurSü de Barcelona, 

· .- do 1983 

ten· razón'· ao dicec. que nós quere
mos transfoima.rnos nün modeÍo . 

· Uruguai (ará a sua_ re~olución e 
_..,Catalunya-pmfttá facer a sua,. ao' . ,; . \ 

seu xoto · ~ 
Daniel Viglietti trata · de resu~ 

mir, asi, 'p que el ~a "Améri-
. ca posíbd". Nesa· tara, as disri,'n~ 
tás v&'ces do ex.11ío van ter un és
.pácio de trahalló: O~ ditadores pó
dense meter de . toupeiras e pee~ , 
u~· cicÍd da História. Est:e "artista 
_di pe'riféria." é. un admirador · da 
_revolución de Nícarágua. O dis~-
~ pronunciado polo ~istro Sall

-dinisia do Interior, Tomás Borge, 
· en &rcelona, fíxolle ''moito 'im

pacto. :'Qué · razón t~h . :--~vila
no seu oferecimento-ao imperia.li_s- · 
~o. ImaxÍiíaté! QUe - 11~ dean Wí 
millón ·de fusis aos povos de. .Uru
guai e O Salvadór, e os ianquis se..: 
rian os primeiros en tér que iren a 
Miami". 

Rematar ~QD. Viglietti váisenos 
facendo unha necesidad.e P?rque 
leva sempre o tempo xusto. Fai 
poesía falando. Como úitima. con
versa deste home que_ toma ~-sua 

-experiencia.. como "se.ntir o desa
fio que significa a -mistura da me
Ínória e da imaxinación como fe
rramentaS ~ seguir a -~b~ •. 
¡}or ·unha humillidade distiiita", o 
tema de Jorge Luis Borges-litera
to arrepeñtido que non é, precisa
ment~, "artista da periféria"- po
de . ser unha boa h~deira. A _ pri-

.. InfÍra crítica do escritor arx:engino 
.como excuS1¡ do _apoio dado a le
x1on de ditadores -cuase tolos, 

· nort fai mosa en _Viglietti. '-'Hai de
senganos que tardan ahondo ... " 
espeta .co sorñ;o tristeiro que ada~ · 
:prendéu no exilio. · 

ANTON FERNANDEZ 

Asociación · culturá~ ·betan~eira . 
A Asociación Cultural Betan-

. · ciera ·surxe polo ano 77 da man 
dun gri.ipo de mozos e mozas con 
ganas d~ facer algo diante da apa
tia . cultural e falta de ~sociacións -. 
~dest~·caste." O camiño non foi doa-
do; faltaron as axudas e mesmo se 
deu un certo boicot. A asociación .. · 
foise esv~í.ndo até esmore~er. 

" 

·. O pasado-ano,/un,grupo de xen-
te dec~diu aproveitar a estrutt1;ra 

_ da esmorecida asociación, revivila 
e darlle un novo éontido, coa fjna:. 
lidade de· impulsar a _participacjón 

' popular na .defensa e promoción 
~- da 'li.berdade, a cultura, o meio· 
'ambiente e a · calidade de vida. 
Quetse traballar por unha cultura 
participativa e aberta: aos proble.:. 
mas da nosa _5ociedade, A situa-. 
ción cultural · en Betanzos era a - · 
mesma· de_. hai 6 anos, cunlia visión 

- da .cultura inmovilista por parte de 
- grupos- "culturaliSt:as" de elite. 
, Son . pouco.s os mémh!@s da aso

ciación, mais rion se pretende tam
pou,co ter moitos .. ~ócios de cuota, 
senón ·a. participación daquelas 
persoas con ,ganas .de traballar e 

. asumir ésta dimensión da, cultrira.=-
NeSt:a ·nova. xeira, á .Cultura leva 

feifo ,iinha série . de actividades, 
non todas. as que .serÍa;n de· dese
xar.,r pero as limitacións económi"'.'. 
_case físicas mandan: " 

Esta etapa comezou no verán 
do 82 cun estudo da contamina
ción na nosa bisbarra, e~udo que 

.. 
foi publicado no número 1 de 
"Aguillón'-', órgao da Cultura;' e 
unha me5a ·redonda sobre a conta-

.· minación con ~mpla ~rti~pación 
de viciños, ·partidos polítiros, _in
dústrias lo~~ eooloxistas, ~c.- . 

Recent~mente ven , de publicar 
o número 2· de "Aguill.ón", .dé co-· 
rlaborár roa. A.S.P.G. -~ cam~ 
.de ·recollej,Ú. de lápices .en solidari
dade coa aJfaheqza:ción de Nica- -
rágua; · e c!e celebrar un ciclo· de 
éonferéncia.s S<>bre Carl Marx no 
centenário"".'aa. sua morte, cid~- no 

- ~ qu_e fa.fuOn V~s N~e~. Miguel 
cancio . -Beiras Torrado e Senén 
Mm:ias 'S9bre .div~sos aspectos de 
Marx e o marxismo. 



Aimé 'Césaire 

Aimé Cesaire Óacido en 1912,· 
"" • . "'.·e} 

duránte a segunda grande- como se..-pre~'«> ,estivo ,' : . , . . : " 
guerra fundoµ "'-!~ropiques"". t "'· na ·sua obra. ,· .-· é . talvez o poeta . de expresión. 

francesa máis · · Despois dáliberaciónfoi ~eé- Unha obra que quen non 
-aicalde e deputado por '· · a coinprenda non comprendeti importante· vivo ho~e. ' . · 

Curiosos é" saber que os poetás 
'·franceses de lióxe que .merecen , · 
a pena ser lidós proveñen 

F'Ort:-de"'.France, pr~meir.o éomo ·:o ~oxido· do tigre, · 
militante 'cio PC.F, iogo como · 1 - segWi~o as súas palabras._. 
líder do seo· própió partido. 1 

. Aquí da111os al'°ns ~os poemas. 
Amigo de Fánon, ·tivo · liÓrtás . deste libr~ que é, · . todos do sjlrrea\ismo: ...... 

Michel Leirix, P. Soupalt, con este, ' · · · ·. , , · ~- ,_ segundo Césaire, un. árranxo 
pero nunca renegaron da : de cont&S con pan.tilsmas . : René Char, F. Poilge, ~etc.; 

Césaire é tamen ·un escritor 
procedente. do grande .. · ·"' . 
-movimento poético. Con oütros · 

sua aniista4e mútua. ·O pasad~ _.. e· esta~eas própias. ' · ... 
' ano de!i 'ao ·prelo o seo quinto 'Escoitemos a 'voz :do poeta, 

escritor~ negros .. . . . ' 
· libro de ·poernas, , ·-~ • - o· seu .Af oi; · l~minarire._. .. . " 
cumplía _o seo : autor 76 anQs. ·. · · · 
Libro · de· poemas no · · ., · · . . .. 
que o _su~~a~is~ó· .esta: present~~=· 

como el f.,.nd9u a rev~ta 
. "Légitime · ~~feos~"· Logo, 

eu h_abito mfha ferida sagrad3: 
eu habito 'devanceiros imaxinários. 

. eu habito un querer escuro'. . 
• eu habito uriha sede irremedíábel 

eu habito unha viaxe de ·mil anos . 
eu habito unha giierra de trescentos 
anos 
eu habito un culto descastado · 
entr~ bulbo e tronco habito b espácio 
inexplorado · ' .• . · 
-eu habito o basalto e non un molde 
pero da lava o maré . 
que remonta o val a toda marcha 
e queii;na todas as mesquitas - . 
acomódome o mello~ desta 'transformación 

·a· unha versión do paraíso absolutamente 
errada 

-e ben p1or que un inforno
eu habito de cando en vez unha da·s mi- · 
ñas chagas 
q1da minúto cámbio de apartamento 
e ,toda· a paz- me espanta . 

redei;nuíñqs de lume. · 

(tít~lo do libro de pó~m&S . 
editado por E. Du. Seuil). ~ 

ascí~ia como nengunha . outra _para va~qades 
dos mundos perdidos '· , · ~ ~ · . 

.. cuspindo volcÍt_n as miÍías"'eiifrañas de ~gua viva ,,. · 
quedo cos·meti:> pans dé palabras e os meus 
minerais· secretos . ' · 

·, 

... 
.. 

