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Saturn·O· devora 

aos $.eus fi.llos 

·cartas 
OS NENOS GALE'GOS 
~A ESCOLA 

't 

Todos os pai.s lles falan ·aos fillos o 
seu idioma ou o que pensan qúe é 

. mellar {de máis finura). 
Os nenas galegas apr~nden G idio .

ma dos país, o gallego, quer dice~, 

maman o galega. 
Na sua casa· só ouven falar en cas

tellano á rádio e á televisiór;i e.algun
há conversa, pero pDr suposto que o 
neno antes dos catre anos non lle fai 
caso nen á rádio nen á conversación 
do_s maiore5, só lle fai algl1n caso á te
levisión, pero non é ao que di senón 
ás imáxes. 

O ne no antes de marchar para ·a 
escala xa vai ouvir causas isobre ela e 

· · ainda el vai facer perguntas. Os pais 
van lle falar ben dela 'pará que .vaia a 
gusto. "Qué é ·a escala?, é un sítio 
onde ti vas ir . aprender moitas causas. 

co ; :etc ... :'. e má.is recentem_ente. EdÚar- . 
·do Giutiérrez rio libro "A.nasa li'Agua _ 
é o naso escudo", por Citar algun. 

Eu non fago mái·s que r~cordalo, 

incluso con palabrás suas e .e'ngádoHe 
,.. algo que xa me sucede u a min. Se is
tó pasa ainda, é que hai RACISMO, 
con letras grandes para que se vexa,_ 
RACISMO entre os nenas. Hai que 
tomar . unha rápida solu,ción a este . 
grave ·prob.lema. · · 

MIGUELAN X O ABRAIRA . 
. (15anos) , 

Me ira .( Lugo ) 

ASTURIES YE NACION 

Xuramente-y .. estrañará al lletor ·há'
bitual del v.uesu. periódicu y a vos 
mesmos el arrecibir una carta n'idio
ma asturlanu, polo cual y anqÚe nun 

Primeiro foi a dimisión. de .Rey ~e ·Roa;_ lago a do .Vice-presidente econó- _ ao haber un ha mestra moi lista. Ta- . 
mico Carlos IVlella. Despois seguiu o mesmo camiño o Conselleiro de In - mén uns nenas coma ti que van ser os 

tengC? mui nidio si debo xustificar el 
fechu d'escribir en asturiano esta car- .. 
ta, paezme que .la razón prencipal ye 

dústria. Qué pasa no Goberno autonómico dé Galiza? teus compañeiros. A mestra sempre 
lle hai que facer caso, eh ... " 

Algun dep.utado pediu explicacións ao Presidente: non tivo resposta. Recolle isto con gr'ande afán e xa 
· Máis, .o Pre·sidente atopábase de invitado dó Círculo Mercantil' de Vigo. ve raa sua mente cónio é a escala. Ao 
. Cántos Vigas ne_cesita a nasa ·Galiza!, exclama en Vigo esté "Cabalefro ir 0 primeiro dia con este. conceito 
Solitário", se.ñor F. Albor. Pero todos sabemos a-r:esposta: quenrnanda, s.úrxel!e .. un problema, pois vaisé ato-
manda; ,ou "onde manda capitán / non chista mariñeiro". Sáturno non se. · par cunha inestra· que non fala igual 
retirou ao Olimpo para deixar a terra a Xúpiter. Alianza Popular, onde .· que el e que os país, que el non en-
manda Saturno, non admite os xogos de infiltrados por ben intenciona- tende e como a el lle dixeron que a 
dos que sexan. mestra era moi lista e os país son moi 

De;pois de tantas exp~riéncias históricas, parece incríbel que haxa en burros 'por non falar igual que ela, 
Galiza quen pense que se poden utilizar os partidos· españois para sacar pois _!lOn talan igual que ela, tamén 
algo Útil para' este pa'Ís. Aí están os "infiltrados" de ÁP;· teñen que sair vai pensar que talar como a mestra é 
sen lograr nen a mi'nim~ concesión de me llora .. Ar queda'n as "pétreas fi- . ---- falar ben e falar como os país falar' 
guras de cera dos · infiltrados r.io PSOE", tan louridas como os solpores 
dos. outonos composteláns. Na-da eran, nada son e para nada serven: tris
te destino dos entreguistas. 

. . 
Hai hoxe ,dUé!S posibilidades para botar algun firme na terra galega: 

unhas pesetas de voltas para empregar e o símbolo de Gastelao para alen
tar o ánimo dun povo. Qué adopta a Xunta de Galiza? Impide a utiliza
ción deses --non tantos- milleiros de millóns no proceso industrial, de 
acordo dos proxectos .de Mella, para facer' deles esmolá, tapaburatos e 
gaf:ío de am_igos. E de Ca stela~ nen sabe qué· facer: seguramente teme que 
o seu cadáver despida raios contra unha escolta dun goberno de AP, que 
é dicer dos que sempre loitaron contra Castelao. 

· E asi pasan os anos deste pseudogober-no autonómico. Pérdense os dias 
en trapicheÓs, abúrrese ao povo con caciquism'os fedorentos, desperd ícia-

- se a enerx'ia dun pa fs en combinacic?ns e recombinacións. E o ~usto ._ casti
go dos que serven a amos lonxa.nos, dos que son albaceas dos testamentos 
dos Reís Cat~l icos. Cando algo queren facer para este povo honrado, cae.n · 
na ollad~ de Saturno· que non perdoa. 

. ' - . 

· Astra cándo seguirá no seu cabaliño o. Cabaleiro Solitário da Xunta?' 
Cándo l'le tocará a el- ~er devbrado? Non gastamos de n:iortes; todos so
mos necesários nesta Gal iza empobrecida. Pero o espectáculo esperpénti - _ 
co da .Xunta ·é capaz de superar todos os que criou Va lle lnclári. E hora 
de que aprendamos: ou os galegas gobernamos Galiza s?n Satl:l.rno enriba 
de nós, ou Saturno seguirá devorando a cantos fillos lle nazan ou lle po
ñan baixo· as .asas os cuco~ d~ sempr~. 
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mal. 
Outro grave problema vai ser o 

dos compaí'íeiros, pois un pequeno 
grupo deles que viñeran de fóra do 
·r'iéii's _ou- os ~eaücaron en castellano 
vanse crer superiores a eles, poi_s t<;1-
m_én_ lles dixeron ·o mesmo· a respeitcl 
da escala, e ao talar igual que a mes
tra van pensar qLJe son máis listos que 
os que non falan igual que ' ela. lsto 
vaille tr_aer graves problemas, facé-n
dolle ódios ao se_u idiom¡:¡, á _sua cul
tura e á dos país ... 

Por esta causa, en pasando o tem
.po, _ b_ naso nena que aprendeu a falar 
castellano por culpa da rádio e da 
TV, dos libros, da me.stra, etc .... co
mo ten; asociado que talar castellano · 
é falar ben e talar galega é talar mal e 
polos outros problemas que ·11e trou" 
xci non saber castellano, vaise insultar 
a si mesmo, aos seus pais-, á sua cultu
ra "nós non talamos nen ·galega nen 
castelán nen nada, falárnos casÚapo", 
isto pensa, pois xa coñece o galega 
dos libros {·académico) e ve que non é 
igua:I ao que lle aprenderon . lsto, ~o
m~ xa vostedes saben, pasa en todos 
os idiomas, que' hai o idioma do·povo 
e o ·idioma académico .. e máis no gaÍe- · 
go pala culpa da incrustación docas-· 

' te-ll~no no naso paÍs. · 
Está, como ~a dixen, viciado pala 

educación. e polos' momentos arnar
gos qué lle fixo pasar o sqber fatar o 
galego e ncín o castellanp . . 

Xa máis ad.iante 'uns poucos· van se 
dar conga. de ·que pensan -así polq edu
cac;;ión que recebiron, pero outros, 
non se van dar conta e vanlles. talar 

' aos fillós no idioma ·que eren eles me- . 
llor {máis ' fino), o ca.stellano. ·lsto fai
lle empoqrecer. a un idioma, o galega, 
qu.e é ~oif~ ~áls vello -q~ue o que se 
enrlqt1ece, o castellano, _ 

Pódelle pasar isto a un filio do pa
vo?, podér non pode pero pasar pasa, 
qué salvacións se encontran a este 
problema? Fa·~arlles a todos castella- · 
r.io, isto non _se· pode facer ,-pois seri·a 
matar un pavo, a · cultura d_os pais,· 
dos nenas, Como dixo Castelao, seria 

. tanto como tirar o Pórtico da Glória. 
Eu_ só encontro unha solución, que o 
neno ouza á telev.isióh, á rádio, á' 
mestra e que lea, no seu idioma. . 

que. el asturiano ye la mio ilingua y 
.que xunío al mio curtiu conocimien
tu la llingua gallega, fexo que anantes 
d'escribi-vos na llingua del 1 m¡Jeriu, 
vos escr.ibiere en llingua asturiana. 

E 1 sen de estes .lletres ye que den
de fc1i' c;lalgún tiémpu, vengo obser
vando, que nes vue.ses fueyes cuando 
VQS referf s a los problemes nacionales. 
del Estay Español, ca-yéis nel simplis
mu y. superficialidá -nun sei si inten
cionaos o non- de · enumerar les na
ciones gallega , ' vaca y catalana, na
más, como si el restu les nacione's
problema güeLprimíes per esi ~antas
mas nomau "España", nuñ esistiéra
mos. 

Al mio paecer, ser anguaño, nacio-
' nalista . revolucioaariu galle_gu, vascu 

o catalán, ye comprometese dafechu 
cola problemá-tica de tolos paises que 
sufren el .imperialismu español. Nun 
se puede, decir qúe talu territoriu ye 
nación o nun ye nación, poi númberu 
votos que llogren les dist~ntes opcio
nes nacionalistes que se presenten a 
unos cornicios elletorales, nesos res
peutivos territorios; esti -ye l'argu
mentu que utilicen los imperialistes 
pa xustificar . la so colonización so 
paises con poca "concencia" nacio
nal. Sigún esti criteriu, por exemplu 
Gal iza, nun seda nación- al obten'er 
munchos menos votos los partí os na
c-iona listes que los españollste; o en 
comparanza con Euskadi, sería me-

~ nos nación Gal iza. Polo cualo tiende 
tar bien claru el compromisu de los 

· nacionalistes revolucionarios con to
les na.ciones baxu la opresión impe
rialista y ésa solidaridá internacional 
tien que se demostrar na prautica . 
lSinon, ónde taría la diferencia entre 
un nacionalismu revolucionariu y un 
nacionalismu burgués ... ? 

Na Constitución Española, a parte 
de nun reconocer el drechu a I~ aJto
determinación de los pueblos que se 
attropen nel Estau Español, divide el 
·"Estau de le_s autol)omíes", en do

1

s · 
categori'es: N~cionalidaes y rexones. 
Los nacionali·stes revo.lucionarios de 
tolos paises del Estay Español, tien~n 
que se oponer radicalmente a esta di-

. visión, xuniéndose colos ·de les nacio- . 
. na 1 ideaes que esa Costitu'ción enzia

rra nef grupu les. "rexones". Ya que, 
o hai recon¿cencia de toes les na 
cionalidaes o nun fa hai pa nenguna. 

El problema les naciones del Estau · 
Español, nun Y.e sólo el ~e Ga liza, 
Euskadi y ~atalunva, ye- el de ocho· 
naciones que sufrén ·1a o·presión de ún ' 
país-pantasma: Andalucía, : Aragón, 
Galiza, Euskadi, Canaries, Catalunya, 
Castiella y Asturies, é6mo ya 'defen
diere .. nel Senau ~spañol el senador 
catalán U4_is . M?rfa Xirinacs, en so 
dfa. rra, Xosé Lodeiro. . k Depósi to L~gal: B·l-1121-82 

lsto xa o dixerón tiai 'tempo figu- . 
ras importantes cómo Castelao, R:rs- -

. PoÍo demás· el -vuesu· periódicú, ye ' 
de lo poco. que -en materia ·de «prensa 
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d'izquier:.des · nacionalis'ta y de calidá 
se. pue a·trópar nesti Estau Español de 
le¡s ñarices, .polo cu a lo · quinxere .alen- · ·· 
davos pa que continéis con ·esi ' vu.esu 
llabor . 

· Pachu Argüe lles Sierira 
LLANGREU (ASTURIES) 

A MULLER E O TRABAL LO 

A' delegación Provincial de Trabal lo: 
As dificuldades en que se atopan 

as mulleres en paro para con,seguir un 
posta de traballo ; está~ agravado na 
prática non só pala falta d9s mesmos, 
senón tamén pola predisposic'ión em
presarial organizada, de pór trabas e 
mil limitacións para que as mulleres 

. non· podamos acceder a algo· que é 
para nós un -direito. lso si: as mulle
res s.eguimos. senda a man de obra 
a decuada para os empregos piar re
muneradus, e ainda nos topamos ho-
xe con categorías profisionais, que 
definindo o mesmo traballo, diferén
cianse no sexo e máis no salário. 

O anteriormente dita, agrávase 
ainda máis no caso das empresas que 
plantexan regulación de plantillas 
-por exemplo-:- xa que n:ioitas veces 
co próprio apoio do comité de em
presa, def éndese e lévase a cabo a re
gulación e o despido en primeiro lu 
gar das mulleres, polo que moitos en
tenden "mal menor". 

, Qué se pretende con todo isto, se
nón limitar a participación social ·da 
muller ·e perpetuar a sua dependéncia 
económica do home? 

Aparte das d ificuldades xa expos
taS, as mulleres traballadoras vém~
nos . nunha situación penosa para 
exercer o naso traballo, xa que non 
con-tamos cuns ser.vfcios sociais mi'ni
mos { guarderias gratu (tas, lavanderias 
públicas, comedores co lectivos etc.) , . 
e estamos socialmente ogrigadas por 
todo tipo de traballo domést ~ co e to
da unha carga familiar que segué es
tando ás nosas costas. 

1 E o problema económico da n:iu
ller e a nasa · própria necesidade de 
subsisténcia, obríganos en moitos ca
sos a ter que aceitar traballos mal pa-
gados, como servi'cío doméstico, em
presas pequenas clandestinas, etc., 
que non teñen regu lada a nasa situa
ción laboral, nen contamos cos máis 
mínimos servi'cios como Seguranza 
Social, Seguro. de Desemprego, etc. 
e todo isto é avaliado pala pasividade 
das autoridades laborais que non fan 
nada por mellorar esta situación. 

.Nós, como t~aballadoras e delega
das sindica is non estamos dispostas a 
permitir esta situación, e asi como 
defendemos os direitos de toda a cla
se obreira, loitamos tamen polos na
sos próprios postas de traballo, como 
un direito irirenunciábel de tódo ser 
hum.ano sen discrimininación de se
xo. 

Por todo isto, desa D elegación esi
ximos: 

Unha educación xeral e unha far-' 
mación profisiona 1 que non repro
duzca a división sexual do traballo 
actualmente existente e que facilite o · 
acceso da ·muller a todo tipo de tra
ballo. :; 

O cese"'lnmediatamente da discri- · 
minació~ nas regula'cións de plantilla. 

Criación de- · s'erVi' cios públicos 
{guarderías, .comedores, lavanderias, 
etc.) que ·permita compatibilizar o · 
traoa.flo coa ' matern idade/paternida
de. 

'Plans específicos · do .. fómento d~ 
en:-iprego para a tnu.ller. 

Plena igualdade nas· prestación's da 
Seguranza Social. 

. Regulación lboral do servi'éio do
méstico tendente. a . eqUiparcir este 
sector cos der:nais sectores .labora is. 

Seguen 50 firmas para entregar ao 
delegado que se negou a.recollelo. · 
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Der;iúncia-Pór maos tratos 
ápoli.da e fU-ncionéfiÓs · 
de prisións·. 

·~ Autolesioneime • 

~or· nledo" · 
Fernando 0almeido ~aamaíio,<letido o 24 de Febreiro na Coruñ~, 
interpuxo denúncia por maos tratos contra a policia nacional 
e funcionários da Prisión Provincial. rdn sua denúncia, acúsaos de 
propinarlle patadas, golpes e .. tirons de pelos. Jo -idernais 
afirmó '-fue se negaron a chamar a un aboyado ou aos seus 
familiares. Fernando autolesionaríase rnentras era co11ducido a 
prisión, o que voltoa facer unha vez xa metido na cadea·. O n10tivo 

~ estas lesións era o intento de que o trasJadasen á enfermaria · : · 
xa que tiña medo a ser maltratado. ' ' · 

nando chegou a_o furgón, deixando 
aos dous xóvenes esposados dentro :-

Segundo man ifesta na .denúncia ap(e
sentada no ·xulgado de lnsvución n°. 
2 da Coruña Sección g , o denuncian
te Fernando Dalmeido Caama ño foi 

Segundo _afirma o denunciante, el 
topábase co síndrome de absti néncia 

obxecto de maos tratos, por parte de 
"polo que estaba moi mal fisicamen

membros das FOP e de funcionários, 
te e cunhas fortes dores de cabeza". 

da pris)ón da Coruña. 
. . .. 

.qué facer comigo na cadea. Despois 
de moito _discutir, cha_maron a un ha 
ambuláncia, pero non -'a esperaron e 
trasladálionme no· mesm9 furgón ao 
Hospital Labaca. En nengun momen
to me tiraron as esposas, até cheQar 
ao hospita~, onde me meteron riunha 
habitación, custodiado por dous po
licias nacionais." , 

, •Un fotógrafo amigo · tentou foto
grafialo, pero -non llq permitiron : pe
díndolle un permiso do xulgado. -

Un médico· do hospital decidiu fa
- cerlle unhas análises, xa qué o detido . 

queixábase moito do fígado. 
. . . 

. ,Pasados dous dias, • Fefna11'1d-o pe-
.di u 'ª alta voluntária para que 1 .evas~n 
xunto ªº xuíz. -

Afirma o de[lunci~.ñte . que foi in
troducido no_ furgón, esposado e di
cíndome qu~ ia para_ o xulgado. Cau
sa que e.ra mentira, xa que ia o carc~I, 
polo que, ao- pasar o xulgado "volvin-
me pór histérico; ~o .que aceraban pa

. ra che_gar máis ·pronto. 1 a inconscien
. te por efeitos dos golpes que me daba 

ao ir ~trás só no -fÚrgóñ. · l. 

A.o chegar á cadea e abrir a porta 
baixáronme ·a golpes {estaba baixo os 
efeitos dos bgrbitúricos que me deran 

· no hospital) levandome a rastras até 
dentro. da cadea. Xa dentro e tirado 

O corpc) de Fernando _fjca todo cheo de mazaduras dos golpes, que llei)rovo'- ~. no chan, mé€1i0 espido, .caía1Jme gol-

_Segundo o seu relato, o 24 de Fe
breiro encontrábase nun bar da Praza 
de Pontevedra da capital coruñesa ás 
18.00 h. cando entrou a policía · e _ 
11 sen esixir documentación algunha" 
detiveron ás aproximadamente 15 
persoas que ali habia naque~es mo
mentos . ... 

AutolesiOtJOU 
camifío da cadea 

. ~ron danos_ no fí_,ado. pes para ver se espabilaba . . 

Fernando e outro xoven, sempre 
segundo o seu relato, to_ron esposa
dos e trasladados á comisaria, onde 
as demais persoas foron postas en li
berdade, permanecendo. en comisaria 
só os dous xóvenes que foran esposa
dos. 

Parece que a detención se debia a 
un · impago de multas e era decretada 
polo xulgado n° . 2. 

A noite na Cor,~ isaria 

Segundo o denunciante "pasada a 
. noite na comisaria d íxen lles que que
ría chamar aos meus país e a un abo
gado para pagar a multa e non entrar 
na cadea" . Os policías, seguin"o co 
seu relato, comunicáronlle que "máis 
tarde os chamarían". 

"Ao ver que o furgón se puña en 

marcha sen eu pasar polo xulgado", da ca éa ·cornecei a autolesionar:me 
conta Fernañdo, "tiréi un botón que . nos ·antebrazos. Ao abrir o f~rgón e 
tiña aguzado antes e chegando cerca "' verme · semi-inconsciente· non sabian ·-

_ . Entre un' par de funcioná;ios dé
ronme mocazos e patadas por todó o 
corpo, Logo ch'ar:naron a un presó co-
mun bastante gr.ande que me _ levou a 
unha celda de castigo, onde me ata- · 
ron a unha cama de pés e mans. Ao 

, levar ali un anaco, desateíme cor:no 
puden e :voltei a autolesionarme no 
mesmo antebrazo, pero ca~sáñdo'me 
ven que ser trasladado aá enfermaría, 
onde un preso c~mun coseu~e facen
do un~a chapuza". 

lsto era odia 2o ás 14 .. 30 horas. 

Liberade sen condición 

Ao rematar de curalo, chegou ll~ a 
orde de liberdade _·sen nengunha con
dición. Erá o dia 28 sobre a·s 19. ·oo 
horas. ' 

Inmediatamente de sair da cadea, 
Fernando dirixjuse ao xulgado n° 2, 

· Sección B, onde eJectuou a· denúncia, 
afirmando que ~ 'ali mirour.ne _un fo
rense sen case facerme caso". 

Tarñén afirma o denunciante que 
'pudo ver como dous d~s funcionários 
que presuntamente _o maltrataron 
"eran un pelirroxo e outr:o moi gordo · 

.:.e·"baixo, aind_a -que estou seguro de 
·: que hábia máis''. · 

Segundo Fernando afirma, ao sair 
da comisaria, e antes de introducirme 
no furgón, ao ver que non chamaban 
aos pais, deulle un ataque de histéria 
e "empezaron a darme golpes polo 
que cain ao chan. Xa no chan déron
me unha patada no fÍ!:Jado (do que 
padezo moito por ter hepatites cróni
ca), levantáronme polos pelos ·e co
mecéi a berrar. Entón a policía co
ll~um'e polo pescozo até que caiei por 
estrangu lamento". 

El mesmo se autolesionou·con desesperación polo medo M malleiras e os maos tr~tos 'Taméri d.enúncia · Fernando Dal
rneido que, ªº sair da comisaria, so
bre ·as 11 da mañá; "xusto entre a 

Despois disto Fernando foi intro
. ducido no· furgón onde se topaba ó 

outro xoven que fora esposado con 
el, e outras ·catrp persoas. , . . 

Aó chegar ao xulgado tiraron ás . 
catro persoas que · habia ~ando F~r- -- · 
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· ~ctue, . señor G~b~rna(lor 
1 

"Era tal a miña· desesper:ación que 
' lles propuxen aos Guárdias fir!'Jlar
. lles un papel onde asumia o meu 
suic(dio, a cámqio de que"eles me 
peg·aseri .un tiro", relata un .xoven 
basco nunha roda de prensa onde 
canta a sua presunta tortura pola . 
guárdia civil, para ilustrar . a s-ua 
desaparición. 

Este é s0 un exemplo. · As de· ~ 
nú~ias de torturas ~stán á orde 
do dia. Van en aumento en vez qe 

. desaparecer · 0 que · di moi. pciuco 
pa "democráCia" po PSOE ,o_u· de 
como, xa non a democráda., ,senón 
as boas mane iras, a inda !1ºn chega-

. ron ª c.ertos estamentos. 

"Seguen os mesmos de sempre, 
cos mesmos métodos de sempre, 
nos carpos de seguridade, date 

, cont~ .que aqui non houbo ruptu
ra'.', die( anos un alto eargo, do 
PSOE. 

Dias atrás afirmábase que un 
policia morrera a causa das tb.rtu
r~s de dous compañeiros seus que 
o detiven;1-n nunha discoteca. 

A g0ra prodúcese unha 'denún
cia . en G~liza. E. necesário que· a 
Xustícia c~egue a9 fpndo do asun~ 
to; pero tamén seria conveniente 
qué . o gob~rnador ' tomase' cartas 
no' asunto' para esclarecer os füitos 

.·• -;. • - • • t ' 

denunciados. Que tratase de coñe
cer a verdade e que obrase con 
exemplaridade. Só asi se pode cor
tar isto de raíz, por máis que des
pois os comp~ñefros policias se so-
1 idaricen, como fan nalguns caos · 
cos implica.dos en presuntas tort~
ras. 

E todo isto cando xa hai mem-
c. 

. bros das FOP que te amenazan 
· conq~e-· eles· son do PSOE e ti 

·' "eres un pufo capitalista, que o , 
· dia que te colla v~las deixar so

brys, porque . a min nen dios me __ ,.. 
· planta car.a". 

E.L 

. -porta da eomisaria e o furgón, aga
·rráronrne_ vários,· policías e un en par
ticular ensañouse comigo. , Lago fí
xose o re levó.". · 

. Nas fotos, .tira<Ús vários· dias des-
pois, aprédanse contusións por todo. 

· o carpo. Tamén.· Dalmeido mos\ra . 
. Ur)has análises que dan~como resulta-
. do danos no fígado. 
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"A Coruña Dormida", pa·re·ce· que é 
·unha "plataforma" que integra á gran 
maioria do~ cidadáns . coruñeses, aos . 
partidos políticos e as Asociaéións de 
Viciños, xa ql,le ninguén se .lle planta 
·áos desmáos de ... Paco Vázquez e os 

~-" 

, · r . . ., . Mchdment~ -· Vi'ctña:í, ·. ·_aquelas 
As veces,.- ainda ' que raras, dinnos que· estamos nun Estado ac9hfesfonal:· . ··. AA.VV. que tanto ioitaron ""co.ntra 
A xente, ·non obst;ante, cuestiona esta afirmación c~ncto olla. ao Feljpe -~ . Merino e contrá·._ Menéndez, .. ag.ora 
González . presiqir unha misa cos militares; ou cando ve ·aos seus campa-' " non din nen '~Íta, cid'ade .é nosa": Os . 
ñeiros de tantas vilas e cidades, formar como o católico rnáis conve~cido par~idos p9li'ticos · tamén .calan. E~q-
á par da representación municipal do seu concelLo. rJon quero -trabuccir-~ o. querdél_ Gcilega .denúricia 'a xestión do 
carácter xeral:des-t'.es ·actos por· parte da xente devandita 1 co coriven~i'men - ·".: Goberno rviunicjpal, pero sen entrar a -
to perso~I qÚe calquera pode ter dunha <Clet'inminada confesi~n,· arnd·ci que . fondo;.· só son comunicado$ de pren-

. a oonúad ición é manifesta . .¡:,Os que agu~amos na pr~tica das ideotoxia~ sa. . .. 
rion nos estrañamos pdrque sab~mos que hoxe n.o~ ~xiste a nivel.de·fata -1 . · :O BNG parece qµe está dor~ido 

. do uri partido socialista, socialista. Pero rnoit~ xente si: Si pc:.irque_' se·. acos- . en Coruña dun~tempo .a esta parte. 
tu~ou a escoitar esa palabra e pensa qlje ten .rnoito que ver có fondo que · Desde que qüedou fóra do A~unta- · 

- leva .dentro. ~ - · , ' · . · mento parece que .pérdeu a sua forza. 

' Entón, ·s~ os gue .te·ñen que velar decote _para ~ .ue o Es~~do ábonfesi~,- _Dos outros para qué fatar .. só a . Coru~ 
nal xesa tál, en vez djso ' andan misturados coas co_u_sas da l~rexa e a.inda _ña -Unidá., denúncia desde o Axunta-
se chegan a arruzar cando ali:jun bispo ou crego "- -t;ué · listos , cijo~! - - lle_s .. mento, asómbrense $éñor~s, a pol(t i-
nega ·a entrada nese lugar, c;¡ué prática de cámbio· varí. i.nú:oducir na ·sacie- · ·-·.·c;a de dfreitas do PSÓE. · . · 
dade? A sociedade, pois, por forza s€}guirá a criticar ao$·:_que noºó·se co_r-1-. · · Alguns cidadáns, ·que ainda non 
fesan,é por forfa erguerá o se1:1 ' berro ca·n9o algµé.f1. )'le-.dá: p9rcasar P..~1a · ·~ ' .perten·cen á ':Co"ruí'íadorrnida", están 

. ·e· s·p-·era~do_. que algo su_ceda, .que r1a1-igrexa . .- · .,. •. .. . . - 1,-1 

· gunh~ forma_ se "le . aperte a Paco 
f\listo de casar polo civil. ou pala i.grexa J:1ai moi'to ·tema. Áqu1 non fa- -· Vázquez ads s.eLJs t=ontaneiros. , 

llan só 0 s-que gobernan desde :\·~ adrid. Fa,nno tamén. moitos·que enr.abe- · _ -Nlent~as- tanto, 0 pavo da Coruña-
chadamente se chaman progresista~ e até_ esq uerdistas. ·E pe

1
nÓso o llar. a ·térá que· pagar sesenta e cinco mil-pe-

esta xente entrar db brazo da moza ou da m~_driña_ no te.rr:iplo e despois setas · po,r duas botell~s .de champán 
dicer c¡ue foi para non causar lle desgasto á fam ília. Coidó que mo.i pouco (s,i, . léron ben: 65.ClOO),; ou r:nédio mi_-
vai mudar esa xente os vellos, tradicionais, folclóricos é' i'rrespeitosos.cos-

francisco Vázquez , alcalde coruñés, diante dunha imaxe do antroi
do. e1 está no. centro de todos os batifundios da cidade. 

tumes· en tanto en canto se tentan· impar a todos. E ·as coüsas só se . van llón pÓf~ f.esta nu.nha discoteca, a inda 
. que ·só haxa comó xustificante unba trocar coa prática, que é a mell.or: expresión do que un "fala". 

factur{ dé "caixa". Ou pagar as "a4a-
Aqui chego ao ponto que hoxe queria tocar: o respeit9 ás cré·ncias das fatas" que trouxeron d_ende Madrid; 

persoas. E nestes exemplos que .. antes puña onde se ve fielmente a evolll- ou outro· rriédio millóh a Algueró; 
ción dunha sociedad e, da 1 a importáncia que debe ria ter para o Estado e do.us millóns de · viaxes- -a Madrid, ~n _ 
as suas institucións a preocupación e a inquedanza de atender aó cumpri~ t' · 1 t ' · ax1, caro, .e c. · 
mento destes .direitos. Agora que moitos irnos entrando nesa idade en que · 'o ponente de · F:acenda, Pedro 

. comezamos a v.er ' ao noso redor o anguriento fin de familiares, compañei- Arias · non quer ·firmar as facturas. 
ros ou amigos, comprobam0s con tristura como ·as mesmas fami'I ias son Pero ·xa- Flaberá quen as firme: será 
as primeiras en non respeitar o pensamento ou o dese.xo dos mortds. Pre~ Carreira, ou o próp'rio . alcalde qu~n o 
fi' ren sacrificalos e pasar polo que a -vella sociedade ten instituid o e os r·e- · faga. 
presentantes da .nova non queren muda.r. ' 

-Pero n~inguén se asusta, como tam
pouco se asustan de que poñan uns 

_ s ervl cios mlnimos sui generis que be
nefícian amplamente á empresa, en 
contra dos traball~dores; o PSOE es-

. maga coa sua maioria dun concellal, 
e ainda que hai ·algun descontento 
nas s'uas filas, ninguén di nada. E des
de as máximas ·i.nstántias do partigo 
estase a permitir. a xestión mái.s nefas
ta e de direitas que se viu nos últimos 

Coido eu que o amar a unha persoa, o querela de verdade, pasar por 
resoeitar tanto na sua ·vida eomo na sua marte o. seu· pensamento; ó seu 
des

1

exo ante as cr éncias e o~ slnibolos socia is. Por qué un ha persoa 'que 
~on profesa r~lix'iÓn algunha ten• que pasar. poi as :.misas, ·Rola igr.exa, polJ:> : 

EmPe~o~ a 'gueFÍa en AP de Lügo 

anos nun Axuntamento galega . 
O Axuntamento da Coruña está 

claramente entregado a uns escuras 
intereses; non estaria mal que Guerra, 
sostén de Paco Vázquez, que tanto 
ódia á masonaria segundo din, empe-

. zase a facer algunha averiguación 
a inda que afinal non se comprase o 
cine Finisterre. 

B. LAXE 

· acom pañamento do cura? Po~ qué a'lguén que se distinguÍu p'ol.a sua loita 
nacional ista non pod~ ser e~volvido coa pañdeira ~oa que loitou en vida? 
Por qué un home .q.tle tivo que mo'rrer no exíl i'o, perseguido, cun pensa
mento claro que de:ixou escrito, ten que ser .traguido hoxe pola focza 
J unha manobra _pdlí;t ica, e ainda _por rjba cun enterr9 que .e l xamais pe 

·o Conselleiro de sanidade 
diu? · · 

Si, a ~ipocresia Cios. ~d~ sempre., por non resp~itar, noo respeita nen aos ""' 
mortos. Aprov~itase do-conservadurismo familiar para acobellar os mane-_ 
xos máis infames·: Son, a inda por rib'a; cobardes, ao non afrontar aberta~ 
mente os seus despóticos anseios. Castelao, candG morreu, non dixo que 
o t roux~ran o·u non -ü trouxeran para 1 a sua Terra h~ste momentó; nen 
chamou ao· cura para que lle aplicase a extremaución. Foi· Dona Virxínia 

• 1 • • ' 

~ a q.ue o chamou. E Dona Teresa non se debería esquecer nen da loita que · 
o deitou .no e?<(lio, ,neh d~ quen o levou ali, filen do q1.:.1e~queria para a sua 

~ Terr'a e que .nen . m~ito menos esté conquerido. Tan 'só injciado, e non 
preci¿ameñte: por aquéles qLie claman ' Pola sua volta, hoxe, para seguir. 
manipulándoo., e com~rciando njpo'critame.nte con eJ.° Primeiro o pensa
mento del, Doná -c_eresa, que é ~ mellar xeito de o querer e de o réspei-
tar; e despóis, se q~er, o seu. .. · · · 

: pr~za de San Águstín, 10 
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r~Cébido por un bedel 
·os enfrentameñt.os ~n Alianza 
Popular non só .se dan no seó da 
Xuñta. T¡:¡méh os hai noutras 
áreas. Son cofiecidas as posturas 
de~C,wharro Púrdo, presidente 
da Deputaeión de Lu{jo, 
a respeito d~ nomear 
un Delegado pr:ovincial. A 
última de Cacharro foi ~' 
un desplante ao Conselleiro de 
~oniüade. 

O. ·Conselleiro de Sanidade, · Suárez 
Vence, non pudo a'mostrarlle o mapa 
sanitário de Galiza ao Presidente da t 1 · e ~ro? ~-1f1r·· ,. "' ,¡- ,, "'< 
Deputación, o ··tamén aliancista Ca- .8 
charro Pardo, xa' que por máis que o .2 
xunteiro tiña anunciado a sua visita, .S 
Cacharro fixo mútis e marchous~ do u:i 

Palácio de San - ~11-:arcos (sé da ._Corpo- § 
ración provincial). , . . . ~ 
que petar na porta do . palácio. Des- ' 
pois dalgun tempo sait1 un ~ bedel. -"Cacharro Pardo 
"-Qué quere?'' "Son o conse.lleiro de 
Sani.dade e quera ver ao Presidente": 
-"Un mbmento", _ cont~stoulle o be-, 
del. L_ogo fíxoo pasar e, alá nun des
pacho, esperabao "unha p.ersoa mal
encarada", que lle comu.nicou que lle 

.entr~gase a el o mapa sanitário. O 

. coi:i.selleko d íxoll~ quen _era, e que ia 
- para e.studalo co Pr.esidenté.· Como se 

·nada: "Ó presidente marchouse a Ma
drid I déixemo a min e xa 0 avisare

~ mos". O Conselleiro tivo qu~ volve.rse 
a San_Úago. 

Di as despois, Casharro amostrou a 

sua intención de facer un mapa sani
tário provincial. 

Por outra banda hai que dicer qúe 
en parte· da província lucwse estase 
en contra do mapa sanitário da Xun
ta, sobretodo na Costa, que Jerian 
que ir a Ferrol, e en Chantada que te
rian que ir hospitalizarse a Lugo, ten
do a Nlonforte e Ourense a 35 qui
lómetros, n{entras que Lugo está a 

.. máis do dobre. 

Enfrentamentos: 
uu i·raga-Cacharro 

Pero Cacharro Pardo no · só ·está 
. enfrentado con parte da, Xunta, ta

men o está co alcalde de ' Lugo; o ·.ta=·-· 
mén " aliancis-ta . señor ' Qui;oga. Un 
sinte medo do o·utro, sobretodo can
do se trata de sair nos meios de co-

, munic.ación; son · coñecidas en Lugo 
. a~ chamadas dun ou de outro para . 

sair.nos xornais e na rádio. 

E falando dos .meios de_ comunica
dón, di.cer que o . señor Ouiroga non 1 

gusta dos · xornalistas que non sexan 
adeptós, e presinou sobre os meios de ~ 

~comunicación para que cambiasen os · 
. informadores muhicipafs. Nalgun 

ca so-con seg u iu no . 

• 
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No,n, non é cuestión de ·bons o.u. de economicamente de AP-Gal'iza.: EStes· ·"' 
·maos, nen de celos o.u enfrentamen- / sectore,s; os mesmos que se .qui.xer_o['l ' ~~ 
tos persoais, ainda que poda ·haber un cargar a Barreiro por "liberaf'< . .vían--· ·~ 
pouco de todo . A crise,-a segunda cri-· se dalgÚn xeito perxudicados por: esta . · 
se da Xunta, é unha crise polít. ica. . - política e em~ezaron a acosa -contra 

· Habia unhas diferéncias políticas Mella. Propiciaron as intrigas e as pre-
claras e houbo que pór as causas no sións éerca.de Fraga.- · . • . : 
seu lugar. Foi o próprio Presidente (ie Alian-

Nen os 12 mil millóns tiveron a 'za P;pular, foi q·uen manda en AP, 
culpa, ainda que foron un detonante, Ma nuel Fraga, quen, dous días antes. 
utilizado por AP, sabiamente através da crise en conversa con Barreiro e 
da prensa, nen a incompatibi'lidade outras personalidades, de AP deu luz 
Barreiro.-Mella, era taL verde para o cese de Mella; pois que 

As diferéncias entre Carlos \1: ella e cese era, nen máis nen· menos, non 
Alianza Popular viñan de moito atrás, aceitar a sua polít i~a, polo menos pa- · 
viñan xa de antes de apresentarse os ra unha persoa cun mínimo de honra-
presupostos para o ano 84. Coa ela- dez e .non un camaleón que se adapte 
boración dos presupostos, as causas ás circunstancias con tal de conservar 
ficaron ainda máis claras e os pontos a poltrona. r·11ella, pala sua forma de 
de vista políticos de AP e do señor ser, polo que viña predicando, tiña 
.11el la .máis patentes. Os próprios pre- q ue tornar esa decisión. · 
supostos eran unha boa mostra desta Asi, foi Alianza Popular quen de-
dualidade e asi se fixo ver no parla- cidiu o cese de Mella, foi a política 
mento polos grupos da oposición, asi partidária. Non foi Barreiro, Barreiro 
o fixemos ver tamén desde estas páxi- foi só o encarregado de executala, co
nas. mo Secretário do partido en-Ga liza e 

home de confianza de Fraga. 

Unha estratéxia ·estata_I 

O cese de Mella non foi outra c6u-
. sa que un ha estratéxia de partido. 

h . • 

Non, señores, nÓn. M~lla non e un 
·~foxo" , nen un "riacronalista". Outr_a 
cousa é que os estudos feitos no Li-

·. bro Branco .e no Libro Verde, fosen 
. uns esfudos científicos e rigorosos. 

Cos seus fallos, tamén _claro, sobreto
do a 5ua cont enipla'cióir feita . desde 
'tóra'. P'ero tiñan unha · novidade e 

.: un ha vantaxe: contemplab~n. a Gal iza 
· globalmente. ~·~-· . 

Os estudos non podian dar outr:os 
resultados, erá ; pÓr dicllo dalgunha 
forma evidentes. Pero o"raxario" 
o.u o '·~nacionalismo" non están no 
estudo- en si, senón nas solucións 
que se lle dean a eses problemas. 

IVl'ella sabia, asi o afirmou que se o 
"Lib'ro Branca'' . ia levantar bronca, 
máis o ia facer o "l,,ibro Verde" onde 
un grupo como o 'Pastor, . con peso 
real en AP, aparecia malparado . .. Pero 
para buscar solucións, ~e direitas ou · 
de esquerdas, hai que coñecer a reali-

. dade. Por iso eacarregou os estudos, e 
non se lle pode acusar tampouco de 
"roxo" por encarregarllos e un equi
po ei:onómíco onde :traballa xente de 
esquerdas, pois qu~ .'º .'.coordenador 
foi, até naqueles apartados máis.espi
ñosos, o novo Conselleiro de lndús
tria Ramón .ffíaz del Río. 

A.E. 

O vice-presidente económico ten
tou salvar a situación, turra r adiante 
coa sua política, introducindo unha 
sección 21, desde a que pretendia 
exercer unha mínima coordenación 
de inversións. No deba~e pa.rlamentá
rio, Carlos l'vlella referiuse unha e ou
t ra vez a que nesta sección era onde 
se podia ollar a ve~dadeira política 
'-1 ue queria seguir. Era evidentemente 
a sua política. Fernández Al bar esta
ba de acordo, pero este non era o ca
so do partido Alianza Popular. 

Unha estratéxia estatal de Alianza 
Popular, -ainda que influída forte
mente por intereses locais, como ve
remos máis adiante. 

FraJa , desde ,,i.,,drid, controla aos seus partidários en Gdiza. /-\ 
autonomia-aparece seriamente· m_inguada. 

non podia habelos, en ·canto a maio
ria parlamentária dependia de Mella. 
Pero deScte que Mella e o· seu grupo 
entraron en AP, desde que · a maior 
parte destes "iridependeñtes'' se aco
modaron co Goberno, AP xa non 
precisaba de Mella e f,oi .cando tratou 
pe impar a sua verdadeira polp1t ica, 
ai'nda isa si; intentándoo facer éos 
mínimos custes de imaxe pqsíbeis. 

En suma, que a dimisión de fv1ella 
.non foi producida por outra causa 
que pala adecuación da poi ítica eco
nómica da Xunta á política global de 

Despois viñeron os 12 mil millóns 
famosos e o intento de r~íella de facer 
con eles aquela poi ít ica que non lle 
fora permitida através dos presupos
tos. ;vl ella apontábase un tanto per
soal e apontoar a sua pÓlít ica econó
mica. 

Ac.; ui foi cando AP .pixo basta e se 
pl.antou. E se plantou non porque fo 
se í,; ella quen distribuí.se o diííeiro, 
senón porque Alianza Popular quer 
levar unha polít ica distinta á que pre· 
tendia manter o vice-presidente ·eco
nómico. Nos presupostos houbo pac
tos. Pero nos 12 mil millóns non po
dia habelos. Ou cedia AP na sua polí
tica ou transixia Ív;e lla na ·sua . 

fv'li; lla dimitiu; outra solución seria 
a ruptura do partido gobernan'te. Me
lla dimitiu cando souho· que non po
día levar a ca'bo a sua poi ít ica. Se ce· 
dese AP Mella non teria dimitido. Pe
ro AP acelero u as · causas e aqueles 

comentários xornalísticos de que 
1'0u Barreiro ou fvlella'", erc1n premo-
nitó.ríos. 

Fraga decidi~ · 

" E quen decidiu ·foi Fraga. Albor, o 
presiaent~ in~estido, estaba de acor- · 
do C~a liña económica de i'iii ella. · 
Apoíáb~o. A ' liña ~J:ella até concorda- . 
b.a coa aprobada n·o recente congreso 
de AP-Ga.liza e · cos pactos para far- . 
mular a '·'nova direita 'g.alega'( onde 
tanta Albor como Mella tiveron .moi.
to que \ter. ft,.té pode que a. Barreiro 
non' lle. desgostasen 'os proxectos. 

Pero outra causa moi -d,istinta. era· 
o que· pensaban sectores· inf.luíntes 

A política ·que pretendia seguir 
Carlos í1/:ella en <::aliza estaba aberta
mente en contra dos "Pactos de Go
berno" feitos polo's líderes poi íticos 
diante do rei. Alianza Popular. está a -
apoiar implicitamente, e só coas c.on
sabidas críticas para ·a galería, a re
conversión feita polo Goberno e to
das aquelas medidas tendentE'.s a pre
parar. a economia estatal .Para entrar . 
no Mercado Comun. 

