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A policia non pudo 
impedir· que_ a folga 
. se estend~~~ Por toda Galiza 

A Folga Xeral non só viu motivada poia recon
versión naval. Q paro crecente en todos os sec

- tores, os problemas que lle esperan ao agro 
, coa entrada na CEE, etc .. levaron á folga a mi
. lleiros de galegas, nas catro prov incias. · 

Xornada. do Humor 
De -parola cos 
donos de 
11Can sen Don_o" 
e criación 
do primeiro · 

,,-· . 

museu do. humór 

Editor e director de "Can sen Do
no" cóntannos a história e a.s per
versas intencións da única revista 
galega de humor. Tamén nos din 
como é, se é, o humor no noso 
país, explicándonos ademáis por
que fan chistes e non outras COl!-

A marte, de Santi Brouard 

Odia que _ 
choro·u Euskádi · 

(Páx. 15) 

·Despois de Argala e Telesforo Mon: 
zón, Santi Brouard foi o abertzale 
que maiores simpatias alcanzo.u entre 
a povoación basca. O seu asesinato 
foi un · dos últimos golpes sofridos 
por HB. Segundo .diversos meios, as 
movilizacións que s~guiron á sua 
morte demostrarian, porén, que o 
movimento abertzale está a atravesar 
o momento máis forte desde o 1979. 

U,ruguai 
despó.is das eleicións 
Uruguai sai recén do duro tránsito 
da dictadura. 13 anos de tortura, 
desapari·cións, un fomenso exilio 
político e económico, ... Os milita
res a inda coa represión non apaga
rona capacidade do pavo oriental. 
Neste número dous militantes do 
Frente Amplio, que están no exí-

· 1io, analizan o Uruguai de ante e 
a nova realidade política saida das 
eleicións. 

Nas mesmas páxinas Mario. Be
nedetti, escritor e intelectual uru
guaio, dá a sua opinión sobre os 

. recén celebrados comicios. 
~IJllii><' inas centrais 
\.11 Ji . 

. ,. 
. .. . ~, 

Ramón Fa~aldo, crítico d·e pintura, guio~ista de cine, xornalista, ... a 
(Páxina 7) , t 
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Edificar sobre os conflito$ 
As duas semanas· finais do mes de santos foron pródigas e·n conflitos. As 
'páxinas deste periódico son un bon testemuño desa re_alidade: enfrenta
mentos proletariado-Estado pola reconversión naval, resisténcia dos cam
pesiños ameazados de desafiuzo nas Enchousas, oposición de intereses 
obreiros-patróns en várias factorías, multinacionais contra ··pequenas em-

, we~a.s ná; Co,r,uña, arnarr~ ~e barcos. por. falta de caladeiros, aviso á peque
na e~presa fam.iliar a1grariáarite as Cbncesións .do ME©cos seus produtos 
(o leite en · primeiro lugar). Galiza, enfin, máis "periferisada", se cabe, no 
reparto de bens disposto polos poderes dos centros económicos. 

lsto sucede ao modificarse aS'técnicas produtivas que se suman á cons
tante redistribución de espácios própria dun período de certa fluidez que 
afonda ou ergue a función das áreas económicas: Galiza sofre un acoso 
grave que intenta situala como zona de ·aprovisionamento de matérfas pri
mas e de man de obra e que obstacuÍiza o seu camiño cara espacios máis 
deseñvolvidos. · 

A folga do dia 2m lconstitue unha proba da resisté.nc!a do pavo ,gale
go a ser domesticado. A folga nacional galega tivo desigual seguimento: , 
alto total, nas bisbarras· de Vigo e Ferrol, médio en amplas rexións marí
timas e do interior urbano, menor no Sul-este. Os sectores máis firme.s no 
apoio foron ós universitários e os asalar'iados. Os sindicatos qwe .organiza
ron as manifes~acións foron basicamente dous: CC. Obr.eiras e a INTG 
(lntersindical Nacional dos Traballadores Galegos); os partidos que se 
destacaron .na prepar.ación foron igualmente dous: BNG e PCG. 

O comportamento na fo.lga do 29 dá moitas pistas na análise qa con
ciéncia do país ante esta conxuntura. Merece todo un es'tudo pormenori
zado a facer por colectivos axeitados.' De entrada, perm ítasenos dicer al~ · 
go. H.ai nos grupos devanditos unha conci.éncia de clase: é a patronal, as 
rnultinacionais e os ·pod.eres poi íticos ' ao -séu servício os que queren deci
dir unha determinada sorté para Galiza. Oueren imp'ola sen contar con 
ne.ngun procedimento_ democrátito. A participación paritária do BNG e 
da -INTG na.-loita implipa a conciénciá de que é un problema que afecta á 
nación galega, nación que é discriminada, impedida no seu desenvolvi
mento. E que son os sectores produtivos os que poden sacar adiante este 
país. Ao seren eles os que padecen máis, son tamén os qu'e están chama
dos a decidir .outra ,alternativa que impida o destino imposto a Gali.za po
los centros do poder. 

A menor participación· doutros sectores nesta folga signif ic·a v~rias . 
causas: dun lado o retraso na incidéncia recesiva da conxuntura económi
ca. Asi os campesiños en xeral empezaron máis tarde a seren vítimas nes
te cámbio de tecnoloxias: afeitas a emigrar, inda non caiu sobre eles toda 

· a recesión; a treboada avanza. ~Saberán loitar como sempre, pero ao seu 
tempo. Doutro lado, tanto mariñeiros como obreiros están no fondo da 
depresión. E esta a sua hora. O mesmo os universitários. Saberán uns e. 
outros programar para Galiza, para todos e con todos, os obxectivos q~~ 
den vplta á política do Goberno central e ao parasitarismo do autonómi-
co? · 

A INTG emitiu un proxecto de emprego que paga a pena comprome
terse na sua idea adiante. A ponéncia sobre a rec;:onversión .que se apre
senta á Asamblea Nacional do BNG, é un lúcido tratamento das posibili
dades alternativas que se oferecen a Galiza. Seguramente que' hai máis 
propostas .. Trabal lar para que acaden notoriedade e se convertan en pro
postas asumidas pola povoación, eis unha tarefa de máximo alcance. 

Ouén obstaculiza estas ppsibilidades? Ouén tratou de irilpedil: que esta 
· folga alumase as conciéncias do pai's? Creo que os opositorE;)s van senda 
anotados polo povo.\ sto é importante. Que o país coñeza con máis evi
déncia que á da luz e taqui'grafos, cómo certas autoridades de partidos es
tatais, como _o· PSOE, non só se opuxeron .á folga, utilizaron as forzas de 
arde municipais e policials par<\) reprimir a liberdade de información. N.a . 
Coruña foi esta forma violenta tan visíbel que sobarda toda moderación. 

. A utilización da represión polo poder explica por si mesma a desigual 
distribución da folga: as províracias de menos nucleos gr.andes dé povoa- · 
ción soportaron máis acedamente este peso do poder represor. 

En síntese, eremos ·que a folg·a do 29 acredita o· avance da conciéncia 
nacional de Galiza e que alL1ma quen é quen neste país. -
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. RECTIJ=:ICACION .. 

. No n. 2p7 do 8 de Novembro de 
1984, na páxina 9 de A NOSA TE~ 
RRA co título: "Faino µnrya empre
sa galega-Aparato único no merca
do". A empresa Dimaco~ Sociedade 

--" Cooperativa Limitada dedicada como 
reza na sua~icéncia fiscal á Enxeñaria 
Electrónica; e con razón social desde 
Xuño de i983 na Córuña: rua San · 
Pedro, 30" baixo, para o ben e rigor 
da información, vese na abriga de fa
cer as seguintes -precisións ao devan-
ditd artigo. · 

1.-Dimaco S . . Coop. Ltda., ten 
homologado por Unesa (.Unión das 
EléctriCas do Estado) e tamén polo 
Ministério de lndústria e Enerxfa, un 
equ.ipo chamado ·TTB-100 para a dis
criminación horária triple tarifa B. · 

·Da sua existéncia dan·fé os documen
tos que lle . acompañamos; e dé! sua 
instálación en clientes e correcto fun
cionamento, o noso Departarr(ento · 
de Vendas está disposto a dar calquer 
tipo de explicacións. 

2.~Dimaco S. Coop. Ltda., en ho
nor á obx-ectividade ten de precisar: 
que..-coñece. e recoñece como co~pe
téncia a- outras E'mpfesas, tanto no 
ámbito estatal como galego. 

-3.-Dima~o S. 9oop. Ltda. mani
. f~sta descoñecer que, ao ámbito ga-
lega estexa rexistada outra cooperati

' va que faga: "Un dispQsitivo discrimi
·nador de horário de triple tarifa", co
mo afirma o referido.artigo. 
~ .4.-Dimaco S. Coop. Ltda.; na esi
xéncia qe atopaF -explicacións o cali
ficativo: "Aparato único- no merca
d 9", por .sec estevese téferido ao pré-. 
Cío de venda dedito ec¡uipo, constc;ita 
con. ·agrado. que. parece CoAfirmarse 
que . é .o noso equipo: TTB-100, ªº 
préc.io de 170.000 pesetas .o máis ba
rato no mercado. 

5.-Dimaco S. Coop. Ltda.: agra- · 
dece a A NO_SA TE.R RA a laboura de 
dar a coñecer a 1 ndústria Galega e os 
seus produtos, ainda máis. nun cam
po, a electrónica, no que o noso Pa(s 
é tan dependente. 

6.-Por enriba dos prexuícios, tan
to económicos comn de imaxe que 
con este tipo de informacións ven so
frer a nosa Empresa. 

Di maco S . . Coop. Ltda., coa serie
dad~ e o rigor que lle caracteriza· está 
sempre disposta, desde a· sua activida
de, á colaboración -A NOSA TE-

' R RA pode contar con ela- para es
pallar os avances e as di-ficuldades .nas 
que se atopa a lndústria Galega no 
seu desenvolvimento unido ao esfor
zo e a vontade de xente, que coma 
-nós, intenta sacala adiante. 

Cos lóxicos desexos de que se pu
bliquen estas rectif icacións para re ~ 
por, en parte, os perxuícios causados., 
no artigo. qu.e tacemos referéncia. 

O presidente 
Pastor Pintos Pereira 

CON VITOR VAQUEIRO 

A AELG, Asociación de Escritores en 
Língua Galega, quer m~nifestar a sua 
total solidaridade co poeta Vítor Va
queiro, ao rexeitar este a grabación, 
en Televisión Española, dun progra
ma (entrevista e recital), do poeta en 
español. 

Tendo en canta que a língua de 
Galiza é o ·galega, calquer escritor ga
lega ten o direito a se expresar no seu 
idioma, non sendo este direito lin
güi'stico un motivo de veto, xa que, 
"esixir" a alguén a que se exprese 
nunha 1 íngua que non sexa a sua con
tra a sua vontade, é un atentado á li
berdade de expresión, e entra nas ca
tegorías de represión. 

A AELG, entende ·que motiva
cións poi íticas e de discriminación 
(xa que con escritores de outras áreas 
lingüi'sticas -=-como no caso da escri
tora catalana 'Mercé Rodoreda-TVE 
usou o subtitulado), abrigaron a José 
1 nhnte, responsábel do programa da 
sér-ie televisiva que se ia grabar, a to
mar a decisión de voto. 

-A Asociación de ·Escritores rexeita 
esta atitude, e oponse a que os meios 
de comunicació_n usen o seu .poder, 
para calar direitos de expresión ina
lienábeis que corresponden a- todo 

· país en liberdade e democrácia. 

ALFONSO PEXEGUEIRO 

Secretario 

U.S.A. PLAN.EA 
INVADÍR NICARAGUA .-

O pavo nicaragüense atópase ·en esta
d o de alerta xeral f!ente aos plans de. 

HAI 50 ANOS 

TODO OCUPADO, . por Castelao· 

e· 
.i-n 

'))i 

- ¿E no~ baberá prazu· na E•cola de xordoqiud-~• de. Santiago? 
--:Non. E•tán ali todol·o• dlp11tados por Gallcl~ · 

.. ANO x1-x . 
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invasión militar da sua pátria artella
dos p~la .administración Reaqan. · 

Nos últimos meses, uns '12.000 
mercenários ou "contras" son lanza
dos en oleadas de tres ou cat~ mil a 
espallar a marte indiscriminada e a 
sabotaxe en zonas fronteirizas, parti
cularmente nos lind,eiros con Hondu
ras. 

Esta· sombra . de terror cadra con 
outras agresións. como o minado das 
costas frente ·aos -partos máis impor
tantes e máis o despregUe masivo de 
tropas de gt:1erra ' lánqui no mar do 
Caríbe. 

Ademais, Honduras estase a con
verter nunha xigantesca base militar 
nordeamericana con aeroportos e es
tradas de recente construción. De 
xeito, as intensivas manobras milita
res nese país están servindo para 
"aclimatar" aos soldados USA ás 
condidóns orográficas de Centroamé
rica. Mesmamente, o persoal hospita
lário do exército está a familiarizarse 
coas enfermedades tropicais. 

Mentres, nun alarde de "democrá
cia, os congresistas nordeamericanos 
debateron con toda naturalidade a 
comenéncia de asignar mil lóns de dó
lares os "contras", legalizando, deste 
xeito, a intervención militar. 

O povo nicaragüense, que desde 
1.855 sofreu once invasións milita 
res lánquis, ten motivos abando para 
se preparar contra outra. 

Nós, a Asociación de Amistade 
Galega Cubana, compartimos plena
mente esa determinación. Por iso 
mesmo queremos pór en alerta o sen 
timento e as atitudes de solidaridade 
entre os povos. 

Dirixímonos a todo o povo en xe
ral, ás suas organizacións poli'ticas, 
sociais e culturais, e . moi particular
mente a aquelas persoas para. as que 
América foi terra de exi'lio ou de pro
misión. Para· os que deixaron parte 
do seu sangue, do seu suor ou dos 

\ eus s~ntimentos nese continente pre
ñado de fut1.Jro: América, Nicarágua 
necesítanos! 

Oue non quede bañada en sangue 
a dignidade humana! 

Asociación Galego-Cubana 
Francisco Villamil 

. 

NOTA DA REDACION 

Na información sobre a "Moda en 
Galiza" do pasado número come
timos o erro de afirmar que Adol 
fo Domínguez militara na UPG, 
sen ser isto certo, xa que o modis
to non chegou a formar parte de 
nengun partido de esquerda, ain
da que estivo próximo a alguns. 

Por outra banda, o portavoz 
deste diseñador desmentía tamén 
que Adolfo Domínguez tivese na
da que ver co PSOE, afirmando 
que o autobus citado na informa
ción "tiña que vir o venres, e co
mo non pudo, veu odia da confe
réncia, o xoves". 
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A -policia nón-.Pudo, imp8dir ... que a ·fo1ga 
~ · estendese por toda-Galiza 

. ..--

A tercéirá folga xeralcelebrada en Gal'iza .no_qu·e vai~de ano·tivo 
como .pr9tagonista a represión das FOP que actuaron en 
moitos casos, segunde as centr:ais sindicais convocantes como 
auténticos contrapiquetes. Unha taiga xeral que deu un cámbio . 
cualitativo importante ao imbricar nela de maneira máis . 
relevante que nas anteriores ao sector labrego, q·ue se encarregou 
de paralizar unha boa -parte das províncias de Ourense e Lugo. 
Qu'tro ~spe~Q im~owmte,,.~ue se tratou-de fur"tar, ·tanto 

rantf;!S como despois ~o d-ia 29, foi o contido nacional 
desta protesta. · ' 

Onhafolga . 
eminentemente. 
política 
A folga xeral do dia 29 foi unha 
movilización eminentemente polí
tica, pois que é a primeira vez que 
se vincula globalmente a loita de 

.. clases e a de liberación nacional. 
Só desde estas coordenadas se en
tende a belixeráncia dos poderes, 
tanto do Goberno como da patro
nal, ou o descolgue a última hora 
de AP e a Xunta. 

Explica isto tamén a insisténcia 
en afirmar o fracaso da folga en vi
las que non fosen Ferro! e Vigo, 

- querendo deste xeito deixala nun
ha mera protesta do sector naval. 
Parece que habia instrucións claras 
de restarlle o carácter nacional ga
lega á folga; doutra maneira non 
se comprende que sete xorna is ga
legas tivesen sitular semellante, re
saltando o escaso eco da fo lga, 
agás en Ferrol e Vigo. A contradi
ción chegaba cando un lia as infor
macións e ollaba a repercusión da 
folga en case tod~s as vilas impor
tantes de Galiza. Chámanlle escaso 
eco a que se paralice As Pontes, 
Betanzos, Melide, Ordes, Padrón, 
Noia, Muros, Ri~ira, Corcubión ... 
na Coruña. ou Monforte, Chanta
da, Sárria, Vilalba, Viveiro, Riba
deo, Bóveda, Rubián ... en Lugo; 
Verin, Allariz, O Carballiño, Xin
zo en Ourense;· O Porriño, o Val 
Miñor, A EStrada, Vilagarcia, Pon
tevedra, Cambados ... en Ponteve
dra. lsto era o que afirmaban os 
xornais nas suas informacións, 
despois de titular "escaso eco". 

Esta é ademais unha folga .his
tórica, xa que é a primeira que 
surde a unidade de acción entre a 
INTG e CCOO. pero na ca~, tamén 
por primeira vez na h istória, o na-

, cionalismo ten a iniciativa no mo
vimento obreiro galego; conse
guiuse, ademais, que nesta folga 
tivesen un papel fundamental sec
tores como o labrego, o mariñeiro 
e o estudantado. Ainda asi, é pre
ciso ter en conta as distintas mo
tivacións que levaron a INTG e 
CCOO a esta converxéncia táctica. 
Se para o sindicalismo nacionalis-

ta .significa simplesmente seguir 
inha política coerente co seu pa- . 
sacio e formu lamentos programa
ti cos, para CCOO é unha situación 
conxuntural, produto das circuns
táncias. 

Hai que resaltar por: outra ban
da que nesta folga os que pasaron 
á acción foron os contrapiquete-s 
das FOP ou dos empresários, dun
ha forma bel ixerante que as distin~ 
gue das duas anteriores celebradas 
en Galiza, nas que habia un certo 
consenso da patronal. 

Esta vez Gobernos e empresá
rios tentaron por todos os meios 
abortar esta folgá xeral; deixándoa 
en meramente sectorial, ainda que. 
tivesen que valerse do que foi cali- 
ficado de "ocupación militar de 
Gal iza". · · · ~-

O Goberno intentaba, quedou-· 
sobradamente demostrado, - que 
fracasase a ·folga por ·máis que mt-
sua intención non estivese o mu
dar de critério. Asi, a.mostrando_ 
que non lle importa nada o sentir 
popular e no que se pode chamar 
claro reto aos- traballadores afecta
dos e a todo o povo gal!!go, o dia 
30, un dia despois da folga, apro
baba a suspensión de emprego pa
ra 3.000 obreiros de Astano. Non, 
ao goberno non lle importan nen 
as cifras de manifestantes, nen as 
horas perdidas. 

Qué lles queda agora aos obrei
ros? Moito nos tememos que a sua 
única saída, a que están discutin
do na asamblea permanente de As
tano, cando estamos redactando 
estas liñas, non sexa outra que a 
violéncia. A violéncia na rua, nas 
factorias. Algun siridicalista xa 
apontaba nas suas intervencións o 
dia 29 que Galiza se vai euskaldu
nizar, referíndose aos métodos de 
loita que están a levar os obreiros 
desta factoria basca. Se isto é asi, 
o Gobernp que non lle bote culpas 
a ninguén, porque é el e só el quen 
empuxa aos traballadores a esco
ller este camiño pois que os outros 
todos tenllos pechados.. A.E. 

De "toma de GaHza palas FOP" 'cati
ficaron as centrais INTG,e CC.00. a 
fo~ga xeral do dia 29 de Novembro, a 
terceira no prazo dun ano. Chegaron 
reforzas de Valladolid e incluso de · 
Córdoba, e _puxéronse a polfoia e a 
GJ'.Jarda civil en estado de· alerta, 
acompañan_do én moitos casos, ·sobre
todo en Lugo, ·A Coruña e Ourense, 
aos pique~es- até dentro das· factorias. 

Esta vez a cóntunMi.lda cdrreú a 
cargo das FOP e non dÓs piquet-es. A 

.permisividade ou indiferéncia dalguhs 
empresários nas. anteriores folgas vol
touse nesta ocasión agresividade iota! 
sob a .consigna de "non o lograrán"., 
que os levou en Lugo a armar, no 
Ceao, a contrapiquétes con pistolas. 