·saqueo habito .entón un ·vasto p-ensarnento 
, pero máis animado . prefiro ·m.e confinar . ·-
na ·máis pequena das miñas ideas 
.ou ben· habito utiha fórmula máxica 
as úr)icas primeiras palabras 

. . ~ é preciso saber afraversar 'toda a 'é~(ensión 
· 'aü .sangue -. , · . · · ~. _ · · . ·· 

. · todo ·o resto: quedou esquecidp 
eu habito o estorbo· · 
eu habito a desfeita . 
eu habito o pano dun grande.desastre 
·eu habito" 0 máis a miúdo a teta máis seca 
do culne" máis esgll;ido ~a loba das .im'.bens-
eu habito a aúreola·das cactáceas ' · · · · ; 

: e.l! habito un: rebaño de ~-~abras zugahdo da .niarÍla 
do argariel "máis desolado · -. · · · . 
3: di~er 'verdade eti' non sei ben o meu ~nderezo exacto 
·postar . ou abisal · 

. eu habito a buraca_ dos polbos ': . . - . . . " . -t 
e b~t~me ~u~ {>ol~Ó- por unha buraca .de p.olbQ 

;_ inll.art· ·non · insistas 
'. , ~ d,esorde de sargazos 

.engaiichándom~. na cuscuta . . 
· .ou des.dobrándome en porana .. 

éE ,todo un - . · 
'e q~e a· onda role· 

·~· que ~vento'se o sol ' 
é que flaxele o vento 

~ alto-'revelo da _miña n~da 

. é precisp s-er engolido pol9s dentes do 
dr~gó:q · . ·-

.. ·dun. soño de traición · 
·. é pr.eciso sabe~ atravesar todo o espes'o~,,. · 
'do sat:igue .. · · · · 
con tres vocais ·de fresca água .. . 
. ansiosam€?nte renovado pola oriflama 

· sempie· a ·reconsideiar .dunlía cadea.-·a: rachar, 
é preciso sabe·r:. atravesar 'o desfile 'noc-
turno' · - · · . · ·. · .. · 

con. ~orno co'rttraband~ o refléx~· de;> último . 
.. pan do patró~ · ~- · 

arrincado ao dertadéiro baobab · . 
f predso sabe~ costear sen . es~oreciment~ ' 
esie rochedQ. . 
·onde o pé ~e ·scyrron alimenta· cun filete -

, . de carnes msípidas unha sedíció-n de· tat-
ta:Í-ll:gas _ . , 
menos <.lifícil en verdade' ·menos difícil ? 

que soportarº' saque~ do grande c9raz(fo 
das sa~ns · · . . · . · . 
sol levianamente distribuído aos versos . . 
· lucintos · · ,- . · , -á presión atm9sférica ou máis ben a histórica · 

agranda desmesuradamente os m~us males 
mesmo se ela vqlta sunt~?sas' cenas das miñas pal~bras 

queima'ndO en .sangue 'puro.J.mha espera in-
crédula. · 
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»eón extremos de córdel 
· ·con sobras de inadeira ·· ·· ~ 

. .. con todós· os iétablos desperdiciados 
" con follas mortas ·amorcadas - ' 
~on rest{>,s de trapos , 
con lazos laceiFados ' 
~on inallas forzada~ de ~dea.s 
con osamentos de murenas 
con -látigos arrin'~dos 
'con cunchas mariiias 
c9~ bandeira ~ tumbas desaparefladas 

· por rombos · 
_. _ .: · "'-'-· e-trombas 
construir.te 

triiduciu: xesús gon':zález gómez . 

galeria de artist~s 

-L~opoldo Villaamil 
FERNANDO M. VILANOVA ~ 

Tratamos hoxe a un artista cá.-
. seque oculto pola fama que aca
dou un contemporáneo jeu do 
mes:i;,no apelfol e tamén natural da 
nosa.. terra de quen falaremos no 
seu dia. Alto -pintÓr romántico 
aquel, oscur.:eceU. en moito a pro- . -
xecdón <leste artista tan desroñe-

. cidó para todos como ~ don Leo- _ 
poldo Villaamil García de Paredes. 

Nacen· este bon pirít-or . en Ou- . . 
rense no ano 1841, pero vai ser un 
home inteiramente lugu~s xa que 
a.os nove anos pasüu a residir coa 
sua família a esta vila miñota e 
hestá. cidade vai transcorrer toda a 
sua vida. Estud<?u primeiÍamente 

. en Lugo e logo na Acadén:lla de 
San Fernando en Madrid, lugar a 
onde se dirixian os enxeños .niáis 
prelaros do noso. país. Despois vol
ve para Galiza e só coñecemos un . 

~- despr3:zan;iento alén das nosas 
~roi;iteiras, a León por mor dunha 
·Exposición colectiva onde acadou 
.unha Menéión Honorífica. O resto .· 

unh;i escea trádicional da nosa in
fáncia no rural, nunha relación 

· aberta ~entre a inxenuidade do ra- · 
paz e d purismo naturista do niño · 
cheíño de ovos que sostén nas 
suas mans. Hai en toda ~ sua obra 
unha alta instánda moral, cáseque 
de rechazo de todo ~quilo que 
adopte artificiesidade. Sublímase 

do seu tempo. transcorreu,cun tra- a natureza por que iso é defender 
bailo místico e introvertido afeito . -ª' vida mesma núnha mensaxe prÓ- . 
a.o seu Lugo ad_qptivo. • . xima a.os cartéis ecoloxistas. 

Nunha fermosa sá do Museu · En Villaamil todo se persegue 
Provincial . lugués podemos admi-. .. ·con minuciosidade franciscana. Os 
ramos da. obra deste artista ·na que impartes de cor percorren un de-

. ahondan b9degóns, nun e~lo for- buxo 3.xustado e . preciso; os fon-
temente. n;ituralisQL moi do gosto dos son ·mixtos-como nas .compo-
flamengo con forre claro~scuro sicións renacentiSta.s e como tal 

., ·de fróita-s,, ues, e todo º mundo non aparece nada· grat~íto; J.s ve-

.. ~ -próxim~ i cin,e~&:ica, :tratados ces a figura para gañ.ar en atención 
. .con .espléndiqa 1impe.za e axuste ' recórtase . 40 ~nxunto ' para gozar~. 
- téc11ico .. A~ suas lebres, cabeza,s de ~ sua particularidade. Os seus ne-:-· 

lobo e outros-animais re~órdannos nos - ~nticipáronse en .cáseque cin-
. o· ~po_nl:e . m~uciosc> de Durero, e cuenta ·imos aos de Castelao e ~os 
sitúa.no~ a.Vi.Thiamil com~ un ho- da xeración· dos "Novos" e teñe~ 
mt: de gra,n cuiruf.i, artística, . coñe- : ·a sua f~nt~ de inspiradón na. pi'ca~ 
~~dór .dos grá~des. m~sttes do nor- . resca de Murillo e na literatura: do 
de de ·Euto;pa,. de qúen foi, admjr\- ·· .século XVÚ: . · '. ~·. . . ; · ,·~ ' 
do ci.iltivador . . ., 1 villiamii' motreu rebtiva~ente . " 
. · P~o . sen lugar a _dÍ.~idas viíh- novo, r~c~n ._cumpridós Qs trmta e·. 

· amiJ. será coñecÍdo poputa.mie11te nove._anos, cand fllaronµ.ba o re-, 
" .. i • -¡:,• 

poh!,~· pin:turas e deb~os · de ne- xi<m~lismo incluso~ pintilra. Co- · . 
nos, . que"surprenden a nosa vista mo reflexQ .<lestes, últimos te.Ínpós 
poJá ,sua teñnir:a, descritos . co~ qued 11nos "Rétrato de aldeana" 
magnífica. mestria e sensibilidade. - que figura Coil'_;toda- xustícia rio 
En "Rapaz ¡cun niño nas mans';, . Ca.cllogo de pintura 'do.Museu Pro-

.. ' Viliaamil · síntese seducido · . por - ~· v~c.ial de LÚgó. . . . . '" 
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andando a terra 
. A ~cid.acle de Asis, pedectaiQ.ente 

· • conser:va.da, é un ~ntuhio. Como. 
a vella .e amada Compostela.: 
En Asís dá impresión de que, 
desde hai séculos, non se movéu 
u~a p~ra. Hai iugar.es. q_l,i~h , ~ 
polo ben de todos, teñen q-ut,~~ 
asi. 

A Umbría é San Francisco. Ain
da oxe. E· semp(e. Desto non hai 
dúbida. 