Este pacto, adema is, non só é a ni
vel estatal, senón q~e a Internacional 

Conservadora, tamén ten o seu pacto 
e ás suas medidas económicas a l~var 
a cabo na península para que poda-

. mos entrar no MC. 
· A polf tica que queria facer r,/1 ella 

e o seu equipo ia en contradició1,1 di 
recta con estes plans. Alianza Popular 
non pode ~axe, desde o goberno au
tonómicó, pedir que Astano siga cos 
·mesmos . p0stos de trabal lo, ou .As
ean, ou ir contra a reconversión. da 
frota pesqueira e outras medidas to
das tendBntes .a entrar no f'Ji C. 

Autonomia política 
vérsus .Partidos ·estatais 

A crise que está a sofrer a Xunta de Ga-. 
liza pódese cGmparar en-certa maneira 
á que, semanas atrás, tivo lugar na Jun
ta de Andalucía. coa dimisión do pre
sidente Escuredo. En ambas crises ven
ceron os intereses e·estraté)(ias partidá
rias sobre os intereses das respectivas , 
comunidades autónomas qu, polq ·me
nos., daquelas posicións·que·contempla
ban os problemas desd~ a própria reali
dade autonóm ica . Tamén nas duas cri

,.ses x ogar.~n papeis preponderantes os _, 
¡dous via_e-:,(?_resid ~ n1es':~Rqd(íg uez d~ l~ t;i)i 
'8o[bolla e Barreiro. respec:tivamente, ~ 
q\Je á vez eran os dous secretár'ios xe-
ra is dos dous respectivos partidos polt'- ... 
ti.cos, - PSOE e AP. Tamén, foron en 
última inStáncia · os "mandamais" dEJs_ ' 
referidos partidos, Fel ipe e Frr;iga, quen 
dil.ucidaron a cuestión, por se había· al -

. gu nha d úbida. · ~ 
Demostraron asimesmo estas cri'Se.s 

cómo as bases, os. pact.os, afinidade~ e . 
simpatias, f unc ion'an danha maneira 
nioi distinta cando se está ·no .pÓder. Óe 

· po~co valeu que Albor estive'se de acor
dGJ éon Mella e dixese aquilo de que, "o 
que ~on este xa,de acordo. que se mar- . 

che" ou os 'Pactos do Has.tal' entre Me
lla, Suárez Vence e Portomeñe, ~final é 
máis cómodo,ql,Jedarse c~ poder. · 

Por qué sé prod ucen. esta~ cr.ises? 
Por qu.é non se producen en ,Euska d.i 
ou Catalu.nya? Po is · nen rnáis nen me
nos porque non pode haber nen sequer . 
unha verdadeira autonomía cando os 
partidos geibernantes nestas ·comun ida
des responden a .unha política estatal. 
Naqueles . intereses eontrapostqs entre 
as cornunidádes autónomas e a._ po l ítica · 
partidária estata'1·, sempre son as cqmu:·-' 
nici'ades ;:;utónomas as que sqen perden
do. Tan to .en · Euskádi como en Cata
lunya, os respectivps , p9rtidos gober- · 
nantes defenden os i'ntereses da sua co
mun idade unicamente. Ali '. .serán de di
reitas, pero mandan (naqueles temas 
que poden facelo} · verdadeíramenté. € 
con plen.itude, eles mesmos. Aquí de~' 

pendemos do que diga Fraga, e se man- : 
dase o PS.OE; do que dix_ese Felip.e, co~ 
mono caso de Andalucía: 

A· visión do retrato de Fraga na 
campaña eleitoral era unha realidade . 

A.E. 

A política económica de ·Mella ia 
encamÍñada a pór remédio a esta si
tuación, o que non q uer d icer, a í non 
entramos, que as suas medidas fosen 
as máis axeitadas. Por iso AP non po
dia seg u ir apdiando esta po 1 ít ica. · 

7 

. Ademafs, hai que ter en contra ou
tro .factor moi importante: l\'1ella e 
De la Fuente estaban negociando ·Ó 

. salvamento destas indústrias con mul- · 
· tinacionais estranxeiras, e dase a cir~ 
cu n·stáncia de que , a Itas mandatários 
de A.P están directamente relacion¡:i- · 
d eis col') outras multinacionais .distin
tas que teñen uns instereses moi cla
ros nesta reconversión. f\lo n podían 
permitir que a competéncia entrase 
en Gal iza. 

l 1ltereses loca 1 ista s 

Ademais de todo isto que foi o 
que propiciou verdadeiramente a C:ri
se e non o enfreritamento entre dúas 
persoas ·como se quer facer crer, hai .. 
que te·r en canta os distintos intereses 

· ' dos políticos aliancistas en Gal iza. 

. AP da que · non estpan exentos os 
pactos. estatais e internacionais, adu
piado todo isto . cos iritereses .localis
tas e de faccións políticas dentro do 
partido e o momento en que os cus
tes serian menor~s para' a Xunta. 

t 
· ~ . 
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-ALFONSO EYRE 

A trise foi tamén en parte, a loita 
dunha conceiciór global da política 
gal~a, que era a que'queria levar Me-

· 11a ;· coptra unha Gqnceición loca lista e 
eleitoralista,-da t:tue-preai'samente até ·~ 

é vt'tima Xosé Luis Barre'iro. 

Por un lado. están as tensións pro-·· 
vincialistas, agudizadas pala proximi
dade .das eleicións e os i~tentqs 'de si
tuarse: por ou-tro ~s dife/,éncias ~deo- "' · 
lóxicá·s existentes en AP: 

. A "nova ·direha".; á que se . lanzou 
"idealistaIT\ente"' Albor,_ nasceu Ji)ara 
contrarres~ar Ó 'gancho ·e f~ ito ra 1 de 
Coalición .Galega:· O ~origreso de AP 
foi un froito· deste- iritento. Agora na 
prática a Xunta ten qu~ matizar a sua 
liña po'lít i.oa. r..Jon. houbo problemas, 
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En Guillarei poden piUarJ> "~ren 
para Hendaya pero nófr: a~:tobus a Tui 
Tiraron o servfoio de autoüu.sés con Tui e ayora os problemas· 
multiplfoanse. Jescóbrese a comunica.ción cun importante . 
1i.ó ferroviário e alonxase a a$i5téncia médica do lugar. · 

( .;S táxis fano /.\)lsto 

: Q.ue.n .saen . máis beneficiagos de 
,·-" toga. esta situadón son os táxis, pojs 

Guillar.ei é unha ·parróquia do ~~unta - ~ ,, ,áis problemas '. ' é· ~ meio de transporte que queda. 
mento de Tui, que ten Unha grande ., Chégase a dar o caso- de cobrar por 
importáncia por . estar no lugar un ha un ha carre.ira de 4 quilómetros, que 
estaciór:i .considenida de primeira ca- Non só se ocasiona désa. maneira yan d~sde Guillarei a Tui, 250 pes~-
tegoria. . . un prexuício a aquelas Pfil'SbaÚloU~ :~9s, cando o costo do autobus viña 

A estación ferroviáíia de Guillarei t ros m1:1nicípios que se teñen que.c;les- res1::1ltané:Jo por unhas 2.0 pesetas. 
é a de meirande importáncia da zona, µrazar a GuiJl"a.rei;·a pillar ·o .tren.·Ago- . Os . afectados tamén son máis por 
e nela detéñense na sua tot¡;¡ lidade to- r: a só 'fica u~:meis 'de. transpor~e co- .. mor de que as con.su Itas do. seguro . 
dos os trens que ' drcul~n pola liñ.~f, _ · lectivo que-~na- á :.pan:q.c:iui~ GO~ capi7 .. -· m'édico ~a no·n se ta11 n0 próprio Gui
tanto os de cercanias como os·de_lon- . tal do munkípi.o e é ofrenda lifü1 co lfaret Desd~ hai algun tempo 0 r:nédi
go percorrido, o que a convi.rfe nun Porto. Pero este só pasa tre,s veées ao , co, que .as atendia na sua própria clí
importante centro de comunicacións dia ~ norJ sol~piona · ? prqblema. Ta-·· ·ni.ca :· paft'i'cular én Guillarei -e que 
que utilizan os n:iuniclpios da zona: mén hai un -autobús c:¡ue .. vai ·a Gálde- , ayor.a só ·atende_ consultas privadas-, 
Tui, A Guáf'dia, Tomiño e ainda Pon- las de Tui{peró non pasa pÓlo .ce!"ltr.o- . foi trasladado ao · Ambulatório de 
teareas. c..ia parróq.uÍ{ .~ '.: adema is só ·o hai ás T_ui: polo que -o problema do transe 

Até hai un ano un autobus perco- .... ~,30 d,a ,mañá. - ·- .. . , ' - port~ é.máis acuciante. 
rria a liña Guillarei-Tui frecu~ncia · , ,, · A.~ paradoxa é que os · viciños de 
mediatizada polos hórários dos gren~ Tamé~ ~s rapaces que ian ao i"11stl~ . Guil"léirei pódense .desprüar a calquer . · 
de maneira que sempre que hoube.r . tuto de Tui ficaron ·sen transporte'. __ vi'la da füía -Ourense-Vigo, ·0 u a todos 
·algun comboi a .liña funcionaba; .su- Perante e.sta .siiuaci.ón; os .~pais d.os · . . o.s trens de longo percorrido que 
poñéndose gue nese sentido houbera · alunas fr~tan, ~.esc;je ·: hé!-i .un ·mes ,. un -vi-an: a ,·,·:adrid, Barcelo.na du Henda-
a.Vgun aco~do coa REN.FE. · autobus pa'ra efect1:.(at:'"-:O- traslado ao ya; pero'hon ·teñ~n un meio de <comu-· 

· A empresa que tiña ad.xudicado· centro, a inda que, s_:gu:~do .r:ios., int or- n .ié~ciól:~ol~ctiv~ co seú pró.pi:.io ~u-
este percerrido é a de Luís-Lorenzo maron, a emp resa qu~_faci.a ,o ,sefv:í-ci~ : .. ·:~ nlci"'p io .. ~ _ · . , , · '. :· · -
Abe lardo, e desde 1.2 meses atrás o oponse. a-iso. Como·*>§ dici~~~iin · ve<;:i ~ .. ;. ·"!-·. . · ·· 
sérvício ficou susp~ndido. . " · ñodnen come ne~· d'~'i xa :S9:~~~~:~ '::~·- > ~ '"'' X .C. 
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Xóve_r,~s ·· ~gricultor~s que.re.n 
i1npl·antars.e en ,Galiza 

, • 'J,. ·• • :. ' ·" .. ',• I 

ús sindi.catos agrários españois 
de direitas queren asentarse 
definitivamente en Gciliz~ . Os 
prinGipais dirixentes 
cíe Jóvenes Atiricultores as 

-semanas pasadas na nosa 'nación 

Jóvenes - Agricultores ; quer -agora da 
man de AP , asentarse en Gal iza . A 
'campaña xa .está en marcha. Parece 
que queren pór nas cámaras Agrári·as 
Provlnoiais a · aqueles ·que estiver~n 
"rexendo"· todos estes anos. 

AP decantouse últimamente por 
Jóvenes Agricultores, non apoiando 

ao sindicat~ do seu parlamentario 
Xan Carreira pois, como espuxo o 
Presidente de Jóvenes Agricultores, 
señor Canales, en Lugo, ".Carreira é 
.sindica !mente ind iscipji nado". 

Jóvenes Agricultores nasceu pro
piciádo por UCD, ajnda que agora, en 
Galiza, quer camiñar da man de AP. 
Na Consellaria de .Agricultura e-stase a 
apoiar e-sta penetración ·do sio.dicato 
direitista- español. 

Así e. todó, a JJ.AA. non lles foi 
moi ben na asamblea de . Lugo, que ti
vo que ·ser aprazada para outra. data, 
xa que os presentes negáronse a ele
xir unha nova directiva. 

/ 

--

:. ~ ... . : . 

/ 
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C.Orliraba'1Clo ·· 
~e .:cl!na máfia 
:Jebe ser pola exceler:ite 't 

situación xeo.gráfica,.a' princ_ipal ·· 
razón para que na bisbarra do 
daixo k:h·;o moitas persoas " 
estén vinculadas, en .menor 
ou maior grau, ao contrabando, 
con ·todo o q'ue supón de risco . 
.- -especialmente para 
os menos fortes 
economicamente"···· ,· d~ dineiro 
doado e de máfia. · -
Calquer produta. pode ser 
.contrabandeada, se ben 
ó tabaco rúbio de importación 
ilegal ·p9rece levarse a palma. i\s 
armas e droga tampouco lles fan 
ascos aos mafiosos. Ls menos 
pudentes · teñen que 
conformarse con traficar en 
recámbios de automóvil,. leité e 
ro upa. 

Como todos sabemos, toda activida
de contrabandista sJbón un delito 
contra a Facenda P-úbiica, polo que 
resulta puni'bel cafquer op~ración de 
importación clandestina. Mais se ca
dra, o extremadamente perigoso para 
a sóciedade dernocráticá, sexa a cons
tatación de que vários '~padrlños 11 

vinculados desde sempre aos poderes 
oligárquicos e a extrema dereita -ho
xe en dia afiliados en A.P. - dedícan- · 
se a traficar con billetes de mi 1 e cin
co mil pesetas fal~bs, que poñen doa
damente en circulációri coa participa
ción de xóvenes que de li-nquen po~ 

uris "chutes,, oü uns cantos billetes 
para o "costo". E, o que podíamos 
chamar a explotación ao "pasotas", 
a ce!tos "pasotas" sen indepeildéncia 
econó n:i ica, --

As "movidas" contrabandistas no 
,Baixo Mino, tras a pequena pausa do 
verán pasado, hainas todas as sema
nas, ben polo rio ou no Océarw 
Atlángico. Hai uns dias "o mar déu 
tabaco" -como din as xentes mari
ñeiras da Guárdia. Centos de caixas 
yue- boiaban nas águas chegaron a 

_ portiños e praias. Dous ou tres barcos 
saíron a recoller as que puderon, re
partindo as ganáncias como se de pes
ca se tratase. Segundo fontes de cré
sJito, o tabaco procedia do buque pa
nameño "Tanfory", de tripulación 
china, que "por causa dunha averia 
.na sá de máquinas" estivo . sete dias 
fondeado na raia portuguesa, a doce 
millas náuticas da Guárdia. As Auto
ridades da Mariña española · tiveron 
acceso ao barco, ainda que non bai· 
xaron ªs adegás, non pudendo com
probar .se estaba en lastre, como o.caJ 
pitán manifestou, ou se se trataba· 
d un 'barco nodriza. · Só os máis inxé· 
nuos do lugar coidan que non levaba 
contrabando, ainda quei.:: está clbro 
que. o c;jestino .non era a costa e~paño-'ª. . .. ' . l.';. .. . ,.~ . - f;" - "·-"' . - -

sa 1; X. V. F., c0n antecedentes de esta-
. fa ao. banco Santander,. onde trab~lla

ba, . viciño da Guárdiá; X.A.B.P. vici
ño ' de Moaña; X.R.C.T. drogadito, 
viciño de Porr,iño; X.M.R.M., viciño 
de Moaña; A.P.G. afeizoado a9 "cos
to", viciño de Mos; e A.F.M. viciño 

, de Ponteareas. Todos eles foron pas
tos a disposición xudicial, estando 
entre 48 e 72 horas na cadea de Pon
tevedra. Estes. indivíduos, posibel
mente sexan os que fixeran a parte 
menos doáda. Quedan por deter os 
mafiosos que están detrás, que viven 

· sen traba llar. 
O diñeiro falso andou pola Guár

dia, O Rosal, Oia, Tomiño, Tui, Po
rriño, Salceda ds Caselas, A Cañiza, 
Salvaterra de Miño, Mondariz, Lalin, 
Arcade, Melide e Ribadávia. 

Sábese que para meter o diñeiro 
mercaban un quilo de froita en cada 
tenda, dando para pagar un billete 
de mil pesetas, até que na localidade 
de Figueiró, un tendeiro, decatouse 
do e.ngano e deu parte ó Garda Civil, 
detendo posteriormente aos citados 
anteriormente, ¡;¡os cais lles foron 
ocupados vários billetes falsos no seu 
poder e certa cantidade de droga-. 

Es.tes indivíduos levan un xeito de 
vida de permanente manexo de di 
ñeiro. De dia xogan cantidades im
portantes de diñeirQ nas máquinas 
"tragaperras:, tamén nas timbas; to
man o 'vermouth', café, merendan, 

· cean, comen, case todos os días en 
bares e restaurantes. Adoitan a con
ducir bons coches e fanse acompañar 
por mulleres de alterne nas barras 
americanas, discotecas de elite ou ca-

sas de tapadillo, onde son moi coñe
cidos pala "jeta" que lle botan a 
"pasma". 

Ainda que aparentemente non te
ñen relación entre eles, en Camposan
cos fixeron aparición uns elementos 
de Tui , aos cais os labregos lles cha
man os de "Rumasa", re is · do baca
flau, etc. os cais mercaron perta de 
"Porto Santo" vários centos de me
tros de terreno, a précios considerá
beis, nos cais están facendo -con 
obreiros portugueses, especiafmente 
as suas mansións. Hoxendia existen 
infinidade de problemas entre eles e 
os viciños da parróquia, chegando ao 
extremo de ir amezar de morte ao Al 
calde pedáneo, Xosé Lois Pereira 
Díaz ( Licha) ao estabelecimento que 
este ten en Vigo, para venda de auto
móveis de ocasión. 

Os éle "Rumasa" levan retirado os 
postes de cemento que os viéiños ti
ñan· pasto no piñeiral do Coto, para 
impedir o paso de ve ículos. Lóxica
mente, iso non ·lles facilitaba nada o 
pa~o do contrabando, segun(J:Jo pudo 
saber ANT. 

O máis triste é_gue est~L cai;te de 
indivíduos non va~ · "ás· cade'a·s·, ' e se : 

Loxicámente-',''esa xente que reco- · · 
pian ne las; . chegas a 'sak"(fo ' contado, · 

Ueu o:.taba'éó: rí'o ~ fo~af:'-f-íó'rr 2puélo a:pr(Y-
t~_eitarc~tacib~ ' ma:i~ ; ái'nc:fa a'sPro'rlsta.ntj'.s; .polo que seguen actuando case con i· 
r - ._h t6tált iffrpOOi@'áde'lfrfchBé'~'1h:H~f.le-Xatí·hlo l 

t" • ·-,·:1;.}.fj t-.:SV} "-,;~~·· V. • ,. •. ,.c:V•~ , · e, ·~°''"f' ¡ _. ,. _¡ ,. N<;¡.., ,,_,, . ., ..... ,. < ti,ue a'lgunhas chabplas estaba , '.?!'1t!füf¡ fhiá ' f.~óf&gó ~én · l"~~ ·fú ''tl -"ldfl:l:X t. 
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A prodútica é o conxunto de novas técnicas para a empresa 
industl".ial .como a robótica, a informática e a elect_rónic~. : 
Da sua i,nfluénda no posíbel aumento da produtividade 
e na situación dos traballadores nas ertipresas-
fala este interesante ·informe que é resumo dÚ'n· dos traoaUos .,_,_, -
publicados no diário Et i·n sobre o te~~ e q~~ neste--caso "{. · ... -'.: 
foi elaborado· polo- Centró de Asesoria ·e Estudos Sindic~_i~. _,- ·: . .-

. Actualmente estanse a, producir 
grandes reestruturación.s sector ia is 
a escala mundial , que afectarfpra
ticamente a todos os sectores in
dustriais, incluídos os máis sobre
s aíntes nos últimos 20 ou 30 anos. 

Estanse a producir novas con
centracións de capital nos sectores 
de maior rentabilidade. As vendas 
e revendas entre as multinaciona is 
están á arde do dia, buscando 
cada unha delas invertir nos secto
res onde podan obter maiores ren
t abi lidades e desprendéndose dos 
sectores onde a relación capital 
i nvertido -benefícios é pior. 

Este contexto de reestrutura
ción está ademais presionado de 
forma específica pala posíb el en
trada do Estado español na CEE. 

Hoxe, no médio dunha crise 
xeral do capitalismo que dura xa 
dez anos e da que non se vislum- . 
bra o final, os cámbios tenolóxi 
cos, as reestruturacións do apqrato 
produtivo, non poden máis que 
ser selvaxes, · enfocadas principal-
1"!1ente contra a clase obreira, bus
cando a sua derrota, buscando a 
toda costa reducir costes, aforrar 
man de obra, manteros benefícios 
e acumular capital. 

P. técnica non é neutral 

O s empresários sempre tentan 
representarnos os cámbios tecno
lóxicos como se foser:i causas neu
tras, produto dun avance neutro 
da ciéncia e da técn ica. E dedican 
moitos millóns a difundir esa tec
noloxia. A FIAT fai publicidade 
na que a presenta uns robots si len
ciosos e inmaculados sac·ando un 
coche da padea de montaxe e con 

·..: 

fondo ·de música de Vivc;i _ld~ .. pero. 
· o robot .. é. capital, e está instru-- 

mentalizado polo capitalista, e por 
conseguinte está animado poloºde- , 
sexo de reducir ao mínimo a resis-
t éncia dos obreiros, e orgar:iizar a 
produción en benefício do empre-

.sário. 
Cando os capitalistas ocidentais 

se maravillan do Xapón, por 
exemplo, teñen que ter en canta 
que para producir como no Xapón 
hai que dispar das mesmas ou se
mellantes relacións de traballo, 
que a clase obreira ten que estar 
moi machacada. 

Por outra banda, o caso xapo
nés demostra que un alto grau de 
robotización da produción e de 
utilización da microelec~rónica 

non implica unha -redución da ·xor
nada de traballo nen unha mellara 
das condiclóns de traballo . 

O que pasa é que o capitalfsta 
non funciona desde o ponto de . 
vista obreiro, senón do patronal. 
B aixo o capitalismo, a maquinária 
non se renova pa_ra facilitar <!S ta_, 
refas do traballac;for ou para mello
rar as suas condicións de traballo: 
renóvase para manter a plusvalia e 
para reforzar o domínio do em
presário s_obre o proceso de traba
llo. 

Hai multitude de inventos úteis 
que facilitarián o traballo do 
obreiro que non se int roducen na 
pdodución até q~e é rendábel in
troducilos ; hai rrío1tos campos de 
produción que non se desenvolven 
porque a rentabilidade desde o 
punto de vista capitalista é limi~a
da, por máis que sexan campos ou 
produtos de gran rentabi lidade so: 

,l 

Os .funcionáriós 
organízanse no SGTAP 
Odia 8 de Abril celeprará o. tración pública galega, sector q!Je 

cial, de. onde; se poden tir(;lr estu- · '· 
pendas e-necesárjos bens de uso. ·· . 

· E máis ató das causas p_uram_en-
te económicas que empu.xan rn:m
ha determinada dirección os cam
bios. tecnolóxicos, podemos ' iden-- · 
tificar outras.de claro carácter po- 
lít ico, relacionadas: co c·ontrol.e o -
domínio: - . 

-A innovación ~ec"nolÓxica uti- = 

1 ízase para aumenta.r a supervisión ~ 
e _estreitar o contr~I sobre as_ acti-
vidades dos grabali~d6res. ,' 
- -Para aportar estabi lidade nün
ha situación laboral ; desprazando 
faccións militantes de obreirps .. · 

- Para a mell_ora de certas ·con 
dic'ións de trabal lo, limitadas e en
camiñadas a eliminar font~s de 
cónflito. 

-Como ameaza .para abrigar a· 
certas seccións da man de obrn a 
aceitar determ.inadas tarefas "e con
dicións de traballo. 

N'OVO 9"UPO ·. 
ec·oloxista 
no Condado 
Recentemente .u~n~grupo.:-~e xóvenes 
do . Condado constituirón o que eles · 
chamaron · "Coordinadora - cu_ltur§l-1-
ecoloxista do Condado". 

chalo, que a produción non estea 
·.en funcion da. obtención -de p lus
fv~lia ·é :va'loritatió"n '·sen .j í'mites do 
capital, :5eñon . en 't.unción ~fas ne-

~cesidade.s shciái~. . . 

. _, E no i_nmediato? , 
:'",/ - . ;· ~ ..: .. . ", {:. ~ .,. -.. 

:i 1 .. . As tn.Gv.ás tecno loxóas ~stanse· · 
$;~d.rnrod1:1cj ndq n_a -proqueión , ~_.hara - . 

se introducir -ainda con máis forza 
., · no futuro · con todas as -secuefas de ' 

paro, novas enfermedades, consu
mo intensivo da capaci<;:l~de de tra
ba"llar, autoritarismo patronal, etc . 

.~ ·1\iovos ~mpregos} . 
· _. u n ha . cou.sa é evidente: as no-, ' _, 

- -va_s tecnoloxias que se .queren in-
.. ~ - ....... ~ -

· ·traducir na· pródución contriblien 
a incrementar o paro. Non son a 
ún_ica cáusa . do aumento do de
semprego pero si unha dela's.. Con-
trib1,.um de. duas maneiras:. . 

- Por unha banda, eliminado 
_directamente postas de traballo . 
A _robotización de Óbradoiro su
prime · dez : pastos de trabal lo por 
cada tres que cria. 

- ...:...por outra impedi_ndo :novas 
contr.atacións. E o sistema q·ue 

. hoxe por boxe· están .utilizando en 
banca. Nos b_ancos, a. instlación de 
no vos sistemas i nfo_rmáticos per.- . , 
niitirá face.r econnmias de ernpre
go . que _·poderi-an repr~sent9r - en 
de.? ·. anos_ até o 31 por cent o do 
persoal. 

__ Pod~riao _ser as co~sa~ _Qifej en
tes? Evidentemente, pero para isa 

. E un sistema que resposta á lóxica 
en fundonamento do capitalismo. 

Corrip7é· c'ombafcw·a _ ,,.ide·~~óxia· · '·' 
da · · indútstrializ~dón:" ,· a id~e<i"' de -, 
que a 6n 1ca mane·ira CÍéf rTÍ"ariter: o . 
actual gr'au de ·•1 ben estar" ·econó- ~ · 
mico ~ -Social é producindo non 

' importa qué. 
Non ternos por qué aceitar un 

"progreso ;' baseado na explota 
ción, no frac¡:1so ideolóxico, _ no . 
paro, no control da 'povoación, a 
organización autoritárié! da produ
ción, na ~liminación do saber 
obreiroJ e na deificación dQ ócio 
telediri~ido. · 

A cié'ncia e a tecnoloxia ·. non ' 
· son neu,trais. Hai que émpezalas a 
·discutir. Hai que plantexarse por 
qué hai que producir tal cousa e 
por qué con eses métodos e esa or- · 
ganización de traballo. lsto é moi 

. xeral pero c;ompre facelo. 
· E reivindi~cións mais con·cre-

tas: -
-Non haberá redución .de pos

tas de traballo e nengun tpiballa
dor ou traballadora_ sofrerá · per
xuícios económico.s>sociais, cultu--. 
rais ou psíquicos. 

---Redución das horas de tralfac 
llo semanal, vacacións máis longas 
e pósibilidade de acumu lación qe 
excedéncias. Redudón da idade 
de xubilación con pensión decen
te. Facilidades para continu

1
ar es

tudos e especialmente para mulle
res traba lladoras. Aumento do 
tempo de baixa maternal e pater
nal. -

- Elevación da - cualiflcaci.ón ' 
média · do~:é;g;;is. -traballadorásf~a~t~ 
raní it ~ . ~~otra.taci.ón · d.e .á:~re ñc;l_i:- ."
ces ':nas ,'fábri cas', pi.á"n s -siste ;h~ti~a·s , _. 
de f~;~~ci&n prof.isib~ al... ;-~-¡~,--

:.....conf rol pd.los ~~omites '·a'e se
guridade e hixiene das novas en
ferm·edades que se. producen. ' 

.· _ ·- -C:o "!.trnl __ q~ g~ga!1)zaciór:i go 
traba llo. Contra o auto ritarismo 
patronal. 

Quen perde os seus ·orixcs, 
perdl' a sua identidade 

~ .. -

'ª buleiro .. '.!' ~<.¡/ t 
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(J c;rtigo ue X.i "; . Jeiras que 
(ic¡uí ¡1ublicamos é respo_s~a a ,un 
con1unicado de Teresa, a irma 
~]e Castelao, aparecido hai 
uns. di as en toda a pren·sa ya lega. 
e que de segurQ xa coí1.ece 9 · 
lector. ;=\ inda así, e para maior 
información, reproducimos 
tamén algúns dos parrafos da 
carta .de Teresa C~'lstelao 
que deron pe ·á esta resposta. 

"( ... ) Coritra ó que algúns pretenden, 
meu irm'án non dei~ou es~ablecidas 

· condicións f)ara o .sgu : q~.torno. A fal-
• . . 'J.''· . . " •" . 

'ta dest'as prec.lsións·;_,auCsqñ)? ,suceso- . 
,ra universal e ú(lico.'famiti;at ·próximo '. ... ~ ... :c., ., .. .. '"":;¡.¡-c. 
sobr.evivinte tena a:.rnak1ma¡.respon-
sabi lidade - · ~est'a cüesti6'ó'~'. ·;É penso 
'que hai un ha nodma · si~pre-· que se
·guir: o retorno pódese facer: a partir 
do momento no que él, caso· de vivir, 
puidese regresar. Esta condición está 
cumprida sobradamente, ·a partir do 
momengo en que ternos un Estatuto 
Autonómico, un parlamento e unha 
Xunta elexidos polos votos dos gale
gas. (. .. ) 

Unha vez visitada polos Presiden
tes da Xunta e do Parlamentó, que 
me expuxeron o e-ncargo parlamenta
rio, e como tal-non partidista, quedei 
inclinada a facer o traslado-. { ... ) 

Quera. insistir en que, mentras ~u 
viva, por lexitimidade persoal e por 
evitar protagonismos e loitas políti
cas, son eu quen mantén a máxim·a 
responsabilidade e quen asume o. 
traslado. { ... ) O Parlamento e a Xunta 
·non fan o traslado propiamente, co
mo algúns afirman e ate critican: co
laborarán estreitamente, ·en represen
tación institucional e non partidista 
ou persoal. {. .. ) 

Polo visto hai algún grupo político 
que parece opinar que non se dan as 
condicións do traslado. Parecen ser 
os únicos que queren aproveitar o 
traslado para intentar un protagonis ~ 

mo, ainda que sexa negativo, ou unha 
utilización partidista ou de loita.{ .. . ) " 

! 

X M \e· • XOSE MANUEL BE IRAS mócratas. En todo caso, o señor Fra-

. . . . . e1 ~as ga 'llribarne sí que é o ,,.mesmo.que ~ª~ 
· ···:· Miña querida señora:_' .. anos, inda .qúente o cor~pq}le - Danlel 

\ ~ . recén finado, desmontou a operación · 

resnosta a Chámome Xesé Manuel Beiras Torra- •'' de de·nuncia feita polos galeguistas 
~ ~ ~ , ,-_. - . · .... ,:- ~~ : _:'" .,; :? · _: ~·-_ ·~ \ció, son c;:a;tetirátjco de .:.ec<:¡>no~·ía d_~ , da.éfuela ante' ~- UN ESCO, ~reunida á 
"" ' ' · · ..., '¿,'I . .., .. <.,...·~ _," iii:.Universidade compostelán e miHtante' ,,;· oütn:i .banda do -Rí~ de ' la Plata; con-

T. . .. ,. e- - t ,~"'a'fi:o~~ . do Bloque Nacionalista Ga~lego. Aca- . tra un goberno español ,represor do eresa .. 1 
_ • as: e . - ;,_,,. .. ,: · b~ _.de !,er: ""~~,,FARO · DE V.1Gp . ~_e .,po- ; ". idioma e a.Cultt.Jra gale~(')s ··que-pre· 

• - ·~.· .. ~ .\. ';,, ~. ;;:-: ,~ -~ ' <- "';:.: • ,, j>· ;,.. ,:.,~~';:' .... "" .. 1:;, ~j~ ... ;'>)xe;: :~&-f.d~.~mil~~b, o seu escrito« er:icolj . ,,.tenc:J;(si>irlgr_esar nesa . insti1!ué'ió~ c~ltú-

Teresa Castelao 

.. · · - ·· do retorno de Daniel. Apresúrome a - ral internacional - e entrou nela, pra 
decirlle que esta carta miña non vai bulra e aldraxe de Castelao, dos gale-
encamiñada a agobiar a vostede con guistas todos, vivos ou martas, esilia-
obxecións críticas, .que non e a voste- dos ou non, e naturalmente do pobo 
de a ·quen comprir(a f~ri:nularllas, nin galega polo que o Daniel loitou. Se 
con presións que non son eu quen cadra non sabía vostede estas causas 

- d · _, • · · óu ~n'on reparara nestas sinxelas mati-pra facer. Sementes preten o trans-
mitirlle un.has breves rriatinacions e " naci©n~. ' ' 
un re~f'oche:· . ~. ( - "· ,;.. .' ~u res~eto a .. ~ostede, e non VOU 

".'', : , ::-1· '! . ~·.· .. • ;;'"facer escándalo por ' esa«~uriosa "ope-
Vo.stede esta no seu _pl.er:io dere1to . . , ~ · · _ . . , 
· :_-;. ~-. ''~1!· ..... ·~ - • rac1on retorno"na que tanto·· tnteres 

de opinar corno lle. pareza oportuno . , , _ .. 
1 d · d t d D amostran agora todolas que foron enea o retorno os res os e él - • , • · 

,. . . enemigos pol1t1cos de Castelao du-
niel e .eu respeto o exerc1c10 que fa1 d . . d h , . 
d ' d . X t t rante ecenios e 1n a axe estan nas ese. ere1to. a non estou an cer o 

antípodas do seu pensamento, na sua 
de -que lle corresponda ª vostede de· sensibilidade, da sua ética e do seu 
cidir eflcol d.ese retorno, anque sei 

compromiso co pobo galega martirique eu, se non tivera outra lexitima-
zado pola historia, polos poderosos ción que a de ser irmau de Daniel, 

non o faría, pro isto é outra ·custión, deste país e polo Estado español den-
de que esiste como tal. Respétoa e que agora non ven ao caso. Mais .ao 
non vou erguer a voz nin a man con-

que non ten vostede dereito -velei- tra vostede. Reservo a tralla da miña 
. q u í o reproche-- é a facer xu icios de 
intención enea 1 de "a)gún grupo po
i ít ico que parece opinar que non se 
dan as pond icións prao traslado" , e 
ainda menos encol de que ese grupo 
queira "aproveitar o traslado pra in
tentar o antagonismo". Teríalle esti· 
mado que, cando menos, fose voste
d e máis franCé! e espl ícita na formula 
ción dese xuicio de intención, que 
nos chamara polo naso nome cómo 
·orgaización P,olít ica, que é, repít olle, 
Bloque f·Jadonalista Ga lego {BNG). 
Q uero asegurarlle que o B NG non 
precisa . "aproveitar" a custión do 
traslado dos restos de Castelao pra 

cólera praos responsábeis da espeita
cular farsa que se está a argallar, non 
pra vostede que non ten culpa de que 
se lle botara endba a responsabilida
de dunha decisión que a reborda. 

.8 ter "un protagonismo". O naso pro
E tagonismo, miña querida señora, con
_g siste sinxelamente en termos recolli
u:i do a herdanza do pensamento polít i 
o 
2 co e- do testemuño humán que dei-
~ xou o seu irmau, consiste en loitar 

polo mesmo que loitou Castelao en 
vida, o mesmo polo que non loita, en 
troques, a Xunta de ualicia e mailo 

Fale directamente 
coa sua conta 

seu pre~idente, o Parlamento galega e 
mailo seu presidente tarnén, que ex
µulsan di 1 aos deputados nacional is· 
tas galegas, o mesmo que un determí
nado goberno da 11 República espa
ñola desterrara a Badajoz e Cádiz a 
Castelao e máis ao seu "irmán me
nor" Alexandre Bóveda. 

Nós non manipulamos nin preten
demos manipular a Castelao, miña se
ñora, pala sinxela razón de que serla 
tanto coma manipularnos a nós mes
mos e máis ao pobo galega que il e 

IVl ais, sabor de todo, eu respeto a 
Castelao, eu respeto ao naso "irmán 
Daniel" do poema de Cabanillas. 
Mesmo porque o respeto, porque o 
respetei dende que tiven uso de ra
zón, porque mamei de picariño as 
suas ideas, porque o primeiro arte 
que contemplaros os meus ollos fo
ron as suas estampas penduradas nas 
paredes das estancias da miña casa 
¡Jaterna, porque adeprendin a ler na 
sua prosa, porque vin as fotos do seu 
corpo morto envolto na nasa bandei
ra cando aínda nin era un adolescen
te ,. porque chorei de importencia e 
indignación cando ía adeprendendo a 
historia daquela tan recente da sua 
loita, porque leín "Sempre en Gali
za" na primeira edición que chegara 
clandestinamente á nosa Terra no pe
to dalgún emigrado ou esiliado ami
go, mesmo por todo eso eu son na
cionalista dende a miña adolescencia. 
Porque respeto a Ca stelao militei na 
clandestinidade dende a miña primei
ra mocedade e estiven entre os funda 
dores do Partido Socialista Galega, 
un dos partid_os cos que esta ria o co
razón de Ca stelao se ainda vivira da
quela e cos que sin dúbida estaba xa 
o seu esprito dende o alén. Porque 
respeto a Castelao entregueí me a es
tudar a economía deste pobo noso e, 
máis longo, a ensinala co enfoque e o 
compromiso que adoutarían,_ de vivi
ren,' Castelao e máis tódolos seus ir
maus, non de sangue, senón de idea
rio . Veleiquí, miña señora, as miñas 
credenciais pra lexitimar estas pala-

\ 

\ 
Através dos nasos caixeiros 
.automáticos poderá consultar 
o seu saldo, ingresar e .retirar 
fondos, a calquer hora do dia 

. ou da noite. 

/''".';;; -t .... ~~f_ .. g-~~:-... -~. -,_, ·.¡_··~~~ •. l.·~ 1·~..:..~t~r'...(~y 

·. : iPida a sua 
tarxeta!-

' máis nós defendemos e defenderemos 
de por vida, mesmo se comprira mo
rrer pra facermos iso. Se vostede pen
sa que se pode afirmar outro tanto 
do se.ñor Fraga lribarné, ministro de 
Franco e líder do partido do que o · 
actual presidente da Xunta de Ga licia 
e os seus ·conselleiros ·son membros, 
está no seu dereito ¡je' pensar así, non 
vou reprocharllo. Tamén pode coidar 
que ten unha lexitimidade institucio
nal acaida- unha Xunta · de Galicia na 
~que ' g'0bern-afl •·asi· .. cc1r-n:~n:tes · políticas 
que- se sub levarori" élii · a·rmas contr'a u , 
pavo galega que acababa de plebisci'~ 
tar o Estatuto db 1936, que trouxe
ron a "Atila en Galicia" -e f.ixe.ron 'de
la unha "Galicia mártir"', que comba
teron ideolóxicamente e repriryiiron 

. policialmente aos herdeiros de_ Caste
lao e do Partido Galeguista. Está no 
seu dereito tamén. E pouco importa 
que. non sexan as mesmas persoas, 
cousa natural co tempo que pasou: é 
a mesma ideoloxía e a mesm.a corren
te poi ítica, disfrazad~s agora de de~ 

bras, esta carta. 

E, finalmente, porque respeto a 
Ca stelao e a tódolos nasos devancei-

- ros que ·viviron e morreron por Ga li
cia, non vou participar na a:repiante 
farsa qu~J l3i%tft~ , a- 9~9.~)?-Birnlí\J1,P.§ ~AA~· 
.res moL importantes 'q1:.1e a visiyan a 

- vostede, polo que se v_é, con cer~~ asi
duidade. e m¡meiras moi galanas, men
tras están a tentaren perepetuar.1í bai
xo novas formas . máis miser;;ibeis 
- poisque máis farisaicas e disimula
das- a vella escravitude deste pDbo . 
Porque, miña señora, como escribiu 
hai ben .anos o seu irrñau Daniel · e 
volvería escribir hoxe se vivira, "as 
vellas inxusticias siguen en pé-" .. 

Co meu agarimo, sempre seu na 
T erra. 
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11 Xornadas Agrárias 
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A rriontaña pode· r9cupera.rsé~ pero --pre~isa . 
unha acCiórl co~xunta e espéc-iál 
"¡fa sua tace física, na 1~1ontafia hai"unha extremada natencia da 
natureza, ~º natureza-terra, t...jue sern;.,,re tentou e pasmou t.o horrie 
coa sua grandiosidade, coa sua div~rsidade i a 'sua·vitalidade. c .. )
ü mjto da montmia leva tamén unida unha suposición de 
pureza, de algo inxel tanto no orden físico crnr10 no '-'¡ue 
se chama 111oraL .. " eran palabras de .- -~ uvoneyrn . . 
no acto de apertura das 11 Xornadas P.~rárias. Pero"';:;: montaña 
ti:m1én é unha situación ·critica; un proceso de desesperanza 
'-1ue eremos-ten solución" . . ...;~ ¡scarlle esta solución toi ·a que ~se 
inte11toi.J nestas xornadas. 

A necesidade dunha lei que delimite 
a zona da montaña e que esta zona se _ 
contemple de forma integral, foron 
algunhas das máis importantes con
clusións a que se chegaron nos 11 
Xornadas Agrárias, dedicadas este -
ano ao estudo · da M ontaña ~ Ai nda 
4ue hai que dicer que este ano tam
pouco se redactaron conclusións fi
nais. 

Unhas xornadas que "Tlon recebe
ron nengunha axuda oficial nen a 
preséncia de nengunha autoridade, en 
contraposición coas dedicadas aos in
céndios forestais, celebradas nas mes
mas datas tamén en Lugo, que tive
ron a preséncia de todos · os persoe i
ros ga legos. 

A Xunta nen se dignou contestará 
invitación e o Ministro de Ayricultura 
mandou unha comunicación onde di
cia que terian en conta as conclusións 
ás que se chegasen nestas tres xorna
das de traballo. 

Situación crítica 

No comezo destas segundas xorna
das, nas que participaron especialistas_ 
e labrego'S ·--ainda que poucos, estes 
últimos- en tod9s as matér:ias que 
podian ter relación coa montaña, pú-
xose de manifesto por Eloi Villada a 
situación crítica e o proceso de deses- ' 
peranza que está a sofrer os habitan
tes das monta 1ias galegas. Afirmando 
a continuación que apesar de todo 
pensaban os organizado res das Xor
nadas que a situación .:tiña _?olución; 
"solución e mét0dos que terán que 
sair destas Xornadas". 

ele manifast~ é:omo a vexetaclón.:é un . - . 
factor pri'mordial na conservación e 
evolucion do chaA, ao tempo que in
fi'ue e ás veces determina as condi
cións hidrolóxicas dunha determina-
da zona. No ordenamento do territó-
r i o, afirmou o Presidente de ADEGA, 
os boscos non poden entenderse co
mo fonte exclusiva de produción de 1 

matérias primas destinadas·á transfor
mación industrial, senón que fai falta 
entendelo cdmó un complexo e varia- o 

do ecosistema que na natur-eza ten ] - . o 
sentido de por si. _J 

Afirmou tamén que o bosco au; ~ 
t óctono galego, formado por árbo.res · ~ 
,::íe folla caduca, como carballos; cas- x 
tiñeiros, bidueiros, etc., en equilíbrio 
co noso meio ambiente . (acidez do 
chan, humidade, temperatura). está 
en trance de desaparecer deflnitiva-
mente do n.oso paí-s. · 

Referíodose ás ·repovoacións f~
restais, un dos temas· máis debatidos -
ao Longo da.s xomadas, manif.esto.u . ~ 
q ue deben de guiarse ""r::>or critér~o:s · 
ecolóxicos e pasando polas esPéeies 
clímax próprias do· país, e non por. · 
rentabilidades a curto prazo, · que 
traen custes socia is -asocia-dos que in
dubidabe lmente recairán nas po\loa--·· 
cións circundante.s e ás veces no con- _ 
xunto da ·comunidade : 

Po r todo isto, seguiu a dicer Ra
món Varela na sua exposición, faise 

E dentro desta explotación inte
gral falou, X.F. de Ana Magán e- Xosé 
P~sada face~do fincapé nos peqÜenos 
froitos como as moras, arando moro-

·,, _ d9s, .framboesas e outros froitos.que 
. ~-se poden. producir ·· nas nosas .monta- ' -

_ñas-· como xa se fai na Suíza ou ltá-Ha. 

"Amador R.odrígue_z faloudas-posi
~ • .'· bilidades :aprecias.da ·montaña lugue~ > :~sa ·. ~_eoncluiu ~nG- seu .estudo que neSta 
- :área!. cl·ac_montañ·á ·l ugue-sa., pode· haber 
.. ('.,:$Z,042. .c9'.1meas, .d.e.ntn;> dos 1_6 áxun- .. 
:.~0 :,- fámeritos~que ff oomprénden. -_E par
:~:-~_ tindo:: ciuÍ:ls ;_ ingresos .. ~.ínimos de 
·; '.-~ · 8.080· pecsetas, como-rné:d ia por , cada 
-'· ~5.coj:[rl.ea '. ~ '.e · dl:.Jrrs --·gast:os-_ anuaÍ$;"". ~ .. 
'~\'.arnorti:zaóó.n,· de" 1.SOO.-peseta's, ché-

gase a uns ingresos netos por cada co
, lónica de 4.280. 