Fálase de pacto empresaria.! entre 
a Confederación de Empresár:ios .de 
Galiza e o ministro Barrionuevo para 
tratar, por todos os meios, de que es
ta folga non saíse adiante. 

Nesta campaña estiveron perfeita
mente aux-iliados pala UGT e PSOE, 
que facendo uso da contrainforma
ción nos meios de comunicación, so
bretodo nos estatais, trataban de mi
nimizar a incidéncia desvirtuando as 
cifras, e ·ainda despois de remátad¡;i a· 
xornada, García Sabell, delegado do 
Goberno, afirmaba que a folga · foi 
sectorial. Os alcaldes da· Coruña e Vi
go calificabana tamén de "auténtico 
fracaso"; en contrate coas valora
cións dos co'rivocantes. Alguns xor
nais titulaban as suas crónicas como " 
de "mínima incidénda" contradecín
dose logo- coas informacións interio
res, o que dá idea do interés en mini-

mizar. e .sectorializar esta xornada de 
folga~ 

. 1 mp licados todos os sectores 
productivos 
Os intentos de circunscrebir esta fol

:..ga só ªº sector navar rn;,n foron lo
. grados pola patronal PSOE, AP e 
~ UGT.-' . . 

Asi, ·no sector ·mariñeiro paralizá
·ronse unha parte importante das·fro
tas de baixura, dos partos, tanto pes
queiros como de mercancias e non 
funcionaron as lonxas, o que dá unha 

; idea da incidencia real. 
No· sector labrego suspendé.ronse _ 

· as feiras eR várias povoacións .de Lu
go, e. en Ourense os labregos parali

. zaron máfs da· metade da província, 
. sendo a sua preséncia a máis numero
sa en várias manifestacións. · 

Da· normalidade folgu ística " 
á represión 
As comarcas de Ferrolterra e Vigo ti
veron o que poder íamos calificar un-

. ha xornada de "normatidade folguís
tica", quedando completamente pa
ralizadas desde as 12 da noite, esta 
vez nen sequer tiveron que intervir 
os piquetes. 

ESt:a normalidade · contrásta coa 
represión na Coruña, Santiago, Lugo . 
e -Ourense, onde os piquetes estive
ron vixiados todo o dia, non permi
tindo que entrasen a informar- ás em
presas máis que un traballador; r:nen
tres o acompañaban vários membros 
das FOP, que ao terminar a informa
ción, algunhas veces' fnterrumpida, 

perguntaban aos traballadores se fo
ran coaccionados e querian apresen

. tar -denuncia. 
Esta actuación foi calificada polas 

centra is convocantes como. de autén
ticos contrapiquetes que coacciona
ban para que voltasen abrir as empre
sas . 

lsto levou a que·en Lugo fosen vá
r::ios os feridos, e os detidos en toda 
Galiza sobrepasasen a treintena. 

Na Coruña as FOP, axudadas "efi
cazmente" pala poli'cia municipal in

. tentaron por todos os meios que a 
folga non tivese efeito. 

Levou este celo a que a policia 
municipal encirrase aos seus cans 
adestrados contra un piquete, mor
dendo ao dirixente da UPG Xan Ló
pez Alvarez e arrollando ao 1 íder da 
INTG Miguel Campuzano. 

Os cans e os policias municipais 
deste · contrapiquete ian mandados 
por dous ooncellais socialistas do 
axuntamento coruñés, - os señores 
Del Val e Lareo. 

En Lugo a policia carregou catro 
veces contra os manifestantes resul
tando un traballador cun brazo roto, 
outro coa clavícula e tamén ferido 
de consideración un neno de oito 
anos. 

ParalizáciÓn tótal en Vigo 
En Vigo a paralización foi total, non 
tendo que intervir case _os piquetes. 
Somente en Citroen, onde se parali
zou a factoria e nunha empresa de 
granitos propriedade do presidente 
da Confed~ración de empresários de 
Pontevedra, António Ramito, que se 

Por qué os galegos _fiXemos ·;:..-ter"ceira folga xeral 
XAN CARBALLO 

Galiza é a zona máis afectada 
polos Plans de Reconversión 
Navat Preténdese pechar Vul
cano e Ascon na Ria de Vigo, 
no sector de pequenos e media
nos .estaleiros e pechár Astano 
n0s grandes estaleiros. lsto re
presenta o 63,3 por .cento dos 
"excedentes .. do sector a nivel 
de Estado, o que supón eo ci
fr:as globais a perda de 7 mil 
postos de traballo directos e . 
perto de 30 mil inducidos. 

Xunto con isto preténdese 
· reduc.ir a· plantilla no resto dos , 
estaleiros e iníciase xa un pro
ceso de 11reconversión .. na em
pre5a ·eazán do· Ferrol;-que--pre~ 
tende reducir 2.900 postos_ de 
traballo. . . 

A nrisa - contestación, vese 
máis xustificada ainda, sé te
rnos en conta que rron hai ra-

zóns técnicas que xustifiquen 
que sexa Galiza quen -teña que 
sofrer todo isto, xa que Astano 
conta coas mellares instala
cións sendo a empresa tecnolo
xicamente máis competitiva no 
sector dos grandes estaleiros; o 
mesmo se pode dicer de Asean 
no caso das medianas factorias. 
As -razóns seguidas polo ·PSOE 
para pechar instalacións son ex- ~ 
clusivamente políticas e refor
zan o papel colonial que a nosa 
nación cumpre dentro do Esta-
d~ ro 

Contado, noné só o proble- ~ 
ma do sector naval o que aquei~ ~ 
xa á nosa terra. Ternos un 30 u 
por cento de povoación activa l5 

---parada en vilas como Vigo, A x 
Coruña, Ferro!... Douscentos 
mil parados ofiGiais, un incre
mento de cifras do paro máis 
alto que' nq resto do Estado e o 
q.ue é máis grave, ainda non es-

tamos tocando fondo. A desfei
ta do sector naval traerá a caí
da en cadea de multitude de 
pequenas e medianas empre~as; 

a instalaciónde "El Corte In
gles" na Coruña abrigará a pe
char liloitos pequenos comér
cios; a eritrada na CEE destrui-

rá a agricultura e a gandaria ga
lega provocando asimesmo o 
amarre, xa efectivo, de máis da 
metade da frota de altura. Ou 
sexa, que toda Galiza e todos 
os sectores produtivos están 
sendo agredidos mui frontal
mente por esta política econó
mica do PSOE . Mentrés tanto, 
os cartos xerados por empresa!! 
como Endesa (23 mil mil lóns 
anuais) van a paradeiro desco
ñec'ido para os galegas invirtín
dose en Gal iza só o 3 por cento . 
destes benefícios. O aforro ga
lega é apropriado pota banca 
que <> canaliza cara o exterior 
do noso país. Os nosos recursos 
min~iros son u~urpados por 
empresas de capital extranxei
ro, que se lucran da riqueza do 
naso subsolo. As rias galegas es
tán infrautilizadas e non existe 
unha política económica que 
desde unha óptica galega apro-

veite os seus recursos (se son 
utilizadas como bases militares 
para defender intereses alleos 
aos nosos). A electricidade pro
ducida polos nasos rios só ser
ve para o lucro do monopólio 
Unión-Fenosa. 1

' 

As as couscis non nos deixan 
máis camiño que a loita até as , 
últimas consecuéncias. O PSOE 
xa ten perdida a batalla poltti
ca, carece de credibilidade e a : 
Xunta de AP outro tanto, so
mente poden imporse pala via · 
da ·forza e da represión, da que 
ternos xa mostras abondosas 
como a toma policial do dia 
29, as cargas, as malleiras, as 
detencións, elevadas fianzas. 
lsto é o que provoca a radicali-

-zación dos traballadores na de
fensa dos seus postas de traba
llo. 
Xan Carballo é 
secretário Xeral da INTG 
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drstíngulra ·o díá ant~flbr ·por d'aras • 
declaracións no máis puro éstilo fas
cista, poi's quél até criticou á actual 
Cor:istitución_ Nesta empresa de gra
nitos foi destrozada a garita de en
trada . a factoría, paralizandose logo..., 
totalmente a qCtividade. , 

António Ramilo manifestou que 
presentará querella contra os proprie
tários de dous1 automóveJ.s. aos ql)e o 
guarda calleo a- matrícula e confra os 
Secretários Xeraís 'de INTG e -CCOO, 
poJ indutores. · · 

Grandes efeétivos das FOP con
c~ntrário~s~,r d i~n,te , ~e~ ,Correos e d,a 
Estácion de i=edocafr1i1~ -6n&ºo prls1-·
dente do Comité de Empresa decla
rou que . "estamos de acordo coa fol
ga ' pero. te,mos que trab_9llar pqrque . ro 
nos abrigan". · = 

Tamén q1:1edou paralizado O Po- ' 15 
rriño, onde só traballaron alguns em- t~ 
pregados de Lauro e Zeltia. Tarnén e 
pararon, en case a totalidade, Tui, A x 
Garda; e os outros axuntameritos do ~-------

,. A patronal, so.bretod.o "'a tucense,
tíñ1ase xuramentadb para que a ' 
folga non· saíse adiante. Para isto 
tomou as suas ''.disposieións". 

Entre estas hai que destacar a 
contratación da empresa de seguri
dade "Esabe-Expres", para que 
fun·cionase de contrapiquetes. 

Asi,. no polígono do Ceao po
dían verse. 5 coches desta empresa 
coas suas dotacións a tope e ben 

· armadas ._ Estas persoas enfrel"'!tac 
- rons'e' cun piql1ete que· chegou ·ao· 

polígono. · 
Ao seu marido estaban os pró

prios empr.esários, que desdé a en
trada do recinto, con radioteléfo-
nos, dirixian as operacións. . 

como _ contrapiqüetes foron · as . 
FOP vidas de tCorqoba, -OS" "q'tü- . 
llos" como lle chamaban o.s Qb_rei
ros. Adema.is de entrar nas'"empre: -_: 

. sas detrá's de todos ' os piQuetes 
"informando" de ciue "vostedes 
non fagan caso, non tef:íen por qué 
cerrar", nalguns casos, como na 
cafetaria da EstacióA de autobu
ses, cando o dono ia cerrar, un 
grupo de policías impediuno: 
"aquí non se pecha nada, nós que- · 
remos .bebér' así'que non poqe pe
char ten que darnós de beber". • 

Val Miñor. ------~--------lllml!'ll!"ll!I!._._ .... .__..._._ ... ._ .. ._._._._._._._._..._ 

Mais éstas non foron as. únicas 
medid_as que tomaron. Segundo 

'manifestaron a A NOSA TERRA 
vários traballadores, na sede da 
Confederación de· Empresarios de 
Lugo alguris patróns ensiAaban os-

E
1 

voltando aos empresários 
destacar a belixeráncia de António 
Ramilo, presidente ~da patronal 
pontevedresa que o dia anterior á 
folga xa fix:era ataques furibundos 
contra a Constitución e que afir
maba que "as hordas marxistas es
tán logrando sovietizar ,Oaliza"; 
pois ben, Ramilo odia 30, dicíalle 
en Vigo, antes de emprender unha 
viaxe, a todo aquel que quixese es
coitalo, que ia facer un novo parti
do, "o da Hostia Limpia". · 

Redondelá tamén estivo totalmen
te paral'izada todo odia, só traballan
do no Axuntamento, acampando no 
seu interior as FOP." . · 

- O Marrazo, colapsado 
O Morrazo estivo colapsado durante 
toda a xornada, sendo o paro total en 
Moaña ·e Cangas, asi como en 'Bueu e 
Marin, ainda que aquí en menor esca
la. 

A actividade foi tamén escasísima 
en Pontevedra capital onde os comér
ci.os foron pechando a.s. suas por~as 
progresivament!=l, segundo ia ·avanzan
do a m~ñá. Tampouco houbo activi
dade no mercado de abastos e o 
transporte urbano funcionbu sob mí
nimos. Celulosas e Tafisa funciona
ron con parte da plantilla e baixo for
te protección policial, que detivo a 
sete persoas. 

Gran incidéncia no Salnés 

En Vilagarcia, ainda que parte do co
mércio abriu as suas portas, ao longo 
do dia foi pechando, producíndose 
despois do mediodia un peche total. 
Tamén se suprimiron as clases nos 
1 nstitutos e non f uncionou o porto. 

En Cambados tamén se rexistaron 
paros, que afectaron a outras vilas 
desta marxe da ria de Arousa. 

Na Estrada tamén cerraron os co
mércios, os cafés e os bares, parando 
tamén os centros de FP. 

En toda a · província de Ponteve
dra, salientar o corte das principais 
vías de ·comunicación entre as seis e 
as sete da mañá, que lograría abrir ao 
tránsito a, Guarda civil. 

F errolterra paro u 
na sua totahdade 
A ria do Ferrol tamén parou n'a sua 
totalidade, sen q1:1e haxa que rexistar 

-incidentes notábeis, por máis que ás 
sete da mañá se cortase a via de ferro
carril á altura de Necia. 

As dez da mañá celebrouse unha 
asamblea no Ferro!, dir.ixíndose lago 
os integrantes á estación do tren, pro-

Represálias · po·la folga 
No ambiente da f.olga estaban ·as re-. 
presálias. En Ourense ameazábase a 
vários comerciantes de que, de pe
char, serian clausurados por un mes e 
lles porian unha multa. 

/ 
Neutros lados as-represálias xa se 

fixeron efectivas .. Tal é o ' caso da 
Xunta, uhde vádos traballaa.ores que 
secundaron a folga están a sofrer as .. ; 
iras da administración autonómica na 
"sua coeréncia"'- de o'pbrse ao des-

· mantelamento dé Galiza. ' . · 
Asi; na Consellaria de Sanidade, o . 

Secretário Xeral Técnico rélevou a 
duas secretárias suas por ir á folga, re-
baixándolles adema-is a categoría. · 

·Coche dun afiliado da INTG quei1nado du
rante a folga. 

empresa, custodiado por efecti.vos 
das FOP. Carlos Vales foi.acusade de 
coacción. 

. tensibelmente armas diante dopa
so de piquetes palas imediacións. 

Outros que f_uncionaron tamén 

· Os líderes opinaron 
"Un millón de galegas movilizá- tro e poden ir as que sexan que 
ronse contra a política do Gober- non valerán para nada positivo". 
no", segundo os organizadores, Bautista Alvarez pala sua ban-
que consideran que a convocatória da, referiuse a que estas medidas 
foi un éxito total. non van só contra o sector naval, 

Para 0 Delegado do Goberno senón da agricultura e a pesca que 
"non houbo folga xeral, senón ~~~aq~~dE~~. afectadas polo ingre-
que foi sectorial", segundo o Al-

,. calde da Coruña, Francisco Váz- . lndalécio Tizón, de CG criticou 
quez, a folga "foi un fracaso to- ao Goberno central pero tamén a 
tal". A UGT tamén califica a xor- Xunta "pala sua política estéril 
.nada de fo lga de "fracaso estrepi- que está a levar". 

_ toso". Esquerda Galega, pota sua ban-
Son os polos opostos dunhas da afirma que "o PSOE esquece o 

texida por fortes efectivos policiais. 
Unha comisión solicifou a paraliza
ción do .tránsito· ferroviário, non,ace- · 
dendo a dirección. Ainda asi, non 
houbp circulación en case todo 'b dia, 
xa que os obreiros procederon -a cor
tar a via en vários pontos. P.ola mañá 
tamén se cortaron as estradas en di
versos pontos da comarca. 

Forte incidéncia na. Província seu programa e prefire invertir os · · ~ · · valoracións, que os que .as apoia-
. corun~sa ~ · · ron califican como exitosas e cartas en gastos militares e en re-
Na prnvínCia coruñesa o paro tamén aqueles que ian contra sua, tratan boiar Rumasas para vendelas á bai-

. tivo forte incidénc.ia, noutras zonas de minimizalas. xa ªºcapital privado. 
ainda non consignaeas·aqui. Tal foi o Xosé Carlos Solla, da UPG, pon Xan Carballo, Secretário Xeral 

. caso- das Pontes, de Padrón, Corcu- de manifestó que "o povo galego da 1 NTG tamén criticou á Xunta, 
Na Cpruña, O protagonismo foi bión, Cee., Betanzos e Melide.' está ámosando unha grande capa- á que "acusou de Goberno títere, 
da poliicia ·.mumcipal . ·d d d 1 que o que fai é e~itoralismo". 

O p~ro ' tamén foi case totaJ no .ci ª e e oita, como 0 demostra "O dirixente sindical afirmou 
Na Coruña, gran parte do protagon.is~ · Barbanza, sobresaíndo Nóia e tUvei- que sexa capaz de facer tres folgas que hai que botar ·a AP da plata-
mo tívoo a policía municipal, que ~ ra, Muros, Rranxo, Boiro ·e· A Póvo'a. xerais en menos de un anp". forma". 
asumiu un papel clarameRte represivd En Bergantiñmr· tamé·n faro forte Outros políticos inciden en que En canto ao futuro, M. Ferrín 
mandada polos ccmcellais sociali~tas, incidéncia, aind~Lqu·e en Carballo un . -. o GoQ.erno ten que tomar en sério . afirmaba que "'Gal iza vaise seguir 
caminando a abrir a. comerciantes e cóntrap.iqúete de empresários,·forma- . estas movilizacións, como Xosé movilizando" e Carlos Núñez, 
detendb a integr~ntes de piquetes.:· do despois· dunha asamblea e armado Manué1 Beiras, do BNG, quen afir- concellal vigués do PCG, manifes-

Ainda asi ,quedpu totalnie11.:te. pa- -con ·nava'llas e .paus, -escurriscou · aos mou que "este tipo de moviliza- taba que "aqui pode suceder algo 
ralizada a e.sta,ción de aut6buses, ~ran inte.graotes dun piquete, -intentando - cións son o único meio que pode moi desagradábel, causas incon-
parte d.o poli·gono da Gr~la,.- ª area volcar 0 autobus que utilizabªn dian- contribuir a cambiar a política do trolábeis, oxalá non acorra nada". 
comerc.1al. de Santa Mar~ar!da, e a do . te da -pasividade da Guarda Civil. . Goberno". Neste sentido Malvido, Secretário 
Centro, a-111da que nesta ultima alguns - · . " · · · · Pota sua banda Perez de la da Zona de Vigo da INTG decla-
éomércios abrisen logo diante da visi- Sa f · 1 i 1 Fuente, Secretário xeral do PCG, rou "que ninguén lle bote as cul-

. ta d? policía ml!nicipal e·: ar;tnada. n .'ag0<sumouse a 0 ga . manifestaba que "penso que o Go- pas ás centrais sindicais do quepo-
Aparte do incidente dos ca ns,· pro- Santiago. -té;lmén se sumou á folga na b~rno pode estar facendo ouvidos da pasar. Que quede claro que a 

ducfronse outr,a.s 20 detencióflS,. en- sua totalidade paralizándose· as clases xordos durante ·certo tempo, pero lntersindical vai estar cos traballa-
trando as FQP <:os membros 'dos pi- na Un.iversidade onde só impartiu un- na prática xa conseguimos parali- dores onde eles estexan. Que nin-
quetes par.a que . inton:nase'?. Asi, . · ha lección o decano de Mediciña, pa- zar gran parte da reconversión". guén se cháme ao engano se oco-
nunha empresa sena det1do o Secre- rando tamén nos demais niveis do en- Soto, Alcalde de Vigo é doutro rren outros feitos a primeiros de 
tario ~eral de Adega, Carlos. Vales; sino; o Pof(g9no ·do-Tambre tamén parecer, e afirma que "xa van ca- mes". 
que entrou el só a ~formar aunha que~ou case totalmente pacalizado,~ · ·-~~~~~~-~-~~~~~~-~~~-----~-~~-~ 

A pesca galega e · os plans cara ·a entrada na CEE ·· 
XOSE ENRIQUE FERNANDEZ 

Desde o 78 estase a producir 
unha reestruturación selvaxe da 
pesca de altura galega sen que 
se artellen medidas de salvación 
ou recámbio para esta desfeha~ 

Mentres hai barcos amarra
dos, desguazados, vendidos ao 
estranxeiro ou · afogados, e mi
lleiros de mariñeiros están nos 
partos, nas casas ou nas ofici-

· nas do INEM, a Administración 
española e autonómica següen 
sen apresentar un Plan con 
compromisos concretos a reali
zar que representen unh~ sa ída 
real. · 

Ambas administracións de
dícanse a santificar ·cqmo inevi
tabel a entrada. na CEE e a ·de
clarase "impotentes" diante 
das desvantaxes que a Galiza lle 
vai tocar sofrer e en concreto 
ao sector pesqueir,o; porque, 
obxectivamente, por todos os 
meios de anál.ise económica, re
sulta que a Galiza lle vai reper
cutí r negativamente a entrada 

na CEE, e por unha subordina
ción a determinados "intereses · 
de Estado", que representan os 
de certos sectores industriais, 
financeiros - e · agrícolas, alleos, 
ternos que· aguantar o peche de 
empresas" e ·o incremento dopa
ro~ 

Xa. no ano 78 estábamos pa
gando as consecuéncias de que 
o Estádo ·español non queira 
meier na CEE, coa redución 
paulatina de licéncias e co in- · 
cremento constante de impor
tacións. 
· O Me·rcado Comun Europeu 

quer destruir a frota galega an
tes da sua integración" é para 
eles unha condición clara e ta
xante; aí temas as consecuén
cias até agora e, por se alguéh 
mantiña esperanzas, a í están as 
condicións do período de pre
adapt~ción que pode chegar até 
o ano 2000, e no que ademais 
de ter ique seguir soportando 
recortes de cupos e 1 icéncias, e 
novas incrementos de importa
cións, atrévense a falar de sub
vencións para a destrución de 

postas de trabal.lo. . 
A cuestión de fondo ~é que 

·Galiza non ,ten por qué sopor
tar as consecuéneias negativas 
da entrada na CEE porque a 
outros lle interese. 