O nome de umbría - do latín 
· umbra-sonibra- ten os seus equi
valentes galegos. en onihre, ó pé 
-do río Eume e Omb!eiro perto ó 
caudal do Narla. Cando servidor 
usaba dos seus 9ías polo San Ro
.que, convidado a mesa e manteis, 
na Casa do Pequeno -eran dos 
meirandes .proprietarios ruráis do 
concello de Lugo-, ún, paseando 

· o xantar festeiro por Trasnarla, 
contemplañdo a torre feudal semi- · 
derruída do señor marqués de San 
Martín de Ombreiro, maxinaba, 
banco a hospitalidade daquelas 
cumplidas carballeiras, como se
rían as sombas da Umbría italiana -
e perguntábase a si mesmo si por 
aló haberfa ou non carballos e que 
paxaros cantarían entre as súas 
ponlas. Servidor xa leera as Fiore
tti e estaba informado de que os 
paxaros da Umbría iban, emocioa
dos e gowsos, escoitar as predica-

. ciós de San Francisco que~: nece
sariamente, tiñan que ser en verso. 
· Cando chegamos a Umbría fa- · 

cía sol. Despóis saraveou e ch-0veu 
forte. Era un tempo típico de 
marzal. As ventaladas doblaban ós 
alcipreses e facíanos xemer. O 
chegar a Asís recollemonos no 
grandioso tempo de Nosa Señora 
dos Anxos, onde viviu moitos 
anos e morreu San Francisco. O 
maxestuoso tempo semella feíto 
pra protexer. a Porcíncula perdida 
no seu interior. Consérvase a cela 
do santo, a roseira sin espiñas e o 
lugar onde morreu. 

Xa en Asís a basílica de San 
Francisco é impresionante. Na Ba
sílica Inferior, onde está o sartego 
de Xohán Bernardone -o alcume 
de Francisco, il francheso proce
de, ó ben visto, do séu amor poi.a 
poesía provenzal- e dos seus com
pañeiros frai León, frai Maseo, frai 
R,ufijo e frai Anxo, é un templo 
románico. Na Basílica· Superior 
están os frescos do Giotto, que 
poidemos recoñocer ún a -un e 
non cansábamos de ollalos. Tamén 
poidernos contemplar os recordos 
que se" conservan do santo : un há
bito remendado, as sandalias e o
corno de alamsf, agasallo. de. sultán · 

de· Exipto. Eh Asís, ináis que en 
ningún lugar, son v.erdade as pa_la
brás da- Régoa l, cap; VII dl}. Orde . 
Franc;~cána :" ... e quen veña a vós, 
amigo ou nemigo; recibírase como 
un irrriauY 

'· ... .t. 

. Si Crisi:b pr~dicou ó amor" 'entre -
._ . os. homes~ San Francisco ...:..que foi · 
- -. un esceptioal poeta.:::. chegou a 
m~ito máis lori5ce·: practicou e pre-· 
dicou ..... o· amot a· tódalas criaturas~ 
Enséño1:1nos a · amar -e. a _ ollar 'á 

_ere.ación. , · Deptendeunos -'que os 
.. :verme~; as estrelas e os hófnes so

' mos irmáus. Este foi · tin dos máis 
fondós e- luminosos des~brimen
-tos que un home p.uidó fac~r. Oes-

M . . HORTAS VILANOVA 

cubriment~ ó que, pese· a todo, os 
galegos somos particularmente 
sensibeis. o tema levaríanos a fa-
1.ar, inevitablemente, do panteís_
mo. O Cántico das criaturas é un 
dos máis fermosos poemas qu~ se _ 
esgjbiron, n'1nca~ . Collmovédore~ . 
s01.i"'tis versos adicados a ~uga . : · :· "_ 

Lo u vado sexas, meu Señor, 
·pola. irmá Auga 
que é moi útil e humilde 
e preciosa e cast~ 

E a morte: 

Louv~do sexas, meu Señor, po- , 
la nosa irmá a Morte Corporal 

da que ningún home vivinte po- _ 
de fuxir . 

Os versos de San Francisco es
tán _escritos .de forma sinxela esa
bia como a poesí~ galaico-portu
guesa, que o .santo tivo que cofto
cer e amar cando veu de peleriño ~ 
·Compóstela e_ fundo u o convento 
da súa orde. O Monte Pedroso po
siblemente lle lembrou a súa-Um
bría natal. Seguro que compren
deu e aniosa esta terra nosa e, na 
súa lembranza, gardou como un 
tesoüro versos de Bernal de Bona
val ou Airas Nunes, seus contem
poraneos. O mellor incluso paseou 
e departiu con <:_les poi.as rúas 
co~postelás. 

Nas páxinas da revista de poesía 

Alba, publicada en Vigo polos re
dondos anos cincuenta, anda per.: 
dido un poema de Al'l;aro Cun
queiro que comenza así: 

Pensativa de azul, Umbría me
lodiosa : 

terra carnal entre violeta. e· rosa 
e entre alcipreses, un a~a na

morada. 

Toda a Umbría está nest~s tres 
versos cunqueiriás. Está cantando 
e· tremandc::>; San FranciSco óllase, 
na perennidade do . verso, nesa 
aug~.:-"namorada. No tremor dós al
cipreses cando os tanxe o ve~to, 

. con amor, pra arrinéar esa prodi
xosa melodía. ·que é a mesma Um
bría fermosísima. .,-, · / . 

A cidade de ~f~~ perfectamen
te ·conservada, é ún santuario. Co- _ 
mo a veUa e . amada 'Compostela. 
fü1 Asís -a·á. a ,impresión de-·que, 
dende hai séc1:1los, néH~-· !Se moveu 
u,nha pedra: ·Hai lugares que, polo 
ben d~ topos, teffen ·que ser ~st ' 

·O pé de Santa María dos Arixos 
hai unhas tendas nas que:· se veñ
den tecidós de ~sís'. Al(contem:. . 
plam9s uahas chambras C<?m?/ de. 
teas .de saco_; pardas, cunhos bor-

(Pasa á páxi~a: 23) 

, .. -. · '..: 
cr1t1ca: CAR ME G. AR ES 

ManueJ ~Colmeiro 

A .sensibilidade · da 'terra .·-.,. ,. .. 
,:;_ . ~~-' ·- :4~ ~-· ~.~ i:"'"-g_· .:.... .;-:..... .. > - - ...... • ..... 

-A Xunta de GaliZa, ·e1t colaboración co Ministério de Cultura espaftol, ~stán a 'facér unfiá~sérié .cfe -
exposicións sobre a no~ arte. A primeira estivo dedicada ao ''Camifio das Peregrmacións 
Xacobeas'~, e séguelle a que v~n .de ·estar rio Musen de Arte Contemporáneo de Madrid, formada · 
por 71óleo'se12 debuxos «Jé.Manuel Colmeiro._Esta exposición pasará despois · 
a diferentes cidades de Gallza. · · '· : · · 

,"Unha _ terra que · non sabe ou ,, 
_non pode sust_entar· aos seus_artis- -
tas~ merece telos?" · Esta frase d~
Carlos.Maside, rdátiva a Co.lmeir-0, _ · · 
resume a probleinática da pintura. 
galega e -dos nosos pintores, tan 
descoñecidos .. e maltratados, non 
só dentro das' ,nosas frol).teiras, se
nón~ tarnén· a ·hivel internacional. 
Se bei_-i hai que sfuahir que _ este · 
problema pódese extender ao res--. 
·to da nosa cultura. ,Galiia, ese éU

rruncho escuro, enigmático e es-' 
quecido, cobexa no seu chan, uns 
valores· que xa vai sendo hora de 

. que os_ próprios galegos descobra
mos e coñezamos. Porque o máis .. 
triste e preocupante <;Iún . país non 
é que cara fóra sexa un esti-año, , 
senón qu~ ~cluS<> dentro non sei
pamos o que ternos. 
_ E o problema non reside en-que 
os pintores galegos non teñan nó-' 
me na sua.terra; a cuestión está en , . -
que eses nomes soan po_uco, por . 
non diéer, nalguns casos, nada: E, 
pois, imprescindíbel que os meios 
de comunicación e os organismos ·' 
competentes se ·fagan eco de~~e va- -
leiro e tenten que e~es nomes pa
sen a formar parte de ,nós, cómo a 
terra mesma. 

Por istó, a importánc.ia que ten 
_-a exposición dun dos nosos mello
res· pintores, e a oportunidade que . 

-supón poder vela na 'própria terra: _ 
Pois, como ,dixo Colmeiro nunha-- -

•ocasión que foi a Ho~nda a ver ,. 
unha ·exposición de Rembrandt : 
"Se se quer ver ben a Rembrandt,, · 
haí que velo no seu p;tís, -E isto 
penso que pasa con todos os pin
tores, pois o pintor recolle -o am-

- biente no que vive". 
•· 

Cores e luz en Cohneiro· 
Non é n~cesário ver as obras 

dos impresionistas franceses . ou 
.·dos españois, en· busca de colori

do, de luminosidade, <lesa pincefu
da libre, dfusa, chea de vicla e de 
suxerénclli.s, que constitue, na pin
tura de Colmeiro, o seu ser, a sua 

minosas, fortes e suaves ao mesmo 
tempo, que transmiten amáis pro
funda riqueza de terra galega, dese 
mosaico de tonalidades que, en 
dias de sol, déncanse ver en toda a 
sua intensidade. E e asj como Col-
:rheiro as tecolle nas suas telas e 
fai n~las un canto amoroso á Na-
tureza. 

