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Durante vi~tedous diasVigo vai ser o centro fotográfico do país. Oó presente~ do pasado, pois 
na 1 Fotob1enal que agora se abr.e, está o pasado que deitaron na prata moitos homes histó'ricos 
na nasa fotografia e que son uns descoñecidos: Veiga Roel, Suárez, Ksado, Ferrol, Pintos, Zaga
la, e un longo etcétera de mestres que se xuntan a unha escollida mostra do traballo que se fai. 
agora. Publicamos neste número de ANT un .cuadernillo adicado a este- importante evento; 

(Páxinas especiais) 

1 Congreso de Animación Sócio-Cultural 
. I 

iverxéncias entre. as ·inst.itució·ns 
e o asociacionismo de-base -
Durante catro dias máis de 500 nos debat~s as diferéncias entre · monográfica a celebrar o vindei- · 
persoas, provenentes de todos -o a5ociacionismo de · base e -ás m 13 de xaneiro. 
os campos relacionados co tra- institucións· que quedou pen-
ballo cultural, manifestándose dente dunha nova xuntanza (páx·. 15) 

"A política de recuperación· do partido' fracasou" 

Docum·énto ao· .. PCE 
dé . cinco ·membros 

· do· Comité,, Centr81 
' . ~ 

,- 1 

Cando o. PSOE está a deixar ·O rios dos erros fundamentais co-
camiño expédito pala ·sua ~s- metidos polo · PCE, entre eles 
que!da, Ballesteros e outros ca~ .-"aJgunba. deformación ñaciona
tro ·me111bros do Com.ité Central _ lista".; Os firmantes do escrito 
do PCE analizan no , ·informe , den:uncian tamén o: feito de que 
qi.Je .aqui resumimos, o que -eles este informe non fose publicado 
consideran corño "fracaso da por ·"Mundo .Obrero". . . · 
pol'ítica de·· r~cuperación do P.ar- .· · 
tido", ao ·tempó que sin~láo vá- (Páx. 12). 

ConceHais·' 
.. : de La-rach.a : 

· líanse 
. ' 

.. a golpes c·on 
-dous viciñ.os ' 

· · Dou.s concellais din que, ~n. / 
~ misión de servíc'io, liáronse · 
· ·cun viciño e unha . viciña, 

por xuestión dúnha .ztmxa a 
· construir entre unh·afirtca e 
·:un camiño.-- Os viciños afir-
man que ,xa non é a primei
ra . vez qu.e os concellais em-
pregan estes meios. · 

~, .... _ -

Galiz8/"iílt~·¡ra á. espera"·.: ..... · 
<. • 

r 

·A batalla cOntra . 
,. ·-'. . . - ' . . . 

\ 

r • • , • 

-._a -.·reco·nvers1on. 
.. .:.. ... ."i' ... 

decídese este ·mes 

· As movilizacións no sector na- esta volta sen pronies·as sequer · 
. 'val v~n en ritmo ascendente, - de contrapart ia as, 'pode agu i
tanto en intensida·de como en lloar, se cabe, a loita dos obrei
belixeránci~. Segundo as afir- ros cara o diá 29 de novembr-0, 
maciqns dos 1 íderes sindréais, onde empezará unha folga xeral 
est;e mes vai ser ·decisivo _ ca·ra continuada ·até que os · proble
éonsegu ir parar a. chamada 're- mas se resolvan. 
conversión'. O anúncio do pe
-che _de ASCON e VULCANO, 

. --
{Páx. 3) 
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_cartu · 
SOBRE OS ~9BOS 

O Grupo Naturalista · Habitat-CODA 
,quer sair ao 'paso daccampaña que o 
·Sindicato · ·do Campo ven· desenvel-

A~Jstimos á.s gr.andes manifestacións do proletariado industrial de G·aliza, vendo contrá os lobes en Galiza. · ' . .-· 
"especialmente nas cidades cabeceiras de bisbarra, Vigo e ferrol. A moti- ~ realmente dif(cil entender que 
vación imediata e a reconversión dos estaleiros que trata de -levar a cabo o un . sindicato agrário siga empefsado 

_ Goberno central co consenso parcial da Xunta. en soiÚcionar, os problemas do agro 
A reacción da vieiñanza é contraposta :mentras uns sectores se sinten galega en base a unhas medidas deci- . 

a desgosto e propagan rumores de perigos, outros solidarizan-se e debaten monónicas e totalmente sensaciona-
a sua eficácia. Apesar dos meses en que este problema está a atormentar lis~as. Non é sério .solicitar da Admi-
os traballadores, ·inda quedan zonas esc~ras de interpretación e de com- nistración medidas tan absurdas co:-
prerisión. ma a de ''encerrar ·a los lobos en re- -

Non é posfbel entender qué pasa na produción fndustrial dos estaleiros . ·servas rodeadas de alambradas de las 
sen' ollar o marco global ,da e~_onq11J,ia gaJ~gf\. Mar~o de <rtependéncia dos · que no puedan salir para causar tañ-· 
centtds de 'Oisfr"itJÜci<SR e1 decis.ión ci'e USA e do MCE e asimesmo dos gru- tós daños a los ganaderos"., (La Voz 
pos financeiros españois. A economía ocidental non se propón segundo as de Galicia. 28.X.84) . . 
.necesidades dos povqs, senón de acordo cos intereses dos centros dopo- Apoiamos ·decididamente a deci-
der. .que asignan funcións específicas a cada país. E.stes son os que no_n to- sión .da· Consellar'ia· de Agricultura é · 
leran que surxan en Galiza indústrias competitivas. Xogan . igualmente as Pesca de restrinxir as batidas e con-
npvas tecnoloxias; segundo estes novos procedimentos a mari ·de obra de- trolaf ~s que se fan~ ~simesmo soli-
be regularse e imponse-lle duros sacrifícios. citamos que se leven a ·cabo estudos 

Actuan os poderes políticos, .ás veces, só-pañtallas que agachan os yer- sobre · a bioloxia das povoacións de 
dádeiros centros de decisió.n. Poderes poi íticos alonxados do povo traba- lobos galegas a -fin de. tomar as medi-
llador e que actuan ·como ;,é.!ase" de intereses cerrados. lsto é máis evi- · das máis eficaces para a sua conser-
dente no Estado español, rio que os grupos de presión - militares, fina~- · vación e coñecimento dos.danos reais 
ceiros, ideolóxipos- ventan inst,1misión e amagan coa revolta. · na gandaria silvestre . 

. , Mentres os traballadpres énchian as ruas rexeitando a r.econversió.Íl gu- . Nós e<;>idamos que é necesário .o 
bernamentat, o Parlamento de Madrid debatía o' reparto do paro: S.olcha- estabelecimento dé ·reservas natura is 
ga admitia que "eles" -o Gobe.rno do PSOE-· se apoiaban na. inform,a- . naqueles lugwes onde inda o home 

. ción técnica do INI, pero que se os sind.icatos e as .corr{uni.dades autóno- non ten provocado al'teracións subs- . 
_mas tiñan inforr:nacións distintas, inda se poder.ián reasumir as decisióris. - tanciais e o · lobo mantén un papel im
Unha confesión de humíldade., pero que c9ntra.sta co rolo aplson;;idp:r con . , portante como depre~ador no.equil(
que o Gobefno está a actuar. . · ~ . · _;" ' · · :· · :, brio ec~lóxico. -d~stas :zonE-~~.&ue ve-

CONT R~ 11E L Q RZAN" . 

A ASOCIACION DE ESCRITORES 
, .EN LINGUA GALEGA, ant~ duas 
'°".notás"'"publicadas no n. 49 do semaná

rio El Orzá.n, unha relativa á carta fir-
.' mada pÓ~ perto de duasc·entas per

soas contra ' a política cultural do 
Axuntamento e unha. ou'tra ,en que, a 
propósito da representación e,n gale
go dunhá versión do Fausto, se \f,ér
ten gravísimos insultos contra o idio
ma do país, quer manifestar o .seguin
te : 

·J . ....:Denunciamos que con diñeirós 
públicos, de todos os coruñeses por
tanto; se estexa a financiar unha pa
blicación que se dedica sistemática e 
obse-sivamente ·(os exemp'los abon
.dan) a atentar e a esmagar constante-
· mente a existéncia do noso idioma; 
cu·n carácter rea'ccionário e fascista 
que asociamos cos tempos en que se . 
chamaba bárbaros aos galego~falan-

tes. 

.~.-Qué dignidade. democrática 
te.n un. Con'CeÚo qm~,' en lug~r de res- . 
p·onder a Ul'}ha crítipa concreta qt,ie 
viu a luz. nun xorr:ial loe.al o pasa~o 
14 de Outubro, o que fai é utilizar a 

- via da descalrncación . e do insulto 
máis burdos, con adxectivos próprios 
da desaparecida policia política-so
cial? 

~.-CorT\o A.E. L.G. denunciamos 
a -descalificación que se fai dun clos 
seus membros, que, na sua condición 
de escritor (que El Orzán non é nin
guén ·pa~a lle negar), subscrebeu con 
outras. moitas persoas a carta aludi
da. 

4.-Finalmente, a A.E. L.G. anún
cia que está dispostp, para que se co
ñeza publicamente, a publicar inte
gramente· a "coerente" biografia po
lítica do director dest~ semanário 
que, para maior escárnio, se titula 
propriedade de todos os coruñeses. 

A.E.L.G. 

A todos os accionistas de ANT 

Promocións - Cu~turais Galegas S.A. empresa xornalística edito
ra do peñodico A NOSA TER RA ten o gasto de comunicarche 

Parece-nos a moitos' claro que· ha'i outr.as aÍternativ~s'.para Gal iza, rii~is· • -. ñen. corr~sponde,r coas .. grandes serras 
fav.orábeis que as de entrar no MGE. Hai posibilidades,. e impón-se a qú'en .. ",do Sul e do Leste de Gal iza. 
sirva os intereses da povoación t ; aballadóra, de comércios, ·cooperar co~· ·o lobo é unha espéc\e el;bnl.Q.r.eyLófll:>;_, 
países de áreas máis .parecidas á nasa, en dir,e9ción a centros máis igÍtár~ -~:en toda :a .Península lbéri;;i, c.se.ndo os , 

·' que o vindeiro dia 1 d~ Decembro, sábado, ás 17 ,30 horas en 
primeira convocatória e ás 18,00 horas en segunda e última 
convocatóri~, celebrará Xunta Universal de Accionistas con ca
ráGter : o-rdjnário nos locais do Periódico sitos en Vigo na rua 
óoütor Cadaval, 21-2° Oficina 11, con arreglo á seguinte en,desenvohdmento. E,sta seria unha política eficaz e o_ deseii'vhh1irneñic;'· ·'. seus baluartes~ Gaiizá, León" e -Zamo- . 

de Galiza acharia vieiros pró_prios, avanzaría, daria postos de traba,llo e fi- · - ra, onde sobreviven os derrádeiros lo-
braria-a da secuíar sumisión global aos centros que a explotan. lsto seria bos da raz;:i signatus. 
honesto, internacionalista, igualitário. · ~. ~..,;. Nop.debemos perlJli:ti,r ql!~O :·lebo~ 

A reconversión do PSOE,:da CEOE, de AP son a reconversión qúe"im-;-- ., d~
1

s~pareza ·· das' Sér·;,a:s ::galeáas~ coffi~ _:- ;. 

ORDE DO DIA 

L L~itu-ra _e aprobación, se procede, da acta anterior. 
.'i.· Est~do ·xeral da empresa. 

pón as multinacionais, o centro capitalista~ o imperialismo; iso é o seu f)O- ten pas.ado coa Cabra monte-sa, o Re: 

.:.~ ~~c~~~~ .. µr~o_:'·~- ·'.~~-<>" :: .~;~~; -~_ :t_ .. · m~ . 
Estamos seguros de que todo isto é comprensíbel. Pero vemos, e o pa'1:. ·' 

pamos nos alunas de Secundária, que non se informa· o f!)aís; que se deixa 
de' petar na porta de cada casa para falá-lo e debaté-fo-:- Por iso eremos que:~ 

3. 1 n~o:rfíl~~conómico 
· 4~ Elekiórl"de cargos 

os sindicatos aeberian tomar' en sério o seu deber dé centros informativos 
e de contrarrestar o dilúvio dé terxiversación dos m

1

eios de 'comuriica"cióri~ . e 

todos, pratiéamente, da :empresa privadá. Pensamos que os partidós. poH
ticos deberian dar a isto máis relev~ncia que ás mesmas campañas eleito- _ 
rais; que os técnicos qÚe din servir o proletar'iado, .,deberián arteJiar~ for- · 
mas de que esta realidade chegase ás cabezas! lavadas do es·cola"?-e do fra-
ballador. ~ . · . " - ·', . . · -.-.·- ,· .-,. ~ .. · 

Algó disto están a c~mprir as manifestacións obreira·s e n-l'erecen t~do 

GRUPO N~TURALISTA HABITAT 
&>ort;li.l\él_!J~ra para la Defensa de fas Aves 

. Asambléa dos Grupos Naturalistas 
_, . · e Eooloxistas de Gali~a . 

t ! .. ' ~ 

AnoXVIll 
8 de Setembro de 1934 
N; 34¡ ... 

~ .... .:'.. ~ 

Impresións de Donóstia 

5. R ~gos ... ~ve~!.~~ ~tas. 

Esnaqu~ar para cria~ 

HAI 50 ANOS 

deríamos a glória de sofrer ás perse
cucións pola liberdé.de da Pátria! 

Ei, Terral 

o nóso apoio: Máis~ son v~rdildeiramente signifiCatiVas ·éiindb ·est'as fña-ní-· ~ 
' festa'cións xuhtan nun clamo~ os di'reitc::>s lab~r:.ah-~ o~ nácionai~·; ~si toi a 

fólga x~ra'I de G,aliza e asi sumará significación a anunciada p1ára 'o 29.de 
N.ovembro. Untia folga necesária, Únha folga que 'supra tar.rtas e ·tant"as 

' As atitudes cidadáns dos nacionalis
tas de Euskádi,. a sua conduta pulíti
ca, non poden ~er éomprendidas por,. 
homes molde.a'dos na podre . política 
española, polos-· homes formados na . ocultacións e -' que "anule dunha "vez o canto da -~uruxa~ de mal ag'oirb _pa~ : .. 

ra, ser os·ollos do moucho que avisa e· ensina. " · 

Os nacionalistas galegos, como os 
bascos, como os cataláns; e valencia
nos, · imQs contra a Jjspaña actual, 
porque ela non é máis que a encarna
ción do espírito zugador, imperialista 
e dominador qe Castela '. E la boura
mos pola -sua desaparición porque só 
con ela as nosas nacionalidades res
vectivas_ poderán seren ·o que son, po
derán viviren a sua vida e poderán 
desenvolver plenamente o seu xéruo 

Chamada 
Galeguista : 

Tes a obriga de contribuir a criar 
un novo estilo, unha nova moral po
lítica. 

• f. • 
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. cultu.ra oJiciar e seródia da universi- · 
dade sen a.Ima que padecemos, polas 
xentes énvenenadas polo patrioteris~ 
mo disecado, empaliado; que dirixe e 
arquetipa o· "Abe''. .. 

Os cregos de Euskádi non se entre
gan -aos políticos españois a troque 

- da promesa- dunhá paga mesquiña 
que prometen arrincar ao. Estado. Os 
nosos cregos poderian aprender aqui 
no que consiste a. perfeita comunión 

· criad9r e orixinal, dando á Humani
d.ade o froito das saas·criacións parti
cularistas que tanto terán de arre
quentaren_ o acervo do progreso mun
dial. 

GUIEIRO 
cristiá dos · pastóres cos seus fregue- -
ses, comprenderian como eles, desert- Quer o . Gobemo-do centralismo que 
tendéndose das vivas arelas do seti os nosos país r~spdndan civilmente 
povo:cte-feñsoFés:e soste·aores-de xert-- · - 9_9~IJQS9if e1!0s.:~ __ 
tes alleas, traicionan á sua misión .e á Se o consent.ísemos serírunoSü-ns 
sua terra. cobardes. · · 

X. Núñez Bua Adémais: Nen aos noso·s pais ce-· 
. ! 

OÜTRO PRODUTO GALEG-0 QUE 
. SE EXPORTA' 

Se o non fas, non serás galeguista. 
Ainda que uses a insígnia, ainda que 
teñas carné do Partido, ainda que an
des a falar nos mitin; ainda que che
gues a ser dirix.ente dalguns dos seus 
organismos. 

Non serás galeguista como compr~ 
selo. Non serás un bon patriota. 

E mester que te esforces en criar 
dentro da gran familia galeguista 
unha irmandade verdadeirá e fiel. 
Cando te~as que reprocharlle algo 
aos teus irmáns de ideal faino nobre
m.e11-te. 

~.N. 
Escolma, d~ XOsé M. Salgado 

',. 
·. :: .. ,; . 

. -. ··· ~ 
•,' 

O PASTOR ELECTRICO~ 
APABTADO 322 NADE LA (L.UGO) 
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Folga xeral -no sector nav?I 

Batallas finais. contra• :a reconversión. 
.· . ", . .. .... \' . . .. ' ,. - . 

." 

As xornadas de loita dos obreiros do 
sector naval de ~errol e Vigo na-Últi
ma semana de Outubro culminaron 
cunha folga xeral do sector, ampli~da 
na ~·mar~a d'ó Fefro_ra toda '~.R9V?~: ,., 
ción. A tensión de dias anteriores, a · 
queima de "buzos" en Ferrol, ou duh 

O dia 30 dé Outubro, o sector naval de Galiza estivo outravolta en 
'folga. Na comarca do Ferrol esta estendf!use aos<diversos 
sectores laborais desde as duás da tarde~ Non houbo 
case incidentes nesta xornada, que. non vai-ser a última xa que está 
ap.robado un novo calendário de ·movilizacións que culminará 
nunha folga nacíónál'galegá o ;29 de No<Jerill>TI:>: ru1 ,.. ·~ -· ~ ; ~ -

~ , ..... 

autobus en Vigo, os cortes de tránsi- "mozalbetes como di a UGT no .seu 
to prodigados en vários dias presaxia- - boletin local". 
ban unha xornada de incidentes odia lná_cio Martínez Orero, secretário 
30. Non foi aSi. Só hai que resaltar ·de zona da INTG,Joi o que , tomou a 
neste sentido a queima dun vagón de palabra. en segundo lugar, re.cordando 
mercancias- e a rotura de ·trinta venta- a Rosalia ( íproqe Galicia, non 
nillas noutra carruaxe da estación de chamarte nunca española/que España 
Ferrol. Os obreiros tiñan a promesa de ti ~e olvida") .e manifestando_ que 
de que non sairia pola tarde nengun "este poema cobra hoxe realidade, 
comboio. Ao sair un tren de cerca- porque "en Madrid non se enteran, 
nias, abrigado pólo xefe de zona qe olv ídánse de que os traballadores e 
Renfe, desprazouse á estación un pi- traballadoras galegas ternos tillos que 
quete de case 1.500 persoas, produ- medran, van á escola e comen; somos 
cíndose os citados incidentes. un povo que queremos traballar". 

l\1anifestacións 

Os actos principais da xornada fo
ron sendas manifestacións celebradas 
no Ferrol e Vigo. 

Ña primeira cidade participaron, 
segundo a policia municipal 15 mil 
persoas, e 6 mil segundo a mesma 
fonte na cidade ol ívica. 

AS consignas foron parellas e un 
pouco na tónica de sempre :"contra 

Lembrou que a comarca ten xa 20 
mil parados, reclamando o control 
galega de todos os meios de produ-
ción e empresas. 

Finalmente fixo uso da palabra 
Xosé Maria Riobó, que se referiu a 
que o PSOE non cumpriu as suas pro
mesas eleitorais, afirmando que as 
movilizacións ·"non van en apoio da 

direita, .senón para ' que o Goberno 
~ non- nos entregue -á direita". Logo 

aconsellou aos· dirixentes de UGT 
que se anotasen de primeiros nos fon
dos de emprego, xa que "son os seus 
principais defensores"'. 

E talando de ataques h¡;ii- que refe-
- rirse aos da sección sindical de UGT 

na Bazán, que cha¿maba a non secun
dar a _folga na factoria"porque per
derian 4 . mil pesetas; e gran parte dos 

· obreiros cJe Astano cobrarán igual xa 
que están no- paro''. o que · foi de_s
mentido polo comité de empresa de 
Astano. · 

En Vigo, Carrillo de atracción 

En Vigo a 1T1anifestación realizou
, se pola rñ~ñá. Os. traballadores ·éon
~ centrárons~ · nos· - ~espectivos estalei

ros, para dirixirse logo até o Calváriq. 
Dali báiiii'rian até a Porta do Sol. Os 
comérd'§S;'~e 'bares ian cerrando . mo~ 

~ .:1. &:; (J 

níentos antes -de chegaren os mani- · da INTG, e Andrés Gómez, 'responsá- .. 
festantes. Non houbo- incidentes. bel de. política industrial da Federa-

: Antes de disolverse ·a manifosta~ : ción do Metal de CC.00. 

cr_?m co canto do Hino galega, (esta Xosé D íaz declarou primeiramen
ve~ non se .entonou a lnternacionall te que estamos diante "dunha políti
di,rix íronse · aos manifestantes Xosé ca que ~on é nen socialista n~n obrei
DTaz o ¡:'responsátfél a'o ·seet:ot- ttav~i¡; ~ ra"·; 'explicando,: e~~$_ .qu,~~?~nrm~-

: \ t cións. 
";:. .. ~.',\ 

Logo aludiu a que, ademai_s, esta 
política do PSOE é antigalega, pois 
que lle fai ca.rregar a Galiza co 50 por 
cento da chamada reconversión. Se~ ' 
guidamente criticou a UGT e ELA
STV, que se negaron afirmar o acor
do dos . grandes esta le iros, pero que 
firmaron o dos pequenos e medianos, 
a inda que neste acordo neh ·sequer se 

·tala de criar pastos alternativos. Ta
níén criticou á Xunta· pola sua dema
góx ia. 

D_ixo tamén, referindos~ á UGT 
que di que os estaleiros poden quedar 
aí _en espera de mellares tempos, 
"que os estaleiros, ou existen traba
llando, m,1 [lOn existen". · 

Máis tarde manifestou que este era 
un "ataque ao conxunto de Galiza", 
e que "se non hai via de negociación, 
haberá· rua", rematando cun ·.-~'este 
mes irnos dar a batalla final". 

o capital, folga xeral"; "asi asi, nen 
un_ paso atrás"; "contra o capital, fol- - · 
ga xeral"; 11os 800 mil, son para a 
Guarda Civil", 11menos pólicia e .máis · 
traballo". __ en _ambos os dous lugares 
coreáronse consignas tamén contra os 
respectivos alcaldes. 

.Dinámica · m.ovil·izadora _ 
baixo· duas coi>rden~das 

· Andrés GÓmez rriencionou que o 
acordó · de reoonyersiÓn ten que ser 
negociado por todos os estaleiros, se
gu indo na sua alocución afirmando 
que "seguiremos movilizando para le
'vantar unha barreir~ ~ qye teñan que . 
parar oú se f1;1ndan". Logo,· manifes
tou que o "eorrfrato S<?Stido é un des
pido aprazado", ~nunciando que as 
movilizacións seguirán ~n todo o Es
tado, e tamén as folgas xerais. · 

A xomada no Ferrol · 

No Ferrol, desde primeiras horas 
da mañá piquetes de traballadores si
tuáronse ás entradas de Astano e Ba
zán, por, se habia traballadores que 
non quixesen secundar a folgét- Non 
foi este o caso. , 

Pouco despois da 11 daba comezo 
unha asamblea no campo do fútbol 
na que participaron mais de 4 mil tra
balladores· e na que interviron repre
sentantes da _ .. Plataforma do Sector 
Naval e das centrais convocantes da 
folga. 

Un grupo de traballadores dirixí
ronse logo á estación de Rente, rema
tada a asamblea, para -pedirlle que pa
la tarde paralizasen os ·servícios. 

Despoi$ do peche do meio-dia, to
da a comarea d.e Ferrol-terra quedou 
praticamente paralizada. Non abriron 
as portas os comércios, os centros es
colares neri as pequenas empresas. 

As tres .e média empezou outra 
asamblea no campo do fútbol con 
máis de 5 mil obreiros. Case ao mes
mo tempo saía o tren mencionado de 
Rente, .poi~ q~e se desprazaron ali os 
obre iros. . 

Outros grupos de trab~lladores 
tamén se viran abrigados a imovili
zar as actividades de empresas como 
Megasa, que sempre se nega a se<;_u n
dar ·as folgas. As seis, un gr~pó detra
balladores concentrouse en Fene e ás 
seis e média partia a manifestación 
do Cantón de Ferrol. 

Ao chegar á Praza de Armas, en 
primeiro lugar dirixiuse ·aos manifes
tantes Freire Piñeiro, en representa
ción de USCt quen · afirmou que 1'es-
1as movilizacións porán freo ao ente
rrador ·Pedro -Sancho, perguntándo~~ 
se a· masiva asisténcia era cousa duns . 
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A dinámica movilizadora no sec
tor naval galego estase a fa~er, 
ainda que cuns mínimos obxecti
vos e ·acordos comuns entre a 

· INTG e CCOO, baixo duas coor
denadas distintas. 

A 1 NTG tenta darlle ás movili- · 
zacións un carácter nacional gale-. 
go, ademais do de clase, ainda que 
ás veces non o faga coa rot~ndida 
precisa. Mentres tanto, CCOO pro
cura emarcar estas loitas no con
texto estatal. As palabras de An
drés Gómez, vido de Madrid a ta
lar a Vigo, non deixab~n lugar a 
dúbida. Puxo todo o seu interés 
e fincapé en deixar ben claro que 
para eles estas movil izacións ian 
totalmente incardinadas coas dou
tras parte's do Estado :"as movili
zacións non se dan só en Galiza, 
nen van seguir unicamente aqui, 
van seguir en todo o Estado"" 

lste> non saca que -- o próprió·"'.::- -
Santiago Carrillo nos manifestase 
qt.1e "non só os nacionalistas din 
que Galiza é quen catrega coa mei
rande parte do pese da reconve~-

. sión e que foi -sempre a cenicienta; 
nós tamén o dicimos". 

Para . reforzar ese intento de 
"meter a Galiza nó mesmo saco 
molizador do Estado", consigna 
seguida_ fielmente ,polos meios de 
comunicación, foi para O" que veu 
Santiago Carril lo a . Vigo. Foi el 
quen levo~ un protagonismo, ':lal 
gunha medida lóxico~ pero daí a 

Lógo, aludindo á folga xeral 
do dia 29, dixo que ccqo nun 
princípio non queria aceitar ao 
non ter previsto en igual data nen
guriha ~ movilización nóutras na
cións, afirm.ando ~ue que "taméri 
noutras partes se van facer ~oigas 
xerais". 

_esquecerse · dos líderes políticos 
galegos, ou de pretender que tala
se Carril lo · ao_ remate da manifesta: 
ción, sen esta~ previsto nen pacta
do, e non ouiros_ dirixentes, pode 
definirse como unha xogada polí
tica, pero é natural que os demais 
partidos se opoñ an. O que non se -
entende é que sexan precisamente, 
os que queren que só fale o .seu 1 í
d~r. por moito de _ M~drid que 
v~ña os ·que lle chac.nen~ :5ectários 
ads que se opoñen. · 

· Polo demais hai que ·constatar 
cómo en Vigo non xoga' nengun 
papel a "Plataforma", nen s~ deu
constitu ído . a . "Comisión Cidada
na" que en .Ferrol é parte impor
tante das movilización.s. E sucede · 
isto porque en Vigo. o PGG e .f:C. 
OO., ao contrário que no Ferrol, 
levan o progagonismo. Serian de 
estudar as causas por parte da 
INTG. ' 

Dar conta tamén da preséncia de 
- Carrillo, que foi quen acaparou o in

terés dos meios de comunicación, 
tanto no desenvolvirriento da mani
festación como · nas sua~ informa
cións, esquecendo a outras forzas po-

. ¡ . 
1 íticas. Este papel de ''vedet,te" foi 
potenciado por CC.oo.: que -sau~ou 
a preséncia do "compañeiro Carri
llo' ~; relega_ndo' a· , outr,os 1 íderes, o 
que levantou· protéstas, ·especialmen
te do Secretario Xeral da UPG, Ma
riano Abalo. Máis tárde "subsana
rian" o erro, saudañdo "aos represen
tantes doutras forzas poi íticas aqui 
presentes". Seg!Jndos despois intenta
rian que Carrillo se· dirixis·e aos pre
sentes, cando o pactado era que só o 
fixeseri os representantes das centrais 

-- convocantes. As protestas de Mariano 
Abalo e da membros da INTG non o 
permitiron, perante as que'í>éas de 

. membros do PC que os calificaban de ,. 
"sectários"; · 

Témonos que referir ao gran des
pregue policial realizado t~nto .no Fe
rro l. como en Vigo. Nesta última cida
de a chegada de policia de Toledo e_ 
Valladolid produdu atascos, ao non 
dar estacionado os veículos. 

Novas movil izacións 

As movilizacións van seguir no 
sector naval, tendo xa previsto odia 
da 111 Fo.lga Xeral de Galiza. "Será o 
dia 29 de Novenibro e seguintes. Hai 
tamén previsto marchas Ferrol-Vigo 
e \f igocFerrol, concentracións nas dis
tintas localidades... T amén está pen
dente de concretar unha marcha so
bre Madrid . 

A. EYRE 
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-un chamamento 
·ben -atin8do 

LOIS DIEGUEZ 

Despois de ler o que M. Veiga di no Último número· de A NOSA TERRA 
. nun comentário que titula "Desacertado chamamento do BNG", eu, -xa 
non como militante do BNG de Lugo senón como un sinxelo patriota 'ga
lego, teño, por forza, que respostar. 

Est ráñame a persoalizada dureza .dese comentário que ch.ega a· afirmar· 
co1,1sas como " ... que non pretenderán erixirse nos únicos capacitados (re
.feríndose aos do BNG de Lugo) p~ra emitir opinións", " ... a crítica e o 
debate no terreno sócio-cultural. .. non se poden ligar a pósicionamentos 
estraños", "trátase só de que os posicionamentos non estexan fóra de lu
gar" ... , frases que, por outra banda , estamos cansos de ler en xornais anti
nacionalistas. E estráñame tamén que o comentário se faga a partir dun 
chamamento que non saiu en ANT e cuxas argumentacións moi pm.1cos 

.dos seus leitores poden coñecer. . Para atal lar a .falta desde necesarísimo 
coñecimento e aproveitando a xentileza que o BNG de Lügo me' conce
deu para que 

1
dispuxese. do documento, vouno reproducir a cqntinuación. 

."Ante a prirneira representación en Lugo dunha obra teatral preparada 
polo Centro Dramático Galega, o Gru1po Cultural do BNG manifesta :· 

1 • 

A nosa repulsa pQla miopia e escasa galeguidade da Consellaria de Cul-
t ura, pois é un in,sulto ao público por un Centro Dramático cuxo traballo 
pagamos todos, teña que se~ unha obra extranxeira. · . 

· Non' estamos ·en contra de traducións de obras de calidade que podan 
enriquecer a n~sa educación cultural, pero si o estamos nesta primeira 
.safda q ue fai este Grupo teatral, pois esquécese asi a ériadores da ca'lidade 
de Caste l·a~, H. Otero Pedrayo, Ramón Cabanillas ou Alvaro Cunqueiro, _ 
por citar a escritores xa consagrados cuxas obras te~trais acadan unha .al
tísima ca lidade, como calquera pode comprobar ao l_er "O Mariscal", "Os 
vellos non deben de namorarse", "Don Ham let" ou "O d esengano do 

• 1 

Prioiro" por pór algun exemplo e· sen entrar en nomes e obras da actuali-
dade de considerada mestria. 

Este fe íto, grave para a nasa cultura , demostra ben ás ·claras que o sen
so de norma lizac ión do teatro galega non é o que prima nos sapientísi
mos e equc~d (simos cereb~es da Consellaria de Cultura, senón o comple
xo e a co lonización que ~antos desastres seguen a causar na .nosa história 
e t rad ición culturais, e ¡;¡mosa tamén LJriha acel,erada .e decimonónica ca
rreira eleitoral por parte de AP centrada nun só lema :convencer .aos ci
dadáns de que eles loitan pola nosa c.ultura. 

, Ante esta marx inacíón do teatro nacional, próprio, noso, o Grupo _cul-: 
tura l do BNG de Lugo pede aos lugueses que non asistan á represe_ntación · 
da obra " Voyzeck':; x_eito apropriado -para que na ·Consellaria primen/ so- " 
b re os esquemas falsamente ,universalistas,_ os próprios dunha nación cuxa 
cultu ra segue::sen .se n0rmali?ar" .. ·. --i: 

:·~ ,, No!J se t rata, pois, de discutir se a obra de teatro é boa_'ou má, se ten 
que ser debat ida,ou non, nen de confundir. ;o •boicot á presentación oficial 
do Centro Dramático Galega co boicot" á. libros, discos, empresas, etc.; 

.que non potencian a nosa cultura nacional· (qué ten que ver ist:6?) Tráta-: 
- .se, como o com,unicado ~clara. moi ben, de sairlle -a un feito obxectivo 
·qu e vai contra ·os desexo~ de _.normalización cultura l, dun xeito activo e -
militante, e de non ficar COq crítica no papel OU 'RO cat'é; póis sabemos 
q ue1isto non vale .para nada, desilusiona, cansa; e coido quexa abonda de 
ca nseira, desilusión e pasotismo que levan, normalmente·, a ·afastarse das 
postu ras nacionalistas. 

A .obra · Voyzeck, nesta situaéión, artella como apresentación pública 
(primeira apresentación ao público galega) dun Centro cuxo fin é a po
tenciación do naso teat'ro si atenta contra a sensibilidade xa non só nacio
nalista, senón simplesmente galega, como atenta ese Congreso de 01nami
zación Cu ltural que rematou o pasado domingo dia 4, ou esa distrebución 
partidista e españolizadora das axudas económicas, ou, e~ fin, o enfoque 
global q ue está levando toda a planificación cultural da Xunta, que vai 
máis polo tecnicismo e apampamento falsamente unjversalista que 'pola 
potenciación, desenrolo e normalización da cultura asoballada (non es
qu~zamos que estamos a falar dos primeiros pasos que a este nivel se dan 
nun País colonizado por parte de institucións oficiais). E como se teimá
semos en vestir de seda a un necesitado cando está a morrer de fame. E 
frente a todo isto que vai unido ( Voyzeck e o _CDG son un fib máis da 
coda) porque é un con_xunto planificado globalmente que dá lugar á aná
lise, non chega con posturas de crítica de xornal; ternos que respostar co
mo nacionalista, e chamará xente, claro éstá, para que non fique a ver os 
toros deSde a xanela (xa está ben de paternal ísmos). 