Afirma · que se poden ·asentar 
E así ,empezouse a estudar a mon

taña desde todos os pontos de vista 
que ian do ecolóxico, económico, 
asistencial en matéria sanitárfa, edu
cacional, dos medios de comunica
ción ou da artesanía e o turismo. 

i mprescind íu el a conservación e total 
protección do bosco autóctono gale
ga, na ár~a que queda reducido, ao 
tempo que é imprescind íb el, taméh, 
.a sua extensión progre~fva por boa 
!Jarte da nosa nación. 

Este foi o e~udo que realizou .Au..- ordenación dos·rnontes en Ga'tiza, en- · unhas 3ÚO..novas famílias éon _explo -
gusto Pérez Alberti, centrándose na _ ca·miñada. a busca·r un a!)ro.veitamen- .. tacións de ah.ellas e ingresos mínimos 
ecodinámica- de- duas serras: .. a dos · · -to _múlti.ple.ou integral destas·terras o . dignos. ' .- _ · 

ü s espácios naturais e os boscos 

A montaña galega ten engre as 
suas características distintas a de al-
b ergar as máis amplas syperf ícies na
.tu.ra is sen degradar do· noso pa { s .1 

, lsto, que garda relación coas suas 
condicións agrícolas e de habitabili
dade, . fói posta de manifesto polo 
biólogo Carlos Vales e o enxeñeiro 
agrónohio Nino Ricoi, que salienta
ron como case nengun espácio natu
ral · importan.te en ·· Galiza conta cun 
fliv~·I . de - prngecdón-_axeita~&.~' ·, "" • 

Afirmaron ademais que a necesi
d ade da defensa dos espácios natura is 

A educación como prática 
socio-cu Ltural · 

X.A Caride, Vicepresidente· Peña 
e Ayustin Requejo analizaron a zona 
de montaña de rJ;ontederramo ·110 

caso particular da ubicación do cen
tro escolar, e as suas repercusión~; xa 
que o feíto educativo.. nun pode,. en
tenderse á marxe das re_alidades só
cio-pol í ticos, económicos e cultura is . 
nas que se inscrebe, precisamente 
µorq ue a ela s 1 les corresponde~a<?tuar 
corno constante · _marc;o de referéncia 
e ao tempo como elementos determi.- . 
nantes -na· constr:ución .individual e 
social das GOrtlUnidade~.- _., 

't¡Jl ~xjs~i ~ .. d~t>fli\~J scepr~;t,QP.9d~.q r~f~> 
rente ás GOncentracións escolares, 
sendo unánimes no rexe.itameflto a 
como se ~stá_n facen~fo, que no' caso 

·da mont~ña · non se ·contem¡¡>lan as 
. cuestiqns órográfi.c~s. -dándose o caso 

· de que rapaces dun município teñen 
que pasar por xirnto a outros: grupos 
escolar:es para estudar ·no dp seu con-
cello. . · 

·u r~1eío como condicionante 

.non fai referén~ia a critéf.ios m·era
men:te .- estétic;:os, nen: obedece : ao ro
mantisrryo. do arn'or á natureza, se
nón que a conservaci.ón do meio na_
t ural ten unha importáncia a longo 
prazo, con impl_icacións económicas 
que r:ion deben ser menospredadas ...... A 
estas implicacións e_conómicas hái 
que unir ·as· aspectos fientíficos .. cul· 
t urais e pedagóx'i"cos. 1 ' s ·abido é que, sobretodo na mon-

Ramón Vare.la, seguindo na ver- · taña, o meio-é un gran condicíonan
t iente ecolóxica da mont~~a, puxo . te. 

Aneares e o Macizo- de Manzanéda-. . que suporia -men0r perigo· d~e l.ume Falo~se ademais da influéncia dos· 
Augusto Pérez afirmou que o me.io é nos monte~, rilaiof rentabilidade eco- .= meios de comu~icación na montaña, 
para nós un ¡sistema aberto no que nómica e µnha integración dos cam: pondo como exemplo Návia, on·de 
entran .en xogo d·taléctico parámetros · pesinos nestas explotacións. con case 4.00Q .... habitantes só se le-n-
como a ·litoloxia, fracturación, for- 40 · d ·¡ O aproveitamento múltiple seria xorna1s, e to os na v1 a. 

. macións sedimen~árias herd&d, as, sis- · · 
polo gancio, os cogumelos, froitos d·as .~ Houbo mo-i-tos. máis temas, as en

temas de cultivo, pastoreq, pre.cipita~. _ 
ár.bórns, QS pe(!¡,ueno~ froitos. ve.nturer- .. fer-médades. da cabaña,'. a artesani-a., 

cións, tempe~atur.as, ete.' ÉTJ función. · - · 
de todo isto hai' que ordenar o . terri- . ros, ás plantas me!=lfoinais e· aromáti" . turismo·;· nurihas xornada's nas .que 
tório. "' · · cas, o mel~ a ca~a e a pesca, o; esquil - ·-non houbo discrepáncias nos pontos 

mos e.restos d¡:¡s cortas fore~tais'. de vista esef!Ciais. · 
Francisco·- Si neiro., referíntjose ao 

uso . gandeiro da ·montaña, puxo de · 
manitest-0· ·cómo· a~ sementeiia de pe'-·-. 
q~enas superf(cies .-a pastes.:é ,-Gbmpa~ '· · 
tÍlJel coa- estrutur.a trádicien~l ~ da ex.~ :: 
p.lotación, Rero que o proceso de re
c~peración do monte da explotac·ón. ~ 
vái. parella á sua reestruturación-: . libe ~ 

r?ción da_ ne~esidade . .-_dé .esqui-l}Jlo- e. ,_ 
logG>' de reforma da _corta, maq:u-ir.1á-. 

, ri·a, inversións, especialización . 1:1~©dü- 
tiva ... · 

G Jµroveitamentó múltiple :-do" .. : 
111onte · · 

-A. Riqueiro, J. Sirva e" Maria Sali
nero, e·nxeñeiros de montes, diserta-: , 
ror'i sobre o apro..veitamento múltiple 
do monte, pronunciándose por unha 

·~ · ' ' . 
. - ' »- . 

. ' . 

' - . , 
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-clarna no· Le 
· ·Segundo · o~' ácordos do ·cfülfüo inter- -~: ···_admit~ ; e ain_~a", Teco'me~da, as er:ni_¿· · 
'· nacfonal, e· as '·próprias resoluciÓns da , sió-;,s"·· dirixid~s a. óutra~- sociedades 

Acta de Helsinqui, todos os p~ises te- concernentes· ~ todas as esferas infor-

opera desde a Afemánia oc'ident-a-1. 
·._ ... :··· .. ..,.., t ' •• 

· Obxectivos da.emisora " 

O control e posta en funcionamento de meios de comunicación 
(audiovisuais ot.1 escrebidos) foi un· dos obxectivos inmediatos d c.:. t. 

nordeamericanos e .dos seus aliados, nos comezos da guerra fria.¡ 
reportaxe desvél~nse· os intereses en xogo, e os fios que ,. ñen ~ireito a dirixir todos os sectores · .mativas ou P.ropagand ístiGas do ·país· 

da vida do seu própr_io .estado, o se·c- emisor. , 
torda comunicación e a información . Nese sentido, a emisora . Rádio 
sobre os seus asuntos internos. !la- Europa Libre en virtude das re.solu-
quela, sen permiso do .estado en cues- cións da ONU, UNESCO e outros im-
tión fican' il~gais todas aquelas emi- portantes organismos internacionais 
sións que n'on conten coa· autoriza-· pode inform~r sobre a sodedaae ·n·q'r: · 
ción do país a quen van dirixidas. : · · dearriericana e ocidental. Pero nada . 

·Porén a comunidade internacional diso. son as intencións da emisora que 

Algos execÚtivos noraeamencanos 
teñe_n formulado . os obxectivos da 
emisora. :o xeneral Luéius .Clay, un 

· -dos fündadores do Comité de Europa · 
Lib~e, dicia que •io comité leva a ca
bo untia eampaña psicolóxicá ir:npla
cábel cuxo obx·ectivo, ~ecoñecido pu
bl icamente, é derrocar o réxime co
munista". lsto era no tempo, da gue-

moven através do "exemplo di:Jnha importante emisora que mite 
para os países do Leste, e que responde ao nome de 
"Radio Europa Libre",,/J;. emisora, que tamén edita boletins 
informativos e publicacións, é da mesma índole que 

1 
11Rádio Liberty" (t:¡ue tina emisores en GironaL ou "A Voz de 
América" que cobria a área latinoamericana. Outra emisora que 

·agora está a ponto de iniciar as suas transmisións é a chamada 
'.'José ,,,;artí" coa que quererian os americanos cobrir durante as 
vintec;:atro horas a illa de Cuba. O proxecto, polo de agora, 
está detido ante as ameazas cubanas de facer algo semellante de 
a illa cara os EEUU. · · 

rra fria. Pero na étapa da distensión 
oonstatárono vários sLibsecretários de 
Estado. 1Vlartin J. Hi llebrand declarou 
durante un interrogatório do Senado 

· no 1971, ou sexa cando Rádio Euro
pa Libre era unha entidade "priva
d a", de certo vjncülada á CIA: "Eu 
xa mencionara anterioFA1ente que, ao 
contrário de emisoras gubernamen
tais, Rádio Liberty e Rádio Europa 

. Libre, están cap~citadas para referir e 
eomentar asuntos internos. doutras 
nacións". Un ano despois, A. J ohn
son, subsecretário de _ Estado, reafir
maba a utilidad e de man ter un "stá· 

, tus" privado para as emisoras o que 
lle daba unha maior cobertura. 

A b istóda da emisora 
A emisora nasce no período da 

"guerra fria", e ven determinada pa
las doutrlnas políticas nordeamerica
nas, doutrinas ~que como a chamada 
"de· liberación" coinciddiu co perí o
do da criación do "Comité Nacio
Commitee for Free Europe)", do que 
a emisora é principal soporte. 

Houbo un tempo en que.non se ti 
ñan obxeccións para comparar as ta 
refas encomend.adas á emisora coa 
propaganda hitleriana. Asi, C.D . 
Ja-ckson. presidente do Comité, ·de
claraba ao New York Times· (2 3-11 · 
8 1): "no pasado ríamos de Goebels, 
'Hitler e Mussolini e agora a nós to 
counos ocuparnos do asunto" . . 

o matiz de éxitos bélicos dos EEU 
Na prática propagandística 

emisora, isto palpábase sen prob~ 
Dona Id Shaner, da Universid ad-; 
Colúmbia, citaba fragmentos da1 
dicións da emisora segundo as 
próprias -publi"cacións. Asi, no 
1954, en Outubro, chamábase ao 
bregos checos a "traballar pase 
mente... non vos esforcedes ... 
berdade xa está máis perta 
máis de vagar traballades ( ... )". 
meio da emisora emprendíanse i 
tos de organizar grupos de resist ' 
"con promesas bastante explí 
-segundo D. Shanner- de apoi 
parte de Ocidente". 

Actuación en ;fongria 

Nun ton semel lante dirix ia 
xuventude húngara. "As per 
vas da mocédade húngara non m 
rán xa hoxendia pero a resi sténcia 
siva incesante dará os seus froit 
Noutra audición incitaban aos la 
gos recomendándolles a sabo 
pondo, por ex~mplo, coite las de 
ro entre os mollas de t rigo ante 
leyalos ás ma lladoras. "Estou con 
cido - dicia o autor da emisión 
c, ue en cada estación de t ractores 
algun audaz que saberá cál

1

é o seu 
ber (. .. ) A xente leva no cam po a 
rra na sua própria defensa , dac 
coa · 1ei divina e coa lei humana. 
ceifas son de quen as graballan". 

Esta idea confírmase despois nas Allan A. r/l ichie, yice-d irecto 
directrices para a actividade da emi- Rádio Europa Libre nos anos 1 
sora nos anos 50-51, que indicaban 1957, evaruaba asi a actividade d 
os rnétod.os co·s cais a emisora tiña dioemisora nese período: "Un 
que "reforzar a moral dos povos s·ub - rio definitivo da eficácia de toda 

·xubaoos" e "avivar neles o espírito ración da guerra psicolóxica debe 
de resisténcia, contra as autorida- . ·a capacidade para provocar un 
des" :'_Tratábase de lernbr¡:¡r aos .. ,o~vin- ción dkecta por parte daquel e 
tes que __ están "gobernados por unha _ o que está dirixida, ou influir ou 
·poténciá.' al_ lea, cuxo 9~xecti'vo ~ reª- c¡fucir .ª actividade dese_xada por 

' · · 'l_izar:. os·--propósÍtos tmperia.li"st_as :da ~· do aúditÓrio· ao que a
1 
operación 

MRúsiat :·1sovi~t1ica"; , "d.~í:no~t[ar 9. ~a·- ; _ di~i?<id.ª. ~eg~n~<? dernp_strou ~n 
.· cio· moral e espiritual do comunismo · ria da F:ádfO ' EurÓpa Libre ( ... ) 
como ·ideoloxia <::apaz 'de elevar o ni- dente que aprobou este exame 

- ~el ·dá vida d'os óbreiros;:-;- "afirmar a cun· excendente do crédit'o de 
esperanza da .. liberaéión definitiva.,9rá- . fi~nza". '. ·,¡" . 

·cias ás capacidadés, recursos e pdtén- . 
cia mHifar de ocider)t~ e reiterando 
que nas inte.ncións de ·acidente está a 
' liberación dos ouvintes". 

Todas estas ideas f.acíanse explíci
tas ·e· eran ·elaborad¡:¡s polos 'qirectivos. · 
do Comité e especialistas en .guerra 
psicolóxica, e a situación internacio
'na_I daquela favorecia a since.ridade 

. . . '. · ' · ' das exposicións ás que ·se lles conferia 
...: •• '· ,• • i'~ ...... ~- ¡ ••• J.,.; . ... ·~·1:.-~ ; ¿ ··~·-~ •:-:: ''-.:.-~ ~' "-. ~ .. .. 

· Desta ~·rec:icción directa" ar 
to dos aconte.cimentos húngar 
· 19~6, o (>rgao alemán ocidental 

· di: "e.~tamos con\lencidos de q 
emisións de R'adio Europa ·ubr 
e_n ·_grande medida ;.esponsábeis 1 

ño de .. sa'ngue". E aínda que 
autores son máis cautelosos ne 
porisabilidade n·inguén cuestio f 

culpas d.a radioemisora . 
~ .. ; .. Gr :;.;·u .¿_~· : •.. }.\y·:¿ t,f..: -. • 
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-Conversa con Mar.u·xa, 
· coR,iPañeira de Luls Seoane 
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- . ¡> ta~r~~-ª para os amigo~,.4cm.a ~~:nria 
~.~ra ouU:-0~., é-a ccmp~ñ:eira d~ 
Luís Seoa11e; quizá ~l máis WÍive,rsal 
C:e todos os ~ale~os dos últimos 
t empos, un home aoque o 
11acionalismo, as novas formacións 
nacionalistas lle deben moito, 
~ois que en parte foi _el quett ll~s fix~ ,, 
ver o·que -significaba o :\: ii.'~irismo". ,, 
Lln '.1ome ªºque ,-;.,. ru ;m, cin_co ·,~. r ·. 

anos despois do seu pasam~nto, ., . 
:.,arda ainda vivo no recordo. 
' ' Eu non participaba, axudaba", d ii;ios Nl a· 
ruxa, como queréndose afastar a un lado 
para que . se vexa, para que todos vexao, a 
figura universal do seu co.mpañeiro até a 
marte, Lu Is Seoane . 

i\tí aruxa, que sempre apareceu ao lado de . 
Luú nunha preséncia non vista pero si de
term inante, segundo cantan os coñ.ecidos e ,. 
referia o mesmo artista galega. A MarUXél 
que conx_untamente con Seoane, alá na sua 
casa do .ex1 lío bonaerense facian "G alicia 
Emigrante" , " menos a imprenta e os ar-ti
gos, claro . Luis Fücla a editorial, eu só bo
taba un ha man, axudáballe no que podía" 
di IV:a ru xa, querendo: máis unha vez diluir 
o seu pape l na obra de Seoane._ 

i'~ a obra de Seoane e na sua vida, pois 
que os dous se coñecjan desde nenas "éra
mos parentes, e -desde que veu da emigra
ción sempre tivemos nioito roce". 

E o cariño entre os dous foi medrando, 
mentras Seoane estudaba direito en S¡:¡ ntia
go e mil itaba no PC, que daque las "si que 
era comunista, pero marchouse e despois 
militou no PG; el sempre foi galegu ista, ain 
da qu_e era moi de esquerdas. C0 laboraba 
cos do PC sempre que llo pedian na Arxen-
t ina, pero tiña discrepáncias con eles. So o 
botaron por galeguista? Pode ser ... " 

O e;pois de acabar direito, Seoane que 
"sempre pintaba, facia aguarelas e debuxos·, 
puxo un despacho laboralista, o pr:imeiro 
despacho laboralista de Galiza. Estaba na 
rúa Sanchez Brégua da Coruña e tiña como 
compañeiros a Boado e Picallo". 

,. 
en plur:é;!I, "cahdo , viñeJnOS;Í:Jor~primeira vez 

·· · no ano::.63,_ viíJernos.con. rnedp ., l ... uís sentia-
. e_ se vix,1ádo" sem.pre :Y,~lé;lQO ""f:JOJ9 " policia. Eu -

· viña . co·n pasaporte españGi:,' pero el tra íao 
.. arxentino e tiña que apresentarse cada tres 

meses na polic.ia·, _qué lle puñ.a moitos atran-
, cos para dar lle un novo visado"-. 

Naque! · r~e~cor1tro con Gal iza, sofreron 
unha desiluci<'.>n , "vim0s . .toqo-tan apagado, 
non se fac1a ·nada, non-había mqvimento ... " 
.. 'Sobretodo - Luis ,, quedou '" anonadado, 
poi~ qu_e el "ti'ña ~sempre que estar facendo 
algo. Era ese a,ni mador.que instigaba a xen
te pan:¡ facer ca.usas. A .E 1 gastaba por isa.
de talar _aqÜi cos xóvenes, pero parecía que
todas .as inquietudes estaban inortas; sobre
todo "-se se comparan con cando el marchou 
ao exílio" .' 

. Un ex11io que non lle impediu que a sua 
obra fose sernpre de temas galegas, "pen
sando en Galiza. Pintaba.polas·mañás, e po
la~ tqrdes gastaba de leer e estar cps ami-

. gas; sobretodo cos rapaces no vos .. . viña 
r:noita xente á nosa casa. ,Tadas as tardes 
nos xuntábamos con xenie amiga . _!:1 axu
daba a todos, dándolles obras; xa fosen co-· 
m1,mistas, galeguistas ·ou o que .fosen; sem
pre que llo pedían axudáballes". 

Os anos pasaban en Buenos Al res. A es· 
. peranza de volver,. .désde o r.emate da Gue
rra Mundial, non se contemplaba máis que 

-alá ao lonxe, E seguían os µi·oblemas para 
facer viaxes fóra da Arxentina, '. 'a min sem
pre me daban os pape.is. ao momento, pero 
'a el facíanlle esperar- días.e dias e había que 
búscar unha recomendación ~'. Moítos das· 
desgostcis coa poli.da arxentina viñéronlle a 
Seoane r:>ola sya participación_ no C6nsello 

. Po la eaz-celebrado en Paris. 
No· ano 49 pasaron por Vigo e " desem

.barcámos para comer. Ali estábannos espe
rando . Maside, .f\lvarez Blázquez, P~z An
cJrade, del .Riego ... Todos quedaron ficha-

'. dos na· policia"." \ . 
e Despois veo a "tr:ansicip~','.. e r11laruxa e 

· :.Luís ~iñeron ·a Galiza, "era s-o por un ano. 
Des_pois · ,~oltaríamos palas causas". Pero 
non ·pude;> ser, Luis quedouse para sempre .. 
en Galiza "e olla que ainda hoxe teria 73 Pero estalou a sublevación fascista, e 

mentras fvl aruxa ficaba aqui, Luis tivo que 
escapar. Escapou por Portugal e no porfo 
de Lisboa "colleu un barco alemán. Un bar-

Arriba, na sua casa da Cormia. A direita vista polo anos, non .. éra vello". 1 
· 

Mais aí "'queda unha inxente .obra, feita 
con "gran' emoción', feita con amor a Galiza 
como facia · todas as causas. Facíaas por 

seu compañeiro no ano 1975. 
inxente rea'lizada por Luís Seoane na Ar-

co alemán onde os ga"legos eran mo,i mal xentina. 
tratados. í•1loitos deles baixáronse en Rio e Ali fundou a editorial Emecé con Art'u-
Montevideo, por medo ao que .iles pudese ro Cuadrado,- Romay e o arxentino Baud-
p~sar no que quedaba do camiño: Pero rrone, . "digo arxentino, xa qae Luis, . por 

ar un Luís, . que tiña a nacionalidade arxentina, máis que tivese esta nacionalidade, sempré 
:¡uel e fixo valer esta · condición e protestou ener- se sentiu galega, sempre, sempre". 
luir ou xicamente polo trat0 que lle daban ads ga- Pero ur:i dia_ tiveron que deixar a edito-
la por · legos". ria.1, porque "les esixiron que tiñan que pu-
eración .. . fVlais ,a sua condic;i.ón de ar~entino, xa . blicar ur:i libro franquista". 

, que el nacera alá · .de país 'eniiqrante.s, fixo , -· F ~ 1 ' 'N " h d. ' · 1 rou a~ 1f . ., L O'!J?. l ,f d8L ¡)1. , 1dtl' ~ _ , .; • b i';v. e t ! J;.]O•<' ~q · • ...; "fi~ - j"ci P,r·, ·· Y,p'l'aron ogo"-- OVa , _Un a e ltOrJa 
e (J . que canao chegou ª.?porto, como

1 
non ~ina que deu. á luz coleccións.como "Hórreo"", 

~xame . · cumprido_· o ~ervício m·ilitar, 0 co lesen. ime- "Dorna".:. esenciais para a nosa literatura. 
t'o de d ia!amente e ·a metes_;n 'nun cuartel. lg_ual _ A, revista quincenal "Correo Literário qu~ 

a" ar r 

1úngar 
idental , 
; de q 
a · Libr ' 
ábeis 
que 
os ne 
uestio f 

sorte que· el sofreron o~tros .gaJ.egos . . Pero saiu 36 meses até que 'chegou Perón ao po-
Lu ís "traballou a anistia, e valéndose de der. Con Luis estaban Arturo Cuadrado e 
anistiasen ·e ficaron librf!S todos"· . . Lou.renzo V arel~ nesta empresa". , 

Despois disto, Seoane chamou a Maruxa "Galicia Emigrante" . que, como xa dixe- · 
:e "casámos en Emigración, seg.Undo desem- mos, ,,a facíamos os dous ria casa" . . 
barquei, pois que eu tiña q~ue entrar casada; . Tamén ' ·estivo Seoane "dur:ante 22 anos 
semón non· me deixaban''. . n~ revi~ta do Centr'o Galega até ~ue. tivo 

Maruxa,· que n~s anos anterior~~ estivera que deixar de facela ao empezar a viax.ar e 
afiliada ao PG "per.o que non cheguei a mi~ -pasar un tempo aqui e outro ali". 

. ' litar-", compart[u desde a.que momento · - · A obsesióri de ~uís Seoane "pode que 
máis estreita'mente· os sensabores do exílio fose porque era fil lo de-emigrantes, foron 
e G·S sabores dunha ob.ra universa l. D a o~ra · sempre estas persoas. Sempre trato u de de- -

__..,,. -~~ 
·~~· 

que gastaba". · . 
.· Unha obra que está agard.ando que S& 

habilite a Casa de Pared.es' na Coruña, para 
que -sexa o seu museu, pero "paréceme moi 
pequena, ainda que din que se pod~ agran
dar . Eu o que quern é antes de-- irme ver co
mo queda colocada a obra na nesta casa. 

· fendelas e de .áxudalas. Por :iso pare.eeülle Lago na Arxentir:ia negoc[arei co Goberno 
moi ma·I o lltfrg¡;(le Celsu~ Et_TÍtl i.Q.:-~r~ tro: .. , .. ~'· para. que~:,;-a . :,rop¡.e-d~arlle algunha obra, 

-· - ·me defxe.~t_raer parte d, ª .la, ainda que xa ha1' "Via·xeao. PaísdósEnanos,.' : · ... :_ - ~· "" 
_Comprendi~ que habia de .todo ·entr~ os , ·r'mat.~r~ál s.u;~icie_nt~ para ~,mf>e.?a~~o. M.us~u". 

emigrantes: ~ero ... ·que .non llós toca-sen·:- "· .: · ·> ~· ._, ·· E e~ta obra- 1 ~~n~a .dun Luis Seoane 
Candó veú~. iiiís tiñ'a ganas de ter,ünha · / que f.oi ~paz de, semana .tras_s~~ana, 22 

conversa con .ei1so Emilio, e sabémos· q_Ue,; ., .. anos seguidos, facer Lil'} .,.5~menta~~o de te-
, - . · - ~- . _ mas-galegas para o programa '"~al1cia Emi-

tamen o poeta apetec1a falar c9_n, Seoane. '•, .. - ·. ,, b . I" · . , f 
P ' .. 1 -- d 0 · , yrante ; _pesa .so re · min. "ºn se1 que acer, ero a .morée evo uno e non pu · o-ser. ue · , . · 
11 · f " , "d: f'n h' , d 11 . como eramos so os dous, o d1a que eu fal· 
e

1 

irnos ace~ ... . , 1 v1aruxa~nc en o~e . e ;;:, te ... " 
os olios de ba'goa~. Un ha M~trut<a,que a inda ,' Un Lur-s Seo'ane que faria ·'falta aquí ho-
ten o seu compañeiro como centró. Parece ' ·xe, "compre unha persoa .que tire para 
cór:nq s~ tive-se· medo a tapardalgt;1nha for- · -d·ian· te que 1·m 1 · - , an e, ql,Je pu _e·po_os xovenes, 
ma a sua iniaxe talando de· si mesnia, das '"' que ainda está isto moi ·apagado. l:.uís fa-
suas relacib'.JS con el, ou das suas próprias 
vivéncias. · ~ · 

rlao: .. " 

Ainda así,- cóntanos, · por prime ira A. EYRE LOPEZ 
,~ 

¡-_." 
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Os .. Cuatro Poemas: :G~1Jegé$'f~:tte JI 11Jiátl~'Jlá~~i~tái{~~1~:· 
e Luís_!·Seeane 

'- :"' ,,_, ... ·"-'~.,.. ,. · .. . ;: ·-:. .. (\.:: ~. 

./ 

XOAN M·, CARREIRA . 

e~ ido que •.pó~cos ·' plh'tores 'ga.legos chegaron á· 

facer ·tal cantidáde de colaboracións como ilus
tradores de poe111ários, libros dé relatos, dra-' 
mas, etc. como Luís Seoane. No caso do Album 
"Maria Pita · e tres refratos· Mepibevales", Ed. 

. Resol, Buenos Aires 1944, a colaboración facía
se ao reves xa ·que erá un poeta·, Lourenzo Vare
la, o qu·e "ilustraba" con "Catro poemas pra ca-

. tro grab.ados" n álbum. Dous ános despois com
puña Julián .Bautista os seus "Cuatro poemas 
ga.llegos" inspirando~e no álbum de Seoane~Va

na de Música no ano 1951, nun álbum que en
gadia as parti.HJras "-.'....cqs te,xtoJ ·en. gá'lego· e ·in- . 
glés-, os ' peómas -en· g¡:ilego e tradución ingle-
sa- e os catro grabatlos de Seoane repres~ntan-

. do a Maria Pita, Maria Halteira, Rui Xordo e O 
Touro '(O Bispo Ad~úlfo) . . "· . 1, 

• w • ~ ·., 

Non ~e trata duri.ha_. éxcepción esta relación 
musical de Seoane ~a-·~que -nas séries de "Retra
tos" que . real.i~ou ·~ngá'diu · non escasos músicos 
e non podb debcar, de jem0rar quelfoi J.lnS <;Jos 
primeiros ·en se lembrar en Galicia e 'er{ Galego 

~ de Karlheinz Stockhausen r:iunha das séries que 
rela; as cancións estrenaríarise e~ Amsterdam-en realizara ·para "La Voz de G~Jic-~',' . .. 
1948 no Festival da SfMC (Societé 'lnternatio-

. nale pour la IVlusiqué Contemporaine) cantadas O poeta Lourenzo Va~ela, nado én ta '::fába- . 
en inglés-e publicaríanse pola Editorial Argenti- ~ na o 10 de Agosto de 1916 e fillo de galegos, es- _ 

· Seoane é cór ·e · máis palabra 
... d ) .. ~ •. '"" .. u t i ~ . . ¡ ' 1 • ~.,.: t : lJ t ~ - . . ; 1 • ... d 

LUIS SEOANE / ABR 1L1984 

Auturn:1ra10 de 
Lui>SEOANE 

\... ' 

Terra, 
maos 

. e 'fume 
·na xeira w' '.'.;•: • 

· , ; dós feitios 
vivos· 
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Tel.. 445 7.2 54 

MADRID 

·tudou ·erÍ -8!-lenos Airé's as primeiras letras, fixo 
o 89charelato en Lugo e no 1933 pasa a Madrid 

'._onde participa · nas · "Mis iones . Pédagógicas" 
Memb.ro ' da · ,~Alianzª de Escritores Antifascis

_tas", loita na Guerra Civil e se exília a México, 
-pasando no T941 a Buenos Air,es. A~i colabora 
en empresás~editoriais con Rafael Dieste, Rafael 
Alberti, Francisco Ayala ,:-,Arturo Cuadrado e so
bretodo con Luís Seoane; ilustrador da meiran
de parte dos seus poemários. Volta ao Estado 
espa-ñoÍ no -1976 e vai morrer en Madrid o. 25 de 
__Noveinbro do 1978. A edición da sua obra,-pre-

~ parada por _R.D. foi publjcada -xunto ás ilus
tracións de Luís Seoane- por Ediciós do Cas
tro, sob -o .título: Lourenzo Varela. "Poes(a" 

· (S~ada, 1979). Non é a xa citada a única cola
boura musical de Varela xa que tamén é o aut<?r 
de_ "Cita", poenia en éastelán, aoque puxo mú

.sica Carlps Guastavino {Ed-: Ricordi Americana. 
· Buenos Aires, 1943). . 

Jul ián Bautista, nasceu en Madrid o 21 de 
abri 1 de 1801 e·.formouse nó Real Conservatório 

corit,posición ¿on Conr.~do -del ~ampo; tras, con- . 
seguir o prémio de composición ' ªº remate da· 
carreira, ·vai ser profosor de ljarnionia no Gen-

. tro. E un dos compositores que no 1930 forma 
parte do "Grupo de los Ocho" (o vigués Xoán 
Xosé Mantecón; Fernando Remacha; Rodolfo 
Halfftér; Ernesto Halffter; Gustavo Pittaluga; 
Rosa ,García Asco~, esposa do mestre Bal y Gay~ 

e ·Salvador Bacarisse), ao que chaman os histo-' 
riaddres ·de corte orteguian'o "Generación del 
27 o de la República". Todos os músicos do 
grupo . participan fortemente dunha · estética 
neoclasicista . bastante máis ·próxima á escola 
francesa que a Stravinsky e cunha postura de 
loit~ estética de reno~ación frenté da herdáncia 
decimonón'ica . sexa a deplorábel da zarzuela, 
sexa a -anti-historicamente desdeñada ai.nda 
hoxe- xermanizante, non tan decimonónica se 
a estudamos en sério. Ju lián Bautista, é un dos 
compositores máis interesantes do grupo no pe
ríodo da República pola frescura da sua produ
ción que segue, incomprensibelmente, ainda 
agardando a reposición, ainda que se perderan 
coa Guerra Civil algunhas obras importantes co
mo o drama 1 írico "Interior" ( 1920). A música 
composta en Buenos Aires, de excelente factu
ra, non ' posue xa esa frescura- que dotaba de 
atractivo á produción madrileña, ainda que ali 
escrebera un cuarteto, duas sinfonias e a Canta
ta "Cantar del l\ilío Cid" sobre textos de Rafael 
Alberti. 

Menos anedóticas do que parece deducirse 
do que din alguns autores, son os "Cuatro poe
mas gallegos" para voz e pi.ano. que participan 
do que comenta o New Grove: "As obras espa
ñolas de Bautista posuen viveza e concisión, 
con frecuentes modulacións e unha harmonfa 
diatónica decorativa". As catro cancións, non 
precisamente breves, · participan do "espírito 
medievalizante" dos poemás, pero non cain no 
esquematismo que ameazaria este plantexamen
to nun compositQr de menor formación e me
nor gosto que Bautista. Particularmente estou . 
prendado da primeira, "Maria Pita" pola comu
nión entre os aspectos sonados do texto e a mú
sica, ainda que non poda deixar de apreciar a le· 
ve humorada de "O Touro". Na esperanza de 
que entre os actos que no 1984 se faran en lem
branza de Seoane se engada a interpretación 
destas catro cancións, fiquen os versos de Lou-
renzo Varela: · 

1/iaría das batallas, 
' /evareiche unha frol por cada bala,· 

i unha cunea de /eite 
arrebuxada en neve 

xurdindo a , borborotos· nos valados 
. ~ ·. !_. ¡,, • : - • • t-

déi .patria inmensa~ 
;h ,.,.Uv 1 

/' .. 
Salvador .Garcia-Bodaño 

.\ 

· . ... 

" 
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. 1SAA·c 01Az PAFÚ)o 
· O r~coñecimento do valor da _,9bra e .da vida de 
lul~ Seóane non dei:xa ·de medrar .' Moitos recó
ñecerán que as causas de . Seoane van gostándo
lle cada vez máis pero a maior parte non saberá 
~xplicarse o · porqué. Está ben que asi . sexa. E 
unha esperanza saber que tarde ou cedo as coú
sas positivas vanse abrindo paso, ainda as moitas 
causas negaÚvas que tentan enxangalas, esmaga
.las, eliminalas. -Pode que .isto sexa· a única espe-
ranza po la que merece a pena Sef¡U ir. '. . . 

No~ se trata de dividir as cousas erí boas e 
más. Unhas e outras están .acó convivindo a ren
tes do chan, entre aterra e o .ceu, condenadaS---a -

se entender. ó home mesmo é unha resposta ás 
unhas e ás outras, mais fica unha pequena espe
ranza de que afinal hai algo que con relación ás 
circunstáncias condicionantes· vaise impendo 
porque responde a forn::ias mellares de entendi
mento para os máis. 

Os egoísmos están aí como unha . realidade 
insoslaiábel, ás veces formando parte do motor 
mesmo de progreso da sociedade, pero non ser
ven como leí para todos, pois sen wn topé axiña 
trope?'.an os uns cos outros até se destruir. Son 
as formas éticas de entendimento, sen be'atarias 
·nen canonizacións de moralismos, as que afinal 
prevalecen. 

Paréceme que · é dentro deste esqllerna de 
pensamento no que, non só a obra senón todas 
as causas de Seoane, se van abrindo paso. E coi
do importante sinalf,lr algunhas coordenadas 
dentro das que se inscrebe ao meu ver a SUé:J vida 
e a sua obra .. 

L;o,iecin a l.J ís 3eoane 

Cando eu teria 12 ou 13 anos vino no obra
doiro do meu pai facéndolle unha caricatura, 
que conservo. Luís remataba a sua, carreira de 
abogado. Por aqueles anos apareceron alguns li
bros ilustrados por el. Dous deles publicados 
por Nós, '"Mar ·ao· f\Jorde" e "Cantiga Nova que 
se chama Riveira", de Alvaro Cunqueiro. Repre
sentaban naquel intre unha maneira nova de en- ~ 
tender o deseño gráfico e a ilustración. lsto 
comprendino logo, pois cando sa !ron, desde os 
meus poucos anos ~ mais ben me pareceron' es
traños ou raros, como as causas que via rio Ge
brauchsgraphik, que chegaba con regularidade á 
miña casa. Os derradeiros anos da Repúbltpa 
non volvin ver .a S,eoane. Xa afina! da guerra ci-
vil soupen- que era un dos que tiñan escapado 
para América . 

de ter sido perseguidas;- e· a ·rede . ~speculativa 
: püxose _ desegui~~- ~- lle~"tirar ütílidade a ese ~pres- . 
tíxro, o 1"1'.esmo qwe · fosen x·ude1us ou que fosen ~ 

/ mÓvimentos· de . vangarda. Grndo anos desp~is de . ,. a - .- . -
rematada a 2 guerra münc;l_ial, o mundo que a 
gañou, _vestiu as sw.ás _qlLisas·desconiprornetendo 
formas qt1e foran criadas· polo c:;ompromiso. S.ó 
·un país non aceitaba esta sorte: _a Unión Sovié
tica, Ónd~ .as vangardas·; pr-eéi~;m~~te ~ acad~~an 
unha malor signific;c~ción -e profunqización. O 
povo beneficiário .. da revolución de· Outubro 
preteriu as formás "burguesa_s.., das ca'usas r~xei- . 

·tanda as bandefras do cónstrutivismo ·que tive
.ran _á revolución na-· prim~frá liñpdas vangárdas, 
feíto este _ben evidente 'das .centrad icións huma
nas. 

Os "j·smos 11 das vanga~das coincidiran e aca
daran fórza no funcionalismo das cousas: -Q ra
cionalismo, que tecido nas invenéións _ruins do 
consumismo e ció desenvolvismo, da man do 

· mui'tiriácidnalism-~ ''prudtiÓlan, : e- prodúéen, ese 
pse1.,1do racionalismo internacional no qu~. o ho
me ve,-perdida -a sua jd.eotldade. e tra't:a de voltar 

·~- ciofa.s _ seus R~SOS '?-.S~/é~hcó~t'rar 00 seu pasado 
__ , - en ,cálquer 'causa ·qué lle-lo le;ínbra, nunha volta 

· riostálxica, conf_u_sá. - · - _, -

_ t l-Rrestfa)o ac~dpdO ·non detén a- ~eQ~me 
..::: Até.,,_ a- s~~ - m0~te Luís. desespero~ :~o ~ lojtar 

' ~ontra este ; ~ngano, contr.a esta m;f sorte na_ que 
~vqJ~ba ·a· ca ir o home. Polo.s anos 70, éando o· 

_ i:acionalisnio beato h,abi_a 1 Q ·anos que- perdera 
- . cr~dibilidadé no mundo, én España empezaba a 

facer furor, porque España leva 10 inos <;fe re
traso, polo menos, a respeíto do resto da Euro
p_p, neste séculQ. Luís Seo;ne, que volvía entó'n 
do exílio, atopouse con esta triste realidade e 
pelexoú qongra tanto oco e anacrónico·ráciona-

- lismo, en médio dun deserto ainda máís grande 
que non sabia que éra iso do racionalismo. Pero 
non habia nengun m,a.i _o de comul)icacióri qµe 
poidéra axudar ·a Lu{s a facerse entender. So- -
m~nte o n° 1 'do · 11_L.F :11 (Caderno's do lab. de 
Fori:nas de Galicia) garda un Üabalto del sobre 
este tema que merecería ser máis espallado. ;Ti
túlase· "Hacia un dis_eño· que cansídére las parti
cularidades de eada país". Supre.nde nel a in
formación exau.stiva que tíña entón do tema e 

- perm(tese nel burlarse Cl,J,nha el~gáncia e U.n ~a-
1.ent.O encar:itadores da TC-2 da DAC-3 da 

- dlllwstromat" .... as c~mputaél.~r~s que pr~teri
den arrombar, na áéc9da -dos 70, aq ho'me no 
deseño ·das -·~o usas, ,fa~endo q~e .toda a vida hu
mana dos ú lti-mos sécu los e de hoxe"mesmo se 
c-onv:írtan eri pr~-história.;. C1 traballo de Luís -é / 

A niensaxe através tia r.Jrétema lor:igo · para o traer aeó, pe_ro. non ten desperdí-

Logo foron chegando a un círculo moi res- cio. R~mátao advertindo que non propón a in-
trinxido as novas da laboura que estaba facendo vestígación do pasado .para estudar ·as caracterís-
Luís en d uenos Aires; sobretodo no campo ed i- ' · t icas d iferenqi·adas a e cada país, entendendo o 
toriál. -E foron chegando (xogándose 0 ir á ca- folclorismo como os directores de coros, os e·m-
dea quen as traia) 11 13 Estampas de la Trai- so estivo a colaborar na "Galicia Emgirante 11 de tido diso pe°réurando a indu'strial-ización da ·ex- -presários de turismo é owtras espécies, senón co-
ción", 1937; "Homi;¡naje a la Torre de Hércu- Lu'ís Seoane. .. " plotación do home. rv·ia is os homes .non se con- mo algo que· está moito máis aló e que nos faf 
les", 1944; 11 María ·Pita y tres Retratos. IVledieva- A miséria ·conceptual que se producía na Ga- - formaron . ~ Ql}edou abe~to ese proc~so ~otial do · d!!eren~es ainda que falernos un Q1esmo idioma. 
les.1 ', 1944 (que logo serviu d8 base a Lorénzo li~a metropolitana da guerra 'civi-1 e dos anos que que. ainda non ternos. -sa{do. N_unha situa_ción· .. , Cando van 5 anos da morte de Luís Seoane, 
Varela pra os seus célebres "Catro poemas para a seguiron, eri compar¡mza coa riqueza espir- histór.íca nova as causas non 'P.o9ian seguir s,en- e cas8' vinte desde .que escrebeu ·ese trabalio, os 
catro Grabados"); "Tres Hojas de R.uda y un · tual da Galiza que se transplantar_a a América ao ·, iguais, co mes_mo carácter, 'q_ue ás de ar;ites. . . . fe itas .. non f i xeron má is que lle da.r a razón. As 
Ajo Verde!', 1948; 11 Veinte · Dibu1·os", 1951,· era o motivo quemáis incitaba a .tomar- a esta · ' -. ... As formas -tiñ'ari que _estar compromet_idas co'a · máquirias esas fabu-losas rematáron prod1,1cíndo-
"Testimonios de vista" e "Paradojas de la Torre última como exemplo a seguir. Me_ntras, n9 Ga- , -·nova situac.ión. Uns camb. lab'an conscientes· des : se ~n ~érie, iso ·si, cu~ha pantalliña, para entrete-

. de Marfil", 1952; 1 '.fardel de Exilado", 1953, liza oficial seguíase a praticar a cada .intre con' . . ., . . . . " . . . , ,. , h d - . . , · ta s1tuac1on e outros cambiaban arrastrados himentb e. para lfe "córner a · coco': aos nenas. O 
etc. e ese gran elemento de comunrca~1on que ma1s cerrazon un a esmemoriac_1on programa- . . 1 · f , . . m1,mdo q.ue. i_an deseñar e. c~~struír esas máqui- · 
foi "Galicia Emigrante". A revista "Galicia"· do . da do país ·na que moitos tránsfugas teñeQ cola'- .- po á orza r:nagnetica tjos primeiros, . como sem- -

" · d · pre sucede. lsto _ninguén. o cornpr-end}u mellor nas é hoxe máis ben .unha ruína,.e o p~xaro ne-
Centrp Gallego viña diTixida Jamén ·-por · kw·(s ~-', hora º ~""''· /~ . ,- ~. , - . . ,-.. entr_e nós que Luís -Seoane. E ademaJs Sé'8ane' ·. gro~_dá sUéf a!Jtod~.stnJcio_' n _esta. \'loando as· cabe-
Seoane, é .;ab (~se que det~ás -d~ n6m~er~ ~e J I A''·~-~ ---.. ~--; ,< -,..:.,:;: --,,_ .-· ~ . .;_- . •• " ~ , . • · . . úuenos v~1res 1 · ,<I',,~- ·._., ,,., ... · •• ol,lb,Q.:iS"égu: : ~-..,·as inéi@énci~s ·da evoludón hist'ó- · zas dos homes, mentras moitas co_usas que tiñan _ 
N'osa Teri:a" dedicado a Castelaor logp da ... ~ s.ua._ -- .. ~ . ; -- ..;; ,,..,. · ~ \ .. -t-'. •','.""'. . ·~""' : c ' · .. -~..,,. , f · .. t · d - · d'f-. d · pos1'b'1l1'dades de ax·udarnos ·a ·constru·1r un-ha es-