Figuras, feiras~ pans, bodegóns 
Estes, son os temas principais 

.nos que se pode agrupar a obra de 

Colmeiro, e que SOf! reflexados· 
nun .eadro . e noutro sen que haxa 
repetición. E dicer, Colmeiro dalle 
a cada cadro a sua própriá identi
dade. As telas son parte dun iodo, 

_pero, por separado,", son un todo · 
en si mesmas. Corno ~ben di Col
meiro : "Os problemas da arte, 
sempre no vos, se:Qtpre· os · mesmos, 
daí- ó seu ir e devir' a sua continui
dade sen fin". 

Tamén os . campos galegos, con 

(Pasa á páxina 23) 

alma. E a cor mesma a que deter- ~ Biografia celona, viveu durante a1gun tei?f>o. -
mina a forma e a que chega antes e entrou en contacto co·s: pintores 
ao espectador. Esta p0sfüel seme- 0 7 de agosto de_ 1901, na ~ldea Benet, Villá e-Obiols, .cos esculto-
llanza cos impresio·nistas non quer de Chapa _ (Lalin), naceu Manuel 'res Ferrant e Fenosa e con críticos 
dicer que o pintor se indua dentro Colmeito Guimarás, .dentro dunha _ c~mo Sebastián Guaclis. 
d~ tal movimento, ·xi' que, como familia- de !ábregos, que emigrou a Ao estalar 3: guerra civil, emigra 
el mesmo di :''Non fun nen · son Arxentina · cando Colmeiro tiña de novo" á Arxentirja, onde perma-
un home dun movimento determi- d·oce anos. · nece doce anos, nos que fai expo-
nado: Un aprende 'de todos os ,p_in- - En Buenos Aires, iniciou a sua ,; sicións en diferenges galeria·s das 
tores e,' ás veces, o que menos se carreir~ pictórica ªº .pé dun pe- capitais da ArKentina e. Vruguai. 
pensa, danos unha lección. Eu só .queno grupo de xóvenes autodi-· En 1946, realizo-U cos artistas Ber-
·tento fac~ a pintura o niellor qúe <lactas, entre os que estaban o pi9- ni, ·catagnino, Spilimbergo y Urru-
podo". tor arxentino Dernetrio Urruchua cha, as pinturas murais da galeria 

~ · Quen clasificou a Colmeiro den- e o español Planas· Casas: Nest_e ~ Florida ~acífico de Buenos .Aires. 
, tro d~ expresionismo, eSqueceuse ~ perÍodo," participou .nunpa mostra · En_ 1948, inSta.louse en i>aris. 

de que, ao contrário que nesta ' - de arte galego. · · ViaxaY1i>r Espaiú, onde ~i~~ grán-
pintura, na cio pintor de ·-'Chapa""' ·_ ·· _ En ·1926; regresou · ~ Galiza,' a . des"femp.oradas e; d~ xéifo regu-
non hai pesimismo, decadéncia, Sl:la' casa: de Sanfiz, en Margarida, lar, en ,Ga:liza.· Tainén viaxa-ajdife-
negritucle, senón que. está_ chea 4e- .J ~~, -Silleda; onde estivo a-té a guerra ci- ·rentes· sífio·s ~de Europa é intégrase 
luz, .délicadez_a, paz. Através da~ '·--. ·vil española, alternando as "labou- co gtupo~ de ' españeis da Éscola de 
suas figuras femininas, que son te- - ras no campo_ co traballo pictóri- · Paris. 1 A primeira exposición que 
m~ central na_sua obra, deses cm::- _ - J :o .. , · - fnco en P:u-is, foi na xa desaparecí- · 
pos. sen traZ<?S-marc;ado-s, sen id en- . . Casoµ . en ,192 9 coa sua prima -da galeria de art;e Zak,'. no ano 
tidade, Co1me~o oferece os olios e E_mília (;onzález Colmeiro, coa 195 O. A esta ·seguíronlle outras na 
o e"spirito, U9--_mundo en sosego, _que tivo tres fillos: Alba (1931)," capital francesa, en -Londres, Ma-
todo el emar~ado nunha paisaxe ~ .. Elena Ü93i) e Albino (1934),, to- .. drid-, . LU@OS Aires, _ Bárceloná., 
if!va:d~a po~_< cor :amarela, azul, ;. d.os ·elés .nados _en Silleda. En. BaI"- Vigo" e Santiago. . . -
verde," bérbella, ~grisácea . Cores lu- ·· ' · · ¡, 

.... 
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Merlo 
'túéliO 

-1 ~ ~~~áx~o p~~e~o ~de "--:.--·· 
aspecto repoludo, parece como se 
non rivera pescozo, de cor escura 
e cun babeiro branco, - : 

· :alim~nta'se_d~ jnsect~s .e resulta~°iin 
bon n3dado_r1_· - · · ' -, ·· - · - -

O ·merlo rieiro, merlo bo gu.eiro· oti' 
troitéir@, ~ cofü~cido pólO: 'nom·e 
científico de Cinclus dnclus!'o de 

·~erlo troi.teiro é un no me que no- · 
lo deron na Lama, na província de 
Pontevedra, e díxonolo un paisa
no crénd,o que este fermoso pá~a-

"_;fo 

. ro -Se alimentaba. de tróita·S, cousa ' 
ql!-e noa é cerq1, xa que se áto~~ 
adaptado para a captura de peq~ 
Hos insectos e;invertebrádós dimi
nutos d~ to.das a·s castes, 

O seu tamaño é pequeno; isto, 
unido 01 seti aspecto repoludo, 
pois parece como se non tivese 
pescozo, faino inconfundíbd. A 
isto ternos qµe sumar a sua cor .es
cura, cun babeiro branca. 

Mide uns .' 18 · cm e aseméllase 
moito ao carrizo, pero mái~ gran
de. Asi, cando o vemos pausado 
sobre unha roch ,arequicha a cola 
como fai o carrizo. Adoita ·a v~se 
pousado en penedo.s metidos nos 
rios e regatos ou voando bulideiro, 
recto e r;aseando as águas dos na
sos rios. E tmha· espécie sedentária 
que non apresenta dimorfismo s~.
~ual, ou o que é o mesmo, o ma
cho -e a f émia son iguais na sua 

, plumaxe. . ... 
Polo seu costu.me de pousarse 

en penedos nos rios. nalgunhas 
partés chámanlle lavacu, pois é·en
ton cando mexe o rabo dun xeito . 
·característico. 

os nomei dos lugares 
Monterroso e Cerdal ~-

M. c .HO UZ.A/R. étD 

-$empre se ¡ttopá: asociado.á -ifos 
liinpos é de correhtes ináis ben rá
.pidas, vivindo tamén en ' r~g'itds" e 

_ forrerites de montaña, x'a que gus-· 
tan · d~s águas moi movidas, por
que nelas atopa as larvas e vicho
cos dos que se nutn. No inverno, 
vi~e en habitats non tan esixente~. 
polo qu~ o póderemos ver máis re
partido, sempre en zonas actiáticas 
áe corrente. ' , · 
. ; 'E un páxaro q':ue nada ben_, daí. 
o nome de merlo. bogueiro;mergú
llase na água e incluso 'pode andar 
polo .fondo. Sempre se ve, ou ben 
só ou -en parella, nunha actividade 
incesante · ria percura d~ insectos 
~~uáticos, " 1pequenos moluscos, 
vermes,. larvas de insectos e crustá-
'ceos miúdos. , _ . 