O BNG de Lugo atinou, vaia se atinou, e sinto moito que lle doese ·á 
Xu nta ou a quena representa, como sinto moito que alporizase a M. Vei-

. ga. A situación de confusión que hoxe p·adecemos no panorama sócio-
. cultural e político galega pódenos desorientar, mais nunca, coido eu, se 
de~ chegar ao extremo cle combater de mal xeito a prática co.erentemen--

. te nacionalista porque eta vai ser o único camiño para cambiar esta situa-
.. ción que intenta afogar sen concesións de nengun tipo·a nosa persoalida-
-; de e a nosa liberdade. · 

f'\Í. 257 l 8 DE NOVEMBRO / 19B4 

.A X unta áPfobou 
os·prestlpOStos 
para. 1985 
A Xunta de Galiza aprobou o 
proxecto de leidos presupostos 
xerais da comunidade · 
aut_ónoma para o ano 1985~ 
O monta-nte global 
do orzamento ascende a 
127 mil millóns.de pesetas. Case 
o 50 por cento deste importe 
correspóndelle -á Conselleria 
de Educación e Culfüra, que é a 
que máis traba~~~~~r~~ ~~!'·· 

Os presupostos da Comunidade Au
tónoma galega para o ano 85 foron 
calificados polo Conselleiro de Eco
nomía .e Facenda como de "transi
ción", engadindo que rompen' co pa
sado en can.to a financiación e a dis
tribución das inversións. 

Estimular a inversión privada e a 
criación de postas de traballo din ser 
os obxectivos ,mais destacados destes 
presupost0s. _ _ 

A potenciación da inversión públi
ca ten por obxecto, segundo o C<;mse-

· lleiro Tr~bolle, a,tr_aer a inye_!2ión prj ~ 

vada e facilitar a ·criación .. ~fo+empre
gq. Case ,30 mil milÍóns son-, <?S-~ºartos 
desti nado·s·a este capít.ulo. 

Apoio as actividades 
empresaria is -

: ' 
Para alcanzat e'ste obxectivo' criarase 
un mercado de capitais que axilice o 
sistema de financiación :articularánse 
liñas d~ financiación de bens de e(!ui
·po, é apoiarase ás pequenas e· media-· 
rías· empresa~ coii -sistemas de créditos 
que _poderán ch_egar a un--volume _fi
nanceiro de 10 mil. mil.lóns d~ p~se-
tas. -

Ar:Jémais, intentárase apoia'r o ~ec
tor da eónstrución iíava1; -por inicia
tiv-ás qué, ·segundo a Xt1-nta;1'J.pasararí 

- pota ··criación de empresas--e 0 manti"
mento das que teñan garantías de via-
bilidade". -

· T.am.én está previsto, segundo a fi
losofía que di amparar estes presu
postos, a diversificac.ión das medidas 
de fomento de empr~gb, a" colabora
ción en matéria de créditos coas cor
poracións locais da cornunidade autó
nqma, o crecimento pbs créditos des
tinados a invest.igacións científicas e 
aplicada, e a instalación dos meios de · 
comunicación autónomos. 

Posibilidade de emitir 
débeda pública 

Ademais, contémplase a eventualida
de de em.itir débeda pública, se fose 
necesário, até un límite de 5 mil mi
llóns de pesetas. Taméh se considera 
a cr iación do Consello de Cantas de . ....__,. 

Galiza, dotándoo dun presuposto de 
31 millóns. 

Das partidas presupostárias dos 
distintos departamentos, destacan os 
incrementos de Educación e Cultura 
con 56.500' millóns·, ainda que baixa_ 
en 300 millóns, a €onsellaria de Or
denación do Território . 

Presupostos xerais 
da Comunidade autónoma 

~ Conseller ías Año 1985 

Presidencia ~ : 5, 039~944.000 . 

Econ. -e-Facenaa· 18.389.318.900 

Educación 56.484.007 .100 
Traballo, Seguranza 
Social e Emigración 9.529.156.500 
Sanid. e Consume 4.181.884.800 
Agricultra, Pesca e 
Aliment'ación 13.287 .528.600 
lndústria , Enerxía . 
e Comércio 3.4 77 .137 .600 
Turismo Xuventude 
e Deportes 2. 030. 796. 300 
o -rdeoación do "ferritório, 
O. Públicas e Urban. 13.689_ 147.600 
Parlamento 

Total 

619.507 .000 

619.507.000 

Uns presupo~~os . 
eieitoralistas 

• -¡ 

J , 

Unha sim.ples ollada ao· Orzamen
to Xe'ral, ·sen afondar sequ.er, con
firma · que os do ano 85 recén 
·aprobados, van ser uns presupos
tos •elejtoralistas, como correspon
de. a un ano eleitoral. 

rreño, o Conselleiro de Ordena-
1. 
ción, foi dos que máis-puxou para 
.botar a Mella, poi~ que coa pol{
tica do ex-conselleiro; a sua conse
llaria non saía tan beneficiada· nun 
reparto que, · ainda· que _hai que 
analizalo cando se vexan as inver
sións "in situ", leva· bastantes vi- ¿ · 
sos de ser elientelista. 

para os 
emigrantes_ 
A )<unta ven de .regular as a_ctividades 
que poden ser ob~ecto de subven
cións para as actividades destinadas a 
potenciar a língua, cultura· e tradi -· 
cións galega,s entre os. emigrantes. 

Segundo o "Boletin Oficial. de Ga
lizél", as activid~des que poden ser 
matéria de· subsfdio son :as destina
das a criar cauces de~recíproca comu
nicación entre Galiza e as colectivida
des galegas asentadas fóra da Comu
nidade autónoma; a celebración de 
cursos de Hngua e cultura galegas, a 
difusión de prensa .e ·revistas para uso 
escolar dos tillos dos galegos emigran
tes; a produción, distribución e in
tercámbio de programas de rádio; o 
envio ás comunidades de emigrantes 
de fondos editaríais, impresos, fono · 
gráficos ou audiovisuais; a celebra· 
ción de cursos, xiras e ciclos especia is 
sobre língua, cultura: h istória e fo l
clore galegos. 

A estas subvencións poden acolle r
se os organismos; ent idades ou per
soas físicas que realicen as activid a
des antes expresadas. 

Esta orden regula os apoios previs
tos na Leí de galeguidade. 

Elixidos os 
delegados 

-· 
ao congreso 
do PSOE 

. .\s agrupacións comarcais 
do PSOE de Galiza celébraron 
as asambleas para elixir 
os delegados ao congreso 
federal do partido. 

O número a escoller era de 34, e a 
partixa ainda non parece estar moi 
clara. O número· de delegados parti 
dários das teses da executiva ser ia, 
segundo fontes oficiais do partido, 
de 20 delegados, mentras que os 14. 
restantes non todos estarían ainda 
comprometidos cos "galeguistas". 
· "Por outra banda, os "autonomis
tas" afirman que os resultados son 
beneficiosos para eles, máis se se ten 
en canta as manobras de última hora 
por parte dalguns funcionários que 
receberon presións, ou as irregulari
dades de Santiago, onde estes impug
naron a asamblea . 

Por outra banda, fontes oficiais, 
referíndose a Santiago, afirmaron pa
ra A NOSA TER RA a contr-lidición· 
das notícias que sairon, xa que nesta 
asamblea o que se aprobou foi "as 
ponéncias de síntese e incluir as posi
cións de Izquierda Socialjsta, peto· 
como emendas, para ser discutidas no 
congreso". · 

Duas derrotas significativa~ 

Nas asambleas noubo duas derrotas 
significativas, a do sector oficialista 

Non é que· istó supoña nada no- \.' 
ve;, case todos os gobernos o fan. -
o que haberia que mediré en qué . 
grau influiu o eleitoralismo · na 
confección destes presupostos. 

Todo parece indicar que as crí
ticas que se lle · facian no Parla
mento· -f'.lon ian descamiñadas, por 
máis que o Conselleiro Trebolle o 

Desaparecen tamén as famosas 
seccións 21 e 31 ·de Mella, e ainda 
q,ue afirman que inteátaron facer 
unh¡;¡ plaQificación global da eco
nomía gale-~á,. o c_erto é que este 
orzamento é totalmente subsidiá
rio de Madrid, e que o Goberno 
autonómico non ten_ capacidade 
real para facer esta planificación, 
ainda que si poda variar unhas par
tidas mínimas como administrado- . 
res qÚe son dos presupostos xerais 
do Estado. lsto é a ·awtonomia . 

· en Lugo' e- a do se·cfor galeguista en 
Vigo. 

desminta. -
Aí están as Consellarias de Or-. 

denación do Território e Agricul-· 
tura. A primeira dedícaMe 11.500 
millóns d<;> total de 13.700, e a 
segunda 6.300 millóns dos 13.300 
de que vai dispar no presuposto, a 
inversións reais. 

Non hai que esquecer que Ca- A EYRE 

A primeira porque os "galeguis
- ~as" barreron" contundentemente en 
• toda a província aos partidários da li

fla oticial, sendo elocuente a derrot~ 
en Vigo do sector de Miguel Barros, 
que só acadou seis votos, cando ante- · 
rformente lle viñ.a facendo a contra 
con moi poucós _votos de diferéncia 
ao. alcalde Manuel Soto. Para os parti
dár.ios de Soto e,sta vitória é un paso 
mái.s na -suá carreira cara a ser nQmi
nado candidato . a Presidente da Xu.n
ta. 

-
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Camilo ~e Barreiro 

t1aro~n 
"Non irnos entrar nun monólogo 
os dous", di"xo -~apelitos" (Gar
cía Casanova). Pois non, será me
llor, que a contestarse un ao ou
tro, chámaselle diálogo. E talando 
de diálogos hai que ver os que se 
traen durante todos estes anos Ca
milo Nogueira e Barreiro Rivas. _ 

Barreiro Rivas ven case sesión 
tras sesión meténdolle varapaus · 
dialécticos a Camilo Nogueira, que 
este re$posta pero sen contundén
cia, polo menos sen a contundén
cia coa que poderia facelo o único 
deputado dun partido. 

Desde aquelas primeiras sesións 
nas que Barreiro Rivas lle dixo a 
Nogueira que "vostede pode pre
sentar as le is que q ueira _e fa~ela? 
como queira,_ pero non esqueza 
que estas le is van ·ser as nosas, que 
ternos maioria de votos"; logo re
criminoulle que o únfoo que "fai 
vustede é copiar as leis de Catalun
ya e esta vez equivocouse e non 
cambiou o flúmero de habi~an

tes". 
Camilo Nogueira sempre lle res

postou en todo comedido, gaban
do o seu esforzo por pór a andar a 
autonomia e prestixiar as institu
cións e afirmando que "a razón 
non está no número de escanos". 

A semana pasada Barreiro, que 
endurece agora os ataques, pero só 
coh Camilo Nogueira, recreminou
lle a presentación dunha interpela
ción pola traída dos restos de Cas
telao, reprochándolle que se a pre
sentaba era "porque coa sua ac-

tuación perdeu moitos pontos 
frente a outra forza política". 

O día 24 de Outubro, o vice
presidente da Xunta voltou ao ata
que :"a táctica que seguiu o señor 
Nogueira impídelle se cadra ·estar 
presente", dixo X. L. Barreiro refe
ríndose á nova lexislatura, "polo 
que paremos a andar as emisoras 
con tempo SL!.ficiente para que · 
vostede poda facer unha interpe
lación". 

Máis tarde- B-arreirb iria ainda 
máis alá ao diciFlle a Camilo No- · 
gueira que "a demagóxia e a vario
pinta temática que .vos.tede.despre
ga, xa empezan a cansar ao.-Gober
no", declarando logo que todo is~ 

to .a Nogueira "non lle_ vai ·valer de 
nada". 

O deputado do PSG-EG contes0 • 

taríalle en tono mesurado mani
festando que "non me vai achan
tar o feito de que se me recorde 
que son ·un deputado e non son 
20". Alegou asimesmo que "son 
absolutamente contrário á d~ma
góxia" e que "o meu traballo po
lítico é moderado". 

Ouiroga Suárez, logo, reprende
ría a Barreiro Rivas polo "certo 
desprécio para _.as intervencións 
dos depatados". 

Son estes alguns dados que 
amostran que a cortesía parlamen
tária vai moito en función dos e·s- . 
canos a pactar e non tanto na ati
tude dialogante ou da posición de 
non enfrentamento e de consenso. 

A. EYR E 

w Anive.rsário CEA-FESTA 
ANOSATERRA 
(1977~1984,) 

Parlamento 

_Con Mella e Quiroga · 

,Saltou. a surpresa 
Nos plenos do Parlament9 galego celebrados os dias 23 e 24 
de Outubro houbo-dous protagonistas. _Por un lado Carlos Mella no 
caso do hotel Miño, facendo duras mani;festacións e ·votando 
afirmativamente a que os deputados nacionalistas volten 
ao Parlamento, e por outro Ouiroga Suárez que tivo _ 
unha de$tacada intervención. Polo demais, Barreiro Rivas dixo que 
a "rádi~ institucional pode ser pir~ta" . . 

cóntido políiico rexional, que se fai 
para defender as ·institucións galegas 
e dar a coñecer as person~lidades con 
critérios de proporcionalidade e ser
vício institucional". 

Xosé Quiroga, destacada 
actuación 

.{..oc i. .,¡¡~h. -:.-. .-· 

_ _ -- -~ ••.. s."""'" r~+ .., ... 
Sen dúbida que ó .. protagonista dos 
últimos plenos do Parlamento auto
nómico foi Carlos Mella. No celeb_ra
do o martes dia 23 de Outubro, o ex
conselleiro foi o único que explicou 
o · seu voto nunha propostción fe ita 
por Camilo Nogueira, l?ara que os de
putados nacionalistas expulsados pu-

E . o mércoles 24, cando xa todo 
" _ pareci..a-..dntmir..se_e .a-maioria xa tiña 

d d . F: ·. aban ona o os seus escanos, os xor-

. desen .estar esta lexislatura na cáma
ra. 

Basea~a -Nogueita - que tenta por 
todos os meios _que o acompañe o -
agora seu compañeiro López Garri
do- a sua proposta en que unha lei 
non se pode aplicar con retroactivida- • 
de, e rriáis cando esta lei perxudica · 
aos que -. lla aplican, non entrando xa 
no fondo da cuestión. 

Este argumento xa- fora exposto 
múltiple~_ veces pero ninguén fixo ca
so. 

tou como un mazazo. nas filas de AP 
e deixa moi malparad.o ao Consellei
ro Corral, un _ dos artífices da destitu
ción de. Mella, afirmándose daquela 
que unha das .causas era que o vice-~ 
presjdente "ataba moi cu.rtos .os car-

nal istas dispúñanse a facer as crónicas 
nas redacións, saltou a surpresa, su

'b iu Ouiroga ·ao estrado nunha inter
pelación feita por_ Camilo Nogueira a 
prol- dunha reunión do Goberno Au-

.tonóni ico cos de AP de Ourense, e 
arreoulle · un dos maiores varapaus 
q·ue reéebera nunca o Goberno de AP 
e sobretodo o vicepresidente B'arreiro 
Rivas. Foi unha lástima que non esti
vese o Presidente,. a ver cómo saia. 
· Despois de terse enredado nunha 
lolta dialéctica Nogueira e Barreiro, 
afirmando o· primeiro que estaba fa
cendo clientel.ismo e que o Goberno 
rion se podia reunir co partido, e con
testándoJle o vicepresidente que non 
era o Goberno senón os membros do 
Gobernó, que J)odian -facelo cando 
quixeran.· Seguiu así' a diatr ibe, sen 
Camilo Nogueira asentarlle a puntilla; 
inexplicábel ' esqueciménto de que a. 
reunión foi da- "insfüüción'{, ·con ca.,, 

- Esta vez a Camilo . Nogueira nen 
sequer-' ·se· dignarón rebaterlle :deixá-' 
ronrfü"'falar, votaro_n, e _cómo mostra 
do maiorf' desprécio nen tan só lle 
contestaron. · Somente Carlos "Mella 
explicou o seu votó, declarando que 
votaba a favór desta propesición por 
que non estaba de acordo er:i que sé 
deixase a milleiros de gale·gos sen voz, 
e que se anteriormente votara a favor 
dá expulsjón fora por)mpósición par-

·A posta en marcha dos meiós· 
de éomunicación inStitudonais 

' . rácter "institu~cional"' e non dunhas 
persoas de AP que están no Goberno. 

O vicepresidente ·do Goberno in
formou tamén nesta sesión da posta 
·en . marcha •·dos meios de comunica-'·. 

tidári&. . _ _, ,.. . 
. Significar aqui tamén u·ñha ·absten

ción, a de. Pardo Monte.ro, para mq! 7 

tos moi ilustrativo, dada a categ.oria . 
de ~~~ista que -~ _- ile concede ao pa; :-< 

Foi aqui cando subiu ao estrado 
x "osé 'Quiroga, que en fono pausado . 
pero enérxico recriminou a Barreiro 
R ivas "polo certo desprécio que lle 
ven dando á -inter'1endón dos depu

ción institucionais. Non dixo moito tados", para máis aé:liante "apontilla-. 

lanientári9 cent~ista.- , . _.. '" 

Caso hotel Miño :l• --;. •• 

Tamén Mella foi o protagonista no 
"Caso f:lotel ~iño'' (xa sabe:n, ~se ~J
bergue. que .,@mprou a Deputación 
pro.vi~cial coa- axuda da Consel laria 
de Traballo, propriedade dun deput~
do de · AP) e no que se afirma que 
houbo nepotismo. Manifestou Carlos 
Mella, levantando o escándalo; des
pois de afirmar º" socialistas e apor
tar dados de que o Hotel foi compra
do por máis diñeiro do que vale {os 
arquitectos valoráronno .en 68 mi- · 
llóns e foi comprado~ en 96), que a el 
llle ofereceran ese hotel. por 32 mi-

· llóns de pesetas, cando era vicepresi
dente da X unta. A_ declaración· sen- . 

que xa non se soubese, os grupos·da 
·oposición tampouco o melloraron, 
:1:endo que salientar as crí.ti~as de Ca
:m ilo Nogueira . no. senso de que se 
_pretende pór en marcha a rádio para 
car.ido a cámara estexa xa .disolta e,o 
_Gober:-no p~dese i.nstrumentalizala ao 
~eu antollo, o que evidéntemente -c-foi 
negadq por Barreir<;:>. 
~ Nas navidades que se ·dixeron hai 
que salientar a de que-estas emisoras 

· ·poden ser ·¡1egais, quer d icer ;óenron
trarse no mesmo caso que .Fene, por 
pór -un 'exeiTiplo, se o ~Goberno cen
trat .. que é quen ten que facelo, non 
lle asigna frecuéncias. Neste senso, o 
vicepresidente do goberno afirmou 
que "poderán ser ou ·non ser piratas. 
Pero en todo caso a iiegalidade é cou
sa deles, miña non, por non asignar as 
frecuéncias". _ 

· T.amén definiu a "rádío institucio
nal como unha rádio que teña un 

SABAOO 1 DE DECEMBRO, AS 21,30 HORAS 

R"ESTAURANTE "EL CASTILLO"~ tMonte·do · C¡¡stro - Vigo) . 
FESTA COAS ACTUACIONS DE: . . 
JORGE LOMBA (cantautor portugués) 
ANTON LOPEZ (m~go} ~ . 
RICARDO PORTELA (gaiteiro maior) 

. . " . . 
Todas as persoas interesadas en asistir poden r_etirar as tarxetªs nas livrarias 
Biblos e Alonso (J.,ugo); Pueblo (Pontevedra); Ir Indo (Vigo) e Tanco e Sfy~ 
lo (Ourense); Lume, Nós e Couceiro (A -Coruña); Couceiro (S3J!.tiago) e Vi-
lafer (Cangas). Ou tamén cµt'ixíndose ao periódico no teléfono (986) ·· 

· 22 24 OS, ou escrebendo ao Apartado de Correos 1.371 de Vigo . 
..... Remesaránselles'por correo contra-reembolso. 

· ' \ 

lo" ao dicirlle "mensaxeiro sodes e 
polo tanto non merecedes pena". 

Aludiu tamén o ex-presidente da 
Xurita (ao que Barreiro lle criticou, 

·con acerto~ qué -' non se prodigase 
máis ., é' é:¡l,Je o que estaba al í a dicer 

. non o- fixese estando" di~nte o Presi
-CleñteY a (que cándo. investiron a· Al~ 
· bor hori ·a fixeron só cos votos ·de 
AP e que·' .. moitos 11e de'ron ·o· voto 
·poia -süa galeguidade, fd a que ,.non po:;, 
dian facer gala cis-bqüe o acómpañ-a
ban. ~ 

Ouiroga Suárez- rematou declaran~ 
do que a FernándéZ'-Albor lle asigna~ 
ran unha función itinerante que está 
a levar con máis pena que glórta, e 
pediu que o presidente recupere "a 
posición que lle corresponde". 

Foi sen dúbida a de Ouiroga unha 
intervención das que, polo séu conti
do e pola sua forma, non · se ven .no 
Parlamento galego. 

·. 

Menu: Vieiras, Lacón con Grelos, 
filloas, café e copa . _ 
Viños: Tinto de Barrantes e ·bran
co. do ~ondado 

.P~écio Cea:Festa : 1.500 pta .. 

" ~ 1 . 

Organiza: Grupo de apoio · 
a A ~OSA TERRA de Vi.go 
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.Concellais de Larácha 
líanse a golpes con doús viciñQs 

-1 O martes dia 23 de Outubro, 
_ dous concellais de Larac~a 
liáronse a bofetadas 
cun viciño e unha -viciña 
do município. A cuestión da · 
disputa foi unha .zanxa aberta 
entre unha finca e un camiño. A 
Guarda Civil instru iu 
dilixéncias. 

Eliseu Pena Mira, Tenente de Alcalde 
de Laracha .(AP) e Ventura Santos 
~¡¡irr9~ajo1.~'i.F.Jt-ero.amb~ar.on in-s1:Jltosie 

. bofetadas", segundo o informe da 
Guarda Civil, con Magdalena García e 
Ramón Garcfa Braña. 

As -partes litigantes non coinciden 
· nas suas veísióris, .combé lóxico. 

Segundo Magdalena García, "eu 
'. funlle pedir _ éxplicacións porque se 

meteran a unha finca nasa, -ao palista, 
- porque o meu pa_i non estaba. 'Chega

ron eses dous señores, aos' que non 
coñecia de nada e dixéronme que es
tivese. calada. 

Logo un pegoum-e un bofetón e ti
roume na estrada, 'mira como teño o 

beizo (continua a talar, ensinándonos 
os 1 ábios_ mancados e a cara arriorqta
da). Logo ameazoume dicíncfome 
que xa pasara por riba de moitos ho- · 
mes, comezando a correr detrás de 

_ min cunha navalla na -man, até que 
me meti n no pátio e cerre i a porta". 

Asi as cousas foi cando chegou un 
tío de Magdalena, · Ramón García, 
q_ue tentou defender 'á sobriña, esta
bl:lándose unha pelexa. 

"A sobriñ a berraba e eu qu-ixen 
ceibarme e escapQ,r,. _pero COJ1li!.O eran 

c"doU~, non· podia". Ao mesmo tempo 
dicíanme que 'aos socialista·s coma ti, 
hai que eOmi_n_alos a todos', pois eu 
fun na lista dos socialistas rias elei
ci!'.>ns ~unicipais. " _ ' 

A oütra versión 
Os concellais de Alianza Popular 

teñen outr-a versión. Afirman que 
"foron .insultados por" Magdalena e 
Ramón e- que foi Ramón quen pri
meiro del:r un cachete, e que _ eles o 
que fixeron foi repeler as agresións~' . 

· Estes dous. cóncellais, ponente de 
obras e tenente de Alcalde, est_~n 

considerados por · alguns veciños co
mo violentos. -Segund9 .. pudemos sa
oer, Éliseu Pena xa tivo altercados 
con máis v'iciños, concretamente en 
.Cerqueiros> onde rifou cun : señor 
maior e t~mén na mesma p.arróqu ia -
con outra muller. Todo polo paso 
dunha pista. · 

O motivo da liorta ·era .un camiñ-o 
propriedade de Manuel Martínez, que 
protestaba porqué nu'n cam rno 

"~brian ~~n~J :ar~ª -~º) to~~-~~s>í11~ª 
, a,m osa Jrnc.a_,_ mentr~s para o 01,.1tro la-

do non sacabai:i ,nada", dinos. Ramón 
Martínez. -"Nós- tíñamós avisado a<:>¡ 

- palista de que non se mete.se na finca 
sen o noso cohsentimeríto'', segue a 
dic;er, "pero non fixeron caso e apro
veharon que non estaba ninguéJJ na 
casa. Logo, en vez de arranxar ás cau
sas palas boas, xa ve vostede, pegá-
· ronl le a unha muller". 

A finca en cuestión" está ·ao pé 
dúnha casa, coa que-~amón Martínez 
nqn se leva moi ben por mor des~e 
camiño, porque "escapan do pall~r e 
da terra que ten ao l~do e métense á 
miña finca", remata dicindo Ramón. ' . -

Que non che -metan 

"' -

- ...... l 

gato. na cesta. 
./ 

-Xpgar coa-cesta_ ·da compra custa moitos cartas. 
Recurre a nos cando teñas dúbidas 

ou penses que che_ meteron· gato -por ·1ebre. 

Nestes teléfonos atender~nse as suas reclamacións 

851011 - Pasanteria.1, 1º PONTEVEDRA-
26~662 - Gregório Hernández sin. - A CQ_RUÑA 

211482 - Conc.epción -Arenar 15~- 2º ,_ l.UGO 
232146 Cardenal Q.uevedo 4, 2º OURENSE 

. -'-

Agora tí es importante. Decídete. 
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Ainda que ség_undo Termes 
. sobr~n 30.dOO pos!os de traballo 

Na Ban_ca ,~éguense 
a_ facer 'hora-s extras t 

Ó--Presidente da -Asociación Española 
d~ Banca Privada (AEB), Rafaei ;Ter
mes, anunciou que sobrnbañ 30.000 
postas de tr-al:)allo na banca río Esta
do', dehido fundamentalmente á apli
tación da mecanización dunha ma
neira masiva. 

- : De ser certa esta situación non se 
-comprenderia cómo se seguen a facer 
ho-ras extras e traballando polas tar
des. Asi, segundo a UTBG-INTG vé
ñense ·facendo horários de tarde, por 
riba das sete horas da mañá, na prá
tic-a totalidade dos bancos de Gal iza, 
manténdose as horas extras no 75 
por cento das entidades, das cais máis 
do 80 por cento non se pagan como 

_ iais, nén se cotizan á Seguridade So
cial. 

Alguns bancos, afirma tamén a 
UTBG, como o Pastor e o Simeón, 
pagan a 'certo p_ersoal, na maioria 
apoderados,. a chamada dedicación 
exclusiva, que co11siste en abonarlle 

-_ aos mesmos . unha cantidade fixa, 
sempre inferior ao que _estes traballa-

. dores receberian como horas_ extras. 

lsto "abriga:..' a estes empregados, 
despois- das sete horas da mañá, a tra
ballar pola tarde duas, tres e até c~tro 

horas máis, e~ contra do estab-elecido 
no Art. 39 do convénio, que di que 
non se poderán superar as sete diá
rias. 

Tamén se de~úncian os horários 
voluntários, ou pactados, de tarde, 
que na maior parte son ilegais ao non 
contar coa conformidade da maioria, 
estabelecida no convénio e na lexis
lación, dos traballadores do centro e 
a autorización da autoridade la.boral. 

A UTBG, que declara ter iniciado 
unha campaña denunciando estes te
mas dentro da cal incluen as má·is de 
500 denúncias que levan feítas nas 
lnspeccións de Traballo de toda Gali-
za. 

No caso das Caisas, aclara a Unión -
de Traballadores da Banca en Galiza, 
sen se dar circunstáncias tan graves, 
por estarse nunha etapa inicial, tam
pouco se poden esquecer casos como 
os da Caixa Galiza, que ten pendente 
únha multa ~e 4 mil lóns por horas 
extras, se ben a mesma fica sén apli
car, dado que a Dirección Xeral de 
Traballo da Xunta, parece ser, sénte
s~ solidária con estas atitudes ilegais 
da empresa e non se decide a execu
tar a sanción, afirma por último a 
UTBG. 

O Papa non vende nas revistas do corazón 

A saída .de "La Revista", supuxo un 
importante impacto editorial no sec
tor da prensa do corazón. Rios de 
tinta correron sobre a socioloxia des
tes meios que venden millóns de 
exemplares semanalmente. 

Os primeiros ~ números esgotáron
se con rapidez; a tirada de 700.000 
exemplares desaparecia dos quios
ques en poucas horas, alimehtada por 
cornadas de toureiros e exclusivas 
roubadas na feroz competéncia. 

De súpeto o fiasco. Os exemplares 
que traían a visita do Papa a Zarago
za ficaron pendurados nos postas de 
venda, co desprécio dos/das leitoras, 
"Bal!i , io Papa. Pensei que ia ser dis
tinta". 

Os edi_tores resarcíronse á semana 
seguinte '.exclusiva mundial coas fo
tos da agonía de Franco, e 300.000 
exem¡::>lares máis de tirada, e edición 
esgotada. 

Cátedra .. de ·cultura 
- . 

·galega en _ P~rtugal 
Os Ministrqs de Educación e C.ul
tura portugueses veñ.en de anun
ciar a · criación dunha cátedra de 
Cultura Galega na Universidade de 
Porto. · 

A fundación deste departa_men
to xa foi aprobada no Consello de_ 
Ministros portugués a sem.ana pa
sada, ainda que está sen con'cretar _ . 
o seu verdadeiro alcance, non sen
da só de 1 í-ngua- e literatura como 
se informou, senón de cultura ga-
lega en xeral. ' 

O anúncio Hxose nunhas Xor
-riadas Galaico-Miñotas en Camin
ha, ás que asistiron personalidades 
galegas nos distintos campos da 
cultura. 

Centro Galego en Lisboa 

Por outra banda deuse a coñe
cer a criación dun Centro Cultural 
Galega en- Lisboa. O centro será 
instalado nun edifício do" centro, 
galega que. acaba de recuperar, 
despois dun proceso xudicial. 

A idea xa lle- fara exposta a 
Fernández Albor na 'sua v.isita á 
capital portuguesa, pero pa~ece 

ser que foi o ministério de cultura 
portugués o que decidiu impulsala 
e· prestarlle o seu apoio, por máis 
que a X.unta tamén está interesada 
no proxecto. 

Xa teñen empezado as obras no 
edifíci'o e a inauguración pénsas 
facer "por todo o alto". 
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11 Xornadas Feministas - . , 

.. , 
l.. 

A · mllHer. galega traballa máis, 
pero non ,está. n1áis liberada. 

·' 

R-uiz 
Xa non se falou de aborto nen de an
ticonceptivos, os temas qu~ até agora 
parecian exclusivo patrim6n,io das o:r
ganizacións feministas. Lesbianismo, · 
muller e · ensino, muller e sind1calis- • 
·mo, -ou a autonomia . do movimento -
feminista discutiron, debateron e nal-
guns casos concretaron nas 11 Xorna
das que ao longo de catro dias, do 1 
ao 4 de N ovem bro se celebraron en 
Vigo, cunha asisténcia da que elas 
mesmas ficaron surprendidás. O Gar
cía Barbón mudou de aspecto e de ar 
para dar cabida a este alto no cami
ño, e~te centro de reflexión como 
elas mesmas consideran as reunións 
destes pasados dias. 

Encarna e · Masé son as represen
tantes da Comisión de Prensa que 
amplían o significado destas segun
das, (ou primeiras?) Xornadas de mu
lleres feministas de Galicia. 

Ma8e Despois de moito andar por 
aí que se primeiras ou segundas, que 
ninguén se aclaraba, hai que dicer 
que son as segundas. Ou tras tiveron 
lugar na Coruña, centradas no terna 
do aborto. E, asi, nada máis rematar, 
pódese dicer que moi ben de xente. 
Estivemos duascentaa-duascentas 
cincuenta segundo os dias, ví;monos 
incluso bastante desbordadas pola 
asisténcia. E en canto a min, que son 
de Vigo, penso que a valoración final 
é positiva, as participantes quedaron 
moi contentas e penso que saímos to
das con moitas ganas de traballar. 

Encarna.-Eu que vin de fora, de 
Santiago quero su bliñar o alto grau 
de participación e de traballo que ti
vemos todas as mulleres. Empezába
mos o horário ás dez da mañá ·cun 
descanso de duas horas para xantar, e 
despois até as nove ou nove e média 
estábamos aqui, asi que este ritmo de. 
traballo, ainda que procurábamos in
tercalar algun espácio lúdico para dis
tender un pouco, amosa que o balan
ce é moi positivo e que a xente esta
ba realmente disposta a traballar. 

-Entre as ponencias presentadas, 
cáis suscitaron máis debate, ou máis 
polémica?, porque no seo de Movi
mento Feminista coexisten tendén
cias distintas, non é? 

Penso que as ponéncias que plan
texaron roáis debate e· que amosan as 
preocupacións agora mesmo do Movi
mento (fala agora Encarna), foron en 
primeiro lugar a autonomia do Movi
mento Feminista respeito das organi
zacións políticas e das institucións. 
Logo despois o tema do lesbianismo, 
a procura dunha sexualidade própria 
da muller para chegar á muller como 
ser sexual sen necesidade de referén
cia a outro, a independéncia neste 
campo. E por último, penso que as 
ponéncias que se apresentaron o de
rradeiro dia suscitaron tamén polé
mica sobre cómo traballar, cómo in
cidir en roáis mulleres, cómo sair f óra 
e ao mesmo tempo, cómo fortalecer
nos na loita mediante leituras e traba
llo. '"Quer dicer, cómo aunar a própria 
fortaleza do movimento e a. proxec- · 
ción cara o exterior ao mesmo tem-
po. . 

A min paréceme que estes foron 
os ternas que suscitaron ün debate 
roáis interesante, e a proba é que so
bre eles apresentáronse várias ponén
cias~ o que amosa que efectivamente, 
o tema ten visións distintas dentro do 
movimento femiriista. E precisamen
te é este un dos pontos que me pare
ce roáis positivo e do que terian que 
aprender outras organizacións e mo
vimentos, xa que pésie a estas diver
xéncias somos capaces dunha unida
qe na prática e no traballo diário. · 

. , Até qué ponto está asumido o les
bianismo ·como un motivo máiS' de 

• loita polás feministas galegas, e non.a 
nivel. de declaración, senón na práti
ca? 