• ·"·~ . -·· ,. ~ . .; ,, .~ . !'. • . • ri a que 01 ,orcen o as causas e mo 1 1can o . . 
marte en 1950, estaba a man de Seoane. · · · A capital arxent1na er~ un.ha b0a atala1a para · os caminos. · · peranza seguen parecéndose moitó- 'ás empresas 

· Empezouse a saber por entón que os home.s _. ollar o que pasaba no mund_d, tendo., o's olios de turismo , · 
mái~ r'epresentativos da cult[Jra galega zafáranse para ver que ·tiña Lufs Seoane e para éntender Pala década dos anos ,30 están avanzándo ,· 
da situación · ql:l~ padecía Galiza e·estab.an traba- as cbusas donoso tempG como .a ·el lle permitía -por ·~uropa os sistemas-·corporativos ,. q·ue van ~ntendendo este esquema de circunstáncias 
liando en ·Amériéa :· Blanc.6-Am·or,· Castelao, Col- . entender a sua formación. · Desde· o princíp.io . "perseguindo . sañudaménte ,·ás cattsas progresis- .qlie condi.cionaron e condido_nan a vida dos ho
mei~o, ·Dieste, Núñez Búa, E~ílio Pita, Seoane, deste sé.culo algo está a acontecer no mu.ndo, ta~ . p~ro támén aoque hoxe coñecemos como mes neste século, enténdese ·mellor a obra total 

·Souta,_ ·suárez Pic~llo, Lorenz,o ' Varnla ... e que, . µoi's ten inquedos .aos home.s que teñen sensibi- vangardas ' históricas. No ano 45 os sistemas de · Luís Seoc¡ne, .tanto .que pinte ou grave, que 
en con~unto, adqljiriran un compromiso maior liqade ' para 'Cqptar ' mensax~s dó pasado 'e do fu- corporativos estaban d~megados' en toda Euro- escréb'a poesia o~- te'atro, ou aporte a sua_ i'nicia-
cos p'roblém9s O.e noso tempo~ Os galeges - ~ue ·tura, dos que teñ.en algo qúe v~r coa poesía, coa .. pa menos na Penfnsul; ~lbé.rica · que os seguíu pa- tiva criadora a u.nha manchea de empresas, por-
se pre.Ciaban de selo, atr'apados na terra, e que comunicación ; co diálogo qu~ manteñer:i as"COU- deGendo ' 3_0 anos máis, ,(cousa que se nota ben que, todü' o que Luís facia era dar unha. resposta 

._ vian f~cei:. cousas qúe terian vi,xéncié! no futurn, sas. ' · en ·móitos hábitos= de ho~~ e que é a responsá-· a ~sas circunstáncias, -''.~~lpean_do ide~s", por ri-
trataron por .todos os meios de conectar con ·- Os tempos cambiaran. A máquin·a íntroduciu bel de moitos dos nosos males). As vítimas dos ·. ba · de significar rofisións concretas nas que el 
esta Gal iza ultramarin~i: As.i' pode dfcerse q·ue un con'c~o. novo. nas relacións de prodüción, e . reximes da "orde nova" · ...:..ainda que de nova no~ quería se deter. · 
toda a inteleetualidade gal~ga que t~n hoxe pe-_ a rede especulativa · trataba ' de tirar; e tirar,· par- non tiñan ren-:- aca·daron prestíxio só f20lo f_eito Sargade-los, marzo· de 1984 



. Am~ric~ Latina,· esa ¡rfiinsa província do subde- mentar'ista~ ·da, cüHur~, por_ éxemplo; soeri" 5eh~ .. 
sen~olvimento, posue uri'ha história evidente, in-: tir~e estrañam.ente-agr·a~fados'·cándb ún"poe'fa ·se': 
confu-;,díbél: a .que se 'escrébe· Con fe'itos; C~>n : chama a siléncio,· e mudan ' eS~. siléhdo ·~na ·Súa 1 

bat~lla, con traballo,'tBri dependéncia e con li- " m'aténa prirñá. Paradoxicámente, o s'iléncío duh 
ber~dófis. Pero tamé,ri ,q~tra, má¡~ íntima: aqJe ·· poeta ·pode ser novo, ~s veces'máis novo que a.· 

. pode recoñecerse na st..iid>oesl~,,- na su·a música, · ~ua .n1esma poesiá. ':· . J' . . ·' ~·, '-, -.. -:-i 

. . na 'sua plástica. E _un.ha e outra non sqn· contr~- ·A . literatura universal abuna~ . eh ctHebre·~ sr . 
d itorias senón complementárias. Só que me11°~ - léñcios, que van, só para :' mertcionád:ldus casds · 
tras ·a· primeira· é· o· desenvol.virnento dun-~orpo'' .ben dispares, desde' Art:bur ·mmbaúd, que ,nos·,, 
social, a segunda é máis be~ o cu.rrículo do seu · derrad~iros 19-anos da sua vida (e.·apenas viveu 
estado de.ánimo. 37), q.uebrou radica'lrñent~ · coa literatura, ,até o 

.Un p~ema que expresa. a soledade, p'ode ser ·a menos remoto J.D. 'Salinger, probabelmente o 
asúnCión dunha . crise indivi~ual, pero tamén re-· narrador · nordeamericano máis· sobresaínte da 
•presentar a incomunicación e o isolamento .de · . . postguerr~, quen,_.despois _de catro títulos-notá
toda '.~nha xeración,· i:fun ' povo . inteiro .. 'Un ha . 'be.is, hái xa máis de quince aí!OS qlle nÓjq~ubli=·. 
cantiga de amor'; nas.cid a probabelmente da pre-: ca n'engun librNo .1981', e'n E'spaña; ~ foi W{ QU"'' 
séncia ou a saudade dunha rapaza con rostó ·e torgado .o Prémio Príncipe de -Ast.úrias. ao· pQeta 
con nome, p~de chegar a se converter no Jeit- . Jo.sé Hierro, cando •transGorrelían 17 ·anos -desde 
motiv dunha . promocion, e até no sinal, tf'ansi- ; . a publicación da 'sua última obr:a . .. 
tór.io e intenso, dunha 'tempada; porén, o ·que· ás En tocios os · casos, eses parénteses desperta·
_veces se xulga como un detalle te'imoso, intem- · ron a cur-iosidade periodística. 1 ndubieabelmen-
poral,· soe ser o ilustrativo segment0 dunha tem- te, para · calquer reporteiro é un estímulo sa-ir á 
pada ·máior chamada época . caza do motivo: penas de :amor?, carén<;ia .de te-' 

. A poesia e ·as cancións constan de palabras, e · . más?,. debece~ da vocació.ri? rencor cara a críti-
é notório que as palabras, · xa sexan· brevísimos ca? As veces o escritpr re~(gnas~ a dar unha ex-
escintileos ou . am'pas volutas, narran e revelan o plkac.ión para ' ve~tear absurdas .interpretac_ións, 
ac.ontecer da histórla. Quizá sexa menos fácil ou de inventar algunha, sinxelamente para que 

Mario· Bened 
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·A cultura: ese brán 
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1 ~ . -

ü ensaiO q:ue.agora pubricames. é 0 t_ex·to da confeténcia' que o escritor uruguaio 
if'.fario ilenecle-tti dera en Vigo o pasado quin.ce de Auril P·ubricámola hoxe, 
neste··espedal de ü iis Seoane, porque incide nunh~ cuestión capital: o cornpromiso 

. sod:a1 do intelectual. ··:.·' ' . . 
Benedetti abÓrdao nunha pef.speitiva latinoainericana e unifersal, .. e entendimos que 
era útil unifo a esta leinbranza de Luis Seoane porque el foi u~ exemplo lí1nr,fr10 
de ho_me compr<:nnetido co seu país, coas suas iniciativas culturais, 
cose.u devir. polítko, coas suas preocupación~ soc¡ais.· 
o texto que tiramos á luz é inédito, e é º· primeiro pubricado polo escritor uruguaio 
no noso- idioma. . 

•· 
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recoñece.r esa función · nas artes plásticas, que o deixei::l tranquilo. Pero imaxino que para moi:-
por suposto tamén a cumpren. A.í as imaxes son tos aestes provisór:ios ou definitivos silandeiros 

Ta mi 

' latir 
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tame'n unha 1·1nguaxe pe'ro non avan·zan· e· se ten ·d· e ser un g·rolo amargo .comproba.r .. q· ue o 
' · meira, e para os demais (coa dubidosa excepción cheguen a todos os leitores do mundo , ou se i 

movilizan como Un poema;· Ról_l · Con.vo~an, CO- seU mutismo provoca máis in,terés que a inegá- de. quen~. d1·n· escr.eber so' para SI: pro' pr1·os) .e' de to- ' 'b 1 1 LJ , 1 
, . bel calt"dade da sua obra. . . . . - ·. non e pos1 e , po o menos a un . n -so e itor P mo unha canción, un eco colecti'vo. Máis '.ben 

· Lemb· ro q' ue hai· uns vin. te º· ~ .v.intecinco· an .. os das as ." maneiras un factor digno de consideración. de ser tafl'.lén un prémio. 
aprofundan un segmento de' mundo e de .temp·o, , - · · Orabén, preocuparse por estabelece"r nexos co E non se pense que isto é unha mera reduciá 
e en defin.1tiva non importa q· ue este dure un criárase en Buenos Aires toda unha· lenda arre-

. . · · , · · ·· · lector, de· nen~Ün modo implica facerlle canee- ao absurdo. A inda certos escritores que nos se 
quinquénio ou unha milésima de segundo:"Tam- dar do ''siléncio" de Enrique Bancha (1888- sións nen só dicerlle 0 que quer escoitar, senón a ·respectivos países er.:in abondo coñecidos pero 
pouco importa demasiado que o ·artista intente 19'68), un dos grandes nomes da poesía arxenti- miúdo 0 contrário. Ta mén cabe si na lar que non tempo e as ditaduras mudaron en exiliados poli 
ser elemental espello óu explosión de cor; que na, que só~ publicol! cátro libros de versos entre 

.19-07 e ·19.11 _ '·a ur.na apareceu neste ·u' lt· i··mo ano, sempre se accede ao éxito por canais o~ meios es- cos, deb~n hoxe ª!?render a valorar, en todo 0 se recdñeza a simpatía das causas aparentemente l.!.. • tritamente xustos. O escritor transita case sempre significado e cal se fosen mozos inédit os , a cheg 
inertes,· ou ensaie unha persuasión de sinal ideo- e o f~moso siléncio , ap'enas queb rado .con algun- por un~a coi:.da frouxa. No mundo do consumís- da á sua obra de cada leitor novo, xa qu e es 
léxico; que enarbol.e' a tenra friaxe das . construc~ ha páxina de prosa, durou até a sua mor:te, no mo é máis · ben improbábel que un artista poda non será atraído por un cl ima en comun, por u 
cións ·mecánicas ou a .calculada espóntaneidade 1968., Orabén, Bancha coloca,ra en~ La Urna .non acadar a un gran público cpn . absoluta prescin ~ sobrentendido ou por unha alusión , senó n q 
do. happening. Todos son anacos complementá- só os mellares sonetos que se teñarÍ escrebido na d éncia das vias.comerciais. vaia saber por qué estraño azar ou imprevisib 
rios dunha mesma história, á vez íntima e co-· Arxentina, senón tamén as cinzas da sua vontade · . af i ni~ade. lsto non descart a que ese leitor , pou 
munitá r ia; e, stados de ánimo dun vastísimo cor- lírica, pero o poeta foi silandeiro até no seu silén- E conste que non me refiro ·aquí ao mediocre 

Po social. ·_ cio, e un crítico tan escodriAador como And~r- ou ªº oportunista, senón ªºartista ben dotado, 
menos que . iso lado, poda chegar a esta be lecer u 
vínculo efectivo e intelectua l, verdade iramen 

Desde · o r:nuralismo á liberación surrealista; - son . 1 mbert só pode si na lar, impotente e frustra- preocupado polo destino da sua xente, do seu rañábel, cunha ob ra -en particular. E curios 
desde o cru realismo· á ilusión óptica ; ·desde o · do: "Despois emutj_eqrn". país, ·do seu· tempo. Se renúnt:ia por c e o mente tal causa acorre, polo ·xeral non 
pop' -art á abstracción metafísica; desd.e a raiga; Porén ; o caso de Juan · Rulfo é ·probabelmente aos meios d~ difusión comercial, ar · a conde-. - · debe a que o 'tor senlleiro e alleo atope no te me na tradición ao risco experim.ental, pintores o máis··abaneado polos rneios de comunicación. narse ·á soledade, á frustración o monólogo · · · te traslado ar · icial ao seu própr io mund 
e grabad_ ores re.velaron . á sua lilaneira o sub- Dous libros, El llano en llamas e Pedro Páramo, a tamén a que esa xente que el s~me co senón pre.cisamente a que recoñece o lexlti 
desenitolvimento social e a p'aisaxe humana: - cal tnello.r; de-spois un paréntes~ aberto no 1955.é . xente, o acuse de elitismo, . drviduar . o, t_orre -. mundo do a tor, a sua orixinaf· proposta artlsti 
Unha. palma pode ser simplesmente uilha palma, a.inda non fechad. o. Neri ·sequer. os. críticos se po- marfinismo e outros vere "tos igua ente simpá-. tittrQana. . 
pero tatnún un ha alerta, unha invocación, un ha .' ñen de acordo sobre ese mutismo. En tanto Luis t icos. Se en troques se resigna a empregar a eles Fo1 a vid Viñas que me fa lour po r _vez prime 
nostálx.ia; . unha estrutura pode ·semellar apenas . Harss .atdbueo "a algunha pexa que levá.deritro regos, pode· correr .o risc opost : s~r acusado de ra dunha cu ltura al ernativa, que non só ind ' 
unha noción cuadriculada, . e ser en realidade . como unha 'magoa. ser:i í-lome", para Teresa· Gó- se venderªº consu.mis 0,-de e mercia izar a sua un resgate do pasa o utili ábel senón unha pr 
.unha ·interiorización ou un desasimen~o; u.n mó,- mez · Glealson "en ~ulfo ' a autocrítica chegou a arte, de compracer de iberada ente o graade posta cara futuro . Para \Yiñas, "o r isco fund 
vil pode tomarst;? p9r unha simples il-usión óptl- ser tah severa diante da sua própria fama, que o público, de amputarse dignid de, etc .. Cál será mental do xílio é q ue un ique no presentism 
ca ; e constituir en verdade unha leda .tensión ou · desaguad,oiro da sua man non .pode abrirse para '.pois o x_usto médio par que o a tista acceda a un absoluto". Sen dúb da ex"ste ese risco, que e 
un éomezo de angúria'. _ déi,xar esb_ar:ai- a pluma outravolta". Constante- público vasto .sen chega a ser i fiel cons1 o mes". certo · xe· 0 provén de cir nstáncias que no se 

A plástic·a l atiñoamerican~ a ·miúdo: r'evel~ ·mente. asediado por pescudas e sondeos, o hu~or mo? Cómo transmitir o esencia de ~i mes o e mtci non foron strita ente cultu rais. O eser 
unha · mir~·da imerior. penetrai;ite 'e lú~ida; abata- de ·Rulfo, que é en definitiva a sua terceir'!_ obra non a falsa imaxe constru1 a pola ficiente publi- tor, 0 intelectual, que be u optar polo exfli 

· ; da ou aguda, pero ademais unh ela abert:a mes ,.se,rnpre despista a o.lláparos e -sabu~os. ·. cidade? enfréntase en primeiro ugar ao problema de co 
ao mundq; ·non só ao m .A · o que tal visl'.(Jmbre Haberia · s . outros si)éncios a enumerar~ Desde a propaganda cara crítica e odos os vivencia . rrincado do seu meio dos seus fact 
abranxe se.nón tamé o que abranxen·a memó- toda.s dispares; uns xa d¿sflorados e ou~ros a¿sula- s~üs matices, de'sde os P.rém [os os honores at , res de estímulo e medida, esg~zado dos seu 
ria e é! intuLción, sas antet:las qe pro ~x1 so .al- . gaCl.os "nda 110 mistéFio, uiz~ a explicación máis· as conspir.aci6,ns .do silé~cio'. desde o avor. até o destinatários naturais, dos seus plausíbe·is canai 
canee. E certo ue. en moitos s· nosos "melfo- · profunda e es cial nola bri dé ,un· poema inseri- desfavor do . P.~blicc:>, hai moitos fac~ores que n- de difos on, soe refuxiarsé noutro oficio paras 
res plásticos ai un.ha, má i predominañtemen- do na última·obra xa citado osé Hierro, aquel san a.s .cond1c1on-s de trabal'lo e presionan ao pro- gañar a v.ida . · 

. fe visual, p~ o tamén n tros, nori menos ·de ·s~a- .excelente. Libro .de la_s s de hai deza- .dutor·de a_rt~ .e de literatura . Para un escritbr no- O risco do presentismo ven pois desa urxén 
cábeis,, e mparece u. a máxia dos sentim l'.li-es · vo e inédito, por exe.mplo, un prémio literário cía por enfrentar o escabroso agora. Trabá llm 
e até un a máxia d racional'. pode ser ~oito rr¡áis que .,unha recompensa mate- .para o pan e ,o teito do dia, da semana, do mes 
· . Atra és do pi tora realidad.e _"mpa e estona- · · rial _ou un.ha propulsión á sua inexperta vaidade; poucos se atre.ven a prógramar a sua vida en eta 

da pode virar denúncia, es:t: mulo, pode significar .nada menos que un ini'cio de· co- p~s anuais . Só cando se consegue solventar a 
· ideal xica, go e sensuá1; ensoñación, mun'icación cos .seus posíbeis leitores. Un lite rato nece.sidadés eseríciais, é posíbel criar un espáci 

ou ' elíriO'. a plá~tica lati noamerica , "mprobábe que todos 'eses poe :as que .x¡:¡ maduro, en cámbio •. sabe que.un galardón pci- para . a reflexión , o intelectual, como calqu 
tal potenc· éión do .e ou quin ou vinte an s, ou d ránte . de ser un :elal r~coñecimento de a.lte>s niveis de ca- exiliado, tende a miúdo a idealizar 0 pa ls e 

azar a raia élo -irreaJ. E máis de é, i século, orno no .ca o de En ¡'que lidade, pero tamén o resultado .dunha pulsead'a ámbito do~ que ten sido privado .. Hábitos o 
sa briga · · ' Bancha, n n p blicaron én realida sigan a can- .entre grupos e tendéncias, da sutil estratéxia d1:1n simples d~dos que. non tiñan maior significa 
identida tar, sigan a · icer: - 'Te u:iero, te q iero". E se .o ,edjtor afeito, ou,(como acontece nada menos que · ci.óh, de súpeto mudan en paradigmas, en virtu 

as? Des .oís no Nobel) da nominaé!ó~ pendular· que deixe al- des incanxeábeis, en para 'íso perdido ... Dese xei 
ternativamen~~ conformes a tirios e troianos. · to anúlase' ou desdebúxase a noc'ión rigorosa de 
1. ~ai :rfü.cos estu.pendos, espabi.l?dos, hones:_o.s . se pasado

1 
_x.a que a verdade é. que" algun. des 

e obsestvamen.te xustos, pero ha1 outros acana- rasgos ·hoxe tan lembrados .inclufro·n os xérino 
dos, ' preguizosos, desonestos .e vocaciorialmente los dunha dérrota que ser;n

1

pre· aparesce ligada 
inescrupu,losos. Os. primeiros teñen polo xeral o inquerida diáspora ~ Pala contra, outros elemen 
valor de se .. arriscar an!e a primeira edición d.un . tos da etapa· transcorridá, que ainda . "1oxe apa 
libro e '· exprésan si~xelamente a súa opinió¡i, ~a- recen ásperos e i~confortábeis permiten entre 
vorábel ou ad.versa; os segun.do's;, en cámbio, pru- ·ver a clav~ do resgate. ' , 
dentes até o tédio, só són capaces de g~b-~r uhha Esta a.sunción dun legado,. xa non superficia 
obra a partir da sua oitava ot.i novena edic1on. . senón profundo, non.só é válida para a 'traxec 
. Xa sexa .anadeado de prémios ou de siléncio, toria de cada indivíduo érin particula~; .famén se' 
de. ·admiración ou de desdén,· de fans ou d~ credn- ve para que a hisftoria corhunitári.·a vaia amasa 
re·s, cada ·escr'itor sabe que a fórmula ¡:;>ara non xu- do o seu vérdadeiro rosto. Unh'a cultura alterna 
bilar o bolígrafo nen ca.n~elar a máquinp, é segui ~ tjva · d~be . restaurar esa verdade ·hi!;tórica', espi l 
a ~screber, como se poda.:e se qu~ra, s~n desleal- e desµellala· de falsificación·s, desent~rrala enfi 
tades cons.igo ·mesmo, , e cunha ambí0ua, subtil, Pero · unha cultura álternativa debe tamén re 
case inocente, firalidade': c.¡ue suas histórias taurar o futuro. Hai ·fut~ros que ~os son desi 
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- -~ nej'de,gge·r.ian0, o ser. humano petgúntase _polo _· bras textuai~ de P_iq1sso; "Ql.Jé .cred~s ·que e u_n· d1.,1t~s, , d~stina~9s..,_q, , s:om_i:?axinar, ~~e- ~caos e das -· 
·1 t' ~- : se~~ÓJ de ser. E~"-- A1iíéric~ 'Latina vó,lta.se, acaso_: arJist~-?: ,LJ.n

1

' im~éc) l_
1 

q~i-/npn ' ren máls -qu~ : a'l_l~s· _moifedu _rp,~~. a ª-T.PU~arl ~fa ,sl,i~ ' d'i ~~r~si~ª~e .• ,f ' 
incons~ientemente, á fonte etimolóxiéa: ex is- · se é pintor, que ouvidos se ·é m.úsi~o~ gtie .._u'h: hc:i _ distraerl~s dps' se':ls espo_ñt_ánéo~' in!~rnses. , Do,. 
t éncia significa "o que está ar". E o que está ·aí 'lira.. en cada compartimento do ·coraz·p~·~ se é caos á: atrófla~ pod'er-ia ser'Cr· 1érna·. E á manobra 
nos nasos paí_ses son ós- ciñ·cuenta ~i11eiros de p;~_ta? tJ~~, º ª~~'ist~_ é, tarji~r' u~ ·.pa1_ íLc~.~.a1- iévase : ~ cabo tunéia"rnenta'rm~nte n~á~ia?ás. x-u--
vidas que cu~ou aos- nicaragüénses desfac~rse · ·gyé_n qpe.sempre e.stá-alertá~ perante os aconteci- . v~ni~ ,~~~ ;·P:ovoaci¿n, ·apr~~;i~ndci pr~~nsións -
do~ Somo za, os cuarenta rnilleiros ·d_e mort~s de me~ntos -q_LJe .se desenvo!ven·· ;;o -~m_u~d~-. sexan' . lexÍt imas para dalgun xeito .deformalas. \ Diga-

. E'.i Salvador nos tres últirrjos anos,_qu o terríb el desga~_rad'or~s, ardentes ou dócés, e que., a_ paftir · mos .á tr-ansformacións j paseniña ·e subtil .do dis-
-promédio dun asasi{Jato .Polft ico cáda Cinco-ho- deles, configúr,ase por córnpleto -a -~i -própd~. froite .musical en simple.s ruí d.o anestesiánte~ 0u 
ras' en Gua~emaJa .-o que ~-stá a í_son os'-milleíros Cómo ¡' é posibef desinteJe's_arSe do~ tje-ma.is? E'~ do .sau~ábel eroti ~mo' en pornb'gr~fia , d? .má:i~ -
de desaparecidos no Cone Sul. . . funci-ón de qué . olírnpi.ca -indiferéncia póderiá baixa estofa. · · · · -- · - ' 

. _ ~-.% P9ra os ~intelectuai.s ~uroP,~LJi.~ 01Qt:t~~ hq-*~ se~. Pº§Í:~~:i. afa._st~~,§e ctuhlÍa vida 9u~ y_s· p_~rosi·is, Como sucecÚn:-eos do xioocício .. e a,penw.a.-
. un tema _básico como preocupación perante o _ nqs app~t9n con ta.! abundáncia?_" .- -- . -.· ~~- eiq.n cÜ!tÜrais: a . íoc;iifer.énéia,pola ~ultu:ra, ·~ -Pª~-. 

ª
dos desde fóra · rmpostos desdé·enril:>a f1:1tu-.·· b . . - -;i d o1:· ;d h · p - -A·-_._ ·· L - '· · .~ ' . ., ~ - ....... 'n. - · · -- · d d - .. . , . . , . - - .o nga\!.lo est1no_ o orne . . ~ron~ - Jl10r:!__ca a - .:,.A~ soledade a 1maxmac1on: a. aventura ·expe,-:r seíliño deteriqro do gasto, a frivol~ a e . como . -

os que sol;) cachopas. E~e ,present1smo de. que · tina. a Moi;te é. unha absurda l"lrematura ,e.inxus- · ' - 1 - .' - - d' f · d 1 b · · · m.·1sJ'o'_n· cu· rT!Pr1'da, a ·pa·rv'1·c·1e- _ .. co.m9_, o· b _ra~ mestra. _ 
·~ . . · , ·. · -· · ' r-: - - ,,. nmenta ·o: rigor ~:e~ o•·= 1s rn1te - a.·pa a ra noR. _ 

1la V mas Ja1nos particularmente vulnerabe1~ a · · 'ta interrupción da vida. A tentación do esque- ~ '. , · ' _ i' I · d _ - - -· f .. d · Ou sex~ calquer -meio que ,d·i-s_tárft;ie ',aq· indi'.ví-- -
n futuro previamente a.lbeirado, confi.nado e- ~atismo que nos ~impide' a's Je~es a~s ¡-~;tel~:c- --sl?bn dP?dtnm_ond1_0_-dexclus1vo.' -·os qu_e co11 un eE1'-~ -duo,· e ___ tamén ás rña_sas, do !_q~efá,cer .e o .. go.-·c_ e,. d·~---· 

, . , - · · · · . -- -- .- .- '_,_ · ·. · 1 er a e 1n 1v1 ua · coa, ,1rrestnta contemp a- _ ,._ 
sten_L Nen o animo é!P.Ouc~do nen a timidez t uais latinoamericanos apreciar a complex'idade · . ,_ d . - b" . ~ · ·T · f cu_ltu _ _ra,_ a sab,endas de que_ n. esa. separación_ .vai · d · f t b t ·_ · , '· .... -.. :· . -. : .- ·~ - '· c1on o em 1go propnQ. am~n"os_ povos so ren ·- . __ 
olect1va ~an c.on ucir. ª u~ u ur~ a er 0 ~ cei . de certas at1tu(:Jes dos m~electua1s en Europa, :sa'ledades e .asédios lánzanse a im'aX::inan~ á se implícito un e_strañaménto, a respei;to c;loutras 
e· este so sera merecido e entrevisto mediante t ,. 11 · t t d d " - - , ' · · · · ; · · ·, · · · -- - · 
, , . . . ., - . amen es ~exa. a ~s . es - para en ~ne~ o. egrau liOerar-, ·atrévense ae.xperimengarcosta-nteosda .- tomas de conc1enc1a. Despo1s do c_olon1al1sm~ 
exerc1c10 da imaxinacion, a honestidade ideo- de compromiso do rntelectual ratinoamern:aho. · ,· . · - ' · . - - -- b. · político esta é unha maneira de colonización · , · . t f · 1 ·d . . . . . · · . . xust1c1a, cultivan con ·amor certas pala ras que , . . . _ 
x1ca e acaso un cer 0 asee ismo mora , uni 0- Cada cr.1ador escolle _ind1v1dualmente as suas . · : -. · - · .• - .- - d. · interíor unha solución provisória que achou o 

ha boa dose de afouteza. . . . . . . os definen e coes1onan: De~po1s_ de to o, son - _ . , _ - , . . 
un f~rmas e~p~es1vas e cad~ un forxa _o mundo ori- habitas que a .cómunidade -trcansmite ao artista, - sistema para_ coAc;eder a moc1dade un .alarde ex-
Ta mén é certo que a alguns escritores e artis- xinal e distinto de que e· ca~az, pero todos so_n __ e este ~on igno;a de qué\:anteíra ·vai ex-traendo terno_,· de. aparente e ,.ruidosai.independér:icia-, en --iíil"·- latinoamericanos que vivimos .o no5o exílio aya_vesado~ ~'?! ~n mesmo f10 _condutor:_ ,,a _rea_- _ ás criaturas, :a lingoaxe¡-os"-rumos. -Pero .o feito_. tanto -_cpnvirte ao int~lectq, á -v~da _ inte(ior afi-

n países da Europa ü cidental, resultciunos difí- l1dade. Uu~za neste complexo desenvolv1mento de éxfraer' invalorábeis elementos dunha cant'ei- n_al, nun.sutll enclave colonial. . · 
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il hab it uarnos a un feito sócio-cultural que estexamos os escritores latinoamericanos nunha ' - ·· ' · S 1·, a cu· Ltura · e' un branco, n_ero ·mo' v1·1., e-esa ra ten por qué . ooibir ou. reducir ao artist~, xa ~ -
mosa asimesmo unha atitude . Pola experiéncia etapa semellante á que enfrentaron os escritores. · mov·111·,,.iade é t~~én unha· da:'s sua·s ·ma'is verosí-que é a partir desé materiál que el imporá des- 1::1 

ue tra íamos · dos meios de comunicación, tal europeu's .d'e ·hai cuarer)ta anos . ,Qxalá nos che- pois a sua orixinal_idade. , · ·· meis posibilid-ades de salvación. A ~~ltura ten a 
orno soen m nexarse na América Latina e es- gue moi pronco a época en que podamos consi- ~ovilidade dos pavos que a xeran, .e nese se~ti-
ecialme e ·nos países do Con Sul, sabía mos derar a mprte en termos de ontoloxia e non de Asj como Ca~rara pro-porcionou os seus már- -do é ¡m_previsíbel e incalculábeL Sempre é capáz 

f · · , f t · 1 - mores 'a __ r __ a·se to. de>" o Ren_ ascimento italiano-, pe-_ - ._ ue a in ormac1on e ecuentemen e manipu a- masacre. de :t. ir-ar da manga,._~. ~ ~o boJígra_to; ou d,q pin-
d d · -- a · · d d , 1 d ro cada eséulto_r 'converteunos no -_seu texto sirJ-. -a, deforma a, esv1rtua a tira a o eu con- Ah, pero mentras tanto, no ambi guo so ar a ce l, ou da guitarrn, un recur·so inédito, unha no-gufá-c, asi tamén o escritor transmúta, <a go1pes 1 / exto. Sabí os que mo itas eces os intelec- cultura a excesiva simplificacióñ pode chegar a . va axHidade, un xeito orixinal_ de iludir ao : ini- ·· · 

ua s de direitas fanse e desa distorsió . A to- ser un recurso descalificante. O certo -é que e~e de imaxinación, a realidade xeral na sua" verdade · -- ' 
o iso vi'ñ mos preparapos . O s1,Jrprende_.nte re-· expediente está senda empregado urbi et orbi, particular. "Tamén ª verdade se invénta"~ es«;:re - m_i~~~i m.áis (J;. dei an.os, n'unha reportaxe ¿~~ · 

· b d , · beu Machado· . Esa · invención é, con rigor, unh!l. ' ' ul a máis en.o -esceptici mo, a descon 1anza e non só pola direita cansa i a, senon tamen po~ - 11.e._fixen ~n Buenos Ai~res, díxome o poeta· juan 
té a indif ré nc ia r: feito político que se los que poderíamos chamar "reacCionários de. proba de amor á verdade,· só co'mparábel (para· Gelman: "O capitalismÓ é o- máis ántipoético 
rticulan e 1 tegran nas posturas_ de cer os inte- .. esquerda". Estes, que soeri defendér as're·volu- non nos sair ·da orbe machadiana) á do namora- que - co~eceu _a humanidade, no senso amplo ,de>' 
ctuais de esquerda. Hai u na visíbel preocupa- cións só até que triunfan, ou os direitos do indi- do que, a ·pa~tir dun ~asto real, di~amos Pilar de termo e tamén np senso téénico". E é ese senso 
ión e deixar a salvo, en cada min o e en cada ~ íduo pero non os do P.~vo, ou á nGn-militáncia Valder_rama, ·1:nventa ªamada: Guiomar. _ - técnico- o que ~empre lle ten impedido ao capi-
'ña, a sua +otal liberdade de xuí ·o e en pór dis- como_ av_al de liberdade pero sobretodo d~ non- -_Moitos dos que ~oxe, el} · cal~uer lugar do - t-~lismo e máis alnda á sua deformación fascis-
nc1a- co co miso. _ risco, exercitan_ e até cultivan unha pecu~iar . m_~ndo, d~nl _I~ as cos~as á reali~aa.e,. a~o~in_an . ta, crib~r 'de tal ~aneira á poesia, _someter a tal 
Segundo eses criterios, para a pol ítica están complicidade cando se t rata"de x~lgar a certos · do comprqmiso e proclaman ° loxico dire ito ponto a arte como para que -unha e outra non 

s po lít icos; o intelectual debe ter sempre as · c9legas, por exemplo aos que seguen a defender fopción q~,e, ~o_ufr~ banéla .. oing~_én lle: nega) á podan r~r:r~s~er das suas' cinzas. · _ < 

ans ceibes e limpas. Orabén non se penseque as revolucións despois da sua· vitÓria ou sexa _ soled~de, ª mqxm e aos sacr~s~ntos _ sonos; p~o- Cando un potjer represivo, como por exem-
ais posturas sexan totalmente al leas aos hábitos cando empezan a dar (entre bloqtteos, calúnias b ~elmepte esq ~ecen, ou quiza .no~ ·qu:ren lem- plo o que hoxe subniete ªº meu país, ,decide : 
lturais de Amér ica Lati na . O normal é que ~o- e ameazas) os seus primeir-os e ~egundos pasos; 9rar •:que nos catro pont~s cardinai~ h~ i homes· destn.,1ir a-cultt,Jra, esta percura e atopa maneiras 

os queramos ser ce ibes e non obsecuentes. Pe· ou aos que ·defende.n os direitos do indivíduo e · e mulleres que asu.~en riscos_ e ate dGir:i , 0 se~ - iaóneas para_ o. seu renasc.imeoto. Unha, dentro 
o si chama a atenc ión certo espanto que moi- tamén os desa suma de indivíduos que é-ó povo; saflgue para facer _via~el ~n mundo ~o ~al, _entre_ de- fro'nteiras, _for~ando e aperfe izoando '!arte 

inte lectuais europeos de hoxe experimentan ou aos que asumen un compromiso que dá sen- 0 utras _cousas',_ os son;adores ma!"tenen o· seu 81 · da entréli.f.ía, _logrando -:que artista e pública afi-
nte o comprom iso polít ico. Parado xicamente, so á sua liberdade criadora . · reit~ . ª soñar.- , _ , . . _ nen a sua senbilidade, . pe ~o (e. f (xense qué bon 
se u único compromiso é contra o compro mi- A cómoda clave de semellante complicidade' _ · Sr, ª C\.l~t~ra _e ~n br_a~co _movil. -/}':s,,vecr;s. ve~ pero) impulsando .. aq artista a botar po,la amúra-

o, a sua única mili tá ncia é contra a militáncia. é precisamente a simplificación, no entendido, _e . ~e~ ga,nas ~e yed'.~· como _ _!~ufta,ut: N_e tir~_z; ·. da todo esquematismo -panJletár_i o, -ou sexa a 
or suposto hai escepcións e moi notórias, pero máis a inda no sobrentendido., de que _un poeta pas sur le p i ~niste - · Pe;o-, qu~n aponta e_~ n~,ali- mudar aicuad r-ada c~:msigna · pola suxeréncia ~ éJ · 
curioso é que ese apartamento, ese escept icis- sensíbel ao seu redor está definitivamente per- dade contra ª cu~tura . As ditadu~as militares, · metáfora a inventar .cada dia novas cqnais para _ 

10 dos má is, non te n arraigo na própria tradi - dido para a exc~lsa poesi_a: Dan por sentado, ou ?em~is está dicilo, 11?n · lle·s P_grada_ e~a palab ra_ restabéle~er o ··diálogo· e até ·a· tomplicidade co -
ión cultural de europa. Antes, du rante e ime-' talvez arremedan que llo dari, c:.iue a preocupa- mquieta~te. Tampouco .}º imperial ismo qu_e destinatário natural-. E outra : _a arte do exJ .lio, . 
iata mente despoi s das amargas épocas do fas- ción social corta -as asas, frea a1 ousadia experi- dé~9~ s~mpre arroupa _as r~presións. _As oli~~r - . que, Úas u~ lóx ico p~r ío.do de . <;fesa~uste, hoxe 
ismo e o nazismo, os escritores e pensadores mental, capa a imaxinación. Non lles i nter~s¡:¡ ~ é¡uias cr 10 .ul~ s, en tr~ques, ~ foro_n ?P0rtunamen- : .rerias~é . e f~o i t(fica, influe e é. i.nflu ida; e.amplla 
urope us estiveron mergullados no seu contexto verificar se os seus prexu ícic;>s son válidos; acá- te atraldas pola cultura, ou _ potas p'orcións me~ : ~orlsiqerabelmente ~s fron:teiras dun pequeno 
ocia ! e político. Desde António iv'lachado a . dalles e sóbralles con expresa los . . En cpnse- . nos urticantes da _mesrna, tiern "iso foi en tempos :- país q.ue 'nunca ·se dayá por vencid_o. · ' · · 
ho mas fv1 ann, desde. Sartre a Peter ~J eiss, desde cuéncia exaltan a soledade, os en·s0ños, a. máxia , de _arcádia que , ·xa nor: s~ estilqn, Tvláis ta~de; ' Esa é a moviliéiad-e "salvadora da arte. PÓ-rque • 
esare Payese a Rafael Alberti, a política foi o horno ludens, o protagonismo ·da palabra. cando o desac;oug? socialcomezou a r~buñar os_, -. é movil ,- ~a.:nb ia rite ., '_c;Jinám.ica, os' seus xurados 
nha presénc;:ia in estuellábel. Non están !náis aló, senón máis acó; do ben e se~_s. cofres, npn_!lv~ron inc~~~eniente er) tr~~a~ • inimigos, · ~e b~.n .. á.s ·veces Hr ena_nos seus arr_abal-

f\Jo n todos militaron nas mesmas tendas, pe- do . mal, xa que ainda non chamuscado neses .fo- a. K1erkegaard por Clausewitz, e ,en rec!am dos nas súas .be·1ras nos .seus ba1rros,. case nunca 
O nengun deles omitiu pronunciarse, compro- QOS . tpda VOZ a orde,-pero en inglés. ~ a~dan noS seus 'céhtrós vitaís, no seu cerne, 
eterse, denuncia r ~ solidarizarse. E comprensí- · Por suposto hai qü.en, con toda- honestidade '. E;: comp ' se 'é!. · c!.Jlt~ra estivese .entre 'dousJ o- . na· sua vida perdurábel 'e-transmis {bel: Porén, o 
el que o estalinismo e os se.us excesos feriran e loábel fervor, se 'consagran e se ' limitan aos -- gos. pun~a .. b~nda, os, grandes prol!1otores: be~ 'risc~ é · mái~, amplo·. Ai.nda cando, na América 

rotund amente a vida intelectual europea, e é mofos do seu 'vizoso p~tio i.nter,iqr,_ .pero tamér\ ,. n_eficiários_ ~ªexplotación, pr:~isa~ da . ign?rán~ .Lati~a, .. ~ cuú~ra e a arte . sne ~-1 ~e r brancas rn?-
otório que a ferida a inda no~ cicatrizou. Porén hai outros que ó_s adqüiren como "parterres' ~ do ·.-:eia popul.ar_, doutra_, cando pesi~.} to~o ~ª 1 nas- veis e;- daqu.ela di_fíceis de derrubar, en troques o. 
os cató.lic9s a_ctuais riinguén ·11es- pen"dura a res- espírito. Son ' precisament~ estes milit~·ntes de:; - ceí)~o, -~>ll' niedr.andp, unha , cul,tura _nacional, artista co-rr\9 home, como simples inte9r.ante,da -
'onsabilidáde d·a Santa Inquisición, en 'tanto sixilo os que máis aldra·xan do ruíd; e ~s túrias aquel.~_s mesmos mtereses . forx~n 9 esmagamen- sua comunid¡:¡de: pode ser ·un-pranco fixo. E es-
·ue aos· actuais marxi_stas si se lles 'involucra no da sociedad~. Para defenderse; si-n:iplifican ... E:les, to. _Po~ f,ortuna os; pavos -van a~r-endend_o qlJe a ~ ta é a outra .maneira, a horríb él maneira, qlje as 
Jre térito .estalinista. -Asi pois, n~n é. xustif.icábel que soen ·espantarse perante o vulgar,. non vaci- ,.. .. cultura -~ - u_nha ~. liada da slia hberd~d-~, :e que ditaduras atopan para agreder· á ar=te: s·inx.ela-
ero si explicábel que os intelectua(s europeus • lan porén én · triviaHzar feitos · singulaánente _ se~we ~-1;-ie~a un tr~mo ~º -P~o~eso hi,sto:ico no mente .rematar -co arti.sta. Pero sobre es~ tópico 
effa ri pánico de que alguén lles apoña esa eti- co!T)plexos-. Cre.r: ou facer crer, que a detinic;ión· que ª c~ ltura adq~ire, P?~ ~ 1 ~_e_ito propri?·.-o e_s- ' ~esÚlt~m-e dificil ·e at é inaq~cu~do, r.efÍexionar · 

· · ·, · · · · · · I' · d ·. 1 · ·1 , h b ,. d' ·11 1 · cabelo que lle corresponae en calquer s0c1eda- 0 

1 ueta.Porsl!posto,a1 reacc1or;iaprov~1t~. es~te- po1t1ca . _un1.n~e .ectua.so ~era e . ~e eva:rao · · · .. _-, ~t-"-~t<~t,~-~ _ ... ·._ enprosa. "·'~ ... ,1. ~..:: ··-" 

nor e converte ao estalinismo nun fenomeno de ._ esquematismo, . aq man1que1smo OIJ a ipobre,za d_e. Pa~e 9u non pola reBe f~i~_, pase ou no~ pola . A morte d_un. poeta é ante todo a marte dun 
rn¡Jlís_i mo espectro.• Desde o ·aborto até:-ur:lha :formal , é fac'e_r unba torpe ·eval~acióri dos ca'mi- re:voh.i_Q ión ~ umpovo só '. ehega _a ·sua plenitude tiom~. o a_sasi~ato dun poeta é tamén una.con ~ 
anéión -de amor, desde ünha folga até a sirnple,s ños e procesos da arte : Desde q Di.v_iná. Comédiq, , ~cindo, .. e9tnt outra·s necesidades pr.imor~iáis, tec~r po_ét~c;:o ~ á~i sexa ·un tráxico acontecer, .l( a 

Job reza, todo pode ser estalinista. Como ex pre- _ ao Guernica.; -. desde Marat~Sade a . Nr.-necentQ, ·Cc;mqu_ista º" li~re exercício ·das ·suas posibi lid a' _que :du_il xeito. extremo, revela a incríbe l capaci
ara, ni.in cdrnentário pi ntor.esco . pe.r~:>-real, un desde España, "aparta "de. mí r!~te cá~fz ao . Canto -des ·c-últurais. - dad e qÚe ten:o ser humano: n~n- só de arr,iscardo 
~os vici~o_s d~povo se vil lario efe PJ! ar,inaleda que G'enetat,· o ingr,ediente· s9~ial-' serviu para nutrir a Ü rabén, en . pa{ s:es: onde non existe~ . uñha. si- a 

0

vid_~ :-. Po-l·as suas convicións 
0
SeAÓn . ta~él'} de 

sostiveron ~nha longa folg·a de. fame .. "ás veces · arte de todós os tempos ~ Apoñer a ese co_mpo-· tuacio~ tdtá.1i'táría e coércitiva, .'€?. en cor:isecu"én- arriscar -os ~eus soños-. Por iso quera_. cond_Úir_ 
onsidérase extr~ma esque-rda · o que só é extre~ nénte O' esquematismo dos inevitábeis m~dio- cfa o xenocídio C:u ~ tura1 (~o ~e_no~ nas sGas f~r~ ' - 1éndo11€s un poema nun· intentó cie 11es dicer 

ma ·nece~_ldáde". . .. _ _ - , ... , eres, equiyaleria a atribuir á máxia e aos ensoc · mas ·máis-b~docas),. e~tá ·des~~fftado, er:i tf>n as ,co- que, . como en ' Cé!_lquer c:arreira :de relevos, debe-· 
: Afórl:unadamente alon.xada. da~ tr~_mer_ida . co_" ñas a indixéncia éstétiGa da1guns autores bur_- rrentes

1

.represivas se · adaptah ~ esá realídade pe- mos reéoller ó testigo cias man~ ainda quentes · 
n1oción .da última guerra., e dema.siado incrédula ·: JCes~s. . . . _ cu liar e:avéñense a agredi r- á cultura. con-meios e dos· nasos compañeiros· caí u os, e, c0a mesma fe _ 
ante - os vaticínios dúnha yindeira, a literatura Baixó p~lio reivin?.icaúvo ; .,Con _ xubi .leo_ e até recurso-s máis, s.Úbtis. -"Qué ·cou-sa máis ta.tigosa que eles despertaron e nutriron, e éo paso, .vaga-
eur~p~a \egue pendente _do form~li~rnb, -e as .. con boato, c~se como un ,Alfred Dreyfus, ten · · que concebir ·o caos d_unha r:íoitedúme de espí· roso >o~ ; ápido " xoven ou , vello, de que cada 
máis ree~ñecíb eis influénci-as son ' filosóficas ou ifl~resado a Espar'ía vitorioso e amargo o .;Juerni~ ritos?" pergurrtába~e - o requintado Valéry nq q~en disppña, 90-ntinuar o Cl! í,SO para- él mefa li -' 
antrop(1)1Óxicas, e' só ás veces liter~ri{Js._·l\la litera- pala ' mesma ·-p@licia que antes_ 1896, e ~oxe quizá-se aso !:l ~raria ante_ é! re~pos- beradora . 
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Luís·. Seoane-
M. HORTAS VILANOVA 

Luis Seoane foi unhas das persoalidades galegas 
·máis ·coitrpletas e ri.Cas desÚi°século, qué deu ho
mes dun humanismo,:dunha ~cüriosidade univer
sal e'dun r-lgor asom~roso. V.erdadeiros polifacé·: 
ticos. Tal ·é o caso de Castelao, Vicente Risc'o, ' 

.: ü"tero Pedraip. ~orno en Galipia estaba todo 
por facer eles tiver~m~ue facer de todo. ·E fixé
rono ·dun xeito maxistral, cun esforzo xigant~s
co, np medio duri ermo de soedade,· indiferencia.
e tristura. A súa obra supuxo unha postaó día 
da ~osa cultura e 'puxeron ·os firmes piares nos 
que . se asenta a continuidade -mellor 'ou peor
que chega deica ós nosgs dfas. Fi~o falla moito 

. tesón, moito sacrificio heróico, rñoito e moi 
fondó amor a Galicia pra non caer na canseira, · 
no escepticismo, no abandono. Pro a súa obra 

-ahí está -aíndá non ben· valorada e comprendi'
da-, proxetándose cara o futuro, pero Ós i11ten
cioados silencio.s que caen sobor dela e a mani
pulación hipócrita, deshonesta e o-portuñista de · 
que é obxeto, coa meirande ._desfachatez ·e impu
nidade do mundo. 