_ Cria perto ·da águ,a nun talude, 
cortado, "tronco dunha árbóre ri
beireña ou nun muíño, onde pen
dur_a o ~eu niño, que moitas v~ces 
está protexido por u,n!'ia peqminei-

. ra ferveñza. O niño fain9. con 
brións, herbas e follas setas. Ali 
pon uns catro ovos de cor bran~a, 

·e despois de chocalos algo máis de 
duas semanas, nacen os pitos, con_ 

·plumón escuro. Os xóvenes; cando · 
.poden voar,.son dunha cor griS pi
zarra, con algo de negro ~ nas par
tes inferiores amda non aso~an ' p 

babeir~ branca característÍco 'dos 
adultos. · 

C. VAR~LA 

·'a· uigirO·'. .:; 
- r - ~ .. . · ' 

- , . . mus1ca 

Instrumento~ 

iradióiónais_é~l ~~ <., 
\,<J. •. : ... . .. ~ •. ~ ,, _, ' • ,• ... ~ .... ... ' 

_ -~-n todo _g-·Esta,do ~~h:~~witps os 
tjpqs de gaitas ex~i:~ QJ;~51 .@Jg:qns . 
deles .. moi similar.es á .galeg.ar; · ·i · 

Nas' te~ras de .. Záinora, na zo~'a 
de Sanabrill., a gaita: usada é a gale
ga afmada en do, oir ~gait~ redon
da, como tamén ~acede no 'Bierz()~ 
Pero non son $6 estas as que ex.is
ten fóra .de -Galiia, p_gis aparte a 
asturiana (á que dedicaremos arti-

- go aparte, xui:ito ·á 'galega, dentro 
de pouco), podemos atapar gaitas 
( ou mellar · cornamusas) nas terras 
de Aragón, Cataluiiya e nas Illes 
Baleares. -

. Aragón é;.quizá a terra onde un 
menos agardaria atopar un tipo de 
g"lita moi : similar ao galego, e ade
mais descoñecido, poís poucos sa-· 
b'en da sua existéncia: R.eceb.e ali o 

1 
no me de 'bot', e_ no_n ten nada que 

a faga substancialmen~e diferente. · 
Os tanxedores d-; bot SOD; aínda 
bastante abundantes entre os cam·
pesinos e ·nos vales dos Pirineos. 
Adoita a tariXerse para acompañar 
o canto e · outros instrumentos 
como a-flauta e o chicotén. Outro , 
dos · seus ,. u~s principais é o de 
acompañar ~s d~nzas. 

Pódense atopa~ a·lguns ·eiem
. ' plo~ grabádos· nos discos da CEE 

. dedicadas á . música tradicional 
máis pura. 

Folkway's: 
novo selo 
discográfico 

,,.- E de agradecer, e nioito, que u.nna 
das maiores ' casas· distribuidoras 
cf<;J p~ís- como é Discoplay, decid~ 

·lanzarse ao mundo da edición e 
ademais cun · dos selos- (xunto a 
Topic) - ~áis imporranre <;lo .mundo 
da . música tradiCional. ·Chegan nun 

- momento no que, tras o paso a 
As duas feir:as máis soadas do . o verdadeiro. nome é MONTE TE- mellar vida de selos como Raóe_l, . 

día 1 de - nov~mbro, festa de TO- RROSO, -onde se simplif ico-U a do.: unicamertte Guimba.rda (que gran- · 
DOS OS SANTOS son. a Feifa de - hle sílaba TE nunh~ só. . - de labo~ 

0 
seul!) segue editar con_ 

M-ONTERROSO, no cent-_ro. ;Jas te- - · - · ·1 "d d F lk-wa' ye e' ·unha ca '° Esta :.explicación estaria _ dacor- regu an a e. o · -
rras -luguesas, e _a feira portuguesa do -C:ºª paisaxe física do -€amf>o da sa dos USA, 'criada hai case cua-

' de CEROAL, a poucos s¡uilóme- feira e non seria mais que un dos . renta ano~ por Mo·s~s Asch. Até o · _ 
-. tros da' fronteira de Tui;··ambas e. casos e·n que se pr_c:>.quce 0 fenóm,e- intre'" leva Pl!blicados máis de -dpus 

duas · coinciden non' s6 na data, , no de simpUfica~ió:n .da sílaba re- . mil discos,' entre 0s vários apa,rta- -
. Seno'. n na· sua cap·.ac1ºdade. d.e convo- ·· - -d d e se c.o,m. po' n Os ma.'1'" 

p.etida, veljti, o.) op{úiimo de F_ON- os os qu . · . ª 
. catórja de público e no aspecto fí- . TÉLLADA -por PONTE TELLA- interesantes (e· que a edición espa-
sico do lugar onde se realiza, qµe ·DA e tarnéñ,,·FONTE TERROSA. ñola d~beria potenciar) son os de 
son, nos dou~ casos, nuns· montes · , - que quedou en FON)'ERROSA, é Folk Americano, . .folk . Etnico, 
'charros e amplos como· eumpre P.ª~-. · non deix,a ·de ser curioso que ei;té Folk i-Iistórico -Amedcano e. Docu-
·ra un tal acontecimento. é precisamente o. segundp apelido .. mental e Político. A ·edic,ión espa-

Para dar a explica~iÓB do· no me do · descubridor de América; Don ñola respdta tanto as carpetas éo-
de · -M-ONTERROSO, recorremos Cristóbal de Colón Fonterosa. se:;~- mo os cadernós que acompañan 
comd<~mpre que podemos aos . tá a vella teoria do Colqn ponteve- cada disco, .iso si, ·l:raduC:idos ªº· . 
docum·: ·! os medievais, e ali ro- · drés que se resiste a ser enterrada? castelán. O -ritmo de edición vai 
pámoq · ·.,*l'.1: pergame_o de Sobra- 0 caso é que 0 seu ,primeiro ·ser lp's -cada mes a un prédo ver-
do do-s.· · nx'"es' do anQ 1118 que é 11 d d · te comp'et1ºt1'vo como ·e' apelido está grabado rias ve a~. pe- . a erramen ·. . 
chamad _-ÓNTEM ROSUM; es~e dras da igrexa de Santa Maria dos 0 de catrocenta~ pesetas. Entre os 
xeito d~ ··éscreber o no.me,_ debeu Mareantes ·de Pontevedra, e"' 0 se- prim~iros lanza:mentos cabe dest_a-

. le~ar 'a algun a11tor a interpretalo d Pet-e SeAger (B'aladas ~ gundo _,_ F <;mternsa- anda, . carpo car os e · ~ ~-
como MONTE ROXO, ou sexa fa- veremos, pola· toponírrifa galega AmerÍ:~anas Favoritas)' The Wat-
cendo, . seca. dra referéncia ~ aquea ~ , ·- p - il' "'ai nSohgs Woody i · adiailte. · · -- ·- son am Jy,.~ :iu '· . 

1 ' teri-a de tal sítio debería ser de cor - ; · · · Guthrie ("Baladas de. Sacco , e 
·vermella; non obstante, non sem~ Por . ~utra · banda CÉRDAL; 0 Va.nzetti"), a ·primeira parte do 
pre se-.deben tc:>.mar ao pé da letra riorrie da feira portuguesa, é tamé_n - Festivál de Newport do 59-6.0 e 
as -escr~turas dos notários e ama- a deno111inación de vários lugares o -lp de Rory &·Alex McEwen, do 
nuenses medievais, pois ás v~ces da nasa terra, e ref írese, sen dúbj- que daremos. máis infomiación. na_ 
paftiari o n_ome <la maneira que :da, a un abundancia! de CERDEI- sección de discos. --:. En d~finitíva, 
eles entendian que quedab~ máis , RAS ou árbore das cereix~s, q.ue unha gr!tnde nova para o campo 
larinizaclo. . · ' noutros lugares chaman cereixeire discográfico, por máÍs que se¿rnn 

Asi parécenos máis posíbel a e que está tamén na has<; da for- · _edi:'Cións que · .hai xa moito teinpo 
opinión do investigador luso Joa- mación do nome da vila ponteve- . - ' que debían de estar entre nós. 
quim da Silveira que entende_ que .dresa de CERDEDO . 
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·· Recente~ente · publi~Q:tl l-;'Rp:x:é,Jio 
· ¡ G.roba ,un art ig? na IJlOI ?~~,..cha~ 

inada "Gtari' En~iclop'ed1a Galle,. 
i gt;_,', :sbbre. t'cWifu. ~¡{ sig°'ificaci6ri.jda 

. ~ ihtiifreira' na' nos~til:ulthfa.'~üh :t~~r
tado <leste estudÓ refírese á ornee 
desta dariza, rexeitándo as teses 
célticas. Estamos " de acó'rdo até 
aqui polo que de ·} evolucjonária 
ten··a afirmación bofando por te
rra . tendériciás trabucadas qu·e vi
ñan de hai séculas. ,· 
·~ O celtismo pódese percurar (e 
investigando ·seriamente pouco se 

-veri~ del)1 noutros cant,os máis an
tigos que primitivamente puideron 
estar nunha escala pentat~nica. 

Por outra ba'nd,il., a partir daqu_i 
deixamos -de estar de 'acordo con . 
Groba, pois relaciona a orixe da 
niuiñeira coa "Basse Dahse" de 
Borgoña que estivo de moda nas 
cortes europeas· (e no povo) aló 
polo século XV. Nós atreveríamos 
a afirmar que isto non é asi. 