'A cuestión do lesbianismo é relati
vamente recente .no seo do movimen-

que non quer dicer que non teña un
ha certa aceitación social que, nos 
últimos anos avanzou. bastante, a ni
vel cando m~nos de preocupación po-

' id 'tem·a: E a proba é que as charlas' 
qué imo's dar.en 'viláS,' efe'étera~ ·teñen 
unha grande aceita~ión, as mulleres 
participan e responden, o que sig.ni-

- fica . que a p'ro blen:iática realmente 
. ' existe. Pero hai que. ter ep. con ta que 

aqui, en Galiza levamos traballarrdo 
Clez anos, é portante un movimento 
moi xoven, e para o _poco tempo que 
levamos penso qu~ -0 balance é positi
.vo. 

to feminista, quer dicer, dentro -da 
procura da identidade da muller dun
ha sexualidade própria, pdis plantexa 
problemas graves. En primeiro lugar 
porque significa un enfrentamento 
radical. Significa prescindir do home 
e este é o motivo .fundamental para 
que no Movimento Feminista custe 
aceitar esta opción. A proba son os 
debates que ternos, e ademais, que é 
unha temática asumida en teoria, si, e 
que pouco a pouco ímola inte.grando 
tamén a nivel prático, pero o Movi- _ 
mento Feminista ten que loitar ainda 
moito para que o lesbianismo se faga 
público e acade a consideración dun 
tema político. 

A integración noutras 
organizacións 

-Outro dos temas que foi polémi-
. co moito tempo no movimento f emi
nista é o da doble militáncia. Consi
dq-ades que está xa superado? 

Ben, creo que este tema si. O Mo
vimento pasou etapas de debate por
que tivo que facer teoria e praxe ao 
tempo, pero neste momento , o da 
doble militáncia é un tema perfeita
mente asumido a. 'nivel individual. 
Quer dicer, as mulleres estamos . no 
movimento feminista e loitamos co
mo tais· autcmomamente das institu
cións e das organizacións políticas; 
pero logo, a nivel individual, hai mu
lleres que pensamos. que a opción fe
minista se engloba nunha opción to
tal de transformación da sociedade, 
e ne se sen~o· .militamos en organiza
ción políticas para acadar isto. E un 

· tema que· hoxe en dia no movimento 
feminista . está asumido, pero, repito, 
como o.pción individual. · 

-Pero as .feminiStas segu~n a ser 
un grupo afaqdo e~. moitos casos da 
realid:ade social da maioria 'das mulle
res ... 

Efectivamente. O movimenfo fe
minista organizado é un.ha cousa moi 
nova, que nasce nas cidades como 
resposta das mulleres que traballan 
na 'industrialización- e como conquis
ta das liberdades democráticas e logo, 
nunha nación como Galiza, ·cunbá 
economia simbiótica onde o rural, o 
mundo das pequenas vilas ten un pe-:
so específico grande, pois custa moi
to traballo que o feminismo entre, o 

-Pero segue a ser un movimento 
fundamentahp.ente urbano... . · 

Si, iso é certo e é uñh.a das cues
tións que precisamente debatemos 
aqui, cómo conseguir chegar a todo o 
que é a sociedade galega. · 

A galega, 
-unha situación diferent,e 

-Cáis son as características que 
poderian definir a situación da mu
ller en Galiza en contraposición, ou a 

· dif eréncia do resto das nacións do Es
tado? 

Como se ;malizou un pouco na 
mesa sobre a muller galega, a explota
ción que as mulleres sofren a nivel 
de traballo. As galegas teñen o índice · 
maior de participación laboral de to
do o Estado, tanto no agro c:orno na 
cidade, pero isto non ~ traduce para 
elas nunha independéncia económica. 
Entón, penso. que esta é a realidad~ 
fundamental da diferenciación da · 

_ muller g~ega como muller oprimida. 
Nisto queria precisamente enfi·ar ~ 

xa que esta participación: no traballo 
produtivo teria que traer consigo un 

. maior índice, digamos de h'beración, 
e non obstante non é asi. 

NQn, non se dá asi e eµ penso que 
é polo peso que en Oaliza ten asocie
dade rural tradicional; na que a mu
ller traballa, pero non é aslJ]ariacia, en · 
grande parte porque no mundo-rural 
non existe a contraprestación econó-, 
mica. A propriedade é da f<µnília, da 
casa, pero non hai salário. E Jogo: po 
mundo urbano a situación é dishrita 
.pero hai que ter en conta que a eco
nomia galega se caracteriza _por un : 
nivel de saláríos máis baixo do nor-

mal, daía a · función cofonial que 
curripre. En tón, a maior traballo non 
se corresponde maior liberación, xa 
que_ para isto é ne<;:es{qio unha inde
pendéncia. económica que, precedida 

;' da t~·ma de conciéncia da opresión, 
produza un certo degrau de libera
ción. Pero, claro, se non perceb_es un 

,' sal.ário, por' moito que traballes é evi
. dente que non es autónoma economi

camente. 

_:_ Unha das ponéncias ref eríase á 
organización e lo ita, . cál val ser ou 
cál pensades que pode ser a forma de 
sacar o movimento feminista fóra do 
ámbito exclusivamente urbano no 
qu~ se desenvolve? 

Ben, nós pensamos que hai mulle
res feministas-que traballan en peque
nas vilas, e que poden empezar aí a 
xuntar ás' mulleres, a falar, e que des
ta toma de conciéncia através de 
charlas moi sinxelas sobre se.xualida
de, anticonceptivos ou .problemas es
pecíficos laborais, ·por exe-mplo a cri
se do sector textil ou da pesca, poden 
facer que as mulleres se agrupen e 
empecen a discutir. Ao mundo rural 
é moi difícil chegar, pero nestas pe
quenas e medianas vilas si é posíbel 
entrar e expandir máis o noso traba
llo. 

-Agora mesmo, a situación de cri
se económica que estamos a viver, vai 
influir .negativamente na situación da 
muller; vanse perder moitos máis pos
tos de traballo de mulleres que de ho
mes? . 

Si, eu penso que é algo que xa es
tá a acontecer. Toda a reconversión 
do sector do textil, que non saiu para 
nada á luz, está xa foita. As mulleres 
que traballaban en fábricas, que -tiñan 
un salário, están pasando ao traballo 
do-méstico e a obradoiros clandesti
nos, niso que se chama economia su
merxida. E pensamo~ qu.e esta recon
versión do traballo feminino vaise 
~gudiza.r a medida :que os homes per
dan postos de traballo e pasen a ocu
par álguns dos que hox.é están en 
mans das inulleie·s, pois ~que se consi
dera o traballo masculino por <liante. 

Mentres os partidos políticos e os 
- · sin.dicatos 'non asuman. a loita das· 

: mu'lleres polo p·ost~ de traballÓ- co
m6 unha reivindicación máis do mo
vimento o breiro, é -moi dif.fcil que es
ta situación se coñeza en toda a sua 
amplitude, seguirá como até agora, 
sen ter reflexo nos meios de comuni-
cación m4is a~plos. r 

Para o futuro desenvolvimento do 
Movimento femiriista é iniportante 
}O,go, qué conclusións tiráchedes so
bre organización e loita? 

Forori múltiples, ·pero ~ai duas 
· fundamentais. Primeiro cómo centrar 
as nosas forzas para chegar coa maior 
eficácia ao rnaior número de mulleres 
No movimento feminista traballamos 
moito, pero · en campos tan amplos 
que perdemos a eficácia, entón, tráta
se de centrarse en pontos e temas 
concretos que nos permitan concen
trar mellor. as nosas P!ºÓprias forzas. 

Na vila de Olivos, pequeno lugar 
situado a uns cuarenta quilóme
tros '·de Buenos Aires, tivo_luga'r o 
baütizo dó primeiro dos' fillos de' 

- - Sbcortó1rRufzcMaitéosi, fiHa ~de · J}ai' 
dabondo · coñecido, e Bernardo 
Landeta. A parróquia, un templo 
dedicado á Virxe do Carmo, é pe
quena e modesta, en consonáncia 
coa situación actual. ,de.J osé María 
Ruiz-Mateos, de profisión as suas 

· colmeas, que din que ten unha das 
contas bancárias mais ex íguas de 
Europa · Ocidental, por mor . da 

·agresiva acción do governo Gon
zález, que lle embargou actegas {se 
cadra para que os traballadores be
ban para esquecer), toneladas de 
mel ( se cadra para que os mesmos 
endocen a vidiña) e outros enseres 
de variopinto xorne. 

O bebé é o primeiro da terceira 
x'éración (como se fose un ordena- · 
dor). Mais, sen sombra de dúbida, 
segúirán a el outros moitos. Trece 
fíllos -número nefasto : José Ma
ría, acelera, tenta sair do pozo
foron o produto xeneroso ~da 

uni6n de Cherna e Teresa Rivero. 
De .seguir· a segunda xeración un
ha política reprodutiva de corté 
expansionista semellante á seguida 
no tema dos bussiness polo pa
triarca primixénio, teremos oca
sión de .ollar a Ruiz-Mateos rebor
dando a centena de herdelros da 
terceira xeración. Moitos xeques 
de .Arábia- non son qllen de acadar 
estas marcas, e i$o que xogan coa 
vantaxe de xogar a · máis bandas, 
por culpa dunha estratéxia de ha
reneiros --compre non ·trabucar 
con areeiros- á que Aon é proclive 
a Obra e os seus satélites. 

O bebé non chorou durante . a 
cerimónia· do pautizo,-nen tan se
quer cando o oficiante, Ignacio 
Echevarria -ollo cos cregos vascos 
non nacionalistak - regoulle a pa- . 
lusa cranfal. Non se nos di, porén, 

~ se a auséncia de choro foi debida a 
. que o fluído acuoso fora, previa: 

mente temperado, ou a que, xa 
desde meniño, - o pequeno J osé_ 

Mari -que ese é o se.u nome- vai 
posuir unha testa, e, se callar, un 
rosto insensíbel a axentes · exte
riores. Probabelmente sexa a se
gunda opción a máis correcta, por 
·aquilo da póla que a árbore seme
lla. ~ 

O bebé non· chorou, .. pero aló, . 
en Frankfurt -oh, Vaiter Benja
min, o que che son as causas, o 

' mundo é que é un pano- Mateos 
tiña frio, botaba enfalta o sol de 
Andaiucía embotellado, unhas to
rradas - por pór un exemplo'-- un
tadas con manteiga de Manteque
r ías Leonesas -abel la incorpora-

En segundo lugar, un traballo maior, 
unha disciplina máis forte dentro das , 
organizacións para que todas as mili
tantes traballemos de · maneira máis · 
efectiva, tanto cara afora corrio cara 

da-, ou ' un paseo polo segundo 
andar ·de Galerías. Posibelmente 
·estexa preocupado por causa da 
manobra extraditória. Se de min 
depender, que fique · alá por 

adentro. · 
-Esta unidade que ·se acadou ago

ra vaise manter no futuro, ou fou 
unicamente unha -cuestión pontual 
para organizar ·as Xornadas? 

Non é unha cousa do momento, ·é 
algo que caracteriza o Movimento fe
minista na sua andaina desde o seu 
nascimento e que se su·bliñou ·aqui, 
nestas xornadas como pasado, ·como 
presente, e non hai razón para pensar 
que no futuro non se cimente ainda 
máis. 

BEGOÑAMOA 

Frankfurt, que se tome unhas co-
. pas de algo de Paternina nos xan

tares, e que se vaia lendo algo de 
Adorno, por exemplo os estudos 
musicais, para que nunca veña con 

· outra cantilena semellante. Na si
tuación ·de crise de arestora non é 
aconsellábel a entrada de produtos 
charcuteiros. E ao governo, que 
non reprivatice. 
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Unha empresa .galeg·a está a facer un aparato 
único no . merc.ado .estatal :"un dispositivo dis
criminador de horário de triple tarifa". 

Cómo se come isto, dirán alguns de vostedes. 
Irnos tratar de explic~lo. 

Resulta que agora o consumo. de enerxia 
eléctrica págase segundo a hora do dia en · que 
este se faga. Hai unhas horas porítas nas que se 
paga máis, unhas horas nas que se paga normal e 
outras, que coinciden pola noite e domingos é 
festivos, nas que se paga un 43 por cento menos 
do normal. Qué fai este aparato? Pois nen mais 
nen menos que anotar cándo se consumiu a 
enerx ia eléctrica. 

Faino uñha eÍnpresa galega 

Apárato. único no mercadO 

lidade esp\;)cífica) non son as únicas ideas novas, 
inovadoras, epas que cantan os técnicos de 
Hardware. ,,o xérente:--Xosé Manuel Vázquez, 
afirma. que_"tem9s moitas máis, pero de mo
mento imos. lan~ar ista primeira liña". 

Agora Hardware (verdade que se ven o caha
rro en cuestión nunca pensarian que é galega, 
con este ·no me, qué difícil de pronuncia~ ) can
ta con 10 traballadores, · cando ainda está en fa
se de laboratório. Hardware é o "sgporte físico · 
dun equipo informático", "Hardware. Enxeña
ria de Sistemas Microelectrónicos S.A." é a em
presa. -Puñéronl'le este nome, "porque ademais 
da relación, se lle puxésemos cacharro, ou un 

Asi, un, nas suas explotacións ou na sua ,vi
venda, pode programar o consumo desta · ener
xia para as horas chamadas_ val, que é cando se 
paga menos, co que o aforro pode ser moi gran
de, dado que os contadores normais unifican. o 
consumo ao longo do ano e do dia, acumulando 
todo igual. Hai tamén outros dispositivos mecá
nicos para discrimínar o consumo, pero non se 
enteran· de cando son dias festivos nen domin
gos e hai que programalos segundo o cámbio 
horár io. 

Ten especial interés este "discriminador ho
rário" para as granxas, sobretodo as de polos, 
pois que a estes anima is os te_ñen sumidos na os
curidade para que durman e asi engorden máis; 
as horas de máis gasto de enerxia, que son as de 
darl le de comer e limpalos, fanse coincidir coas 
horas nas que a enerxia se" paga máis barata. 

Cría se un ha plataf arma cidadán 

' ·igual pasa.ca e~erídido da calefacción ou coas 
incubadoras. 

Outro t_anto sucede noutros tipos de granx·as -
ou en graaxas marinas ou piscifactorias, ou pai:a_ 
·cámaras -frigoríficas, invernadeiros, etc. Voste
des poden pensar outras aplicacións. - • 

O aparato en cuestión custa 175 mil pesetas, 
e os seus promotores afirman que calquer ex
plotación normal pode amortizalo en seis me
ses. 

Esta é -unha idea inteiramente galega-con en
xeñaria gafoga, tecnoloxia galega, deseño galega, 
produción galega e capital gale~o. Como o es-
.coitan. 

As investigacións- e o r:leseño empezaron no 
mes de Abril, e nestes momentos están facendo 
os primeiros contactos co mercado: 
. E adem~is a única 'empresa do Estado deste 
tipe, é din estar dispostos a atender a demanda 
de todo o territófio estatal. 

Até agora só están facendo prototipos para a 
indústri .a~ pero pensan faeelos tanÍén para par: 
ticulares. . ' 

Pero estes microord~nadores (pois de micro
orde!ladores .se trata ainda que cunha funciona- 1 

· nome parecido galega, non vexas ti ... ". En resu
mo, o nome é cuestión de marketing. · 

Todo isto empezou cun millón de pesetas 
- pasto polos sócios da oooperativa, ainda que 

agra o capital xa é de 15 millóns, instal.acións 
aparte, pasto que estas púxoas o sócio maimitá-
rio. . 

Vexan·, en Galiza tarrién hai ideas, ideas no
.vas, e algunhas vanse levando pouco a pouco á 
prática. Asi, pando falan 'da industrializáción 
vemos como con i111axinación e poucos cartas, 
15 millóns somente, otúpanse 10 persoas, can
do a empresa ainda está en fase de laboratório. 
Qué diferéncia coas en;ipresas de enclave, coas 
contaminantes, coas depredadoras de matérias 
primas que non deixan benefícios en ·Galiza. A 
ver se non pasa como con -outras empresas do 
sector, Gaél'íco ou ·1ntelsa, poñamos por ca'so. 

As movilizacións estudiatís 
en aumento o-P.. ·Manuel · González, 

unha pedra viVa 
As movilizacións estudiantis van seguir en Galiza. O ·conflito que 
comenzou en Santiago estendeuse a outras capitais galegas. 
1 a está aprobado un calendário de movilización para as próximas 
tres semanas, tendo previsto rematar odia 27 cunha 
gran manifestación. 

O conflito estudantil por causa das 
tasas e da carestía dos pisos, asi como 
da situación en que se encontran, que 
empezou en Santiage, por motivos 
óbvios, estendeuse a toda Galiza, con 
accións reivindicativas noutras capi
tais. 

En Santiago, onde este conflito 
cobra cada dia meirande forza e reso
náncia, as principais accións foron o 
toque das tarteiras, bolsas de água, e 
outros actos de protesta na rua, asi 
com~ as consabidas asambleas e mo
vilizacións. 

Na capital universitária criouse 
ademais unha plataforma cidadana 
que aprobou diversos pontos para re
matar con estes problemas. 

Reivind f case asi o en sino público, 
gratuíto e e·statal polo que as tasas 
deben de desaparecer do capítulo de 
financiación da Universidade, que
dando só como carácter simbólico. 

Acordaron tamén pedir unha política 
de residéncias universitárias por parte 
do ~stado, residéncias que non deben . 
ser debidas á iniciativa privada, 
estatais. Tamén se pretende, corno.re
clamacións a curto prazo, que se 
abran os pabel lóns do Burgo.qué ain-
da están pechados. · 

Pede tamén esta comisión cidada
na que os coléxios maiores pasen á 
Un iversidade e se convertan en resi'
déncias universitárias, desaparece-ndo 
asi delas a selectividade tanto econó
mica como ideolóxica que agora exis
te. 

Tamén acordaron esixir que, da
qui ao próximo curso, para desean- · 
xestionar o problema de pisos, o go" 

. berno universitário crie''6.000 prazas 
en re~sidéncias _úniversitárias, 

Abogan tamén porque se faga un
ha nova lei de arr~ndamento xa que a 

Os estudiantes semellan drspostos a 
suspender a sua tranquilidade para 
"defender unhas condicións académi
cas e de vida dignas. 

existente, dos anos 4o', só pon éomo 
condición para alugar' un piso que te
fia servfcio, pedindo ademais que se 
persigan as ilegalidades. 

. . . 

· Por outra banda tamén se chegou, 
. ªº acordo de solicitar chan urbanizá

bel. para a construción de -vivendas -
para tráballadores. Estas vivencias· 
nunca poden servir pára especular cos 
estudantes, pedfndose tamén que se-

xan "máis decentes" que as dos polí~ 
gónos construídos recentemente en 
Santiago. 

·ouas liñas 
na comisión_cidadana 

Esta comisión cidadana está formada 
palas organizacións .estudantis, pa.rti
dos políticos, sindicatos, e a·lgunha 

_organización nascida para que preci
samente certos PNNs podan seguir 
"na movida", asi· como a Federación 
de Asocíacións Viciñais. 

Nun pr-imeiro momento, nesta co
misión cidadana habia duas liñas cla
ramente definidas. Unha propociada 
palas AAJ V., estando presumibel
mente o PSOE detrás, e a outra pro~ 

· piciada polos Comités Abertos de Fa
culdade ·e as organizacións nacionalis
tas. 

Estes últimos centraban as suas 
reivindicacións en Residéncias. e co
medores universitários por canta do 
Estado, mentras que as AA. VV. pe
dían máis. chan urbanizábel para 
construir máis edifícios, pero sen que 
os entrasen a controlar as imobiliá
rias, senón que serian as. próprias aso
ci~cións de viciños quen tivesen o 
con!fol. Asi, os précios dos pisos que
darian igualmente suxeitos á lei da 
oferta e da de manci ¡il. 

A Federación de AA.VV. non asis
tiu á segunda reunión dando un xiro 
o PSOE na sua·postura e aceitando os 
presupostos dos nacionalistas. 

A p0stura do ,POE e das AA. VV. 
que hoxe por hoxe controla case to
talmente o Alcalde Xerardo Estévez, 
de pedir máis chan urbanizábel e a 
proposta de pedir casas para os tra
balladores, inte'rprétas_e nalguns sec
tores como un in.tento de que estas 
mov.ilizacións lle sirvan ao PSOE pa
ra de-sbloquear o Plan de Ordena
ción ·Urbana de Santiago, que aína 
con cesións significativas aos grupos 
económicos, estes non · deixan ir 
adiante ªº depender, como depende 
o PSOE para gobernar, dos grupos da 
direita. 

O dia 21 de Outubro finou en-Vi
go o P. Manoliño, capelán xubila
do do Hospital Municipal de Vigo. · 

No ·seu testamento deixou dis
posto que o funeral fose en galega 
e o mesmo o r:iovenário de misas a 
celebrar ·na sua memória. Encarre
gou-se de presidir tal funeral no 
templo do Carme, rua L. Mora, o 
Vigário xeral da diócese de Tui
Vigo; e fixo moi acertadamente .0 

seu deber lendo unha peza lauda
~ória do ilustres presbítero finado. 
Moito clero arredor :unha oportu
n idade, a maior, que consegueu 
Don Manoliño· de dicer · aos seus 

. co legas unhas palabras de rigorosa 
crítica. ... 

O P. Manoliño era tan miúdo 
que pa~ba sen ser notado palas 
ruas da cidade olfvica~ Pero sabia 
"tronar" cando na capela do Hos
pital, ou- na patróquia de San Mi
guel de Bouzas, podia prodamar 
os direitos dos pobres e os deber 
de galegas .. Por - ambos temas so
freu, penou ·e choro u: . 

Somente pudo gozar de doUs 
anos de xubilación; moi pouco pa
ra a sua loita desde os días de se
minário. O P. Manuel·xa iniciara a 

sua xeira en pro da Galiza cr_istiá 
cos homes de Logos, 1931-1936~ 
Daquela traduciu ao galega o via
cruce e os mistérios do rosário . E 
escrebeu, sen· ter podium publici
tário, longas e chispeantes poesías. 

Fóisenos un dos poucos cregos 
que mÍlitaban en favor dos desfa
vorecidos e do país galega. Home 
que se alegraba até o éxtase cando 
saían periódicos como A NOSA 
TER RA, cando se celebraban "ro
maxes" galegas, cando se talaba de 
Castelao. Os fotógrafos captaro.n 
várias veces a figura deste crego. en 
manifestacións galeguistas como 
na derradeira á que asistiu :entre a 
barafunda de desagráv_io a Caste
lao o 28 de Xuño, ali estaba o P. 
Manoliño coa sua faciana entre fe
li~ 80la volta do gran ·galego ·e a 
dot da chantaxe dos eternos mani
puladores desta Terra. 

Lembrar a Don Manoliño é 
confortante, é. a raiola de luz que 
debe transformar a amarela facia
na· dos seus colegas, é saber que na 

, procesión da alba de glória liai un 
máis. Que aterra lle sexa leve. 

FRANCISCO CARBALLO 
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O idioma no ponto de mi~a 

A LJtHización do g&lego 
-é -cálifi-catla ~ 

,,,,. .. ~ 

de ... d8f.iciénCia llng.üíS:tiCa: 
' . - . , ' . 

-' 

~ 

_(J-n problema 
de cultura xeral 

A carta a que tace,mos referén- · 
cia na información que acompaña, 

_ ~ xunto con outras publicadas en 
A :Asociación Provincial de Empresá- pr~testa que xa son tr'es o.s frabafla- números anteriores, parecen ter en' 
rios de Hóstelaria ·da .Coruña ven de •dores deste sector despedidos -por comun unha certa sor.na ou tono 
respostar· a un _escrito, dirix'ído. pala_: non renunciar ªº direito de expresar- . "chulesco", se se quer, e son de . 
INTG, nos seguinte~te~mos: ·se _ lib.r~mén.!é. ~q,. s~1¡1 -!f:ii9_rpa,J~n-~aetir:: .. , . Pt~c.e<Jencia case -sempre ~mpre·sa-

·_'fMuy Sre5'~!11úestrós"\·-~~ : d:~'. Jl~~fZ1f. r~présion-Ungfüstica é algo""' rial.' O .binómio capital-lfogua cas-
. " f ,; ·'::;; :~,~~-.:·,¡-_ -· " .. constatábel a diário. te llana segue a~funcionar a pleni-
Le's participamQs que esta · Asocia~ -: -. Est f 't "t"t- ·· h . 1 · tude. -· . , · . · , .. . , -· · · . es e1 os cen;, J uen un a -vio a- , . · 

GIO~ no admite la .denuncia del GpA- : '~ ción da ' legalidade vi~ente, e en~xal .. Habe~ia que meter ne:> xulgado 
venio_ en la forma efectuada, -.por no · . . t"d IN ___ TG t- · d · - a toda esta xente por non respei-- -- . . .. . . ·"" sen 1 o a en pensa o recorrer -
llevarlo a caQo .en el 1d1oma of1c1al,:de ·· · ~xudieialmente, ._· - · . tar o mínimo direito legal a que 

. ' esta naci~n. , _. - os galegós nos expresemos en ga-
. De ·tal forma qué en una vez sub- Casos semellalites veñense denun- lego;· ainda que correríamos 0 ris-

sanada taf·deficiencia lingÜfstica pro- ciando a COtio descfe 'estas mes~aS CO de que o xu(z nos esi.2<iSe que 
c·ederemos a dar entrad~ _del e5crito . páxinas, ocor~idos eo.<;;,orreos, na T~- declarásemos en español. Chega-

O~Xectivos políticos 
}J.l" lefónica ou mesmo a carta da Asocia- dos a ese ponto só nos ficaria a 

ción de Empresários da Const~ución consoladora posibilidade de soli-
qe Ourense na que pedia que se lle di- citar á amábel Directora Xeral de 
rixiseh -"en cristiano" despois de re- Política Lingüística da Xunta, Do-

.. ceber unha "xerocopia" escrita nun na Paz Lamela, que lles dirixa a 
: '!·idi·om.a . (IUe descpnocemós total- todos estes señores, dentro da 
e me~t~'~; '-~ campaña de normalización, unha ' 

, 

=~ ... ~~ .• ~ ... · . ..- ~ 

A cqntiriuación resumense brevemente. algunhas. . - . . . - _ . . d · ·, d d X' d ~, . d '. Entre q catro e o vmte de .Novembi:qy~_:-~ IEll}O en todos os campos, amda sendo 

misiva animándoos a que utilicen 
o galega e convencéndoos de que 
se pocfe falar o idioma próprio e 
gañar diñeiro igual, como ben sa
ben os cataláns. Ou é que queda 
algunha outra posibilidade auto
nómrca? (Nótese que de superar a 
autonom ia lego íamos ser acusa
dos .. de querer marxinar ao espa
ñol). 

as comurn~~~IOn,s presenta ~s urante.,as orña ·as . e~~ica~ -e--~ ':¿._· de_senvolverase u~ha campaña, d~,~~ó~:""·"·"· conscientes de que i~to será un proce-
C~nstrucc1on ~aval, compl~tafldo as1 o panoran:ia --.1~1c1.ad,o · '" · , .... mafización lingüística organizada po-· - so lento. 

no numero anterior, no cal se .daba canta das con~l-u~1·ons- xerais¡ ,~· .. la , Dir.eeción Xeral de Política Lin- Perguntada Paz Laf!lela polo caso 
así como das propostas do BN.G. A ~lter~ativa da l\NTG --. _"\ ____ ~- "'gülstica. - · de · desprécio cara o noso idioma, re- Pero o realmente grave de todo 

este asunto xa non é que alguns si
gan contumazmente empeñados 
en impornos o español. O preocu
pante é que tampouco o saben ta
lar :así nos seus escritos en defen
sa do "castellano" meten o "cas
trapo", barbarismos como "xero
copia" en lugar de fotocópia, ou 
din "no admitimos la denuncia del 
convenio en la forma efectuada 
por no llevarlo a cabo ... " de ma
neira ql}e pretenden coordenar un 
fominino denúncia cun masculino 
llevarlo Ouer dicer, que estes se

fora dada xa a coñecer no número' 234 de A NOSA TERR.A. __ 0 obxectivo primordial desta cam" flexado na información que aparece 
pañ·á, segundo Paz Lamela, Directora · nesta mesma páxina, a Directora ma-

As organizacións presentes na Plata
forma para a Defensa da Construción 
Naval de Galiza, parecen coincidir á 
hora de valorar como "obxectivos 
políticos inconfesábeisí', e non ra
zóns técnicas,, os verdadeirQs motjvos 
do goberno central para levar a cabo 
o desmantelamento industrial. As 
presións do Mercado Comun pode
rian ser un deses "motivos inconfesá
beis" segundo estas forzas. O Coléxio 
Oficial- <;te l;:nxeñei.ros -Técniéos Na-
vais peñsa ademais que os plans da 
OTAN sobre a ria ferrolaña poderian 
ter influido nesta''política. 

A pesar das suas diferentes concei
cións, a:s organizacións présentes na 
plataforma están de -acordo tamén na· 
sua análise de qu.e o PSOE quer ohri- . 
gar a Gal iza a carregar ce.a maior par- . 
te da "reconversión"; sen · que se lle ~ 
vise ainda~ po'la contra, vontade rein
dustrializadora algunha. Sobre o pa
pel que deberia xogar o goberno ga
lega existen, en cámbio, niveis dife-
rentes. 

Comunicaeión do PCG 

Segun_do o PCG, o PSOE está a man
ter a opción "pqr unha reconve~sión 
naval que se oriente a unha redución 
global drástica da capacidade produ
tiva e do emprego, renunciando defi
nitivamente ao nivel h istÓrico de pre
séncia nos-mercados mundiais." . · 

"Non 'hai dúbida -ehgade~ má.is 
adiante- de que a distribuciónn terri- -
torial• dos -custes da reconversión no-n 
se faj equitativamente, saíndo perxu- ·· 
dipada ~aliza". 

Despois -de recoñecer -en concor
dáncia co goberno,.:_ que existen ex
cedentes labora is, - opinan que até o · 

· momento non existe unha política de 
reindustríalización. "Destruir pos:tos 
de traballo e pechár instalacións non 
é reconverter, é simplesmente desin
dustrializar". 

N . 25. 1"'8l@f.;.N.0l.7@MB R'® _t:wg;: 

PSG-EG 

"Sabemos -afirma o PSG-EG- que 
as empresas . na~ais, especialmente_ as 
públicas, deben s~r rendábeis e capa
ces de bastarse a si mesma_s s1;1n nece- -
sidade de recorrereñ a fon.dos públi- · 

Xeral, seria 0 de -"reforzar 0 procesp nifestou que só é posíbel incidir efi-
de . normalización lingüística, tanto c;;tzmente no caso das institucións ou 
no terreno oral _ como no escrito". de empresas con algunha relación ins-
. ·'.!!·"' titucional, nos éasos que correspon-

"Tratarf ase de o reforzar, indica P. . den ao sector· privado, como o refe-
Lamela, pasto que o proceso de nor- rido na información, só caberia o 
malización en si xa ten comezado a convencimento paulatino dos prota-cos". --.. -
pártir . doutras :iniciativas · anterio- · genistas e de tocfa a sociedade de que 

PSG-EG critica 0 feito de que 9 -.res". o galego é algo útil que debe ser utili-
_goberrio galega hon !)~rticipe_ no- p~o"' A cá~pciñ.a conta cun presuposto zado e respeitado. 
ceso de .n~gdCiación da reconversión de .35 millóns de pesetas que serán in

, naval e· pede a potenciación do auto- vertidos · na celebración de diversos 
goberno ecÓnómico de Galiza e a .co- · · actgS., difusión de carteis, etc. 
rresp· onsabiHzaéión dos gobernos :a~~ :~: 

Conferéncias e recitais 

A campaña de normalización será 
inaugurada por Fernández Albor cun 
acto a celebrar na Casa-Museu de Ro-

ñoresatacan a cultura galega e ta
mén á cultura en xeral. Este país "O , momento elexido, -d.eclara á 

.:tónomo _ e · c~.ntral: nas grandes empre: · Directora X~ral, ven enn función de 
sas ,,Q,úb.Hcas'.::,, Neste. aspecto trataríase~ poder dispor desta :parte dos ·12 mil 
de cumprir as:potencialidades de xes-· millóns re_cebidos pola -Xunta, trata11-
tión que, 'marca .o ' estatuto. ~JS _ .corr~s- do tamén de . qu~ as. datas non caí sen 
ponsabi(id.ade -goberno central-aufo~ enriba d'as testas do Nadal". · 

' non só necesita unha campaña de 
n,ormalización senón tamén unha 
de alfabetización para maiores de 
25 anos. E o auto-ódio a seguir fa
cendo das suas. Pobriños. 

salia. Ao longo das xornadas terán lu-

nómico serJa :notabefmente diferente_ Os organizadores da campaña pre
cio especif ipadó nas cónplusióhs _ tenden animar á -x:ente a utiliza,r 0 ga
aprobadas por .todas as organizacións 

. gar ·nas principa is cidades galegas con
feréncias de diversos persoeiros, asi 
como ac~uacións dos ~rupos Milladoi
ro, Brath e A Ouenlla entre outros 
actos. 

M.V. 

e nas que.se· tal~ do paso das empre
sas a un sector público galégq. 

PSG-EG r:esposta ás alternativas ' 
reindustrializadoras do goberno adu
cindo qu·e "qüén pode· crer que sexa 
máis fácil, e menos on.eroso para o 
presuposto do Estado, crlar 3.©00 
novos empregos na, zona de Ferro! 
que manter a maioria deses empregos 
na própria CODStrucción naval?". 

USO e C.O. Enxeñeiros 
T. Navais -

. Para· a Unían Si~dical Obreira, os ar
gumerytos ·polftic~s do .gÓberno ~on 
inconfesábeis xa _que -_de manifestá.
rense as . verdadeiras· razóns i:ton ian 
poder parar a indignación social. 

.A comunicación apresentac!í~ polo 
Coléxio Oficial de Enxeñeiros.Técni
cos Navais sinala tamén a falta de va
lentía do goberno para expor as suas 
verdadeiras razÓns poi íticas.. Neste 
senso, pede que se aclaren as dúbidas 
sobre a presión de Europa (Mercado 
Comun) .. a presión concreta dalgun 
estaleiro europeu e os plans a longo 
prazo da OTAN sobre a ria ferrolana. 

,_ 

Anúnciase Q peche de·· El\IFERSA 
. O Alcalde das Pontes ven de anun- lles manifestou que non teñen do posicións de forza e que as pre-
ciar que se vai cerrar a planta de , pensado extraer carbón no chan testas veñan doutrós estamentos, 
Enfersa neste município. que ocupa Enfersa, polo que isto c~mo centra is sindicais, -partidos 

. Xaime Vj·alboy fixo 0 anúncio non é o motivo do peche daquela políticos ou o próprio Concello. 
despois de entrevistarse en.Madrid fábrica. Esta posición dos traballa_tjores 
<;O presidente desta empresa. ' .- .... Aos' diri_xentes:destqS-~mpres;as . débese sen dúbida a que cre'n nas ., 

. _ Os motivos -:do" peche, .que se _ . a .delegació.n das Poht:e.s pediulles- ·· promesas oficia1s de gu,e; désapa-
. inscreb~ ·rio marco do p·roceso . de ... : ~~ qlJe- reinvfrtan ·, a.l_gunhas 'das su as · recida ,Enfersa, todos el~s pa·sarán · 
"reconversión'~ d~ s~ctor, de. ferti- ·. ·, -cu aiiti'osas_- gánánc_ias ·ñeste m.uni- , a p.Íaniilla de Endesa . . 
lizantes, estriban, segundo a em- e_ ipio. · De ser asi, estes traballadores 
presa, na dificuldade de manter' a As razóns dunha verian aumentado 0 seu soldo, pé- -
actual produCión, . os problemas desmovilización ro sobretodo .terian outras mello-
que plantex~ e transporte das r.na- Pode estrañar un pouco ao lei- . ras socia is que veñen 'reclamando, 
térias primas,. -e o. baixo consumo . · tai·s como casas, eco' n""mato. , etc. tor que, despois de sucesivos -· "" 
na zona dos ·produtos que fabrica anúncios de peche de Enfersa, Por iso é polo que· sacrificarian 
esta factoria. quedando agora só por concretar a eses postos de Úaballo. Ainda que 

Os representantes qas- Pontes 
afirmaron que tamén se entrevista
ron co presidente de Endesa, quen 

data definitiva, as movilizacións non parece tan claro, segundo en-
dos traballadores desta empresa, sina a pr,ática, que estas promesas 
máis dun cento, non teñan asuni i- se vaian cumprir. 