Luís Seoane viviu sesenta ~ sete anos apai
xoados, fondos, ~ructíveros .' Nacera nun fogar 
de emigrantes galegas de Buenos Aires. !'Jforreu 
na terra que tanto amou, na patria que él .elexiu · 

· pra sempre; pala-que late·xou o seu grande cora- · 
zón alporecido .. Deu o carpo a Galicia: Como 
denantes lle tiña entregado a súa · vida e o seu 
enorme talentoº creador. 

Luís Seoane foi un human·ista que nos lem
bra ás grandes figuras do R~nacemento. Ade
máis dun estraordinario pintor, ·dibuxante, gra
l;>ado.r, muralista, ceram·ista, ilustrador de libros, 

. tamén deixou . unha moi importante obra poéti- . 

"Muller· pensativa''. D~t:alle (óléo, 19n ") 
Galicia e_ na · creación do Museu· Ca~los f~:la~id~. 
Pronunciou charlas e. conferencias. A súa labou
ra patriótica, cultural e ,_editorial, en Bue~os Ai 
res, resultou in1presCindible pra continufdade da 
cultura es~tlta eA língoa. galega, ·no~ anos eséu
ros do franquisrrio. Só por este-Jeito Galicia ~'os 
galegas ~ebémoslle unº ·grande ,e perdurable re

·Coñecemen.to. 
Luís Seoan~ ~ra un home dunha esfraordina-

ca, narrativa, ensaístiea e mesmo teatral. F1m- .ria corpulencia, aberto, cordial, intelixente, xe
dou, dirixiu .-e animou editoriais,· revistas, pro- ~eroso, apaixoaCJo, ·in·fransixente só coa inxusti
gramas de radio. Participou e potenciou espe- cia e coa mentira. Ternos algunhás cartas súas 
rencias culturáis cie toda clás~ senda fundamen- datadas en Bue11os Aires polos anos, Cincuenta. 
tal ·O seu estarzo no Laboratorio de Forr:nas de Tivemos a sorte de que nos ilustrara, sin pedir-

. .. 

LUIS SEOANE f ABRIL 1984 
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._. 

,;~ i1B.:~~l~~nhcis .dcjs ·li~~QS .dos qu,e ~i? mós: mode~t< .. ·mª-r OÓl;}'os á. a'fe.ncfqn·:. Uri:hos "slle~cio·s siñgulá·
"~·autór-.~ Candó -ve!Jj_.::a ·cs.alicia ip0idemos tratalo.J ·res -come· unl;iá pausa ' na éonvé.rsa, que. apfove C-. 

mais non coa frecuencia que . nós houberamos taba pra ollar dentro de sí e seguir talando con 
desexado. ' -Coin'cidfmos 1con · él en Compostel~, renovada pai.xón. 
na , Coruña, en'--Sargad~lc>.s : Dende Buenos. Aires · Encol de .Seoane e ·da súa obra hai no merca-

, ibanos enviando os. ·seus libros ·d'e versos, que do bastantes pubricacións, Estudios parciais .. A 
leemos con emoción e devoción. O gran pintor gran .persoalidade artístic~ e humana de Luís 
Carlos Maside tennos deixado leer cartas que, Seoane nol'I está refrexada, nin con moito, nese 
dende a ArxentiAa, lle escribía' Luís Seoane. Ne- montón de, letra impresa. Falta o libro que cra-

- l~s daba canta puntual da nosa emigración, dos rifiqu_e como era o home é o artista. A súa pin-
seus problemas, dos Rfoblemás .do propio Seoa- tura ·non .se entend~- cabalmente sin afonpar na 

:::-;,-. ' 
ne, gos seu.s afá~ cul~yrais e patrióticos: GaJicia, súa poesía, na súa pintura non se entende cabal-
tanto a do interio f GOmo a do ésodo, eran a sua mente sin afondar na súa poesía, na súa narrati-
teirna.' O niesmo·ternpo que daba: ós seus amigos vam no seu ensaio, na súa' obra de creación to-
de eiquí testi.m1ña da Ga'Licia de alén mar, pe- tal. Os seus testas literarios esprican e comple-
d~, con fame é sede tJrxentes, noticias da: Gali- mentan a súa obra gráfica. No caso concreto de 
cia metropolitána. · E-me-ntras tanto os san1onci- . Luís Se-oane 'compre estud~r o patriota ·galego 
ños daj:ultura galega daque-les anos - oxe -cürio- que él foi. O ser galega e patriota determinou a ' 
samente os seus panexjr.istas·superfrciá'is- i.nten- súa vida e a súa obra de creación. De ahí preci-
taban encher ós máis novos de prevenciós con- samente a· súa universalidade. Ninguén menos 
tra Luís Seoane deéíndori-os que era: ico.munis- cosmopolita que él. E ninguén máis capaz pra 
ta! . ·_ apreix-ar o ser e a esencia da arte do noso tem-

Ademáis de IVlaruxa, a intelixente, fermosa e. po. o seu poder de abstración e de poder, si-
insustituible compañejra de tantos anos, a per- multaneamente, refrexar a realidade é asombro-
soa máís achegada a Lu(s Séoane foi Isaac Díaz so. Como o é a súa capacidade de dureza e de 

· Pardo, o gran pinfor e creador dese prodixo que tenrura ili migada, espre·sión do seu lirismo fon-
é a-~ Cerámicas do , Castro e de Sa~gadelqs. Lem- 'do, contido: tm sentimento puro, núo, alonxa
bramos, con emoción, unha visita que realiza- · do do sentimentalismo. As veces pode semellar 
mos, -hai anos, a Sargadelos. Alí talamos 3con. bronco e áspero. rJon hai tal. A súa voz poética 
Seoane e Díaz Pardo. · O ·cabo dos anos -aquela entronca directamente coa de Pondal. O c:¡ue 
conversa vaise idealizando e .na nos.a lembranza acontece é que Luís Seoane · limpou o mundo 
queda un Luís Seoane enorme, talador e espro- pondalián en brétemas e agora póc;lese ollar máis 
sivo. E un Oíai: .Pardo miudo, observador e un era ro. _ 
pouco irónico, sin darlle repouso ós seus gran- Galicia e os· galegos estamos en deuda con 
des olios, espresivos e esculcadores. ·o contraste Luís Seoane. A súa vida e a súa obra son unha 
entre as persoalidades dos dous grandes creado- craridade que nos alumará sempre. C menos 
res evidenciábase a pririleira ollada. Eran, sin que lle debemos é un moimento que materiali-
dúbida, dúas persoalidades que se compl~men- ce a• súa lembranza, a súa presencia viva entre 
.taban. Simprificando en demasía, atrevémonos nós. A sua esistencia foi heroica. A súa obra é 
a decir que o que tiña Seoane de paixón atópa- escepcioal. O seu patriotismo exemprar. Tódo-
ba ·o seu perfecto contrapunto na reflesi6n de los pavos de Galicia debían de ter un ha rúa que 
IJíaz Pardo . . Os si lencios súpetos de Seoane cha- se cham'a'r_a Luís Seoane. 

"'. 
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Nun,ha carta-a Francisco, Pillado '· 

luís ·Seoane e o -Seu:corlceito 
' \ .. . - .. ..:::...'1>¡ ~ 

N~n exte,ns~ . t~ab~llo , ~!-re te~_,.f~it.~fr<)~lcisco~hn~do s~br~ · ~nha-:f~~,~~ta •~º~~~ 1.~~~~/~:~:. ~jp~Ja ~~. esceogn;ifía · e dos' ~e,~~rsós_ ~o t~qtr.o . prqpqñia .~~s d~- f~ce.r teatro. no ar 9~ :noso-tem- . 
. estudada, e· 'quizais ·a menos ·coñecida da' obra: de Seoane, . o~ teatro,• incluese es~,_~3.f~~-'· 'f1~turali~ta ·do século daza nove e de . maiores · pó. O teatro Schechner faciase na rua en 1968 
que ;agora reproducimos. . -- . ' _ complicaeiós do vinte. Pra min un teavo gale- . e,. cori seguranza: · de nantes de 1963 tiñase feito 
Nela Seoané expón os seos conceitos sobre o teatro, contestando a unha carta que lle go, ten que ·se f~ndamentar e·n duas obras con- en_ algún outro -logar da planeta, pende logo nos 
enviara o próprio Pillado pedírrdolle as suas opiniéns sobre o tema en xeral __ ~agrQdas · fai , mÓi.tos anos,ª de Rafael Dieste de- paises que ternos por primitivos e que son os 

E nantes da -guerr_a ei_vil~ .e a de Cas.teJao_, __ Q ~~ .rn-=~-~q'µ_e_·_e_stán ... m.á~ .P.erto . cu ltµralm~nte dos nosos e o teatro galego en par. ticular. sto era a fins do ano 1973~ cando Seoane ainda .vivia 
matar ésta, rnais .debé iniciarse dende 'as prim~i- orí xenes, e onde .aínda se fa~ os· mi llores ba~ na Arxentina. · . 
ras e mais élé_rnefltales formas teatraes. lle~s. Én aquela nota puxen por exempro as re-

Continúo" matina.ndo que o primeiro no. tea- pres~ntaGións de carnaval de . fai meio século 
tro é@áGtor:· .. fai unstresanos leín na publica} que se _facíari na IJ)O.nta_na galega por máscara~ 
ción de Bueqos.Aires "T_eatro 70", os "Apun_~es · de a ·cabafo--ve,stipas dé solé:tad_os de Napoleón e 
para eh1u~~o actor" escrito por :.ftj ijliam F.ir:dey, da Independencia, facendo.actí.Jar o cabalo e ae-
do "Ttie Perfórtrance group" de New York, tuan·do os disfrazados montados neles, execu-
(unha derivaéi.ón . das ensi:¡f.íanzas de J. Grotows- tando ó mesmo terripo unha regueifa onde._xun-
kJ pqr R. ·schechner), que denan'tes tiña sido · O· tabán versos que . improvisaban na ocasión . Xa 
dimctor dun teatro qúe se presentaba nas ruas . en "A Soldadeira", peza que escribín fai vinte 
nado como protesta contra a guerra do Viet- anos, que ºse publicóu traaucida· 6 castelán pola . 
nam, que culm~nóu en Chicago en 1968. Pois Editorial Ariadna de Buenos Aires, en ·1957, 

..; · - ben,. Finley afirrna no 'seu trabal lo: "A teoría pr_opooía_que ~'p_od~ representarese, si se quere, 
non produce bon teatro". Exribe .denantes: "A , ó ar ·libre, no medio dunha feria galega, alter-
teoría .é ·prá . enseñanza. Xunguida unha a ou- nando os su~sos e,ntre os arbres e os pastos dos 

En Sargadelos co actor "Tacho las" (en primeira fila) en 197 5, e o enxeñeiro arxentino Díaz. 

"Querido amigo: Recibín a tua carta referinte ó 
libro encol do teatr·o galego que estades a facer. 
Non contesto exactamente as preguntas, pois 
non estrenei nunca nada, nen fixen nada refe
rente a teatro no 1973, non sei o que supón o 
teatro dentro da miña obra, moi homoxénea. 
Non teño teatro representado porque eu mesmo 
desan iméi en Buenos Aires a .quenes querían re
present_alo, compañías arxentinas. N&n teño re
lación cos grupos que hoxe fan teatro g~lego, o 
úneco director que coñecín en Galicia foi r-!ia
nuel Lourenzo·. _De xeito que somentes contes
to o que se refire á creación de un teatfo popu
lar galega. Por outra parte teño escritas, fai 
anos, duas obras, "A Soldadeira" e "O irlandés 
astrólogo, imposibre de publicar ahí e que fo
r on edi_tadas por duas coJecciós de teatro de ei
qu í. Espero que todo esto vos sirva. 
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Recibe unha aperta de: Luis Seoane" 
E adxuntaba o segu\nte ensaio: · 
"Fat once anos --c!i Seoane- escribín para a 

audi~ión Galicia Emigrante ·de Buenos Air~~. 
unha ;_l'.1ota que foi publicada no meu libro "Co- -
munic¡:icións mesturadas", Galaxia ·;973, e ti
doéi "Un teat~o popular ·galego". Referiame en: 
tón a. un teatro que se apartase o r!Jáis .posibel 
da literatura e se convertise en mímica e acción. 
<;uia decoración tivese o carácter suxestivo da 
dos "Nó" xaponeses ou do teatro chino ; e non 
a complicada maquinar_ia entada nun esceário 
de rnoitos teatros do noso tempo. Que se poide
se facer dende un .palco da música, pqr poñer 
un exemplo, ou sobor dunha alfombra· extendi_
da nunha rua como representaban os antigos 
saltimbanquis. Falaba de Groto~ski dirixindo 
en Varsovia. un_ teatro experjmental onde pres-. 

tra". E insiste: feirantes, 0u nunha carreta entre rendas, tal;ier- -
Denantes o teatro e log'o a téoría . nas e arbres". Dende fai moitos _anos~ matino 
Esto é un cómpromiso que ó teatro sóbral.le todo aquelo que o afán co-
Den(;!ntes o teatro e-logo máis teatro · mercial foille engadido e se¡;>arándoo do pobo, e 

. ./ 

Esto é o sublime moitas ·\/erbas. Penso que ternos de voltar ó xo-
E_sta é,a teor:ía. Destr_aíla. · 'grar' e ó · santimb.~nqui. A facer na cidade o tea-

"The Performance Group" que tanto influiu no t ro que podería facerse nunha ·áldea, e, nas al-
teatro der.rad.eiro de ÜSA -~ de moitos paises, deas, facer-teatro. Co meni:ar de novo, e .deixar 
faciase, supoño ainda se' tai; nun garaxe. - . as teorías pra qnalizalas logo dos resultaaos e 

No manifesto do Teatro Ct>munitaria de Ná- sin que elas crén cánones. Como -noutro orden 
pales di~e nun párrago: "Invitamos ós artistas.e troc9r calqueí. local en Casa de Cultura onde, 
operadores culturaes a ·sair das galerías de arte, enmáis, se faga teatro. 
dos teatros dos cl"!amad.os teatriños de vangarda, - En tegitro, p_ra min, o primeiro .é o actor. · 
dos círcu_los pechados,-a intervir nas plazas, nas !; actor _é o que, por ex_emplo~ fai rir lendo os 
ruas, ó descuberto, en contactp directo co po- artigos do Código Civil, como o lograba un 
bo". E · decir ......contiñúa Luis' Seoane- que en . compañeiro· ·meu de facultade fai moitos anos. 
1971 expresábase en Nápoles o que nós dixéra- Este corrípañeiro meu, sen sabelo, facia teatro. 
mos en 1963, -''o que indipa que este xeito que Ou cecáis o sabfa. Firma: Luis Seoane. 
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(1910-1'979)." 
1910.- Filio de emigrantes galegos .. nasce en Buenos · 

Aires (Arxentina) o dia-1 de ·xuño. . . , 
1916.- A fami'lia Seoane regresa a Gal iza. Luis come- , 

;¡:a o.s seu~ primeiros estudos. 

1920 . .....: Ingresa no- Instituto de Ensino Médio de San
tiago de Composte la . 

1929.~ Primeira exposición na ".Asociación Amigos 
del Arte", de 

1
Compostela, cidade na que cursa 

a carreira de D ireito .· -
Ocupa ca(gos direétivos na . ; ':J,\~i~iqiaciór). ,d~e !;:stué:liantes 
de Derec;ho de la Federa<?ión Univ.ersitaria Españo la":·.'• 

1930. -=; . Ex·posLción ' de 'debu.xos. e aguárelas no café 
¿.:., "E-spa ¡;iol" ·A~ ,Santiago, ~e Compostela. 

1931 .+.-- Colab0r.a ·nas.revistas · "Guión" e· "Yunque'!, · 
. esta última .dirix ida por,:Anxel F.ole·. 

1 ntensa a~tivid~de ' po 1 ít,ica nos' 'movimentos estud ian
- tis. Fai carteis pafa a F.U.E. 

1932:- Licenciatura en Direito e Ciéncjas SGciais poi.si 
·uriiversidade ·galega. 

l lustr.a os libros "Huellas", de .·Fe! ic iano Rolán e "MaF-
ao Norde'.' ;·de Alvaro Cúnqüeiro. . ~ 

1933 . ...:...' · éofü-ndado-r'·é csd irec'tor do semar:iário "Cla~-i- ., 
_: dad''.. ~-· 0: • .1-:1' .,.' .. ·, ,_ J('~ ;· · 

1 ngresa no P.ar-tid.o, Galegu ista. }" 
Ilustra "Po~Aia dp 'si--e ,non" , d~~_Alvaro Cunqúeiro. 

·- • r' • ....J " 

1934.- Estaaelece a, sua resid$nc ia rie Coru.ña e ingre- . 
sa ·r:ia' C'Oléx io de Abogados desta cidade. · 

Con Manuel .B6etlo 'funda o pfimeiro ESt~do Xuríd icci 
de Gal'iza ; ao qúe se incorpora un ano de'spoi's Ramóri 
.Suárez Pitallo. '· · '' · · : ; :_, .... ' · · 1 .-;; 

A ctua como abogado da ' A.S.O. para os •sucesos de As
túrias. 

1 •• - lj 

Colaboracións no semanário santiagués "Ser", dir'ixido 
por Suárez Picallo ca pat\oet'nio de Anxel Casal. . 

1936.- O ex ílio. En Lisboa embarca para Buerios Ai-
re;;. 

N ~ Arxentina manMr;i intensos contactos coa co lón ia 
galega. Colabora no xorrial "Crlt ica" e trabal la na re-
dacción de "El Diario". r 

1937 .- No mes de ma1·zo cása con Maruxa Fernández .. 
Publica " Trece estarnpasde la traición", debu

xoscon pró'logode N.A. Frontini. BuenósAires. 

1938.- Ca.meza a sua colal:)oracióh como ilu strador 
na editorial Losada . · 

1939.- .Norneado director da rev ista ."Ga liGia", do 
Centro Ga lega de Buenos Aires. 

' . 
1940. - Funda con Arturo Cuadrádo as co[eccións de 

li~ros "Hórreo" e. "Dorna", en Emecé Edito: 
res. 

1941.- Publica o álbum de litograf~as "Muiñei ra.'..'. , 
cun prólogo de R,afae l Dieste. Ediciones Re

sol. Buenos Aires. · 

- 1942.- Cofundador do ' '.Hoga r Ga11eg~1 para Ancia '. 
nos". 

'Ilustra "iEh,. los toros!", po'emas de Rafaél Afüert i. 
Emecé Editores. · Buenos Aires. 

· 1943.- Funda con Lorenzo 'Ja re la e Arturo Cuadrado 

Cpa sua, dona e.n . <;:,a.ÍÓ;~ (A., Corµña). ··~t 
; • --,-., ·mp de. l.or-~n;º ,vare1a. cdiio'r i ~JI 

·Mar . . ·Bu,enos Aire~. ~ · ~.. ., . 
• • ·, l'. • t, ·- "" - ' :....--...... . -;..·..i . 

1 

Botella al 

1954:-~.onograf.ja sobre o debwxange , •. Xosé Maria 

?...... ... -~.?· -. .... ~:r ·.- . -.-·i-r.... ;,;~ _; --e~"l ~-
Publica "Campesinos",_ se~igrcifias, .cun poema dEt R.a-
fael Alberti. Edicion es Bonina. Buenos Aires. · 
Funda e dl_rixe a revista "Gal iciá Emigrante". "O. deco- . 
rada e a máscara na .. obra de ·castelao". Rev. Ga liéia · 
Emigrante, n?. ~. 
1955.- - Rea liz.a o mural "Nacimiento del Teatro Ar

gentino ", de · 33 x 11 metros p;ra O' Teatro 
Mu nici~al Genera l San Martín, de-Buenos Aires. , 
1956.- E·xpón en New York . _ 

Püblica o libro ' de poemas "Na brétema Sant
iago" . Editorial. Botella al Mar · Buenos Aires. 
Funda a Editor ial Citania e co·ritribue á fundación de 
AG U EA (Asociación Galega l,J niversitários, Escritores -
e Artistas). 
C0meza en Buenos Arres a série radiofónica "Gal

1

í.cia 
'Em igrante". r 

1957.- Publica "La Soldadera", peza de teatro en tres 
~ctos, orixinariamente escrita .. en galega e tra -

ducida polo próprio autor ao español. _ · 
"Segundo libro de tapas" . debuxos en cores, con pró
logo de Eduardo J ouquiéres. Ediciones Bonir:io. Bue
nos Aires: 
Mo_nografia sCDbre o escultor Eiroa. Editorial Galaxia. -
Vigo. _ ' 

"Ésquema de farsa", no n° 3 1 da Revista ."Galicia 
Emigrante '. '. Buenos A ires. 
1 rustrac::io¡ts para "Mid a?" e " 'O áMgu lo de pedra '' , pe- . 
zas de teatro de Isaac Díaz Pardo. 

1958::::- -.Escrebe "Maside grabador " co ga 11~ da 'exposi
ción do pintor galega no centro LtJcense de 

Buenos Aires. . 
Obtén a _medálla de prata na Exposición Universal de 

o "~arreo Literario" . oeriódico auiríc::enal _en 
IJ'ngua españala no que colaberan, entre outros, Fran
c isco Avala ; Ernesto Sábato e Rafael' ~ieste ; 

1944.'..... Con Arturo .Cuádrado funa a "Editorial No-
• B'ruxelas e a med.alla do Senado 'da Nación Arxentina. 

va' '.. 
Publi ca o libro de debu xos "Homenaxe. a la .Torre de 
Hércu les", cun pró<logó de Rafae l D ieste, na Editorial 
Nova, de Buenos' Aires. 
"Maria Pita e tres retratos medievales", gr.abádos en 
madeira, Guns poemas de Lorenzo Váreía. Ediciones 
Resol, Buenos A _ires. · _ 
Publica, ademais, unha .monograf'ia sobre o-pintor Ju
les Pascin. Editorial Poseidón. Buenos .Aires. 

1945.- O 1 nstituto de Artes Gráficas de New :r ork e..a 
Pierpont Morgan Library; tamén de New 

York, sele,ccipnan "Homenaje, a léi Torre de Hércules" 
entre os dg~ mel ldr.es libros de .debuxos püblicados no 
mundo entre os anos 1935 e 1945.- Entre as obras se
leccionadas figuraba tamén a "Histo~ia Natural", de 
Buffon, ilustra~:Ja ~or Pablo Ruiz Picasso. 

1948.- Expón· en Car~cas e Buenos Aires. _ 

P¿,rtada para ··"Pa~to qo demo.", de Anxe l 'F;ci le. 'Edito·-
rial Ci~ania. Buenq~ Aires. . 
Portada para "A fiestra valdeira", de Rafael Gieste. 
Editorial Citania. Buenos Aires. ' 
"Doce cabezas·", mabados en madeira, con prólogo dei 

próprio Se.oane." Edicion~s Bonina. B_uenos Aires. 

1959.- Novo libro de poemas galegas: ,;As cicatri-
. ces". Editorial Citania. Buenos Aires. 

"l:i:I irlandés astrólogo", peza de teatro publicada en. 
B uenos' Airespola Editorial Losanye . 

· "F igu ~ando 'recuerdos", debuxos, con prólo·go do au-

tor. Ediciones Citania . Buenos Aires: 
"L:.a doma y otros grabados", grabados eri madeira cun . 
poema de Lorenzo Varela. Ediciones Stilcograf. B.ue
nos AirEÍs. 

1960.- Outravolta en Europa e--acompañado pala sua 
dona visita ltália, onde ·estuda a obra do pin

tor galega Se~afin Avendaño, sobre o que publicará un 
traballo na re.vfsta Gr!al. 

· _, F.e,ijpó .y l?s artes visuales". · 
. ljustra "Elegía a Gabrjef Fauré", de Ger·ardo Diego. 

"Homanaje a Venecia"; grabados en madeira, cun poe
ma de Guillermo Whitelow e prólogo <;Jo autor .-Edicio-· 
nes ·Bon'i ne. Buenos :;ó;fres. · 

19~5 . - Colabora na colección "Pinac0teca de los ge-
nios" e fai traballos sobre os pintores Piero de 

la Fran.ces~a, Grune~ald, El Boscq e Paul K:lee, ·entre 
outros. , · 
"32 refranes criollos", grábados en Madeira, con prólo-' 
go de León Be.narós. Ediciones Eudeba. Buenos A ires. 
·"Diez x ilografias originales-Bestiario", grabados en ma
deira. Ediciones Ellena. Rosário. Arxentina. 
A Editorial Galaxia, de Vigo, publica o ensaio de Do-
111ingo Garet'a-Sabell : "Seoane. Grabados~ . 

1966.- Public'a-na _ "Revista del D13partamento de Le-
tras de la Universidad de la Pláta" , "Valle-ln

clán y su conducta políti_ca". 
1 lustra "Retrospectivamente", de Guil lermo W hitelow. 
Ediciones Esquema XX'. Buenos Aires. 
"Seoa·ne" , Monografía editada pala Galería Bonina, de 
Buenos Aires, con textos de Manuel Múgica Lainez, 
Lorenzo Varela e Guillermo Whitelo~. Neste libro in
clúese unha escolma de debuxos; pinturas e grabados 
de S eoane. · 

1968.- A' "Art Gallery lnternational", de Buenos 
~ Aires, organiza unha exposición retrospectiva 
- ( 1948-1968) d e Seoane. 
No-meado membro da Academia Nacional de Bellas Ar
tes ,-de Arx entina ~ 

Exposición pictória en Bonn (Alemania) . 

Funda, con Isaac Díaz Pardo, o "Laboratório de For
mas de Ga l ícia" . 
Fai as ilustracións para "Una confusión cotidiana" e 
"El buitre", de Franz Kafka. 1Ediciones Esquema XX. 

Buenos Aires. 
"9 xilógrafos", seis grabados en madeira .· Ediciones 
Ellena. Rosário. 

· "Los pulpo~"; grabados' en madeira. Ediciones Das 
Schwarze Schaf. Mü·nster. . 
"Retratos furtívos;', debuxos, con prólogo do autor. ' 
E'ditori.al Brújula. Buenos Aires. 
'.'.Retratos de esguello", debuxos, con prólogo de Isaac 

Díaz Pardo, Ed~crqsdo Castro. A Cornña. 
."Almanaque 1969". Centro Editor de América Latina. 
·Buenos Aires. "Homenaxe a un páxaro", grabados en 
madeira. con prólogo do autor. Ed iciós ·do Castro. A 
Coruñt:Í. 

1969.- Na Editorial l;\lborada de Buenos Aires, publi-
ca o libro "Castela~i artista". 

Exposición de 200 grabados e .de parte da sua obra bi

bliográfica no Museu de Arte Moderno, de. Buenos 
Aires. 
Escenografía para ."Castelao e a sua época", espectácu
lo que se ia estrenar ·en Buenos Aire~, dir1xido por R . . 
,Salvat. . ' 
Ilustra "El asesino", de .Juan José Arreola. Ediciones-. 

Publica· o libm de narrativa "Tres hojas .de ru
da y un ajo verde", na Editorial B otella al Mar , Q1Ue es
te m~smo ano fundara en B uenos Aires con Arturo 
Cuad rado. 

J,~6~ , Tl. ;f'lq. Centro L_t::Jcer:i 1~1 1 P..§. Buenos· Air:s, ?·~ganiz~ ~ 
,un ciclo de· pintura galega.. · .n •· . 

Esguerr;ia XX. Buenos AireS: "'-.. ·. . . · . 
·''.Otr,o,s /~tratos furtivos", dffp.~xo ; ,.E; ¡:jjtgr.,ia L~ q'.Ji1-1la,.+ 

1949.- Expón en Lima. 
Viaxa por Europa coa :;;ua dona e dá a coñecer 

a súa obra plástica en Londres e Paris. Nesta cidade 
asiste ·ao ·"Congre_so de integración de las Artes" . 
En Fráncia eoñece a Pablo Picasso. / · 

1951.- Publica '.~V ei~te dibujos", n~ Editoriál Botella 
al Mar, de Buenos Aires. 

1 

1952.- P11blica o l¡bro dé poemas !'f=ardel de esilia-
- · · do.". Edic iones Anxel Casal. Buenos Aires. 

Publica, ademais, os libros de debuxos ! 'Testimonio 
·dé vista" ( RetratQs) e "Paradojas de la T arre de mar
fi I", ambos na Editorial Botella al Mar, de Buenos 
Aires. ""' 

Fai as ilustracións para o libro de poemas "Lonxe", de 
Lorenzo Varela. Editorial Botella al Mar. Buenos Aires 

195~.- "UbF~ d_~ _tapa< deby~qs;en cores, ;-un. póe-

1 lustra "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías", de Fede-
' ri.co Garc.(a 'Larca ; e "Diario poétic.o de Miguel de Una-
. muno" ; ambos para a Editqrial Losada. 

·, -
- 1962.- Recebe o prémio Palanca, ,otórgado pala Aca-

démia Nacional de Bellas Artes, da Arxentina. 
Na revista da lkliversidade· de . Búenos Aires, .publica 
"Acerca de la integración de las artes'. '. . 
Ilustra "Sobre los ángeles'! ; de Rafael Alberti, "A in- 
sepultura de Paita" ~ de Pablo Ner.uda, e "De pie , fr~.nte . 
a Ja i'uz", de Osvaldo Rossler. " 

1963.- .Expón en Madrid, na "Sala da Dirección .Ge-
neral de Bellas Artes". · 

En Ediciós do Castro, da Coruña, publica : "El toro ju
bilo" e "Q ~eco", grabados en madeira. 

1964.- Publica; na "Revista del Departamento de Le-
. tras de. la u 'niversidad de la Plata", "El Padre 

·Buenos Aires. · • .. · ' · · · " . 

) 971.- "O Conde' a~;ino de Sobrado e outros graba
. ·' dos". Ediciones Cuco-Rei ., A Coruña-B ue¡nos 
Aires: - ·-

H!72.- Publica o libro de poemas "A maior abon.da-
r:nento" .. Ediciones Cuco-Reí. A Coruña-'Bue.-

nos Aires. ·. . 

_Ilustra . os libros "Poemas de Bárcelona", de Osiris 
Chiérico. Ediciones El Hórreo. Buenos Aire{ · e "Mar-

ti11 F-ierro", de Jo.sé Hernández. Ediciooes Bonina. 
Buenos Aires. - . ' 
"Intentando golpear ideas", grabados en madeira. Edi-
ciones Cuco-Reí: A CoruRa- Buenos Aires. · 

. "Martina Céspedes", grabados en madeira a duas c0res. 
Edfciones·Martina Céspedes. Buenos Aires. 

1913.~ A Editorial Galaxia, de Vigo, pÜblica o libro 
- "Comunicácións mesturadas", ~scolma dé eró-

ANOSATERRA 

.... • ... ,/ ...... ·, "" •.· ... • .:..')¡• 

,. 'nicás f.~~~; pa:rn~~ prdg_rar:n~ rndi~t'ón ic~i.¿~ licia ~~@-
gran~e .... , · 1<. ''"" 

Ilustración para a obra de teatro "As laranxas máis la-
ranxas de todas as laranxas", de C.ar los Casares. Fai 
asimesrrio a escenografía desta ·peza que estrena o G.T . 
'o Facha, en 'Ribadávi¡;¡, o día 27 de Maio. 

~ l lustració'ns para o libro "Farsas para títeres" (ed. bi
língüe.), de Eduardo Bian~o Ar.n0r. Ediciós do Castro. 

· A ccirtiñ-a. ~ · " • ' , _ 
"O ito testas e dez .paisaxes", grabados en madeira . Edi-
don~s Cyc9-R.ei. A Coruña. , 
"Un ·feixet ·de dibuxos case esquecidos''. Ediciós do 
Castra; A~ Coruña . . 

·. 

Í.974·~.:._ PLblica '! Arte Mur.al-:- La Hustraci<.?n · ~. E:gjtq,;· 
ria! Sudam~ricana.. , · ,. . ,. _ ;~ · 

' ''AJfonºso Rodríguez Cast~lao". \ Galaxia. Aln:ianaque .' "•· 
·1950-1975. ' : "' ., 
llu.stra "EJ matadero", de ·Esteban .Echevarda. EdiC.io- t,' 
nes La Gvrza. Buenos Aires. 
"El circo", serigrafias. Edic iones Art <;;?l lery lnterna
tional. Buemos Aires. 
llustracións para o libro de M. Lueiro Rey "Un tempo 

. de sol a so'I". Ed. Moret. A Coruña. 

1975.- Monograffa 'Sóbre "George Gr'Ósz' ', Publica-
cións do Museu Carlos Maside. 

No mes de Xaneiro, mostra de cadros de pequeno for
mato, na Galería Cassará, de Mar do Plata. 
"R.amallos, Caracolas e outros élibuxos" . Edicíós do 1

' 

Castro. A _Coru ña. 
" 1 nsectario", grabados en madeira, con pró logo de 
Raí mundo Patiño. Ediciones Tres, Catorce, Djecisiete. 
Madrid. 
Exposición na Galería AE LE, de Madrid. O .catálogo 
leva un lim iar de Rafael Di este. 
No mes de setembro, duas exposicións conxuntas nas 
galerías "Ceibe" e "Mestre Mateo", da Coruña, de 
óleos e témperas resp·ectivamente. 

Leva un limiar do ensalsta Xohán Ledo. 
Partic ipa en Londres nunha .mostra colectiva de arte 
arxentina na Galería Wildenstein , "Art in the Argen -
tina" . -

"Os vellos non deben de namorarse". Boletín da R. 
Académia Galega , n° 357. 
Fai o cartel para o "Macbeth", de W. Shakespeare, es
trenado en Ribadávia o dia 18· de Maio do 75, polo 

_Teatro Circo, da Coruña. -
Portada para "O ferreiro de Santán" e "Taberna sin 
dono", de Manuel D_. Vare la Buxán. Ediciones Celta . 
Lugo . 
Escenografía para a escena 1 do ·1anpe 11 de "Os vellos 
non deben de namorarse"', de Castelao, escenificado 
polo Teatro Circo , da Coruña, ·cor1 Fernando Iglesias 
~'Tacholas" no papel de don Ramonciño . 

1976.- Viaxa a Buenos Aires e no mes de Agosto fai 
unha exposición de óleos na Galería B onino 

desta cidade. 
En Setembro, outra mostra de óleos, est¡i vez en Tucu
mán. 
Grabados en madeira para o libro "Bestiario", de Al 
berto Girri. Ediciones La Garza. Buenos Aires. 

1977.- De volta en Galiza, fai unha mostra de óleos 
e grabados na Galeria Torques, de Santiago de 

Compostela. 
Publica "' lmáxenes celtas", colección de 20 grabados 
en madeira. Ediciós do Castro . A Coruña. 
"Carantoñas e outros dibu xos". Ediciones Cuco-Rei. A 
Coruña. · 
l lustracións para "Viaxe ao pa(s de ningures", de Ma
nuel Lourenzo. Editorial Galaxia : Vigo. 
"Luis Seoane. Su obra poética y su importanc ia en la 
literatura ga llega actual", de Francine Sucarral. Ed. do 
Castro. Sada-A Coruña, 1977: 

1978.- Regresa a Buenos Aires. 
Mostr¡;¡ de óleos de pequeno formato na "Ga

lería de la Pequeña Muestra", da Rosario (Arxentína) . ' 
En Agosto, exposición de grabados na "Galería Posti
nari" do centr? de Estudos Brasileiros, de Buenos Ai
res. 
En Setembro, mostra antolóxica que abranxe-a produ- . 
ción pictórica comprendida entre os anos 1948-1978. 

. En Outubro. ,grabados na "Galería Imagen", de Bue-
nbs Aires. · 
No · mes de Oecembro, pinturas ao pastel na "Galería 
Sudán" . · 
Publica "Imágenes de Galicia·", grabados en madeira. 
.Edicioñes Albino y Asociados. B . uenos-Aires. 1 

11 l'y. ~fr?¡./; se¡nos", d.e BaJilíl.ón,Górn_ez Gle la Se~rna, _~c:J.i.ci.o- .~, 
nes Albino ·y Asociados. Buenos Aires, e "EJ ecuciór:i 

_ del testaménto de Simón Mayor" ,'de Tomas Alba Ne
Qri. Ediciones Cuco-Rei. A Coruña-Buenos Aires.'.." 

.1979.- Chega á Coruña o día cinco de Febreiro €ltra- . 
·baila nunha ~erie de 22 pinturas ao pas~el que 

·xa foran adquiridas pala "Gord0n Gallery lnte'rnat,lo ~ 
nal", de Buenos Aires. · 

,Marre o día cinco de Abr'il ·vítima dun derrame cere
bra.1 .. . 
Seoane fixo -tamé·n as ilustración$ para -os "Autos" de 
Gil Vic.ente., qu~_ sé ian publicar na .Editor.ial Poseidón 
de Buenós Aires. ·. · 

Nos últimos dias da sua vida preparaba a escenografía e 
a indumentária de· "A noite vai coma un ·río'' ;-de Alva
ro Cunqueiro, para a Escala Dramática .Galega. 

.Elaboración: FRANCISCO PILLADO MAYOR 

l 
/~.s 

nas 
A~ 

agach 
da pr 
culos 
os se1 
'dos l 
man ii 
sesen1 

Ne 
cio s1 
travo 
que é 

des n 
dicais 
RE L 
to fí 
tados 

o 
brete 
león 1 

pón ¡ 

públi 
da "( 
de fo 
serv Í( 

cano' 
Post 
son 1 
imax 
liña• 
ou a 
traba 
da e 
barrr 
das í 

pre si 
ga r E 

ªº ª' mere 
de S 
ga d1 
cretc 
aindi 
caso 
benz 

.J' .. Jái! 

A 
que 
nord 
losar 
ciali< 
cinx 
Paul 
"ao 
prog 
orie1 
Libe 
rand 
da L 
ropa 
vimf 

¡) A 
.¡ 

e mis 
ta vil 

. . , anti< 
(i ción 
s senó 

-.'· ~~ ft 
(t los 
- í~ seu ·1 

ra .d¡ 
.. ~ ·in fo, 

te L 
toco 



. t 

u 

.-· 

opa· .. Libre 

Tie-Sam 
te de ·Europa. 
J\.s · implicacións nordeamerica
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Apesar dos intentos oficiais de 
agachar as premisa~. estratéxicas rea is 
da propaganda de RE L, os seus vín
culos co Departamento de Estado e 
os servícios de intelixéncia dos Esta
'dos Unidos, estes fanse moito máis 
man ifestos desde fins da década dos 
sesenta .. 

No 67 descobriuse un Aovo negó
cio suxo da CIA, e a REL viuse ou
travolta na picota. Daquela sóubose 
que a CIA non só financiaba entida
des nordeamericanas estudiantis_, sin
dicais,' culturais,... senón tamén á 
REL e a Rádio Svoboda. Este asun
to f í xose famoso na prensa dos Es
tados Unidos. 

O ~Jew York Times destacou so
bretodo o feito de que "a parte do 
león dos moitos millóns dos que dis
pón a REL non provén das colectas 
públicas organizadas pola asi chama
da "Cruzada pola Libertade" (Crusa
de for Freedom), senón da central do 
servício de intelixéncia nordeameri-

cano" (NYT 2 1.2.67). O' ~·ashington 
Post engadia: "As operacións da CIA 
son tan diversas que até é impos1bel 
imaxinalo. Abranxen, entre outros, a 
liña aérea.Air America a Laos e Siam, 
ou a rede Rádi o Europea Libre que 
t raballa incesantemente. Os axentes 
da CIA traballan como misioneiros, 
barmans, chóferes, como empregados 
aas axéncias de viaxes ou como em
presários. A xente da CIA sabe pa
gar 50 dólares a un húngaro escollido 
ao azar para que diga algo sobre a · nú
mero de soldados no cuarte l soviético 
de Szekesferhervar; tamén se encarre
ga de sobornar a todo un servício se
creto, como ocorreu en Singapur, e 
ainda derrocar a un goberno como no 
caso de ; ~ osadek no 1 rán ou o de Ar
benz en Guatemala". (WP 18.111.67). 

,· Jáis sobre os víaculos da CIA 

lidos polos próprios directores das. 
· "seccións nacionais" da RE L. Estes 

informes son exclusivamente para a 
CIA. Ós Informes de Distribución Li
mitada (L TD) son divulgat;los nun li ~. 

mitado núrnero de ~xemplares e es- . 
tán destinadas para a CIA e para as 
persoas vencelladas a ela. Os informes 
de Distribución· Internacional (1 D) es
tán parcialmente ao alcance dos tra
balladores da emisora. bs Únicos que 
está ao acceso dos xornalistas son os 
NO (Normal Distribution). 

b~étodos µara oi'.Jter infom·1a
cións 

Os especialistas de "libre fluxo de 
informacións"_ da REL interésanse 
por todo canto ocorre n~s países so
cialistas. O catálogo de asuntos toma
dos en consideración é enorme. "Os 
axentes da : REL -segundo o diário 
austríaco Volksstime- interésanse 
polos asuntos internos dos partidos 
comunistas, polos problemas econó
micos, industriais e culturais, polas 
informacións sobre os aeroportos e 
centros mi litares e a inda polos retra
sos dos . trens, polos précios dos ali
me~tos e os problemas de vivenda . . 
Na. linguaxe profisiohal este método 
recebe o nome de rompecabezas .-con 
axuda de elementos fragmentários 
constrúese un ha imaxe real". 

O sistema de recopilación de da
dos utilizados posue todos os rasgos 
dunha actividade de espionaxe. 

O máis utilizado é o dos inquéri-' 
tos, xeralmente feitas por institutos 
de opinión pública non relacionados 
directamente coa emisora. No meio 
dos inquéritos fíltranse unha chea de 
perguntas que informan de aspectos 
diferentes da vida nos países socialis
tas. 