A entrada ha Comunidade 
. Económica Europea vai agudi
zar máis as contradicións entre 
as zoñas industrializadas e as · 
subdesenvolv.idas. 

· Nqn ·ten lóxica, a menos c:¡ue 
interveñan intereses alleos a 
·Galiza, que teñamos que pasar 
palas agresións e humillacióñs -~ · 
que estamos ·pasando e palas ::i 

que nos queren facer pasar, ~ 
porque afinal ficarán en ·activo 

mo contraprestaci6n, cuotas 
controladas · do noso- mercado. 
O que pasa é que as negocia
cións desde unha perspectiva 
do Es~ado español ·levan consi
go que Gal1iza quede relegada, 
entregando o naso importante 
mercado consumi_dar por con
trapartidqs alleas a nós. 

en águas. da CE E 30 ou .35 bar,. 
cos, compreiadendo todos os 
portas galegas. Ao mesmo tem
po teremos que permitir unha 
importación incontro.lada de 
todo pei.xe e marisco comunitá
rio, abríndolles totalmente o 
naso mercado~ Esta mesmá 
cuota de barcos pódese seguir 
mantendo, sen· pasar por unha 
integración, através de negocia
cións bilaterais, oferecendo, co-

Os únicos .que poderian. sair 
beneficiados son os que conta
sen -coa suficiente capacidade 

f inanceira para resistí~ esta eta
pa e acometer a constitución 
.de empresas · trasnacionais con 
barcos en di~tintos partos e 
con distintas bandeiras. 

lsto en ·canto á pesca de al
tura. A de . baixura case se ten 
esq1:1eciqa, ·por máis .que. se ~se 
prQduce a entrada na CEE vai· 
ser -afectada tamén seriamente. 

Non é suficiente dicer que 
van esixir precaucións de retira-

da, cando isto se pode estabele
cer aquí e desde agora mesmo 
sen ter que esperar. 

Abertura total ás importa
cións comunitárias trai consigo 

, unha forte competéncia cos na
sos produtos e, polo tanto, vai 
afectar capitalmente aos pr~
cios. A frota de litoral e baixu· 
ra vai ser desta maneira mui 
perxudicada, resultando benefi-.. 
ciada se tivese Un control eri 
exclusiva para o mercado esta-
tal. · 

Parece que o Goberno espa
ñol e a Xunta de Galiza estive
sen esperando a que actuasen 
os condicionamentos de inte
gración · na CEE, para plante
xarse acometer os importa.ntes 
traballos que · o sector deman
da. · 

Neces.ítanse subvencións xa 
mesmo e xa se tiñan que ter to
mado medidas concretas de .ti
po político e económico. 

A qué ·ven tanta morríura e · 
falta de dec;:isión? , ' 
Xosé Enrique Fernandez é Secretá
rio Nacional do SGTM-INTG, 
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désmantelamento · · 
de Galiza 
Nesta xornada de folga xeral os la
bregos galegas uniron á sua protes
ta contra o desmantelamentg in
dustrial de Galiza, do sector mari
ñeiro e do agro, a reivíndicación 
que xa parece sempiterna contra a 
Cuota empresarial. 

-~ ié!¡s 1 ~.nte~, '19 .P?_,maq;a1 d~ Ve:. 
1 rin· umerosos agricul.tores 'récébe1 

. ran 11otif icacións de emgargo por 

. :~os comérciós ·pecharon é ··o transpor
te urbano funcionou con "servícios 
mínimos'~, tres .autobuses ·escoltados 
pala ·polfcia, -sén seguir itinerário· fi
xo. Na X unta. e· no Axuntamento tra
ballaron, pechos, bastantes' funeioná-
rios . · ' 

Ourense~ os labregos. · ~ 
protagonistas 

En ·Ltigo, polic_ja e empresários· ~cando· ian -do Gobérno- civil cara a 
pasaroti-á accion . · _ Confederación,de.- Empres.ár.ios,: pro-

duciuse unha nova carga: co~ feridos 
En l..,ugo, o; empresár-ios xuramentá- · que xa relatamos anteriorme_nte. 

: . Anédotas -
rorise a· qu~ a folga non iria .adiante. Nesta província; o paro foi total . -
Formaron grupos armados que actua- en Monforte, Bóveda, Rubián, e Ná- A xornada da folga xeral deu lugar a . 
ron no polígono do Ceao e pactarnn via. N·estas duas últimas vilas, os la- moitas an'édotas. 
con Barrionuévo, (o presidente dos bregÓs impediron a celebración das Por exerriplo; sobré · o número de 
empresári0s lúgueses afirmou que feiras e forzaron ªº peche total: . manifestantes na manifestación de . 
non ·fora el, que _ fora a Confedera- Tamén parou en case a sua totali- · Vigo, a Policia Municipal deu nun 

En Ourense, a maiór parte do prota- ci611 de Empresáríos" de GaliC'ia) a ac- · -dade Chantada, Sárria, Ribadeo e--Vi- primeiro momento 80.000; a' álguén 
· • d d FOP · f. • d "d · -11e debeu parecer moito e á següinte gonismo levárono os labregos quepa-· tuac1on contun ente as . ve1ro, acen oo en menor cons1 era-

ral.i"zaron as vilas de Verin, Xinzo e Estas comezaron a sua actuación ción Mondoñedg e Vilalba. · vez rebaixaron a 33.600 (cál seria ese 
Allariz . . · · 'Xa a noite anterior, cando carregaron Alúmina, pola sua banda". traba- sistema tan exact~ de rec;onto empre-

0 Carballiño tamén quedou case contra un piquete .. Todo odia dedi- · llou con forte escolta das FOP e cün- gado a segunda .vez?) Pero h_oubo ou-
totalmente paralizado _ deixándose cáronse a seguir ,aos piquetes e de for- . fJ'lédia pla11ti.lla. Aqui_·, 1igu_al que nal- tr~?~-.cJf,ra.s, __ 25.0QO dd' goberh"d"ciVi1 --' 
noJarº ,t.arnén 'ó· p1mt -er; .... Rioadavia e ' ma cáli·ficada ' pé/r ·estes -como de "vi- . guns pontos máis, membros da INTG (unha pasada), 200.000 os convocan-
Celanova. · ' sibelmente provocadora", obrigába- acusaron a0s de Comisións de pasivi- tes (outra pasada). Sérá por estas 

No Valdeorras tamén tivo incidén- nos a circular potas aceiras ou en fi- dade e conivéncia. cousas, óu será Por méritos próprios, 
non pagar ese trabuco. · · 

o dia 29 congregáronse na ca- . 
pital de Monterrei nun número su
perior ao · médio milleird, procé- '' 
dendo 'a queimar·as éitqcións. · 

-cia a folga, por máis qi.Je·os empresá- las. . Tamén pararon outras empresas . o despiste que se traía TVE de Ge 
rios pizarreiros armaron contrapique.; As dez da mañá cartegaban por se- ~ importantes'-da províhcia como Frig- TVE de E, no tele-xornal deron duas 
tes que non lograron ·actuar. - gund.a vez contr;a un piquete, o que ·sa, Oural, Exminesa, Tablicia. · versióhs, u.nha de 50.000 e outra de 
· En Ourense' capjtal parou o polí- . repetirían tre~s ve.ees máis ao longo da Na capital o comércio ·abria e ce- 80.000.¡ dez minutos despois s.úbiron 

gono d.e San Cibrár:i agás Citroen, for- mañá. , rraba segundo as horas. a 80.000 e 200.000 ~ Íla segunda edi-
Logo, os labregos, aos que se· 

uníran numerosos estudantes, per
correrón as ruas da vila, cortando 
tamén a estrada principal á altura 
do 1 nstituto. 

temerate: custodiada, ·e ' Adolfo Do- Despois desta primeira carga, un Até aquí· os dados máis xera-is ción repetiron e na terceira baixartm 
d d f 1 • 1 outra vez a 50 e 80 mil. -

m l'ngue. z. O paro d.o come'rc·10 e ban- grupo éle trabal !adores entrevistouse dunha xorna a e 0 ga, mo1 · onxe 
~ d · 1 d G · s b 11 Aos meios de comunicación víuse-

ca fol. 1·rregular,·xa que abrian e c_ erra- co Gobernador civil, quen lles mani- o paro sectorra e arc1a · a e , ou · d · f 1 - d lle o plumeiro varias veces ao lc,mgo 
ban Segundo fosen as FOP ou os festou que ·et non _tiña dado esa .··º· rae. o racaso · que proc aman os o p d d d 

- PSOE o d d b 1 do dia. or exemplo, can o es e 
O breiros quen patrullasen nas ruas. · · s a· os-son en-e ocuentes e R 'd" N · 1 d · d t 1 · ·d • · a . 10 ac1ona ic1an gue na esta-

Nesta cidade os obre iros e labre- Ourense emos ré_l_n a_.rea inc1 enc1a. ción de autobuses da.._ Coruña todo· es-
gos receberon unha axuda considerá- taba normal, irilediatamente a u_nida-

As 
manifestacións 

bel dos estudantes, ·que se dedicaron de móvil de~prazada indicaba ·que 
a parafizar o ensino e· a percorrer ·a efectivamente ·- todo "normal", todo-
cidade, traendo tras deles á policia de parado. Pero a grácia máis grande; ·e 
Córdoba, desprazada exprofeso, pero ' tamén a de máis i.mportánci, foi a de 

Outravolta esta xornada de folga 
xeral do ·29 de Novembro se cele
braron manifestacións nos distin
tos pontos de Galiza. Unhas mani
festacións que máis ben parecian 
procesións pola teima dos convo
cantes en ordenalas, o que lles res
ta imaxe participativa. 

que mmria de frio, segundo declara- que· ao dia seguinte· todos os xornais 
cións ,feitas por integrantes deste cor- incluiron en portada un titular igual :-
po. ·. , . escaso eco en Lugo e Ourense, será 

Despois da primeira folga xeral, casualidade? ~ 'J •n ,,,;,: ;-_ · .- · 
onde Ourens.e quedou totalmente pa- Algún da UGT tamén tivo o seu 
ralizado, a toma· policial da cidade detalle, e-declarou pola rádio que va-
impúxose en folgas sucesivas. loraba todo moi positivamente, . asi 

Os datos segundo os convocan
tes son de 200 mil persoas en Vi
go, 30 mil no Ferrol, 7 mil na Co
ruña, 4 mil en Santiago, 2.500 en 
Lugo, 2.000 en Ourense, 500 en 
Pontevedra, 300 en Riveira e 200 
en Vilagarcia. ' 

Ainda que se pode considerar 
que nalguns casos as manifesta
cións non contaron con tanta xen
te como nas primeiras convocató
rias de folga, _hai que ter en conta 
que aqueles chamamentos eran _ 
apoiados polos empresários e até · 
por UGT, polo que todos os meios 
de comunicación se dedicaron a 
inflar as cifras. · 

Agora veu o conflito, e esta in
flación de manifestantes vóltase 
contra os próprios organizadores; 
o que se intenta é medir a inci
déncia das folgas ou da concien
cia por estes baremos, cousa que 
nunca se pode facer, porque os 
meios de comunicación tenden a 
rebaixar o número de participan
tes, seguindo as consignas do po
der económico e político, clara
mente interesado en dar a imaxe 
desta xornada como de fracaso. 

Resaltar a preséncia numerosa 
de labradores e estudantes nestas 
manifestacións. En Ferrol partici
paron colonos das Enchousas. 
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en Lalin todo estaba normal, en Co-
velo normal·... " ' ,, · 

Soto, o alcalde de Vigo,- daba para
- un anedotário el só: por esta vez fixo 

ensaiar á .banda muniCipal, ainda que 
ese dia non lle tocaba ensaio. 

Óutro alcalde, o de Cangas, convo
coú un pleno extraordinário a noite 
anterior, ás 11,30. Entre os concellais 
do Bloque e el empezaron a chamarse 
cou~as. Lois Pena perdeu os papeis de 
alcalde, agarrou un cinzeiro e cando· 
o ia tirar, deulle un telele, que non se 
sabe se era un ataque nervoso ou un-
ha taquicárdia. · 

A po_licia tivo igualmente as suas .. 
peculiaridades, en Lugo por eX:emplo 
só deixaba entrar a 'un membro dos 
piqu_etes en cada local; iso si, rodeado 
de doce policias. Ao sair o traballa
dor, os policias perguntábanlle aos de 
denfro:· am~nazárono? quer denun
ciar? 

Na éóruña, ' candó Amo·r Deus ~e · 
Xan Carballo, -acompañattós doufros 
sindicalistas, foron falar co gobefna- 1 

dor, un sarx-ento da policiá empezou 
a alborotar; "mas .de -cinco no, que 
son cuadrilla". O secretário do gober
nador estába ademais. histérico e se- · 
'mellaba preso dun .. ataque de nervos. 

A García Sabel 1, pola sua banda, 
xa lle p~sa máis ser delegado do go
berno que ser "galeguista histórico" e 
presidente da Real AGadémia.- Dúran
te todo a xornada .falou en español. 

. M.V. 

POr qué os labregos . 
nos opomos á entrada na CEE e á política do PSOE 
XAN CARLOS CARREIRA 

Sexan cais sexan os eufemis
mos que se escondan, as verda
deiras intencións e sobretodo 
os resultados da política agrária 
do PSOE que emanan das di 
rectr ices da CE E son a destru
ción ou eliminación das pró
prias explotacións. 

Moitos. son os dados aporta
dos en distintos estudos que 
corroboran esta afirmación · 
que nos ind-ica que o námer¿ 
de pequenas explotacións dis-

, minue a un ritmo da orde do 
3-5 por certo anual. Estes da
dos; incuestionábeis, son .apoia
dos por outros colatera is, como 
o pouco presuposto destinado 
polo FEOGA á política de es-
truturas (apenas o 5 por cen
to). · · · 

_ Estas explotacións denomi
nadas .. marxinais, non se des- · 
truen por seren ''pequenas e in
suficientes" ou porque repre
senten un elemento máis custo-

so nos procesos produtivos, se
nón porque ' ''·conv~rtenie por 
necesidade" en vítimas dunha 
maquinária inexorábel que trai 
concentración de riqueza e proc 
dución. · 

Galiza é un país cunha es
magante maioria desas explota 
cións chamadas marxinais. ln
dependente·mente dos dados do 
censo agrário, que non uti.I iza
mos, porque nos· consta a sua 
falta de realismo, o certo é que 
existe unha grande proporción 

· d.e pequenas explotacións. Asi 
pois, Galiza súmase cunha 
maioria de explotacións marxi
nais a unha pqlítica agrária do 
Mercado Comun cuxo obxecti
vo e cuxos ·resultados son pre
ciamente a destrución das ex
pi otacións marxinais. 

As . repercusións· da entrada 
no . Mercado Comun podemos 
resumilas do seguinte xeito: 

Graves problemas e incluso 
.freo para as principai_s produ

. cións das explotacións fam ili~-

res (leite, carne, etc .. ). 'l. 

' Aquetas .poucas que dalgun 
xeito poden atapar boas pers
pectivas (viña, hor'ta, gando ou
vino) só -teñen posibilidades 
con cámbios profundos na sua 
situación actual. Esixeñ cando 
menos . reorientación e fortes 
inv.ersións. 

. As cativas vantaxes que al-
gun .ere observar, sempre cota·
tera is, como a garantía de re
coMida do leite dentro da CE-E 
ou con maior précio, ·quedan 
desmentidas a pouco que se se 
profundice nelas. 

O.utro dado que compre va
lorar é que o nivel de tecnifica
ción das nosas explotacións é 
moito menor que 0 da CEE. 

Nun libre ·mercado levamos, 
pois, todas as de perder. Este 
dado tampouco se lle escapa a 
ninguén. · ' 

Pero ·o feito é que a depen
déncia tecnolóxica é moi posí
bel que aumente. A agricultura 
da CEE · ten unha .enorme su-

bordinación ás empresas de co
mercializaci.ón". 

Ollando ·bi:l°n, podemos ver 
que por riba de declaracións de 
intencións, subxace que os cha
mados desequil íbrios "rexio
nais" vanse agudizando de ano 
en ano. Apónta~ moitas veces 
que a política agrária do Merca
do Comun non pudo.disminuir 
a disparidade de rendas. O feito 

. dramático é que a inda as au
mentou. · 

Pero é que, ademais, a polí
tica do "Fondo Rexional" non 
soluciona nada, e Galiza, un 
área débil entre as débeis, vería, 
pois, cómo lle seguen subs
traendo recurso e se sumerxe 
máis no subdesenvolvimento. 

E evidente que só nos pode · 
.agardar un aumento da depel}-
déncia económica, do noso pa
pel colonial. 

. lsto é tan evidente que entre 
as vantaxes e desvantaxes da 
política agrária da Comunidade 

Económica Europea, Galiza ve
se afectada de cheo por t<;>d_ós 
os . aspectos negativos, agás se 
cadra u.n ou dous, mentres que 
os positivos todos son de dubi
dosa repercu_sión en Galiza. 

Non obstante, adóitase a ar
gumentar que a solución está 
en "modernizarse~ .· •. reestrutu
rarse a tempo. Este plantexa
mento é idealista e utópico, ao 
tempo que amostra a nasa au-

. tovaloración negativa, porque 
parte da idea de que somos 
nós, co noso atraso, os culpá
beis destes efeitos negativos e 
que todo está en superar ese re
tardo. 

A transformación agrária en 
Galiza non se vai dar nunca con 
carácter - positivo potenciada 
polá CEE, porque non interesa. 
Nos só irnos cumprir o papel de 
despensa e~ en base a isto, ac
tuarán os mecanismos monopo
listicos. lsto é un feito real, xa 
que despois de . tantos anos fa-

lando da necesidade de "mo
dernizar;' a nosa agricultura, 
nada se ten feíto. 

Non se vai dar reestrutura
cii>n que non sexa amoldarse 
aoque os monopólios europeos . 
precisan, que se vai producir, 
este cámbi.o, sobre as ruinas da 
actual sociedade rual galega. 

Históricamente non e a pri
-meira vez que pasa. Na própria 
Galiza acabouse coa nosa flore
cente produción cárnica de pri- . 
meiros de século; en vários pai
ses do Terceiro Mundo tense 
producido a ruina xeralizada 
derivada de -reorientacións pro
du~ivas impostas polas multi-
nacionais. · 

A previsión parece ser inoi 
maximalistas fe itas pi los· na
cionalistas hai vários · anos, es
tanse a cumprir hoxe. Pense
mos na desfeita do sector na
val. -

Xan Carlos Carreira é membro 
das Comisións Labregas-Sindicato 
Labrego Galega. 