A. muiñeira galega ten unhas cu
riosas concomitáncias coas danza~ . 
irlandesas e escocesas máis coñeci
das ~orno gigas (extendidas, por 
outra banda, a toda Europa), e o 
seu parentesco primeiro non se 
pode _ négai. Segundo o investiga
dor irlandés Sean O'Riada, estas 
danzas (lonxe do carácter céltico 
qu·e ali -tamén-.lle querían 41:dxudi
car) tiñan orixe nas danzas- e na 

-música ~o Barroco italiano (non 
esquezamos que compositores tan 
importantes da_ época .como Ge

. miniani, vív:iron en Dublin), que 

A ·confusión 
mental dos. 
comentaristas f olk 

Un persoalmente coida que a- elec
trificación -e . desd~ o' prii;neiro 
coidaba tamén non cair en polími
~a,s, pero- é má para_a música tra
dicional pero que, enfin, pode 
chegar a' ser aceitada, ainda -que 
non de boa gana. Pero <liso a ouvir 
o que dixo o ínclito Alvaro. Feit<;> 
no seu programa .(para máis ca
chondeo t!Ítuládo pomposamente 
éancioneir:o Tradícional) vai un 

. longo e .profundp abismo. A ·este 

x: L. T EMEZ 

contaminaron ou enriqueceron a 
niúsi~· popular d·e , h_arpa, própria 
do país (O'Carolan viveu por 
aquela mesma época). 

Garda tamén a muiñeira outro 
parentesco non menos importante 
coa "Bouqée" : calquera que ouza 
unha de~tas danzas nos diferentes 
tipos de cornamusas francesas non ,, 
dubidará en conectala coa nosa 
muiñeira, e comprenderá que o 
que nós dicimos non é pura espe
culación. Vistos estes dous peque
nos exemplos, podemos case afir
mar que a forma actual da muiñei
ra provén dunha evolución do sal
tarello it~liano ou da giga france
sa, e irmanada (coas diferéncias 
que os distintos pavos impoñen) 
coa 'bourrée', que traducindo to
do a datas, faranos ver que a orixe 
non vaC máis alá do século XVII, 

· lonxe do XV que postula Groba. 

señtJr non se lle o corriu nada máis 
que poñerse a dicer que xente 
como os Beatles, Michael Jackson 
e Vangelis serian algun dia música 
tradicional. Asi nos lo ce o pelo. O 
señor Alvaro F eito destaco use xa 
polo seu libro sobre Alan Stivell 
(trabucouse Xoan Manuel Carre-ira 
ao dicer que era pior. o smceito do 
libro que o autor, e agora queda 
demostrado), túrbio, revolto e 
manipulador-. Con xente desta ar
naxe xa sabemos o que lle queda á 
música tradicional, polo menos no 
rádio estatal: desaparecer; pois 
non debía permitir o · mundo da 
música tradicional que tais ineptos 
nas suas cuestións falaran ou es
crebiran sobre elas. 

·Mazurca de Bretaña . 
~ . -
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A partitura .de h?xe é u.nha _melo
dia galega -a ·MazÜr.ca de Bretoña. 

. Unha versión· grabada acce,síl:iel 
pode ser a que re'centemente saiu . 

· de Pal?-lo Quintana no seu lp "O 
tego andante" .(Rua~a R9154-D), _ 
e que se acerca bastante Ol que 
cl.ebelJ s'er o tema na sua orixe, 

. virtude que -sempre ten este in.tér
prete. A · mazurca_ é, -, con1._0 tantas 
outras, unha danzá de orcye popu-

1 

'la{ q·· üe -desp·ois se='fixO' 261-feSa.na, e 
~ • ' r ' ~ ~" .' ~ \.. ..¡:: , 

apareceu por Cent!oeuropa ~o 

. polo século XIX. En Galiz.a cábe 
supor que se fixeron populares po
los anos vinte e trinta, p0is, como 

_ semp11~ , chegaron - con ~traso. A 
- peza foi i¡ecollida en Bretoña, en 
~úgo, e a . partitura folnos dada 
por . Xosé Lo~s Foxo . . A inelodia 
coidamos q*:e}~~ ,bastante boa, e 
válida para bfffii. . 

' 
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axenda 

Campaña de recól.ljdá 
*"l;_ápizes para Nicarágu~'. 
da AS-PG . 

A As.•;°oé:ia~om SÓcio-Pedagógica 
Galega,. iniciou unha campaña de 
n;collida de lápices para axudar ao · 
povo de Nicarágua. . e 

A raíz desta campaña nace da 
inexistente capacidade . do país 
centroamericano para ~ompofrer 

lápices de grafito. O déficit que as 
autoridades nicaragüenses estiman 
no 1982, é de 11 millóns de lápi
ces, calculando _ Wl"' incremento 
anual, na demanda, de- 700.000· 
lápices. Para superar esta situa
ción, o goberno sandinista quer . 
instalar unha planta para a produ
ción deste imprescindíbel útil es~ 
colar, de xeito que só fose preciso 
o ~afito . . O proxecto inicial xa 

- está preparado, pero tardará• tres 
anos en poder ser levado adiante 
segundo as previsións guberna
mentais. 

Dada esta situación o apoio á 
iniciativa da AS-PG, fica plaro. Se 
Nicarágua, segundo dados interna-

. cionais, foi o pais do mundo que 
ma1s rapidamente erradicou o 
analfabetismo , parece un deber de 
elemental solidarida4e contribuir 
cun pequeno graociño de area 
(con lápices!!). a esa tarefa. 

A campaña de recollida realíza
se sob o lema :''POLA DEFESA 
DO, DIREITO AO ENSINO EM 
TODO O MUNDO", e pódese en
_tregar lápic_es nos segu intes pontos 
da nación : 

_' J COR UÑA : Libraría Lume. 
LUGO ·:Librarías Biblos e Alonso. 
OURENSE: Coléxio de Doutores 
e Licenciados. PÓNTE.VEDRA: 
Librarías "El Pueblo'.' e Paz. FE
RROL: Libraría Helios. SANTIA
GO : Libraría Couceiro. VIGO :Li
braría Ir Indo. 

Ou ben enviar a axudas á AS
-PG, no apartado de Correos 
-OURENSE. 

Xosé J\flanuel Martínez CX:a 
BE IR.AMAR 
(Premio Blanco Amor 1983) 

_ Outoilo fotográfico .na 
Casa da Xuventude 
de-Ourense · -

l ¡ · 

Durante togo o mes de N.ovem-
bro, a Casa da Xuventude de Ou- · 
re9se ~rg_aniz¡-unha xeira de ªsb~ 
vidades que ten como núcleo a fo
tografía. 

Do dia 14 ao 19, na Biblioteca 
da pró.pria Casa estará abert:~ unha 
exposición de diferente bibliogra
fía sobre esta arte, con materrais 
cedidos por · _!i.brerias e entidades 
editoriais. 
, O 24. e o 25 de novembro, -ás 8 

· · do . serán, proxectaranse dous cor-

CONCURSO FOTOGRAFICO 

Convócase concurso fotográfico parn 
fotografias en branco e negro con arre· 
glo ás seguintes BASES: -

Primeira.- Participantes. Poderá par-
. ticipar toda a mocedade, calquer xoven · 
entre os 14 e os 30 anos. · 

Segunda.- Tema. As fotografias 
apresentadas deberán ·versar sobre o 
Outono. Dentro deste tema haberá 
unha sección para "o magosto" como 
festa típica da estación. 

Terceir.a.- Formato. As fotogr-afias 
estarán entre os' 24 x 30' e os 30 x .40 
cm. E deberán vir montadas en cartu
lina das mesmasdimensións que a foto. 
Na parte posterior levarán o lema. 

Cuarta.- Admisión. ·A obra apresen
tada por cada fotógrafo irá acompaña
da dun sobre pechadó no que figurara 
na parte exterior, o mesmo lema das 
fotografias e no seu interior unha folla 
contendo os ·dados persoais do autor 
(nome, apelidos, enderezo, teléfono ·e 
D.N.!..). 

A entrega das: obras farase na Secre
_taria da Ca53 da Xuventude, Capitán . 
Cortés, 29-4 , polas tardes ou ben fa
·cendo q envio por correo. ,_ 

Sexta.- Prazo de ·admisi.ón~. Estar·á 
aberto entre os dia 1 e 26 de ·noveni
bro. 

Sétima.~ Xu~ado. Estará pre-sidido 
polo Presidente da Casa da Xuventude 
e a sua composición farase públi.ca con 
antelación. 

Oitava.- Fallo. O xurado dará a co
ñecer 'o seu fallo antes do 30 de novem-

colección 
extramuros., 

-·~ 
EXTRAMUROS 

Xavier Costa Clavell 
- LOS GALLEGÓS 

.. -..... 

tos Cincmatográfi~os sabre o tema ·_ 
cedidos pola embaixada francesa:. . 