Na Exposición Rexional Galega 
do 185 8, Andrés Cisneros, natural de 
Santiago, apresenta a concurso once 
retratos fotográficos ilúminados e 
tres vistas de paisaxe, polo que foi 
premiado pola Sociedade Económica. 
Durante a exposición, realizouse un 
álbum · con vistas monumentais de 
Santiago, dedicado á riúña Isabel II, 
que contén vintetrfa imaxes aderidás 
á páxina. Consérvanse dous exempla
res, un na Biblioteca do Palácio,.Real 
de Madrid e outro en Santiago, nun
ha colección particular. O autor deste 
álbum, Andrés M. de Cisneros, parece 

:.., S((I O,,, mesmo. que anlOSfrou ·as fOi'.o
grafias premiadas. Non seria estraño 
que cisnetos fose unha desas persona
xes, moi da época, abertas e curiosas 
a toda inovación científica e á vez. co
ñecedores das artes plásticas. C~ne
ros apresentou na exposición, ao pé 
das fotografias, unha série de óleos 
de floreiros, mais o· xurado non os 
considerou merecentes de prémio. 

Esta coincidéncia pintor-fotógrafo 
non é casual. Desde a aparición do in
vento, moitos pintores empregaban a 
cámara como caderno de apuntes e 
ainda deixaron os pin"ceis e estabele
céronse como retratistas-fotógrafos. 
Os anti.gas ofícios, como o de minia
turista, sofreron un duro revés. Uns 
pasáronse directamente ao novo ofi
cio, ou tros resistiron até o último tér
cio do século. Un pintor miniaturista, 
Juan José Cancela Del Rio, soporta a 
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invasión do aparello mecánico até a 
sua morte, no 1886. Desde aquela da
ta o oficio desaparece. · 

Un fabricante de pelucas, Xoán 
Palmeiro, abre no 1859 o primeiro 
estú dio na con corrida Rua do Villar, 
non. 13. Palmeiro tiña un bon senso 
comercial, xa no 1855 conxugaba a 
fabricación de pe ucas -oficio distin
guido pero en decadéncia - cun "Es
pectáculo de Panoramas'', no seu an.::o 
terior estabelecimento do número 10 
da mesma roa. 

Estes "panoramas" hai que os 
considerar como experiéncias· prefo
tográficas, e desde fins · do século 
XVIII eran o bxecto de admiración 
do público europeu. Consisti;ui nun
ha tela pintada con calquer escea, 
moitas das veces unha vista monu
mental, que mediante xogos de luz e 
movimento criaba unha sensación de 
realidade tal, que os espectadores 
che~aban a aceitar . a -cópia como o
orixinal. A,s ~estas . do Apóstol do . 
1858 deron aos composteláns a opor
tunidade . de contemplar cosmoramas 
e e~tereóscop'Os, trebellos baseados 
no mesmo· sistema que tiñ'a instalado 
Palmeiro. · 

Os fotógrafos comerciantes 
A fo~ógrafia estaba nas inans de 

artesíµis,' pintores sen éxifo e outras 
personaxes, que t_anto _procuraban 9 
lúcro como unhá digna ,palidade na 
sua obra; No 1854~ prodúcese un fei
to en . Paris definitivo: un grileiro e 
m_ediocre fotógrafo, Disderi, faventa 
o retrato comercial, trátase do · carte
de-visite que reducia de maneira con-· 
siderábel o précio de cada fotografia 
grácias á posibilidade de facer dunha 
mesma placa oito retratos diferentes 
onde antes se facia un só. Dun forma
to e unha maneita de traballar no que 
primaban sóbriedade e penetración 
psicolóxica do retratado, pasamos a 
unha nc>Va pose diante da bambinela 
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Apontamentos. para U$a histó~ da f otográfia 
en Santiago no ·século XIX. 
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A intrÓdución en Galiza do invento de Daguerra e Niepce (1837), 
débese a un comerciante coruñes especializado 

en instru!Jlentos·científicos e de óptica, Enriqué Luard, que no seu 
estabelecimento de Espoz y Mina 6, realizou, na pronta data 

do 1843, "despois de numerosos ensaios" (1), o primeiro 
daguerrotipo de que se teña noticia. 

Na cidade de Santiago Q.On ternos, até agora, dados sobte 
un caso similar ou a repercusión, se é que a houbo, 

· do experimento de Luard. 

"Exposición Rexional -~alega en ~an Martin Pinário" Santia~.·~18S8' 

ou- o:··veládór que distraen ao especta- ción do seu estúdio. Asi, topámolo 
dor da persoa represent~da, criando no 1867 na Rua do Villar -21, no 
ainda· tipos _estereotipados_ de · sábio, 1869 ·no 43 e, en data descoñecida, 
político,/poeta ou artista. · na rua do Orrio. 

A carte-de-visite. popularízase en As mulleres 'non ficaron · fóra do 
todo o mundo a partir do 1860 e co... oficio. No 1866 ternos a· Francisca 

· seu custe baixísimo invadiu o merca- - León en Entre Rlos 2, e Maria Carde- · 
do fotográfico "e promqveu a estan- reUy Bosque en Orrio 46. Non sabe
darización da atmósfera . fotográfica. mqs se traballa.ban por canta própria 
Os artistas fotógrafos de!xaron paso, ou (;orno axudantes dalgun fotógrafo. 
ou mudaron, en comerciantes ·fotó- Os enderezas apontados son, en todo 
grafos" (2). caso, os domicilios. 

No 1865 . ternos en Santiago ·'cious Os irmans Buch son un ca8o de ex-
novos fotógrafos, quizá -atraídos polo · pansión· ·comercial. A fins da década 
impulso comercial que estaba dando dos sesenta ampliaron oseu estabele
á profisión a carte-de-visit/ e a:s':p~ers- cimento de Vigo con sucursais µa Co-
pectivas de boas ganáncias. ca:rlos ~ . ruña ~ Santiago. · · 
García, na Ru-a Nova 37, e Eliseo Se-º _ No 1867, un pintor de Valladolid, 
gond en Zapataria Vella 16. O pri- Baldomero Alewjún, aceitaba encar-

- méiro aderia no dorso das fotog:Íafias . gos na Ruado Villar 36, 2°. Ese mes
un cativo autorretrato e convértese mo ano trasládase, co __ seu ax:udante 
asi no primeiro fotógrafo galego au- -Domingo Sevilla, á Carreira do Conde 
torretratado que se coñeza (3). Se- e abre un gabinete fotográfico no nú
gond, natural de Noía, facendo honor mero 17. Os encargos, tanto1 pictóri
á movilidade dos fotógrafos · deses cos como fotográficos, deberon ser 
anos, muda várias veces a implanta~ escasos, pois cesa a sua actividade 

ao ano seguinte. 

Transeúntés e estranxeiros · 
C. Thurston ·Thompson, ' fotógrafo 

inglés espécializado ' na reprodución . 
de obras de arte,- visita Santiago no 
186 8, tomando. yistas da Cat~dral e 
Sobretodo do Pórtigo da Glória, c.oas 
que edita un libro ·en Londres ese 
mesmo ano. Na biblioteca da Univer
sidade de Texas conséivase un exem
plar ·e contén vinte ·fotos aderidas á 
páxina. , · 

A chegada de fotógrafos fr.anceses 
a España, atraídos pola falta de ini-

ciativa ou de coñecimentos técnicos 
entré "os españois e desprazados ·_p_ola 
fórte : competéncia no s~u · próprio 
país, materializase en · Santiag~?' en 
Loüis }:nl'.ause ·e José Guiard Burga-

. Jat, qué comezan a sua activ.dade no 
mesmo ano· no 1866. Encause, que se 
facia cham_ar Mr. Encause, e asi fir
maba- os seus retratos, abre o estudo 

na Rua do Vtllar 18-2° e tamén en 
Orrio 46. Causa baixa na contribu
ción industrial o 1 de abril do 186 8. 
O seu estabelecimento foi continua
do por Benjamin Gil Laren, ao pare
cer sen éxito, pois no 1869 ficaba xa 
pechado. Guiard era carlista ( 4) -ta
mén Palmeiro e asi o atestiguan os re
tratos clandestinos de partidários de 
Don Carlos tomados no seu estúdio 
da Rua Nova 34, que mantivo aberto 
até 1874. 

Palmeiro e Chicharro 
Palmeiro seguia coa sua lucrativa 

actividade - posuia unha cabalaria de 
luxo .cando só habia sete en toda a ci
dade- agora axudado por seu fillo 
Manuel. Trasladáranse no 186 9 a ou
·tro local, no número 25 da própria 
Rua do Villar: No 1877 Manuel Pal-

. meiro leva senlleir0 o negócio, que 
continuou até 1884 coa denomina
ción "Hijos de Juan Palmeiro". No 
· 1885 pasa a mans de J. Hermida, que 
tra'balla até 1888. 

Póla vo1tá dunha cár.te-de-visite, 
sabemos da existéncia, no 1872, de 
Anxel Rodríguez. Cinco anos des
pois, un coruñés, Manuel Chicharro 
Bisi, abre un estúdio na Rua Nova 
34, en sociedade cun fotógrafo fran
cés estabelecido no Ferro!, Ulysse Fe
rtant. Oticharro compaxinaba o· re
trato comercial cun labor documen
tal de ruas, ·edificios e monumentos 
de Santiago e os seus arredores. Pu..: 
blica, a fins 'do 1 ~80, "Compostela 
Monumental", un pequeno libro con 

· vistas impresas da cidade e os seus 
edificios máis coñecidos. A volta do 
século Chicharro mú dase, xa só, ao 
número 27 da Ruado Villar; Ónde se- . 
guirá até a sua marte no 1922 ( i, ?). 

F:otografia e pintura 

Francisco Alvarez Ruiz ten estú
dio aberto na Carreira do Conde des
de o 1885 até ofprimeiro' ano do no
vo século. Polos dados da volta das 
suas fotografias sabemos que pratica
·oa "Fotografia e Pintura". Non é que 
se dedicase á pintura · propriamente 
dita, senón que daba cor ás fotogra- · 
fias, sistema este que se puxera de ' 
moda. O clientv recebia un retrato 
coloreado, emarcado e pegado sobre 
unha cartulina. Outras veces esta prá
tica só signifi'caba ·que o fotógrafo re
tocaba as fotografias. Alguns chega;
ron a facelo de tai·. m:aneira ·que todo . 
parecido do ·m,9g~~o· co retrato era 
unha siriiples-cqfu<#rléncia. · · · 

O -cará~ter artístico que a pintura 
engadia á fotografía comprada aos · 
novos burgueses que, por ·un précio 
moi inferior aQ dun retrato en óleo, 
ficaban· plasmad<?S con orgullo da no-
va clase. .. 

Reafirmar. este carácter artístico 
chegou 'a ·ser unha obsesión nalguns 
fotógrafós. Xesus Varela Nogueira no 
1899 Üeli.ominaba -ao seu estabeleei
mento. aberto il~ Rua do . Villar 43; 
"Fotografia Artística de J. Varela" : 

Con 1José Vera 'Vila produciuse 
unha transformación á invt<rsa; con-

J 

verte o seu obiadoiro fotográfico da 
Rua do Villar n. 4, nun de litografia 
no 1889. 

· A década dos noventa 
Os vellos estúdios pecharan. Pal

meiro, Guiard, Segond, foron substi
tuidos por novos fotógrafos, . a maio
ria est3,belecidos nas mesmas mas. es
pecialmente a Rua, do Villar. Nesta 
rua, Ernesto Carrero Goyanes; tamén 
pintor.,- abre o seu estúdio no n. 43 e 
traballa até ben entrado o século. 
Raimundo Díaz, en Infemiño de 
Arriba n. 8, entre 1897 e 1901, e 
posteriormente no Vtllar 70. 

. Santiago Blanca Mora é un caso de 
com paxinación de dous oficios ben 
distintos: confiteiro. en "La Dulce 
Alianza" e estúdio do-Vtllar 33. 

Na Carreira do Conde voltamos 
atapar outro fotógrafo, esta volta 
no número 4, Xosé López Rivas, que 
traf?alla entre 1892 e 1895. . 

Afeizoados 
Entre os que praticaban a: fotogra

fia como afeizón en horas libres, te
rnos a Anxel Varela, óptico da ruado 
Vtllar, Núñez Couso, Aquiles Rive
lles, Cuenca e sobre todos eles a Xosé 
Limia. limia era crego ·e estaba de 
ecónomo en Conxo. Posuia recursos 
técnicos ahondo para se equiparar: a 
calquer profisional. Colabora nalgun
has publicacións da ép9ca e podemos 
contemplar algunhas das suas vistas 
na história da Catedral de López Fe
rreiro. 

Es tes e ou tros afeizoados merca
rian o material fotográfico na "Opti
ca V arela" ou na "'Reloxaria Grama
llo" ambas e duas no Vtllar. 

O desenvolvimento da fotografia · 
en Santiago non se alonxa demasiado 
doutras cidades galegas ou españolas 
da época,; · 

Na Galiza, a província con maior 
actividade fotográfica era A Coruña, 
sobretodo na sua capital En toda a 
provínc~ habia, en 1879, once fotó
grafos censados. No 1906, o número 
era de dezasete. Hai que facer constar 
a forte correlación que babia entre a 
actividade económica e comercial e a 
fotográfica. 

" 
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A d~cadéncia da foto~~fia <:orno 
oficio é xa evidente poi- 'éstas datas. 
A maioria do~ _ estúdios chegab~ nia
.. meJJ.te a ingresár ufllia._~ipiiµ'l part;e 
dos ben_ef ícios de déc;¡das· pasadas.· O 
précfo cobrado ,por un retrat.o che
gou, nalgun caso~ . a ser o mes:mó pofo 
q:lle se .. podia ,)nercar - uiJha postal 
"s:u:hha bonita vista da cidade". 

( 1) Xurxo Garcia Barro. "Medio ·sigl0 eje 
vida coruñesa 1834-1886 .. Edición de 
Autor. La Coruña, 1970. · · 

(2) Giseie Freund. "La fotografia como 
·docum.ento 5ocial". Gustavo Gili. Bár-
celona 1976. · 

(3) Xosé Enrique Acuña. "Anotacións para 
· unha história da fotografia en Galiza -

no século XIX", A NOSA TERRA. n. 
239, Febreir.o 1984. 

(4) Xosé Ramón Barreiro. "El Carlismo 
Gallego". Pico Sacro. Santiago. 1976. 
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. "No· amor . desencadea- . 
· .cfo ·p.ola fotografia · (por' _ 
. certas fotos) outra. mú

sica facías.e ouvir, de 
nome estrafalariamente· 

·.· ··an tiéuado: piedade". 
R. Barthes "A cámara 

· lúcida" 

!\NTON BAAMONDE , 

A quen expresa a · sua déscoñfürÍífa 
no curso das cousas non lle é imposí
bel sumirse na melancolia. Tal ·saudá
de constitue, talvez e por ouha 'parte, 
o sentimento máis poderosó produci- · 
·do pola fotografia (por certas foto
grafias). Ela -é o seu enigma máis pró-
. prio: o enigma que para _ó desvelar 
debemos conservar en tanto que enig-
ma -sen excusarnos, por iso, da re~ 
flexión crítica. 

Para esas fotos melancólicas po-· 
dia, efectivamente, lem brarse o con
ceito de saudade de Vicente Risco. 
Para el a Saudade era "cobiza do lon
xe", tanto nun senso futurista como 
pasatista e expresaba, por tartto, de
sacougo no presen,te. Ninguén dubi
da, porén, de que, para el, a dirección 
debia ser, esencialmente, cara o pasa
do, vista a sua visión crepuscular e 
mesmo apocalíptica do futuro: Para 
Risco, como. para Brañas ou Lousada 
Diéguez, a con~ervación de Galiza era 
a "raison d'ette" da necesária perdu-

• ración do pasado. 
O chamadotta unha vida auténtica, 

cercana á Terra, "que cante. o poema 
cosmogónico da lembranza e a espe
ranza" - segundo a bela expresión de 
A. Villar Ponte- implícito en tal no
ción non é, polo demais, património 
unicamente dos conservadores: baixo 
fonna de denúncia da redución das 
'relacións humanas a relacións entre 
cousas e de crítica da razón instru
mental, do cálculo e do control so
cial, tal apelación constitue un dos 
temas esenciais de Lúkacs, da Escola 
de Frankfurt e doutras posicións he-
gelianas de esquerda (1 ). . 

Non é esÍ!año, por iso, que a Wal-

MANUEL JAN El RO.CASAL 

No corazón do século XIX, entre o 
cloruro do prata e betume de Xudea 
de *epce, o daguerrotipo saído da 
cámara escura de Daguerre e o caloti
po multiplicador de Fox Talbot, nas
cia un método supremo de figura
ción, a . representación por excelén
cia, a máxima iconicidade posíbel fó
ra do o bxecto, o. k'aradigma da fideli
dade analóxica. Pero de súpeto. can
do semellaba indiscutíbel a cuota de 
obxectividade acadada pólo método 
insuperábel a sua capacidade par_a re 
xistar coa máxima exactitude o uni
verso; este devén, en pouco máis dun 
século, de elemento zoolóxico en 
unicórnio, de olio da ciéncia en dóce 
bocanada de opiáceos, de documento 
real en farmacopea. 

Arestora semella a fotografia o 
analxésico máis forte e de máis espec~ 
tro qos coñecidos_· 

Amóstranos a dor, -pero in:mníza
nos; como unha vacina int;rodúcenos 
_na enfermedade para que non nos 
afecte en demaSi.a; ensina a dor, a fa
me, a miséria, a indignidade, pero a 
certa distáncia. O fotógrafo; de gue 
rra, o reporte.iro do terceiro -mundo -
sálvanos, trai ás nasas casas os carpos ' 
destrozados, as moscas· pululando so
bre os cadáv_eres, os esqueletes supli
cantes tras do camión que reparte sé
mola ou leite, pe~o todo baixo a . lei 
despenalizadora da .comunicación 
gráfiCa. Apreséntasenos o feíto do · 
desgarro no parapeito inviolábel do 
espectáculo: suplemento dominical, 
papel couché, correcto emaquetado ... 

~ . ~ l 

A fotografia afainos a viver coa visión 
tremenda da desgrácfa sen nos imu
tar, a ci.rcunscrebela. aos milímetros 
cadrados .de clrntricromia, a orga:niza
la e arquivala na categoría . inofensiva 

·~~ ......... 
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ter Benjamin, o célebre crítico de 
quen foi ditQ de que só grácias aos 
se~ esperanza nos é dada a esperanza, 
expresara a sua desconfianza polo de- . 
curso histórico. Non _é asombroso, 
tampouco, que estabelecese como 
critério para as obras de arte o da Au
ra definido como "a rrrepetíbel. mani
fes'tación dunha lonxania". Quer .di
cer: o critério da autenticidade da
quilo artesanal, único, máxie;o, non 
afectado ainda pola igualatória racio
nalidade industrial ·e capitalista ini
miga de .toda cualidade individual. 

Por certo qu_e, n.on por azar, tal _ tai.itária . . 
conGeito _e~crebeun.o Benjamín na sua 

. "peqÜena .história da -:, fotografia". u· 
Desvelábase asi, ·pola - peculiar rela
ción que mantenen fofofil'.a.fia , ~ ·tem
po, cómo certas fotos . constituen o 
privilexia-do lugar onde ·a nostálXiá 
deseñJI a figura ·da Aura como)amen
tación polo perdido: A fotografia, en-

·tón, ao mostrarnos aquilo que ·xá~foi 
e a distáncia que :o ·separa :de nós evi
déncia o· avan'ce da .aspiración da fal
sa modernidadé a unha ident_idade to-

1 

Xustamente por isto certas fotos de 
--Veiga Roel . mentan, para nós, este 

tornarse inóspito aquel ambiente que 
era, tam_én para nós, o propriamente 
·doméstico. Elas, certamente, dinnos 
a lamentación pola lohxania daquilo 
que fot perdido ou pervive' oprimido. 
Asi, delas· pódese dicer, literalmente, 
que posuen Auia. Que, decididamen
te, producen Sa,udade. 

Fotografia . e farmáciá, 
das imax:es. Doadamente confundí
beis coas da publicidade, coas do per
sonaxe público da páxina seguinte, 
coas do cine de ficción ... A postre, 
non s~rá definitivamente o sangue zu
me de-tomate? 

Mah:l n~n remata aqÚi o ~eli· poder 
analxésieo; satisfai ademais como tra
tam ento de urxéncia o aguillón: da li
bido. Por moi extravagante ou natQ
ral que n9S pareza, o .. desexo (zoofília, 
enanismo, ·sex:group, sadomas~quis~ 

mo .. ~) a· fotografía oferécenos inter
mediación, compaña," ainda que dife
rida, .contra a soeda(le, a timideza o,u 
'o médo; ou rnesmo, quén sabe, pode 
constituirse ·na nosa actividade predi-
lecta. -. 

. ' .. ·... . . . . ..~ . 
-- · · ·:ryie}liarite'_ efas, ·reaJmynte; pe~ce be-
.mos -eunha-'-hostálxia hón falseada po
la. mercancía e á propaganda- a . con-

. ciéncia da distáncia daquilo que, non 
. o bs:fán te' '' II).iti~ani en te ansjaríamos 
;alcanzar: "a cercania á orixe. A foto
grafia eJtón, 'á fotogiafifl . de· Veiga -
R.oel entroncá coa~ su bstáhcia relixio
sa na que somos.· El enlaZ_a a técnica 
cun cérto y,alor. m_áxico ~ º· mistéri.o 
que emana·aas suas ·fotos relaciónase 
coa ct·or polo que dificilmen~e voltará 
a ser expétj.mentado . . , _ -
-· Os d~ferentes frag~entps de Pasa

.~ qo., qqe , J9.~r~~/~t,9s ~~ V~1~g' R?.el 
constitúeñ~e-, certam!.}ent' /e' segrril.élo 

~ a expresión de .Susan Sonfag, ·en ob-
- · xectos melancólicos. Mais a Saudade 

non expresa. unicamen-te un humaní
tárismo evanescente: tanién mencio
na o aniquilamento do que de bop ti-

. vo o pasado e,, pmtanto, a protesta 
contra isto, mutilado, que somos-: A 
Saudade soa, entón·, a protesta con
tra o·pres(fnte. A, como escrebeu Bar
thes, "confesión dun tédio noxento" 
produto ."dun mundo sen díforéncias 
(indiferentes)". , _ 

Fotos como "Luces de invemp", 
"Re-celosos.", "Candidez" ou outras 
expresan perfeitamenté, ao meu xüí
cio · esta alianza da F otografia coa 
Mo'rte, co que xa foi. Unha lenem~n
te anacrónica Piedade aparece,. en ton, 
por estes fragmentos eniblem~ticos 
dun qmnd'o que desaparece -e. cuxa 
cualid.ade podemos, -sen 'mentira ou 
indiferentismó moral, lembrar. O 
·apego aos direitos da orixey · vislum
brados 'através destas· imax:es da Gali-
za dos anos sesenta, tamén ten as 
suas razóns, entre outras aquela que 
foi lem brada por HOlderlin ao ·escre
·ber que "dificlimente abandona o seu 
·lugar o que habita cerca da o_rixe~·. . 

.( 1) Hai que dicer..' en torno a isto, que se a 
utopia Risquiana se situaba , descarada-
mente, no pasado, unha cértá sensibilidade 
orientada tamén a el (e contra a racionali
zación da relacións sociais en senso alie
nante que é o tema de fondo) atópase, de
cididamente, en1 LÜkacs ou Benjamin asi 
como noutros filósofos da sua xeracion 
(Bloch, Heidegger) . 

Tamén é posíbel mercar unha ·cá
mara e apontarse a_ un saf ári fotográ
fiéo, onde sirnbolicamente cohnare
mos a primitiva pulsión do cazador. 

Introducirémonqs asi, ces inócuos 
o bxectivos e parasoles, nos ritos·· da 
morte e o perigo. Ou sait provistos de 
instamatic a apurar os miserentos 
trinta .dias legais de vacacións e foto
grafar como tolos todo o. que gosta-

. ríamos de posuir: luxosas vilas, ho-. 
teis _onde apenas poderíamos pagar
nos unha ri.oite, iates inacesíbeis, ca
tedrais, fincas, xóv·enes mulleres ten
didas na · praia e nos brazos · doutfos . 

. m~a afortunados, ' ou a~olescen_tes 
que cons.ervan os ventres que a nós 
princípian a derrubársenos. 

Por último, cabe até a arte. A fo
tografiá, din aíguns seriament~, é un
ha arte indiscutíbel; ainda que se fose 
·lícito a estas alturas seguir a falar da 
arte como _ categoria, máis ben t~ría-

-mos que. dicer que é a arte a qué pO-· 
de utilizar com'ó matéria a fotografia, 
a pintura, a palabra ou. o que He pete 
en cada caso ad artista. De calquer 
xeito, aí ternos, na fotografia .. un sin
. fin de posibilidades artísticas, desde a 
casm~lid.a._de que produce, por mor de 
veladuras, má utilización, ou erro fla-

. gra1}te, unha imaxe estraña que lle · 
outorgá ªº asombrado pai de familia 
unha farde presidida pola ~moción da 
pri,meira diverxéncia da sua vida, até 
a multitude .de filtros criativos que 
vende ·o estabe_lecimento. do ramo. 

Deberían asumir os organizador~s 
de ·saións e bienais de fotogr_afia esta 
miscelánea social do feito fotográfi

. co; deberían, ca:qdo menos, deixar li

. bre · un espácio, unha parede br~mca 
· cUil' letreiro: penduré vostede a qui a 
foto• c0a que mellor se cura. 
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XQSE ENRIQUE ACUÑA 

tá;gr~fo. '-e{;¡~~ .... ~9s1f~ · ·d:o" qu~ ~eoe. · -· _máis posfbél ás _,f~tografias. Editou cas. E un artista de corpo inteiro. An-
ser uríhá ' boa .rep.ortaxé; o~men;edá- váii.a1» .destas .coleccións; as vist~s típi-· te a sua obra quebran .todos os im- · 
rios:, son refléxadcis rioif'-seudraballos cas aa bis barra pontevedresa,' sobre o ' pugnadores da F0tografia. coino Arte. 
domé.sticos/ rios -- agrfopl~&/' nos · __ seus ~ · complexo de Lomizárt.,~ e sobre o bal- : El sabe ónde está o asm:ito, cómo de'
estudcis, nps_ §eu~ i_ezo_s; 0 '.¡iata ac~bar · neário do Lérez. Esta série-re.pbrtaxe-. : . b'e _traJarse, cál é o que nel é espirito 
na. grand:iosictade.:de".espáciO.,,..dá·$alve · sobre· a antiga finda 'el.e Mortteporrei- "e :debe sobre~aír sobre os seus mate
sabatina_ ;_ .. '.·:Y.-.-='· . "'"'"'.' · ro.1'oi aprnsentada naExpositióR Re- · !ia!s~'. /Aparte-· das· suas ·mumerábeis 

Era Pint¡;.s _u,fr: á~ tént1coj.nvestiga- · xional Galeia-de -"19©~.'t1n magnífic~ < V-iStas pintorescas -algunha delas im-
". dor e estáb'a · aberto a tódó tipo de · · álbum cos orixin.iis"'él:éstas fotografias - . presa .en corys-, crónicas, tipos, etc., 

Pouco a pouc6 a investigación vai cámbio rias técnícás ·fotográ'f!cas.' Un ·consérvase no Museu de Pontevedra. _. - . a fotogr~fia artística .chegaba con sé
pondo ao descu berto a grande rique- repaso- polos orixinais -ql.ie se cdriser- . N.eto dun · dos· nemes · léxendários. - ries c~mo, a de -"Bellezas de Ponteve
za que a arte fotográfica tivo en Ga- van da su.a obra, mostta--a cantidade dás letras -galegas-"-J.Xoán Ma·nuei firi- dra'\ :i;i-a qüe reflexaba retratos de es-
liza. Aos nomes -xa clásicos que nes-' . de vaiiacións · q_ue .. P,ai, :r:i.os- procedi- tos,"-foi cólaborador•·qe ~nU-níeros-as re- pléndidas mulleres, dos que dalgun se 
.tes últimos tempos se dan · a coñecer, mentos eje\ copia e~~:a ~su-ª _iriquietude -_ ·. vistás· "grafi.cas, er'ltf ~fi;;_ qüe; cabia sa-· conservan orixinais de gran formato. 

'-- . sumanse outros que se van r~cuperan:. na procur.a de nov()s métodos e for- ·''.ilientar ! 'Yida Gallega". ' - . ..,,_ . ··~Por · iso -segqia qicindo o artigo de · 
-.do nas cidades e vilas galegas. matos que viñeran a· enriquecer a cali- '·E-sta ·re.vista, .unha ·auténtica ap.i;ó- Vida Gallega, posibelme!}.te da auto-

En' Pontevedra, a preséncia duran- dade das suas _ fotografias. Calid_ade . ···xifuaéión grá~ica d,a hist?iia g~lega de ria do seu director Xaime Sola, outro 
te longos anos de Francisco Zagala, que . b.uscaba tamén. .nas ~ife!entes . bo~ parte . d~st~ secul?, ·_ pub~~?u no home· cunha extensa producción fo-
fi~o que pasaran po~o seu gabinete edicións d~ postais <IUe realizou. En- an? 1 ~30 e ba)Xo, ·o. ti tu!~ de Nu_e~- tográftc¡:r- as fotografias de Pintos, 
fotográfico rapaces, que comezando viaba á AlelJlaña os oi:iXinai~ para que _. ~ros ~grandes_-·fo~ograf~.~ ? _un artig<? como .- as doutros moi p0ucos, mes-

. de aprendices chegaran máis tarde, a as :·pta:r;i.chas obtivesen 'a gai::antia ·de , -· sobr~ ~oaq~111 -. p~tos-:- - ~mtos non e tres galegos, sempre· din algo, e ao es-
montar o seu próprio, estúdio. E o ca- 1 que a sua impresión se achegase 0 . un ·c.onsu:trudOI mconsciente de· pla- . _ creber o escritor non ten que facer o 

. so de Lorenzo Novás que, á morte de ' , · ., menor esforzo para apostiÍlalas. Unha 
Zagala, éontinl,Jou co seu negóci6 e ráfaga da alma de Ga1iza sacude estes 
através do ·cal hoxe ternos centos de belos anacos da Texión a onde cheha 

:placa.s· oriXínais de Zagala. E 'tamén-o .Pintos .co seu obxectivo a surprender 
·cáso que hoxe trafainos: ? ' de Xoa- a parte -de.. espiritualidade escondida 
quin J.>intos. · . naqüél recanto". · 

D~spois dunha aprendizaxe. ,na Asin;iesrno a sua capacidacJe como 
"Fotograffa Madrileña"~ de Zagala, - xornálista gráfico incrementouse ton 
Pintos montou o seu gabinete pró- · · '_ numerosa_s pu blic_?cións lócais e gale-
prio .xa ao·s 'dezaoito· ·anos; iniciando- gas, e sobretodo coa sua corresponsa-
asi unha longa traxectória profisional .· · lia da axéncia Cifra, á que estivo liga-
e ·artística. Desae 1899, qu·e é a data· - do durante anos. 

· da' sua instalación na ponfevedresa Foi premiado en diferentes certa-
. ruada .Michelena, che_góú :c·oa su~ ac..:- mes_ e concl,lrsos .dos que salientamo¡¡ 

· ,. tividade _até 1965. A sua morte· foi a Medalla única no Salón Internacio-
·:idous anos máis tarde; ·o 16 de ·Outu- nal de Fotografia, Madrid, 1921 

bro de 
1
1 ~67 . L • - • ·' r:; -Gran Prémio de Honor, Medalla de 

Nun· peri6dic.o pontevedrés do ario- Ouro .con Diploma na Rexional da 
1916, o "Prog:J,'.eso'', µn inserto publi-'- Coruña de 1922- figura e Composi-
citário anunciaba que até .o dfa 25 de . ción, A Coruña 1922, Festas de San · 
Setembro do mesmo ano se fixeran Froilán, retrafo, Lugo, Primeiro pre-
no estúdid de Pintos,.17.897 clichés . mio na Rexional de Pontevedra, 
e 223.848 retrat_os e postais . . Perante J 926, Gran Troféu por ponttiación 
este dado estadís-tico, podémonos fa- máxima entre os leitores da revista 
cer .unha idea ·da irnensa produción fotográfica ·~sombras'', . Madrid, 
do fotógrafo .pontevedrés. 1944, ·Primer Premio do Concmso de 

N ascido un, 4 de Marzo de 18 81, i F otogr<!fias . do Rio Lérez, Pon teve-
estivo casado con Pilar Poncet coa dra

1 
1·951, Festas 'de Betam~os, tema 

que tivo, dous filos, XoaquirÍ e J;lilar, . - libre; 1954, Premio do Miriistério de .· 
que é 'quen ten ao seu cargo o lexen- Agriculturá, Madrid 1956, Premio de· 
d~rio estúdio. Estúdio que conserva o· · ".S.A. La Toja", O Grave 1956, Di-
sabor daquelas vellas galerias, no, que . ploma da Agrupa_ción · Fotográfica 

. se respira ainda aqueta sensación ar- Gal~ga, · 196 2, Diploma de h-Onor .e 
tística dos primeiros fotógrafos. As Medalla. aQ Mérito Fotbgrafico da 
suas cámaras vellas son ·o testemuño Xunta Nacional de Prod'ución Foto-
da cantidade de xente que pudo pa-· , gráfica, 1963. . . . 
sat e r.etratar ali. Xente como o vello Asimesmo · Xoaqum P4itos foi 
da zanfona, un músico de rua, que el rnembro de diferentes xurados como 
plasrrlou corrio documento artístico e os de o II e III Saló~n Concurso Re-
etnográfico; ou como o señor Rjcar- xio_nal de ·Fotografia ArtÍstka; orga-
_do de los Reyes, de alcume "Panden~- . nizados pola Agrupación 'Fotogi-áfica 
tas", un lob·o de mar dos máis coñeci- Galega en Vigo en 1949 e 19~0 e.nas , 
dos do arra.baldo mariñeiro ponteve- Exposi:cións _nacionai<> . de fotografía · 
drés d·a Moureira .. Persoeir0s ·da vida _· da defogacióf\ "provincial. de Edúca-
pontevedresa, como Ca~tela.o, D_aniel cióri Popular entre os anos 1951 e 
de la Sota, Alexandre Bóveda, Mando 1955. 
Quiroga, contan entre os -retratos de · Un bon exemplo do recoñeéimen-
Pintos. Todos realizados ·coa luz na- -~ to xeral da obra de Pintos é o oµrio-
tural da sua galeria," o q,ue dá unha se~ · i s9 e · pouco_ .c0ñecido .feito de _que o 

._. renidad~ especial aos seqs retratados; ~ grande pintor galego Fernando Alva-
Exemplo seria o extraorc4nária imaxe s rez de Sotornayor, pata unha d'as sµas 
do biólpgo Cruz GaJlástegui Unamu- '; obras, utiliiase un retrato d"o fotógra-
no. . . .. ~ fo _ ponteve"drés - unha composición 
· Pero quizá hab~ria que destacar a Si de nai e filio- rompend.o asi coa·sis-
série que sobre a vida cotidiana e re- ~ temática postura de renegar da. (oto-
lixiosa · dos mercedários no seu con- - grafia para a execución dos seus fa--
vento de }>oio ,realizou .este ·grande fo- Pai e fillo do .Ax.unta mento de Sal ceda.1920 mo_sos e. apl~udidos retratds. 
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VEIG 
ROE 

· Xosé Veiga Roel é un caso ,espe 
deritro do pano"rama da fotografia 
lega, comezahdo a sua fervorosa a 
vidade artístiea neste campo á av 

. zada i9ade de sesenta anos; consti 
durante os dez anos que a saúde 
1~.ermitiu, unha auténtica obsesión . 