· Bo.imorto · 
' . . , .. ' ' •i 

JlU u,Bueymuerto" · 
\ 

.LOIS DIEGUEZ 

· Eu supoño que se aos viciños do munici'pio de Boimorto, por pór un ca:" 
so, se· 11es chamase ás urnas para que decidisen o nome quemáis lles gas
tase, (Boimorto ou Bueymuerto), supoño, digo, qu~ doadamente pode
rian escoller o de Bueymuerto. lsto non seria raro, pois hai que ter en 
canta que son moitos, r'noitísimos anos,. ainda séculas, que' levan enriba o 
·lavado de cerebre para que aborrezan os seus próprios ·nomes, ·o seu idio
ma nacional. Este tempo non se pode anular da noHe para a mañá cando 
desde a Administración non se fai rn:ida para esnaquizar~ese fond .ísimo au
to-ódio, esa ·ignoráncia que se potenciou con-tanto coidado para que gale
gas e galegas sigamos alleados de nós e do naso. 

Agora aparecen eses salva-Españas que meténdose onde . non os cha
man, manipulando (isto si que o saben facer), berran desesperados que 
hai que manter o nome que lles deu o colonizador. O atrevimento fai en
vermellec~ a calquera. Non tendo a qué agarrarse, autodenominándose 
filólogos da história, "aconsellan" que este nome é etimoloxicamerite co
rrecto e estoutro non, cando o único que lles pasa é que non saben cómo 
agachar ese fondísitno auto-ódio, esa fondísima colonización que levan 
no mesmo sangue. Pásalles como a eses pais de família que ·agora, coa de
mocrácia, atopan o terreno abonado para se meter co xeito que cada pro
fesor ten de dar as suas clases e -que curiosamente case sempre coincide 
coaqueles que defenden o ensino estatal frente ao privado. 

O caso desa "consulta" popular que polo . nome qo município se fixo 
na. Póvoa do Caramiñal, é ·un claro exemplo de cómo unha democrácia 
como esta que aturamos pode valer perfeitamente para que a ditadura 
dun pequeno grupo, o seu mesmo barbarismo, se impoña a unha povoa
ción. C-omo nos van ensinar a ser demócratas eses que durante tantos 
anos foron a salvegarda do fascismo franqt:Jista? Vexamos pois, cómo en
teden eles a libre expresión e decisión da xente ante a cuestión que co
mentamos. 

A papela que serve como base da consulta' está escrita en español, mos
tra clara da posición xa inicial en contra do naso próprio idioma. Nela só 
aparecen catro topónimos encabezados polo de "Puebla", ao· que non 'é 
allea a posición da Xunta que desterra aquel que máis popular parece, 
"Póvoa", como se compraba coa · mesma. votación ( 114 votos apesar de 
no·n ser inclu (do na pape la). Hai que firmar e pór o carné de identidade, o 
que nunhas condicións de tanto medo como neste País segt:Jen a· se dar, 
n'on deixa de ser perigosamente forzado, por moitas explicacións .que se 
oferezan · para diferencia~ "consulta" de "referendo". O señor. alcalde, · 
xunto coa papela, envia unha carra dando os rázoamentos para .qUe a xen
te opte polo nome español dé "Puebla;'. "No tie,ne traducción al idioma 
gállego", di. E di tamén, referíndose á defensa daquel nome: "estamos se-

guros de no faltar a nuestra condición de gallegos, la cual hemos pregona-
do siempre y de la que nos sentimos muy orgyllosos". Só·lles quedou por 
pór que ~quel que non se decidise por "Puebla" noh cobraria o subsídio, 
seria despedido do seu traballo ou, en caso de non o ter, non acadaria o 
que previamente lle prometeran. , 

Chegados a tan alto grau de manipulación, tampouco e raro que apare
za alguén propondo o nome de "Trufa do Caramiñal". E produto da des- , 
moralización, dese riso tristeiro ·que asoma nos beizos cando a impotén~ 
cia aboura o naso corasón e o naso cerebre. 

Aquel terríbel fascista que berraba "Viva la ~ue~te" queda pequeno 
diante desta ou destes que doadarnente podian b~rrar "Viva o alleo. Mo
rra o naso. Abaixo a história. Riámonos da xente que tala galego ' pero 
aborréceo". Ser vítima e verdugo ao mesmo tempo {doado: Só hai que 
ter man de 'ferro para os servos e de veludo para os señores. O demais ven 
por sisó. · · 

· As consultas, referendos, eleicións, son un fraude cando non hai for
mación, cultural, conciéncia: Son unha arma máis da alleación para aque
les que saben cómo mover os f ios da ignoráncia. E até para os-agudos, po-· 
den ser un précio co que éomerciar.'· Povoa do Caramiñal, señores dese 
chamado "grupo popular", é unha amo.stra d,a crui que ainda· ternos que 
aturar os galegas e galegas. Mais como seguimos a ter té no noso povo, es
tamos seguros de .que non vai ser por moito tempo. 

A Xuilta · percura un 
<<pacto .cde . cOnse~SO>> 
Hai un sector da Xunta que matina · autonomia que só foi votada polo 20 
con facer un "pacto efe consenso" por cenfo da povoación, non o esque-
nalguns dos principais temas que ten zamos. 
que abordar .a ñosa nación e máis o Pero, quererá o PSOE~ se as· movi-
goberno da comunidade .autónoma. lizacións non o forian, apontarse ao 
Diríamos que é o sector' máis cierno- consenso? Variará as suas posicións 
crático e liberal; polo momento, o mantidas até. o de agora? Moito nos 
único que fixo, que nós saibamos, é tememos que non. Esta é unha difi-
lanzar a idea para ver como é recolli- culdade .... do consenso·. A outra está 
da e valorar as posbilidades. Dentro . nos nacionalistas. 
deses temas estarian, sen dúbida, a re- Parece case imp.osíbel q_ue o BNG 
conversión,· CEE. e alguns outros que entrase heses pactos, a inda que este 

Peró seguen túrbias 

Aságuas 
voltaron 
á sua ca:nl·e 

levan bastante tempo aparcados. pola non fose o caso de PSG-EG, pois quit· 

As águas voltaron ás suas canles na 
última se·sión parlamentária despois 
de saírense. un pouco de nai, tan só 
un pouco, moito menos do que qui
xeron facer crer, · como no caso de 
"Klaus". Na última sesión máis ben 
parece que entraron en estiaxe, · pois 
que temas tan conflitivos como "o 
do Grave", entrevista_ Albor-contra
bandistas, uso privado de veículos 
oficiais, universidade do Atlántico.:. 
foron tratados · xa non digamos con 
cortesia parlamentária, senón con re
finamento rococó, que máis parecia 
_que estaban a facer a rosca por algo 
ou cousa semellante. 

. Xunta e que xa debería ter asumido. Camilo Nogueira ten fa lado xa aJgun~ 
Ainda ·non se sabe qué alcance se has veces disto; a inda que agora a sua 

lle quereria dar a ese pacto. F"ose· cal coeréncia como partido política, non 
fose o alcance, o acordo está difícil. a persoal de Nogueira, quedaría en 

· ··case di ria que imposíbel,· se ternos en entredito se fose a un pacto coas ou-
.c,onta a_s. posicións que se veñen man- tras forzas parlamentárias, cando un 
tendo tanto no Parlamento corñp na dos seus 1 íderes hoxe, López Garrido, 
rua. foi expulsado por eses mesmos depu~ 

Oliese como se olle, eses posíbeis tados do Parlamento. · · 
acordos de consenso, aqui non pasari- Esta séria tamén a gran eiva para 
a como en Madrid, sempre teria que que o BNG entrase nun comezo xa a 
ficar . alguén fóra; dá polb menos esa . negociar. Primeiro, seguramente que-
imp·r.esión a marcha poi ítica dGs rerian negoc_iar a .entrada no Parla-
acontecimentos. meto. Oue se quede fóra, d.irán al-

Razóns , non lle faltan a aqueles guns. Certamente, seria unha postura 
que própícian eses pactos. Coa situa- - consecuente por parte da maioria das 
ción que está a Viver Gal iza, pero so- forzas poi íticas, que o que· sempre in-
bretodo coa que vai chegar, pois que -tentaron foi arricoar aos nacionalistas 
os momentos máis difíceis están ain- · O que oc.arre é que hoxe por hoxe o 

;da por viv.er, a Xunta como institu- BNG é o que ten o poder movilizador 
ción, e a mesma ~utonomia, van sair -- sen comparacións, dentro de Galiza. 
moi malparadas. Sen o seu consenso, ainda ·que fose 

Estansé a ·ver 'OS ataques que sofre mínimo, é difícil chegar a pactos;' se.-
con motivo·da reconversión, por máis guírán as movilizaclóns, que afecta-
que fórnialmente moitas vece"s man- rán decisivamente á cre.dibilidade da 
teña ,posturas de apoio ás forzas so- Xunta e da ·própria autonomia, pois 
ciais. Coa entrada na CEE, o campo que é unha liña básica da poli'tica que 
galego vái tam-en realizar, xa o-está a está a seguir. Sen as forzas nacional-
tacer, grandes movilizaclóns; aí están -populares (BNG, INTG, CCLL, ER-
tamén os temas de ordenacióñ co-- • GA) en Gal iza non ·pode haber hoxe -
marcal, pesqueira - outro sector que .nengun acordo que non sexa, na prá-
sé verá gravemente afectado- ou a tica, papel mallado. Asi as causas, di-
fixación definitiva das sede-s institu- fícil, moi ~ difícil, se ve o "pacto de 
-cionais. A Xunta vai ser unha e outra consenso11

• 

vez zarandeada por estes ávatares e 
perderá · im~xe, cada vez máis, unha 

·\lários nacionalistas 
no xulgado 

A. EYRE 

No caso Grave, onde se coñecen 
xa, Guerreiro voltou a atacar a Carre
ña e pediu a sua substitución, pero 
fíxoo nun tono moi comedido e gar
dándose moitas causas que podía pór 
sobre a mesa, como mesmamente lle 
reprocharon alguns compañeiros seus 
ao rematar o pleno. _ · 

Carreña quixo devolver a pelota, e 
no seu intentento, e en vez de expli
car, o que parece lle era imposíbel, 
quixo d~scalificar a moción atacand 
ao goberno ·municipal do Grove, en 
tempos nos que o PC ocupaba a alcal
día. E intentando facer isto, terxiver
sou as causas e até se pode.ria dicer 
que mentíu, ao querer demostrar a 
má xestión comunista, aludindo a de
núncias de traballadores municipais 
por impagos, cando estas denúncias, 
ainda ql!e se fixeron na época en que 
gobernaba o PC, foron interpostas 
por feitos acorridos na época· de Bea 
Gondar e instigadas por este, como 
xa tora informado daquela nestas 
páxinas. 
Anxel Carreña mentiu, ao intentar 

convencer e afirmar reiteradamente 
que uno Grave celébranse plenos", 
amostrando as actas. lsto é o colmo 
da desfachatez, só superada en parte 
polo tamén aliancista Pía Martínez, 
director xeral de Xustícia, que, resu 
mindo, veu dicer: é moito mellor fa
cer obras ainda saltándose a legalida
de, que non facelas. Veu, en suma, 
xustificar -0 fascismo. 

No asunto -da entrevista de Fer
nández Albqr cos contrabandi~tas en 
Portugal, recoñecida polo próprio 
presidente e nón despexadas todas as 

· dúbidas sobre se Garreño tiv·o algo 
qúe ver ou non, a oposición foi tre-

, mendamente compracente, e ao máis 
que .chegou foi a acusar ao presidente 
de inxénuo e de comportarse na po-
1 ítica como na vida persoal. O que, 
ben mirado, non seria nengun demé-

·' rito,. Nós _non caompartimos tanta 
inx.enuidade como alguns queren fa
cer· crer que ten Albor. Pode que cre
amos na sua bondade persoal, pero 
non na sua candidez política. Albor é 

· un político de pés a cabeza, orabé.n, 
ten outra forma de facer política. que 
até nos atrevemos a calificar de máis 

En dias pasados foron chamados á ,. 
declarar na Comisaria de Compostela 
·xesus Vega,- membro do Comité Na- ·
cional do MCG; Encarna Otero, do 
Cohsello Nacional .do BNG e Francis
co rodriguez dirixente da UPG. 

o motivo deste requerimento pa
rece ser que- foi a carta e a manifesta
ción celebrada o 21 de Outubro en 
Compostela ··en pro~esta polas extrá
dicións de militantes baséos, e da cal 

As pergÜf1tas xiraron sobre di~er-
. sos asp~ctos da Gonvocatoria e das in- .· 
terven.~ións firiais. Foille apresentada 

_ tamén unha. fotocópra de A NÓSA 
TER RA na cal se i liformaba da ma
nifestación, interrogando a· algun de~ 
les sobre se se ratificaba nas declara-e. 
cións qu'e ·alí se recollian. :· · 

Xulgamenfo en-Vigo · 

as persoas citadas eran convocant_es Pilar Costas, Sabela· Varela e Enrique · 
. en _representación das respectivas or- · Vie.itez foron xu lgadas 0 pasado dia 
ganizacións. . 3 eñ -Vigo acusadas de coacción e de-,· 

Durante o interrogatório puderon '. · sacáto á forza pública. As acusacións 
cómprobar que · foran grabadas as · están referidas a un encadeamento e 
suas alocucións ao remate -da mani- co.rte de tránsito en' protesta pola ex·-
festación, o cal xa tora indicado por pulsrón dos de.put_ados nac·ionalistas 
este periódico. · . do Parlamento Galega. 

consoante co povo g~lego . · 
·Para qué talar dás Óutras interpela

~ións antes res~ñadas. As irregularida
de-s están probadas. E igual non pasa 
nada'. . 

Pr:ecisamente é r_isto, este non pasar 
nada, ·O ·que fai que cada vez · máis as 
'águas baixen máis revoltas. AJ está a 
afirmación de Oujo Bello ao chamar-
1 le nüriha comisión "mister catr'o por -
cento" a Carrefío. Cada dia ·aparecen 
máis mocións e interpelacións pedin-

. do que se aclaren irregularidades e o 
nome de Carreña Maribona está sem
pre presente. l·sto é o que fai entur
biar as águas pariamentarias galegas e 
que alguns pensen que hai que facer 
uns "pactos" para salvar as in.'stitu-
cións. · 

A.E. 



Nasce1:r-erl"'"~6-a-l+za,=-eooc.re.tame.nte .en ___ _ 
Foz, e pasou parte da infáncia e a 
mocidad.e en Mondoñedo, na compa
ñia de Cunqueiro "de· quen poderia · 
contar moitós episódios divertidos". 
A sua afeizón naqueles anos .era-o es
tudo.; aos 1-8 anos participa na-guerra· 
e pasa a Práncia onde' está un tempo 
no campo de concentración de Les 
Argeles_ '.'naquelas m~ldisoa.das . areas 
nas que morreron máis españoi·s que 
na própria guerra". 

Fuxido de Argeles, apresé.mase en 
París e vive ·as prim'eiros anos cantan
do nos restaurantes, "un dia péden
me Xa se van los pastores a la Extr:é-

rmadui'a e ao r1ematar chámanrme.dun
ha mesa e apreséntanse: eu son Pablo 
Neruda eu fiquei xelado e o que me 
acompaña é Andre Malraux, a quen 
coñecera na guerra,.bnde mandou Lin
ha escadrilla. · Malraux, que talaba 
moi mal polo efeito dos gases na gue
rra do 14, proponme traducir a sua 
obra A esperanza, e co gañado alu
guei un estudo e púxenme a pintar". 
Daquela entrou en contacto con Oiga 
Picasso, "nai de Polito, o único tillo 
lexítimo de Picasso; facémonos ami
gos e propónme tirar ao tillo do am
bente da máfia parisina en que aquel 
estaba metido. Sálvoo dunha redada 
e prop~nme obter cartas do pai. 
1 mos ao estúdio do pai e négalle máis 
cartas. PQlito rouboulle alguns debu
xiños e vendeunos por moi poucos 

cartas, repetiu ªoperación várias ve- Ra--mo' n: -Fa· -ra· Id-o· . ·, ces e un .dia chegamos ao estúdio e 
estaban os debuxos enriba da mesa: 
mercáraos Picasso a mel lor précio. 

"Picasso era un xé
nio que entrou a sa
co na história da ar
te". 

Encarouse co fillo e díxollé: a 111in 
dame igual que sexas asasino, difama
dor, .. . o que queiras, pero que vendas 
os meus debuxos ao précio que o fas 
é desprestixiar a miña obra. Desde 
mañá haberá dous guardas con rifles 
e dobermans con orde de disparar. 
Non voltamos máis". Ainda houbo 
máis aventuras con este tillo, que re
negaba do apelido de seu pai, pero 
daquela gobernaba en Paris León 
Blum, "o nefasto socialista que de
cretou a Leí de Non 1 ntervención coa 
que nos arru lnou, e cheguei a el ofe
recéndolle facerll-e a biografía, que 
afinal publicou a editorial Ercilla, 
chilena. Chegan on nazis a París e pi
llo o derradeiro tren que abandonou 
Saint Nazaire, refuxiándome en Saint 
Jean de Luz. Camúflome un ano e re
greso a Espqña, pasando tres anos 
nun campo de concentración e sain
do inválido parcial". 

Vendedor e guionista de cine 
Ao sair, xa en Madrid, ded ícase a 
vender "unhas agullas que xamais se 
soubo para qué servían, cruxois que 
non soportaban nen a primeira fundi
ción . .'. eu ia naquel tempo a unha ter
túlia no Café Lis, onde coñezo a xen
tes relacionadas co cine e a un redac
tor. do "Ya" que me suxire escreber 
unha crónica para o seu xornal que se 
tiduou "Benjamín Palencia, pintor de 
Castilla". Ali cobrei os meus primei
ros 40 pesos, e desde ali comezou uh
ha andaina de 30 anos no periódico e 
escrebin xa de todo, agás de informá
tica e balonmán". 

Faraldo escrebera unha. novela, 
inédita, titulada "Unha de estas no
ches", e através dun amigo pintor en
tabua coñecimento c0a xente do cine 

,daqueles anos: Vicente Escrivá, Per
nán-Gómez, Rabal, Alfredo Mayo, ... " 

' linlle un capítulo_ e debeulle gastar a 
Escrivá porque me chamou para facer 
guións de cine. A primeira película 

...,_que-fixem9s foi ~~La g_ue_rra de?Dios", 
que protagonizou Paco Rabal · e daí 
parte toda unha.xeira que inClue case 
todo o cine maa que se fixo na épo
ca, por exemplo "Sor 1 ntrépida", a 

CrítiCo de pintura, guionista de cine, xornalista, 
- · escritor:· . .' -aventurero -da vida 

Sentarse, prender o magnetófono e ir deixando que se deiten nos 
ouvidos as aventúras de toda ünha vida-sempre é apaixonante. 
Sobretodo cando quen nos conta viveu intensamente 

-desde a pintura rupestre pasando po
la escultura -nixeriana ou P.ofa pintura 
negra. Por exemplo "As damas de 
Avignon", é a adaptación fe ita por 
un caníbal· dos frisos de Frídias. En 
Par is asisto ao início _do "Gernika", 
obra suprema de Picasso, que non: é 
un óleo, senón un esmalte:· é a supe
ración extrema, divinizada, dun esti
lista amaneirado per:o xenial. Fixera 
máis de cincuenta cróquis, e agora 
vexo o cádro final e penso que real 
mente o que. veu a Madrid non é o 
auténtico '° cadro pintado para o Go-

ªs ·aventuras e as calamidades cun espírito devorad.ar. Desde as 
viaxes ao Amazonas á estadia nos campos de concentración, desde o 
tr~to de Neruda, Picasso ou Hemingway, Ramón Faraldo, - · 
polifacético, desbrullou alguns graos desa intensidade para nós. · 
Faraldo permanece descoñecido para os non iniciados despois de 
deixar a sua pegada crítica en numerosas publicacións. · 
Afastado agora, por enfermedade, da ngJoriedade pública, vive en 
Vigo, agardando a oportunidade de estar outravolta nunha · 
plataforma pública desde a que escreber. · 

quen en Madrid chamaban "Sor E~tú
pida". Eu admir:o a Escrivá porq'ue 
despois de facer unha pel·(cula bas
tant~ boa~ "Dulcinea''", arruinada po
la produtora, marcha para México, 
fai guións para Car;itirrflas, enriquéce
s_e e volta e segue a facer cine". 