Desde o dia 2 até o i 6 de n'o'-
vembro impartirase un curso teó-
ricó-prátiéo, dirixido por Eduardo 
Raimúndez Perrer. 

Paralelamente a todas estas ac
tividades permanecerán· abertas 
sucesivas exposicións de ....fotogra- ' 
fi,a. Ali pendurarán os seus traba
lÍos Pepe S,eoané, PabÍO González, 
Xosé Lois \rázquez "Che" e roáis 
Miguel Anxel Piñeiro Devesa. .·. 1 

.Ao teínpo.destas ·xotnadas a Ca~ 
, 1 

sa <la Xuventude convo~ un con-_ 
. curso fotográfico sob as seguintes 
·bases. · 

. bro, este gerá ,carácter irrevocábel. 
Novena:- OrlXinalidade. As obras 

apresentadas non poderán estar· publi- -
cadas nen te.r reé:eoido prémio noutros 

. concursos qu·exposicións. 
Décima.- Exposición. Coas mellores· 

fotografias farase unha exposición na 
Casa da Xuventude os dias 28, 29 e 30 
de novembro, aber-ta ao publico das 19 
ás 21 ,30· horas. · 

Undécima.- Prémios. Patrocinados 
pola Delegación Provincial da "'Conse
llaria de TurismÓ, Juver-itud y Depor
tes" de Ourensé, estabelécense os se
guintes: · 

Primeiro.prémio: 1.5.000 Pta. 
Segundo prémio: 10.000 Pta. 

~Terceiro prémio: . 5.000 Pta. 
Prém io especial á mellor fotografia 

s.obre ''o magosto" 15.000 pesetas, pa
trocinado polo Excelentísimo Ax.unta-
ménto de Ourense. · · 

Cada ur:i dos premiados· recebirá ade
ma is unha escultura deseña~a, e fei:ta 
polo ceramista Alfonso M. Mora. 

Os prém ios non p_oderán declararse 
desertos. ' 

Duodécima.- Propriedad.e. As obras 
premiadas pasarán a ser propriedade da 
Casa da_ Xuventude, que poderá facer 
µso público das m~smas :cita·ndo .sem
pte o home do autor. 

Décimo terceira.- -Devolución. Os 
traballos non premiados serán devoltos· 
acis seus autores do mesmo xeito . en 
que foron entregados. 

Décimo cuarta~- A participación no 
coñcurso supón a· aceitadón ·total das 
presente; bases.' 

,.,. 

(Ven qa páxiría 21) 
~A 

dados-. sinxelos e sobrios. A serví-
dor parecéronlles precios.as. e moi 
concordes co sen59. fra~~iscáno . . 

A NOSA TERRA/23 

fmeza d·o P, Silvarrei; franciscano, 
afiliado de -meus abós. O .rosario 
que lle nouguera ~oJ~, Silvarrei vi
ña <Je -:C:erra Santa -a nai de sérvi
d_or chámalle . sempre os Santos 
Lugares- sei que tiña moitc;> méri- ' 
to. Non soupo que foi dél. Desp.a-

O que @scr~be _qúíxo tragu~lle a 
súa nai;, qué-:aÍnda é ben re.zadora, 
un recordo de ~Ís . .Merc;u un ro
sario/ de rosas, . 4-dses recendente"s.; 

. _ receulle · nunha -feira de Rábade. 

· Dicen estar f eitos ' das roseiras Sín 
. ( . 

espiñas de Santa María dos Anxos. 
A miñá: patrona quedou moi gus
tosa co\ ·agasallo .. Inforrneina. de • 
que . o rosario xa tráguía tódalas 
bendiciós mais ela, por siascaso, · 
·levoullo a · bendecir de- novo ó 
. " . . . 
crego da parroquia. , E aínda me 
notificou que tivera.· outro rosario,. 

(Ven da páxina 21) 
I .-- ~ 

esa máxica transparéncia con que · 
se dan a quen os contempla, que; 
dan, no pincel de C~lmeir<;>, per
feitamente transplantados. Arrin
ca .da mesma teaa' as ráíces para as 
levar ás telas en '.toda a sua plenitu
de e delicadeza. "E a maravilla da -
t.erra á que ur{ está unido, da qtie 
un non pode se .desprender. E o 
rtoso'', dirá o pintor. 

O . cotián .da vida galega,· dos
seus caracteres, d.a sua xente, que 
aparece como µn todo, cpmpón o 
mundo · pictórico e vital de Col
meiro-. Incluso os seus bodegóns 
non si~ho}izan naturezas rriorta:s, 
a eoi encarrégas'e , de ·.darlles vida 
através da sua lumfoosidade. El di : · 
"En inverno,· os .meus cadros vól
ta.nse bodeg(ms ser{~ q{ie eu me de
cat.e_ . .. E é qae; perto do lu.me, todo 
se fai mais íntimo ... Os. obxectos , 
·están máis á vista, parece que se 
éompoñan por si mesmos Pª!ª 
uri". 

Ainda que o seu labor se desen
volveu case todo fóra da sua terra, 

-entte . :Arxen5ina e P_aris, cidade 
que consagrou o seu nome e ·a sua 

· pintura, C?b~eiro cons~rv3:. o gale-
, guismo porqúe forma 'parte del, da 

sua .obra e da sua vida. Pois foi na 
mesma· terra onde-~aceu a sua ·in
clinación pola pintúra .. 

colección 
montes e fontes 

Margarita Ledo Andióri 
·,MM1Á-FE 

Teresa Barro 
INTRODUCCIÓN 
ltASTROLOXIA 

. ". 

INVITACIÓN Á-.·NARRATIV A 
Antoloxía da nárrativa-
galega con te_mporánea 

Ten a dúhida de si-o perdeu ou llo 
rmibaron. ' 

A Umbría é". -a 4errn: de San 
. Francisco de Asís. A terra roáis 
importante do mundri : aquí na-s
ceu a prodixosa frol do amor . a· 

. todo ·o creado. Me.nsax·e q~e m.oi

.. t-0s non · comprenden e .que case 
ninguén praét;ica. 

Pintor e poeta 

Moitas son as exposicións que 
Colmeiro fixo ao longo do seu en
camiñar· artístico : rinti en total, 
das cales oito en distintas c'idádes 
de Galiza. A.inda que el nort quería 
facer unha exposición antes de · 
cumprir o~ cuarenta anos, pois 
considera que "un pintor non é 
pintor até que pas¡:i. moito tem
po'', a necesidade de cartas obri
gouUe a facer a prhneira en 1928, 
en Vigo. 

pesde 1930 _a 1935, c;ledico~use 
á pintura abstracta, pero conta 

. que· neste último ano, "ante una 
reali.dade que me cqmoveu, unha 
muller co seu fillo· en brazos, 
veu!ne ese arrebato" que, ás veces, 
vennos aos pintores,' e abandonei a 
abstrac!ón. ApeSa.r cliso, estou moi . 

. contento da experiéncia que me 
supuxo". · 

O actual labor de Co1meiro dis
tribúese entre as casa-estúdio que 
te~ en Paris, Vigo e C~apa, a Sll;3-
alc;l ea natal. Nestestreslµgáres, se
gue a fa~er unha vida sinxela, de
dicada á pintura·, ao debuxo e· a es-

. creber. Porque -Golmeiro, aparte 
de pintor, tamén é poeta, e, leva, 
na sua sensibilidade, a sensibilida
c;te e ·o acento da terra· e a vida g~-

·. legas. 

colección 
.xabarin 

xabarín 
Jules Verne 
A VOLTA O MUNDO 
.ENQITENTA·DIAS . 1 .. 

Osear Wilde 
APANTASMA 
DÉ CANTERVtLLE 

Alphonse Daudet 
CARTAS DES"b'~-
0 MEU MUIÑO . 

ediciÜns xerais~de galiciá. s. él 
~r. Marañón, 10 - Tel. (986) ~96ÚG-29623} . ~ VIGO . 
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EsCo rrent8 ndo espí ritOs· e ·. Persegúindo-vQIVoretaS 
- _, r • -

SHIGAYAMA . . 

M.V. 

Polideza e audá~ia están presentes nunha 
- danza capaz de interpretar momentos da 

vida, cotidiana, eancións líricas -e lendas 
populares nu h espectáculo no que -
perviven sentimentos de' sécu los, _ 

· igualmente ·válidos hoxe. E a Escota de 
· . Danza Tradi~ional Xaponesa-Shigayama. 