Ainda que tras os descobrimentos 
que antes se citaban, as publicacións 
nordeamericanas silendaron escrupu- · 
losamente ou abordaro·n con superfi
cia lid9de .as activid~des da REL non . 
cinxida aos seus programas radiados. 
Paul · Olkovsky escrebeu sobre iso : 
"ao lado da elaboración e erpisión de 

Na oi91ioteca do Congreso ameri
cano hai documentación que fala des
tas entidades; 1 NTO RA de Viena, 
Al M de Copenague ou de Estocolmo, 
e outras moitas. 

Todas estas informacións son con
ducidas, entr.e o.utrqs lugares, á sec" 
ción· de Estudos e- Aná l ises da EÜropa . 
Oriental cuxa ,;produción vai parar 
r.egularmente aos tel~tipos dos- servi
cios se~retos" ( Konkret 21-V-70). 

Este ' arquivo é considerado "como 
algo único ·no seu xénero, ppi~ que 
dispón- dunha singular descrición da -
vida nos· paises comunistas", segundo 
o lnternational Herald T r;i büne. Por 

guiu sob(eá HE:i.: e·a. CIA, de que es- --- mén as em~s~ras · _:..sirnundo declaro~ 
ta aproveitaba -os m~fos de comunica- Colby- Europa. Libré e Liberdad" 
CiÓn para-- cob'rir necési·d~de.s dos seus · - .(Süddeutsche Zeitung 29~~ql-77). 

U ns. dados f inais 

A Ráaio El~ropa Libre é unha ins
titución poderosa,· con 22_ estúdios de ~ervíc!os de intelixéheia. Facendo re

feréncia a- unha declaración do ex
xefe .. dá CIA CU-lby ,~ ó Süddeutsche 
ZeitÚng informdu gué-a "CIA trataba 

·de influir sobre. os periodistas que 
·eran axentes seu.s. Ao~ tempo se di fe- · 
rendaba b labor peri~dfstico nos 
m:eios ·_ de ~~unicaéi-ón nordeameri
canos e estranxeiros 'pois se conside
raba .q Lie--os serví cios secretos· non p0-
di an ser despoxados da posibilidade 
de divulgar informacións falsa·s en pe
riódicos estranxeiros. Sábese de c:erto 
que a CIA coloCé!ba como correspon
dentes estranxeiros a móitos axentes . 
seus e a moitos xornalis!as cos que 
colaboraba. --Asimesmo coñécese que 
financiaba unhas 50 publicac_ións de 
prensa e propaganda é, entre elas., ta-

Na crise polaca do ano 81 a emiso
ra Rádio Europa Libre ~ivo un im
portante papel; que pode valer de 
exemplo das actividades da emisQ
ra en perí ~os recentes. 

A ·actuación foi escalonada en 
tres períodos e estes sor:i . alguns 

Períoclo da distensión 1974-75 

"Non é verdade que Polónia é 
unha República, é ~n país no que 
goberna a forza ... Garece de direi
tos cívicos fundamentais ... algu~n 
ten que clamar en voz alta, menti
ra! !" (3.V.74, 21,10 horas) 

Segun<;i~ a 'emisora, a s~ciedadé 
é oprimida, escravizada, atemori
zada e aterrorizada: "a consolida
ción da escravitude poi ít .ica do pa
vo e do estado" (30.111.74. 20,50 
horas). "xa desde hai 30' arios en 
Polónia if!!peran a opresión, a ex
plotación e o sistema de traballos 
for_zados" (11.IX.74, 19,30 , ho
ras). 

T amén se facici11 chamarr:ientos 
á povoació_n: "hoxe hai que. apli-

. car formas de resisténcia e loita 
que sexan posfü e~ e eficaces nas 
condicións actuqis e conser.var a 
disposición interna para o mamen , 
to no que se volte repetir o ano 
1918 ... este momento chegará! !,'' 
(23.Vl.74, .19,10 horas). · 

0 período de.! 'Solidaridade" 

O .. diário francés Libération escre- . rádio en Munich, Washi·ngton/ Nova 
beu coi:-i máis amplitude ·so_bre a ma- York, París, Roma, ·Londres- e Esto-
nipulación da propaganda. Co firr de como. U.nha emisora con importante 
dar a unha determinada· información base técnica: 18. emisoras en ·Gloria 
a cred~bilidáde .precisa, , ~~t~s de_ er:ni- (Portugál), 15 el'T)isoras · en Siblis 

: tila · pola REL era -proporciónada aos (RFA) .e · 12 emisoras -en Hoikirchen 
diários n:táis influÚltes da · Europa - (RFA), dunha poténcia entre .10 e -
Ocidental. Cando .a información xa 250 . qvv; aderrÍais a administració'n 

. aparecera neses díários, a REL incor- Reagan aprobou o programá de cons-
porábaa aos ·seus serví<;ios de novas trución de 23 novas estacións de 
facendo referéncia á prensa como ' trán-sfnisión. Entre 1949 -e 1981 a 
fonte. A manobra era cini~mente · -REL consumiu do erário federal 
'xustificaaa co argumento de que de5a 306.B49.270_ dólares e~ líquido e 
maneirá a · responsabilidade poJa di- equit>os, máis uns 50 millqns de d_óla
vulgáción de ·infórmacións non con- res de institucións priva~fa~, e o seu 
firmadas ou falsás recaía sobre as re- presuposto ascende actualmente . a 
daccións dos -diários e non · sobre a 93.500.000 dólares (máis de 13.000 
emisora". (Libération 28.XIÍ.77). millóns de pesetas). 

"o mal prindpal do réxim~ ra
dica na sua tendéncia á fosiliza

. cióñ' interna e ao dogmatismo" (7. 
11.81, 20,10 horas) 

o períocto da lei marcial . 
{1982) 

Nesta etapa cbamábase á resis
ténc.ia contrá o poder "a hostilidá
de cara a Xunta vai medrando" (6. 
V.82, 20,10 horas)".eñ Ago'Sto era 

-A 
actuación 

·- da·· 
·emisora 

.-bastant~ a manifestación da nosa 
unidade, hoxe fai fal~a loita" e 
"hai que se -preparar para unha re
sistencia ' organizada,., (20.82, 
22 .. 45 h.oras). 

Déronse consignas concretas 
para o traballo clandestino: "se re 
so·lveche traballar clande-stinamen
te, lembra que ti es en certa ma
.neira propriedade da tua célula ; 
respostas non só por ti próprio se
n~n pofos teus cofaboradores ... ao 
reclÚtar á xente debes ser singular
mente cal_lteloso, · debes _ revisar , 
ouv ir a opinión d_putros, introdu
cirte paseni.ñamen-i:e no traba
llo .... " (6, V, 82). "a dirección do ~ . 
movimento de resi-sténcia- debe 
preparar á opinión pública ' ao 
compromiso co poder· pero, ao 
tempo, non pode exCluir b pidr: 

. unha situ9ción na que a sociedade 
estexa abrigada a intentar .derro- -
car o poder mínha manifestación 

. conxu,nta" J11:V.82, 20,10 ho-
r~s). ' . 

• na cr1se 
polaca 

· programas de rádio para o bloco . 
oriental, Rádio. Europa Libre e Hádio 
Liberty teñen nas· suás mans o mei- , 
rancie árquivo de ocidente a respe.ito 
da Unió·~ Sqviétjca, a.os pálse.s da Eu
ropa do Leste e aos .asuntOS ·-do . .mo~ , 

exemplo, na sección polaca hai _máis ·_· , _ .. . ,- ,·,,~,t.! , ~· . . . . , 
- 'de"'~15d '.OOO. f'i¿h~ ' 'dé.01ca1t~lóg6~ '°' tl'a'S¡, · ' 0"·' 1 ' Ne'sfa'".'tita p~~·b1n _sector da po ~ .. ·_·'-' - .• Aintl'a~ despol~ de ' supr'imida ·-a ,_, 

A. acti'vidade non estritamente de 

vimento éo'munista 1'. ' . ':'" ", . Ú[ -' Mardal, conti_nu_aron -- ~s cha-qu~ máis sia n:ietade son fich.as per" .... voación ,conseguiu a aprobación 
. mamentos. que tamén ·incluian - soais, ( ... ) f>lun 'paGote ~astante groso . · da REL pero o réxime, o Gober-

•
1 _emisión non só consiste en enviar oi

tavillas en2globbs;· publieas materiais · 
. . , aríticom1.mistas, infilt.rar~e n·a emigra
r ción' dos paf ses do Leste en Ocidente ,. 
q, senón tamén os labores de espioriaxe. 

de fichas est~ -plasmada a · história-·de no ; as alianzas, ... seguirán a ser - convocatórias concretas de . mani-
vinte·cinco anos da azari·a polaca. Ta - atacadas. festacións indicando os per,corr i-

me'n ha"1 f1·ci.:e1·ros relac:;1'onados coa. dos e·consignas . 11 '.'as debilidades e as ·vacilacións 
Policía, os veteranos, a arquitectura, ~ésie · a iso ·e ás_·protestas do go7 · do poder constituen .a fonte das 

·a_ lg. rexa, a protección das águas, as · " ) berno polaco, o director-da emiso-tensións'.' (30.1.81,_21,10 horas. - · 
relacións exteriores ( ainda a gastro- . ra, Z. Nadjer, alegaba que ."son ' ' ?.l As informacións COf! QUer idas po

los - ~anais das emisoras, segu'ndd-o 
·r' seu contfao son clasificadas na emiso-

. nomia". "as dimensións- da derrota do · mentiras. Non lévamos campaña 
sistema comunista en, Polónia ma- · alg,unha. ~ . N_o~ transmitimos cha-
n.ifestáronse· na crise t'atal do par- mamengos e as declara~ións dos 
tido que pretende ·o papel dirixen· centros independe~tes de Poló-
te" . (5.11.81, l9,45 horas). 

2 ra ,dada a sua categoría de segredo. Os ;'.!,, utilizadón da pre_nsa 
·informes de Dis_tr.ibuéion EStritamen-
te Limitada (SLD), non poden ser.fo- Tam_én houbo probas, en _ todo o 
toco piados e ás veces non poden -ser . proceso de irwestigaGión qUe, ·se · se- 1 

:l'l_J'1 ¡..:;,, ( .¡' :' lY~ .... :. . ..).;._J i 1 v.J-¿·1...; ',M .. , .·ft• .•.. d: ... :u·., •• ;;.. . .:)i; r.ú~.'~ H.¡1'~~ ...... ¡ C1 ~~ :.·b-·~ r: 1 t\.-"': .~ . .i'-. 

nia ... " 
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INTG: É .pOSIBEL ·,A . UNl.DADE • 1 

Úl. MENDE-Z - ENRIQUE PEREZ 

Afiliados da 1 NTG. Traballadores da Citroen 

. , NÓn somos poucos os afiliados .da 1.N.T.G. 
· que .vemos como lamentab.eln:iente un im- · 
portante sector da Central Sindical vaise 
alonxando progresivamente da mesma, tan
to no referent~· á sua articulación co con-

. xunto .·da 1 NTG, como ao seu segu imento 
do programa e liña de Acción Siñdical 
aprobados no 1.1 Congreso. 

· Os que ·aquí escrebemos 'coidamos que é 
posíbel, e nocesário, amidade. de acción 
no campo sindical dos nacionaHstas; por isp 
preocúpanos enormemente a situación cria
da por un grupo de compaAeiros que pare
cen ter perdido a "sua agulla d_e marear'~ªº . 
non ter err canta a -respuosabilidade histó,·. 
rica que ·si·gnifica rachar coa Dirección da . · 
1 NTG, en poucas palabras facer táboa rasa 
dos Estatutos e de todo o ·aprobado,. entre 
todos e de xeito democrático, no 11 Con: 
greso da .1 NTG·. . . 

Este·.k un intre~ de;lícado . par-a b· naciona~ · 
lismo, .'cercado pÓlo pcider estabelecido, e 
tendo que soportar. estas tensións internas 
(sen entrai· aqui a valorar a sua importáncia 

. n.umérica, pois ,que non ·~ al dúbida de q~e é 
moito máis, significativa · a sua capacidade 
de conflitividade e diversió.n das fórzas ·do. 
naci.onalismo que a st:ia tarefa .. de enfrenta-

ment<; ao pod~r). fVlenÚa.s, a conHitividade -
SOCÍal vai en ascenso, .OS traballadores preci- " 
san de forzas naci.onalistas consecuentes ~ 
qu~ os Órganicen contra o aumento éla agr~-' 
sividade .e · a" explotación dos monopólios-. 
Esta situación, contraditória, negativa para 
os intereses do ~ovimento~ obreiro, ten que 
ser .so·lucionada . 

_ o , movimento _obre ir.o galego non .pode
f}en . debe aparecer fraccionado, actuando 
antagoniéamente, ·casos como os d,a Direc
·ción de Zona· de Lugo. descon_vocarido pu- . 
blicamente: . a .Fiolga . .X eral: Nacional do 14 
de Febreiro: son moi grave.s: Os cpmpáílei
ros de Lugo que tiraron esta ' nota· pod ian · 
dar a polémica interna, pero logo tfñan qu~ 
ap.Óiar .a decisión da maio!ia; con esta ac-

.· -tuacióri _non ·SÓ · non apo.i.arotr senón :que~ · ··· 

boicotear'on ª folga, e iso compañeiros e 
moi grave! Apesar diso a folga ~aiu. en im
porta·ntes · sectores · da .cidatle. · Non tiñan · 
¡:iOÍS nengun argument.O obre1ro para.QpÓrse 
á mesma., --

A par.tjcipadón con AP en Vigo ~a Fol
!:lª do 14 non é boa; isto conduce a confun
dir aos uabal!ad~res, . ri·a práti~a era .ir x,un
tos patronal e explotados, non pode ser! 
· A falta c:le participación no dia 1 O ,de 
. Marzo, e logo argumentar ~n co~ri'llos que . 
actos simból,icos e p<juc~Ys mas_ivos como 
estés son _unhéf perda de ternpo, é unha ati-

tude-·trabucada; o 10'-de Mar-.zo foi sempre 
.·unha data con ·incidéncia minoritáFia., -unha , 
datá' asumida pola yangarda; pero-unha da- s,, 

· ta· importante, porque: os traballadores ·ga-
. legos d'eixaroh ese día dous mortds, dúcias 
de feridos e resume a loita de ·todo un povo 

·' Contra · a opresión. E. por tanto-datas como 
,, .estas non se poden esquecer, como quer fa

cer o e·spañolismo, porque van unidas ao ni
vel de conciéncia dos traballadores, ·e .nós 
somos dos que p~nsa~os que o dia de ma- . 
. ñá serán miles e miles os traballaddres ,que 
a farán sua. ' 

·,, Ainda está presente ert moitos de nós un "" 
documento que saiu ao prjncípio da lexisla-· 
tura do PSOE, onde alguns ccimpañeiros da 
Dirección Nacional, agred i.an ·con toda con'-

. -'tum;:Je:ncia aos da':. liña d0 B'N:G, : por~ -enten"-, . 
der qué eran uns lunáticos ao· ·pretender 

· que o PSOE ... representaba os intereses do .,_~ 
• capital, eles coidaban que o PSOE ia facer, 

non _ mei~as, pero algunhas reformas, e que ,,,. 
. nese campo tíñamos-qye darlles un voto de 
confiahza . . Hoxe, con- tempo ' Por detrás, 
quén tiña razón?,. .. Experiéncias como ese 
tas .tiñan que! levar aos compañeiros a ser 
máis c'omedidos nas .suas análises e a fiar 

· m~is fino sobre a realid~de social.'· ·d 
Os. que aqui escrebemos coidamos qüe a 

l·NT_G ten que ser, e pode ser, plural, que 
cada U'n .ten que, ,e teria que pdder, defen-

der libremente -a sua conceición das cousas.' 
Parécenos _que as actl!acións doutro estilo, 
por exemplo en base ao poder que" -pode 
dé;!r o control da· xestión xurfdica; van en 
detrimento da · INTG e ' do movimento 
obreiro galega e do seu proxecto político. 
Por iso, coidamos que moitos dos temas ex
póstos ~n párrafos ~nteriores deben ser dis
cutidos abertamente ·no seo da INTG, por·
que deles verase con claridade .quen ten ou 
non ·razón, cál é o camiño a seguir . 

Entendemos que a J NTG non depe · va
riar. a sua estr.atéxia, ou divídela- por áreas 
de influéncia, que a nosa oposición a Re
conv~rsión do sector naval, aos pactos da 

-· castellana e o que significaron-e significan, 
. as xubilacións anticipadas, 'etc., aebe ser 
·.-· Clara,_ e- norr ir ·metida na ·ambigüeda.de ·cir-. · 
· cunstancial que lle podan dar uris interlocu
tores da Central que podan estar en contra
dición cos P'resupostos da mesma pola sua 
afiliación política. A INTG non pode ter!, 
non debe ter!, mái"s que unha l[ña: a apro
bada no 11 Congreso. 

Enfin, e para rematar, compañeiros, fa
cémosvos desde aqui un chamado á refle
xión, ao respeito aos Estatutos, e ao respei
to democrático da minoría á maioria, á po
lémica polúica sá, aberta, porque eremos 
que ainda é posíbel a unidade do naciona
lismo no campo sindical. 

Anhos, anirlhos; e anhinhos 
ISAAC ALONSÓ ESTR'AVIS 

Acabo de ler o artigo de D. Ricardo Carba-' 
llo Calero publicado no "Cuaderno de -Cul
tura" de "La Voz de Galicia",- do dia 2 de 
Fvreiro de 1984, p. 4, com o titulo de 

. Mon,tes, devesas, .alías e anos. 
Lim-no atenta e respeitosamente e, -ao · 

terminar, escapo u-se-me um sorriso abert~ · 
e franco. Como nel se ataca em·parte o Di
cionário Galega Ilustrado, cuja di recc;:om 
assumim, 'e para evitar confuso rns nos pass(: 

· -· veis leitores do ·mesmo, ·vejo.~me. ·na abriga 
de lhe responder ajeitadamente : 

Em primeiro lugar quer~ . dei~ar: constan
ciá de que desde os 4 ·aas 12- anos guardei 
carneiros; carrujos, cordeiros, q_nhos, anhas, 
anhinlios e anhinha.s, etc., qúe atendiam ·3 
minha . voz e ao meu assobio e a6s.que que- . 
ria apaixonadamente. Em segundo lugar, 
nom li m, nem tenho no mea pod"e; obra a 1-
.guma de Eugénio -·Mont~s e_ ignorava· que 
esse escri~or tivesse um canto titulaao O 
.aniño da devesa. Nom seise aos meus cola
boradores e e.o-autores lhes .. tem aconteddo 
o mesn:Jo. O que si me· alegra é ver cc:>mo 
essa palavra abrange um território maior do 
que em. concreto conhecia. E q'ue me ima
gino muito maior ain.da~ Despuis de. escrit~ 
o presente trabalho soubem q-ue aninho se 
em¡:ireQa.19.Plém em Vilalva (Lugo). 

-·-· 11 · -·-
-
.O meu caro amigo, Dr. Carballq Calero, 

. come9a o seu art-igo com urna intr:odu<;:.om 
sobre· Montes e. O:s" seus c;:ompanbeircrs _de~ta

refas para se ~eingü: ,_de.spais .~o- ¡Canto em 
questom co'm ·urnas disquisi9ons literár.ias 
que nam· vem ao caso. DI:. ' ~ E .ese· títuló é 
t:mha m.ostra da a,rbitrariedade _con que por 
aquél témpo se improvisava .o gale.go literá
r.icL." "Mas .a Montes, e a outi-os ou.vidos 
delicados; soa~-lles mal as dua.S nasais pa
lafais, ·tan · próximas, da forma regular ani
lfo, como ll~s soaria mal, caminiño, que 
acharrios en, Rosal·ia .' E entón f a pr€sunta 
cacofonia resolve-se nunha-disimilación" : .. 
"de ·jeito que aniño, quera-o (sic) ou non 
Montes, é diminutivo de no": "En cónse
cuéncia, estraña a sua presenza no dicio
nário g.alego ilustdado "Nós, ... na acepción 
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de .cordeirn 'mui pequeno> menor de un ano · - Carballo Calero admita.como tais meninho, 
(latin éÍgninu}, .,que é o sentido (perverso) campainha, golfinho~ paninhos, bastardin-
que a voz ten en Montes". ': ... d~ modo ho co/qrinho, pelourinho, etc_ 
que -a -forma non pertenece' pro.pr.Íamente ~ =~ - - .. . ~ -. - e , - . 

ao . lé-xico, "t¡l,)e é
1 

o '_que .. ,o. dicionário_reco- -- .. 0 ~ .. d) 9eotro ~?º amlJ.LtO §éil .eg~, estcr. ~e<Sff-. 
l.le". "E.n todo. caso., ani.ñ.o é ~ rnadmisível - ,· ~ lfo~a e;ta for_':°ª .p_oJo Pe. Sar~1ent?~(.)) a~ 
C·am· ·0 di·m 1·nuti'vo d . ;: _. h · .. , , J · _ l.ad9 _de carne1ro; ovellá~ .corde1ro,_ano, an~ 

~. . . . . e. ª''ª· ,e non a1 raza~ . .<;- • . ,., .- · .. _ • - • 

que ao0nselle a sua inclusión ·nos repertó- -;.·-.no~ , ~ n-c;:iug:a- ~arte qa · m_esma_ 0 ?rn. (4} ao ---
rio~ léxicos,' nen. 0 .1 seu -u'so .na_ língua lite.- _ · .f:lar do.s- an~~ª'.~ a:parecem camemJ, ove/la, 
ráriíi, nen a col?quia .non ser:v.~ndo de .aben o . · élf10 ( ag_nus); an:ino _ -
a est.a formp de (-si_ e) autoridade·qe- ~.tiontes, . - , . -e) No livro da Ora.Maria do Carmo-..E.nri~ ..... 
pois o nos.o vocabuládo-o.pn_ riode.: ~stabele- q_uez Salido _(5), aparece recolhidu "Aniño 
cer·-se a olla d.ebom ·cube[ro ·e\1 .. ouyidode , ·s .. m. ·1. Nido// 2. Cord~ro muy pequeño". 

. bo11 .gaiteiro, ~orno que o g-alego non é cou
sá de cub& rihe iraria n.en de gait-a gri'lejr.a". , · 

Deséulpa, leitor, essas loñ·gas citas, ·mais 
. é a única maneira de recolher fielmente o 
que di D. Ricardo e para que a resposta re
sulte mais comprensível. 

-- 111-... 

· a) Acr'íti~a do Dr .. Carb·a11ti-Calero parte < 

de presupostos falsos, -que . o ' levan conse
qüenterñente ·a . fazer·- afirmac;:ons d?gmáti
cas. · carente.s · de base·. E1ti todo momento 
trata de de.mor;Jstra·r·nos que .aninho vem dec 
?.no e qué, ne caso de Montes, se trata de 
urna .deformac;:om· de anhinQ .pola_dificulda- . 
de de : pron'unciar duas ~ nasai.s palatais· tan 

. - próximas: Irnos; pois, ver como surge· 0 vo- -
cábulo 9.aleg<;>-portugues aninho ,-9,Ue ~om é . 
diminutivo algum, mas um substar:i.tivo tal 
corno aparece.no Dicionári~ .. -. 

• b) -Um poucó .cÚ -história. No. latim te
m<:>s ·dua:s pala-vras· ·par.a desjgnaÍ:_ o .mesmo · 
animal: Agnus," i .. s.m. C.or:deir:;nj ~:·cordeir°" . 

· · Montes nom- impro-vrsava· aFbitrariam&nte o 
galego Jiterário a- respeito deste voeábulo, 
como afirma ·o_ Ricardo sem fundamento 
algum. Corno todos os escritores daquela, 
utiliza a· fala da sua terra natal de Bande . 
Nom esquec;:atnos q11e ainda hoje muitos es
crevem segundo a aldeia de onde proce-

. · dem. 

t) Ora bem, a palavra tem vida além dis-
to em Portugal .como o demonstram clara
mente os ·dicionários portugueses. Ass.i ao 
Dicionário da · Línguá PortugueSél (6) ·apare
ce: "aninho s.m. Cor;deiro ou ovelha de um 
ano; ra da -primeira tosquÍa (do lat. agni
nu)". No de Almoyna (7): "aninho, s.m. 
Añina ; . lana· del' cordero que se esqü!la por 
't>~imera ve~ ... ;· cord.e~o y oveja de un año". 

g) ·lsso de "Mas a- rvlontes , e a outros ou
vidos ·delicados, soarí,lles mal a·s duas nas.ais 
pálatais tan próximas ... " resulta inadmisí
vel,· pois. o diminutivo anh'inho tem .plena 
vigencia hoje em dia em todas as partés: ern 
"G írízo de Umia-,' em 0.urense, em Cea, etc: 
· Al'éfn, d,isso, 'tem hla-is si·gnitica-do~ dos, que -

El cual define aniño como "lana de cor
dero, vellus agninum". De esta expresión 
latina son abreviación el cast. añino en esta 
ac, y el cat. anyins, anyines, id. E11 lél"otra 
ác. el vocablo tue=empleado por Torres Vi-

-· llarroel, y es d(minutivo de año 'cordero', 
empleado según laAcad. en algunos puntos · 
de L¿ón.,-y en gallego 1, port. anho 2, proce
dente de .AGNUS, vocablo que se perdió en 
cast.. .. ". Como se ve, confunde 0 afiino de
finido na entrada com outro alíino que fai 

· crerlvar de año. Duvida da sua existencia 
como 'animal de un año'. Ouando fala do 
galega erra duplamente . Primeiro citando 
mal a Sarmiénto" 1 como tal, éste y áñino 
(sic), ya en Sar. CaG.90r .u .E d-a como an
tiquado anha. "Y gall. ant. aña 'oveja, co r
dera', S.XIV, Mir . Sgo, 64.4' . Como se ve, 
Joan Coromines nom se aclara no cast . e 
no gal. tamém caminha em trevas. 

Para concluir, clizer ao amigo D. Ricardo 
que, segundo os filósofos, as palavras nom 
som boas nem más, que nom tem sentido 
perverso: ou som autenticas de. urna língua 
ou nom, ou lhes corresponde o significado 
que se lhes aplica ou nom. As calificac;:ons 
mprais estám fora de lugar. Urna cousa é 
que se queira levar a normativa urna pala
vra, causa que, neste caso, nós nom preten- . 

. demos nunca e outra que se de fé da sua 
existencia. E que a respeito de aninho, 
"non é causa de cuba ribeirana nen de gaita 
grileira", mas ?e orquestra sinfónica que 
toca harmoniosame.nte em toda a Penínsu
la Ibérica. 

NOTAS . 
. de u:m ano, -que . é. -dü:·qua..d.e_i-;i.ya·:,ó -.. nosso . . 
"anh~~t ~~ , o ')lño"-·ca~t-: . :hí~~~---~tn,;tiqlilªg!.0 ;1 E 
agninurri~-· i :· s:IT'. 'Flor; é:-Or-deiro;:··cahie de . 

- ~ríormalmente :se' lhe áplicam¡'o ·éle ·urñ anho · ,_ :, (1) Raim\,Jndo.e!e Miguel, Diccionario Latino· 

peéq_68.h"i~if'íó;,'·iá1·qill! em ·Wlas~a~.(:.QiyrEwisB') f!~P.J!~rt~ 12\1..~·. ,3!2 ..,~!?.-'-I ~- r· ... r, . _, - .. : 

cordeiro; carne de cordeiro já grande, de 
o.vleha -( 1). De agninu deriva .-o cast. "a.ñi-

. no"; substantivo e adjeti.vo'. - "adj ~ Añal, di
cho del corrJero//. 2:- s.m .. Cordero de un 
año// .. pl.3. Pieles no _teJn.surada-s de carde: 
ros de un año e meno.si/. 4. Lana de CÓrde- . 
ro ( l~t. agninu)" (2). ; ·. 

·c) No galego-portugues o resultado devia . 
ser o mesmo: agnu-anho; agn.inu-anhino . 
Ora, porque no galego-portugues este üpo 
de te.rr:ninac;:9ns nom som freqüentes deu-se 
o troco em "aninho". r ... fas este aninho nom 
é nengum diminutivo, a nom ser que o Dr. 

.. aplka-sé. a flor do fsáfgl.Je.irn utlli'zando-se iiÍI- . ( 2) ,.0iccionario . R ~a Academi¡:¡ (::spafiíola. A 
este seguem-no ó de Menéndez Pi~fal e todos os . 

•" 'distintam'ente anhos -e anhinos, qué creio demais, fora contadas ei<cep~ons. 
_- cfove ser ·a· rrÍesma. flor de que se fala no ag- . · "( 3)' Fr. ,Martiñ Sarmiento, Catálogo de .VGJces 
·ninum d0 latini ,' ·talvez devidó~ ·a ·cfue aí , Y Frases de la L,enguá -G?-allega :· ed. de ·J.L. Pensa· · 
assumisse ' .. os slgn ificados de anho e aninho do, Universidade Gle Sa lamar¡ca, 1973, P. -477 . 

- • -( 4) Id. p. 296 e noJa 16 . . 
ao se desconhecer esta última no lugar. ( 5) Mada·del G:armen Enríquez Sal.ido ,.. Léx.ico . 

--.. IV -- . 

··A( r~spe,ito do castelharrn, Joan. 'Goromi
nes (8), na entrada de Aniño, di~nos o que 
segue: ·"Aniño, 'lana de cordero',· 'corqero 
j. oven', del lat. AGNINUS, 'propio del cor
de~o'. derivado de AGNUS', 1ª doc. Nebr. _ 

de O Gro ve, Anejo 3 de Verba, Santiago de Com
postel.a ¡ 1974, p. 10. 

- ( 6) O icianário dá Língua Rortug uesa ; P'brto. 
Editora, 5ª ed . . 1979, p. 100. · · · 

/ (7) Julio Martinez ·Almoyna, Dicionário de 
1 Portugues-Esp;¡iñol, Port0 Editora, p. 91. . 

· (8) J. CoromiO.as. J.A. Pascual, Dicdonar1o · 
Cr'ítico Eti~ológico, Caste llano e Hispánico, Vol. 
1, Editorial Gredos, Madrid, 1980, p, 288. . 
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1 _3_1A_. _No_s_A_TE-~-~A-, ------------------------------------------------------------__.llfflBNACIQHAL_ 
mundo 

No número 240 de · A NOSA TE- CI O e en base aos cartos des.em-
R RA publícase un peq.ueno. info.r- bolsadas por esta central . sjndjcal , .. r. :-

me da axéncia Nm1osti _sobre a. ac- americana. ,Son vários .. os :sincl-lea-.. · ·:· 
tuación pa C.IA na A frica. C9mo tos criados. ,_pola CIA e sobr~tod,9 . ,.., 
que rn&s ~stában:ios intere.s.ados. no sindicatos que se desenvol.ve¡ri_ en 
tema, límolo con interés e sentí-· países nos que os líderes son 
monos, cómo non!, defraudados; abondo anti-americanos. E d) a 
xa que logo, irnos nos dar a nosa manipulación dos 'medias'. Non 
impresión sobre a actuación desta nos enganemos, a máis grande 
axéncia de intelixéncia na Africa axéncia de información de notí-
(e ·sobre outros servícjqs s§cre~os, , . ..,,, ci,as .é a CIA. Sábese que Reuter.,. 
este será .o pri.meiro dun,h·a :_série, der. .AP e UPI s.on~ rneros apéndices da · 
entregas sobre a ac·tuac,ió.n .d_e aife- ,, Cl_i\. A española EFE está ·abando 
rente.s ser;vícios de informac.ipn no . 1 • i ntervida para non .descartala; lem-
oonti~ente afrjcan-~l,. . .: · ~· _ -- . bremos que :!.!n dos anti!=!~~ ;Qri_- ~ 

~eriso que, ~orT)o todas a_s-cou- ... xe_ntes de ~F.~ era - é ainda-,.. . un~-
Sqs, compre comezalas polo prin- "africanista" .. _ "Luis fl/iarí a _An~ón 

cípio. Quer dicer polos meios nos publi~ou hai anos un libro sobre 
que a CIA basea a sua actuación "a negritude". Fóra auditorias, ·a 
na Africa (e. outros continentes). EFE non ten cambiado moito coa 
A actuación da CIA apóia-se en ca- chegada ao poder dos socialistas 
tro pilares: a) intervención na po- españois. 
licia e exércitos locais, quer dicer 
os axentes da CI A -e o goberno 
nordeamericano, claro- basea a 
sua actuación en reclutar elemen
tos da policía local mediante cur
sos do FBI e do exército do país 
en cuestión mediante os famosos 
cursos de aprendizaxe que se levan 
a cabo, sobretodo, na zona do ca
nal de Panamá. b) Intervención 
nos meios e élites intelectuais. As 
becas Rockefeller, Galbraith, etc. 
son tantos elementos de penetra
ción dos servícios de información 
americanos como becas se conce
den. Tamén fináncian unha série 
de revistas como: Africa Report 
ou The New A frican , asi como 
unha série de revistas locais que 
non compre enumerar. Xa non 
nos deteremos na intervención da 
CIA en sindicatos e asociacións, 
só lembrar algunhas das pólas da 
CIA na Africa : National Student 
Association, lnternational Student 
Conferency, World Assembly of 
Youth, etc. c) A criación de sindi
catos mercé aos cartas da AF L/ 

estado 

As teses da CIA respective á 
Africa son chimpadas ao ar palas 
grandes axéncias de información, 
e como dixo nun dia o ex-<lirixen-
te deste servício de información 
William Colby: "Certos artigas fir
mados por nomes moi coñecidos 
foron compostos inteiramente po
la CIA''. Aserto que derruba o mi
to, tan querido pola direita como 
por certa esquerda irresponsábel, 
da independéncia do xornalista. E 
até aqui as esferas de intervención. 
A gora citaremos casos de inter,ven 
ción moi soados. Vexamos alguns. 

A primeira grande interverición 
da CIA no continente africano in í -
ciase co asasinato ·de Patrício Lu
mumba. Logo dunhas xogadas xe
niais, todo hai que dicilo, e da 
inibición d,0s soviéticos, os ameri
canos conséguen que o seu home 
- o coronel f;/l obuta, home da CIA 
desde 1961- chegue ao poder e, 
limpamente , mediante outra ante
na da CIA un pouco desvinculado 
- Tshombé-, Lumumba sexa asa-

sinado. -Primeira acción con éxito · 
sen necesidade de iritervir direct? · 
mente. Outra das accións levadas a 
cabo con éxitb pola CIA foj o des_. 
t ronamento de N'Krumah. 

Mais é a partir de 1975 cando a 
Africa se convirte en principal ob
xectivo da CIA. A loita dos movi
mentos de liberación das colonias 
portuguesas preocúpaos, e asi en
carréganse de armar movimentos 
Ráseque fantasmas coa axuda dos 

. racistas de Súláfrica. En 1975 a 
UNITA e o FLNA de A ngola rece· 
beran unha axuda de 25 millóns 
de dólares sen . o consentimento 

-das cámaras dos USA.-Cando estés 
-· movimentos fo ron derrotados po- . 

las armas, a CIA pasou ~ en concei 
, t O· de servícios pagados, 4 millóns 

· de dólares a Mobutu. Ainda hai 
, máis, coa eleición de Ronald Rea
. gan, estes moviníentos de libera
ción (sic) renascen das suas cinzas 
e poñen en compromisos aos go
bernos de Angola e Mozambique. 
A CIA dedícase á sabotaxe siste
mática coa axuda de Suláfrica. 

Pero ainda hai otro obxectivo 
para os servícios de información 
nordeamericanos en A frica: 
Gadhafi, a besta negra. Segundo o 
semanário "Newsweek", a CIA in-

~·~ 

j~ 
. ..,. .... 

¿;. 

·tentou, coa axuda de disidentes lí
_bios,.,S:ecues!rar a Gadhafi entre· os 
anos 1978 e 1981. De l'v1ozambi· 
que foron expulsadós varios diplo-

. máticos · americanos· ac~s.ados de 
espiohaxe. En Zámbia, durante 
1981, acontece o mes'mo, ·sendo 

· un dos expulsados.:·F. Lundhal, xa 
expulsado de- Mozambique polo 

- mesmo. -Zámbia é, con Mozambi
que e Angóla/~n · dos obxect4vos 
da CIA n0,s próximos ano~ . Mais a 
C 1 A n@D a et u a só.:~ os serv t'ciqs~ s~
cretos ·fraric_eses ($-PGE).r dos que 

. falarernos ,noutra ocasión,_ os se.r
vícios secretos , ingles.es e os se~ví
cios secretos israelita.s son élS s_uas 
axucias máis importantes-na A fri
ca. 

E para rematar unha curiosida
de ·: (ou mellar duas). Un ha; en 
1977 o xefe.de antena da CIA en 
Addis Abbeba, Eugene L. Jefers. 
.Junior -xa actuante en 1960 con
tra Lumumba- axuda -ao goberno 
do coronel Mengistu, teoricamen
te m_arxista á caza dos esquerdis
tas do Partido· Revolucionário do 
Pavo Etíope; formación marxista
leninista de ,forte implantaci~n. 

Mengistu incl ínase cada vez máis 
cara os soviéticos, aos americanos 
non lles importa, prefiren unha re _
volución polo libre. Máis tarde, se
gundo revelación de Agee no festi
val da xuventude .·na Habana, os 
americanos cons.ideraron a posibi
lidade de liquidar fisicamente . a 
Mengistu. A segunda. Contra o 
que se ere, e como demostrou moi 
ben John Stockwell, os axenges da 
CIA e do KGB respéitanse física
mente, quer dicer, non se liquidan 
como nas pel{culas . de James 
Bond. E é que-o verdadeiro mun
do da espionaxe é diferente ás no
velas e ás peli'culas que nos con
tan. · 

X ESUS GO['JZALEZ GOMEZ 

_estado.crítico ______ ~-------
\ . XESUS VEGA -mento é moi exaltado pciliticamente , dis

tinguíndos.e pala sua atitude fanática en to
dos os a~tos de protesta pública nos que 
reiteradamente intervén ... p'olo que se lle 
conceitua como indivíduo de certa perigo: · 
sidade neste campo político-laboral". 

Este goberno vai pasará histór ia polos sesu 
descobrimentos. Un dia, o ministro do In · 
terior afirmou que a Go rda Civil era o 
maior descobrimento do equipo que presi
de Felipe González. Hai que comprender a 
Barrionuevo: non desfroitou da oportuni
dade histórica de visitar, co carné na boca e · 
coas mans esposadas, os cuarteis deste cor
po de seguridade. 

Outro día, Felipe González . descobriu 
que os xornaleiros andaluces non tiñan mo- 
tivos para se laiar pola sua situación. Que 
todo er~ puro vício. Oue habia moitos que 
conseguían fraudulentamente os fondo do 
emprego comunitário e-que logo mercaban 
un coche con eses cartos. 

Agora estamos asistindo a un novo des
cobrimento "socialista": o do "clima de in
seguridade cidadana". Resulta que un dos 

,maioses pro_blema~ 9ue _pa _ acemo~. o~; h,abi" 
'tahtes. d~.sfe ''E

1

stado ·,¡f o que' ·· s~ . 'der'iva da 
existéncia dunha chea de rapaces e rapazas 
que tentan conseguir os cartas necesários 
para fumar uns porros ou · para se · inxectar 
unhas doses de heroína. Por se non o sa
bían, a causa do noso desacougo colectivo é 
a droga e os culpábeis das nasas desgracias 
teñen nome e apelidos: . os "porrerosª·§~ 

· "yanquis". 
Xa que se anúncia unha maior enerxia · 

represora do Estado contra a chama a de-
1 incuéncia, recorrendo 'para iso á resurré'c-

INSEGURl
DADE 
CIDADANA 
ción da vella "Leí de Perigosidade Soci.al", 
convén porse de acordo nos conceitos bá
sicos .que se manexan. 

lnseguridada cidadana? O .dado result9 
indiscutíbel; neste moménto hai máis .de 

· dous millóns e médio de persoas que· care-
- cen da segur.idade elemental que representa 

ter un posta de traballq1estábel. No.n é ne-
1 ~ei;árJ.o(.d1isp0-_r0p.up ,~ofi§fü:ado "~@~f~-fü~¡;·PO· 
licial. ll):ara investigar sqbre e~te ' fenómeno 
de inseguridade colecti_va. Pódense seguir 
varias pistas. Por exemplo.:esta: cántos pas
tos de traballo poderian ser criados cos 
155.989 millóns de pesetas de -benef ícios 
obtidos pala banca privada en 1983? ou· . 
esta outra: se o fraude fiscal ·estimado palas 
autoridades de Facenda Pública ascenden a_ 
un billón de pesetas e, segundo. as declara
cións da renda apresentadas no último ano, 
os ingresos obtidos polos empresários_(ao
r.edo r de 400.000 pesetas anuais) son infe-

riores aos -dos traballadores, quén son os 
responsábe is deste f~a-ude? Cánto trabal lo 
poderia ser xerado coa recuperación ·deses 
r€cursos públicos?-

! nseguridade cidadana? A que pode sen
tir calquer persoa que teña p_articipado no 
movimento antifranquista e hoxe precise 
dispor dun informe policial de "boa condu
ta". Pode atopar-unha resposta como a que 

· recebiu un militante, do IVI CG recentemen
t e xulgado na Coruña: "O seu comporta-

1 nseguridade cidadana? Moita: ter un 
amigo basco, ver a película "O caso Alme
ría", lera nova Leí Antiterrorista, traballar 
nun barco que vaia pe·scar as águas da CEE, 
viver perta dunha base militar, abortar no 
Estado español ou fóra del. .. 

O_ señor Barrionuevo ten pensado incre
mentar os efectivos <;las forzas policiais. Po
lo visto non lle parece suficiente que o Es
tado español teña na actualidade 1 policia 
por pada 240 habitantes, o maior índice de 
toda Europa. O señor ·ministro debe consi
derar que, deste xeito, o Estado vai dispar 
dur,iha maior autoridade sobre os cidadáns 
e, consecuentemente, vai conseguir un nivel 
isuperi0f:1ti i?~gt!i?la'atfe pllBllbá'. ;> r:nGc cr>r s1-

0uizá po[ iso Barri6hüevo non petmltiu 
que · lle . deran tres gramos -Oe heroína ao 
yanqui éfo'nostiarra que queda atracar unha 
entidade bancária. Habia que manter o 
pr_incípio de autoridade. O suicício do xo
ven Fausto Galenda era a ·dramática consta
tación das consecuéncias que orixina a lóxi
ca de "s.egur.idade · ciudadana": unha vida 
hu.mana vale menos que tres gramos de he
roína e non xustifi_ca que se gasten os fon · 
dos públ icos ·na construción de centros de 
recµp eración de toxicómanos. 

l\J .. 24'.? / 5 DE ABRI L / 1984 
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O- aciuiir sisteíná -deportivo mfr~8ial, 
€Úxa " e~trú¡ LiJa ' básica está formada 
polo Comité OIJmpico Internacional 
e as fed~racións . deportivas interna
cilomiís,. é o responsábel da éc)rrup
eíón· no mundo do deporte e a des
v.-iaci:ón, dos seus obxectivos; xa que o 
i1i:md·ame.ntó deste sistema, a sua es
Úutt1-ra e o método que utiliza na 
xestrón: deportiva, chocan frontal
wiente cos ·princípios de democrácia; 
g_ acwmulan a _toma de decisións dec 
13>ortivas nas mans dunha élite, impe
dindo que . mo_itos pavos exerzan o 
seu dlreíto a desenvolver o deporte 
imternacional da maneira que se adap
t~ ás sua·s necesidades e intereses . 

: Todo- isto é debido ás característi
C!:as especiais dos que e'lábo.rán as de- 1 

cisións,. que rechazan calquer cámbio · 
Gü evolución, recorrendo algunhas 
veces· á: obstacuf'ización para manter 
este tiránico sistema e, · por conse- · 
9.uinte, os seus priviléxios mora-is e 
m:ia"lieriai-s. 

Desgraciadamente, as leis, lexisla
c:ións e . i:iormas que rexen este siste
ma. foron estabelecidás hai case cén 
anos, e os que toman as decisións de
pcrrtivas a· nivel mundial, son os pre
sidentes e secretários das federacións 
áe¡;>©rtfvas internacionais. 

Alguns· exemplos demostrativos 

<Corno bon exemplo disto, o cargo 
<fe: S"E!cre.tário xeral en 41 dun total de 
4:5 fe.deraci6ns deportivas intemacio-
1:1a.i·s:, áesempéñano persoas europeas 
IDU riordeamericanas. Por outra 
_©·s votos dos membros que teñen di
r.eito a. isto son distribu.ídos. da se-
g.ufo.te· maneira: Europa, 28 votos; 
!}Jbrdeamérica, 18; Africa, 14, Asia, 
116 e Austrália, 3. 