Picasso, Hemingway, Neruda,.· 
Batista ... 
Disc~epando ·co ~arácter dos france
ses, Faraldo. confesa qpe a sua apren
dizaxe en París foi decisiva, "ali co
ñecin a Picasso, tratei a .Hemingway, 

. a €¡Úen i;:Jespois volvin .topar na HC1ba
na, onde escrebeu "O .vello e o mar", 
tratei a Malraux, a Ner.uda, . .-" Xa en 
Madrid, niándano a unhas conferén
cias por 'toda Latinoamérica, en com·
paña de -. Jullo Prieto Nespereira : "En 
Valparaíso ato¡:>o outravolta. a. Neru-. 
da, e acompáñoo ~ 1 lla Negra e des
pois á 1-lla de Páscua, e case ao meu 
.carón escrebe ese poema "As pedras 

do Machu Pi ch u", e coñezo a César 
· Vallejo". 

b erno da República. E unha suspicá
cia, pero está fundada". 

"Picasso era un raposo. Na sua vi
da nunca falou de Velázquez, porque 
era tan raposeiro que lle temía, pero 
silandeiram.er:ite, despois de facer ce- · 
rám ica moi má, a sua obra final son 
doce réplicas das 'Meninas'. Por 
qué?" 

No Peru embárcase nunha aven
tura en !quitos que o leva ao Ama- · 
zonas "onEle pasei o medo máis es
pantoso que poae pas¡¡ir home algun; 
aquilo é o reino do veneno. Eu feva
ba unha pistola e un rifle e á volta, ·. 
no meio dun camiño, unha serpente · 
divina, cor coral, branco de neve e . 
carmin, agárdame. Non ~ hai soro an- O seu trato con Dalí 

. tiofídico contra ela, esquecin de todo A o ·alí cofieceuno ben, "Dalí adora-
º que levaba e só pensaba: mátame, ba a Picasso, que xamais o recebeu, 
mátame, que me dá rnáis med.o verte apesar dunha· conferéncia, famosa, na 
aí, asquerosa, que morrer. Salveirile que dixera ~quela frase ~'quixo a Pro-
por un ruido que a deixou escapar e vidéncia · que por unha vez coincida-
eu pedin o senso':. mos no mesmo ' e'sp~cio xeográfico e 

Despois vai a Cuba: a nai de Faral- temporal os dous xénios que irnos 
do é cubana, all coñee~ a Batista "un salvar á pintura contemporánea: Pi-
tir.ano, un -feroz -déspota. E.u. di.ni le a .... c_asso .e eu, Sa.lvador Dal í, que por al
man e asegúrolle que darlle a man a . go me chamo Salvador", e aquel fa-
ese indivíduo era tan mao como tro- moso .dilema "Picasso é ·español, eu 
pezarse cunhé¡i serpente no Aniazo- tamén; Picasso é univ.ersal, eu tamén; 
nas. la como xúri da 1 Bienal do Cari- Picasso é pintor, eu tamén, Picasso é 
be . Vou a Miami e ali descobro que a comunista, eu tampouco". 
aduana iánqui .é a pipr do mundo: Falando de Miró exponnos algo da 
por unhas piñas, e unhas pe'licas de . sua teoría sobre a crítica da arte "en 
crocodilo sometéronme a un rexisto arte é extremadamente difícil, arris-
que nen Al Ca~one" - cado e idiota facer imperativos cate-· 

faraldo .. e Picas5o góricos. Miró penso que debe o seu 
prestíxio á necesidade dos marchan-. 

Propóñenlle ir de comisário a unha · tes de ·proveer de firmas novas ao 
exposición de pintores españois en mercado". . · 
Par is, e esixe ·que lle poñan outro no- Fara Ido trainos á memória as opi-
me distinto ao cargo e aceita final- · nións de Dalí sobre o cubismo de Pi-
mente, ' . indo á Galería Carpentier: ca5so "nasce de duas cousas: unha, a 
"hai cadros de Tapies, Pi de la Serra, influéncia des mosaicos hispano-ára-

'un cadro dp, para· min, mellar pintor bes, que debeu ver na Alhambra e na 
español dos últimos tempos; o galega parte vella de Málaga, e outra do seu 
Tino Grandío, Zabaleta ... ". Lem- amor á pobreza: os" americanos pro-
brando esta exposición, Faraldo lán- puxé·ronlle ir para Nova York e cons-
zase a falár de Picasso; "erá un xénio;· : truirlle unha _ponte de ouro, Picasso 
como vostede sabe, pero un xénio respostou construan a. ponte, eu dor-
que entrou a saco na história da arte: mirei embaixo". · · 

.. , .... L.'-'! ~· t.J .'O 

o~ pintores galegas 
FaraldQ_Jcii o primeiro en levar a La
xeiro a -París, cunha obra chamada 
"O ·enano afogado", "en certa oc;a
sión, concedendo o prémio 'Euge
nio· D'Ors', estiven toda unha noite 
mantendo un empate dialéctico cun 
crítico ourensé1n, Trab9zo, para dilu
cidar o prémio entre Laxeiro e Antó
nio Ouirós, que afir:ial gaí'íou". 

Opina rapidamente sobre alguns 
pintores ga.legos que coñece "Lugrís 
é un grande pint0r na -. níedida en que / 
é Ü'n grande poeta. Teñ un erié.éinto 
fabuloso, máis que polo que se ve po·-
lo que conta . A sua é unha arte na-, 
rrativa". . 
',,,, "Laxeko ·é un gran pintor, ,máis 
do que el ere. Castelao era máis 'dibu
xante que pintor. Ben dito, :o que el 
.facia era Castelao, era Galiza, saltapa 
pbr riba da pintura: é case máis Gali-
za que Galiz'a". · 

«Fidel foi un tipo 
pi'o~dencial, digan o 

que digan, dado o que 
foi Batista>> 

"Pero quen é o grande dos grandes 
é Tino Grandío, . de quen poderia 
contar moitísimas tdusas sobre a sua 
xenialidade ... " 

Fidel a Cuba . 
A vida de Ramón Fa~aldo é un pozo 
sen final de anedotário , exposto ade~ 
mais como quen, de súpeto, púxose a 
escoitar un libro. Traballou en várias 
revistas e xornais, ademais do reseña
do" "Ya", "Mundo Hispánico", 
"World Review", "La Nación" de 
Buenos Aires, "El Comercio" do Pe
ru. 

Nunha viaxe a Cuba coñece a Fi
del Castro "qlle é un indiv (duo pro
videncial, digan o que.digan e dado o 
que fora Fulgencio ·Batista.", a Gra
ham Greene, a Hemingway, "a este 
último trateino, e parte do libro 'Por 
quen doblan as campás', o que tala 
do frente na guerra _española dio en 
base ao que lle eu coritei, que si esti
vera na guerra". 

Testigo, n;;is viaxes a Arxentina, 
dos .efeitos que produciu na emigra
ción a marte de Castelao, Faraldo · 
dinos "cheguei dos dias despoís da 
sua marte. Todas as campás tocaban 
a morto. Era' impresionante nuíiha ci-

. dade que caréce totalmente de unida
de, que é un produto de emgiración". 

Cu_ba ten outras grandes lembran
zas para Ramón Faraldo. Ali foi con
vidado a unha cei"'imónia de vudu, e · 
asombouse coa aparición dos mbrtós 
saíndo das tumbas; nun fenómeno · 
que só se pode ·átribuir á hipnose co
lectiva" , .arando a terra: "á mañá os 
feiticeiros sacrificaban un galo e os -
mortos voltaban á terra eu non torna
ra nada e non acredito n.esas supers
ticións,-... pero o certo é que aterra á 
mañá estaba labrada". 

.De Fidel Castro fala con certa ad
miración "era capaz de talar horas e 
hbras e nunha linguaxe que enten
dían todos" e en xeral de Cuba, onde 
nas suas palabras "respeitan e odian 
aos españois", e recitounos un vers
so que ouviu moitas veces alm0rzan
do e que dicia: "es cosa que nos man
cilla, por falta de independencia/ 
brindar por la libertad con cañas de 
manzanilla/ Manzaailla de Sevilla/ 
Sevilla, tierra de E~paña/ España que 
nos humilla con su infamante opre
sión/ brindo por la revolución coril 
agu.ardiente de caña". 

E séguenos contando cousas daqui 
,e dacolá, devagariño. Ramón Faral
do, de quen tivemos notícias hai uns 
meses polo pintor Camilo Caamaño, 
e de quen o fUturo seguro que traerá 
navidades. 

XAN CARBALLA 
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Denúnciao o SGTAP A Póvoa do Caramiñal 

(;raves irregularidades. 
no funcionariado 

· Orixinal consulta 'popular 
sobre ·o nome. do .municípió 

da Xunt a V ,füse de celebrar, en 
su rprendentes cir~u nstáncias, 

, o. Si 11t;lj~ato G.alego de Tr~balladores da Administración Pública 
1 Mirrria"clue ax)(ü:nta 'dei:Xa señ"direit.o a éleicións sindicais . -~ .. · 

· unha "consulta popular'' 
organizada polo alcalde da 
Póvoa do Car~mifial segundo a 
cal non se leva~iá a cabo e a negocia~ión do próprio convenio amáis de 1.000 contratados 

.!abarais . . Q SGTAP recorreú•contra o ·censo de oontratado~,- -
péro a inda vai máis alá, en declaracións fe itas a A NOSA TER RA 
polos seus responsábeis dentro da administración autonómica 

· denúncian graves irregularidades. · 

a galegu ización do nome do · 
municipio. 

Esta consulta fíxose, indica o alcalde 
señor Duráf'.I, para dar resposta á pe,ti-

.1 

O colectivo de t raballadores que ho
. xe f~rman a Admin i~tración (;lUt onó
: mica galega é moi variopinto ·e ter.a 
unha cqnformación iCleo lóxica mo.i 
var iábe l. Por supost o que o Goberno 
de AP e os anteriores potenciaron o 
am iguismo, e asi r podemos ver, se fa
cemos un mapa de funcionários, có
mo se di str ibuen nas distintas conse
lla rias segundo a área de influéncia 
e leitoral dos responsábeis, a coinci
déncia. ideolóxica e até o se.rvilismo. 
Foron asi pondo nos postas da ad
minsitración a xente que non,...lle~ · ia 

. criar pmblémas e que aceita~ as dis
, criminac ións .e oon .sacasen for:a . os 
' "chafullos;' " se·- ~r·~-que ·se producian. 

Asi·; e s Funcionários del Movi-. 
miento, da Sección F.emenina, da 

ción da Xunta de Galiza de que o 
cios pódense dar se o funGionári~ ten munidpio se tlecidise por un dos se-
amigos e o seu comportamento .non guintes 'topónimos galegas: "Pobra, 
criou problemas. Tamén é iiega!'", se- Pobla, ou Proba". . 
gue a afirmar o SGTAP-INTG, "~ne- Apesar de que a corporación, con 
gativa a participación en concurs9s maioria de AP, xa se tiña .definido en 
de traslados a todos os funGion~r,ios .. fa y.pr de no me "Pueb,la", coa oposi
que viñeror:i transferiqos, cando nos .. ción. de ·PSOE e BNG; o alcalde deci
casós doutras comu nidades autóf.t.o- .. .:d i use a convocar unha orixinal con-·" .... -~'.;)' " . 
mas se llf;ls considera mé r-:ifo prefe ~ · -sulta, na cal o nome castellano, .pro-
rnnte nácbmunidade. réspéctl~va" . . -- pbsfo i;>or el, gañou c;o noventa por 

Denú óci.an tamén a ,;,aplicadór1 . "··ce-ntb-éfos ~o.to~.: · :'. ;, ·~ . ,::·.;, · . '. 
' arbitrária dos horárió§ .~ daso: saídas a·. . •'Nunhá ~~ría e·nviaaa ·~aos ·viciños 
t ornar .cate·: d~s permi~os~~~\ ~si··có:c ~4. ;;¿u ~to.-ioas pap é1etás' · da.::con§ulta, o 
mo as dietas "onde os auxiliares .te- alcalde argumenta que "o nome de 
ñen que yiaxar en segunda cla'se e os Puebla fóralle concedid9 ao municí-
ou tros en primeira t~ndo que espe"' pio, ao igual que outras pueblas de 
rar,, o~,}l \-! X'iliáfes., ~laro, para c9brar, España e Galiza,. polo pri~iléxio das 
máis de seis meses . mentres .que . os cartas .pueblas,. que no s~culo XI 11 
~?~es o fan pon.tuah~1erÍ~~"". · foron outorg.adas . coo ,vi~:tas ~o,,to -

Por último o SGTAP afirma que a mei:ito ~o . tt.1~1sn:10, ~o,r11er~10, etc .. 
incorporación dó J id Í6'i:na1~ galego no . "NpQ ,_?? _trata . goi~ . -~ng~d.~~ d~ 
tíaballo diário néi Administración 'au- re~t,1perac.1~n 9un nom~ que fo1 cas- . 
tonóh'lica ' 've'se · re'legado' só a ') dar tellani~~~~. ' com_o se ~ río~ d.i: _ po~ í:J 
imaxe . cara · afora e isa ·en 'poucos ca- c::ontra P pre.tendido camb1~, s~pon~ 
sos'; · na maioria ;o • galega · noh existe P~.~~ .~?,s- a perda dun-i mpmtante pri-
.nen se ta la e os escritores · libras vllex10 · · -
etc., teñen q~e ir en espafj.o.I..'.· ~ , ' "Pb'r .. outra · banda --afi rma Durán 

·Tamén o Sind icato Galego de .Jra- Casa is- e tendo en conta· o exposto, -
balladores da Administ ración Pública o nome de Puebla non ten tradución 
denúncia "c0mo botón de mostra só, ao idioma galega". 
xa qu~ · hai moitos máis, dados, ,Q,,ue 

11 La Puebla del Duráil'.' proximamente entregaremos en for- · , . _ · , · · · 
ma de' dossier", casos cohcretos ca- A "consulta_ popular" e as argµmen- . 
mo o "ccóntrato a· dous traballádores tacion~ da -aJcaldia. f.oron .obxecto de 
da unidade móvil de Lugo, da Consé-
llaria· de Sanidade, oncte"a doUs traba-
lladores- esta·lles vetad© ir -ao traballo, 
cobrando igual, contratando· P."1réi· ,os Oll&d8 inxéJiUa·. 
seus postas outras duas persoas". 

Segundo o SGTAP, 
0

todo empezou 
cando estes traba'l ladores denuncia
ron a sua situación diante de Maxis-

Engadindo que "é de falsa demo-
"' · ,. . . crácia ·pretender resolver unha elei-

. ' ción 'de topónimo (que só pode fa-
.. ~ . · cerse e.n base a cr_ité~!~s lingüísticos: e 

.· ~ polo tanto poí lingu1stas) por me10 
. .· -"'.y ~~ • • ' "·", · .. . ,.. ~ de consulta popular. 

AYU.NTAMIENTÓ. DE PUÉÍLÁ.-DEL ·cARÜIÍIAL' ' ~ o BNG " Sinal~ os co"ñecidos 'a'rí e- ' 
· · " cedentes do alcalde quen xa fora cri-

CON~ULTA SOBRE El NOMIU DUM~NICIPltl . ti cado por retirar a palabra a canee-
• t . . llais ou non 'atender escritos de vici -

¿~E IOMll~ ~fSEA ~AaA SU PUEl_l01 · ós p_olo únii:o feíto de iren escritos 
PUE'BLA· O' · ·:.- s'' , ~n _ga.lego. " . 

· 
1 

· "A consulta -di tamén o BNG-
PUU D taina por decisión persoal, sen con-
PIOBA · O su ltar para nada á Corporación mu-
POIRA . O nicipal, manda aos viciños unha ·car

ta persoal, para que se enteren ben de 
cá 1 é o seu pensamento e a sua opi
nión sobre o tema. Fai que a Guarda 
municipal recolla as papeletas nas ca
·sas dos viciños, asixe nome, apelidos, 
firma e carné de identidade aos con
sultados. Será para abrir un ficheiro 
cos nomes dos cidadáns que non opi
nen ; ou que non opinen como o se
ñor akaléie? T amén hai na papeleta 
unha liña en branca, hai quen pensa 
que o señor alcalde pretende pasar á 
posteridade e que haberá xente que 
poña nese renglón: "La Puebla de l 
Durán". 

Si considera o~ esc~fbalo .. _ ........ _,. ._ .. _ .. ___ .. _, __ ,,_ 
Rima-~-~-~-~ 

D.N. I, ___ · - . - . - ----+-· 

t) Ponga .una X en 'l!I recuadro que duee contestar. 

!I\ Imprescindible la firma y el D. N. t ' 

3) Las I)apeletas en que aparezca más de un nombre 
cnn1do no 1ei'án válidns. · . 

duras crfticas. 
A Asociación Cultural "A Misere

la" denúncia ·os féitos, sinalarido que 
"non existiu unha información públi
ca sobre o tema, limitándose a unha 
série de argumentos que carecen do 
máis.mínimo rigor científico, como o 

'feit6 de dicer que e~e nome era in
tráaac1bel, ou nunhas posfbeis·Cartas · 
.Pueblas que se concederon no.S. XIII 
·para 'fomentar o turismo' u (. •. ) 

-. . Para ª" ci_tada Asociación, ~emais 
_d,4f1 despréeio á~ opinió11s .científicas 
dqs estudosos sobr~ o tema., é Lun en-
torpecimento . do gran _labor:. que a 

1. Xunta está a levar " en -pro daJ nor_ma
lización da língua. 

Segundo o BNG "que o nome fun
dat:ional fose Puebla non é en todo 
GaSO rnáis que a proba dunha domina

·"CrÓn política, económica e cultural 
al1eas". 

L 

Por último, o comunicado do 
BNG critica á Xunta á cal acusa de 
" incapaz de asumir a nasa realidade 
social e lingüística, adoptando o tér
mino de A Póvoa do Caramiñal, e su
xerindo en cámbio outros nemes co
mo Pobla, Proba, ou Pobra nuncá uti-
1-izádos polas xentes desta bisbarra 
para /denominar ao naso concello. 
Son estes nomes un auténtico ele 
mento distorsio.nador no proceso, 
qué non pode ter outro obxectivo 
que o de darlle a razón a Dur án Ca-· 
sais". 

M.V: 

¡ • 

· OJ E e da AISS (o último reduto do 
franquisr:mo) ~-a.n ~apando ps princi:: 
pa is postas de . xestión ·da Adminis
tración gá lega. 

A resolución dos últimos concur
sos d~ oferta pública de empreg9. pa-

tratura; pretendendo pasar a . fixos; 
fallaron en contra de~es, para seguida
mente aprobar outro recurs9 onde se 
espedficaba que non podian ser des-. 
pedidos nesta campaña . 

Picc.olomini e o VatiCano 111 
... . , ... f' rt 

. ra . cobrfr postas na Adm inistración 
autonómica,- trouxo. consigo que fuh
cionários xóvenes que se encontraban 
traba tlando polo territorio estatal 
ad iante: pudesen aceder a Funcioná
rios da X unta. Foi isto, segundo . os · 
responsábe is do SGTAP, "o que troli
xo OLÍtras condicións para reclamar 
os !'.ii reitos que 11os son negados·e de
nunciar perarrte a opinión pública 

. uns .botóns de mostra do que é a ad
ministración autonómica galega, 'xa 
que coidamos que é necesário que o 
resto dos traballadores coñezan os 
nasos problemas, que dentro da Ad
min istración autonómica hai x·erite 

·. con conciéncia de clase ·e da opresión 
nacional ; e que a opiniór:i públic~ te

i ña tamén coñecimerito das anoma. 
li.as; ·para -e¡ ue, coa sua presión, desa~ 
pa l'ezan, porque isto vai en bene-fície 

:de todos"'.· 

' Denúnci~s. concretas 
O SGTAP.-INTG / q1,1e afirma "tentar 

:de acabar. dunha ' vez coa discrimina·
ción, o enchufismo e ~a anarquía" de-

. núncia a "falta de eleicións sindicais, 
pois que r:ion ternos direito á repre
sentatividade Sindical e até hoxe é ile
gaJ estar afiliado a algun sindicato". 

Consideran tamén contrária á lei a 
" cláusula de tres anos de permanén
cia no post a cuberto no concurso an
tes de solicitar traslado. Ainda que, 
por suposto, as comisións de serví-

iN•3~9, (~d?~-~ S~S~J':!l.J~P/)9~4 

Airida · asi, como xa se dixo, forori 
despedidos, segueri cobrando igual, e 
contráta.se- a outras duas persoas para 
o seu posta. 