. Shigayama é unha -escala de -danzá fundada 
por Mansaku Shigayama, un artista co"recigráfico 
da época de Edo (século XVII.). E ,amáis antiga 
escala - qe · danza tradicional xap(?nesa. 

Durante a actuación en Vigo do gru.po, hai- · 
uns poucos dias, pbidemo.s fa lar con Seshu Shi- · · 
gayama, ,unha das tres _mulleres que traballan 
nesta ·obra, e actual directora e córeógrafa de 
vár ias compañias teatrais do Xapón : E11 1948 a 
escala ·shigayama concedeü ·lle o se_u· .visto bon -
para adoptar o nome artístico de Seshu Shiga
yama . . 

Ao frente deste rnovimentó artístico está ho- , 
xe se·i Shigayama, de~ceridente en decimoquin
ta xeración, do fundador Mansaku ·s., é polo 
tanto o déc'imo quinto -director da escala que 
leva o seu nome. · 

" Este baile ten xa máis de trescentos anos. A 
n~sa escola conseguiu facerse cu_n gran nome. 
Hai várias máis e en todas se bailan danzas típi
cas _xaponesas, .~CJi semell(!ntes. entrn si, pero a 
nosa é a escala máis antiga", dinos Sesliu. · 

"No: baile tratamos temas relacionados coa 
relixión, co traballo, as colleitas, etc. Pouco a 
pouco fumos influíndo no teatro 1'Kabuki" · 
(teamén no baile '~.No''. Hai mistura do.s dous -

-ao tempo ·que tocamos tema~ ·da vidá como. ; 
amor.- ~ os seritimentos. O baile .~ x~ponés ten 
sempre tres compoñente~: un ·relixios.o en 'base 
a un s·imples movjmento mo¡ le.nto, outras coÚ- · -
sa_s led_as mói animadas é outra parte de panto- . 
mima." 

"-Unhas da_~zas moi fem inioas-" 

·"Aqui r-epresentamos catro peZiJS~ unha-s dan
zas -. moi ·femin inas, cada baile ten unha lénda ou· 

_ un Pi;>~ma ~u u:-n ·s~~timento". ;. · 

/ - . -

í'Tenaraiko" (Uñha peque~a aluna). Primeira 
representación ·1792. Nesta peza· exprésase o 
cand~r e a grácia dura.ha n~na no .seu camtño de 
regreso a:casa desd_e a escala prim~ria á qae asls-

·'t:_ .. Na danza repres~q_ta_ ns~ diversas pasaxes e . '·representación, _ 1811. Durante m9ito tempo 
acti_tud~s da nena, xogar:ido á pelota, persegu-in- existiu no Xapón a cr_éncia do_ que o león posue 

BMiMMiii!MIMMM.iiiii _ do volvorétas, _ou disfroitan~o do,xogo que-adi_-_ - _'unlia enerxia -capaz dé . dispersar os maos, €spr- _ · 
viña a_ sorte,_ leyanqo· consigo os libros e o p~ra- - -ritos. Po~ este -_motivo, os artistas folclóricos 
so!·ba.ixp. o sol da pr_imavera. ; - danzahan á entradá de cada casá imi.tándo ao ~ 

. - - león e recitaban unha .espécie 'de pré'ce par~ es-
-"Sakura sakura" (Flor de cerq_eira). Tr,átase cc;>rrentar_ós espírifos do mal. Co paso do-tem- _ 

dun_ha fermosa canción tradicional. Ai'nda que po, esta danza de ritmo moi marcado · foi ádapc : 
non --ten · nengunha significación especial-, e a táda ao repertório coreográfico do Kab~ki. _, 
canció~ - popular xaponesa· por ·exceléncia '. Co -- ''.A danza tfaélic~o_n-al n~ Xapón ;:~;:iise __ perden~ 

·rítmico balanceo do abanico exprésase a beleza - d 
sinxela e natural -da flor. da cerdeira . . A danza - o pouco a ·pouco, ex~_lic~ S,e'$hu _· S~-lghtáma,· 

. , · nós tratamos preci~i:ir:nente de qüe non 'se per.da".-
representa· o· movimento 'dunha fada surxida Hai xente que "teri moito ·inte~:és·· en ·aprender;·· 

- ~e~ta" flor· As escolas non son .o mesmo que aq_u.J,'" eú ppr 
"Renjishi" (un león . e a s~~ cría). Primeira · . exemplo son profesora, perc;>' s6' pocfo -ter ·Ünha··· 

· representación t861 > Na montafia sagrada de _ aluna ou duas como .máximo; e durante 'uritia . 
Seiryozan vive a divinidade da sabedoria Be>di- hora, lago v~n outra per'saa· a ensinarlle_." 

-hiss'attabá __ Monjiu,:xunto cim león que lle serve ,¡A nosa danza, seg~e decirído Séshu, vai . in-
de mensaxeiro e a cría deste. Para probar a va- corpo~ando pasen.iño ~ousas novas, cámbia al
lefitia d'a ·cr.ia, o león déixaa ca ir -a un abismo '~ gunha parte, pero a maioria ten douscento~ ou 

.desde o alto da montaña. O_ animaliño 'supera a -tresceritos arios, a evolución. é moi lenta".· 
'proba e rube a-xllmente desde o fondo reunín- Seshu remata desexando que o público en- · 
dose co Íeón pai na cima. As mostras d'e led ícia tenda o 'seu baile :'pode non_ entender as ve·rbas, 
que se producen no encontro representan un _pero si a pantomima e as canGións, porque son -
canto ávida . moi bonitas, ad~mai-s os sentimentos de ·corazón 

"Ethigojishi" ' (O león de Echigo). Primeira son moi semelfant~s en todas par.te;." 
' •' 

·. 

_A· rebelión dos 

,manzani_llos 

MANUEL RIVAS 

No recente congreso provincial de 
Alianzá Popular da' Coruña presen
touse unha comunicación~ sobre 
' 'La caza.y sus problemas '. '. Verídi-

. co. Entre po-sicio,namentos, espec
tros, diagramas, entre un profundo 
debate sobre si o que compre é 
·construir un partido conservador 
moderno, ,un modérno partido 
conservador ou unha conserveira 
moderna, aparece o militante de 
base, acaso con sombrei.ro. tirolés, 
e ,plantexa unha cuestión clave 
que lle bula nos adentos: Señores 
del comité, ¿qué pasa coa caza?. 
· -Eso, eso. · .. e cos garbanzos, 

¿qué pasa co precio dos gar
banzos?, afirma -confundido 
o t ípico pelotas. 

Don Manuel c·ontempla o audi
torio e, facendo acopios de pa,-

- ciencia, apunta nunha· axenda: 
"Urxente, cambiar garbanzos. por 
meló.ns". Pero -o pr imeira· interpe
lante atusa o bigote de Bufa lo Bi ll e 
volve á carga: "A caza, ¿qué pensa 
o secretario de orga-nización sobre 

- a _caza?". E a rebelión dos militan 
tes de base, dos manzanillos. Todo 
está pactado, consensuado, coci 
do. Pero da ultratumba participa 
cipnal, .xurde a voz do rnilitante 
i_nasequibel, ergue o índice e 
provoca suores nas poltronas. A 
ver, que tale Pepiño o ·de Arzua. 

. "Con la venia, ¿qué culpa tiene el 
tomate?". · 

A rebelión dos manzaní//os non 
é un fenómeno exclusivo das 
de re itas. Leidos os · informes do 
comité cenfral, coherentemente · 
explicado o retrocesó na loita de 
masas por mor do confusionismo 
da .socialdemocracia pequenobur-

. g~esa, impregnada de centralismo 
xacobino·e a fascinación do consu
rnism·o imperialista, -e ·cando o 
r:wbeiro de tabaco e·tedio aconse
lla 11.fetirarse ás buhardilla-s ,.de 

. inverno, os ollos volvense con 
espanto ao inevitabel "manzani
llo": "O Antón non ven ás asam
bleas desde que l'igo~ eón Lolita··a 
de Chantada". -. 

-¿~ o de Af.ganistan,?, rema- ·. 
', f ~ cha 'un tr.otskista "de· Cárba- . H 

·r. Ho, aproveitando a.cmortuni- :. 
. dade. · .. ~·-- ·.· · 

Os incordiantes de base ·s:a.ben-
se fortes.· a ·s rnili_tantes. de partido 
están máis ·escasos .que os perc~
bes no_- Roncudo ou os sem.inar1s-

. tas en Mondoñedo: Houb.o ün 
tempo en· q~e· se abrían expeden
·tes de expulsión· por bailar o.aga·'" 
rrado cunha revisionista. Hcixe, o 
incordiant~ de base baila osQ.ajarí
tos -e: o secretario xe.ral ten.lle que 
pagar as copas. ' 
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