!Esta simples estadística mostra a, 
s·ft.uaGi'án de inxustícia na que se en
contr:an .os países do Terceiro IVlun
do-, o. que fai difícil que se estabelé
z:m unhas relacións internacionais 
x:ustas e equilibradas, x·a que tenden, 
RJOr tTature.za, a ref lexa r un ha relación 
v.encedo r-vencido .. 

Este . lapso de tempo, da história 
«!'ar hurnan idade, caracterízase polo 
precforn·(nio da filosofia arist0cráÍ:ica 
e- burguesa, que incrusta o ódio, a 
h.Qsti lid'ade e a parcialidade. na mente 

Países • ricos, . 
países pobres: 
a . sua rE!laCiól"I 
no depOrte 
Este ensaio quer chamar a atención sobre as rela~ións de · 
explotación l 1Ue d istin~uen o sisterna deportivo mundial, cuxa 
estrutura concorda co sistema econ'ómico arbitrário 
rexido palas leis do imperialismo, polo que a loita destinada a 
.derribalo é complementária á loita dos .pavos por · 
-recurerar a sua liberdade polítjca, económica, cultural e social." 

ser sé dos Xogos 01 ínpicos, en claro seguen recoñecendo ao réxime racista 
desafio á soberania nacional dos pal-. de Suláfrica co·mo membro de pleno 
ses e· o seu direito de des!gn_ar por si ·direito, en contra de todas as resalu-

do. indivíduo ocidental, e cuxa re.ali- mesmos o lugar de celebración destes ción_s emitidas pola comunidade ·in-
dad€' apóiase na idea de mánter ao xogos internacionais. Ao amparo das · ternacional, tendentes a erradicár eri 

.xen o deporte internacional, ás veces 
recorren a métodos iinorais para este 
fin. 

As normas dalgunhas federacións 
deportivas, como as do fútbol, o té
nis e o boxeo, promo"cionan aberta
mente a profisionalización do depor
te, que constitue unha forma de es
cravi-zaci '01, e organizan veladas e en
cont-r9s, explotando aos depor'tistas 
con fins comerciais e de forma con
trária á dignidade do ser humano e os 
obxectivos supremos do deporte . 

Pésie a todo isto, o sistema actual 
..pudo sobreviver -resistindo calquer 
cámbio, e pasando por alto a realida
de obxectiva da situación actual do 
mundo, e especialmente no referente 

-a~ prilileiro toque 

a independéncia dos povos e·.a .sua li- -
be.ración, quedando dito ~istema p~i- . 
sioneiro d'dnhas· ~g;.-~as · superadas~~ª 
polo _home, pero que segu~ri aJi ;,faqi- : · 

·· Ht-ando· a0s·sistema- na prática -da dis- -
criminación, a explotación ·e a inter
vención nos asunto~ internos dos pa í
ses. Recordemos que só se senten 
comprometidos a dous prindpios: 
-. O deporte para a élite: ', 
· A misión do sistema deportivo lí- 1 

mítase .e céntrase na utilización de 
todos os meios ·para organizar encon
tros e campeonatos, cuxa caracterís
tica é a espectacularidade nas que só 
participa a élite deportiva, a que pro
cura destacar e roe.dar con loureiros 
como heróis nacionais, destacando os 
aspectos puram~nte monetários do 

•· deporte en cuestión, especialmente 
nos que entran en xogo inxe~tes· can
tidades de <;:fiñeiro, como O b9XeO e 
demais deportes violentos. 

O deporte alonxado da política: 
, Q sistema deportivo internacional 

estabelece severas normas que chegan 
até a expulsión, no sentido de separar 
o deporte da política , e pensan no 
vinculalo co proceso ou a ideoloxia 
da sociedade, ignorando a realidade 
de que o deporte debe materializar 
atitudes sociais con contido económi
co, político e cultural. Os encontros 
deportivos son convertidos en roces 
ideolóxicos e loitas doutrinais, nas 
que se critican a discriminación e a 
clasificación entre distintos sistemas; 
neste sentido recórdase a atitude de 
Estados Unidos durante os Xogos 
OI ímpicos de Moscu de 1980. 1 nclu
so todos os acontecimentos deporti
vos ao longo dos anos. Todo isto para 
anular · a actividade do deporte como 
instrumento de organización e de li
beración, e convertilo en meio de dis
tracción dos povos, limitando o se.u 
papel aos aplausos, e adormecendo 
con el a conciéncia das masas, en lu
gar de converti lo en me io para a su
peración do home e da sociedade. 

Atletismo lotaria 
Plome das nacións de pendentes opri.- actuais le.is que rexén o deporte, a or - todas as suas formas, incluso 0 sior.is~ O atletismo é un dos deportes que un tirón cando vai facer un bon 
Íiniéfo. e perseguido. ganización dos Xogos Olímpicos que- . mo. Este racismo pratíc¡;ise en Namí- maior impulso tivo nos últimos salto ... 

Poln tanto, ditas normas, que .han dou en exclu~· iva ,para ·un .nú!Jlero q,e-·_ - ,tJ~a,1 Pa~estfoa, _-AJrrca do Sul. .. ~ 0 reco- .. ~ anos. Nomes co.mo i:'rieto, Abas- Pero hai outras razóns adema is 
e.xperimentaron néngun cámbio até o países xeralmeáte~-iridustria 1fzadqs. .,.~- ,,.frécrnien:to des¿ ~éxime sopóii ~un de- . " cal, Corgos, -G.• onzál~·z e Moracho da falta de sorte. Os atletas espa-
r;ioso tempo, emanan desa filosofía-e Existen máis de 18 países con vá- ~afio e unha h~millación dos µovos atópanse entre os dos me.llores do ñois non teñen unha preparación 
son a· exacta expresión da mesma. , .· _ · rios de.i'egados; mentras que a maioria . africanos· e doutrós continentes que mundo. ben planificada, os entrenadores 
Fe'itos GUe demostran a ma~xi- dos países'_rnem~·ros no~ cantan con ·1oitan pola sua liberdade e e·niancipa- Pero as nosas estrelas nasceron non están a tanto nivel como os 

nengun, como unha forma· de humi- ción. un pouco mouchas. Para ser un 'd eportistas, a alimentación non é 
.. Ilación e desprecio. Os dirixentes das federacións de- campeón hai que ter sorte e, até a xeitada e, sobretodo, o seu traba-

Q· Comité 01 ímpico 1 nternacional, O niáis ·grave é que as normas do portivas internationais pertencen a agora, non parece que a teñan nas llo nas idades infantil e xuvenil foi 
<q,ae exerce o poder absoluto sobre o Comité Olímpico Í nterrÍacional proí- - países'· determinados que, _á vez, son competicións. pouco ou nengun. 
€l'e.porte mundial, é unha institución be.naos seus memb ros receber instru - sés das dístintas federacións, xa que Prieto é, sen dúbida, un home Ad emais de todos estes erros, 
11:uxos. membrós son \ritalícios, sendo, ció~s das suas próprias nación-s, e~pe- 41 presid.entes, dun total de 45 , son dos máis capacitados, adema-is de c.¡ ue son case irremediábeis, pódese 
l!htJi°zá:, o único resíduo histórico de cialmente no que se retire a opinións; europeus·· oú :nordeamericanos. En ser firme e consciente na sua pre- engadir o cativo número de atletas 
condición vital 1 cia, repudiada pala e· isto co prete·xto de separar ao de- . cámbio non hai unha sÓ sé de nen- paración. T ai madeira de estrela que hái para loitar entre os mello-
11.u manidade. ' porte da política. gunha federaGión no continente afri- pero fáltalle sorte. Na final de res. IVi .oitas posíbeis estrelas rema-

. Esil:e comité · é individualista·· e pe- cano, 0 que indica 0 grau de qiscri- · 10.000 metros do campeonato taron a sua carreira deportiva an-
chado,, que ·. se autoconstrue señ con- ' mina~ión de que so~ obxecto os con- mundia·1 de Helsinki, viuse envolto tes de comezala. Non se atende a 
s.u{~ar aos. países métnbros, 0 que sig- Cri°se da democráéia -tinentes de Asia, Africa e América la- nunha_ caid a de tr~s atletas. O se- preparación' dos nenas, non se fai 
níf.ica: que unha tniAoria imponse so- As federacións depo.rtivas interna- . tií)a; e amosa,· asimesmo, o desequilí- · gavia.no. estaba-ali pero non estivo deporte na . escala, e o que .chega a 

--li>re: a: 11naíoria ·e sóbre o mundo do:_de·- cioriais sofren da me~ma crise da de- brio na. re.presentación . proporcion¡;il no - pódio. No campeonato do un nivel alto pasou mil obstáculos 
. p~rte:_ . ·, . . . . .. mocrácia que a que reina no C".'0.1., ~ dos continentes na ~s_tn.:itura deporti ; mundo· de·_ cross. pisáron,lle unha .inecesários. 

: Ó'. ITT~Aciónado comité adxudí,case- pois ' son :xestion:aaas pór le.is e nor'- ' va mundial. ,. . . . ~ ·, . ·:·. zápatilla 'Í'u:i'-saíd"a ·e .tfvo-que corr~r - ' Sempr~ se comeza a casa pon-
& direiít<S:!a~.; ~a. eS'i~na~ ~aos~'" s;us'deleg'ál_ri: ;. mas ·sófdcanfes ;,¡u_é::·s-e ·ba'seán na d1·s:· 'j , f[E~r ,n· u:y ~)(:! no11. :~J; - 1 L~ ug.r 1(1 u. ·u ,. sin ' elá . pra ~ríon seí"aáó'lado. Che- dÓ a chaminea .. bespois bótaselle 

' - ' '-1 As fa sa . ·. ... ~-·;,v("~~·'\r"llf>1 ri ·flÍ""i: •+ ;;r¡('d;>r~··::irl·, -'J'H! <·¡r ,<11 f lf;!f >,•; "!f'( ' 'fl.;J ' W"'' fl l}Hj 
, d-Os ookpaf~es ·rnembros~, . érdúg~r~·ae-- ":crirriinabión en:fre ~s - países;e-- ci tr:át.ó ~ _:,~ .. n:~o -s re;u.n~~s : . ··'·.1• ~--.. ·- 7 .gou ao ,fmal · curr . pe ensanguenta- as~ cu_ pa_s"' ~ m~ sor~é e tquQs :e~ . · _.. 
· ·11aeeM. 9-s. tsróprl-os~' i irte resados·;'' e>- ql.le·.'.· ·0-preter.énte da-lgun's a _é6sta doutí-os; ·· Outr6 dado si'~nifrcati.vo: é ··que ·as · ~- do: E; qe 'recof.le.c-~r - o -·s.~.u _pundo- ·. -a1T:1igp_s. . .;~ 

• ;._ 1 ~ád~ __ 'ds ··.-:pri~é:í~i'~s 'máis~ simple"s '.:.:' > A. ~aió'fta dás .federació~s déporti.- ·. federádóns · iñternacionáis pro:CLJran .. ,_, - l)Qr, : c;or.rer cross '._~un J?_é .~~~scal~p, ·. · .O :atletisrnp,· e o deporte en."xe; . 
"' l\Ía<'ímiepehdé-hc1a'' e."Jibe-rdade ·ae -éfcl -• .- V,as·· ·tnt~rnaeionais ·OUtDrgan, a_ !:lora ~ cónvocar as .StlaS reuiliéns periódicas,,·-· ',:., para,_,nqn :.per:?<Uq!car/::;.é!~. equipo- , rai, teh ~-U~· ~er' para. tod¿s·; deSpOtS, 

· ., __ 'ci:ó~~P:oVás. --~ .. ,,- ,,,,, ~ '··""~ :~,~;: 'd.a· _vo-tació~ moiton JOntos-a"ufi páís · · en países loñxanos e· dÚn nive.I :de -· ··· C9.il .-~ua reti.rad~,- ·é-. todo.un ~est.o,. _;:' ver~·r:ños .quen está cap~citado para 
~ ... ' : . ' Ent.~ ·os· 1s·2r- c?mit;eg-'o·límplj:os >. abminante r)'o Cle P,ort~ 'nítmdiaf. · . ·vida moi alto. e. s~n aviso prévio; este.· - · ;\t.Pe.r.o nQn éj J_n,:éxito .. ,_. ,,,, , '· .. 1 a al1;a . ~mpe,tiCión e, r:io derr'~pei-, ' 

;.-.,, é:x:~tenfu's:~ n~\~. rnún_d1:>/sói0': V(t~ffohd-: -· •··Pi:oba ·di~á:''..'ª :féderadó'n "íntérnél~:"': pr:aceétfméntO;.. qÜe ,:rezu:rt\á -;-c~h:i'smo /.·:·", . .¡ , Abascal ::,ªP~.ño.1in1!'lha gr.i_r:>e o · · · r~ paso;,: o q!Je. non 1perd~ , l:l!1~ª: ~a~/ · . 
/ »r' dwE!:í.fül ·'.áp. vÓ,toJ.€h'amá -a-'·~te:í1eró'tf .'.(ci0nar 1Cte. <· T.énis. conceae 20 vot"os ·ao T·obstacu'.liia 'en1 mpitos.- casos .a ·partici ~· ... di_a "da: final ;9.o ·:Cam~onato :de .Eu-... ·: : patitl~. ,po<:;lerá'-'" ~star-:. n.~11 ·, ·P.?9·io ~ .,,-· ;., ;~~··--· 

. .' ::i :- ·q,~ · as. :na"Gió~·s discriininaoa~.·-rfo:~d:e~-: .. ~,:-Oeli'.íg~do dé EEULJ;:, m·entras-qi.Je ,-a .:·.:. pac;ión da'" n1ejrande par.te ·dos :paí.ses· •' >:-rppá· d~ <Pi.sía éaherta •. A,t opábase . · -~~!],e1:1tras. i.s.to, n~l') ._s~x·a ast,seg'1.i.r:~se ..,-:, 1,, '': /'~_.· 
''. p'.or:te, munaüit séxan"tbdás -do Teréei-:. ~wh 'país africfano Óu asiat-ico''como Se:-° ':-einias de desenvol".Úrn~rit~; pÓr coh~ (, ·:rÍu'rLd.~·.' niell.ore"s""..'mbment9s d~ ~,·:·. ~'-;Comp~r~r JJ11ha qlini~i~d~ .-. Ct.;1~·,-< >'' -~ '; • • ; 

. ro MUfl(fc), ,. .;: ., -._"'~::,:.' .' ., . .; ;>',· ·']''-~-'·f' ·<~n~:;L neíJ!~l ' ºeü -l:.Jo1a; -cphcooelle Ufll sé yQ-.J,S~~uéncia,' debil~fa: ' a,. su~ . i.nfluéncia .· . _;·sua --~~r~i~a:d~porti-v~q>~ro non es- . sor-teo_. extr_aQrd,inario. ·,.;,.,<: - ~~ ; ~--_~:.· • ., •• ·,[:"·•', .-,.:' _,:: 

· · O---Qmiité .10llmpre0 :'.lnterna-Ción'Bl~";., to. _: ·>-.. ·,,'i. ' . ''. , . . _ '· : " :· > positiva, sobr_etodo no,.que 5e r.efire a t:ivo Op sa·íd ·a-..- Corgos ser:npr:e. sqfre ., ., .·' .. HICARDO»HNERA :. .·, 
.;, -. é~fl'_g:t¡.~e , .. as cidad.es_;'t:¡Y~ .. deq~r~rL~~- ;~; .. f'!,lg'Jnhq.s ~ieder,acións · .deportivas. cambiar as néroias-:j.flxustas que ~re--.~-·-· ... __ ~ -. - , .. · -. ~ "·' ':-. · .. . ,, ~-", 
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I¡ Pritheiro_proxecto da Dirección XeraldeCultura 

-Criarase o Centro, Dramático Galega 
Polo demáis o traballo 'xa ten co
mezado. Perfílanse traballos en vá
rias direccións. O primeiro é a 
criación dun Centro Dramático .. 

· Galego, que funcionaria nunhas 
de pendéi;icias especialmente ade
cuadas en Sant iago ; produciría os 
seus pr óprios espectáculos e ta
mén in iciaría colaboracións con 
outros grupos independent es pero 
coa vista posta na constitución da 
sua própria co mpañia. 

Nunha primeira fase , o CDG 
vai facer duas produ cións própr ias 
nas que participarán grupos inde
pcndentes (Artello , Mari-Gaila, 
Antroido e Trécola) e actores dou
tros grupos. As obras xa están es
collidas, e se está a tra-ballar en to
da a preparación prévia das mes-· 
mas contándose que a data t ope 

. para comezar os ensaios terá de 
ser a do 15 de Xuño . 

Nesta primeira etapa faranse 
tres coproducións : coa compañia 
"Luís Seoane'', con "Monicre
ques-T itiriti " e con membros da 
desaparecida "T roula" . Unha das 
obras xa está. prevista e será a re
pr~sentación dunha adaptación de 
"Fausto " ; polo grupo " Luis Seoa
ne" . 

O Centro Dramático Galego . 
non ten vocación de absorber aos 
grupos , senón que de - colabo;ar 
con eles, simultaneando as duas 
actividades, ainda que . polo pró
prio plantexamento de criar no fu
turo unha compañia própria· isto 
poda suceder nalgun caso. 

U nha nova _ expectativa se ven de abrir para o teatro galego:_ A · 
Dirección Xeral de Cultura anúncia ·o seu primeiro iínportanté 
proxecfo., qué comprende inversións por setenta millóns de_pe- __ 
setas. A.:;.ora só faltan as fi{mas que adx1Jdiquen o presuposto 
plantexado. 

Promoción dos festivais · 

Dos setenta millóns outra im
portante partida estar!a destinada 

á potenciación de festivais que, 
con tradición en Galiza, est~ban a · 
pasar momentos difíceis . . Así o 
Festival de Ribadávia, que se fará 

do. 27 de Agosto ao 2 de Setem
bro, acadará carácte(' interna~io
nal, e será "financiado conxunta
me~te c~- Axuntamento da vila e a 
Deputación de Ourense . 

_. Fi.rianciarfase tamén o Festival 
de Cariño, que se fai do _ l O ao 15 

de Agosto, ·e que se ~specializaria· 
en producións teatrais da área 
luso-gaJaico-brasileira. Neste q1so 

inst-i.tuiríase urf' prémio á mellpr 
produción_galega. - _, 

- Tamén se falou qe reviÚlizar e 
dar impulso ao Festival cj.e .Fene, 
que dedicaria o seu espácio áo . 
Teat ro infantil, ·, oforecendo un 
prémio de 200.000 pesetas á me- -
llor montáxe infantil. 

Fomento ~ extensión· 

Ademais de incidir na p~ópria 
· criación teatra), ' a ~ntención do 
proxecto é incentivar as _ actua
ciórís e axudalas-. Nese_ sentido 

; quérense facer inversións, en cola- 
boración ·con outras institucións,. 
para rec_uperar recintos teatrais, 
hoxe moi deJerior'ados. Tamén. ~ai 
int~nción . de apoiar as manifesta
cións parateatrais, ac:tividades nas 
escalas e ·nos centros do ensino re
lacionad?-s co teatrp . 

O Director X:eral° de Cultura, 
Luis Alvarez Pousa, amtiiciou a 
adqHi$ición dunha carpa , capacita
El a para duascentas persoas que 
permitiran levar espectáculos a zo
nas do país .infra.dotadas ·de estru
turas, e que estenderian a proxec
ción do teatro. 

Para outro problema, o de falta 
de autores, ou de obras, anúnciase 
a criación de cinco becas, dunhas 
400.0.00 pesetas, para autores de 
teatro galegas , con obra publicada 
ou non, cuxa prcidución será edi
tada nun volume pola Direceión 
xeral,: e ao menos unha delas, re
pre~entad;i. polo Centro Dramáti
co G~lego. 

/ -

Os traballadores do teatro opinan 
Non hai unanimidade á hora de 
valorar o proxecto da Dirección 
Xeral de Cultura . Ou si a hai nun 
aspecto : a esperanza de que o 
Centro Dramático Galego axude a 
normalizar o teatro en Galiza. 

Para Dorotea Bárcena, do gru
po "Mari-Gaila" "o proxecto está 
ben ainda que non sexa unha ma
ravilla. Nós aceitámos participar 
nas primeiras produci0ns ainda a 

estivo nada ven foi a xestación, na 
que non participaron todos os gru
pos de teatro. Non se escoitou a 
xente cun traballo amplo e reco
ñecido, como a própria .E-scola 
-Dramática Galega, e outros; tam
f)OUCO aos grupos de amadores, os 
non profisionais, que fican agora 
sen saber cál vai ser ª· sua función 
dentro do proxecto, e. se a van 
t er". 

cos~a de sa,crificar .ª nosa própria Abondou nesta's disc:repáncias 
produción. Agora esperemos ,que Cándido~ do grupo "l\ 'f'~ráñdula" 
non se volten atrás, porgue aincl3r · .de Vigo. i ''.O , protc~¡:;t9 ~ _ su~e_s~ivo ,- · 

; f~,li:tn.}}r,rpas .9e ,_pf~.~9PH~~ps~ ' . .Jvi~~ , _-, ~ no , p~pe:I ~tá ben.~ agora- <lepen- :~ 
nolo' Lourenzo, do gru.po 'J11:1,1..s . ,.9e: de. 'conjo }~ . ~:xe.~u~~ ;. P.ero ·hai · 

~H0~P('!-.. ºPjD;~:.:S-µe.~.~ ~; :ri~~~fy.<úia- · -~ ~~IJ.~\l. -1sJ~tm.d,a c ,R~\\~r ~·q:i_,e º~g\~eg~- l· 
¡. r~ii,Q,:;:_t .. fi~.-t.ro, :,·c: ... ~_-... ~ixéra __ ITI .. f?S .. i_Ye,_r b_ql!~,".. }:~va, t; '.~é : ~Pn}º._. ~gr.RP,º,,~,a- i~~ª· ~s ~ 
l - - . - - . - ~ >-~- . . • . ¡ · ~ : , ..... , .. f ; ""' ,e~ .. .. · 'J"" '-"~ ·-· ·-. 1 

t Rfil> ;i~~f~tvtl RAt;~ .. ~w1~et3Bf?x!ei1?.. _-·-~~-".r_i.1. ~,-.~, _·.·-.s_\s .. 1'\-~e_'i~¿~ºt~--~-~:,_g1.._P:·¡'~-ª.P!~-~c- ~r ... r_e_Á~§:- ~:.~~--:~ t.-_ todo, po,rque mtroduce 3:~ºzE8iYR.~, . ~ -- _ -- ~ . ~. -
;. q~. ~ ~:;.P9f ,.-~J.'='?:~l~Bz .. ~: !:R ;PJ.t~f P. ?S~ gQ : . ~o\h~x.~gte;s. a ~l;í~t~c!~J ·a. ~·ai;ltia- L 
~ • • • 1- t 1- ·.: - c; ~ A: "Hcóhse~üii~stfafi·0"CénfraTi's- f· 
I· tR¡ . ~-~qit-f ll)lC,?,-1P~J:3,.p '~~~:~5?. • r~.-~s t2'•¡.. l'~"" ,.,.,, y "'"' '" •,·n, '-'.n"'':' ""''-: ·' ·'"'. ! . t ~~~;~{ifu~~~ief¡~ ;.<:í~f}~:.~{~ir~~fa~;1~~ ·m0;\-_ dt;ix~n4o· f6ri)1o-ry ~º ªQ ~qso ~ 
· f t rl rl r t -._. g"·¡;~-p· o ·, · · ~eti~5hT._. ~,'.'.?t.en_t,.r,·.~- ~~so._.in. __ .•. º ":_i\ia. - \.·.'.-¡! icaqie;i:i~·h; .-_,; l.Ilµ<:;p,e~4.G I\>r~·lJle+l e .. . , .. 
~ d~<?.~. · ¡~~Y.~_~4~~·!: ,( :_'t,., p~-~di-~· '~·¿a= -: nuel LourenzÓ~ de ·¡,rest'íx fo_ .reco- '.: 
i~' si~~-'. -9·~· q~~:.un!iR-~. in~t;~n~}~J>;<jlft~.: 'ií~~·1a0. i>.16'5; e-'bütros 'nió~Íto s:' soµ-·;: 
~¡ "~- ·d · , h · .. f - . h~m~s- ~Ji, p~'b:c~-cf.o .-d.fsiP.oi:s" d'e qu~ .: 

. . . . ~·:.:_,_-~ ªc~. ·;;.: 'ºcr.; i_~~~ .• ;~,e __ -,'.~ __ ::-:·~- -.-.:.~_'. ._:._._-.--¡.A .. ··u:= .. e~ ;_._: __ .' ~.ªl.: .. ,-fl __ -_:_.·_·-~.·,e.':c-,., 1ª, ..... _~ ... ~.r ____ -_·, '."( '' d .... i: .b -: t-"ir·"Ú ... ·'· -· "" , .... " .. -
, :- :i9 ~ O ~ •' - ~ • - ' e• • - • ¡_.{ :7 ;~ :,~ ~:~ \~~;~ ~~~ ~" · . ..,_ .. :> • • -~ • ' ;~u 

. "~ Francisrn Pmaa:6;::rlij.;fal'i.o s· que·; .;~---·" ''~g~;;n_;ar_ oi) . gruJt-9~, g\e . n?.P -:-~.q.- ;: 
' l~ · ~"ajn?~. QQ~,:o~ :t.~~g- .µloj es~udado: . -;:-tr~~os .. ~ª~~~P.~?:rt;i.ti( .c!as,cp,re¡:lu- '.' 

?_ ~~-1'98)!~~!~i,V.~},,_ p;53~,~ ,_W~S..-:n?~: .. w, {;-·- c~ó~s .. ~-~~-~'~os_,,~· ~-,~~_P:~E~t~~~:- ~ºJ -~ · 

convénios, pero isa non se sabe. 
cando virá" . . 

. O problema.dos cartos 
Esta é outr~ coin~idéncia ...._'.. To

dos os grupos pensan que o traba
llo non se pode comezar mentras 
non haxa firmas e pasos concretos 
sob.re o~ cartos; en palabras de Ma
nuel Lourenzo ; "ment ras non ha
xa contrato claro que se poda fir
ma~; por tanlas pesetas a entregar 
de 'tal man~ira e en tal data, non 
se pod~ facer . nada" . As !azóns 
son .. claras, roda.a,:rnont:;i.xe dunha_ 
opra .require mo_iJ:as inversió~ns. pré-

. v;ia~ . . ::_ ~.· ...... _ _;-;~ : ' .:..,,...'.' "I · ~-; [f! ... - ··.._~ . ,.. 
Segundo Dorotea Bárcen.a) '_es-: ,_,,

tá º· perigo de qu~. non se cumpran . 
os prazos, ·e $; f:lxiil~i~fii:i's9fü{Xant, !;f°--" 
t ?ñe9:, q:l,rn .cq~ep:a~- .n ,,,en~~ioós •. :.,e~ . 

. i~~ .. J,:g~a-Ve, '.B~ri o~-:, g~'µ-po~ p,of,q~~b:.;; f, 

. ;!~~f ;:i~·,r,~:;,:c~~~ .:Q-~:!'.''"-
. · .Ps.wQqle;rnas d~_ .c:;tqq~;q~·~:JJP~ L ·: 
r~fs;r.1~ -t~df4.<L sqp, -á · ·mª-r.x1.f:JÍP~ .<. ~ 
P~?·PÚ~·. p.r;q~~~f<?;~~ pol~: >~f b:g,; .'_d,~ ; ',e: 
qa.e ·'.'A -I'.ar4n9-\lla,.' .no~ enq·a nes;::<:
t~fa;s,ei .. ,,ag.o¡( ~pr~se;~~4 ~~, R.~ro si , , . 
"l\l~ .. -:Jl:l:anif e,stou as,, ~hfü:ulq;3.d~$- ; ·, 
qÜé ,l;; ~iip.q 'pasa. ·.'.'•b'isd~: c»;ano ,:.,· __ , 
1ci~5 ,_._gri_~ . fµ p,~~~,n~ '.«2 . ~r~ p~, ·~}~f·e :~. ~--

ano concedíusenos a subvención ro; para cada espectáculo que -se 
máis baixa. O ano pasado era dun decida facer elexirase un director 
millón e agora é de 250.QOO pese- que será quen faga o reparto. iso 
tas, ainda · que. afinal vai ser de non supón perigo -algun dedisolu-
500.000. Pero ha! cousas que hai c_ión para os grupos". · 
que facer constar. Alvarez Pousa . Manolo Lourenzó afirm&.. que 
díxonos que . nós posibelmente "non creo que vaia dominar esa 
apresentáramos un bon. dossier do tendéncia_, en todo caso nós man-
noso tiaballo o ano pasado, pero ter'emos _a nasa ~ndividualidade co: 
que el non o leu. Textualllente ' mo grupo, pois faríamos unha co-· 
dfaonos que o que ternos ·que fa- produción-, co CDG. Pero a finali- -
cer é ir máis por Santiago·: En pa- dade necesáda é a criación dunha 
labras de Eduardo Alons9, subdi- compañia;~. 
rector de Teatro, ~'queirámolo oú ~- D·orotea Bárcena dicíanos que 
non, o ;C~ntralismo funciona". '"~A" para ela non é a fórmula ideai pois 
nós d6~nnos- ~stas cou~s; ainda "pref~o ·ª · inv~stiga~ión n9s ~ple:~- · 
qlle _:a~i~al _ ,Al'{ffez: Po_µsa _ ~i .leu .:'? tivos, pero é ·un esfodo que hai_ 
do_s,§.Íer t , r€.cpñ,'-'._c,eu_,se _, q ~-~aoajlo , qp_t;~ f,ac~r. !~,~~P C:i~!1d? .. ª ~lg?-. <;D:. 
\l.:% tlxeW9.§·:.,¡P~fqn.~?n·cG9~~s,,~i~- . - ,_ . b~JJ. ;;-d~~-ct~Jiza.~-;96,.t~~~:r<? gal~tl'?s':~~ 
n~~is~·ti:vas ;_~-· , "'~-) ,~ . . '. ,·,¿ ,,~ > . . . -_:-O ~q1:1~ ~áis .. se e~J~nde ;é_. .o . r.e- . 

::~.~t~~:~*!~~;¿~~~;.: ;c . r~~~~~.~~:i$~~~~:: iE-: 
. Si9n.c , J"utur,a~,d.~ ; ~.On$1:Í-tuif;ynh~ i· :. p~~- i~de~~nd~nt~S tefien>1~~ ~~f' 
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Cómo se. mistura o amor 

· ...... ~ Más.cara 17:: estre1;ia en_ -Vigo·.'-
_, - . ! . ~ 

. ,·~) 
. l 

(eros) coa misé~ia hun1ap.a,, 
coa cai:éncia material, co , J 

feÍto-.t~atr~l e ~· vi4,a· .' ·;, 
_da farandúla, e/ou~ vicev~i:~? 
U nha história ou várias ,., 
histórias entrecruzadas, . 
diverxentes e paralelas? U:nha 
p9sfoel leitura ·ou 
nmltiplicidade de_ leituras, 

l~ : 

~-. Pór Biásf. Eiós~, 
·desde a máis crítica á máis 
lúdica? N: ;turaln1e~~e, todo 
iso resposta á ..... 
intencioriálidade 'critiéa do 
grupo, que iras as,gasas, 'telas 
de· saco n~ste .caso, do puro . 
hu!11Qrrevela ui1ha agud~ 
ironia sobre a realidade-. 
Estamos a falar da montaxe 
teatral Je /•1o.ASCARA-l7 
POR DIOS EROS, que será 
estrenada en Vigo o dia 5 no 
Centro Cültural do Concello, 

· onde actuarán durante 
tres x_ornadas. 

Asistimos a un dos ensaios postrei
ros. Tras as pertinentes apresenta- " 
cións entre o persoar asü¡te_nte :si
léncio, irnos empezar. .. Xa todos .. 
se vestiran e d~ixaran de fÚrnar; 
entre botes de . acrí¡ico, ca'ixón·s, · 
ciscalfo, 'cabos, nun local non de
masiado arn plo, P'!-re cia irnp.0síbel 
que se realizase o milagre. J\ten
ción, ensaio xeral Pero ·non, non 
poido ser aÍ)1da, un dérase de con
ta de que Fernando (o escenógra
fo) quedara dormido e non accio
naba os mandos do magnetófo:Qo. 
Ouúavolta, por fin vai. :. i\1Úsica 
de rnistério ... , escuridade absolu
ta ... , todo é ·vagoroso, lento. Seica 
entramos nun teatro "ou algo se
mellant~" (abríndose aqui. un pa
réntese de siléncio) unha voz cha
ma: "Rios, Rios! " e tuse conti
nuamente ... 

A Obra 

, !.U 

sobre o teatro. Alén do · xa dito, 
diremos algo rnáis do que non é 
non é casta e puriq.na, non é res
peitosa, non é inócua, non é esca~ 
pista .. . , por suposto tarnpouc~ 
non é un "cúmulo de virtudes"~ 
pero si é unha obr~ digna e intere
sante. 

Os te:x;tos dos que se parteu pa
ra campar o argumento son múlti
plos e de autores moi dispares: Jo
sé Luis Alonso de Santos, Herman 
Hesse, A¿ustín de Rojas, Miguel 
Romero · Esteo, José Sanchfr Si- · 
niestra, w·. Shakespeare, A. Sa_stre,.' 
.García Pintado e Máscara-17, que 

. fai o recosido de todo isto e logra 
unha unidade ben pulida. · 
. Din os próprios faranduleiros, 
nun escrito . apócrifo qÚe consta 
no programa de man que apresen
-ta a montaxe-; como ilustración do 
espectáculo _: "Esquecíaine, irieus 
fillos, darvos a coñecer un segredo 
dos · que non podedes estar infor
mad.os. Sabede logo que, cando 
Eva é máis o seu home tiveron co- -
mido da mazá proibida, Deus, pa
ra castigar á serpe que os.- tentara 
regalouna ao corpo do home. Des
de ·entón, non nasceu. criatura hu
mana qué, como castigo polo cr1-

/ 
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'" '.'O ,..,..~ .. t~nsa,se '' con tra á mul1er pafa: b9ta:r-E.>,f; ..J.' 

M. Sendón 

me do seu primeiro pai, non ali
mente unha serpe no seu ventre, 
nacida daquela prirnéira. 

Vó.s charnáched~s a- iso tripas e 
considerácheddas necesárias para 
as funcións vitais, rnais sabede que 
non son out_ra cousa que serpres 
enca.rtadas sobre si mesmas en vá-

' rias dobreces. " 
Observaredes que., corno esta 

serpe trata arreo de fax.ir do corpo 
do home, véselle-asomar a testa e 
máis o pescozo pola parte baixa 
do noso ventre. Mais Deus non 
permitiu que so o home se vise · 
atormentado quixo que a serpe se 

lle o seu veneno , durandó ",n0ve :·· · 
meses a inchazón provocada ·pbla ,. . 
sua picadura. _, E '~para vos· demos-
. trar que · falo ".con(orme .ás~verba_s · 
de E1 Señor , noso se.ñoriño dixo á 
s'erpe maldicíndoa,_ tjÜe pq_r:n;io.ito .~1 
que · atacase á .muller · tensándose · 
contra ela·, a muller farrl.alle baixar 
a cabeza". . . 

· üs actores 

Rosa Mozo, que suhstitue ho 
pr~grama a Grácia, é a única ínu
ller · nesta movida e é ela tamén a 
que atura n.o e~cenário ·a sorFe 
máis penosa -asi o vimos nós- , 
ter que encarnar un papel .onde

1

se 
usa e abusa -no,senso dramático ..:... 
d a sua condición ferniniha, fiel re
flexo, dito sex¡ de paso, do rol so-

. cial do seu sexo. Resultando pa_té
tico (no fondo) o plantexarn~nto 

argumental neste ponto. Ela digni
fica, coa sua entrega, tal p'apel, 
criando momentos interpretativos 
de alta tensión. 

J ordi surpréndenos, polo seu 
bon facer, neste ermo teatral que 
é Galiza, un actor nada mimético, 
solfo,: espontáneo e imaxinativo. 
Por momentos, el só, enche a es
cena. Dá xénio velo . 

Andrés ten un físico esca,rallan 
te e unha movilidade "naif" que 
xunto co seu aura de tenrura in
cauta ao espectador. 

Ritado pratica as saídas de ton 
acolloantes ... , ten recursos expre
sivos e é intelixente en escena .. .. 

. Xerorne é o actor máis equili
brado. 

0 0rupo 

Qué queren dicer decote os fa
randuleiros? qué clase de xogo sé
óo é o teatro?: Os actores do tea
tro ven ao seu público coma a ori
xe das suas farsas e devólvenas fil
tradas e reelaborada,s; deluvando a 
realidade. Qué raro rnistério o im
pulso <lestes homes que expresan . 
con todo o seu corpo aquilo _que 
que_rén transmitir' a un público ex
pectante e curioso. Pobres e píca
ros, comediantes e enredadores, 
a.ctores de teatro... unha saga 
-qµe por necesídade ou voca
ción- son o es.pello peregrinante 
da nosá sociedade ~ testjgos mar
xinais· da história; e isto é tarnén · 

Exposición de Femando Morales 

Máscára-17 naceu na lonxania 
do. 71, pasando a facerse profisio
nais hai tres anos; é un dos sete 
grupos galegos que conseguiron , 
con notábel esforzo, este estátus. 
Desde o 81 realizaron tres rnonta
xes "Os emigrados" de S. Mrozek, 
"Zangalla-Mangalla", do grupo e 
"Dona noite e os seus amigos" de 
Apuleyo Soto, ademáis da presen
te Por Dios Eros, próxima a estre
nar en Vigo. Precisamente con es
ta obra proxectan viaxar ao es-:. 
tranxeiro (polo sul e poio este) 
ainda que de entrada non hai nada 
foco; antes de estrenar, xa se sa
be .. ., no teatro galega hü que vi
ver ao día. Coa presente montaxe 
levan 6 meses, Teñen subvencións 
da Consellaria correspondente. e, 
a obra que van estrenar vai custán-

· Por Dios Eros: atravesando as lú
g bres paraxes onde paira o andá
cio, a ·atmósfera rnedieva-1 dexene
rada, situánc;iono's no periférico e 
corrompido mundo. dos menos fa
vor'ecidqs.· Cando reaccionas <laste 
de conta ·de que estas realmente 
no ·sé'culo XX, ou algo. parecido'. A 
história dos Por Dios Eros está 
ateigada de referéncias sexuais que 
van desde un natural agarimo en

tre., a-~ .PFr~o~xe~ _ iltté+ a Y9l~_pt-it8§ií •. 
dad e . máis óbscena, pasándo polO 
finximento inten:cio,nado da, post~ 

_ en escena e, ao · tempo, intercil.rn
biá:n.dose os planos de tal xeito 
que;, en realidad~, todo · acontece, . 
sobre o esce~ário con verosimilitu- . 
de. ~ 

Adj~ntamos q:ue non se trata 
dunha tese parroquial para . urba: 
nistas .regulados , pola transición, 
nen dunha tese agq1.rista trasnoita
da e mitificadora: Trátase de Jea-, 
tro · pura - e simplesmenté, teatro 
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"Esta exposición que apre~ento ~µ- _ 
Vigo te~ uhha_· caracteiística que. 
me parece conveniente sutiliñar, 
como . é que a ' rnaioria das o_bras 
q.u~ . hoxe mostro estári claramen
te influenciadas por unfia expe-

.· riéncia a_ctual, dada a rniña partici
pación ilG ' espectácuio Por Dios 
Eros~ que e~tá a realizar en Vigo o 

,grupo ·de ·teatro. Másca.ra-17, e' do 
. cal son o -. autor Cia escepograf ía"'. 
Estas so)l as palabras. qu.e o pintor 
inclue .. no ,cafálogo da exposición -_ 
que ven"de clausurar odia 4; nelas · 
refí~ese tarnéh a relación human'a . 
e pr~fisiona! enriquecedor~ que 
supµxo- tal. ácontecimento, ao par-=' 

- tir, cs mo. fonte de in~piración, 
dun espectáculo teatral vivido dia 
a día, ensaia' a, e.nsaio,. unindo ao 
máximo os . elementos expresi~os 

,e os , estétic<?~, e , :i- _ própri~ vida co .. 
feito artíst:í'co. ''.Nón' obstante; á' -
mostra de 1<1orales non funciona 
corno · m:1ha . ilustración do espec
táculo. t~atral, xa que neste senso 
pon rrat.a de . ser absolutarnen:~~ 
fiel; .trátase dunha dunha _inter
pretación persoal, filtrada pola 

. pr6pria _7'ensibilidade artísticé;L do · 
: pintor." Contado ;· para os que co

ñecernos ambas . e duas criacións, 
estas formaµ unha unidade temá
tica e es~éti'co-f~rmal evidente. 

O groso da ·exposición c;onsiste 

nun conxunto de acrílicos amos
t~arido ' rostos descompostós xeo- : 
ipétiicamenfe,'' con trazos ángulo- · 
sos, qu~ proxectan un ha atrnósf e
ra tensa, l.úgubre, con ampla gama 
cromática pero domeñando esta . 
polas cores e trazos umbríos. E 
unha pintur.a solta e impulsiv;.·, 

E Fernando Morales un pintor 
con facetas de carácter, que se vai . 
observando na evplución ternpora! . 
e episódica da sua obra, asi non 
será difícil-topar tÍ'aballos ben di-' 
ferenbados, ·dentro da ló~·ica uni
dade qu,e lle corresponde a caaa 

. en on 

_ au~or. ,Non entrá na .polérni.ca abs
trac;tO"-figura,tivo, pensa . que nes~e~ 

i tern~os estarnos no rnédio da eh-
1 cr~ciíí~<l~''a~ '~irig~'.rJ;;: _e<'~f ~"¿<let -
nidade e non lle vaJen as recetas-

. rnanifesto de nengunha tendéncia 
definida. lnterésalle .o feito plásti
co de seu; pr.efire a plena liberda
d~ de execución _e ser urticamente 
fiél a si, á \'.isi.ón p_ersoal, momen
tánea. :. A variedade estilística per~ 
rnít elle, precisamente, surprenden- .. 
·tes efeitos, froito da .sua ·viva irna-
. xinaci-ón plás~ica. ·. , 

LU·1s SANCIYE·z PENA 

do. perto do millón . · 
Pésie a aceitar todos os cartas 

que lles dean por · aí, pensan que 
sempre serán un grupo indepen
dente do poder local, nacional ou 
de Roma. Parecén ter ·rnoí claro. 
que o poder corrompe, ainda que . 
sexa por via tópica. Non ven nen
gun tipo de contradic;ión entre 
pl~r:itexar un teatro laico e asumir 
o via-crucis polas celosias ·da buro
crác;ia. Escollen voluntariamente o 

.vieiro máis difícil (mira que lle lo 
dixen! ... ), e _insísten :as lándias da 
Xunta non foron, nen son, nen se
rán qbice para a independéncia 

1.prática ou teqrica d<? g~}IPº· 
Son pincó actGres, contando a 

J ordi Manises · (actor invitado, e. 
outras xentes, colabor'an a diferen-· 
te _ niv~l -_:F: Morale·s (escenógrafo), 
pablo Barrei~o (grabación e rnon- -
taxe musical), M. Sen'dón (foto-, a. · . 
grafia), 'M Ter~sa Ga·rrido, e Sofía 
Agulla · (vesruário), Paco Barreiro 

. (control de sonido :e ilumin~ci-ón) 
e Santiago A. Parajó ( electr~cida
_de )~ ' Antón Casa:l fixo as tradu- · 

11 
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crítica :-

A illa, das.· 
niulleres 
loucas 
de Alfonso. .-
Pexegueiro 
Llibres del Mali. n° 76. Barcelona 

As J becas .. donad?-S polo _ministé
rio . d~ cultura ·español á cria· 

.. ción artística comezan a dar ós 
seus froitos en §aliza. O primei
ro foi A frag~ prateada, ·de Víc
tor Vaquerro, libro do que xa fa
lamos _ nestas mesmas páxinas 
(1), agorll¡ remata de aparecer o 
segundo froito que é un libro de 
A. ~ex~ueiro editado en versión 
galega-catalana. Este libro fai a 
entrega poética n° 5 de Alfonso 
Pexegueiro e titúlase A illa das 
mulleres loucas e non supón, 
precisamente, un cámbio na poe
sía de Pexegueiro. 