Tainén -denúneia o sindicato da 
INTG, "como exemplo, o caso do Di
rector Xe~al d«;! Saúde Pública, que le- . 
va todos os dias o coche da Consella
ria á Coruña, ou o caso do Xefe do 
Gabinete do Conselleiro de Agricul
tura, que tivo o coche oficial durante 
as · vacacións, ou o Secretário Xeral 
Técnico da Consellaria de Agricultu
ra que arra'nxou uh chale do 1 RYDA 

··para viver o administrador; por non 
:falar xa do autobus que vai todos os 
dias á Coruña e· que.' leva e trai aos 
funcionários até as portas da Consé
llaria {·safridó á hora-..qµe Efuerem ·no 
caso qe "ciclóns", choivas, etc.), ·au
tobus pagaqo a ca(go dos presupostos 
xer.ais, .cando, ademais, os funcioná
rios teñen' que .residfr no lugar':de tra
ba1to·, por non fa lar dalgun. alto cárgo 
que . vai con dietas a Madr'id para ve.r 
á . famflia, a utilizadón das· tarx·efi1s 
da autopista, 'do~ ·· cheqúes"Qásoliri~, . 
ou das facturas que se· pagan.aos pro
veedor.es grandes e aos pequenos se 
lle tarda até anos ... ". 

O SGTAP pensa que "coas elei
cións sindicais, a administración au- · 
tonómica ten que cambiar para ben 
de tra~alladores 'e administrados". 

·FRANCISCO CARBAL LO 

Unha das obras chamadas a best-
. sellér é a reelaboración das Memó

rias de · 'Eneas Sílvio Piccolomini 
(Pio 11) por A. Castro Zafra. O tu
multuoso cat~ocento italiano faise 
síntese entre ino:c~nte e cínica nos 
"Comentarii" deste Papa, ú.nica 
até hoxe autobiografía papal edi
tada. Piccolomini incorpora o me
llÓr da empresa humanista á mo
dernización da lgrexa feudal. El 
que atacara sen compasión os so
ños de Cruzada dos papas Uxio IV 
e Cálixto 111, síntesé abrigado á 
mesma operación cando escala a 
Suprema Hierarquia. A cruzada 
era para aqueles Pontífices ,o alibi 
lexitimador dunha absurda misti
ficación do relixioso. Os turcos 
eran o pretexto ameazante que 
permitía retrasar indefinidámente 
a "reforma in capite et in mem-. 
bris" que desde Constanza acat~
ban todos os Papas, pero qüe nen-
gun realizaba. - • 

Esta inocente e dramática obra .· 
de E.S. Piccoiomini "Asin fun Pa
pa" ( 1458-1464), tal e como a 
apresenta A. Castro é l}n retrat9 
explicativo a colocar ao lado das 

obras de Coticelli, ou de Fra An
.gelico. E o contraponto dos dis
cursos de Savonarola. E o rosto 
9unha .igrexa de pombas, anverso 
da inquisitorial a pique de re~1erde
cer por obra e grácia de Fernando 
e Isabel. " 

Esta leitura confortante parla 
mistura dunha aceda crítica a co-

- rrupci6n curial cunha chamada á 
aventura eri favor .dunha Europa 
cristiá, pode servir de .introdución 
her:menéútica · aos :preparativos de 

,)loán Paulo 11 cara á ca·ñ-vocatória 
t~'Rrofética como á que impulsól!I a 
"·:Xoán XXIII? Hai intentos de far
.. t álecer o aparato eclesiástico papal 
:.::ébmo nos 1870 cando.· Pio ·IX 
_ ~;c~onseguiu a decl~r,ación da infali· 

·~bi1j.~ade? . · 
, .. _ As p~rguntas son e.sixidas a cal
~..quera q·ue que ira pen.etrar ·nas her
. metismos do Vaticano." Certo que 
á lgrexa de Roma bómbardéana 

.. probJemás. agudos: -a . Teeloxia da 
:1..,,iberación só é o iceberg da nova 
configuración horizontal das co-

. m\midades cristiás -que crecen en 
'Latinoamérica e · emp·ezan en A.fri
~a, Asia · e, incluso, en E:~ropa. 
Nascen novas litúrxias de culturas 
até hoxe non asumidas pola lgrexa 

Latina; berran por novas estrutu
ras máis de 70.000 ex cregos e un 

· número inda maior de ex freiras. 
Claman criatividade as párróquias 
sen clero, ós seminário valeiros, os 
movimentos apostólicos decapita- . 
dos. 

Un sector, ·cama pode ser o de 
Ratzinger e cantos seguen no trá
fego relixioso da alianza ca poder, 
declaran que o Vaticano 11 está su
perado e non serve. Outros pensan 
que nen está realizado, nen ·cerra
do: nesa liña. compre avanzar. Po
de. o papa Wojtyla ser o árbitro 
que aglutine e consega a unidade 
plurál? Ao menos, .vairw inter¡t~r.~ 
P,or .iso empeza ,a. manifestar a. ne
cesidadé dun Vaticano 111. Nec'esi~· 
'dade sentida como acción su'pera
dora ou alibi que disfarza a inca
pacidadé de aceitar a contempora
neidade que -berra; con grandes•sig

,nos por unha igrexa de Xesucristo, 
superadora .da fe.udal, da contr.a· 
r,reforma e. de toda restauración? 

Un interesante · "angor" do cor
po eclesial, que precisa amputa
cións de veas martas e de "infar- · 
tos" venenosos. Un interrogante 
aberto de novo na vella lgrexa de · 
Roma. 



J ,.,...-. f • 

Osear Lopes.é profesor de lingüística da Universidade do Porto 
e autor dunha -importante História da Literatura Portuguesa. · 
Ten sido profesor en Mo~ambique e' participou .· .. · . . · . 
na formación de .ensinantes en :cabo Verde.- Qetido ~ x_ulgado po~a: 
sua actividade política, estivo preso no Porto co dirixente 
da independéncia angolana-.J,\g.ostinho Neto. · .. 
Osear Lópes estivo a f ins de setem~ro no 1 Congreso. 
·Internacional de Líng.ua Galega-Portuguesa na Caliza, organiz~~o 
pala AGAL. 

Osear: -Lopes 
P·rofé!;ór ·de Lingüísti,ca· 
da Universidade. d(>. Porto 

"En Portugal, a metade· · 
d·as revelacións ·1iterarias 
da segunda parte . 
do século son mull8res" 
A mina comunicac1on ao Congreso 
foi referida á obra dunba escritora de 
Porto, Agustina Bessa-Luís, c'hamada 
"A Sibila". O asunto desa novela é 
unha fam ília de proprietários rurais, 
de quen o xefe real é unha muller. 
Daí ven o nome de Sibila. Ela é axe
fe do clan familiar e ten grandes do
tes administrativas; é unha personaxe 
extraordinária que adiviña, que ten 
premonicións, que ten unha linguaxe 
poética e ten até éxtases místicos. 

A min esta novela pareceume inte
resante para esta comunicación por
que hai moitos testemuños literários 
que mostran que na vida rural do No
roeste de Portugal hai moitas veces 
un matriarcado, son as mulleres quen . 
administran os bens rurais ou os bens 
dos pescadores. Procurei mostrar que 
isto acontece desde as "Cantigas de 
Amigo" do século XIII, en que o ho
me está ausente e a autoridade é a 
nai, até ao longo de toda a literatura 
portuguesa. O outro aspeito é evi
denciar que non é por acaso que este 
tipo de novela aparece agora, porque 
estamos nunha fase de grande eman
cipación cultural das mulleres. Neste 
caso trátase de mulleres de clase mé
dia, pero a verdade .é que en Portugal 
e noutras partes, as mulleres conse
guiron acceso ás posicións liberais, ao 
ensino en todos os niveis, e en moitas 
actividades do sector' terciário, e este 
tipo de narracións non fan só unha 
leitura documental, senón unha vi
sión· sintomática do que acontece, é 
unha expresión· de alta conciénci'a da 
importáncia que a muller ten do seu . 
próprio papel. 

lsto apliqueino ao caso galega, 
pois paréceme que se se quer gañar 
pre~íxiq par.a unha cultura expresa 
en galega, é preciso que as mulleres 
consideren que o falar galegb, rnani
'festáref'ise en· galega, é · prestixios'o. 
VerifiqueJ poi~ .:Enéiclopédia .G.alFega 
que, ño ensir:io bás_ico, non ~hegan a . 
un 10.'."por cento as mulleres q"ue de
clara~~ faÍar. gaiego, ~o tempo que son 
un té.rcio dcls ~oi'.nes profespres. os 
que declaran .falalo. lsto significa que 
as mulleres, que s0n moi s·ensíbeis a. 
cuestións de prestíxio (modas, ma
neíras, ... ), nono ·son ao uso do idioma 
·e ·seria importante que' iso se dese. 

Haberia aí dous aspeitos, a muller 
protagÓnista da literatura e a muller 

. facendo literatura;.. · · 

Con · protagonismo na literatura eu 
distinguiría duas cousas. Hai unha li-

Haberia daquela lite-ratura mascu
lina e !iteratura feminina? 

Cál · é a motivaJ:ión do· se u interés 
·polo papel ~a muller na literatura? 

Eu considérome un demócrata 
consciente e consecuf;!nte, e éonside ~ 
·ro que para o proceso qe .dem6crati-

Pequineses 
A. MACIÑEIRAS 

Hai póucos dias, o gabinete en ple
no do governa-·de Chile dimitía. O 
ministro voceiro espuxo as suas ra-

~ zóns, asisadas por certo: o nídio 
~o~ 1_c9i)_tuE~~ g,io d11)grexa ándina :.....ou 

' da ,lgrexa en Xeral- c~as_ cúpulas 

zación real da sociedade portugues? é 
moi importante a actividade por par
te ·de mulleres, como é importante 
tamérí a toma de' doñciéncla de Íabre~ 
gos e obreiros. Mais. non vexo outro 
proceso ,de democtácia parlamen_tá
ria, en grande parte formal, para ga-

. ñar ~nha co!lciéncia social se~ un em-

. Mudou moito.-Al'iteratllra femi
~·ist~ era moi . reprimida .- Un "· libro de 
t:é·xtos p~éti'cos;¡e ·nar.rativos ·ctíam.ado 
"Novas cartas portüguesas", R~blié~
do no 1972, próvocou a ap,réen_sión 
-do libro, ·a sua pfojbició.n e o xulga-
-mento das suas úés _coauto.ras. Só 
após o 25 de Abril foi posíbel··ás mu
lleres tratar moi ab~rtamente ·os pro
blemas. que lles interesao. 

~ál é o set:a coñ~cimento da reali
dade lingüística e cultural galega? 

Da· realidade lingüística e literária 
teñ·o coñecime:ntos xa·. antigos. :Eu 
so'n autor dunha História da ' Literat~
ra Portuguesa .e esta é indisoci~bel d.a 
literatura . gáleg~ désde fins .do século 
XII, até meiados do século XIV, e . 
ainda algu_ns ,autores do . século XV. 
Portanto, até o século XIV galega eº 

...portl:Jgué.s .apenas 5e· diferenciaban; 
había diferéncias de tipo dialectal, 
m·ais o· portugués falado no Norde de 
Portugal era . moito máis pareci~o ao 
gaiego, falado· do Miño para acá do 

. que o talado sobr~ . o~ M.ondego. A.si
" tuación criada despois dos Reís Cató

licos tí-ar:isformou is·o e criou- un si
léncio de tres séculas. 

Eu tamén teño sido profesor de 
Hístória da Língua Portugesa, en fun
ción diso e do nieu labor como estu
doso da literatura_ portuguesa eu non 
me podo ·abstrair da importáncia da 
língua e a literatura galegas. 

Texto e fotQe( XMlCARSALLA 

l
. bolbosas moscovitas. ·c ·oa valente 

claridade que a equipas· desta xor-
. ne caracteriza, ·o ministro dirn.isio -
!' nário tiraba así ·da manta -non da . 

que ten e'~riba, mais da outra
dando de cheo no cravd, e puña á 
descoberta a "ltaly Connection". 
A. sospeita que paírabá por enriba 
de todos ficaba .sinalaqa: .o eixo 
Chernienko-Wojtyla é xa tan evi
dente que fáleceu o en.gano ... 

E, ·efectivamente, se é que aín
da había dúbidas[ hoxe:as clárexa 
a prensa. O Vaticano segue a lle 
facer as beiras ao p~quinés abxec-
to . ..E ao,dicer pequinés Aon me re
firo ao ca_n de CasaroJi, secretário 

- de. estado vati<;ano, que seica lle 
ten os tornocelos fodidos a traba
zos, ·_ senón · ~stritamen_:te aos ho~ 
mes que en ·pequ ín controian os 
destinos de ao redor dun tércio 
do planeta. 

Porén, ·<¡,_ os suéesó'res de Mao 
_-que previamente tefren "desmao- ~ 

izado" e beben Coca-Cota, cuspi
diños ás xentes de Oklahoma e Ar
kansas- mostran unha postura 
irrenunciábel: ou Carol racha o fio 
que conecta co monifáte formo
s"iano, ou non hai . relacións,. nen 
·farrapo de gaita. E, claro é, o lério 
é que Wojtyla debece ·por fr, nai; 
e'n romaria, ás prazas pequ inesas"e 
éspallar a sua verba aos catro ven
tas, e ·ás cinco· freboadas, para ver 
de convencer das vantaxes do Ver
bo ás amplas_ masas que, d.e foco, 
enlevadas, calquer dia destes, ao 
escoitaren o limpo rechouchio do '. 

· Vigário, terán xa proxectado co
mezaren a construción masiva de 

· sarituários, capelas e máis petos de · 
animas, e mesmo pór a andaren · 
pequenos obradoiros · linifam il ia- : 
res, ao xeito·de unicfades produti
vas, de rosários,·estampas''e Hlaínas 
variadas,· 'e mesmamente fa la-sé de 
que a · Nai'Tareixa de Calcuta xa-

. posue ün ·contrato-de PNN'· ila Fa~ 
éuldade de Ciéncias Escatolóxicas 
(Sección de Milagres, Subsección . 
oe Pediatria'. Xexúnica, Caaéira-de 
Esfameados) da Univer"Sidade de· 

· Pequin, para o cal, din, houbo de 
réx·eitar un pasto sobranceiro na -
Executiva das· Novas Xeracións de 
AP de Sória. 
, E Wojtyla ·agardando, agonia
do, á ch~gada do ingre no que poi
dan · tiraren-1 le unha foto éomendo. 
unha hamburguesa nuil Me Do
nald en forma de pagoda, para 
abraio do mundo ocidehtal e Ma~ 
radona, que. albiscará a po~íbel 
coinpeténcik E namentres, aló en 
Taiwan; a reacción do Kúomin-' 
tang conspícuo, artellando, se·-ca·; 
dra, unha vinganza. Agora que A!í 
Agca está no paro, quizais non 'se- . 
xa doado. Se C:allar algun traballa
dor de Asean ou Olaveaga .. ~ 

iÍ. •. H "- :.:f t 
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Uiiiversidade 

O equipo =reetOral .derrotadp·:e. dividido :: 
Con evidentes divisións , 
internas, o grupo até agora· 
maioritário no claustro da -
Universidade compostelan~ 
verase abrigado a defender 

· prolJt>stlls ·en'fr~nta'das ca·aelual "';, 
política universitária do · 
goberno central, despois da · 
forte derrota sofrida polo 
equipo reitoral na reunión 
do Claustro celebrada 

· oa pasado luns dia 3. 
A celebración dunha reunión do 
Claustro onde se discutise o tema das 
tasas e dos aloxamentos tivo que ser 
ademitida polo reitor ante a presión 
dunha gra'nde parte das forzas presen
tes no mesmo. 

Nesta reunión, levada a cabo odia 
3, o señor'Touriño, r:nembro do equi
po reitoral, apresentou un informe 
no que en liñas xerais viña dar a ra
zón a alguns dos argumentos tradicio
nalmente exibidos polos grupos máis 
progresistas e nacionalistas da Univer
sidade. Asi, afirmou que a Universi- · 
dade galega encontrábase marxinada 1 
a nivel de presupostos a respeito das :t 

outras do Estado. ·Indicando, por 
A proposta veneedora 

exemplo, que a relación número de . A proposta unitária recebeu 132 vo
alunos-profesor era a segunda pior de . tos, por só 46 para a do equipo rei
todo o Estado; en subvencións por toral. A derrota pode calificarse de 
aluno a Universidade ga'lega ocupa o ·histórica ·polo que pode significar no 
cuarto lugar pola cola e- en subven- futuro do actual equipo reitOFal-. 
cións a respeito do número de habi- A alternativa vencedora esixia: 1. 
tantes, o penúltimo lugar. Equiparamento imediato da Univer-

Para dar solución a esta problemá- sidade galega coas do resto do Estado 
tica, apresentáronse seis propostas, no tema das subvencións estatais. 2. 
que, despois dun debate reducíronse Compensación económica que trate 
a duas: unha veiculizada ao redor dos de paliar a discriminación sofrida po .. 
CAF e outra apoiada polo equipo rei- la Universidade galega. 3. 1 ncremento 
toral, na cal se viña ratificar nos acor- das subvencións estatais. 
dos da Xunta de Goberno última (ver Como medida a tomar a curto pra-
número 258 de ANT). zo marcouse a necesidade de derogar 

ou modificar o decreto de suba das 
tasas, Qe ,maneira. que polo menos 
contemple: a) exenéión de pago para 
os estudantes que apresenten un mó
dulo ·económico persoal que non su
pere os mínimos esixidos para a con
cesión de becas do 1 NAPE-. b) .frac
cionamento do pago do segundo pra
zo para os demais. 

A es~es pontos engadíronse tres 
medidas de apolo que son: 1. condi
cionar -a abertura das actividades da 
Universidade no próximo curso á ob
tención dos tres._primeiros pontos (e
quiparación de subveilcións ... } 2. No 
tocante ás tasas, en caso de qi.Je os or-· 
ga~ismos guberríamentais non aceiten 

estas propostas"' a Universidade com
prométesa a non cobrar o' segundo 
prazo aos que reúnan os mínimos esi 
xidas, pQilo INAPE, aceitar. u pago 
fraccionad<» para o resto e garantindo 
en tooo caso' os direitos de matn'cula. 
1E 3~- paro instttucional de protesta en 
·t-ooo ~ Unlversidade' 'para o·pi-óximo 
dta1112. 

A vitó.ria desta alternativa avanza
da. que: de feit~ ven sign ifi.car a asun
c'ñólill dalguns dos problemas estrutu
rais reais da Universidade "Qalega e o 
enfrentamento coa poi ítica universitá 
·ria emanada do goberno central, foi 
debida nun degrau importante á for
tísima división entre o equipo de "re
novación" que apoiaba .ao actual 
~uipo reitoral. Moitos membros des
ta liña -máis ou menos vence! lada ao 
PSOE- votaron agora cos CAF e con 
todo o movimentd de oposición. Nos 
corredores do claustro púdose obser
var unha evidenté crispación entre di
versos membros da liña até agora ma
ioritário. ·A isto hai que engadlr as 
fortes diferéncias que este mesmo 
sector está tendo na elaboración dos 
est~tutos, que· é outro dos temas cla
-ves. A derrota na .votación ila que se 
discutiu o tema das tasqs foi interpre
tada por moitos como unha espécie 
de voto de censura á poi 1'tica desen
volvida até ·o momento polo equipo 
reitoral, ao tempo que lle .depara un 
difícil futuro. 

Aloxamentos 

Sobre este ponto, o vicerreitor se
ñor Cortizo realizou un jnforme do 
cal se viña derivar en conclusión que 
o problema da vi.venda non era un 
problema real. · · 

As propostas sometidas a votación 
reducíronse despois dun debate, a 

con SODIGA convoca 
concurso para dotación de 60 prazas para traballar en empresas 
galegas . durante un ano en réxime de prácticas, así como a posibi
lidade de optar ás ~ bol~as de formación' no extranxeiro que a 
XUNTA DE GALICIA dota ta·mén . 

Os licenciados en Facultades Universitarias, . Enxeñeiros e Arqui
tectos Superiores ou Técnicos. e diplomados en Escalas Universi
tarias que reúnan os requisitos seguintes de: . 

1.-Ter nacido ou ser residente en Galicia. ou ter cursado os est~
dios nun Centro docente- galega, 

2.-Que a data de finalización dos estudios non sexa anterior ó 
mes de febreiro de 1981. salvo no caso de permanencia no 
Servicio Militar que retrasaria na mesma ·medida a devandita 
data. 