. - N asceu en Betanzos no 189 
desde moi novo sinte o fervello da 
te e comeza a realiza¡; debúxos. G 

_da paisaxe urbana, realizando a 
, milla trab_allos d.e grande beleza 

Betanzos monumental, de moste· 
cruceiros, etc... Tamén é un gra 
caligrafista, detallista e coidad 
chegando a meter tres capítulos 
·"Quijote" nun papel de fumar. 

Leitor áviOo, completá. a sua 
mación estética coa leitura de ensa 
de arte e estudos de volum es, .. 
sas, ... 

E despois de ver unha 'exposic 
na Coruña, cando se 'converte á fo 
grafia, "comprehdin que a cám 
tamén pode expresar a_ arte". E 
mos no 1954. Veiga Roel ten se 
ta anos. 

Comeza a estudar febrilmente, 
e noite, documéntase tecnicame 
pasa dias inteiros no laboratório. 
rece. faltarlle ·o tempo. · A fotogr 
v~a en páixón. 

h. ¡ 1 

Pronto comeza a ser coñ'ecido Alguaci 
diferentes publicacións, gañando e 
.cursos en vários paises (A Coru ha clara 
Tenassa, Buenos Aires, ... ) 

A imaxe 'de Veiga Roel, coa 
·neiflex Mandeo arriba, agardando 
neboeiros., ou entre os . rnariñe· 
faise habitual "pulsando os raios 
luz", como diria seu amigo Edua 
Blanco-Amor . 

Ao t i 
do caféJ 
xunta. á 
cipa ac· 
.t0gráfic 
.cargo d1 

A su 
O seu olio criativo, visualiza fléxase 

nos, luces e sombras das. Mariñas numero 
ro na paisaxe, case sempre, está a p tido so 
séncia do home, do traballador, e Frai Pe1 
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ecido 
ldo c Alguacil. 1954 

Coru ha clara intención social. 
Ao tempo~ animador das tertúlias 

do café Español, na Coruna, onde se 
x~nta á Peña dos Fotógrafos, e parti
cipa activamente na "Sociedade Fo
.t0gráfica da·Coru_ña", ria que ocupa o 
cargo de vice--presidente. 

A sua personÍilidade artística re
fléxase en extraordinárias imaxes das 
numerosas reportaxes de fondo con
tido social, como a da Romaria de 
Frai Pedro, ou a dos vellos, qu.e- ex-

presan unha exquisita e peculiar s~n
sibilidade. Tamén as fotos dos nenos 
reflexan unha máxia éspecial. 

Desde 1964, por impos{bilidad~ 
física, abandona a fotografia dedi
cándose, outravolta, ao debux~. 

Morre en Betanzos o ' 9. de Febrei
ro do 1974. 

Recollido dun traballo de Manuel Vilariño 
publicado en "Galicia Foto". ' 

ZAGALA 
¡ : 

MANUEL 
FERROL 

,_ L. MENDEZ 

· Manuel Ferrol é un ·home lento. De.
- s~s homes lentos que ten presa por 
· dicer certas cousas da'rredor de como 
vai o m~ndo p.or aquel.a oµ -esta ·par
cela. Dos que té.n presa_tamén po r 're
cuperar ·~esa cultura tradiGional gale
ga que se v.ai perderido -pouco a pou-

. ce(: Ah, Manolo,. se ti é máis eú pu
·desemos arranxar o mundo! 

. Ferrol é un .home léhto mo1 1m-
. portante, importante na cousa foto- ,. 
·gráfica desté país'. A el se de be ·unha 
. report~~ que· deu. a .voltá ªº mundo 
sobre.· ese.2'1:é·rria que~ tanto"' sabe de· vol-
· tas· galo ¡mundo. "Os .hcmies' vellos e" .. 
novos_."·protagonis'tas d~ óufrá _l)anda . . 
~as viúvás :de . vivos, asomáronse un . 
dijl - ~q obxeétiVo da: Gáinara_ d.o Ma- ·• 
nuet para d~ixár ¡real · constáncia "do 
que fp~ -Qb qu.e.aind·a segue a ser-':a 
trá.Xica"· comedia, da. morti:viv,a e tem-
¡fofaL: ·· ~ -- - -· . -;, 

. . '~thám4ronm~ par~'. foé.el~, x'a· que 
sena vn d_ocu~ento excepctona1, pois 
viñan moitas autoridades á Coruña. · 

, Logo ·dos trfunites admirlistrativos ce~..-. ' 
le hrou se -unha -misa . de -cam paft a no 
pabellón da Aduana para despedir :r 
aquela xente, incluso habia curas que 
confe.saban.. e:r;i plep..a rua. Era moita 
xente ·a .que viña, tanto nenos coma , · 

-. Q:raioies. Teño unha fofo dún funcio- · 
nário da administración con mtlfor- -

: me,: -que e$t.ab.a atendendo a un home .. 
: . enrugado ,. escmálido ... Aquj!o eia un-
. h~ · cousa como de . fantasta;~ a x_ente 
.. estaba descontroJada, cad_a un pon· sa- . 

bia por onde andaba". . 

~Non ··é ne'c'esario · apuiar nen dtna
mizM.t>'l., cp»:v~.tsa; Ferrol xa:. sabe o 
que · q~er ·ouxi{ ) > in ter locutor e des
f~ise - por , {.alar.,... ~a eJ!liiracjón .e-. dos 
pormenores . que arrod~aron aguefa . 
repNtaxe giáfic.a .q,ae .. no= ario - 56 
imortalizou a tipo~·- 9e_ p&isaxes dos .· que$~. ían para América~desde aguel -balloii para 'revistas -como a !'Gaceta . · se~ home., q_ue virá por 'éla Ún' ou-ou-
peirao limpo dunha Coruña nídia e · 'ilustrada'~ · e o NODO. Agora comen-. tro .dia." "Tam~µ habia anédotas de · 
branca. na- que os .fálico's arr'aifa-ceus 'ta ·Gon pésar "A'televisión .'galega non xentes. como Pepitq Eumedre, famo-
non ento:rpecian a vista de "Santa .Mar- ., é -' nada,' -porque case todos non son so actor coruñés de-teatro, cando ha-
garida nen .dos~_oute4-0.s ~e Pena_Moa . .. profisfonáis do meio. Galiz.a está nun- ~ia os apropósitos, qué foi'de polizón 

\ ha· ~poca ·tle' transición de xer~cións, .a La Habana tres ou catro veces~ Ao· 
"Era unha -cidade pr~ciosa; A Coruña e cert0s ,aspectos da história _de .Gali- cliegar ao perrao cubanb, perguntóu- . 
do- alcjtlde Molina era_~unha e.ida-de · e za están sen iecóller poli! -TvG. Os lle alguén cómp foran as festas da Co-

. mcito '..rnáis alegre do" que é hoxe: .curmixasoñ 'funciós de teatro, as'ro- i:uñá; el serítiu tal sauq&cte~ que regre-
Mo,lina tiña tal person(,l.lidade, que . marfas dos- cadaleitos, van désapare- sou de polizón ou travolta, e xa non 

. pá~!e· do ~ caiáct'er .,,da . Coruña .de-hoxe cendo.:'." ·· · . , . .;_ se baixou do batco . . Claj'o que ante.s 
é debid·a á J ieréncia do alcalde. Móil- . . . . ~ os . polizó.:vs non . eran cgmo agora.; 
na. L~m-bro os ·c:á:mav'~üs de.1ionelos, Volve'ndo .a reportaxe, }t. emitra.: que O,s tiran ao mar, antes puñanse a 
"Onde .habia· un- señor .. que ia -vestido- ción, Ferre>l segµe coas _ ap.édotas: pelai: R'á,ta~a~ toqo o caíniñ6' e ao che-
cunha _sáb.anat:-~-- cada>vez: J1ue se bai- "Un dia fu.n .a B~P,ó facer µiiha repor- gar ·alá a~abouse o choio".~ · 
xaba eñsinaba o cu e nqn·'Pasaba na- · taxe sobre a cerámica, e pasando por 
da; · potqu·e , ~oi 6ufto o sensó' do hu- unha .calexa,. habia unha señoriña . Tamé'ri-. ,.'é filos'of9 do seu tempo, 

· mor. Outros _ personaxés da cidade . ~malor, de pelo entrecano, case btan- nun país onae o debate existencial é 
eran Manoliño do_ Cantón .ou o Negr~- ' ~.'.~:o, '-sentada·nurtlía'.lousa_ ao pé da por-_. , algo IIJ:áÍ.S qi.i'e cu'estiori de psicoánalis- _ 

. c.-ño.das garb.atas .. ~~-'"' .i;: t~. 'Algµéri "Jne dixo': esta é unha mu:: . tas: ~'Nunca .. témos nada;··porqµe co-
"'· · · Uyr qµe caíld.o-era nova, o mozo rriar- mo ninguén .empeza ·un día, resulta 

- ~FerroLfoi .foto fíxa dunha pelicula chou a :América· e" qu·edou de ·manoa- _ que non hai .forma "d~ . Hlie háx~ na-
como "Camaróte de Lujo'', cuxa tra- · la chamai-.ou ,:vir .buscala. Des'de aquéj · d~"._ Ferrol, un hotne forito moi rápi-
ma aconteCia 'no porto coruñés; tra:. di~, "~.9gas a&, m~4s babea agardar ao . , do. · 

XOSÉ
SUÁREz · 



Yl I Á NOSA JERRA ' 

CONFERENCIAS E MESAS REDONDAS 

Dia 8.Á ARTE GALEGA HOXE / Bar Bao, Laxeir.o, Acisclo Man 
zanp, M_ Ferrin, Xu~p Lobato 

Dia 9. FÓTO E CONTEXTO I Manolo Laguillo ffdtógrafol. 
I 

Dia 15. FOTO E MODA I Luis Revenga f Crítico de fotografiar . 

Dia 16. DESAFIO TECNOLÓXICO NA SOCIEDADE DA IMA.XE. ! 
Manuel López (Director de Foco Profesionall. Manuel Falces 
(Fotógrafo e critico fotográfico)_ 

Día 22. FOTO E ENSfNO I Manuel Janeiro f Pt;ofesor de imaxeJ. 
Antonio Bueno {Profesor di, Fotografía de Befas ArtesJ_ Josep 

. Casademont /Critico de FoIOgré;lfia). 

Dia 23. A. FOTO GALEGA I E. Acuña flrjvestigador) _ J _ Casa 
demont {Critica fotogrirficoJ_ M_ Vílariño {Presidente da 
Sociedade Fotográfica · da CoruijaJ. , --

Día 29-FOTO PROfESIONAL I X_ Abad f Fo-¡_ógrafo 
Profesional/_ Arjones (Fotógrafo Profesional}_ Cesar 
lucas ('Fotógrafo' Profesio_na!J _ M _ Gonzátez f Presíáénte 
de Asociación de Fotógrafos Profesionales de Galícia,J_ 

. Dia 3Q_ SITUAClON ACTUAL DA FOTOGffÁFlA 
DE PRENSA IV. Steimberg fFOtógrafa de Prensa). 

lugar: CASA f?A CULTURA. 

ff odas as conferéncias e mesa5 redondas teran fugar 
as 20 h,ora~) = 

---~--~ ·_.:.·---------
" ----------....... ---. 
,_ 

l 

CURTAMETRAXES 

Dia 13. 
DAGUERRE OU O NACEMENTO DA FOTOGRAFÍA I R. Leenhart 

(B/N 29') ·ESPELLO DE PAPEL I Jean Vigne (Cor 12') FOTO 
GRAFÍA E CRINOLINAS / Jean Vigne (Cor 17') 

Dia 20. 
INVENCIÓN ÓA FOTOGRAFÍA /M. Martin (Cor 21'. Cuncha de 

ouro no festival de San Sebastián. HISTORIA DA FOTOGRA 
FÍA L LV.F. B/N 30') ~N OLLO NOVO I .Jean Vigne (Cor 14') 

Dia 27. 
A FOTOGRAFÍA HOXE EN FRANCIA / J. L. Sieff, R. 

Doisneau, B. Barbey (28') O PARIS DE R-. DOISNEAU 
DELTA DO SAL / -Lucien Clergue (8') 

Lugar: Centro Cultural Cidade de Vigo as 20 horas. 

·PROXECCIÓN Ól; DIAPOSITIVAS 

ZAGALA (1842-1908) 
EQUARDO BELLO. Montaxe de diapositivas 

· a partir de tre.s albumes (-1885-1915) 
KSADO. Do album "Estampas de Galicia" 

J . SUAREZ . 1902-1974 

. ' 

·sección culturo 
. " - - . 

CONCELLO Dt -VIGO 

,. 

; 

.... -.' 
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Sendón 'e SUárez· Canal, de "Canbranco" 

~A Foto bienal é unha contribución -·á :recuperá:ción 

ANT: Cál foi a xénese do grupo Can
bránco, qué obxectivos ten, ... 
MANUEL SENDON: O grupo está 
formado por cinoo persoas: Vilariño, 
Piñón_. Vítor Vaqueiro, Suárez Canal 
e Manuel Sem;lón. Cando nasceu, en 

. Maio, pretendia dar a 'coñecer e inves
tigar sobre a história da fot9grafiaga
lega, tamén a fotografía que se está a 
facer hoxe en Galiza e dar a cojiecer 
aqui o que se cria por aí adiante. . 

A Fotobienal é o primeiro que se . 
monta seguindo est!) liña, e esfa ·pri
meira· edición dedicámola á fotogra
fía galega_ coa exposición de "Un Sé
culo de fotografia galega", que quer 
coller a dez fotógrafos galegos, non 
quer dicer que sexan todos os máis 
importantes pois podíanse coller 
moitos outros: Pacheco de Ourense 
Chicharro de Santiago, e outros, perÓ 
é unha mostra representativa sen dú
bida. 

Montouse outra exposición sobre 
fotografia actUal galega na que están 
26 fotógrafos actuais e, como se fai 
en Vigo_ preparamos unha exposición 
que apresenta cómo foi mudando a 
cidade e como a máquina de fotos foi 
recollendo esa metamorf ose. 

Outras futuras Fotobienais non só 
abranxerán á fotografia galega, pero 
si seguirán a apresentar, a medida que 
a investigación se actualice e traerase 
fotografia dou tras nacións e non só 
do Estado español. 
SUAREZ CANAL: Na fotografia ga
lega é moi importante tamén falar de 
Schmidt de las Heras, que é un dos 

· que faltan na Fotobienal~ que ten un
ha importante colección de bromó
leos, pero a persoa que ten o arquivo 
decidiu non apresentalo. 

ANT: Qué descob[imentos se fan na 
fotografia histórica galega ao recoller 
tanto material. 
SUAREZ CANAL: Nós traballamos 
na selección do material de Vigo, e 
para a nosa certa surpresa descobrí
mos· cousas importantísimas. Pache-

dun patriínónio cultural -galego fundamental" • 

A montaxe desta 1 FotobienaL que se vai celebrar en Vigo do 8 ao· 
30 de Novembro~ é responsabilidade don colectivo fotográfico 

que nasceu en Maio en Vigo. O.grupo "Canbranco" 
é composto de cinco ~ duas dá Coruña e tres de Vigo 

e encanegóuse· dos trabaDos de recolleita de arqnivos, selección de 
f~tografias e todo o que foi a montaxe da exposición, 

que conta C(j patrocínio éq~tivo ,da Co~Ilarja de Cultura-e do . 
Concello de Vigo, Dons dos ooní¡ionentes dt f·Canbiancó"; . 

Manuel Sendón e Xosé Luís Snárez Canal fa1annos da xestación da 
1 Foto bienal e do. panór.mia da fotografia en Galiza. 

Valle-Incláñ Risco, ... aí están, perfei
- lamente consenadas as .placas moití

sima xen~. E é un cas0 exemplar ne
se seíiso. Nou.tros casos perdeuse a 
pista deses arquivos e hai unha inves-
tigación pep.d~nte. . _ 

·- noutra baitda están os afeizoados 
que son absolutamente descoñecidos~
por exemplo. Eduardo Bello e Antó' 

· nio ·sáncltez. D.o primeiro só coñece 
mos tres 'álbumes que nos deixaron 
que ten fotos de Vigo ·e de viaxes por 
. Galiza adiante. e ten cousas de moito 
interés de . fins de século e pruiíeiros 
deste ... e des¡)ois o caso de António 
Sánchez. que se moveu ·á marxe da 
Agrupación Fotográficá Gallega, no 
tempo de máis esplendor cando a di-· 
maa ·Raniero nos 50 e nos 60, que ti
ña unhaS composicións moi intere 
santes e unhas magnificas reporta
·xes. Esta xente, como facia f9tos po 
lo simples prácer de fotografiar, pa
rábase en detalles que o profisional 
«de~ciaba'". 

· ANT: Parece que nos primefros pasos 
df!. fotografia. galega. é mesmo entra
do o· século. predomüuz a foto "an
tT0110lóxü:a., a foto etnográfica, e hai 

co, . llaniero, Zamora, Llanos, apre- aJgun que lJtlTece que mita esa pau
sentáronnos cousas que son moi va:- ta. •••• 
liosas, e todo sen chegar a entrar a SUAR.EZ CANAL: Hai fotógrafos 
fo~do nos arquivos. ~ como Ksado_ que i;ia colección de es
MANUEL SENDON: Hai dous niveis. - tampas pratica ese tipo de fotografía 
O -dos profisiohais · dunha banda_. te- pero que ao tempo ten ouf:tas dun va 
mos o arquivo Pat~eoo no que hai re- 1or artístico inegábel, ''A Naiciña'', 
tratos inéditos <;le Castelao, Masid_e • . uo peregrino''. toda a série das pro~· 

JOSE 

cesións. Veiga Roel creJIIOS que vai 
máis á parte artística, tamén ·Pepe 
Suárez, que ten reportaxes que non · 
se coñecen en Galiza e que se van ver 

· nesta Fotobienal: a reportaxe da 
Mancha, a da Pampa arxentina, as es
tampas de "Mariñeiros"; -o próprio 
Pintos ten un interés artístico indubi
dábel, dentro da gama pictorialista, · 
pero te~ importáncía polo momento 
en qu·e flxo esas fotos.· 

ANT-. Tense perdido moito material 
fotógráfico por non haber arquivos? 

M. SENDON: Si, moitas placas foto
gráficas raspáronse ~para aproveitar os 
cristais. Iso até agora pasou moito, 
pero empeza a reconsiderarse máis. 
Faise un labor máis sério de conserva
ción e de resgate de todos estes arqui
vos. -
. O gran problema non é que se de

rramen os arquivos existentes, o pro
blema é que a xente decátase do va
lor· comercial que podén .ter tódas 
esas fotos antigas e que estas podan 

· sair f óra de Galiza ou podan cair en 
· mans de especuladores. 

Seria terríbel, por exemplo. que o . 
arquivo de Pepe Suárez, ou de Sch
midt de las Heras, fosen comprados 

· por xente de fóra de G~a. Nese 
sentido é exemplar a postura dos her
deiros de Ksado que recuperaron o 
arquivo . cedéronno ao Instituto P. 
Sarmiento con várias condicións, so
branceando aquela que especifica que 
esa parte do arquÍvo non poderá sair 
nunca de Oaliza. 
SUAREZ CANAL: Eu penso que 
despois desta Fotobienal a xente vai 
considerar a fotografia desde outro 
aspecto , algo pertencente ao patrimó
nio cultural galego. Até agora só se 
consideraba a pintur~, a fotografia 
era algo que estaba na casa ou que 

. non se expón. Desde agora vaise re
valorizar. 

ANT. Hai características específicas 
na fotografia galega, espec-ialmente 
na "histórica" ... ? · 

A Galicia dé onte e de ·hoxe 
- pOb máis-univerSal dos nosos fotógrafos 

Q9 
edcións xerOi.s de galicia.s.a. 

\ --
A hora de· estudar á fotografía hai 

~ que pola en comparación coa foto
grafía que se. fai no resto do mundo. 
A fotografia galega, alén da xente 
qlJe veJ). de fora e a introduce~ como 
foron moitos franceses, nótase moi 
pechada en si mesma. 

Non falernos do século pasado, fa
lernos deste e, por exemplo dos anos · 
vinte. Nesa fase a fotografia a nivel 
do mundo ten uns sinais de identida
de, logra expresión própria sen o mi
metismo ·da pintura, é o . momento 
que aparece Stieglitz, ManRay, ... 

Cómo repercute ese momento cla
ve de diferenciación en Galiza? No 
Estado babia cousas, o "coll3.ge" de 
Lecuona no País Basco está ao nivel 
da vangarda, en Cataluña igtial, ... po
rén en Galiza, collendo esas décadas 
do tÍinta e o vinte, hai alguén que es
texa conectado co resto?, que a sua 
obra teña algo que ver co que faino 
mundo? Non. Dicia Acuña, no prólo
-go do lloro de Bellver, que o únicc 
que sabe o que está a · facer no resto 
do mundo é Xosé Suárez. -
· Cando entra o fascismo, a situa
ción de isolamento é moi grande, -
moito maior. Non é de estrañar, da
quela, que o "pictorialismo" en Gali
za se proJongue moitísimo, como se 
prolonga máis no Estado español que 
a nivel mundial. 

SUAREZ CANAL: Ainda hoxe se fai 
pictorialismo, ou sexa que non é-algo 

-do pasado.:. 

ANT: E a primeira vez que se van co
ñecer masivamente estes "verlos" fo:.. 
tógraf os galegos? 

SUAREZ CANAL: Fóra quen é co
ñecido, e por unha reportaxe moi 
concreta, a da emigración, é Manuel -
F errol; despois está Pepe Suárez que 
espuxo en ~adrid, e houbo algunha 
exposición máis del, e mesmo unha 
que circula agora polo Estado da 
man do Ministério de Cultura. Pero 

· iso fóra. 
Aqui ten habido exposicións dal

guns deles, pero foron moi localiza
das e con pouca repercusión. Quizá si 
sexa a Fotobienal a primeira oportu
nidade de dalos a· coñecer a un certo 
gran público. 

ANT: E nos fotógrafos novos in[l~í
ron ou influen os históricos? 

M. SENDON: A fotografía, como o 
resto da cultura, non tivo releváncía 
nen difusión, se se coñece desde ago
ra será cando e empece a saber se in
fluen, pero estivo abondo agachada 
para que non se saiba de influéncías. 

SUAREZ :Habendo un panorama tan 
cativo de pu blicacións ou de exposi
cións é . moi difícil saber se os fotó
grafos galegos receberon influéncías. 

ANT: E cómo vedes que se pode re
lanzar a difusión fotográfica, agás a 
importáncía da Fotobienal? 
M. "sENDON: O que hai que facer, 
tendo en .conta que unha imaxe ten 
valor cando foi publicada, facer que a 
fotografia chegue á xente dunha ma
neira diferente das exposicións. Pu
blicacións de libros, portafólio~ en 
papel fotográfico, posters, postais, 
milleiros de cousas que se fan por aí 
adi~te, e que aqui en Galiza redúce
se aos calendários de mulleres espi
das. Nós dámoslle importáncia ao fei
to de publicar tres posters: unha foto 
de Sµárez, outra de Ksado e outra de 
Veiga Roel; prevíamos facer sete pe
ro houbo que :i;:estrinxilo. Irnos pu-bli
car tamén oito .postais tanto de fotó
grilf os .de _"Un séculq. de.._.fot9gi;afia 
galega" como de "Crónica dunha ci
d a de"; consideramos -que é unha ma
neira de dar a fotografia a coñecer. 

Un exemplo de difusión serian as . 
"Estampas de Galicía" de Ksado. 
Vendíanse soltas para pegar nun ál
bum, e eran reprodqcións espléndi
das,... nuns poneos ¡p_eses Yendéron
se máis dun millón M estampiñas, e 
estou falando do artet 30. Ksado ten 
feito · christmas, ten ·.reito selos, ... to
do através de casas c.omerfciais que 
os daban segundo a,s :C.ompras que se 
fixesen. -°' 

XAN CARBALLA 
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Cfóllica dunha ,cidade 
Raniero F emánaez represen ta . un 
PO\.!C.O a-esa xera~ión dos an9s ·s~se~-· 
ta, .ql,Je co seu labor deron contin!J}
dade histórica a un traballo fotogra-

- fico bast ante desfarrapado despois da 
guerra. Na Fotobienal qu~ se abre es
tes dias en Vigo, é un dos importan
tes que expoñen na mostra "Crófi!ca · 
dunha eidade", que repasa non so a 

de. las Heras, Bene, Bellver, as visltas· 
esporádicas de Veiga Roel, vivían pa
ra a fotografia .. e organizaban reu-

·njóns de rebotica, · exposicións, ... 

1 história de Vigo, senón tamén a de 
toda unha época e uns hábitos, na 
procura do contraste do real e o hu-· 
mano. 

Este home que nestas liñas e para
digma de todos os da .época, dirixiu a 
Agrupación Fotográfica Gallega, que 
na sua prática era nucleada en Vigo, 
período de fins dos sesenta e a déca
da dos seten ta, até que a inclinación 
aó cine foi tirándolle a forza de ser 
motor da fotografía na cidade. 

incursions xa ' na abstracción, qtlizá 
· Terré, pero · eran, polo xeral composi

cións clásicas. O componente huma-

Dentro do grupo · destacaba tarrién., 
pola sua proxeccién-· nq ext~rior -vi
-ña de Cataluña-, Ric~d )'erré, quen 
tamén expón na Fotobién-~, "non -
por non mei;-ecer estar, na exposición 
de ·"un século de fotografia galega'!, 
senón polo seu .deséxo . <le estar _cos 
demáis fotógrafos actuáis -en p~la-
1bras dos do ·grupo Canbranco". Te
rré ten expostas fotos, ho~t'fndi_a, no 
Museu de Néw York. . ·no era esencial'". . '

. "A ,afeizón perdímola en p,arte, -
pois eu sigo a ter unha Leica e na ~a- : 
sa u-nha Linhof . porque cos anos di
versif ícanse as afeizóns, agora son r~- . 
dioafeizoadp, xemólogo, góstam e -n~
vegar, a - numismát~ca, a Jilatélia, ... ", 

-· tirando fotos abaixo .. Cando· cheguei 
onda el pediume que voltara a iniciar 
a -baixada, para poder fotografiar o 
coche outravolta. Eran outros tem
pos". · · 

Santiago, a Ruta do Quijote, Las 
Hurdes, ... a ilusión nosa era ver as fo
tos publicadas e supoño que tamén a 
dos fotógrafos de hoxe" . 

Nesa época a fotografia ~ra, -para 
os da Agrup ación, unha paixón. ~a

Raníero F ernández deriamou . o 
seu prilneiro carrete aos 8 anos, e 
desde aquela até hoxe ten acumulado 
e clasificado 20~000 'negativos. "Fo- · 
tografiáb~mos ' todos: Os actos so
ciai$, os monumentos, deportes, ... En 
todos os arquivos nosos está contida " 
a· história de Vigo' deses ános. Eu ]Jen
so que cultivábamos un estilo sobre- · 
todo realista ainda que· alguns tiv'eran 

tamén nos conta Raniero alguiílias 
anédotas daquél · tempo, "habia un
fotógrafo, Gil, que esta·ba sempre coa 
cámata ao lombo. Baixaba eu ~n co
che pola costa de Alcabre, e el éstaba 

._ Para Raniero o labor fundamental 
está no laboratório, ensínanos fotos e 
coméntanos as características técni
cas "esta fíXose nun papel aterciope
lado que dá uns negros e unha gama 
de grises extraordinária, xa non o fa
brican ... mire esta outra está feíta na 
Feira de Santiago ... " 

"Teño fotografa.do o _camiño de 

As fotos de Raniero Fernández, 
como as dos seus compañeiros na 
Agrupación Fotográfica Gallega, po
démolas admirar nesta Bienal de Vigo 
e unha delas ten un valor importante 
como documento, e é o regalo que lle 
fan estes homes ás nosas meniñas: un 
predoso retrato inédito de Castelao/ 
realizado por Pacheco nos anos 30. 

Gutiérrez, ·Jiménez, Schm1dt 

·A IMAX.E,· PARA RECtJPER~~~lA .MEMORIA-· 
' .. . . . 

FOTOBIENAL VIGO 84 
En colaboración co Colectivo Cambranco eco 
Concello de Vigo. Edición do catálogo da Most~a, 
que reproduce as fotografías máis representativas 
das t res exposicións (Un século de Fotografía \ 
Garega, Crónica dunha cidade, 26 Fotógrafos 
galegos actua;_s), e inclúe reseñas sobre a obra e a 
personalidade dos autores participantes. 

i CERTAME FOTOGRAFICO GALEGO 
Tres premios de 150.000 ptas. para outras tantas 
modalidades temát·icas (Ar<;¡uitectura rural galega, 
Festas e costumes tradicionais, O Home e a ci_dade).:. 
D~Ó.G. 26 set. 84. A data límite de admisión de 
fotografías é o 15 de decembro do 84. 

NOVOSFOTOGRAFOSCORUÑESES 
En colaboración co (3rupo Fonrñiná, e despois d.o 
seu paso por A Cor~ña, "mostrouse ·do 16 ó 21 de 
0-utúbro no Círculo das Artes de Lugo \mha 
selección da última fotogra~ía feita naquela cidade. 

OS FOTOPERIODISTAS -GALEGOS 
En colaboraéión co Ateneo de A Coruña, exposición 

· itinerante das obras 'dos actuais fot'bperíodistas 
galegos. lnaugurarase a fin~ais de decembro. · 

CLASICOS GALEGOS _ 
As obra:-s de Zagala·, Ksado, 'Ferrer, Suárez, Veiga 
Roel e outros destacados representantes da historia 
da fotog"rafí~ galeg·a,_ re~orrerán as principais 
cidades do país unha vez clausuráda a·Fotobienal 
Vigo-84. . 

. -·~ .CATALOGO DA IMAXE EN GALICIA 
Recopilará toda a lexislación cinematográfica e 
fotográfica e as actividad-fil> realizadas este ano nó 
sector da imaxe en Galiéia. Ofrecerá tamé.r:i ·un ha r 

Q.reve historia da Fotografía, o Cine e o Vídeo 
galegos, así como unha guía completa de
empresas, institució_ns, a.sociacións e persoas 
re'lacioAad'as coa imaxe no riOSO país, certame_S,· 
títulos e-publicacións. 

BECAS DE INVESTIGACION 
Tres bolsas de 400.000 ptas. ca·da unha, · 
recentemente concedidas, para investigar distintos 
aspectos da fotografía, o cine e o vídeo. D.0.G. 6 de 
xuño 84. 

FOTOTECA DE GALICIA 
e~ obxe6ti~o de recoller, sistematizar e 
salvagarda-lo material gráfico ·realizado polos 
nosos fotógrafos, cr~ouse a FOTOTECA DE "' 
GALICIA,·na qué se está a rraballar na · 
catalogación dos histór.icos e da fotografía 
pop1Jlar, así como n~ locali?ación e 

· conservación dos arquivos e fondos. 

UNTA 
DE GAUCIA (¡tp . .· u . . 

. . 

DIRECCl{JÑ XERAL DE CULTURA ~ 

e u L · r u R A 

x.c. 

I ¡ 
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Felicidádes N icaragüita .·· Discl_!rso de Reagan na ONU 

MANl)EL ALON_SO 

O triunfo das eleicións sandinistas é un.triunfo popular e uri triunfo revolu~ 
cionário. Que gañaran os sandinistas confirma unha liña que ningun obser
vador poñia en dÚbida, pero cuxo análise varia segundo a óptica ideolóxi
ca. 

Estadista Ou ·shoWman' 
XESUS CÁMBRE MARIÑO 

A victória foi ter celebrado unhas eleicións li.mpas, qon observadores in-
ternacionais, sen esixir o voto obrigatório nen lle marcar tinta indelébel PodE?ra;~ cuestionar o calibre de esta-
nos dedos aos votantes para recoñecer despois ao ausente das turnas -como dista de Ronald Reagan e a sua capa- .' 
sucedeu nas duas eleicións de El Saivador que os ia'1quis quixeran erguer cidade para presidir u'nha das duas 
en paradigma-, aturando unha guerra no norde e no sul. a rotura dunha tré- grandes poténcias. que rexen os desti-
gua anunciada polos 'c~ntras' para odia das eleicións, a situación de graves nos do mundo nesta era do terror nu-
1dificuldades económica·s, ~ ... a terr,ibel presión .b~lica e propagandística .dos clear. Mais o ql:le non admite dúbidas 
Estados Unidos. · . · ;." · · :.. ~:-_ ···" ~iJia sua,,condiciór;i de showman (de 

A convocattória de eleicións en Nicarágua desfacería todos os plar:ts do h:om'e-e;~ectá'culb) serñ'pre ben · dis-: 
Pentágono para a pátria de. Sandino. Que o FSLN. 'coovoeara unhás elei- pasto a quedarse coa función. Tanto 
cións de ·corte máis semellante ás dun país occidental que a un país en re- isto é verdade que o infh,1 ínte comen-
volución -cando menos aoque se ten visto até agora; e Niéarágua é un fito farista James Reston tenno equipara-
novo-, non cabia nos plans de quen queria presentar o proceso libertário do a Lohengrin, o' lexendário Cabalei-
coa habitual perspeitiva ma.niquea de 'bons' e 'maos' :lease pro-cápitalistas ¿. ro do Cisne, nas follas do The New 
e comunistas. Desde o princíipio a revolución nicaraguense solprendeu. Era York Times. Somente hai uíÍha ·dife-
inusual a instauración dun goberno que, arrepataf1do o Poder a un exército rénciá hotábeLque se deberia ter ea 
sobranceiramente. sanguinário, non nacia vingandose; un goberno que ·ins- conta. Mentres o personaxe wagneria-

O naso correspondente en Centroamérica e o Caribe, 
come.nta neste artigo o discurso pronunciado por Rp.rÍald Reagan 

na inauguradón da 39ª Asamblea Xeral das Nadóns Unidas. 
_Para moitos espeGialistas~ o .xiro observado polo . 

presidente nordeamericano ·e máis un show pre~eleitoral qué unha 
· · alternativa de í!acificación. . . 