Nesta entrega o poeta ponte
vedrés xoga cos dous elementos 
que están presentes na poesía 
desde que se escrebeu o primei~o 
verso : o amor e a morte. Duas ir
más : unha se suicida e outra é 
pedida en rnatrimónio. Tanates e 
Eros, os deu.ses contrários e en
frentados. Mais Pexegueiro non 
fai unha reflexión sobre amor e 
morte (como, por exemplo, Pau
lino Vázquez no seu maravilloso 
Perdendo o tempo ... ) senón que 
estes dous elementos son simples 
leit-motif s da acción (sic) dos 
poemas a facer, e ;i.si hai un verso 
que :;e repite na primeira entrega 

#1 • mus1ca 
En Madrid din 

Golpes Bajos si, 
Milladoiro non 
Para moita xente do mundo do 
disco, triunfar en Madrid é o seu 
exame de oposición, "porque ali 
é onde se coce todo". Poucos es
tán á marxe desta mentalidade, 
quizá os grupos de rock bascos e 
pouco máis. 

Na "capital1' cotiecen a Golpes 
Bajos, sai na rádio, falan del, eón- · 
tase con el, é o que se chama un 
grupo publicitado. Milladoiro, en 
t~oques, leva feítos, como mí~i- . 
mo, tres ou catro intentos para ·en
trar en Madrid, e o máis que con
seguiu foi unha asisténcia de pú
blico mediana nas suas actuacións, 
e unhas críticas frias ademais de 
descoñecedoras do que estaban a 
falar . 

Golpes Bajos, e antes os Sinies-
tros, colleron o momento en que 
á burocrácia discográfica Ue deu 
por espallar a "movida", ou abrir 
mer.cado, <!:_ "províncias". Golpes 
t~emais é·UI) grypo qu,e: 'coñ10 iní-. -.1 

l. 111mo, ·nada ten que envexar a ou- -
tros do seu estilo. , -

Mais,. qué pasa con Milla:doiro? , 
Ainda que só fos~ polos anoS. que 
levan traballando, a sua música de
hi<J: ser medianamente cofiecida en 
i\fadrid. No11 é prob1e:rµa da xente, 
Millad.oiro góstalle . aos madrileifos 
que cpega¡n a ~oñecelo .. Ainda -coas 
·suas dÍferéncias, o éx-ito pe~Alan 
Sti~ell ou Gwendal ·en Madrid de.::.. 
rriostra que Iio "foro" son sensí___.._ 
beis {música, ainda que <';Sta non 
vefia., de Londres. Por outra banda 

do libro que serve tanto para á 
morte co Íno para o amor ''como 
a noite ¿virás?", xa ' que tanto . 
un como outro poden apresen-· 
tarse na noite ·sen nós esperalos. 
Mais vaiamqs a o.utras coi:t'sas. 

Empeza a entr~ga que se divi
de en duas partes, unha sen títu< 

lo e a que d~ título ao poemário·, 
cun maravilloso poema, para nÓS-· 
o mellor do libro "r:iarrarías:.:he. a ..... 
historia de ti mesmo ... " de corte 
bre~htiá'n é qu~ fái .:;upor a.o lei-· ~ 
tor unh~ viraxe na poesia ·de Pe
xeguejí."·9,. maiS ~?n. Se tivese S@- ' 

guido no ;tori d~ste poema, a en
trega teri~ ~id~ difere'hte e o po~;- · 
ta terfu. prescindido de moitas · 
cousas : ret~rica, prosódia, ton lí
rico e man .tenta, etc. das que . 
B recht ensinou a prescindir. E·· 
mesmo esa constante en Pexe
gueiro : o retoricismo visual de 
escreber certos versos en maiús
culas que só é un-recurso tipo
gráfico sen que o poema gañe en 
calidade. E teria prescindido, ta
mén, de certos versos que estro
pean conxuntos ou inícios. Ve
xamos' un exemplo : "A revolu- . 
ción de outubre deu comenzo co 
silencio dos paxaros/veq o que 
sobra/moito antes do xabarín". 

Mais tamén hai bons poemas 
nesta entrega, bons poemas que 
non salvan un conxunto defi
ciente (lémbrese, léase, o poema 
XXII da segunda parte). que se-. 
mella, ás .veces, escritor con apre
suramento e con certo descoido 
(babia que apresentar fólios es- -
critos ao ~ minisfério tle marr;_s 
nun tempo determin;ido?) e, ta
mén e parece unha tomadura de 
pelo, hai páxina~ case en branco 

Mv . . ] 
a calidade do grupo é incluso_su- · 
perior á doutros moito máis coñe
cidos . 

A cuestión está entón en que 
eses que chaman conformadores 
de opinión, de gostos ~de n'lodas, 
seleccionan para multiplicar ou 
para condenar á rnar_xinalidade . E, . 
olio, non só seleccionan con crité
rios económicos; cando se promo
ciona un tipo de música tarnén se 
promociona ~ un modo de vida. 
Gólpes Bajos pega moito mellor 
que Milladoiro po exemplo coas 
cadeas de hamburguesas que están 
a instalar por todo Madrid·. 

Ternos moi pouco contra Gol-
pes Bajos e nada contra o rock en· 
xeral. Pero si ternos moito que cri
ticarlle ao dirixismo e· á imposi
ción m~siva dunha forma de ser e 
de viver por · parte dos burócratas 
madrileños e, mais 'arriba, dos "en-. 
xeñeiros" da propaganda, londi- _ 
nense ou neoiorquino.s. O que t$- ~· 
mos ainda de · comunidade, que é 
moito, po_d(} 9-csaparecer, mais 
non por sisó, s~nón por culpa dun 
disimulad.o,~e vagorrn¡o, ainda que 
non por ·iso meno~ feroz, esm~ga
mento culturaf e ideolóxico:" .• 

i . Pode que ~os galegorséxamó's· 
~inda de~ásiado lfricos para com-
bater. ·' . . 

Nota :E -certo que, dentro de -
Galiza, i\'iilladoiro si é moi coñeci- · 
do. Mais, non repararon en que, a 
música galega está agachándose si; 
lenciosamente? e non repararon 
en cál é a música que se· está a es
coitar en todas· as di$cotecas das 
vilas? 

' ' Non se trata qunh~ msucia .ou 
· da outra, pero si da existéncia en . 

igualdade; e despois, alá . segundo 
· os go:stos e o ánimo de cada un. 

,, . aetuais po~tas saben· facer po.~ : 
~ ,. .· inas, verso; .. Comb ~o - artesano os 

' A ILLA DAS MULLERES ·wucAs 
VE11SIO CAT~~'\ DE jos~ D~~RELLA~ .. / 

seus produtos sempre - teñen 
"" "' . unha calidade superior aos feítos 
, . en série ou · cadea, mais fáltalle

1 

. semp;e a~ ·produto:alg~ ~á~~ p~-
EDJCIÓ BIUNGllE 

,..· -~ •. .. -,. ~ . 
que nos dan-· poemas. como estes : 
¿quén .. era?, poema por si .só,ou 
¿inverno?, poema por si só. Pode 
pensar o leitor qñe me estou ca
chondeando del ou do poeta, . 
mais non. O poeta danos ese ver-· 
so (sk) . com<? po'ema: (?). · .,. 

Por qué? retórica? máis ben 
• prosódia e prosaísmo. E como se ·. 
a delimitación entre relato e poe- ' 
ma (que · se delimitan abondo 
ben por si sós) non estivese clara 
para ~~~egueiro -ou .como se o 
poeta quixese rachalas, o que 
-aderriais de non acadar- dá co
mo~ res;¡tado .unha pobreza poé
tica que non ousarnos califica,r. 

Pero non todo e majs ou pe
ros. As. veces hai bóns poerl,laSJ 
Outras mellores versos, sem,pre 
unha obra . ben feita, ·o · ql;le xá. . 
non quer dis:er _ n¡ida. Os 

e . 'I! ... cr1ac1on 

As troitas 
-_ polO rio 

Houbo uo tempo no qye posÍ!;>.el
mente por equivocación, ou millor 
por taimada in'citación dun vello 
compañeiro, . me . dediquei e.yen
tualmente á pesca da troita. 

A verdade · é .9.l1e o vicio non 
chegoµ a prender en min· ,_~ e des
pois de pouco máis de duas<du
cias <le aventuras nas que n.orf fal
taron os capotes .. abundantes, dei
xei a cousa de lado, -non sin ·ames 
papar . as miñas mólladuras de ri
gor, unha monumental no Umia 
tratando" de apillar un bic~o 

maiúsculo (o máis grand~, como é 
de caixón pestes- c:isos) que se me 
desprendeu da "cµcharilla" cando ~ 

· o .tifia xa fóra,do .~io, ' coma quen· 
. di. E ou_tra fampouto desprecia81e 

en . Riooó,. .ou Rio Pequeno da 
Ulla, ó esgazá.r felonamente a RÓfa 
dun salgueiro no que me aseg~~a
ba pra pasar a un lugar axeitado 
desde onde facer o lance. 

. PesJ>~~~· 9e~t~·- 3:ln9ª . 5~~~Í.n 3;1¡,; í 

' gún ' tempo ' saindo cas botas altas.. -e 

de go~~ e a .reglamenq1ria cana, · 
mái~ como pretexto pra pasar o~, 
día lángreando pola beira do ·río, 
que co pro pósito de traer pi<t casa 
a·Igún hipotético trofeo no cesta". 

De calquera xeito, a troita si
gue sendo un 8os meus peixes fa-

. . . . I 
vontos: Cecais porque as ·recordo 
como un dos pr~tos máis goren~ 
t eir?s endexamais catados . por 
min, naquela época da nenés en 
que· iba cos meus pais a todas as 
festas das aldeas polas que se es-

ra elevalo, para erguelo a unha 
categoria poética, ·para lles dar 
a.os verso;; unha carga poética 
-que lles falta. E en Pexegueiro is
to nótase máis que· noutros,-so-· 
b r~todo porque o noso ~poet¡i in
t enta sair do verso ben acabado, 
intenta d~rlle aos. se~s versos 

. upha emoción entre sentimenta~ 
e lírica da que se está a_· prescin

.-dir . ás veces sen máis. É nótase is-
i .- to, sobretodo,- neses poemás que 

parecen feítos con frases tiradas 
ab azar (prócedimento que deu 

- m1>i . bons resultados én ocasións 
'::tinda que e~. Pex~veiro.:;,. falla · 
ilagrantemente). : Este.s poemas 

. c~n · frases tiradas ao azar, non 
_automaticamente, senón de con- . 
versas escoitadas; falla porqué o 
poeta . ROnte've?rés quixü-, . sen -

dárse conta?i facel!J.s poétiéas 
candó soh poéticas de-s<ru; e xa 

..... ·que logo, ieva aos ~eus poemas a 
un. t.alexón· sen saí da: é'o(lv~rteos 
en -t:degramas .ur; J)ouco_Jongos: 

Enfü1, unhii nova eritr_ega poé---
tica que di ·0 me.smo. E dá o 
~esmo porque o leitor non se 
sente nen solidário co poeta rleh -
a.chegado a ~L Dá o mesmo por
qué a prosódia, a retórica, o liris
mo son· só recursos. e en -Pexe
gueiro convértense en fin_ 

P olb.. que · levamos di to, o lei
tor pode "c;hegar a unha conclu- · 
sión <loada,· e verdadeira: encon
trámosnos ante verdadeiros e au-

poetas-repolo_. Quer di-

parexía a nos~ a:bund.ante parente
la. 

\ . 
Ben sabedes como é o menú 

~e~tas festas, sob~e de pou~o riiáis · 
ou menos: A carne de vaca conga
i;abanzos, as abondosas carnes de 

· porc;:o con hiperex~eso de sal, e as 
papas de· arroz segu~das dunhas 
descomedidas sobrerr1e.sas, das 8_Ue 
os máis miudos non viamos· hora e 
maneira· de fuxif. 

'Pero dentro d@ste programa, as 
· festas do · Santoutelo do Viso, na 
ca~- do meu padriño, álá sobre o 
-rio da Liñares, erah unha ~xcep
ción. O ' padriño, ademáis de zo
queiro abelencioso, · era un ex
traordinario froiteiro. E ;1as víspe--

cer, poetas quefan os seus"versos 
con computadoras (ou c9ás· téc
nicas rriaíS avanzadas) e os .seus . 

: pro.dufos son· du.Qha fealc;lade se:- · -
mellante ao ·produto devandito, 
feitb '. para uso · de ·sno,bs ,:· óutra~ 
hhbas. Eis un grande risco que 
está a córrer a .poesia gal~ga ( que -
por outra .banda encóntrase nun 
b& m_omenEo ·sen chegar, por iso, 
a nengunha idade de ouro.): poe
tas por computadores versus ver~ · 
sos !'epol9. Que asi non sex.a~ . 

Antes de rematar, tres cousas ·.;.. 
a) qué bela pon;ada a dé An~ón · 
Lamazard b) a língua, o léxico 
usado á$ veces por Pexegueiro 
deixa · rrioitas veces qu·e desexar =·· _ 

'todos os e todolos pódese ver es-. 
crito; como e coma facendo a 
mesma función compa:a:tivai 
marzal - relativo. ao . mes__, por . 
marzo · mes. e s~bs·t~ntivo; casca- · 
rolo por caracol', etc. cc:iusa que 
nada di en favor dun home que 
tén.· e~cheito cantidade. de fólios 
en galego, ..:. cousa que non fai 
máis que lixar os seus textos. E 
~) á vista do que dan de si as soa-

: , das becás á crlación1 do ministé
rio de· cultura español, -un corne
za a dubidar · dá sua eficácia 
( sempre,~ polo demais,' dubidou, 
como dos prémios) e pensa ql\f a 
sua dúb.ida'é xusta. A peesianon 
se póde facer a tanto a-tiña: fará~ 
se retórica, pr9sódia, lirismo de 
fin de semana, mais 'nru:ica poe
sia, e é que·a poesía -como o ca
rif10 verdadeiro- nen se co'mpra 
nen se venQ.e . -

. XESUS GONZALEZ GOMEZ 

' ( 1) Véxase a nosa reseña do libro 
d~ V. Vaqueirn en A NOS.A TE.~ RA 
n 241. ' ~ 

XOSE MANUEL íY1TN EZ. OCA 

r~s i;io Santoutelo ·alá se poñía cos 
seus fillos · Pepe . e Manolo a maní- · 
pular ·a miñoca, partíndoa enana
.quiños ·sobre os tornarratos.do hó
rreo,- pra prep:irar os cebos con 
·que armar no río pola hoite, pra ó 
día ,,segúinte ter a Ínesa ben abasta-
da. 

E o dÍa ·da festa eran de ver as 
bá.ndeias de troitas dour~diñas fri
t idas con únto, que sab{an a. gló.: 
ria, nun menú repetido, .ano por 
ano, astra que o padriño se fiJco 
máis vello e os garda-rios patearon 
con má:is asiduidade as ribeiras da 
Liñares, na actua·lidade civilizada-
mente viradas en coto de pesq~ 

Agora o meu padriño armará as 
súas tanzas~ polos' ríos do ccm; se é , 

- qu~ alí o permiten os tegulamen- ' 
tos. O mismo que o -seu fillo Ma
nolo, ' e.migrado de m'ozo a 'Alema
nia, onde foi gana;r a súa morte, 
·coma· tantos homes e mulleres das 
nosas aldeas. 

Xa se acabaron pra min as fes-
tas do. Sahtoutelo. E tamén aque- . 
le§ soños de negociante infantil 
(nos· que embarquei a roáis dun 
amiga). ·canelo : planeaba· imitar a
~beleJ.icia troiteira do,:vello paren
te e sacar unhas pesetas .indo pe,s-
car con alfinet~s revirados e ~sede- ' -
las de · fío de coser as esquisitas 

· troitas da Pinguenla, que venderia
mos log·o, ·rmri nego~io seguro; á 

· de Trabazo, na Est¡ada, pra ter
mo-s numerario con que mercar as 
últimas a ven.turas do "Cachorro", 
ou do "Guerrero del Antif~z", ou 
sacarnos unhas boas entradas de 

· galiñe.iro -pra ver no cine novo da 
vila as. películas do incomparable 

_ Gary Cooper. 

N. 243 / 5 DE ABRIL/ 1984 



; 

:galeria de artis.tas 

·Antón Arfe,' 
our1ve 
tla _cus.tódia 
da· c'ate"dral 
com¡}o~telana 
No século dezaseis Galiza está so- · · 
metida totalmente ao ,sacro impé
rio español da Contrareforma. To
do son neste tempo apost'ilás para 
impulsar o 'movi..rnento cri~tiano 
que t~ita contra as herexias c;:on
denadas no Coiicílio. ge Trento. do 
que España · convértese en p.aladin, 
e pola mesma, Galiza sofre na s:ua 
carne contribuí ndo cos seus ho
mes no frente do Flandes protes-

·· t ante . . Na sua vida interna, ·nos 
seus dergma·s e no seu aparello 
eclesiástico tampouco o noso país 

' se acha apeado ªº recén criado 
aparello de propaganda' relixiosa. 

lJn dos dogmas máis ·potehcía
dos neste ~empo e que vai adquirir 

1 máis introdución social é a Eu.ca
ristia, superando a -idea que supón 
unlia profanación · calquer exaÍta~ 
dón que Íion se faga: n·o interior 
do templo. Ráchase ese prexuício 
e críase odia de Córpus que chega 
-até n6s, vi.xente nunha gran proce
sión por ruas e . pra'z¡:i.s que se 
acompaña coas . imaxes dos pa- . 
tróns dos diferentes grémios, ser
vido con marchas mu.sicais e inclu
so , danzas populares, como a de 
Hio en Cangas ou a d~s Espadas na 
Moureira pontevedresa'.. Tratarase 
talvez da suplantación dunha data 
cun rito anterior? E ben probábel 
que. así sexa, pois en Redoridela se 
evidéncia ainda hoxe unha festivi
dade distinta á do .Córpus no mes
mo dia; o que si', para ·nós é impor
tante, é que a nova festividade de 
Córpus. dei.xou unha pegad.a consi
d erábel ña nosa tradición cultural 
como nos recordan .M.illadoiro 
cando interpretari esa belísima 
marcha procesional do Córpus 
pontevedrés. 

Por mor destcl data naceron as 
custódias procesionais. O Cabildo 
compostelano enterado da urxen
te posta en marchá, dun novo ca
pítulo propagandístico da I¡;rexa, 
contrata a un ouóve leonés, An
tó~ Arfe, home nasc.ido nunha·fa
mília de especialistas neste~offoio, 
para a construción dunha gran ,. 
cust6dia que dignifique nas proce
-sións· públicas a .Sagrada Forma. 
Despois de moitos ·- regateos por 

- mor da cantidade de ,our? qu~ .se 

FERNANDO M. VILANOVA 

ia empregando na obra, a dev::i,ndi
t :,t . peza fica rembtada no a,no 
1545 chegando a mú,tuo acordo 
tanto, o Cabido ' co~o o' próprio ar
tista. 

A Custódia de Compostela é 
tmha peza . apontada; seguindo o 
critério dos capiteis ou agullas das. 

· cated rais góticas que tanta v.i.xén
cia tiveron ·na .escala da arquitec
tura _ leone~. Compense de -catro 
pl~ntas . se.paradas por estípites e 

· _ pequenas cohrniñ as que van· esmo.: 
recendo ·en supérfície e altura nos 
diferentes piso~. No ·primeiro dos 
carpos é onde se define a estáncia 

" en que ;ai alonxarse o S¡:¡.cramen-
to. . ~ . · -

. A estrutura desta belísima al
faia renasc_ente, parte dunha b!lse 
hexagonal e está cornada por di
versás figuras e ,grabados, na sua 
maior parte anxos, santos e diver
sas esceas de milagtes da'vida de r . 
.Cristo, traballados a punzón sob're 
chumpo, cun verismo narrativo 
extraordinário. Faise esgecialmen
te interesante a pasaxe de · Xesus 
.camiñando sobre .as águflS. , 

Todo o .. artesc;rnado desta c;ustó
dia sinálano~ ury ponto de co_ne
xión importante entre a arquitec
tura en pedra" e a o uriversaria ; que 
recebeu neste tempo,· e ~on ·por 
un c~sual, o n:ome. de estilo plate" 
resco . A fachada de Santa:·f..faria a 
Grande en l?ont~vedra é case unha 
réplica desta custódia cos catro 
carpos de grariit0 súperpo~tos cara 
o ceu. Posteriorm,ente _ é de supor 
que esta pantalla pro<;:esional en 
ouro non .pasaría ·desapercebida a 
moitos arq uitectos barrocos do 
noso . país cen anos . máis- tarde, 
cando tiveron que construir· as no
vas torres ·e os áureos retáb,ulos 
das · qosas igrexas. Tanto o senso 

, ascendente das obras de Andrade 
como a vibrante ha'rmonia flamí
xera de Casas Novoa · na fachada 

, do Obradoiro, · coas suas volutas 
enlazando horizontal e vertical
mente, teñen nesta primitiva .xoia ' 
do noso renascim~nto o seu ponto 
inicial de referéncia. 

.ESPECIALIZADA EN LIBROS 
GALEGOS E PORTUGUESES 

a ...... o·~ 
~. Ul§lr . { : 
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música 
/ 

. A · zanf ona (1) 
Inicia¡;;,os hoxe unha pequena sé-

, rie, tirada dun artig<;> do inglés Ja
ke Walton· na revista '~Southern · 
Rag", faland.o da zanf9na. Algun 
lembrará a J ake palas ~uas visitas, 
ap · festival de Ortigueira, que por 
c.erto, va:.i seguir 'coa axuda da 
~üntá: Pasamos xa .á tr<14ución do ' 
artigQ. · 

"Dada a renascén·cia · d~, zanfo
Jia eii todo o muna o, "tratarei de 
dar iieste curto ~tig0; algun'.has 
nota.s· sobt~ a . su~ hi~tória e éómo 

.' tanxer o in~trumento. A zanfona 
ten sido coñecida. por moi nume
'rosos nomes: chifonnie, sinfonía, 
viela a roda; etc .. . e to pase en vá
rios tonos e tamaños por toda a 
E~opa. A sua ori.xe pode remon
tar-se _a mil ano~ att;ás, pero a sua 
orixe é eschra. Hai evidéncias tem
perá.s d~ instrumento en figuras de · 
antigas igrexas gaiegas da Id ade 
.Média, onde poden verse anx_os- · 
tanx~ndo unha zanfona. -Antes ' da 
aparic!ón do órgao, foi utilizada 
como ,instr~mento de igrexa, e ti-

. \ 

Novas 
. - -cammos 

de -expresión'- e 

Así se poden consi_áerar duú no
vas asociacións que tc¡:ñen como 
pon_to d~ xiro á música popular e 
tradicional. A -primeira·, xa posta 
rto· camiño, e cun tráballo.de moi- . 
to tempo atrás é a "Asociación pa
rª' a Música Popular", qm raiga- , 
mes en Madrid, e da que forman -
parte xente tan coñecida como 
Luis Pastor !.- Sabina, ' os Gambino, 

. Suburbano e outrqs moi coñeci-

fauna dos rios 

Blackbass 
O Black-Bass, perca · negra, _perca 
troitada ou americana, · (Micropte
,rus salmoides) que por todos est.es 
nom.es é .coñecido, é un peixe in
trod~cido no ric;> Miño; ao igual 
que en moitos rios europeus-, con 
fins · dep.ortivos: Debeu ·ser repo~ -
\loado ' no :si l. por León, e con pqs
terioridade extendeuse a i'odo o · 
pai Miño, ou· polo menos en boa . 

v,:o a _ s.va idade de ouro no século 
XVIII, cando se -fixo moi coñeci

~ da nos palácios europeus. 
Compositores como Vivaldi e 

· Haydn escreberon para ela, e dise 
qu e Maria ·Antonieta tanxia a zan
fona para- un magote de ovellas 
mentras ela est aba nos xardins do 
Loilvre. Durante os últimos de,z 

9os nos ambientes foil< e tradicio
nais da capital. Cantan cun impor
tante apoio oficial que se materia
lizou en oiw millóns dados polo 
Ministério de Cultura~ A sua presi-

. denta é a non menos coñecida Eli
sa Serna. ·Entr·e·o primeiro que te
ñen sacado est~ unha revista e un 
próximo disco, do grupo "Mosai
co", _que apresentan como A;;api
to Marazuela a .ritmo sintetizador. 
O ,grupo va i t4mén tirar unha série 
de libros á rua. 

A outra sociedade comeza ago~ 
ra a c;:amiñar :trátase da recén na
da "'Asociación de Músicos Tradi
cionales", e ten como ámbito da 
sua actuación a Galiza, Asturies e 
Castela-León. A AMT non ten 

,' 

parte del, así topámolo n<? Miño. rí·stico, con manchas escuras nos 
ouren'sá.no na zona do embalse de flancos, ·. qúe son . máis marcadas 
Castrelo 1 deb~~do existir- ; n máis rios ~ndivíduos . novds e. que van 

. ' 
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anos, leva tido un grande renasci
mento na escena foil< de moitos 
países europeus, especialmente en 
Fráncia, e porén morreu en Ingla
terra, onde se supón que .o derra
deiro tanxedor foi aforcado a pri
meiros do século; pero os constru
tores e os tanxedores comezan a 
saír de novo". 

ninguén moi coñecido entre os 
seus nomes, non ten traballo que 
apresentar, a non ser o que se está 
facendo na base (programas de rá
dio, actuacións en festas, pása-co
rredoiras), ou. na recuperación do 
património musical galega que se 
encontra fóra das nosas fronteiras. 
Ainda está agardando palas axu
da.s estatais e autonómicas (vaia 
saber se' chegarán), mantén~ose 

até o intre Só polo entusiasmo dos 
· seus criadores. Os proxectos son 
moitos e a cal máis interesantes, 
dos que haberá moito que falar. 

Os enderezas para porse en 
contacto coas duas asociacións 
son: Asociación de Músicos Tradi
cionales, Apartado de Correos 
116, Ponferrada, O Bierzo. 

M. CHOUZA'/ R. CID (SGHN) 

pontos e en ;xeral en todo o Sil. ' · desaparécendo coa idade . 
... · En · Europa· os indivfduos de . :E unlia "'espééie'!°>"'or.ixiñ"átia~dó- '~ 

~aiores d\rriénsións e peso, · aca- Canadá e norde dos Estado,~ Uni-

pode pesar perta dos 5 00 g:am?s. 

A · posta ten lugar entre Afa~o e 
San Xoán, . e pod~ . re~raSa.rse. ou 
adiantarse .Ségl)ndo a te~pera;tura 

,,. 'da·s-agTias. D número "de bvb~'.1.pode 

dan os 50 cm. de lonxitude e os dos, atopándose asociada a águas 
dems quilos, m~ntras qu'e en águas quedas dé temp,eratura morna, so-
americanas, de onde -é orixinária a - b're os; 15 grach~s·, ainda que pode 
espétie, algun~ exemplares cl).egan viver en moitas cla:ses dF águas, in-
aos 70 cm ·e ·os 10 quilos . Os que clusci naquelas qu~ son un pouco 

PRA~,AJlO\tB ~·O .. ~·_\·_ .. _··. 
Tfno.: 2&-s3"' 77 · - co.RffN°í\. ~.~. 

viven no Miño, son sempre moití- frias. Gasta das águas ti:anquilas. 
~imo máis modestos, nonJ uperan- Os-· novas frecuentan lu,gares -con 

•- ~ki' a cuarta de tamaño · ó~ pes'cados ppuca água . e moita vexetación, 
_en Barbantes e qu'e s~ co.ID.erci~li-_ meni:ras que os adultos pen,-:uran 
' zan na· praza . d~ abast<;>s .ae ·Ouren-· zonas·máis.fondas. , 
se. ··-·.- :'-;:~ · "''"'". Evn ' p"eixe ~que .. madura .sexuaF _1

, 

.~- O deseño <leste peixe é caracte- me.nte ao~ ~doÜs' anos; q1¡1~ ¿· 'cand~ · . 

chegar ao;_ 4 milleir9s. 

..... Polo· que respeita á. sua alimen
tación, esta baséase en ovos, larvas 
é aleví ns ' doutros peixes; sen.do 
moi vorace? e non despre~iandci 
larvas de insectos, e ·incluso outros 
peixes adultos, polo qµe debería.se 
ter moito coiq·ado nas .repovoa
cións con ·esta espécie,)ca qú~po
den afectar dun ,?~ito negativo .ás 
.p.oyoacións ::Qél:~- e~pécies piscí colas ~ . 
autóctonas. · · 

1 
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ve.rbas cruzadas·· 

' ' 
1 

Verbas Cruzadas n° 243 
Horizontais: Xogo de cativos, ra
mén chamado estornefa. 2.-Sím
bolo matemático. Ao revés, _advér-

-. bio de lugar; alá ao lonxe. Mani
festar ledícia con movimentos do 
rostro. 3.- Conxugación do verbo 
ser. Anglicismo, combustíbel es
pecial para motores de combus
tión interna. os coches españois. 
4. - Ponto cardinal. Racha ou fai 
anacos algunha causa. Flúor. 5 .
Xeito de· fa~er ou dicer algo con 
retranca. Fastidiada, cansa, chea. 
6.-Ao revés, femenino, sólido, 
resistente. Pasen a vista por un 
texto decatándose do que di. 7 .
Embarcacións mariñas de recreo . 
Fai que alguén cale. 8.-Conso
na.nte que fai os plurais. Ria ga
lega. Cinco centos. 9 .-Consoante. 
Can nadoOdo cruce dun dogo cun
ha mastina. Extremidade na que 
descansa o corpo e serve para an-

- dar. 10.-Asociación feminista ga
lega. Contracción dialectal. Vogal. 
11.- Baixou o précio dunha cousa. 

Verticais: 1.- Nome que se lle dá 
ao escritor de nsaios. 2. - Auto
bús. Advérbi de tempo. Nos co
ches ·galegas. 3. - Un. Itinerário 

dunha viaxe. Símbolo quími
co do masúrio. 4.- Cincuenta en 
números romanos. Rachar, abrir, 
partir. Primeira consoante. 5 .
Pedra usada para facer o chan. 

· Que ten fama ou sona, feminino. 
6.- Máis alá. Cheirar. 7 .- Ao·revés, 

~rincaparedes 

expor oralmente. Vixilar, espiar, 
andar" detrás de _alguén. 8.-Cuarta 
letra do alf~beto. Copiar un debu
xo, seguindo os seus contornos so
bre o papel. Consoante. 9.--:Fluí
do que forma a atmósfera terres
tre. Conxl.Into de partículas de 
pedra soltas no fondo e na beira 
dos mares e ríos. Osíxeno. 10.
Iodo. A_dxetivo que é unha califi
cación indefinida sen valor req.l. 
Anaco de madeira. 11.-F~c~de 

outra vez. 

Solución Verbas Cruzadas 
n° 242 -

Horizontais: 1.- Peneira. 2.-Ve
des. Ila. 3.-Fanar. Dalén. 4.- Ilad. 
C~sida. 5 .-D. Serán. Bar. 6.-Ac. 
Sorte. Co. 7 . ....:Lam. Doera. C. 8.
Grelos. Gra. 9.-0llas. Ruada. 
10.-0ro. Doada. 11.-0síxe~o. 
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CASTE;LAO. (contra a mani~ 
pulación) -
FEDERACION DE'ASOCIA
ClO;NS CULTURAIS GALE- · 
·GAS 
Euiéións Xistrai 

A F edera.ción de Asociacións -Cul
turais ven de editar un volume no 
que cinco dif ererites autores abar-,, 
dan a, obra de Castelao, para ·con
textualizala e;: d~_ixar unha análise _ 
que axude a evitar confusións. No 
.próprio próloio d~ libro manifes-
tan estas intencións : · . 

"Que non lle vaia pasar· a el o -
que a _esas palabras que, de tanto 

. andar na boca, xa non -significan 
nada. Deixounos un.ha obr,a que· 
ainda se pode viver. P~eocupémo-

. ·nos do seu uso; xa.. que outros se . 
ocu,pan do seu abuso.(. .. )". 

.. No -libro, Francisco Carballo 
_explica a circunstáncia· histórica 
na que viveu Cas.telao, Ricardo 
Carballo Calero fai un pormenori
zado estudo sobre o seu teatro, Pi
lar García Negro fai fincapé na na
rrativa e Eduardo Gutíérrez. nun 
traballo que titula ".Para ler o 
Serripre · e~ Galiza", dá unha guia 
sobre diferentes aspectos que Cas
telao trataba na sua principal obra 
de pensamento político. 

O libro complétase. con dous 
traballos. Un de Francisco Rodr.í
guez sobre o pe·nsamento político 
e outro· de Siro qu€ il"lCide na face
.ta de Castelao coi:no artista. 

"Castelao (contra a manipufa.
ción)", encóntrase nas Iibrarias ga
legas desde' hai moi poucos días-, e 
é unha importante · c.-:ontribtición 
nese debate que se está a .dar can-

. -do .se queren trae~ os seus restos a 
Galiza. · . 

• eme 
AKELARRE · 

· A diferfocia --do cine madrileño, 
amigo ultimamente da comédia 
sen pretensións, da-história ben le
vada, todo isa' con· tintes moder
nos; o cine basco parece de'cidido . 
a tocar a reaüdade e os tabus, 'por 
c;onflitivos que resulten. 

· 'Akelarre' trata o tema da in
quisición católica, éncarr~gada de 
reprimir as veilas tradicións bascas 
e concretamente os ·akelarres, es
pécie de orxias onde a amistade, a . 
natureza e o pracer xogaban un 
papel importante. 
' ·A pelí cuja -non ten a calidade 

da "Mort<';_ 'de MikeJ" por exem~ 
plo, ·apesar de que estexa drrixida 
poi Pedro Olea e, con te . con José 
Luis López Vázquez ou· Silvia 
Munt com,o protagonistas. A sua 

,visión da, l)istória non deixa de ser· 
esquemática, cousa ao ró.ellor ·ne
ce;ária para nón facer da película 

· un rollo; mais ten a virtud e de ser 
ufi fil_me sinéero, r~belde e con ga
nas de transmitir cousas. Paga · a 
p_ena. 

" . . . , 
expos1c10~ 

Actos no n'Íllseu 
Carlos- i~faside en lembranzá 
de J,.,uís Seoane 

Do 5 ao 30 de ·Abril, no Museu ·. 
Carlos Ma$ide de Sada, vaise expor 
un i~portante volume de material 
da obra gráfica .e deseñí~tica de 
Luís Seoane, recollido ·dos fondos 
próprios -<lo Museu e das. coléc
cións particulares de Maruxa Fer
nández; a sua compañeira, de Ma
rino Oónega, de Maria E)ená Mon
tero, Ramón Marnínez Lóp~z e Ri- . -
cardo. Salvat. lvloito del é inédiro 
en Galiza e outro nen sequ~r foi · 

,-exposto vez algunha. 
· A mostrq pode~ase visitar de 
lun~ a_ sábados de ·10. a 13 e de 
16,30 a 20 horas; 

Este caderno, c;oidadosamente ~<li
tado; é publicado pola compañia 
de teatro. "Luís Seoane" .. Neste 
número inclue o texto integro da 
ob.ra que ten representado o gnÍ
po, "A ~e~perar a Godot", de Sa-

! muel Beck:ett, cuxa versión ao ga
lego fixo Francisco Pillado Mayor. 

A obra propri<jiínente dita ante
ceden tres traballos sobre elá., de 

. F.rancine Sucarrat, M~rtin ·Esslin e 
Xosé Manuel Rabón. 

Pódense pedir á compañia, na 
rúa Alfredo Vicenti ? , baixo. Na 

·coruña. 

Lingua e administración 

_A Asociación de funcfonários :para 
a normalización lingüística de Ga
lícia, ven de editar o PI.imeiro nú- . 
mero dunha revista, que será un.ha 
guia e un fugar de encentro das di
ferentes experiéncias que surxan 

· no país, nesta. etapa en que a fun
ción pública e adminisq-a:tiva pode 
acceder ao uso do galego oficial

-mente. 
A información sobre a revista 

pódese pedirá Facuidade dé F'ilo
leXi3: en Santiago. 

ANDA.IN A 
· Ternos agora o número cinco 

desta revista editada polo Movi
mento Feminista. , 

·A _Jevista fíxose nas.v-ísper:is do -
~ de Marzo e é a úriica, con cerra 
periodicidad.e, que veiculiza infor
macións e opinións do traballo do_ 
movimento feminista. O que non 

. podemos . dar, desta volta, é nen
gun enderezo para ·pedir. a revista 
-ou máis información. Veremos de 
,fa-celo nun próximo número <fe 
ANt. 

-~ 
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. ~.icardo Porte la, ga··it·eiro · 
~ :.mha dé~s persoas coas q ue debe dar 

·. ~osto facer un pro~rama de rád io bu · 
....; t: ·televisión . . Si nxelo, talador, d ivertido, 
un dos· 1J1ellores ~aite i ros qÚe. de.u . 

·este país, sabe, por exe{mplo, qu,e a . 
amistade e a cooperación valen mo ito . 
-rnáis que a ·competéncia, _que t ransm itir 
·os coñecimentos própriós é moito -· 
máis gratificante que ir pala· vida · 

_de 'xénjo, ~ icard9 .P0rtela sabe tamén, na 
. sda veterania, que hai c-entos de 
n1ozos gal~gos aprendendo a tocar a gaita ' 
e que a sua música seguirá a ser a bat:'lda · 
.-sonora d.esta terra h¡J rTJ ida. 

O -disco que grabot1~ n~n hai m~.it'o tempo, xun- . 
to co seu irmá n, chá mase ~' Festa en Viascó n,. ' . 
~en Viascón nasceu el , pertiño de Pontevetjra. 
"Empec~i a tocar aos· oi to anos, nas festas sem
pre me puña a ca rón dos gai·te iros pqra esco itar; 
fixen unha fa luta de cana , logo me u pai vi u co-

' mo tocaba e mercoume unha, cando fun ~ocien: 
do·empece i coa gaita ,' aprendín eu só r'. "O meu 
mestre despois fo i Xosé Oli veira B !aneo, " 9 mo-· 
reno" de Lavadores en Vigo .. Eu ademai~ de no
viño e"ra un retaco , unha yez nu nha actuación 
tfvome que, pó r en'riba dunha caixa .de xab(m 
para que se Íne vise". 

Et1 Grtigueira · 

O 'señor Porte la dinos.que e l t~c~ só, sen gru- '.· 
po. l\ila is , gasta de colaborar e aétuar con out ros 

. ga iteiros cándo su rxe ¡;¡ .ocasión . Un dos seus 
~rancies ámigos é Pepe Perreirós de i·:'illa;doiro. 
Ferreirós ·se_mpr.e fo i admirador de Purtela e 
xu ntos .tocaron por primeira vez en Ortigueira. 
No festival celta, :"; illadoiro e Porte la daban. a· 
impresión de . ter énsa iádo moitas vec.es, ainda 
que n_on- era asi. " Mandárnnme tQ:Calí, eu toquei 
como qu ixen, do acompañamemo dixeron que 
r-ion me preocupa'ra que xa se encarregaban eles 
e safo moi ben; son uns g1ra:ndes profisiJ.Jnailis. 
Lago tocámos máis veces xuntos". A ~~Marcha 
Pr6cesional " que tarito exito afpanzou con Mi
lladolro inte rpretouna antes Portela. "Eles tó-

. cana má is le nta, soa moi lbelíl. pem case máis 
que unha· marcha prooesiona~ _ p·arnice· unha t'.ousai -
sofene ,_é impresionaryte". 

"Eu toco poucas veces, comenta. pofa saúde 
non me ·convén, pero non podo estar se111 toicar. 
U.n so9riñ.á rngalóume un compl'iesor piara .so
pra·r, pero non me afacia con eJ, ainda que tec
n icamente é perfecto, abonda con soprar t.m 

.. ' pouco, pero .non ten substáncja, paré.oeme a_rti
ficia l., de robot, non leva o meu a lle11to." · 

E; ·~ Venezuela -

Ricardo Portie la é mecá1~im de11tis1ta e 1estívo 
en Veneiu1e l~. " Estabe'le·cínme ben, perna ffüa 
tiña catorce anos e eu co.l lin -medo de que fose 
casar ali,_ entón prefelí ín "'ottar e non me arre
pinto,. na :rerra .estase· mo·i bien'". 

"No 'La:r Ga lega' de VeJilezuela fíxemos un 
grupo de .ga iteíros. Eu- actuei alá na rá~[o. no 
Festi\!1al lb eroamericarn10, ina llg1.mlhás oompiañíias 
de Ballet qu.e ·dñ1a r111 estampas galllegas. fixern de 

_ solist,a actuando no Teatro Nacional de Cara-
.cas", 

"A x1entre n:a emi.graciólíll t en moíto se·níímen
to. No lar Galleg10 había ·unha fammar de Caste
lao , xa maior, nqs tocábamoslle unha peza e 
sem_pre choraba, a min por unrha parte d~ba me . 

pena faoe l.a c11orair .• per10 ela sernpre di cia 11
( 1ue. 

ve·ñan os gaite~ms". Noutra ocasión déuseme o 
caso de tocar para o embaixador do Canadá, a 

sua muller era de orixe irlandesa e embcionouse 
mojto, a _gaiga ffxolle lembrar a sua terra"; é o 
bcin qué ten a gaita, que une a moitos países" . 

Un son distinto 

Por~ela ten un xeito peculiar de . tocar, -chá-
, m.ase tocar pechado, algo que se está a perder e 

que é pouco doado de conseguir. "Faise case 
sen levantar os dedos e indo' pechando os de 
aba i~o; dalle un·ha cadéncia distinta " . 

Ped ímoslle que nos fale de bons gaiteirós 
que el coñecera e c(tanos aos de Soutelo, princi · 
palmente a Avelino; tamén ao seu mestre Pepe 
Ol iveira Blanco e a vários máis como Constante 
i\f: o.red_a que era do bárrio de Cabra! en Vigo e 
que foi "paseado" despois da guerra ; Xan de 
Campa.ñó, de pe.rto de Pontevedra; ao Ventosela 
ainda que non chegou a escoitala e cos Cacha
feiro, dos que é gran admirador, tocou xa aos 
catorce anos. 

"Conxuntos 1. fternacionais" e "Geite iros 
~o Pc ís" 

" Nas festas toquei pouco, dinos Portela, an 
t es habia un estado de causas que non me' ia, to
do eran concursos e causas asi , os do equ ipo . 
oficjalista tiñan que .ser os mellares, si .levabas 
certos brazaletes t iñas vantaxe" . 

"Tamén se deu moito o de anunciar as festas 
dicindo: '~ Gran Conjunto Internacional" , eran 
os das chaquetas de ref lexos e músicos de Feno
sa, aos que por suposto respeit o, e afina! de to
'do puñan: "también habrá ur: grupo de gaitei-
ros del país"; nós non trñamos nen sequer no· 
me. O grupo ia comer cos organizado res e os 
_gaheeros, un bocadillo debaixo dunha árbore. 

A min téñenme difo "vaia tocando mentras 
arranxan os micrófonos, claro, como é o "gai · 
teiriño", eu iso nunca o t olerei, e se non vai o 
nome nos carteis racho o contrato. Témonos 
·que facer respeitar, por suposto con t raballo de 
calidade e profisionalidade. Hai que sair á rua 
con preparación e á altura do que sexa; xa nos 
teñen abandonados en moitas causas e isto te
rnos que defendelo nós ." 

" Non se cansa de repetir que el non gasta 
dos concursos "hai que traballar e colaborar, os 
concursos préstanse a suspicácias e o importan
te é a gaita, o folclore e Ga.li za" . "!\lo réxime 
anterior todo era amañado, eu era polímico 
porque o público cabreábase co resultado dos 
concursos. A última vez en Ourense líabia unhás 
diferéncias moí claras, o prémio non mo deron 
nen a min nen ao meu me.stre "o moreno de la
vadores" r déron llo. ¡;¡ un grupo da sección feme
nina-; cando fon felicitar .aos que lle deran o se
gundo, contestáronme "bon, señor Por~ela, déi-
xese' de coñas". ·· 

Actualmente preo-cúpanlle un pou<.::o ·as bu
rrada_s que están a facer _alguns, tocando a gaita 
sen ron·co, por ,exemp.lo, e utilizando_só a,percu
s,ión, entre 01,.1tras "'ir'mcniacióris" que aparecen 
por aí -. 
- Agora dedícase a preparar un novo di'SCO con_ 
doce pez.as, moitas d~s cais están inéditas a inda . 

· 0 -5eu trabaHo está encam.iñado, por outra ban
da, a t ransmit ir a sÚa arte e os seus coñecimen
t os. aos rapaces novos e a toda a xénte que.que
r~ aprender .-. 

Nós, á el, temas que. agradeqerl le a digriida· 
de, a simpatia sen .protagoriismos e sobretodo 
esa música que, en soños, séntirnos 'ácercar. pase
niño .polas le.iras verdes e hú r;n ida·s deste país. 
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