3 .-Estar libre do Servicio Militar ou ter posibilidades de cons~guir 
prórroga de incorporación durante o ano de 1985: · 

Poden recoll~r ou demandar os -impresos de soli~itude en: 

SODlGA: r/ Ourense. 6. Santiago. Tfno.: (981) 56 61 OO. 

.-;.-. t 

duas~ en nengunha das cais estaba re
presentada a opinión do reitor. Os 
membros do seu equipo, despois da 
derrota anterior non . apresentaroo 
proposta, e nen sequer votaron nen-
gunha das existentes. \ 

As d t1as propostas votadas repre
'Set.aban ~r~presentaban 1 tmha aos CAf 
e a outra unificaba "él da PEPA (candi
datura estudantil que nestes momen
tos se encontra dividida e semidisolta 
carente de alternativa e de membros 
cualificados), a do profesor Cancio e · 
a de Carlos Marcos (vencellado a AP). 
Esta segunda foi a gañadora, derro
tando á dos CAF por 48 votos contra 
45; o avanzado da hora fixo que o ·nú 
mero de claustrais ficase moi reduci-
d o. ' 1 

Segundo a proposta aprobada for
maranse duas comisións que serán as 
encarregadas de buscar solución ao 
problema dos aloxamentos. 

-Críticas dos CAF ao reitorado 

Para os Comités Abertos de Faculda
de, a situación actual é a lóxica deri
vada do fracaso das expectativas le
vantadas polo PSOE en certos secto
res da Universidade. O reitorado non 
tomou, segundo os CAF, a iniciativa 
en nengu n momento e inclusive foi 
incapaz de dar unha respost:a aos pro
blemas plantexados polos estudantes. 
A política do reitor califícana de con 
tinuista e de máis preocupada en des
prestixiar ao movimento estudantil 
que de solucionar os seu problemas, 
o cal agora mesmo estaria producin
do xa un resultado inverso, criando 
divisións entre os próprios apoios 
conseguidos nun principio polo rei-. 
torada. 

M..V. 

J
~ COIE (Un.1dad de Empleo)· r/ Sto. Domingo de la Calzada, San-
~T tiago. Tfno. : (981) 59 98 58. 
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Segundo o "Fi~ancial Times" 
-. 

Galiza é un ,país 'áparte 
O diário econ;ómico británico "Fi
nancia! Times" apresenta a Galiza co
mo "wn pai's aparte", fondamente or
gulloso da sua herdanza apesar de 
non ter un forte m_ovimento separa
tista. 

A nosa comunidade autónoma se
rá a que receba un pior impacto pola 
entrada do Estado español na CE-E, 
segundo informa este diário. 

No seu primeiro suplemento sobre 
o naso pai's o periódico londinense 
inaica que as pr.oducións de leite e 
carne non -se verán beneficiadas coa 
entrada. 

O Mercado COmum deve estar as 
portas: o jornal dos banqueiros da 
City londinense, Financia! Times, de
dica-lhe a nossa terra um suplemento 
de cinco recheadas páginas no seu nú
mero do sábado, 17 de Novembro de 
1984, titulado "Galicia: problema at 
Earth' s E nd". 

Entre as consabidas estampas ru 
rais da velha a tanger a vaquinha, a 
leiteira, os marisqueiros, por urna 
parte; e os eufóricos anúncios da Cai
xa Galicia, o Banco Pastor ou · a in
dústria textil (urna página inteira só 
para esta), pala outra, os articulistas 
do · diário financeiro vam diagnosti 
cando, com olhos de agentes .de bol
sa, os problemas de que fala o t(tulo: 
a crise pesqueira, a· reconversom in
dustrial e os estale íros, as cooperati
vas do leite e da carne, o minifúndio, 
a emigra<;:om industrial e os estalei
ros, as cooperativas do leite e da car
ne, o minifúndio, a emigra<;:oni, etc. 
Coindicem em que a entrada do Esta· 
do espanhol na Comunidade Econó
mica Europeia será desastrosa para a 
Galiza, com a sua primitiva agricultu
ra e a sua cativa indústria. E dam 
dous exemplos do que ·mui bem po
deria acontecer nessas circunstáncias: 
a empresa catalana Danone já nom 
teria porque ir a' Galiza comprar o 
leite para o seu iogurte, tendo-o máis 
a mao e mais barato na vizinha Fran
c;:a; e a Citroen nom · teria porque 
manter a sua instalac;:om · de Vigo 
quando os seus automóveis fabrica-

. dos na Fqrn<;:a já poderiam entrar li
vremente no mercado espan·hol. 

Falam com Fernandes Albor, que 
se queixa de que Madrid toma deci
soes ,sobre a Galiza sem informar a 
Junta, e atopa "mui preocupante" .a 
perspectiva da entrada na CEE, igual 
que o conselheirn de agricultura, Fer· 
nando ·Garrido. No e·ntanto a Junta 
paga também o seu anúncio -(nieia 
página) no suplemento, convidando 
com urna cornucópia de 'qilhetes e 
moedas. estrangeiros a inverte-los em 
Galiza, "urna terra aberta ao investi
mento", e dá para os intere·ssádos o 
seu endere<;:o>Paco de Rajoi, Santia
go de Compostela, Espanha.:. 

Noutros artigas resáltase a parado
xa de que a Galiza teña ao mesmo 
tempo a tasa máis. b'aixa de de~~mpre
go de todo o Estado e o nivel de in
greso 'per capita' máis baixo. As pe
qunas e numerosas explotacións agrí
colas familiares ·encobren, a xuício 
do 'Financia! Times', unha porcenta
xe de paro difr'cil de calcular. · 

En · conclusión sinala que "este 
illado_ recunc~o de España esta~e a 
dar canta de que ensombrece11 a sua 
recente ' autonomia presións económi
cas, tanto de dentro como de .fóra 
das s~as fronteir;s". · 

Mas non tuda é sombrío no pano
rama galega para os articu li stas do Fi
nancia! Times, que encontram vías 
prometedoras para o_ desenvolvimen
to no turismo, o lacom com grelos e 
o Ribeiro, e louvam a iniciativa em
presarial de dous ourensanos (dedi~ 
caodo~lhe a cada um seu artigo): Go
mes Franqueira com as suas diversas 
cooperativas, e Adolfo Domingues, 
na vanguarda da moda do Estado es
panhol e que lago vai abrir casa em 
Londres. 

Apesar destes exemplos .de inicia
tiva privada, os articulistas nom dei
xam de notar o enorme espa90 ocu
pado na economía galega polo sector 
estatal: nos estalei_ros, no aluminio; 
ou polo capital monopolista, na ener
gía, etc. ,-- sinal de que as cousas non 
som tam atractivas para 6 investi
mento privado na nj'lc;;om galega. 

No meio de toda esta problemá_
tica nom se sabe mui bem o que 
pinta o señor Cela (Camilo José), a . 
quem lhe dedicam urna semblanc;:a 
com foto e tuda, e constatam que é 
"galego-falante", embora "escreva 
em espanhol". Pouco mais adiante 
descobrem-nos que Cela ·falava ingles 
de pequeno, antes de falar espanhol 
( um pergunta-se quando aprenderia o 
galega). Nom decepcionaría tanto es
ta mostra de "escritor ga lego", única 
nas cinco páginas do suplemento eco
nómico, se nom soubéssemos por ou
tros dados que os redactores do Fi
nancia! Times estam plenamente in
teirados _do .que· passa na m>ssa pátria, 
incluso do conflito ling·ü ístico entre _ 
espanholismo '·e· reintegracion-ismo (o 
portugues é ·para o articulista David 
White, que escreve a introdw;:om, 
"primo coirmao" do galego). 

Em fir:n, ' o Financia! Times anúA
cia aos _seus leitores as próximas elei
c;:oes ao Rarlamento-ga lego e, sem ig
norar a forc;;a da direita espanholista, 
aHedor de AP, e da esquerda nacio- · 
na lista, arredor da 1 NTG, aposta pala · 
soluc;:om que lhe semelha mais rhode
rada e europeia: Coalizom Galega. 

CAR LOS DURAM 

A insensatez,. no poder 
I 

XOSE M.1BE~RAS 

Acougade: non .se trata de predicar, 
por contraste, o ascenso da imaxi
nación ao poder, coma r-ío sesenta e 
oito e inda despoi·s. Non. Aínda hai 
pouco que alguén, -se cadra .Arangu~ 
ren, argüla que é imposíbel un po
der con imaxinación. Non son eu 
tan outimista. Sí, tan outimista, di
go, porque_·non sei se cabe esperar . 
ou nqn que algún día exerza o po
d.er a im.axinación creativa progre
sista, ma1s non me cabe dúbida de 
que a Historia fornece exemplos 
abando de exercicio da imaxina
ción dende o poder ... pra realizar o 
mal, pra agredir, .torturar, arienar, 
pra sementar herba~ pezoñenfas na -
conciencia soeial e nb maxín d·as 
xe~t~~· pra coµtar libertades, pra 
c?us1f rcar aos cidadáns, · pra produ
cir e reproducir servos, pra espoliar 
e pra levar a cabo o xenocidio e o 
esterminio. A imaxinación, nisto, 
ten chegado deica a traxedia · deica 
o delirio, ou deica o absurd~ e se 
no11, releamos a Camus -a 'quen 
acab"o de traducir outravolta: feble
ces miñas biográficoeisistenciais, 
descanso do esprito cando o esprito 
está canso de loitar no traballo até a 
estenuación. Non, non é imposíbel 
a imaxinación no -poder, non son 
tan outimista. Mais tampouco ten
ciono predicar eiquí o ascenso ao 
poder da imaxinación sen calificati
yos i;>recisos e/ otundos.'Nen, eiquí, 
con lles. -

Trátase disto outro que em.in'ciéi 
arriba: a insensatez, no Poder. E a 
insensatez, .xa· que· hon a ima:idna; 
ción, é a -falta de siso, xa que non a 
criatividade, a _que reina hoxe no 
Poder, a que exercen hoxe os gober
nos que padecemos -o da ,rnetréfpo
lis filipina; chamada Madrid, .e máis 
o do Pazo Cle ~axoi, ao qué seica 
non inspira creatividade nin a mes
ma constante presencia, enfrente, 
da maravilla ingrávida do Obradoiro "' 
dos canteiros de Casas Nóvoa. 

Onte, mentras camiñaba Urzáiz 
abaixo arolado pala marea de seres 
humáns gale-gos conscientes e soli
dários que se ía verquer á beira do 
mar de Vigo no Areal da Barxa 

- onda a Laxe :_á -miña esquerda, ne-
11os e .nenas de olios gazos collíanse 
da.s mans obreiras de adultos for
mando o cordón de seguridade da 
i nacencia · rebelde pra faceren "un 
camiño na noite" -decíalles, a al ~ 
gúns xornalistas que me pregunta
ban, que este goberno cometera xa 
moitas insensateces, mais que me 
custaba traballo pensar que chegara 
á ·suprema insensatez de facer caso · 
omiso dun pobo enteiro en pé, un 
pobo de traballadores galegas que 
reclama o socia lismo, ese socialismo 
que ostenta como adxetivación o 
partido_dese goberno. · _ 

iParvo de min! iPapaleisón in
?<énuo! iAlma cándida! lAínda 
crés 11os Reis Meigos? O menestral 
delegado por ese goberno en Galiza 
nega hoxe que- ese pobo estivera eh 
pé ante, il que hai anos se moquea-

·ba "diso que chaman. España", sati-. 
rizaba ao recén ·nomeado monarca 
por .-Barbón, ·e líanos aos mozoS; 
nuns papeliños manuscritos orixi
nais cantigas de escarño inéditas de · 

-valle lnclán encof da estirpe · real 
dende Carlos IV - que non ouso re
producir por "decoro". O goberno 
tan ben servido ratificaba á sua vez 
ante -mesmo os seus plans -as per
soas ri.caces .en lé~ico distinguen 
plan· de maquinación,, mais non 
iles- de reconversión -amputación 
traumática-=- da construción naval 
galega, madia leva. O ministro -de 
"minister", "minus", antitético de 
"magister", ."magis" - Solchaga des
velaba tamén ante o segredo da sua 
ideolqxía: "yo me manifestaría y 
1 u ego me sentaría a negociar". E de-
cir, a apandar. · 

Negociar é un termo usualmente 
empregado na prática bancaria pra 
se referir ao · descanto de letras de 
cámbeo.: vostede entrega a letra 
contra un deudor .e anticípanlle os _ 
cartos con retención dun descanto 
polos intereses do importe deica o 
vencemento. -Os sindicatos ·obreiros 
merecentes de tal nome en Galicia 

· levan negociando nese senso até o 
cató da paciencia e da espranza o 
futuro dos seus postas de traballo 
cun goberr-io que non solta cadela 
nin firma garantías solventes, e que 

·leva dado xa probas a fartar de von
tade de amputar o carpo maltreito 
do proletariado por onde os aseso
res de ciruxía soeial da alta meiciña 
política" internacional ....,.así hai hoxe 
tántos médicos no Poder- lle indi-

. cafl ,_con ou s,en anestesia, segundo 
o nivel de esistencias en botica. E 
cando xa non queda outro camiño 
que o exercicib masivo dos dereitos 
CGnstitucionais de folga e manifes
tación, o Poder advirte de seu ou ao 
ditado que ese exercicio é un der'ei
to según e como e sen pasarse, e os 
b'enpensantes todos desta sociedade 
podere e fedorenta increpan aos tnf
balladores con brados admonitorios 
das graves perdas que ocasiona un 
día de p,aro -a il es, traballadores 
que están en paro xa por milleiros 
dende hai anos; a iles, compañeiros 
da alma, que reciben a noite maura 
do paro indefinido por futuro como 
orerta magnánima :do goberno . so-
cialista.- · 

Mais a catástrofe económica das 
folgas, as manifestacións e o paro é 
tan arrepiante praós bons dos bur
gueses que hoxe mesmo informa a 
prensa de que os benefieios da ban
ca privada, no que vai do ano 84, 

· superan en máis dunha cuarta parte 
aos do ano oitenta e tres~ completo. 

A banca, é decir, a cúpula do capi
tal financieiro, do gran· capital. 

- Aquiles cos que Solchaga e Boyer 
se sentan a negociar ao seu estilo, 
ou seña, a decir amén, en nome do 
proletariado e o socialismo, coa 
benzón apostólica do servo dos ser
vos de Deus -LODE e Maravall in-
clu-ídos. · 

E logo, a violencia. Outro día fa
la'reivos da-violencia, esa vella-coñe
cida. Se os traballadores se orgaizan 
pra artellar a folga xeral e transmiti
ren o seu mensaxe de liberación, a 
sua-demanda de solidariedade, o seu 
combate contra a alienación, os ho
mes de pro ornean ao unísono, es
gazan as suas roupaxes de cerimonia 
e brúan: i Intimidación! iCoacción! 
iViolencia! · i E o desorde! i Las 
hordas marxistas! -lverdade, Anto
ñitb? iOue inda me le.mbro de can 
do tí estudabas en Deústo e 1 ías em
belesado ·"Los cipreses . creen en 
Dios"!. "A violencia -sentenciaba 
antonte o ·delegado dos gobernos
é sempre to ta 1 itar ia". Seica vira a 
vi'spora as fotos da policía entrando 
arma en ristre en Euskalduna e coi
daba que agora o~ obreiros vistían 
de marrón. 

Velaí a insensatez no Poder. Do 
gobernó de fóra, que o de casa non 
conta :· é da serie regional e está pe
trificado por un andacio natural en 
Compostela pra forasteiros non acl i
matados. Porque insensatez éo que 
un . goberno que non é o gran capi-

. tal, seAón o seu bómbefro, faga este 
ofici-0 ao estilo de Fahrenhei-7.24, 
ou señ.a, botando lume en troques 
de auga sabor do's ·problemas e os 
conflitos. 1 nsensatez' é-abocar á mi-

. seria, de ma·neiras -distintas pro 
coincidentes no cerne, ·a obreiros 
mariñeiros e labregos, e de resulta~ 
a un pobo enteiro. 1 nsensatez é non 
escoitar a sua voz unánime e s0lida
ria. lnsensatéz é conducilo á deses
peración e provocalo praticando a 
soberbia cega na poli'tica en Aome 
dunha maioría parlamentaria en 
Madrid, por moi absoluta que sexá 
-tamén era absoluto o poder de 
Louis XVI, e acabou na guillotina. 
E imbecilidade necia é culpar de 
todo aos nacionalistas como se nos 
comprira inventar os problemas e -
fóramos quen de movilizar a base 
de infundios a unpobo enteiro. A 
provocación dende o Poder e máis o 
invento do "chivo expiatorio" son 
vellas trécolas e teñen por certo un
ha fúnebre historia. lLembrádesvos 
da queima do Reichstag no tempo 
primeiro do drama nazi? Foi atri
buida aos comunfstas e alí empezou 
·a traxedia que culminari'a en Ca
chau e na atrocidaae da guerra máis · 
mortífera e desoladora da Historia 
co colofón de Hiroshima e Nagasa: 
ki. 

A violencia non é sempre totali
taria, mais a violencia reaccionaria e 

. a violen.cía institucional acaban por 
desatar á violencia revolucionaria 
-a parteira da Historia. Pra ser 
bombeir'os ao Fahrenheit compre 
saber que as mangueiras que se em
pregan cuspen turne e non auga. Sa
ber. iso e empregalas esixe s~r desal
mados. Non o saber é insensatez e 
necedade. Mais ésas son, mesma
mente, as vasas única·s credenciais 
pra gobernar . Se ise é o Poder que 
vós fixestes, que o cierno vos le.ve. 

ÁLVARO CUNQUEIRO 
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Des¡)ois ~la~ eleicións 

---~- Voltar ao Urúguai 
' ' 

José/ liego González e Ru~én Sallúa son integrantes da l\''.esa do 
Frente Amplio uruguaio en Vigo, .ambos e dous exiliados 
do Uruguai, coñecen ben a realidade política do seu país. José 

liego é un gal'ego emigrado·h0s anos 50, que voltou no 75, 
integrante do Purtido Socialista do Uruguai foi detido aínd~-que 
por só .vintetrés ho_ras "tiven sorte, a in.da que perman~cín _ ~ 
no cuartel de Punta Rieles. Pero nese tempo t1ven tempo a canecer 
a humillación que se sofre: Fumo·s despois abandonados 
os compañeiros nun descampado". Rubén foi s'ecretário xeral. do 
grémio do vestido en f\. ~ontevideo, un grémio integrado na Cf'\i T 

. (Central Nacional ·de Traballadores), a central sindical única 

Diego González e Rubén Sallúa 

. . ¡ - . . . . . 

no Urugucii; estivo detido en cincp ocasións, nalgµnha delas varios · 
meses, "estiven no famc;>s() 'Cilindro', que é un polideportivo ql:le 
utilizaron como campo de concentración . . Tiven despois 
moitos problemas para obter o pa'saporte e só mo concederon para 
o·traxecto Uruguai-España". Os dous cóntannos anédotas desa. 
represión, como cando os militares se gababan das visitas de 
militares-doutros países-para coñecer os seus métodos de tortura 
"mirá, veñen saber cómo tacemos para acabar con eles sen os · 
matar", e frases semellantes ditas para ser ouvidas polos presos 
e semiar o terror. . , · · 
Con eles talamos do proceso político u·ruguaio e das eleicións . 