" ' ,, 

~.: ___ ------ ·ó: 
o 

tauraba, para poder , sobreviver ao pé do volcán, URha economia mixta, eón no representa a :desreita e a ren.uncia-
elementos autoxestionários e elementos do capitalismo; un goberno cuxo ción·,e..,_o,..."al.ugado na · Casa Branca está ' -
maior pecado foi asulagar o país de mestres e médicos vidos en misión Süli-· tratando de conseguir outro triunfo-
dária de moitos paises, ... ah, pero tamén de Cubaa!. resoante. 

Gañaron os sandinistas e gañou o povo de Nicarágua. Un sesenta e cinco 
por cento dos votantes decanfáronse para o FSLN, e un oitenta por cento_ 
foi ás fumas. A maquinária coo que se recontaron os votos viña de Fin
lándia, Fráncia donou lápices e bo!igrafos, Noruega enviou 800.000 dóla
res e Suécia 450.000 ... todos eles P.aises democráticós segundo a opción 
que abenzoan os ianquis (ou non?), e algun deles -pertenencenté á QTAN. 
O goberno español ficou. no siléncio vergonzante e entreguiSta. . · 

Di Reston que ria apertura d.a tem-
- · parada outonal en ·N ová York repre- . · 

sentáronse dous grandes espectácu
los. Por unha banda, o Metropolita-n 
Opera Hou5e iniciaba o· seu segundo. 
centenário de ·existéncia cunha ma
xistral posta. en·escea da obra de Vag-. 

Alguns din que o que lle pasa aos gobernantes sandinistas é que He té
ñen medo ao povo, entón a quén armaron en todos estes ·anos pára defen-· . -
derse das amenazas guerreiras dos americanos. 

ner. Mentres tanto, a ONU "pr-esentaf · 
ba~' '1'· Ronáld Reagan na sua cerimó
nia "anual oomo_protagOnista princi- .~ 

Gañaron os sandinistas pero Nicarágua vai segu ir eStand-0 alerta. 

Importante resonáncia 
no Parlam~nto europeu 
da cuestión basca - . 

-

Portavoces da Coordenadorada Carta 
aos Pavos e Nacións do Mundo afir
maron, á sua volta da apresentación 
do documento subscrito por máis de 
350.000 firmas de cidadáns bascas 
ante o Presidente do Parlamento eu
ropeu en Estrasburgo, que a prática 
de torturas nas dependéncias policiais 
do Estado español e en Euskádi, con
cretamente, é un tema que xa non 
surprende nos foros internacionais. 
En Europa, segundo dixeron, apesar 
dos esforzos do G oberno español, o 
coñecimento e convencimento· de 
que existe a prática de torturas é to
tal. 

Os membros da Coordenadora, 
que anunciaron a partida doutros ca
tro p(:)ftavoces a terras de América 
L:atina ca fin de dar a coñecer naque-

. les países o contido da Carta dos Po
vos, descreberon a amabilidade e in
terés coa que foron recebidos polo 
presidente do Parlamento europeu, 
honor de difícil logro para calquer 
comisión. Asimesmo agradeceron ao 
Grupo Alianza Popular Europea, for
~.ación que agrupa a 18 partidos po-
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1 íticos europeus, os ca is lle prestaron 
a sua axuda e solidaridade de princí
pio a fin. 

Os comisionados bascos, segundo 
& Rolaron, tamén foron recebidos con 
sumo interés polos máis de cincuenta 
meios informativos internacionais 
acreditados no organismo europeu, 
ante quen realifaron unha roda de 
prensa para dar a coñecer a conxun
tura actual de Euskádi. Os temas so
bre os que centraron as suas interven
cións. sobretodo, foron· a incidéncia 

· da xa citada prática de torturas nas 
dependéncias policiais e a situación 
de clara precariedade a respeito dos 
direitos e liberdades do .povo ba.sco. 

Reacciós de surpresa · nos parl~
mentários .europeus foron observadas 
ante .o feito de que un guarda civil 
admita ante. as autoridades xudiciais. 
como a cousa máis natural e instituí
da, o encapuchamento dos detidos; 
sendo a surpresa ainda maior cando 
se enteraron de que guardas civis, fo
ran condecorados polo Ministério do 
lnterior,a pesár de encontrarse proce
sados por torturas. 

pal no pape'i .de "pacificador". -

· ~qu i é·onde radica o surpre~dente 
esp~~táculo de tintes c ircenses. ' 'Des~ · 
poi~' de catro anós _de retórica agresi
va e de. fomentar ·unha pólítica aq11a; _ · 
mentista acoílsel lado polo guerreiris
ta Caspar Weinberger e os círculos· do 
Pentágono, até o ponto de impulsar 
a chamada "Guerra das estrelas", o 
que implicaría a militarización do 
cosmos;- Reagan viraba · subitamente 
de pGstura. Ao parecer, a rnedida que · 
se achegan as· eleicióli$, o presidente. · 
Reagan está rnais disposto a escoitar 
os p!antexamentos do SeGretáfio de 
Estado George Shultz que ~acon.sella. 
unha maior moderac.;ión nas relacións 
coa Unión Sov·iética. 

lsto é o que explica a~viraxe. réaga ... 
niana. e que da notte para a mañij ' se 
teña ªl?"esentado como_ unh~ pomba 
inocente cun ramo de oliveira no bi
co. f\gora,... de reprente, propuña o ·es
tabeleCimento dun novo marco de 
negocia~ión soviético-nordeameric·a
na para deseñar o curso das conversas 
de cort:trol de armamentos para os .. 
vinte anos vindeiros. Despois de terlle 
chamado á U.R.S.S. o "lmpério do 
mal". pediu, nas vésperas das elei- . 
cións nos Estados Unidos, 1,rnhas me-
1/otes rel~cións nórdeamericano-so-
viétiéas. · ' 

A resposta soviética á oratória de· 
Reagan non se fixo esperar. Segundo 
a axéncia Tass, o discúrso do presi
dente nordeamericano era "un reci
piente sen nada dentro". un mero 

'disfarce eleitoralista. o máximo diri- taba ós gastos militares, a Adminis
xente soviético •Konstantin Chernen- tración de Reagan acumulou os maio
ko declaraba que os Estados Unidos res déficits presupostáriós na h istória 
non queren QU non están dispostos a dos Estados Unidos, erosinou a ba
entender que rion existe unha alter- lanza do comércio .internaciona l, per-

. nativa razonábel á ·normalización de m itiu a declinación da indústria de 
relacións soviético-nordeamericanas. base, e afund iÚ ec~nomicamente aos 

· Todo isto ·pocieria · interpretarse co- agri.cúltore.s de toda a ~ación nordea
mo unha acollida bastante esc_éptica · rnerican a. 
aos propósitos . dun presidente nof- . Mais Re.agan; como decia ao _co
deamericano mpvido na última hora mezo, é un gran monicreque. Despois 
polas necesidad~~ da t:;ampaña eleito- de- cai ro . ano·s. 'de fomentar incansa
ral. º• -. beimente a . éarre ira arm amentista e 

Por outra 'banda, o candidato de- de proseguir- unha .po lít lca agresiv·a e 
mócrata para a presidéncia, Wa lter intervencio n.ista en diversas partes do 
Mondale, tivo uflha recepción moi mundo (Granada, L1bano. Nicarágua, 
dura- é cáusti-ca para o discurso de O Salvador), un bon dia vaise ás Na
Reagan.' Dicindo que se trataba "dun- cións Unidas, en plena campaña elei
ha conversión no leito de morte", toral , e ·ta la de paz, de amor e frate.r
Mon.dale enumerou toda unha ladai- nidade universal. Para iso ·non vaciJa 
ña de fallas do governo de Reagan. en invocar a lñigo de Loyola, qu~ 
Duran~e catro anos non logrou aca-· · mudou a espada c;lo Imperio pola 
dar un só acordo de control de arma- cruz de Crist o , e ao Mahatma Gan
mentos ~os soviéticos. Propuxo es- dryi, que predicou a non-violéncia pa- .. 

_tender a carreira armamentista até os ra conseguir a independéncia da pá
. ceus e agora, seis semanas antes das tria fre nte ao imper ialismo británico. 

eleición_s, fala de control de arma- E o estilo de Reagan. T alv ez cunha 
m.~ntos. Aderriais. í!1entres incremen- migalla de adobio kissingeriano. 
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Polp seu interés, publicamos o resumo·dun informe elaborado por -
Jaime Ballesteros, Leopoldo Alcaraz, José A. García Rubi~, 

Pedro Bolívar e Ignacio Mantecón, todos eles . 
membros do ·Comité Central do PCE, aparecido no boletin 

informativo do Pa'rtido Comunista de Castilla-La Mancha (PCE) 
correspondente aos meses de Xu l lo e Agosto 

·e que segundo denúncian os autores "non foi inclu ído 
en ~ Mu ndo· Obrero apesar d_a sua .importáncia". 

Segundo un informe de · Ballestero~ 
e outros catro membr-os do Comité Central 

A política 

a¡:>resenta asi, senón como unha pólí-
tica de .conyerxénc;ia (...) · · · 

· "Pareceria que o que .nos preocu-' 
pase semente, · 01,1 nomeádamente, fo- "' · 
se capitalizar el~itoralmerjte as ac
cións obreiras. e pota paz, a volta ao 
partido dalguns dos chamados ren·o
vadores que se foron 'e asi, de paso, 
desestabilizar e dar a volta a algum 
comités. Máis que a unha política, es
tamos sometidos a contínuas o'pera
cións de marketing político de acor
de .'cos critérios dÓminantes nos 
meios de comunicación de ma~as ( ... ) 

< 

Erros orgánicos 

"Xa no X Congreso, o partido f í
xose a autocrítica dunha prática na _,, .. :,·· 
que pr.imaba ao instituciónal en per._ 

·de recup8ración 
.do PCE 

xu ício do trabal lo entre as masas.(...) 
Os efeitos destes erres no nosQ traba
. llo orgánico. non terian sido tan gra
ves de ocorrer nunha conxuntura his
tórica, nacional e internadonal máis Antoni Gutiérrez e Santiago éarrillo nun congreso do PSUC 
favorábel; se,· por exemplo, a transi-

. ción da Ditadura á Democracia se ti- pre garantir a auténtica autoncimia 
vese realiza.do mediante unha 'ruptui:'a dos partidos das nacionalidades e re-
radical co réxime anterior, como su- xións, de tal maneira que a obrigato-
cedeu · en ltália, Fráncia e recente- riedade dos acordes do. Comité cen-

-rriente en Port1:1gal. (. .. ) tral non anule ·a responsabilidade dos ten fracasado 
Non vt'amos que ese período xa tiña 
rematado, borrado implacabelmente 
palas tendéncias máis duras que ori
xinaba a crise económica e pola sub
seguinte tensión internacional. Nestas 
condicións entre as forzas que con
fluían cara a transición avanzaba a. 
decisi.ón de impedir que esta pudese 
ir demasiado lonxe. Para isto era de
cisivo que o proceso o dirixisen for
zas procedentes do franquismo soba 
hexemonia da oligarquía, propiciar o 
crecimento do PSOE e a direitización 
deste e isolar e desintegrar ao PCE 
canto fose posíbeo. C. .. ) 

"A realid'ade é que o partido, ind íca
se no informe, lonxe de se recuperar 
está a afondar na sua crise. Ainda 
non nos. perguntámos seriamente ¡)o
las causas profundas de qua surdise 
outro partido comunista. (. .. ) Os re
sultados eleitorais de Euskádi e Cata
lunya amostraron o fracaso do parti
do para recuperar os votos que ó 28 
de Outubro foron ao PSOE e que ho· 
xe abandonan este partido desenga- . 
nadas pola sua política, ,pero que 
non voltan ao PCE. No pleno do Co
mité CeAtral no que se discutiron os 
resultados das eleicións catalanas, 
apróbase a proposta de irás eleicións 
do 86 nunha frente eleitoral, o que 
nas condicións actuais do partido s~
ria un paso máis na sua difuminación 
cara unha "nova esquerda". O outro 
feito, de carácter orgánico, é a deci 
sión tomada polo Comité das l llas 
Baleares e a maioria das organiza
cións do PCIB de rachar toda rela
ción orgánica coa dirección dó PCE, 
ligándose ao outro partido comunis
ta. (. .. ) 

"A chamada poi ítica de recupera-· 
ción ten fracasado (. .. ) A militáncia 
está baixando no partido .e isto é asi, 
nun senso múltiple ,: descenso grave 
do número de carnés en cifras totais, 

~ · declive paulatir;io do nivel de miiiÚn-
cia (activistas que pasan a ser simples 
aderentes), comunistas que fican nas 
suas casas (con- carné ou. s~ri el) des
moralizados ante a situación do parti
do, goteo de camaradas cara o ouúo 
Partido Comunista, as finan.zas esmo-

. recen pésie ao esforzo, dos seus res
ponsábeis etc. ( ... ) · 

XESUS VEGA 

"Hoxe non todos os comunistas se comités rexionais á hora de aplicar 
sinten identificados co conceito de eses acordes. Coidamos que fenóme-

Por unha reflexión eurqcomunismo; pola contra, unha nos de carácter nacionalista compli-
despersonalizada - parte rexéitao, ainda que estexan de caron nalguns momentos a vida do 

. "Non ver este fracaso supón se- acordo co carácter indep.endente do . partido en Cataluña, Euskádi, Pais 
guir'. ir:_isistindo nunha ori.entación partido e coa via democrática ao so- Valenciano e Galiza, nomeadamente. 
que, en vez de correxir os erres, afón- cialismo. (". .. ) O dese·nvolvimento ca- A crise do partido nestas organiza-
daos implacabelmente. Orientación da vez maior nos órgaos de dirección. cións tomou en ocasións claro senti-
que ven acompañada dünha prática·-- da tendéncia c~amada renovadora, do nacion~lista. Algunha vez chegou-
que desde- a Dirección an·ula as de- · xog-ou un . papel importante en au- · se a intentar teorizar a vía ao socialis-
éisións do Congreso de respeito aos mentar a con·fusión -inicial ~té e~Jre-- mo própria da -nacionalidade, como 
órgaos lexitimamenie elixidos', esten-· ,mos irreconciliábeis. Nestas condi- algo disti.nto f do conxunto de 'Espa-
déndose a prática das · dobles direc- cións, non é.de e_shafiar que suscitase ña. (. .. ) '· 
·cións, dos ponteas, da utilización do rexeit~mentos moi fortes. s,e. ª·~~J~:.·~ ; E> f l 't' 
•sindicato contra comités(. .. ) t.~ engad1mos a falta dunha anal1se dos "'· es ases po 1 ICOS 

"Vimos 'asistindo a unha -estraña · novas aspectos que _nos plantexaban J'Non soubemos ver que o perigo 
situación na que toda· unha série' de ao t.er entrado o murido nunha nóva non só viñá do gQlpismo, que alguns 
ºnovas ·análises qüe se facian nós ar- fase, a da· ciise económica, hai que -~ ·subvalo·:-raban até ·cfue ·o 23-F lles fixo 
gaos de dirección, e que eran rexeita- chegar á conclusión de que a política ahrir os ollos, senón tamén da estra-
dos formalmente no Comité Central, · que cómpre ·neste período non .en- té*ia que a oligarquía e o imperialis-
baix.o a acusación continl'.la 9e dog7 contra·' a slia expre~ión ' axeitada no mo estaban a ava·n·zar co.n ·toda ener-
matismo, logo eran asumidos, tamén termo 'eurocomunismo (...) Por iso · xia na .democrácia española, optando 
formalmente, pero sempre sen unha· · _ propomos q4e o PCE abandon~ tál non polas formas fascistas de domt'-
análise -d~ fondo. Así condenábase a denominación (. .. ) - nio, xá esgotadas, senón por unha or-
idea de que o PCE debía abandonar o . "Nalguns. casqs téñense orixinado ganización cops.~rvadora da mesma 
apoio crítico ao. goberno do PSOE e deformacións-de carácter nacionalLs- dernocrácia. Seguíamos con toda un-
pasar a unha oposición .consecuente,. ta; sob '1a influéncia da burguesía das· ha série de plantexamentos que arrin-
pero aos vários meses afirmábase o nacionalidades e rexións. (. .. ) A vi- caba·n da experiéncia do período pré-
mesmo. Así ¡;is análises

1
sobre a situa-~ sión centralista e uniforme do Estado vio á crise· económica, dunha teoriza-

cióñ internacio'nal, o medre d'a agresi- español foi ' a característica da oliga'r- ción dos sucesos de Maio francés, do 
vidade do imperialismo-e unha posi- qúia máis reaccionária e do funciona- auxe do móvimento estudantil baJxo 
ción máis crítica sobre o ingreso na · riada máis retrógrado. O P.CE non o franquismo, da aparición do movi-
CEE, eran combatidos e conden·ados · podia descoñecer, nas __ suas estruturas mento de profisionais, do diálogo 
para lago repetilos. Outro tanto pasa- internas, esta realidade e esfotzouse marxismo-cristianismo, medre das co-
ba coa teses de que, ná situación ac~ neste senso. Mais non combátemos rrentes unitárias en Europa, etc. Era 
tual, o PCE debería dar ur1 xiro á es- c9n enerxia de abando as corr.entes a experiéncia dos anos 60 prolongada 
'querda, coa afirm'ación de que somos naciónalistas que, ligadas ·á pretendi- a España nos comezos dos setenta 
pJ!rte do movimento comünista ·ínter- da renovación, chegaron a adquirir polo esgotamento da ditadura e o 
nacional, co valor do conceito de dis- posicións to'rtes nalgunhas organiza- crecimento do movimento democrá-
cipli.na no partido, etc. Ultimamente cións, avanzando unha visión do par- tico no centro do cal estaba o PCE. 
ocorreu o mesmo coa proposta dun- tido como unha espécie de Confede- Era a ef<periéncia duns anos nos que 
ha frente eleitoral para as eleiéións · ració.n de partidos, cando non de rei- aumentaban os sectores en loita e as 
do 86, que aos ppÚcos dias xa non se nos de taifas. Ao mesmo tempo com. forzas que .... se acercaban ao partido. 

"Nunca analizamos o feito de que 
a crise dos sectores universitários do 
partido empezou antes da legaliza
ción deste e incluso antes da morte 
de Franco. Xa entón nas organiza
cións estudantis do partido, entre os 
xóvenes abogados e outros sectores 
profisionais producírase unha crise. 
(...) 

"Pensábase que canto máis nos re
novasemos máis rapidamente ocupa
riamos o espácio eleitoral do PSOE, 
reproducindo en España o mapa elei
toral italiano. (. .. ) Nas condicións es
pañolas, as consecuéncias non podian 
ser outras que o cada vez maior de
sarme ideolóxico, político e orgánico 
do Partido ante as dificuldades reais 
que se nos estaban a apresentar, o 
crecimento das corren.tes d ireitistas e 
liquidadoras. (. .. ) 

"Por último, sinala este informe, 
entre as medidas a tomar polo parti
do estarian as de recuperar o carácter 
de partido de clase, evitar o perigo do 
pacto social, combater o nacional is
mo nas próprias filas, facendo que o 
partido se rexa polo principio de :un 
só Estado un só partido, loitar contra 
o atlantismo, pola reforma do exérci
to, pola mellara do traballo d.iário da 
militáncia, etc., entre outros obxecti
vos". 

"Corremos o perigo de que moitos cidadáns 
pensen que todos os partidos representados 
nesta Cámara somos ·¡guais'!. Foi, curiosa
mente, unha .das frases menos comentadas 
do recente debate parlamentário pésie a que o debate 

,.· 

Agora, como antes, a "razón de Estado" é o 
supremo argumento qáe se invoca para xus
tificar a- reconversión, negar a prática da tor
tura, facer apoloxia da Guarda Civil e man
ter ao Estado español no bloca militar atlán
tico. Hai unha diferéncia : Felipe González 
dispón dun cheque firmado por de~ millóns 

frente á inércia ideolóxica presente en am
plos sectores da povoación -e alimentsida 
polos "teóricos"· do sistema- que consideran 
o labor gubernamental do PSOE como o · 
froito próprio da esquerda realmente exis
tente. 

Os momentos máis surrealistas do debate 
parlamentário foron protagonizados polos 
voeiros da Coalición Popular. Menfres Rafael 
Termes alababa publicamente a política eco
nómica· do _goverpo, Fraga asumía o difícil 
papel· de atacar a xestión do equipo de Bo- ' 
uer. Ouerendo búscar unh.a certa identidade 
perdida, o xefe de. AP deixou constáncia da 
sua~ impoténcia como alternativa triunfante 
en 1986 : os próprios inqué_ritos realizadas 
.polo grupo aliancista confrrmaa o retroceso 
das suas expectativas ·eleitorais. Miguel Roca 
marcou as distáncias con Fraga buscando un 

-.o_ seu au·tor -Santiago Car:rillo- personifica -
unha opción política que fixo dos "grandes 
pactos de Estado"' e-dos "governos de con
centrac.ión" o eix.o central da sua estratéxia. 
Que Carrillo pronúncie, agora, · semellante 
frase é todo un ' síntoma. A coincidéncia en- · 
tre o comezo do debate e a marte de Raúl 
losa nunha manifestación obreira de. Xixón 
tracexou unña liña de 'separación moi .fonda 

, entre a tribuna parlamentária e a vida da rua. 
As ·intervencións de Felipe GOnzález fo

ron unha continua invitación a secundar os 
. pontos d.e vista de Charles Peguy sobre ·as 
tozas . soc1a1s, buro9rático-parlamentárias : 
"todos estes homes, todos estes partidos que 
loitan entre si, ou que. aparentan loitar, (. .. ) 
pertencen, certamente, ao mesmo- partido 
grande e úniéo ... da burocrácia". O presiden
te do governo tencionou demostrar que unha 
causa é predicar cando se está na oposición e 
outra m'oi distinta -dar trigo cando se teñen 
responsabilidades gubernamentais. Ouerendo 
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q_u.e nun~a 
existiu 
fundamentar a coñecida tese- de que a es
querda só pode facer o que ~les están facen~ 
do, veu dar· a razón aos que pronosticaron en 
Outubro de 1982 que o PSOE non acadaba o 
Poder senón que este acaparaba ao partido 
fundado por Pablo Iglesias. " 
· , As semellanzas entre Felipe González e 
Adolfo Suárez fanse evidentes para calquer 
espectador deste tipo parlamentário añual. 
Diríase que o primeiro é o continuador, nun 
tempo histórico diferente, do labor que lle 
tocóu desenvolver ao dirixente da vella UCD. · 

· .de eleitores. Con el na man, -está decidido a
vencellar a sorte histórica da esquerda á xes
tión do seu governo. Observaron o tono agre
sivo, despectivo, mesmo autoritário; que uti
lizou frente ás intervencións de certos depu
tados do grupo mixto? Escoitaron os tópicos 
anticomunistas .usados polo_ inquilino da 
Moncloa para rebater as críticas formuladas 
por Cafrillo? Esta · belixeráncia tan acusada 
pode ser un indicador do nervosismo guber
namental diante do resurdimento da movili
zación obreira. Porque se ben é certo que, no 
terreno eleitoral, o PSOE ten moitas posibili
dades de' seguir disfroitando dunha posició 'f! 
hexemónica verbo das forzas da esquerda 
non é menos real a existéncia dun movimen
to de oposici6n á política socialdemócrata 
que hoxe está situada fóra dos circuítos do 
Poder. Para iso, esta esquerda deberá facer 

· novo liderazgo para as forzas da direit~. - O 
seu probleni'a é · a falta de tempo :desprazar 
ao de Vilalba noné causa de catre dias. 
, .O debate de 1985 ameaza con ser moi 
aborrido :repetirase o de agora, correxido e 
aumentado. Por qué non a'ceitan routras pro
postas? Pór exemplo : Lin debate entre o 
"país real'.' e o "pai's oficial", P.oderán, ade
mais, anunciálo dun xeito moi 'chamatjvo: o 
det>atf} que nunc~· existiu. · 
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Memento militar 
XESUS CAMPOS 

Haf caras, apariéncias de· repentina 
clasiJicación, tan súbita como se se 
trat~se de máscaras. Por i~o será que 
se acuñol,I_ un feliz calificativo :care-

'. tos; 

Carlos Fernández é unha ·delas. 
Trátase dun pintoresco hlbrido 
cuartelário que desde as páxt~as de 
La Voz de Gaticia nos aterece dia-

.riamente. o termómetro mili~Cl i; .Po
·lp·meh9s a temperatura q J~ el toma 
de '& i~o ~stamento e que .polo xera·1 

-. non, dista moito da que tomamos os 
, que andamos máis ou men~s aten

. tos !JO , que se coce intrama~os cas-
. trenses. · - · ,, . 

Orfo.a'e pai' -militar, por s~pues-.. 
to_,. ~ con posterioridade de nai ~-a 

celebrada restauradora Chonina 
Santander, educadora dos .manteis 
da_s .. ilustradas cociñas da burguesia 
coruñesa-, Carlos Fernández foi 

desde temperá idade un cativo edu
cadó p~ra neno prodíxio. Sen dúbi
da cambraba os. soldadiños de 
chumbo pala preséncia hierática nas 
tertúlias de mesa camilla arredor do 
té con pastas, servindo de espello 
ambulante de virtudes fil iais ás se
ñoras carregadas de· alfa ias e colares. 

- Cairlitos; dile a Doña- MÓdesta 
cuál es la raíz cuadrada de veinti-

1 llill!le111e .• E ·carlitas enchia .o peito pa
ira dicer prontamente a resposta e, 

' de· paso, oferecer máis núm.eros dig
nos de aplauso :a táboa do oito, as 
datas d as sete últimas erupcións do 
'volcán Stromboli, a lei de Boyle
Mariotte ou as coordenadas de Sara
xevo. 

-Bien, Carlitas, ya es suficiente. 
O mao é que hai casos en que o 

recoñecirrÍento como neno prodi'xio 
chega tarde, de ta·1 xeito que hoxe, 
rondando· a cua'rentena, segue· s~ndo 
chall'.lado Garlitos Fernández ·por 
tantos que reviven . na _sua .figura os 
perf is dos seus proxeni1orés; e. asi 
arrastrará de por vida _esa disminu
ción nominal que c_aracteriza aos se-

·1 xoSE LOIS 
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ñoritos criados entre 'tertúlias con 
té e pastas nos primeiros pisos das 
ruas céntricas das capitais de pro-
vírfcia. ' 

Carlitas· Fernández · ten un ex
traordinário parecido físico con Ja
vier Gurruéhaga, o cantant.e da Or
questa Mondragón, e incluso seme
lla que levase os ollos pintados co
mo os actores do cine mudo ameri
cano. Como os actores do cine có
mico que sempre acaban recebendo 

· unha tarta nos fuciños lanzada por 
algun pícaro. 

Ten un aspecto branduxo, mol, 
que se materializa nese seu xeito de 

·dar a man, sen brio, c9mo se estive
. sen oferecendo un frotador de go
ma desinflado, como algo feble e 
viscoso, un ganso enfermo, unha 
oca moribunda, un Michelin de pro
paganda · coas instrucións para in
flar. 

A sua pel é da cor do hepatítico 
que de súpeto descobre unha diabe
tes, por . se fose pouca ·cruz, inda 
que a falta de cor seguramente se 
deba á cantidade acumulada de ter
túlias en primeiros p¡sos de tonos 
pardos, coas cortinas .entreabertas 
para apartar dos ollos o pecado dos 
bañistas no v.erán, das mulleres fu-

. mando pola rua, das saias-tubo, dos 
amigos da família, de vida licencio
sa. Con tal ruinoso aspecto, Garlitos 
Fernández non ten maior aspiración . 
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que a de converterse no Vizcaíno 
· C_asas: galego. Pois qué ben. Segura

mente se trate dun signo máis de es
tabilidadé democrática e saúde au
tonómiéa. 

1 ntentou con escasa fortuna. con-
· werterse nun .l_an Gib.son loc·al, pu
blicando un interesante libro sobre 
a Guerra Civ.il en Galiza. Lago ocu
pouse de temas máis ~o estilo de~ 

·, .Ricardo de;l'a·Cierva, ~antJo se'puxo . 
a investigar o enigma de Paracu.e
llos. Unha divertida escolma tardia · 
do franquismo serviulle para inten-

- tar un look· Vazquez Montálbaniárr 
e finalmente unha aportación máis 
-a vixesimosétima ou asi- á histó
ria dos militares na transición. Fi
nalmente os seus traballos -non 
exentos da mellor cr(tica e consello 
do estamento militar- oriéntanse 
polos cam iños do best-seller recor
datório de antigas fidelidades e ads
cricións ao Movimento, cando xa 
estamos todos máis que ilustrados 
acerca das fidelidades pasadas, pre-

·sentes e mesmo previsíbeis segundo 
os ventas, dos nasos mandatários. 

Encantador Carlitas nos chalés 
de verán dos militares de gradua
ción nas cercanias da cidade depar
tamental, sorbendo pausadamente o 
té no xardin, escollendo delic.ada
mente as pastas co dedo meiniño er
gueito. 

-Oh, mi general, una avispa so
~re la servilleta 

Languidece o seu ollar de cine 
cómico mentres repasa coa autori
dade os crimes de Paracuellos, as 
anédotas da Frente de Jeruel, as de
claracións de Bautista Alvarez que 
pacientemente retalla dos xornais, o 
seu desexo de ter nascido unhas dé
cadas antes, para pedir o ingreso na 
Abwher. Pero cada década ten o seu 
lánguido bebedor de té con pastas 
en xardin cuartelário. El viu a luz 
cando o reparto de Ya Ita e daquela 
xa andaba Augusto Assía mercando 
os paquetes ,de tés orientais en Ha

. rrods. 

A 
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Unha 
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asoc1ac1omsmo "reflexión" ~de-·base " 

O 1 Co.ngreso O-alego de Animación Sócio-Cultural 
celebrouse en Santiago con variacións sobre o programa. 
O debate e a relativa contestación interna obrigaron aos 
aorganizadores a modificar o programa e incluir unha asamblea 
do asociacionismo de base que culminou na decisión 
dunha reunión das entidades implicadas na animación sócio
-cultural para o próximo 13 de Xaneiro. 

A xornada do primeiro dia· cen
trouse en coñec.er as experiéncias 
que no terreno da animación só
.ico-cultural se teñen feíto no es
tranxeiro. As experiéncias suíza e 
francesa, especialmente, a portu
guesa exposta por Antón Cabral, e 
un panorama da ASC en Venezue
la por Gertrudis Rojas consumiron 
o tempo de debate, que en boca 
de moitos asistentes -quizá por 
unha falsa expectafr(a- aborriron 
e non aportaron nada. 

Porén, en palabras de Genevie
ve Poujol, "rion veño a dicer o 
que se ten que facer, senón a ex
plicar cál fo1 a nosa experiéncia en 
Fráncia para que se coñeza e non 
se caia nos mesmos erros". A po
néncia da Poujol foi unha das máis 
densas deste primeiro dia, e co
mentou a eclosión que tivo a ASC 
no seu país no despegue económi
co dos sesenta, período no que o 
Estado construiu 3.000 casas de 
cultura, 800' centros sociais e 800 
casas da mocidade. Aquela rápida 
e masiva implementación de cen
tros deixou ver, anos despois, un
ha crise provocada, en parte, pola 
indefinición do papel do animador 
Entrados os setenta, reivindican 
un esta tu to profisional indepen
dente que Hes permita facer o seu 
traballo cunha meirande indepen
déncia dos concellos e institución, 
cambiantes na opción política. O 
fincapé na institucionalización da 
ASC foi un dos pei:igos. maiores 
apontados por outros ponentes e a 
Poujol tamén fixo referéncia a que 
se detecta a aparición dun f enó
meno de · aproveitamento comer
. cial (ordenadores, videos, novas 
tecnoloxias ... ) ao · amparo da de
manda cultural que se xerou nes
tes anos. 

A experiéncia suiza 

Daniel Dind incidiu no papel do 
animador como persoa prática e 
de acción .e o menos comprometi
do posíbel coas institucións. Ex
plicou o . caso suízo no que o go
berno asumiu globalmente unha 
política de animacipn sócio-cultu
ral, observándose agora cómo se 
criou unba espécie de pequena
-burguesia cultural, e unha certa 
división social entre "receptores 
de cultura" e "técnicos de cultu
ra". Para Dind a político sócio
-cultural ten que misturar unha 

. prática social de equipamentos. e 
prom0ción, e un traballo militan
te no compromiso cultural: "os 

. animadores de ben preocuparse 
dos colectivos máis marxinados 
e situárense á marxe das situa
cións ". 

Houbo intervencións ese dia ta
mén de Carlqs Xohán Díaz, que 
deu unha ampla perspectiva do 
seu traballo no município suízo. 
de Le-Lignon e de Federico Salz
man,. un chileno que ttaballa na 
formación de anim~dores en 'Tú
nez. 

Inícianse as protestas 

A xornada matutina do dia 2-; que 
se dedicaba ás experiéncias do Es
tado, tivo como inte:rvención des
tacada a de Ezequiel Ander-Egg; 
consultor da UNesco -ver reca
dro-, e serviu para detectar · nos 
corredores o desánimo dun sector 
dos asistentes, que sumaban un to
tal de perto de 500 persoas. A 
pancarta que penduraron nos mu
ros da Faculdade de Medicina a 
xente do colectivo "Eira Nova" de 
Santiago, resumía:' parte das posi
cións "o que debería ser ún foro 
aberto de discusión da problemá
tica que a ASC ten en Galiza, con
verteuse nun acto· aborrido, ianfa
rrón e petulante ... Qué pasa coas 
bibliotecas de bárrio, coas asocia
cións culturais, cos movimentos 
de tempo libre , coas colónias in
fantis, casas 'da mocidade, educa
ción de adultos, asociacións de vi-

; - ?" • -
ClilOS .... 

A mañá do día 3, e toda a xor
nada, estaba dedicada a Galiza. As 
exposicións de Basílio Losada~ 
Manuel Rivas e Antón Fraguas, ser 
virori de prelúdio a un colóquio 
que, máis que tal, foi unha crítica 
ás conceicións do Congreso, espe
cialmente mantidas por xente liga
da á Federación de AA.CC. Criti
couse a montaxe do Congreso "fei 
ta desde arriba e sen participación 
do asociacionismo de base rele
gándose a este a unhas mÍnimas 
comunicacións de dez minutos" 
propondo_deseguida un cám bio n~ 
programa e unha reunión das aso
ciacións participantes no Congreso 
A prc:>posta foi aceitada pol~ orga
nización e centrou a atención do 
dia. Xan Bouzada, que representa
ba no Congreo as posicións da Di
rección Xeral de Cultura, referiuse 
au tocriticam ente ao plantexam en
to do Congreo no tocante á manei 
ra de ter sido organizado, pero alu 
diu ao saúdo no que se anunciaba 
"o futuro início de xornadas mo
nográficas centradas xa só en Gali
za e dedicadas a temas e.specíficos 

" 

Alusións á situación 
lingüfst,ica e ás subvencións · ,,.. 
As demais intervencións chamaron 
a atención sobre o desvencellamen ..
to do Congreso e a realidade anor
mal da culturá galega •:,quen 'Veña 
ao ·Congreso pensará que estamos . 
nu'n país, normalizado, cando ain
da se dan casos de represión pok> 
·uso do idioma", ao que se respos
tou desde a mesa que se asumía t 
totalmente o plantexamento nor-

. malizador, pero "é ·unha compe
téncia do departamento de políti
ca lingüística". 

·Tamén a alusión do alcalde de 
Corcubión á política de subven
. cións d~s institucións "á U niversi
d.ade popular de Corcu bión déuse-

_ lle nos anos que leva funcionando 

100.000 p~setas e á Universid.ade 
do Atlántico, que só ten de popu
lar que a organiz~ :un partido que 
asi se autodenomina, dánselle 11 
millóns", que provocou un aplau-

~ so, foi respondida _como iii-com-' 
peténcia dos organizádores do 
Congreso e dos seus departamen

. tos, :·son outros os que firman". 

A xuntanza da· tarde tivo unha 
acollida moi grande e asistiron 
perta de 1 SO persoas, entre as que 
estaba o próprio Alvarez Pousa, 
Director xeral de Cultura. A reu
nión obrigou a suspender a previs
ta exposición da agrupación Santa 
Cecília de Marin, quen se sumou 
ao debate, e foi un repaso aos pro
.blemas máis xerais, non concluín
dose nada concreto, só a necesida
de dun debate maior entre todas 
as asociacións de base_,_auséncia d.e 
conclusións que se repetiu na de
rradeira xornada do Congreso . 

Ander-Egg interviña tamen na . 

sesión final para áfirmar ·que "se 
pode constatar que no Congreso 
se fixer·a todo o contrário á ·ani
mación sócio-cultural, pero cons
tátase a existéncía dun movimento 
vivo; e é necesário superar os en
frentamentos trivi<lis". Na sesión 
de clausura, q-ue contaba coa asis~ 
téncia de Xosé Luís Barreiro vice
presidente da Xunta, producÍuse a 
retirada, no momento da sua in
tervención, dun sector de asisten-
tes. · 

Despois do xantar de despedida 
houbo unha reunión entre unha 
comisión das entidades asistentes 
e a própria Dirección xeral de Cul
tura, que convocarán, segundo P\!
demos sa.ber, unha asamblea de 
entidades culturais · para o 13 de 
Xaneiro, tunha orde do dia míni
ma e .ainpliábel, que trata.ria a pro- · 
blemática comun das asociacións 
e P!opostas de acción conxunta. 

XAN CARBALLA 

Ezequiel Ander-Egg 
V ~stede dif erenciou entre 'acto 
cultural' e 'animación sócio-cultu
ral'. 

E que hai unha confusión xe
neralizada. Hai moitas actividades 
culturais que son válidas e precisas 

. e non son animación sócio-cultu
ral. Unha acción· cultural é ani
mación. cando ten o· propósito de 

·facer partiCipar á xente. E algo 
que xurde .máis desde a base que 
desde a cúspide. Aínda que tamén 
os gobernos poden facer propostas 
de tipo cultural. · 

Como se articula, a animación 
. nun contexto de desigualdade lin
güística, de perda do.s valores pró
prios?. 

Un principio da animación só
cio-cultural é traballar na liña de 

_ 9ue ~ xente afirme a sua pr6p.ria 
1dentidade cultural, e eso está na 
defensa da própria língua. Moi 
vencellado a esto, case inseprabel, 
é que a xente teña memória histó
rica, e aí · . ten unha importadón 
decisiva a ASC. 

sobre 

Teledeuni 

LINO BRAXE 

Se .o te~tro m4?cico, de fondura 
conceitual e ·de linguaxe, se atopa . 
en Alei:nánia e Inglaterra; a faísca -
inovadora e de absurdas extrava
gáncias pervive· en ltália. Nesta li
ña última de teatro ocorrente e 
de axilidade nas montaxes, de es
cenas mutáveis que van direita
mente ;to espee<tador, se pode in
cluir o "Teledemµ" -de Els J oglars. 

"Teledeum" é un espectáculo., 
que só se comprende desde a xé
nese personal do teatro que posue 
Els J oglars, unha xénese que afir
ma qlle o fenómeno do teatro par~ 
te do· actor. Para eles, o actor é o 
todopoderoso, o deus o 1·ei do tea
tro: Cun espectador e un actor, o 
teatro xa é posivel. Unha maneira 
grega de entenqer a filosofía da 
farsa .teatraL Eles traballan desde 
o embarazo dunha ideia, até a 
conceizón escénica da mesma; im
provisando entre cervexas, tabaco 
e diálogos, que agardan xurda a 
obra. 

"Teledeum" ven set, sen mais, 
unha comédia de sotanas e casu
las. Unha comédia que, a diferén
cia dou tras, máis tradicionais, que 
plantexan conflitos frívolos ou 
amorosos, trata o tema da relixión 
co maior dos desenfados. Uns cre
gos, representantes. das relixións 
ocidentais, están reunidos nun pla
tó de televisión para grabar unha 
cerimónia, aparece un realizador, . 
e comeza o · desenrolo, o motivo, a 
desculpa para provocar o riso. 
Mais a · obra non te"ntá discutir o 
dogma ou a fé, senón simplesmen
te rebaixar a carácter humano aos 

- burócratas da relixión; Quer dizer, 
atacar con sibilina irania, a orxia 
elesiástica._ E pois, unha mostra de 
teatro contemporáneo e vixenty,,. · 
xa que · frata o inmediato, o qúe 
está no entorl!..O, na sociedade; e 

.que por iso, -precisamente, resulta 
polémico, como poden ser polémi
cos a rádio ou a prensa, se tocan 
teinas que están presentes na vida 
cotidiana. 

Pasando ao que foi a obra en si, 
compre dizer que despois dunha 
primeira parte un pouco fácil no 
seu desenvolvimento, con chistes 
coñecidos e en exceso presumí
veis; vimos unha segunda parte 
moito máis · acertada e_ orixinaI; 
cunha magnífica axilidade nos diá
logos e na interpretazón. Para re
matar, un· final surprendente, e 

. que se quedou co público ao ins
tante. Mentres, a xente 'abandona
ba o teatro, un actor lia e lia versí
culos da Bíblia. 

Atrás fican os comentários da 
Permanente Municipal, chegados 
desde o grupo popular, onde se ca-

. lifica a obra de "bódrio blasfe
mo''. Atrás, as recomendazóns e 
condenas do arcebispado. Atrás o 
escándalo.... xa era tempo .para o 
espectáculo puramente teatral; sen 
que iSto negue a presenza doutras 
contemplazóns paralelas. 
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"O poema faz-se contra o tempo e 
a car.ne". Este é o texto do poe~ 
portugués Herberto Helder q~e ti 
situas no pórtico dq teu libro. 
Vou ser vulgar: Por qué? 

Ben .. Xa cando tiña rematado '? 
libro · a piques de ser mandado a 
editC:rial, atopeime con este. v~rso 
que me ilumina e que deflllla o 
senso do meu libro. · 

Creo que Herberfo Helder ex
presapa aí, con esa id_ea fermosa
mente enunciada, o feito de que_ o 
poeta -non sempre conscien~e
mente- soe atopar a sua mamr 
fÓrza expresiva no tempo ~ taméu 
no ·amor . e quizá, . negativamente, 
na .defrau.dación da promesa qlte 
am'bos amor e' tempo, nos criá'h: · ·· 

. Pol~ demais, a -expresión Trán
sito alude asimesmo, á miña in-

. tención d~ facer algo máis do qüe 
poesía amorosa. Non ~n. van escre
bin que o poeta debe maugurar to
das as viaxes que c¡iben nos ollos e 
partir do país en todas as diréc
cións da ·mañá-, en toQos os. come
zos da lonxania. 

Por qué poesía amorosa no mo
mento presente?· 

Creó que hai respostas diferen
tes. Nas miñas leituras, por exem
plo, hai ultimamente un. grande 
número de textos de poeSJ.a amo
rosa e naturalmente, iso influe en 
min ~orno, supoñ'o, noutros poe
tas da miña xeración. _ 

Outro factor explicativo é o 
tempo no que viyim<;>s: .e~iste, 
agora, unha eclosion ~terana ~n 
Galiza e sempre que 1sto. oc<;>rre 
dase unha tendéncia, unha mclina
ción á lírica no país noso. No ám
bito da poesía falo, enténdase. · 

Ademais é moi difícil explicar 
por qué poesia , amorosa. Ob~erva, 
o amqr· está presente e... ha1 que 
amar. 

A tua poesía ten unha aparién
cia calma mais, non obstante, 
creo eu qi{e esa apariéncia funcio
na como un armazón que oculta 
un momento que é menos facil
inente gozoso. A tua poesía ten, 
neste senso algo de ascese e re
nunciamen t~, de consecución da 
calma desde algo máis profoodo·e 
doloroso. 

Estou de acorde contido. Pen
so que a criación' libre existe por
que un non est4, .de a~ordo con ~- . 
go, cun mesmo "se. acasp ... Parece 
ser que a Ciaran cando Ve pergun
tan Qué tal?, Cómo vai?, etc., soe 
respostar: ''Moi ben, sigo sopor- , 
tándome". · . 

Por outra parte ·a __ min molé~ta
me que me cono.ten co·mo poeta 
de amó~.- Eu síntome, máis ben, · 
pÓeta da soedade. Espero que, 
cando a miña obra sexa máis plu
ral tematicainente, desapareza es
te prexuício. 

En calquer caso o amor ha .nas
cer da e~periéncia da soedade ... 

Claro. Hai un verso de Gil de 
Biedma que di: "Para saber de 
amor para aprenderlo, haber es
tado 'sólo es necesario". E un dqs 

Fernán Vello, 
elegáncia leVitante 
Aposenta os seus reais cada mañá no ·Café_A Barra. Ali estend(~~ 
Faro de Vigo, o infah'bel mantelo, sobre o qu~ ~l es~rebe . , · _-:_ 
e onde o sofrimento universal resplvese en pla~1da f!p~grafta, as 

' veces completada ·por u~a pouc~ ~n!~ ou· cafe co~ l_e1~e. _. · ~ 
Femán Vello· veu _para a c1dade atlántica e. tran.sp41rente desd~ as 
terras altas da Chaira, onde din que a soedade nnpera. A-antiga 
elegáncia do país impregna a sua figura. El, no enta!lto, , . 
confésase devoto de Pedrayo e Cunqueiro, aqu~les ma~arcabeIS 
eleganter dos moitos que povo·aron o ttoso,: d:e.v:rr-de· pa:ts. · --- - ·,.,.., -

mellares poemas en idioma caste,
llano do séeulo. 

E asi como é posíbel saber, au
tenticamente, da ~obr~za dós cor- · 
pos, do sol sob~e_ ~s p~ep-_os cor
pos que ain~a veñen do mverno ... 

. Tes un . poema, "Medit-ación ~a 
soedade ". no que situas uilha cita 
de Ricardo Resi,' "Estás só. Nin
guem o sabe. Cala .e finge''. 

Ese verso paréceme magnífico . . 
Bén poderia--ser de, ir firmado por 
Pessoa; .. nonL. A:córdome daquel 

· outro "O poeta é ·um fingidor". 
·-Creo que debe haber q.rt senso 

da soedade digna. "Antes que na
da e sempre unha certa· elegáncia 
do ser". Este verso meu fa_i refe
rénda a esa dignidade. Dignidade 
que está presente no ve~.so de ~e~s 
"Estás só. Cala e finge . A digru
dade. do a·batido, do decadente; a 

soed¡lde debe ter ese senso estéti
co. 

T~rl '-á;tgo · de · váµ~ª- a id~~ ·· de 
que ~s üñ poet~ ·apóhn,eo .. ~? ·. . 

Eu Ii.ón ,sei ;e so·n un poeta apo-
, lí~eo. Ñon: obstante si sei q11e ~e 

sinto cercano . a esa visión, a e~~
senso transparenté e· c;laro, da .be; : 
leza e' da forma . .. · · . -,r; · 

~- ." ' 

. A min patécemé importante si-
nalar esa concordáncia tua 'Ñ>ll'fe'°sa ' 
veta de elegáncia existente na cul
tura galega. 

Xa ternos falado t~ e II].áis eu 
moito disto. Sempre l~mbro .aqµe
la frase de .Oteró Pedrayo, "Mira-_ 
de qué~ 'elegáncia' ten ese. ~arballo". · 
Para min esta exclamac1on espon
tánea resume esa visión da elegán
cia; da escultura, das formas exter
nas próprias da nosa alta cultura. 

Síntome, ademais, moi perto 
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de Cunqueiro; de8e Cunqueiro que 
-hai que reler unha e outra vez. 
Mesmo hai na cultura popular ele
mentos dunha fidalguia, dunha 
dignidade absoluta. ' • 

Ese senso de estetas esta pre
sente, por ou.tra·parte, e na ac~a
lidade en moitos sectores da cna
ción ~n · Galiza, non S<>mente na · 
poesia. 

A elegáncia seria, para_, ti,. a 
' esénci8 transmutada en apaue!lcia, 

a defensa do diferente frente a du-:
ra lei da idéntidade ... 

Si, cj.igamos que se. trata dunha 
gi~~jra , í~~ rtle - ~ber "~u~ .se 
existe. Unha manerra espm~al 
que, endemais, ten· algo de social
mente rebelde. Hai que lembrar a 
Baudelaire pintándose o cabelo de 
verde para ir ás reunións sociais... . 

· Alénn cliso non é un dos meno
res indicios da personalidade auto
ntária o ódio contra o dif~rente. 
Cernuda, a quen eu amo tanto,~~-

. crebeu un dia "Aquilo que cnti- . 
quen en ti, cult:ívao, pois isQ se!ás 
ti". A elegáncia, non,, entendida 
como moda senón como modQ, 
está encamiiiada nese senso de 
preservación do individual. 

Qué influéncias vfyes como 
tuas? 

Non en "Seivas de amor e trán
sito", mais si no libro que esto u 
escrebendo agora, Herberto Hel-
der. - , 

Independentemente da influen-
. cia que poderia transporse para a 

miña obra, qué sei eu ... Don Alva
ro Cunqueiro ou alguns do 2 7 co: 
mo Cernuda, ou, en fin, xente mm 
diversa: eu procuro ler vorazmen
t~, mais saltando moito. De Garci
la-SO a BretOri de Antonio Colinas 
á Pessoa. Si '1eo moito .a poesia 
portugues~ parti<?ularmen~e a eró
tica., Eugénio de Andrade, _Jorge 
de Sena Ramos Rosa ... 

Un ~erto ton clasicista _recoñé
cese nalgun dos meus ·poemas ou 
reminiscénéias medie:vaís n_outros. 
As Cantigas Sün un manantial-ines-
gotábel... -
:. Ademais, e . é .importante,_ os -. 
·poétas actualm~te te~~s a sorte 
de poder be her nos clasJ.cos, que 

-son imellorábeis (quén pode me
norar os,. verSQs -=-a~ Cátulo a· Lés
bia ?), e, ñón .. obstante, usalos ta
mizados polo coñecimento do 
conxunto d& ,.poesia e da cul~ra 
modernas, o ·suµ-é~mo particu-
larmente. :· 

F ernán Vello é Jln fi.ovecentista 
retornado. _·A slia Iigura no vello 
café lembra áo Pessoa pintado por 
Almada Negreiios e~ A Brasileira. 
Fernán. Vello,, _exercente de irta 
dignidade '" ·é: sempre atento e de 
afábel e .fuoderada sociabilidade. 
· Na sua liberal galeguidade im
penit_e~te retorna certa tr~dición 
coruñesa.-. A mesma que e hoxe 
opacá .Po.lá · prepot~n~ia fátua e 
provinciana _do mesqumo persona
xe da 'hístoiieta: Vázquez, o ·Bár- · 
baro: 

ANTON BAAMONDE 
Foto : CHUS GARCIA 
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formac1on 

de .acto~ ·· V V J 

'Tl' I' "" ~ ,, . ' _. ~ • Ir ' ! C' 

Patrocinados pola Dirección Xeral 
de Cultura da Xunta de , Galiza e 
organizados · pola Escola Dramáti
ca Galega, vanse celebrar en Vig9 
uns cursos de teatro orientados a 
formación actoral, nun proceso de 
potenciar a formación de todos 
aqueles que desenvolven unha a~
ti.vidade neste eido cultural. O pn
meiro curso será impartido por 
António Malonda, teórico, actor e 
director teatral. Malonda traballou 
nas escalas de teatro de Zaragoza 
e Albacete; é importante resaltar o 

. traballo de dirección na montaxe 
•"Morte Accidental dun anarquis
ta" co grupo basGo Gueroa. 

O curso é unha introdución ao 
método das accións físicas do teó
rico e director ruso K. Stanislavs
ki. Este curso comezou o dia 5 de 
Novembro e durará até o 11 de 1, 
Novembro, cun horário de 6 a 9 
do serán. 

O segundo curso im partiranno 
os membros do grupo internacio
nal J ohannes V ardar. Este grupo 
plantexa unha nova procura de 
linguaxes teatrais, baseado ~ o seu 
traballo no descobrimento da voz 
·e do carpo do actor, incorpora_ndo 
técnicas do teatro No xap_ones, e 
tentando que o . traballo corporal 
·supoña un grande achádego na ca
pacidade criati.va do actor. O cur
so será do 12 de Novembro ao 18 
do mesmo mes, cun horário de 4 a 
9. 

· O -importe dos dous cursos será 
de 3.500 pesetas. 

Estes cursos tamén se levarán a 
cabo neutras vilas galegas, tentan
do de descentralizar o proceso de 
formación actoral, e para que to
dos . teñan a oportunidade de se
guilos. En Ourense, en colabora
ción co grupo Caritel, a E.D.G., 
organizará os cursos aos dias 12 e 
18 de Novembro con António Ma
londa, e do clia 19 ao 25 do mes
mo mes o de Johannes Vardar. En 
Lugo, contando tamén coa cola
boración do grupo Os V alouros, o 
dia 19 comezará o curso de A Ma-· 

. londa, que durará até o día 25 de 
Novembro, mentres que J ohannes 
Vardar impartirán os cursos do 26 
de Novembro ao 2 de Decembro. 
Na Coruña xa se celebrou o curso 
de Johannes Vardar, estando por 
datar o de A Malonda. Os sítios 
onde se celebrarán os cursos a~a
recerá na prensa diária · de cada 
unha das vilas. 

• > 

J . 

NO PR.ESENTE LIBRO, O L~ITOR 
ATOPARA UN FRISO · . 
OU CALEIDOSCOPIO DE OPINIONS, .. 
DE TODO TIPO,''UN AMPLO -~·" ~ '·"' 
ESPECTAO DE PARE~ER~S. ~,E . 
. INDIV IDUALIDADE.S SEN LLE IRAS 
OU TRIV IAIS DE G'ALIZA. , 

./ E UNHABOA OB'RA TER COLLl_DO 
ESTAS RESPOSTAS, OS PERFIS 
o 'E OPINION DO NOSO POVO 
NUNHA FASE.NAQUE PARECE 
ESTARSE CONSTITUINDO ., 
UNHA CONCIENCIA GALEGA 
.NOVA E f:ECUNOA. 
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crítica} libros 

Medusa~ 
Relatos 
Ediciones Sotelo Blanco 
Barcelona 

O leitor galega está ávido de narra
dores e novos nomes non aparecen 
e os que aparecen son ben pobres, 
e os consagrados mantéñense en 
calma e siléncio, por'iso .imos falar 
dun libro de narración feíto por 
sete narradores diferentes. Nón é 
unha escolma nen é un manifesto, 
son narraccións de sete narradores 
diferentes. Catro coñecidos como 
narradores: Anxel Fole, G. Rodrí-

. guez Mourullo -que volta logo de . 
28 anos de siléncio-, Martínez 
Oca, e Xoan l. Taibo. Un poeta e 
crítico: Oáudio Rodríguez Fer. E 
dous descoñecidos que lles soarán 
a aqueles que len as revistas literá
rias galegas: Xoaquin del Valle In
clán, e X. Enrique Monteagudo. 
Estes son os nomes, viamos cos re
latos. 

Anxel Fole danos catro contos
lóstregos. Son relatos breves que 
non acadan a calidade á que nos 
ten afeito o escritor lugués. Como 
curiosidade poderíamos aceitalo, 
pero máis napa. Pódese, dentro de 
todo, salvar "O golpista".inda que 
a Fole podemos -e ternos- que 
lle esixir máis. E ven a repesca, 
quer dicer, Rodríguez Mourullo. 
Logo daqueles dous libros renova
dores que dera nos anos 54 e 56, 
Mourullo -persoaxe de si mes~ : 
mo?- desapareceu da escea lite
rária galega para arrecadar sorra 
como xurista. Agora aparece cun 
novo canto: non é a reaparición 
que se esperaba, como unha vede
tte dos anos 50 que volverá agora· 
logo do seu retiro, amosaria a sua 
vellice. O Mourullo amósaa no seu 
léxiéo e na sua linguaxe e, mesmo, 

Indiana 
Jones 
Hollywood 
reinvéntase . 
a s1 mesmo 
"Indiana Jorres no templo maldi
to" é a película que nestes días es
tá provocando os cheos máis gran
des nos cines. En realidade, India
na J ones é dese tipo de filmes 
americanos que xa teñen calcula
dos os records de taquilla antes de 
ser exibidos. · 

Máis ou menos, ven sendo unha 
espécie de continuación daquela 
"En busca da arca perdida", ainda 
que de inferior calidade. O dou tor 
J ones· é unha espécie de James 
Bond pero en arqueólogo. Tírase 
dos avións, reborda valentía e liga 
C{>a rubia. 

Harrison Ford e Kate Capshaw, 
protagonistas principais non nos 

. gastaron. demasiado. Teñen moita 
cara de ser de Missouri e estar per
didos na selva. A rapaza;· que está 
na · película para facer ... catre grá
cias, cumpre as m.edidas exactas · 
das "coelliños de Play Boy": _ alt~s, 

. loiras ~ peitudas. llárrison Ford 
no papel de Doutor Jones é simpá
tico pero fáltalle rtíoitísüpa clase 

. para ser Roger Moore. 
' A película pasase rápido e· du-:-
rante a meirande parte do seu 
terµpo ten máis ou menos cativa- · 
do ao espe~tador. O ritmo, con al
guns momentos máis froux_ós, e o 
efectismo máis qú~ os ·e'feitos es
peciais,' conseguen manter' a aten-
ción da maid·ria da xente. . 

As películas de aventuras sem
pre son estupendas. Mais, cando 
presenciamos Indiana J ones danos . 
a impresión de qu'e. esta película 

no d~senvolviJl:lento do tema. qú,~ . 
non chega a attnxir a intensidade 
necesária, a un parecelle estar len- · 
do ·os cantos de Vento Ferido 
mais sen a calidade de Casares: A 
narración de Martínez . Oca é un 
divertimento ben feito e ben es~ 
truturado, como nos ten afeito o 
escritor de Berres. Con moito hu
mor e algunhas deseo bertas gracio
sas e divertidasJ lese o relato dun 
tirón, ainda que -para min-· só
bralle un engadido: o final. A his:
tória do bispo Manel · Maneliño' 
que, _en- c·erta ~maneira, tronia o 

· ritmo da narración pois se tives~ . 
posto o ponto final onde ·el nos di, 
penso que tetia rematado perfeita-_
mente, Neste Reiato M. Oca non 
bota mah da fantasía, inimiga sua 
da que, ultimamente, abusaba un 
pouco, ainda que compre engad.ir 
que aquí- está a facer iso que se 
dou en chamar literatura situacio
nal ou (auto) biográfica, que é un
ha caste de literatura que só se sal
va con grandes doses de humor, 
cousa que fixo, e ben, Martinez· 
Oca (mágoa do final) . E, para aca
bar cos coñecidos, :Xoan lgnácio 
Taibo, un dos meus escritores pre
dilectos inda que del me esquecera 
recentemente (1). Nacho Taibo es
tá en siléncio desde a desgraciada 
entrega de A Semancia ( ?). Penso 
que o relato que dá aqu-i, que co 
de M. Oca é o mellor do volume, 
non amostra todas as posibilidades 
de Taibo, inda que o presente con
to estexa ben narrad~ be11 medi
do, sexa imaxinativo e teña mello
rado moito o seu galego, sigo_ ·a 
pensar que o camiño de Taibo está 
en darnos a grande novela qu~ a,h 
biscaba Homes de ningures e, a.ca
da releitura. máis me maravillo, A 
saga dos mil e un mortos, por non 
engadir outros contos dos seus li
bros. 

E {!:lrnatado o patriarca, o recu
perado e os seniors, vaiamos coas 
novas voces.. E señores e señoras, e 

'l 

xa a vunos 11 ces. E é que 
resulta que; ! .tos recursos 
económicos e ·;;os dos · que 
, dispoñan Geo icas e Steven 
Spielberg, tod icumento que 
utilizan non de Lhe estar máis . ,. 

pu blice ·e~ ~xe_r~l,' aqui évos a deca
déncia "xeral,, a caída do império 
nálrati~t>, se.··os relatos anteriores 
non son obras .mestras, o que ven 
ag01;a... O ,'prj.Jneiro é o de Rodfí- -
guez Fer,. qu"e ~o.ti vários que xa 
apareceran · én "Grial" algunhas 
mostras, son ·relatos baseados en 
libros ou · imries doutros escrito
res: Borges, Wells, Kakfa, etc. Non 

. son 12astiches1 genso que son im
presións do autor diante de témas 
ptopostos polos autores citados. 
Están, claro,. ben escritos, pero f al-

•~ .ta a narración; gue é o que con ta. 
1 Dá nártac íóii:"".'cfo· Jt>aet""Valie-In- · 

clán só _merece. di.drse que .é 'tan. 
fiouxa como o séu galego e xa e-s
tá dito todo. E do que -pecha o vo
lume, o relafo de X. Enrique Mon
teagudo podéríamOs dicer moito 
:_e mal), maiS -con sµbliñar que é 
uilha fábula do que · se tira unha 
moralesa que· cqndena precisamen
te a quen o leitor pensa se está a 
defender, _non cómpre engadir pa
labra, abofé!-. O idioma é mellor 
que o do Vall~.-lnclán, non en .van 
o Monteagudo é filólogo, seica
(non sei se idoneidado ou non). 

De todo o que se leva dito .pó
dese colixir, doadamente, unha 
cousa: os senior son mellores que 
.os benxamins, o que non dei,xa de 
ser unha desgrácia máis. Agora ,a 
esperar as novelas de Conde e Al
.calá, ~ se elas non nos divirten po
lo menos tirémonos -co entorno, 
menos dá unha pedra. 

XE~_US-GONZALEZ 60MEZ 

( 1) Digo que o esquecin pois nunha 
reseña miña sobre uriha novela de F. 
Jaln-ardo invocaba a vário's narradores 
galegos e rion figurabá .T:aibo, un erro 
imperdoábel. . 

(2) Sobre A semancia pódese ver o 
meu: "Un paso" adiante, dous atrás. No~ · 
tas sobre a última narrativa de· Xoan l. 
Taibo". El Progreso 12-IX-81. 

demos danlle á película .aq_uel'!-IlO
vidade que chame a atención. ·~ 

Indiana· i enes~ ten tamén outra 
. diferéncia · destacábel · a · respeítq 
~ das películas arítigas. ·Utiliza unha 

certa clave de humor. Hoxe a xen-
te 'non ere nos heróis . éláSicos que· 
todo o poden: Entón -utilízase a 

. esaxeración .humorística, ·algo se
me1lante ao que facia ese super
m_an cómico que veñen de pór .na , 
televisión e ao estilo tamén das pe
lículas do axente 007. A esaxera
cióno::humorística fai ao herói.máís 
hum.ano e p~lo tanto máis cercan0 · 

: e filáis antilierói, resulta _mais crí
bef. Se ben para os efei.fos de co-= 
medura de· coco resulta exacta

·. mente igual d~ efectivo. 
·, E falamos de comedura de co-

.· co porque esta película r~p!te, sen 
compt,tsión, todos º\esquemas clá
sicos e reaccionários das películas 
-de Hollywood: . o ocidental guapcr . 
e perfeito. que vai salvar aos po
bres dunha tribo atrasada, no máis 
ráncio estilo cglonial; até chega 
afinal a fusilaria inglesa para salvar . 
ao doutor Jones, en plan sétimo 
de cabalaría. 

vinto que o tebeo. Iso de buscar;a ' _ 
pedra máxica "que lle rouqaron a 

O machismo é. tamén feroz. 
Nunca se veu unha muller tan inú
til, non se:rVe absolutamente para un povoado, ·o americano· que che--

ga ali e como é tan l;Jon e tan po-
• deroso ciecídese a buscar a pedra,, 

a tribe> dos selvaxes qU:e fan sacri
fícios "humanos, o templo dos 
maos, etc., · etc., . són"recursos moi 
sobados. ' - · 

A -fórmula que emprega india
na J ones poderíamos resumila da 
seguinte inaneira; ideas vellas, 
máis roupas novas (neste caso co
lorins e efeitos especiais), jgual: a 
éxito fácil e seguro'.· Isto é asi por- . 
que aos espectadores, .que normal
mente-son moi vagos, non lles pus
ta nenglfn traballo c;omprender o 
argumento (xa se .sabe que unha· 
película canto máis .- faga pensar · 
menos espectadores vai ter). E, 
por outra banda, os millóns que 
gastaron en aparellos técnicos mo-

. nada, até o neno chino resulta 
'máis eficaz, ten que· ser sempre o · 
dou~or Jol!es ,quen saiba sair de· -
todos ·os apuros. O único que a pe- · 
lícula ·nos fai vet d~ positivo nela é 
o ma:ciza que está, --apesai; de que 
sexa tonta. O colmo da paródia 
chega cando a moza se empeza en 
perfumar ao elefante porque lle 
cheira mal. · 

EQ. conclusión, esperemos que 
a Hollywood e aos seqs novos éli
rect9res, como é 0 caso de Spieb 
berg, se lles acorra &].gúnha vez 
unha idea nova, porque· xa está 
ben de repetir tarzáns e aventurei
ros de -hai ·cuatenta anos, vemiza-· 
dos de moderno. · 

M.V. , 

O Miño 
Se:rVidor é miño.to de nación. Na
ceu e criouse ua rriarxé esquerda 

- do -Miño, según vai pró mar, que 
non é o morret, senón a libertade, 

. o navegar ceibe e ousado. Un peri
plo gozoso e emocioante. O Miño, 
no Outeiro de -Rei da·miña nacen
cia e () Miño lugués da miña ado
lescencia e primeira xuventude 
son efactamente -o mesmo río: un 
caudal ancho, manso, solei;nne, 
poden>so e amigo, inspirador de 
confianza co qlJ.e. é iplposil;>le non 
amistar. En Cela, terra de troitei
ros, primeira ou derradeira parro
quia do meu cóncello, según se 
olle, o Miño ,ábrese en fermosas e 

. ben cumpridas "filas, chamadas As 
Insuas, ben ·povoadas de abiduei
:ras e ábeneiros só polo pracer de· 
retrarse · e · espellarse nas ondas 
transparentes e cnstaíñas. . 

·En Lugo, frente ,. á_ Tolda ·de . 
Castela -hai, unha Tolda ·de Mei- ·· 

, · lán- o Miño , adómase . con dúas 
. illas fluviais, breves e· verdes. Nun
ha delas discum~. a anécdota dun
ha das primeiras narraciós publica
das por Anxel F ole. Un primo re
lato ~rótico, tema . insólito no 
grande escritor lugués. Narración 
ateigada . de panteísmo e contada 
nunha .deliciqsa prgsa poétiea. Co
ñoeemos ou tras illas miñotas, per
ta de Coeses e do famoso e perfec
to castro da Madanela. Cando se 
aprosima a ·desemboc~dura, entre 

' o Goián galego .e a Vilanova da 
·Cerdeira portuguesa, navegan as 
Ilhas dos Amores como no no 

--·poema de Camoens. -
O gran pneta ·Aquilino Iglesia 

. Alvariño cham.oulle ó Miño, Pas
ÍQt:. de Ríos. Alvaro Cunqueiro en
senounos ós galegas que p Miño 
carita greg'oriano nas presas dos ca
neiros e dos muíños e que as pon-

-tes lle deprendían ó río xeometría 
. coa graciosa curvatura dos olios 
aas pontes. Agora os caneiros es
tán abandoados e esbofrallados e 
as grandes aceas miñotas xa non 
moen. Calaron pra sempre os seus 
rodiciO's e as grandes . pedras que 
trituraban o grau. As novas pon tes 
de ferro e cemento xa non teñen 
olios. Forman unha · es pe Cíe de 
tau, semellante ó caxato· d9 señor 
Santiago ·de Pórtico da Gloria. Os 
encotos hidroeléetricos non can
tán gregoriano, aínda que lles 
abran os aliviadoiros. Pan un bruí
do atronador, semellante ó_ rok 
duro. As augas, denantes limpas e 
claras, van cheas de porcallada· e 
contaminación, dun xeitotan alar
mante que, dende hai anos, esiste 
un Comité de Salvación do río Mi
ño. 

O Miño cruza a Galicia como 
unha banda. Alguéri teno compa
rado coa banda azul que cruza á 
bandeira gaÍega. Servidor ten cavi
lado que o Miño non é fronteira 
entre Galicia e Portugal, senón to
do o contrario: é unha vez vivifi
cadora que abrangue as dúas pa
trias pra xuntalas e -non pra arre
dalas. 

Pra navegar ó Miño, na miña 
bisbarra, aínda hai unhas barcas, 
pequenas e lixeiras que se cháman 
batuxos. Pese a sua-forma cuadra
da, estreitándose no bico, salvan
do as naturais diferencias, pode
mos afirmar que son pezas perfec
tas como as domas mariñeiras. 
F anse con madeira de a beneiro e 
úsanas os troiteiros. O derradeiro 
troiteiro que houbo na miña tribu 
foi o Benito de Agosto,. morto por 
atropello de auto, hai unhos anos. 
Por debaixo dos grandes muí.ñps 
da Santa Isabel, contra o guiar do 
Caneiro de Gaioso ..::..Oxe feíto un
ha verdadeira ru~na- estase a pu
drid o batuxo que· foi do Benito. 

- Dá mágoa ollar como lle v:ai caen
do o chapapóte e como os seus 

. ~ondos se están enchendo de a.ugá. 
O batuxo semella un pri.Sioneiro, 
que non ten fuxida posible; atado 
a "un sálgueiro · qu~ agroma entre 
as pedras do guiar. Po&iblemente 
non pase deste invernó. No caso 
improbable <;k que se volte a revi
vir as carreiras de batuxos como 
se facía antano; o batuxo que foi 
do Benito non poderá 'pfilticipai:. 

Resulta , estrano -e coido que 
• xa o teño escrito noutras ocasios-

. que o Miño non -teña o ·grande 
poema do que é merecente. O 
poeta que máis e mellares versos 
lle adicou foi Augusto Casas. Na 
poesia galega falta un libro impor
tante: o gran poema do que o Mi
ño -o noso Pai Miño- é merecen
te e ·está pedindo a berros."Poema 
que ten unha música previa: o 
marmurio antergo e monocorde 
das humildes ondas. 

· Agora, nos tempos . que corre
mos, ó Miño estase a convertir na 
Cloaca Másima de Gaiida. A Aso
ciación ecoloxista ADEGA ten da
do a voz de alarma e feito un tra
ballo científico e esaustivo sobor 
das agresiós que está sufrindo o 
río. Resulta díficil comprender 
tanta violencia irrad.onal contra o 
mundo que nos ten e nos mantén. 
Ese afán. de destruir o noso entor
n.o e de aniquilar a beleza e a pure
za do mundo que nos rodea. 

O Miño é un patrimonio de tó
dolos galegos e portugueses. Pro 
nós non somos os seus. danos, se
rrón os seus l:lSUfructuatj.os. Tal 
como o· recibimos dos nosos de
vanceiros ternos que deixalo ós 
que nos sucedan. Non facelo sería 
un delito. Non ternos dereito nin 
razón pra derram·ar o Miño. A ver 
si se · enteran os inconscentes e os 
contaminadores. 
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_ As vantaxes descóbrense voando. 
ViaxaL Viver. Voar. . . 

Todo é lmáis cómodo coa sua T arxeta Visa/Caixa Galicia. 
Máis cómodo. Máis rápido. Máis -seguro. · 

Voe. con Visa/Caixa Galicia. -

. r 

. . . 
:r-1 

1 

L --~. 

. ~-.. :<~-~A· ~ de posibilidades 

1 ' U ir..>t.J ¡·,.) ¡.- l 

- :~ -1· - ~ A 

. -_ o_ azul do mar e o azul do ceu. 
·E 9~~ul -dá sua lanceta 'visa/Caixa Galicia, 

· .para .disfroitar da vida - -
. _- ., :_ -e as compras a bordo. 

· ~ -· E~barque con Visa/Caixa Galicia. 

Viva na estrada. · 
Alugue un coche coa · 

sua T arxeta Visa/Caixa Galicia e 
descobra mil recantos· escondidos. 

Ali ond.e menos o pense , 
tamén aceitan Visa. · · 

: 

. Comprando os seus billete5 de-avión, barco, tren ou.ao _ 
alugar un coche coa sua tarx~tá, vostede ten direito . .. 

, a un se&ur~ grattjíto. _ _ ~ --- ~ .-- __ _ _ 

se·gufo de Vida e Acidentes. --
VISA/CAIXA GALICIA · 

· .. · -.) 

-~ : 

. . ., 

·_ -' . ,,, -: -::. ' ·" 

· .. -· ~:!: ~ ~· -. - ~ . 
• ' ' ( 1 

• - ' - • l. . -. •. 
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QuigirO '• " -\ 

v~rl>e.s .cruzadas XOSE M. ALDEA ~ ·fotografia 
Horizontais: 1.-Trovador ga- ·. ,_:-1 """T"""...;;_.~"T"-.....,. ......... 'T'"""'--,..-'--T""""":...,-~r-··o---.....;)--. 

.lego medieval. 2.-;-Golpes da- :t 
e' ·Fall.o do ·(:Oncurso -_ .· --

dos coa man .no cu. Arcaísmo, .. 1----f.--+----ll----f.-+-__,1---
. ' . .... ' -.. ... 

OUTONO FOTOGRAFICO de. traballos escolar&s íntimo.- 3.-Rilles cos dentes. J_ · 
Cincuenta. Descender, baixar. t---+--+---1r--- OURENSE,NOVEMBRO D0.84: - ~ '1 • ... • ~ 

. 4.-.Un. Nos cdches de Nicará- 3 
gua. Pavo dá província de 
Pontevedra. 5.-Escándalo. 4 
Aplícase ao cativo de pouca 
idade, con di as de vida. Advér- J 
vio. 6.-Undécima letra do al- ------
fabeto hebreu. · Esta e a seg u in- ' 
te soh abreviaturás da Liga· Ga-

1
---+-

lega. Terra chá entre mont.es. 

ADEGA 
. XIRÁ · FOTO:ECOLOXICA .. 

Para o -sábado l O rde N ovem
bro. 
EXPOSICION FOTOGRAFI
CA. 

ATENEO 
- CURSO BE FOTOGRAFIA 

Os- traballo~ que a continuación publicamos son os premiados no mes de 
Outribro sob o lema de "As Vacacións"_ · _ .. 

7 .-0 primeero. Usa~os para 
espantar ás meigas.- Afirma'- '6 
ción. 8.-'-Ao revés, crego dun~ ---t---r----,r---

ha parróquia. Embarcación 't .--..--+---i--

AVANZADA. , 
· ~u~N~-E ~--· ~~· ~ 

- Ain~ ~e non recebañ prémio, tamén queremos citar poJa soa calida
de os debu~os de lria Alonso Casares de 8 .anos, do Co1éxio !Tombal" de' 
Vigo, e 1$abCI Santiso Penabella ,de • O· anos, do C.Oléxío "safttiago :de 6Ji'. 
veirau de Pontevedra, no que corresponde á p.ñmeil'a categoria. :Mencio
namos tamén as redaecións a Mª .do Pilar .. Suárez ~ dé· 14 -anos das 
.H..H. CarÍnelitas de Otireme, e ~Kátia Negro Paz, tam.énde1.4anos,Insfi
tuto MistQ de · Cee, e que vive. en .Áñóbres-Os .Muíños (Muxia), no que co-

mariña. Duplicada nos coches 0 
donostiarras. 9.-Atomos con 
carga eléctrica. Dez veces cen. Á 

Factoría italiana de coches. 
10.-0 demandado en xulga- · 
mento civil ou criminal. Dar 
do músculo despois de facer un traba
llo. 11.-0riúndo~ dE'.l, primitivos. 

Verticais: 1.-0 que col le ou vende ma
riscos. 2:-Alento, forza, ánimo. Com
padecer. 3. - De cor dourada. Abrevia
tura de femenino. Ao revés, partícula 
aumentativa feminina. 4.-Botar fóra, 
de súpeto, o ar dos pulmóns. Absolu
ción, abreviado. Xis. 5.-lmposto de 
trárisito. Cabelo por riba do ol lo . Nota 

cine 
Escolma de películas 

. a proxectar entre os dias 
8 e 22 de N ovembro 
A CORUÑA 
Tásio 

. Broadway Danny Rose, de 
Woody Allen 
FERROL 
Papillon 
LUGO 
Klute 
OURENSE 
Baixo o volcán de J ohh Hustog 
(Pequeno Cine) 
SANTIAGO 
Papill.on 
A vida de Brian 
PONTEVEDRA 
Sopa de ganso dos Irmáns . 
Marx . 
Polas miñ.as pistolas de Cantin
flas 
VIGO 
Tasio 
A eleición de Harma B (Minici
ne) 
E la nave va de F. F.ellini (id.) 

~libros 

SELECCION 
DE NOVIDADES 
(en español)' 

BolG.~rlin: "Poesía completa". 
Rúst. 2 Vol. Edic. Bilíngüe. 
1.250 p~a. Edit. Río N ., evo. 4 
edic. Barcelona,) 984. 

William Kennedy: "Tallo de 
hierro". Rúst. 251 páJC:. 750 
pta. Edit. Seix Barral. Barcelo-· 

. na, 1984. Prémio Pulitzer-84. 

...Rubem Fonseca: "El gran ar
te". Rúst. 344 páx. 850 pta. 
Edit. Seix Barral. Barcelona 
1984. 

Abraham Pais: "El Señor es s~- · 
. . \ 

til ... ~ .. .a. ciencia: y la vida de-A.1- -
bert Einstein". Rú,st; 553 páx. 

· 3.500 pta. Edit. Ariel. Colee. 
Methodos. Barcelona, 1'984. 
Adam Fergusson: - "Cuando 
muere el · dinero". Rúst. · 28i 
páx. 890 pta . . Edit. Alianza. 
Colee. - Universidad. .Madrid, 
1984. 

Evelun Waugh: "DeGadencia-y· 
· caída;'. Rúst. - 236· páx. · 920 

pta. Edit. Anagrama,. Barcelo
na, 1984. 

.Escotma realizada en base á lista fa
. ~¡(it~d_a pola Libraria Couceirq. 

~ .-.. ~· ' ' 

musical. 6.-Contracción. Esta e a se-
guinte fan ceñto cincuenta. Con. ela 
percebemos un ·dos sentidos. 7.-(\ésio. 
Trebello do campo. En a, 8.-Nada. O 
mel lor afn.-igo do home. Ao revés, repar
tes por sorteo. 9.-Nos radio-recepto
res, escala graduada que indica a fre
cuéncia e as lonxitudes de onda. Sím
bolo da vitória. Djtongo repetido. 10.
Poden ser froito ou marisco. Uno con 
cordas. 11.-Trabálla'dores da informa-
ción. 

actos 
Mostr:!l de ~elato curto 

"EL HALCON _MALTES·': 
~ '""':"-- - .. - ~ ~ -:-

BASES DE PARTlC~AClO~~.,~ 

- CONCURSO" DE FÓTOGRA-
- FIA ExPERIMENTAL. 

AUXILIA 
EXPOSICION FOTOGRAFI-

, CA. Sobre barreiras arquitectó-. · 
nicas. · ' 

~LIOTECÁ PUBLICA PRO:. . 
VINCIAL . 
- EXPOSICION FOTOGRAFI- · ' 

_CA,· "LAURENT". Contendo 
parte do arqu

1

ivo fotográfico ·da 
"Direéción General de Bellas 
Artes" do MiniStério de Cultu.,. 
ra. 
EXPOSICION- BIBLIOGRAFf-

nespondé á segup.d~categoria.. ~ _ - . . · 
· - Para o mes de Novembro o tema vai ser "O libro que e.stás ale.r", .ain
da que irnos f~cer ~nbi. variaci~n: a .segundacategoriaserasóde 11a14 
anos; permanecendo igual a priméira de 6 a 1 ()_' -

Agora podedes ler os traballos premiadoSy e as _gaña.dorns xa sá.ben .que· 
poden pasar a-reCÓller o lote de libros { doadO por .Edicións XeraiS} polo.s 
locais de A Nosa Terra. ou senón remesaremosllo nós por Correo nun p.ra-

·~ zo de 15 dias_- ... -

"AS V ACACIONS" 
••UNHA FOLLA DO MEU DIARIO". 

. CA. ne libros fotográficos. Querido Diario: un dia máis achégome ás túas follas silande.iras p.taCOB.
tarche· un anaco das cavilacións da miña iahna de rapaz. U.nha.:noíte :máis, 

CAFE·ISAAC · . · roma tódalas noites n~que, ·moi quedo, delmxo en ti a fermOsa.faciana 
IV PREMIO DE FOTOGRA- das miñas.ilusi.óns e degoiros.. · . 
FIA ''CAFE -ISAAC". Para fo- Oxe, ¿sabes?, estou saudoso. Teño inoniiía dunha :núgalla de tempo 
tos , en branco e negro e fotó- na que fun ·lac~án~ na que a escola. e oshluos :acocháronse no-fondo dlm 
grafos afeizoados e profisio- _cmón. E qu-é; ¡as vacacións quedan xa tan tonxe! Foi onte.e semeHa un-
nais. · º. ha et~rnidade·, copla 1ln ..nubeiro que chega, e pasa. polo iofindo ceo azul 

CAFE .REAL '· deixando un rosel de lemb:ranzas. · 
-- EXPOSICION DE FOTOGRA- Jnda podo velo., con lucencia:· chegamos" uiiha mañá cedo. Saírn!!!os da · · 

• De todos ~s relatos entregados FIAS DE JOSE ULIBARRE- .. casa díspostos a e8quence-los traballos pra disfruta-lo Vl3Il que xa 1üíamos 
escolleranse os CINCO mello- NA. : -·~-L __ : .. ,,:~ -. ;. . . c0nnósco.AsvacaciónspranósesGOmenzabannaqu.elintre. 
res, tanto en língua españofa _ D\.SA DA·xuviN:iifnt~.<- ··. -__ -_·.:. ·'.\··· .. ~]ija fumos á p~ Indanonhal?íamoita~ente. Bo~ime aandar.. O 
como.., en_ gª1,ggo, que serán pµ:- ·" ,~,, - _•.¡~ .. ~- ':-_.,;,~:f.' :· / .. ~,';j r~~7~~9}-~ue~~~~}e~,e, mm ~en~e, e as~ 918~ da Vemt do~ eran 

- blicadbs a curto prazo. · - =· - CONCURSO CASA\:1?1':. xtf.,-· ~,_;¡.;momas"'como~mómas as augas que no-sen. tiambeo et.emo, sospiraban e 
• Poderá participar. calquer que o-'· . -VEN'fUDE ". Pll!a fótos--~Ii!'.~~ ~~ro-annutabaií jij)Jit_eantiga de 8oedade. "[J_nQ ·gueiVo~ de pmmas lmmcas 

desexe sem-pre e cando os seus '-'. branco e ~egro fe1tas por xe~t~ '.; =·- -$i[b~u_rio~e()~· e o ~u_perfil'",..difµininado, Xa, perdeuse_..:no horizonte. 
trabªllos sexan en -·estes . idio.,. . .. - nova, fotografos _entre os '.'"1A: e_ -, --_'-- v Deit-eime . .Agof.i-xa.non sentía a brisa que denante-aloumiñaba as mi-
mas. os 3 o anos .. 'f etn~ libre CUD-pré-=, . . - ñas 'meixelas. EStabamos· WOS' o céo o niai .. e ,,maÍS-eq coma semp.re~ nos 

• A d-uradón g.<:uel1tto e o fema ~ mio espe,c~j:P~~-ªzctp.~~?ryfoto . os'tres coma tódolos anos, naqucla tla que vfan a vr.ni·~e medi:ar. · · 
do mesmo seran exclusiva .elei- ~ con t_~mati~-~.¡._B~t;~ · º~~"''-, Traló pieu ~údo á praia, xaningtién nos podia arred-ar. Eta feniloso o 
do" : autor (sendo ·igoalmente• estac1on _g~-ª-11"9i_.,r-:;-~~ ·_· ..,.¡;_¡_. --;;,.,,, :sol-0.e :Galicia caendo.morriñoso sobordos corpos cáseque enCOÍl95, .mo-
aceitábel desde o canto infantil , EXPOSICION-S~ ~Ql'.: :,."""",: .;.._ 1-:, . ·; "- ·,11adoipor gotiñas de auga como b3gu.llas dos mares.. Eracáseqaemística 
até a ci6ñtia Íicéiún). CAS: . . <~.-,.,,1-::'t.~""t"?'.;: , -: 'a, 'cáí~a tarde, )!aseniño, alén das ondas, .na Iaia do infindo, onde temt e 

• Os orixinais apr.esentaranse por • Do, !!iª-2, ao _10.__ F 0 t?s.; (je", ·_. c~ füñ.de~..Puriha aperta fratern-... Endexamáis _esquencer-ei o Jusco-fus-
duplicado · (sendo de especiál rock expon Inaki Oso~o, 18 oo, os-... pa.~os-.(;os pes espiilos, cos rechoucbíos do silencio no.s onvidos, 

- mencion e agradecimento de anos. E fotos de Dommgo J · coa mfuca 1-iiz'do .astro reí que morre .. 
v:ir acompañados dun· debuxo Casas, 23 ·anos, .corresponden Sí Diario· éche-verdade· unha_ imaxe-Val máis ca mil verb~ e.as..íma-
alusivo ao - con to) e antes do : a.QS últimos concertoSJnadrile- . -xes que -eu 'g~do-eÍquf den'tro Dflll as poria descreb.ir nin .coa milJor labia. 
TRINTA DE NOVEMBRO no - : ñós.' - - ._ .. ~.. - do mundo. . . 
locaí - _do .. pub "I;:L ALCON -.. _:e. ;~'; <µa ']. ~ ·ao ~ 7 .. "~vent"-a~..:. - Impresionante foi a noite da tormenta. De in.añá, fomos cara ó mar-
MALTE-S~' Pasadizo do Orzan ; · · ·,.,,..c1on foto-mterdisc1plinar. Aquil non era o que eu. coñecía.. Estaba alporiZado, encrencha.do e adoe-
2. (A Coruña). . .' ' . .. ' "..<""" ~ 19 ªº 24. ,Expón 

1Igná~= ·cido, escacexándose añte º· re'xQ fuilga:t do vento e-0 seu sanguefeivente, 
• O xurado será dado a-coñeéer ,. -.-' cio Basallo:_ . '' :' trousador de escuma.. .. _ ,-

no seu moment0, asi como ::. a ; ~ "". i *" 1?<;?.. dia 26 ao 30.· Exp0sición - Collimos o aúto e enfiamo~ pola estrada, sen rombo, v:agando coma es-
data da _~ntrega de premios aos · ;d_as::·'lilellotes fotografias apre- pritós envoltos· nas brétemas do mar. Chegamos até un_pequeno .cabo, un 
traballos elixidos. · · sentadas ao Concurso-da Casa . deses recantos qqe;.Ilon ~ atopa.1i nos1 mapaS,' e -que sen dúbida son tan es-

da Xuventude. ~ · . . ....,.._ quencidos .coma d~nos de meigallo_ . · - · 
'· 111 Certame 'Toxos e Xestas' 

de Composicións Musicais 
~ - ·para Gait~' Galega. - ... , ; -~ 

Reunido o xurado constituído. ao 
efeito, acordou conceder os ·~ se-
guintes prémios: _ 
1 ° Prémio: Xosé Romero Miguens 

pola sua obra titula.da "lriado
na" (A.r de Muiñeira-polc'a). 
Dotado con "20.000 pta. e me
dalla de ouro. 

2° Pré:mio.: N azário González Igl~
sias, "Moxenas", ·pola sua qbra 
"Jota .Muxicas". . 
Dotado con .15.000 pta. e ·nie
dalla de prata. 

3° Prémio: Benxamin Fernández 
Pazos, polá sua obra, "Monda
ri.cerra" (Muiñeira). 

-· Dotado con 10.000 pta. e me
dalla de bronce. 

-Accésit: António Fernández Ro-
-dríguez, pala sua obra '~O J\.tu-
ruxo" (Pandeirada). 
Dotado con-5.000 pta. 

11 COLOQUIO DE MUSEOS 

_LUGÓ, 24~25 NOVEMBRO 1984 

Sábado 24, mañá:<A problemática 
. dos museus comarcais. 

Sábado 24, tarde: .. A pedagoxia 
nos museus. 

Domingo 25, mañá: Inventário e 
catalog~ció¿i de fondos. 

Domin~o - '.f5, ta!de: Mesa redonda 

PROXECCION-AUDiQVI- :. . O vento. amamara. Enfeitiioqme aquel lene silengo, aquetas mgas pro-
SUAIS. - - .: - · fuµdas ·e qued~s tra-la treboada, o airiño sieiro e lento ávez, a soedade do 

• Dias 2 e 3: "O Mogreb" innienso-mar que-se perdía ós meús ollo~··· _ · 
• Dias 5 e 6: ,"Imaxes· do Peru". A , impresión~aquel dí~ µn di.ses inttes que perdwan-sen .saDe:Jo po~- · 
• Dias 1 e_ 8: "Excursión a Vené- qué, acompáñame' aiiida, cando xa 9 traballo ronbou o tempo o senti-

cia " , mento. 
• Dias 9 el O: "Luces e vias" o· día da volta chegou axiña.. -Tomamos camiño- cara-a Ourense po1a 
• Dias 12 e 13: ~·con el hotizon..: veira da praia. jQuería embullal' todo aqu.elo dnnha enviada p.ta g_ardar 

te en medio" . . aijuelas im·a.xes nun recuncho da alma.! Cando deixamos Pontev~ sen-
• Dias 14 e 15: .-"Deja que Pachi tin que algo meu quedaba detrás: ¡o mar, a mDia mar! 

y los niños ahoguen su dolor en _. Oxe, sentado ~a na miña mesa de estudio, ollo o ahnanaque e an:inco 
llantos, ruegos y sollozos". con tristura unhas follas esquencidas nel Santiago e Agosto voan xa ~ 

• Dias 16 e 1 7: ''Plenilunio". bor do mar:, da in-au dunh;is araxiñas de ven~-0 ~do __ _ 
• Dias 19 e 20: "Buscando cor \.. 

por Galiza. · , 
• Dias 21 e 22: "Serie'l". 

CURSO DE "iNICIACiON "A ' 
FOTOGRAFIA. De 14 a 25 
anos. · 
CURSO . DE FÓTOGRAFIA 
EXPERIMENTAL De 14 a 2S 
anos. 

ESCOLA UNIVERSITARIA . 
E.X.B. . 

EXPOSICIQN FOTOGRAFI
CA do grupo ••1cono", éompos
to polos xóvenes fotógrafos 
Xúlio Rúas, Antera González e 
Marcos Gallego. 

MUSEO ARQUEOWXICO 
-

1 EXPOSICIGN DE FOTOGRA
, FIA NA ARQUEOLOXIA. 

. . INFORMACION: Para calquer in
formaeión sobre o "Outono fo
togiáf¡co"- chamar ao 228500 
de 4; a 9,30 da -tarde. 

. COORDINACION: Casa da Xu
ventqde. · -

POESIA 

As vacacións qu~ eu· coñezo 
son as da miña xentiña; 
cheas de traballos .e trafeguos, 

-polo medio de Veiquiñas.- · 

Non me faleri'de praias, 
que eu non podo velas; 
fáleme de t~dos-os días, 
que teño que ir pastar as ovellas. 

MIN11wi1at Ribao Ptnira 
15.

ColéXio Canmililas 

As :mlñas vacacións, 
sen ll de cada día:; 
a pozas e lagos, 
e a ningunhas praíñas.. 

Meu pai camionero., 
mma naí C?3111pesina; 
quén nos dera a nós, .. 

Owense 

unhas poucas vacacioncíñas. 

f 101 amsl Isabel SantiSo Palabella 
Co.léxiD Santiago de Olí~ 
PONT,EAREAS 



r· 
O ''esmaltado" é o traballo que require ·un 
maior esforzo -e experiéncia . Para fabricar a· fo
lla das naval las e · coitel0s err\prégase ferro e 
aceiro. 

E posíbel que dentro de pouco. 
a artesania de Taramúndi se converta 
·nun vago recordo a uns homes 
que l0itaron até o final pala . 
subsisténcia, pode que leve o cam iño 
doutras tantas parcelas da . 
rtesania popular: a extinción. Aos 

artesáns doilles que os seus· esforzos, o 
seu traballo· de moitos anos sucumba 
ante a fabricación en série. 
Só peden o re~oñecimento· do seu labor, · 
do seu suor de cada .dia, e que 
,non sexa verdade o que di un mozo 
aprendiz: "isto morre". 

_Para máis dun, os coitelos e as naval las de Tara
mú ndi poden carecer de sig.nif ibad o, pero tera

"· no de seguro pa ra moitos labiregos e para todo 
aquel que,. cunha miguiña de sensibi lidade, saiha 
valorar adecuadame11te a F1rtesan1ia popular. A 
orixina lidade destes coitelos e-naval las radica in
dubidábelmente na sua fabr icación, ·011de as 
mans do artiesán xoga,n o papel princ1ipal'," ofelre
cendo uri produto de alta callidade sen ireiriunciar 

. ao bon gos'to. 
Falar dos a:rtesáns de ifaramlind1í ,{,ewoicar un 

pasado que foi glor;ioso, ver un presente que va1i 
decaíndo e enfrentarse cun. futuro escuro 1e in
certo1. E a ete1rn.a llo ii ta d·Q ¡progreso (mall e-11t1eindi
do) coiítra todo o que represente antigüidade, 
da· modernidade frente a certos oostu_mes. tr.adii
c1iona1is; da fabi1dcaidó1111 . iein 'Série - neste 1caso
oontra Úns artesáns .solliitários ~e111 armas· para 
combatir. 

·IFrontefra ,con Galiza 

Se.gurndo a cili'v1isiión actual cfo .Est ado, T ar.a
múndi é un poviG 1que pertence a Astur1ias, ai111da 

· qU ao cruzar a "fronteira" so nos podemos de
catar do lfmit•e polo letre 1iro que pon ::Astúr.ias; 
a ¡palsax.1e ié a mesma e a lfngua ,a tí1pica da :GaH
za orientaL Tan ·grande é a unión (incJllso xeo
gr:áfiiea) 1e tan !Pequeinas as disi!:~ncias que 11.u;i ,ar
tesán die ÓOit.elos ten o seu o'bradoiro 1ubi~ado 
en ~Gal iza mentres que a casa -mesmo ao lado-
xa pe1nt1ern1c1e .a Astur.ias. · _ · 

Papel que xoga Gal1izª: mercado 
A -postura xeralizada ent:re es arte'Sáns de Ta~ 

ramúndi é de agradecí mento aos viciños- gal egos, 
hmdrado .nó ¡papel q1ue xoga GaUza oomo merca
do p:rinciipa! p,arn a 11enda de nav:aUas e ieioitelos,, 
.sendo os Jabregos quen máis s.e interesan por es
te.s pmdutos. "Nós a G.ailiza debérriosUe moii!:o,, 

·porque é a -que oonsom1e. O '90 por ·cent0 do 
qúe se fai gástase en Galéza porque é onde máis 
labriegos haL Un ,obire1iiro mon us:a ·1unha rna11alla 
para oome1r o lb0:cadi lfo e un enx1eñ1eirn "'u .l.lln 
médico non as queren"~ comenta un artesán. 

N1on debe111 1gozar da mesma .siimpatia q11J.e os 
cons1.11midor;es 10s .óngaoi~ !lle poder g1a'legos que 
- segundo os próprios ;artesáns- nunca se ínte-

.Hoxé con. claros · síntomas 
de decadéncia 

1·· _. t ... ' 

' . ' 

·,¡_ 

.rep·resen~tiVo,~· · 
dun POvo"b. 

' resaron p~:>r con~rv ºar ou promocionar _~sta pQr- . 
ce!a de ariesania popular, _!:end0 en conta ·que
dentro-da própria 'Cómunidade Aut(>norha gale·-. 
ga perviven algu,ns-- navalleiros, é o caso de Con- ·_ 
f©rto; unha ~Idea-· situada mo'i perto de Tara- . 
múndL- · 

Orixe: ma~os romanos 

.... 

competir' coas fábricas." A rnaioriéi da xente no
va non está dispnsta a soportar_os suores que 
-pasaron os seus devanceiros, e son mo·j poucos 
os que seguen os pasos dos seus pais ou avs. 

Un naval"fe·iro :-xa na ancianidade conserva 
~fre.nte a todos ·os problemás- o optimismo, e 
enorgüllécese,élo seu .traballo cando áfirma :"A 
xente nova non qt::lef dobrarse a isto. -Eu penso. 

Neng.un arte·sán'. soub.o dicer con exactitude a que distq ·~pód~ese ·v~ver. -Eu {:riei oito Tillos e 
orixe das m,1vallas e coitelos de Taramúnd·i, a·fn- -· : ~inda fun 32 meses á guerra". O pesimismo por-.. 
da que todos coincid.en en que se.remoQta moi- -. contr¡;¡ aflora dos lábios dos _máis nQVOS, O fil lo~ 
tos anos-- afrás. Sábese qúe o prirneiro navalleirp · . do navaHeiro· anteriór !:"ostra o seu desacordo . 
foi lnácio . Castelao, un ,seguidor seu ·afirma' ; ·=- cando dj : ''En trece o u catorce horas pódens~ 
"Teño 75 anos e é!QUel home xa era vello cando . - facer doce_ navallas, e noo §añas o mesmo que 
empe~ei eu ... .. Eu sempre 'tiven. a ambición de outro trnbalfador c~lquer" ~ · -· 
chgar a ser com·9 Castela.o". 

·polos séculos XV'll e XVIII había .en -Tara- Alguns prox~c_tos."do Consejo de Asturias 
rr¡úndí mazos rom_anos, os ferreiros de mazo de- .O Consejo de ~ Asturias levou a cabo alguns 
dicábanse á fabricación de garf.elos, tixolas, tres- · í nte'r'itos para -promocionar a· artesanía ge Tara-
pés ... Os traba lladores actuáis co nsideran qua.a múndi, entre eles atópase unha exposición feita 
orixe da artesania deste povo pode estar nestes no Gent rq Asturiano· de -Madrid dos dras 3 ao 15 
mazos, dos cais na actuaridade non q ueda nen· · de Xaneiro deste ano. Foi organizada polos_ ar
gun en funcionar:nento . ' tesans coa co laboración do Axunt"amento de 

·" Taramúndi .e a Ca ixa Rural Provincial de Astu-

Decac:Íénciá e subsisténcia 
No momento actual só quedan doce navallei-

1ms 1e OÜt ilJ10S tantos artesáns de COitelos, todos 
elies xente de avanzada idade menos ~ cinco no
vos. 1lso é mostra da peopsa situación en eiue se 
atopa 1es1te tr:aballo. C0a ¡pena reflexada nas pa la- · 
bras, un artesáns só pode dicer :"antes nabia oi
tenta ou cen navall e!ros, hox e na rnaioria das 
casas h1,a 1i "bodegas" pero están .pechadas". 

Para estes"homes resulta moi_ difícil subsistir 
nuns momentos nos que a fabricación ~n série é 
o ic11u1e iestá 1en bogá . . As satisfacció ns qu,e des
·prnnde .este traballo parecen ser póucas, é un la- . 
bor ao que hai que dedicar moitas horas para_ 
1p1mduciir moi po:uco, ·e ,de tal xeito non se pode 

ria s. 
· Neste intre tamén hai un desexo de formar 
1.u:iha cooperativa de navalleiros, ainda que todo 
par ece quedar nun proxecto irreal izábél. O lado 
negativo desta empresa poderia existir se se in 
tentase modificar o trabal lo, de tal modo .que 
die1iXa?e de ser -artesán, pero teria O seu.~J!e pos i
tivo · na posíbel supresión dos intermediários, 
que .élhegan a duplicar os précios da vendá direc
ta dos_produtos. 

A postu ra dos artesá,ns ante tais iniciativa$ é 
de esc~pt¡cismo to~al, calificándoas corno pou
co ou nada froitíferas. 

M.C. FREIJE 
Fo,tos:. X.M.. MENDEZ 

Os mangos fanse con madeíra de buxo, de maneira totalmente manual e con debuxos de cada artesán. 

alguén, DO faiadO._,,_----.._ 

éhino.:.galega 
MANUEL RIVAS 

, A pesares do contubernio. habil~ente des
cobe-rto por· Augusto Assf a, e no que xa es
tá .probada a participación, entre qutros., de 
Méndez Ferrín, Alvarez Pousa, o entrena
dor do Deportivo, Arsen!O, e Carlos O Xes-
tal, _eu non ti ven· a sorte até o de agora .de 
coñecer propiamente a un pro-chino. E 
disque habelos hainos. lso denur:iciaba polo 
menos, nós seus tempos · de armadanzas 
compostelán o querido amigo Ché, pata 
quen Xesus Vega, poño por caso, debía ser 
unha ·especie de Fu-Man-Chu desviacionis
ta, pero irnos ver, decía o Ché con moi bó 
senso, d::on qué cara me presento eu dian
te dos labradores da Terra Chá cunha recua 
de chinos detrás para facer a Reforma agra-
r~? ' . 

.E_ _non obstante algo d_e razón debe ter 
Augusto Assía, quen polo visto dalle tan 
ben á plum_a como ao arado. A pouco que 

' · se profundice na cultura galega deste sécu
lo, .,aparé~en referencias, símbolos ~ estra
vfos que revelan unha innata simpatía pro
china ou máoísta. lA. qué ven senón tanto 
seudónimo de tipo Ben-Cho-Shey? Eu mes
mo. A primeira pintada iconoclasta da mi
ña vida no encerado da escola, foi "Un
:Kan-cun-Kin-qué no-Cu", por sorte non 
descifrada polo ortodoxo capataz daquera 
grame a. 

De todós os xeitos, hai moitos pontos 
· escuras nesta historia, con complicidades 

que- poden implicar até o mesmísimo Cen
tro G.alego de Formosa ou China naciona
lista. Ademais, d::ómo non foi descoberto 
antes Alvarez Pousa? Fer~ín é un caso per
dido desde que nasceu, porque en Vilano
va dos Infantes o ~rato favor ito é o cho
suey con-. castañas :Según as nosas noticias, 
Pousa foi desenmascarado corno infiltrado 
maoísta na Xunta por un .bedel, viciño de 
Salceda, que 1 le escoitou con ins istencia 
diante do espel lo :"Xa-Cho-D ixen-Xa-Cho
Dixen" .. 

[ voJ.vei ao rego I 
No xeito de com er, que non deixa de ser 
unha manifestación cultural, atopamos en 
Ga_li za; síntomas dunha imitación despro
vista de todo tipo de imaxinación e enrai
zamento coa Terra·. 

T raguernos hoxe a éonto o caso das 
churrascarias qu,e inzan polo país adiante, 

· xurdirido por onde quer da nosa xeografia 
c~mo negócios de ultima hora. 

Eu ~ pergúntolle aos danos desas. chu
rrascar las: pero é ·que non hai na nosa te
rra -xeitos orixinais de preparar a carne? 
Onde está a tan sabida '.'carne ao caldei
ro", ou "v,itela", · d~s nasas ·feira's, ,cómo ' 
non · aparece neses _estabelecimentos a su
cu te~ta "carne ,richada". tan pr~pria .das 
terras· de Monte.s e que ten a sua capit_al 

. na vil¡:¡ de Forcarei? 
, Ben seguro que se os proprietarios de-
sas "chum1scar ias" traballasen as 'formas 
enxeb·res 'de preparar a carne, á par de fa-
cer un bon neg-ócio , estarían in~egrando a 
comjda co país. O outro é falta de imaxi
nacíón, m.im.etismo e, ao cabo, pas¡¡id~lllll"1~~ 
novidade do mom"ento; nen sequer 
cío. 
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