«0 Frente Amplio é l\oxe máis 
importante que no momento do golpe» 
ANT>.-Fágannos· UF/ resumo da situa
ción económica no tempo anteriorªº 
golpe do 71. · 
Diego.-- Eu lembro cando o peso uru
guaio valía 98 centavos de dólar, pero 
isto era nos anos 50. O primeiro que 
haberia que dicer, en honor á verda-

pulso á cultura uruguals, nacionali
zou os frigoríficos. Non era un logro 
definitivo .pero , cando menos, non es
taban, como hoxe, en mans de capi-
tal estranxeiro. -, -

Rubén.-Hespostando á pergunta,'hai 
que ter en canta a eclosión política 
en Latinoamérica na década dos se
senta e setentá, cunha importante 
fervenza revoluciopária e nacionalista 

Mario Bened.etti 

(Tor~.es en Bolívia, Velasco Alva'rado 
en Perú, a Unidade Popular en Chile, 
Goulart no Brasil, Cámpora na Ar
xentina, a consolidación da revolu
ción cubana, a criación no 71 do 

de, é que as conquis_tas democráticas, 
sociais e culturais do Uruguai teñen 
unha importante base nunha boa es
trutura produtiva e na própria exis
téncia da guerra europea da · que se 
nutriu bastante, heses anos viviu~e 
bastante deses dividendos. No in ício 
da década dos sesenta, a penetración 
do capital xudeu comezou a sangrar 
ao país, nos primeiros anos si resul
tou, pero despois empezou a marcha 
das divisas ·através dun chamado 
"Banco Palestino Uruguaio". Houbo 
outro cámbio importante cando ga
ñaron as eleicións os brancas; un po-
1 ítico, Benito Nardona, que aglutina
ba especialmente á xente do campo, 
fixo unha série de modificacións, a 
famosa escala móvil, pero as bases xa 
estaban comestas, e in iciouse a deba
cle do dólar, que foi decisiva no mu
dar do ·nivel de vida e do poder ad
quisi t ivo das masas obreiras no Uru
guai. Daquela o goberno era colexia
do, cambiaba cada ano a presidéncia, 
e a xente que orbitaba aos gobernan
tes especulaba coas subas e as baixas 
do dólar. Aí empezaron a surxir as 
f inanceiras, case todas en mans de 
políticos. Comezou a un tempo o de
terioro dos frigoríficos, da exporta
ción de carne, e tamén dos "estancei
ros", que empezaron a contrabandear 
co gando e levalo para o Brasil. 

'-'Sanguinetti" é a opción máis cerc~na ao Departamento de Estado 
nordeamericano e a máis toler~da polos miHtares'' 

A dependéncia económica ameri
cana era, especialmente, . indirecta 
através dos empréstimos económicos. 
ANT.-A qué respostaba o tópico 
que diéia que Uruguai era a uSuíza 
de América''? 
Diego.-Penso -eu que iso diciase por
que era o pavo máis culto de Améri
ca Latina, naque! mom. n - mbro 
un secretário xeral da p N U que 1 

ba asombrado do civi1mo da-xente: a 
xente, polo xeral, c~;necia máis dun 
idioma, á Universida~e acedíase cun
ha matrícula moi l:faixa, ao ensino 
meio aced íase sen matrícula, o trans
porte era gratuíto para os estudan 
Era a calidade de p'bvo democráticee 
que lle outorgaba yse título. 

r~:ário Bene.-Jétti, escritor e intelectual uruguaio, con once anos 
de exílio nas suas costas, viveu as eleicióris do seu país desta 
banda do-Océano. Benedetti, dirixente do ~- · ovimento 
'

1 26 de f\; ~arzo", integrado no Frente Amplio, deunos algunhas 
impresións e·valoracróns .sobre o aétual proceso político oriental 
ne~a etapa de transición, e das suas perspectivas fu.turas. 

Fáganos unha valoración das recén 
celebradas eleicións no Urugauai? 

-Sair dunha ditadura é sempre 
unha tarefa difícil. ~lgunhas veces· 

.. faise con sangue e outras con imaxi
nación e tenacidade; aparentemente 
o pavo uruguaio tomou esta última 
opción e estao logrando. A esa xor
nada decisiva chegouse sen apenas 
un só esquema de violéncia. ·Baixo a 
ditadura non habia nen voz nen vo
to: foron anos de bocas fechadas e 
fumas mudas·, e curio~amente a voz 
foi recu13erada antes que o voto. 

Penso dé todas maneiras que é 
un gran progreso, pésie a que o re
sultado non estivese máis perta das 
nasas aspiracións, pero os pavos 
soen ser sábios, e o naso debeu en
tender que despois dos anos de dita
dur.a tiña que chegar un goberno, 
chamémoslle ·moderado. En defini
tiva, gañou o único partido que pu
do apresentarse cos seus candidatos 

- naturais e ajnda para conseguir o 
_ tr-iunfo tivo que completar os seus 

s .cos qu~ lie proporcionou un 
ex-go · 1%1 e, . Jorge Pacheco Are
ca, que fqi qu vocou no seu 

ento .aos militares · 

exflio, non só se mantivo·senón que 
superou o resultado· dos comícios 
do 71 (100.000 votos máis): é toda 
unha tazaña que ternos que valorar. 

Sobretodo o máis positivo é a re
cuperación das canles democráticas, 
do· talante democrático que sempre 
· _ naso pafs e a consecuéncia 

. os resulta~º~- habidos,_ ~ tend~ 

. . ~NT. ""'.'.E cómo ej o panorama lllf?~~~._:,,1 
.t1co nese tempo.? f-----.. - ['. 

· , ~a ída da ditadura. _ 

en ta a pos1c1on dos militares, e 
::i11:~•"fl·lll:~I unha amnistia e que es-ta in

os presos tupamaros? 
Rubén.- Eu encadrariaQ 1. ha as''\ -= 
causas que aponta, [¿¡~~· maori'a-- 11 

das riquezas. do p~~a ' en· mans 
do Estado, se berfú 1 · j ~~da · ~C'c i'ér~tg¡f!jfüel~ 
nasce dunha 9olític ho :t1 · 
n_on comparti[nos id c 
hai que deci ro, de . , 
Naq~el tempo a olimi~u:· . n ula 
cumabao de,, ,L.~i qué J" 
era do parf _, .. ) a 11- 'JJ 

tico hones o~~ 
neses trint ás d rugual. 
Diego.-·H ot moi bonita 
de Don J do había un-
ha folg - blemas cos 
sindicatos, e eas. De sú-
peto aparecía, co se ~(; e 
abrigo, e escoitaba, e- desp~o~r~~fS:~l::3mi~rat]¡::Q:~§'t~;:: 
alternativas: "Ben, pois · iso .doullo, 
pero mañá van me trabal lar". Asi so
lucionaba as causas. Tivo, no seu 
tempo, leis tan avanzadas que até a 

~ -chegada da ditadu ra subsistiron. 
Rubén.-:- Ese home deulle uh gran im-

ese ponto precisamente é no 
qu abia no.tórias diferéncias entre 
os adores e o Frente 'Amplio e o 
Pa¡tido Blanco. Estes últimos pro
pugnaban unha amnistía total e 
isrestricta, ou sexa sen nengunha 
iXcepción, e ademais con es~ preci
o conceito de "amnistía", o. que 
ignifica que cada cidadán en pri

sión por motivos políticos ficaba 
limpo deles. En troques, o Partido. 
Colorado propugna, en todo caso, o 
indulto caso por caso, e non un in
dulto xeral. O indulto, por suposto, 
ainda que chegue a liberdade do de
tido non significa que cese a sua 
culpa: é culpábel pero perdóasel le, 
e xeralmente o indultado fica co 
pretenqido delito na sua ficha, con 
problemas para sair do país; coa 
abriga de se apresentar á policía ca
da tanto. E outra situación ben di
fe rente. 

Das declaracións de Sanguinetti, 
anteriores e posteriores ás eleicións, 
dedúcese que _non incluiría aos diri-:. 
xentes tupamaros que ainda están 
presos. De todas maneiras, non hai 
que esquecer que o partido de San
gu inetti non ten a maioria absoluta 
e que os parlamentários do Frente 
Amplio, máis os parlamentários do 
Partido Nacional, poden obter a co
_rrespqndente maioria en ambas cá
maras para lograr unha an:mistia to
tal. Daql,!ela ternos esperanza de 
que chegue esa amnistia que é o.que 
reclama todo o_ país. 

Seria condición fundamental pa
ra _ mantér a estabil idade poi íti ca 
por parte da esquerda? 

--Penso que si. E unha aspira
ción da maioria do pafs. Ademais 
penso que é imposfbel pensar nun-. 
ha convivéncia nacional, na recons-. 
trución do país en base á harmonía 
das forzas poi íticas e a un debate 
realmente limpo e construtivo sen 
unha amnistia total. · 

Cál é a sua situación legal a res
peito da sua volta e cándo pensa 
que se pode dar? 

-Pensaba voltar para as elei
cións, e tiña xa o meu pasaporte 
uruguaio, pero as manifestacións 
dun xuíz militar, desfavorábeis a 
min e ás miñas declaracións públi
cas na prensa fixeron que a própria 
xente do Frente Amplio me acon
sel lase postergar a viaxe até a toma 
de posesión do novo goberno. Da
quela seguro que voltarei. 

Hai algo novo sobre a sua polé
mica en "El País" e as reaccións 
noutros meios (Liberación, Egin ... )? 

-Aparte das catorce cartas que 
publicou '(El País", e as causas pu
blicadas noutros meios, teño recebi
d o more as de cartas e chamadas so-
1 idarizánd ose coa miña -posición, e 
para tnin foi moi gratificante esa -
resposta que é fundamentalmente 
dos leitores, áinda que tamén o fi- · 
xeron várids escritores _ españois. 
Ainda que nunca dubidara da atitu- · 
de xeral dos meus leitores, esta con
firmación -foi mpi estimulante. 

Vai escreber periodicamente nal
gun meio no futuro? 
. -Eu sígÓ a mandar os meur arti
gas pero para periódicos e semaná
rios da América Latina. O problema 
non foi con "El País", senón con 
certos intelectuais españois. Non di
go que este sexa un peche fina.I, pe
ro vou estar · vários meses sen escre
ber, e seguramente, se o volvo facer, 
será facendo outro tipo de causas. 

X.C. 

Frente Amplio , no Uruguaí, ... ) é a 
reacción dos Estados Unidos frente a 
ese proceso emancipador ten un peso 
fundamental. Estaban en xogo os 
seus intereses económicos e polít~ 
cos e hai dados dabondo sobre a sua 
intervención na conformación das di· 
taduras. Un exemplo é que Siracusa 
o embaixador americano, era embai'. 
xador en Brasil - prévio á caida de 
Goulart.- , faino en Uruguai - pouco 
antes do golpe- , e érao en C.hile can
do o ascenso de Pinochet. 

ANT.- Despois das eleicións do 71, 
pasan dous anos até o golpe, qué su
cece nese lapso de tempo que preci
pita os acontecimentos? 
Diego.--Primeiro hai que dicer que o 
golpe o deron mediante unha disolu 
ción das cámaras por un presidente 
constitucional (Bordaberry) . .O que 
acorre é o seguinte. Até ese momen
to os partidos de esquerda, ou de en
foque nacionalista, andaban cada un 
pala sua banda, e surxe o Frente Am
plio como forza comun e homoxé
nea. O Frente estaba constantemente 
denunciando causas no Parlamento; 
denunciando negócios suxos, a venda 
do património do pa(s ao iánquis por 
diferentes vias, o crecente endebeda
mento do Uruguai co FMI, ... daquela 
a xente decatábase do que realmente 
ocorria. Dábase tamén o caso d os 

- "tupamaros", que Hxeron causas im
portantes, como unha vez que asa 
taran unha financeira e tiraron á luz· 
unha documentación tan comprome
tedora que botaba o goberno abaixo, 
en vez de reclamarse unha clarif ica
ción: ªº dia seguiñte ardeu a finan
ceira con toda a documentación e 
con todo o que habia adentro. 

Houbo despois unha muxica defi
nitiva, que foi cando se quixo impli
car a un senador cos tupamaros. A 
votación para aceder ao suplicatório 
para xulgalo precisaba dos dous tér
cios da cámara, e non a conseguian 
coa oposición de blancos e frenteam
plistas. Aí disolveron as cámaras e 
Bordaberry reclamou aos militares. 

Eu traballaba na "General Elec
tric" e a CNT (central sindical única 
no Uruguai), decretou un paro xeral 
con ocupación de fábricas-. Foi unha 
paralización continuada de quince 
dias en todo Montevideo. 
Rubén.-E patente que naquel intre 
á oligarquia non lle eran favorábeis 
ás cámaras. Rexeitáranse várias leis, . 
por esa auséncia de maioria. A leí de, 
lemas' implicou que Bordaberry . go
bernaba cun só 20 por cento. Hoxe 

. - mesmo reprodúcese un pouco ese es
. quema~ naeleicióndeSanguinetti . . ,i 

El chega ,cos votos engadidos d~ ,. 
Pacheco Areco, ou doutra xente de 
dentro do Partido Colorado. El por 
si só non penso que lle teña gañado a 
outros candiaatos, pero acumúlanse 
os vot'os dos 04tros ca.ndidatos. 
Diego.- Dentro dun mesmo partido, 
o colorado, hai tres listas; igual nos 
blancos. Pacheco Areca, hai que di 
cilo, é o que formou as famosas far- ' 
zas conxuntas de exército e policías, 
un home que nunca-chegou ao poder, 
_polos votos, que chegouse despois de 
ser ' vicepresidente na candidatura do 
xeneral Gestido, que gañara ·as elei
cións no 66. Este señor non ten cul
tura nen calidad de ncda, foi simples
mente u'n boxeador de segunda cate
goria, e despois un xornalista de ter-
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foto é en Chile, após o golpe do 73, pero ben poderia ser no Uruguai. Os presos,.políticos son abrigados a borrar as pintadas-dos valados, pero -non 5ó eles, tamén "os cidadáns chegaron a ser 
brigadas a facelo se aparescian nas su as casas sob pena de multa. Agora Uruguai vai recuperando a libertade, e os _vaJados como símbolo énchense de consignas. Unha aci,aga e cruel etapa 
ue se pecha. A frase dun preso político uruguaio resume a lqita destes anos: "Animo compañeir~; se está o nemigo estarnas nós.". -_ ,._u ~ 

eira, que cos enchufes que habia co-
cárono no porto de Montevideo e 
aí - de tanto quentar sillas- pudo 
ceder a postos superiores. 
ubén .-Hai que aclarar que no Fren

e Amplio é diferente , porque só é 
ba a persoa que se apresenta e nos 

utros partidos é unha persoa por le
a. . 

NT'-Cá/ foi a influéncia da activi-
11 ade dun grupo armado, os tupama

os, na chegada da ditadura? 
iego.-'"A guerrilla tUpamara pode 

er que lle dese unha disculpa, pero 
ifar ian o golpe de calquer outra ma
meira, coa situación de- ingobernabili 
' ade e o sindicato eón continuas rei-
indicacións en pé, non só por salá
ios, senón por razóns políticas. 

ANT.--Condenaba o Frente Amplio 
s actividades tupamaras? 
ubé n.--Non, por suposto . Nos dife -

entes sectores do Frente había diver
éncias ideoloxicas cos tupamaros, 
ero daí a que se condene aos com
añeiros tupamaros hai unha d iferén
ia moi grande. Sempre se fala deles 

con moito respeito, e está demostra-
o que moitos deron a vida por un 

' 1 

ideal. 
A lexislación antiterrorista que 

querian impar nas cámaras era utili
zada moitas veces para atacar aos sec
tores progresistas e aos próprios sin
dicatos, xentes que nunca levaran un
ha arma na man. 
Diego.--No Urugua i non ·se deron ca
sos de terrorismo. Era unha loita dun 
grupo ideolóxico, alén de que non 

- conectasen cóas 'masas. - -
Antes do golpe tomáranse as cha

madas "m~didas prontas de segurida
de", que tiraban os -direitos aos cida
dáns, pod íante deter · 48 horas -.sen 
nengun cargo, e usábanse a miúdo xa 
antes do golpe do e?tado. 

A arma fu.ndamental que temiah 
era a da palabra, porque estaba que
dando á vista a corrupción. 
ANT.--E a ditadura? 
Diego.-- lso é coñecido. A represión, 
o deterioro do país. O que pasa sem
pre coas ditaduras milita-res, que eri
xíndose en salvadores da pát_ria mu
dan nos seus próprios salvadores, por
que pasan ser os reis do país, pasán a 
tirC!r do povo todo o zume posíbel, e 
cando xa non sonOc.apaces ·de seguir 

aturando a situación pola forza, da-n determinados sítios, como nos meios solidar as cqnquistas. O Frente Am-
unha "aberta política", porqu~ viñan de transporte (taxistas, condutores plio foi admitido nas eleici.óns, con 
salvar a pátria do ".comt,Jñisnío"·. de buses, .. .-), que eran militares ou · moitas cortapisas, u-ns poucos meses 

Agora topamos un país cun pro- policías, e incitaban á xente a falar. antes, sen cartas, sen estru tura case. 
blema social tremendo e un problema - -Ultimamente habia un pánico tre- O único que gañara o Frente era as 
económico moito máis grave . mendo a falar, un coñecido que ti rüas e os valados para facer pintadas. 
ANT.- -En qué se baseaba 0 proceso pensabas ge confianza, e ao outro dia Os outros partidos, mesmo no proce-
represivo? Perseguia xera/izar 0 medo viñan apañarte. Cairon moitos por so da ditadura, apenas receberan al-
entre a povoación? - - ese sistema de medo. gun correctivo por algunhas declara- -

ANT.-Oué valoración facedes dos re- cións na rádio ou no.utro meio, mo-
Rubén.-Cando se deu o golpe, aban-' sultados e7eito;ais? yfan·se_. ceibos por todo o · Urugaai. E 
deira que sempre levan por diante as Rubén.-Os leitores de A NOSA TE- son grupos apoiados por grandes ca-
ditaduras é que a culpa a ten o comy_- R R -. pita is. Ou sexa que se vai nesas con-
nl.smo, as folgas, os terror·1stas, para A teñen que comprender que en -, d" dicións ao comícios. Os meios de co-
sair, como di Diego,- en "defensores· tre nos 1screpamos nas valoracións, · t ·11 · -d ·1· municación -estaban nas suas mans, 
da Pa'tr1"a" . Hoxe ternos unha mostra es amos a m1 e1ros e qui ometros e -

b - 1 apenas a emisora que dirixia Germán 
clara _de que todo iso son mentiras e sa emos uns resu tados moi xera_is. Araújo era aberta .e hoxe el é sena-
pretextos . No Uruguái, neste último Diego.-Non discrepo con Rubén, el dor do Frente Amplio. -Un compa-
período, non houbo unha -só }oiga veo dunha maneira máis optimiSta e ñeiro de Vigo que agora xa regresou a 
-non porque non houbese razóris s~ eu quizá sexa máis pesimista ou rea- Uruguai cóntanos que habia aconteci-
nón porque non se podían facer - , e lista. Eu penso que hai unha pequena mentas da família fri::nteamplista e 
as movilizacións políticas eran tal)1én frustración por non conquerir a in- Pacheco Areco falaba diante de se-
moi exíguas, e.topámonos hoxe .con tendéncia de Montevideo. Eu limpa- senta persoas catro "pavadas" e sa ía 
que o Uruguai subiu cinco ou seis ve- mente- penso que a xente segue a na primeira -plana. Volveu ao Uru-
ces a débeda .externa: que grandes va- . manter o voto para a divisa (blánco guai ó compañeiro Rodney Arismen-
lores da nación esta~ p~lo chan. q ou colorado), quizá non tanto -á vis- d i e f,gi.l.mtra oitedume ao receber e 
erro fundar;r.iental da d1_tadura fo1 ta están os votos-~en Montevideo mceu " cu runchiño dos xornais 
pensar que matando ou pondo presos pero no interior do pa(s - ~ ' o · 
a moitos dtrixentes políticos e sindi - ben-, e ao contr' i:.i utros -países a 
cais e da ctlltura, ian recoller dunha - oligar ncéntrase fóra da 
xeración que no gojpe tiña 9, ~ - , e teñen unha importante 
11 anos. Pero en cada fogar de cada - ciquil¡ e á i~ antación si 
nena habia un morto, un pr~so, un masas -:.que ~ ali~Nc~!f! i~ 
despedido, un pai sen traballo, ... Ho- te- perde es \fil -n cam 
xe líamos que ods 18 aos 36 ~nos, o que é r.noi di.f1 ~ r aí.~:~-r>ll:~ 
Frente Amplio teria gañado as elei- dache ha lis 
cións, e iso noné unha falta de r~spei- · 1-.-------g.r:ar. ,~s,,..é -nó 
~-o -~ x~nte maior desa idade p~ro é ·~ , ,1 r .d~ 
md1cat1vo. · n rabi 

Tampouco solucionaron nengun 
problema, antes ben empiorárorios. 
Un exemplo: a herba para toma~ o 
mate; antes; ca lquer traballador i ~ a 
unha tenda- e levaba paquetes de 1 ;,2 
ou 3 quilos e t'omaba o seu mate, ho 
xe saberyios que no Uruguai hai fam~
lias que levan o mate e pédenlle que 
llo encha para unha cebadura porqué, 
non teñen para máis. Até aí se che-·¡ 
gou. Hai olas populares. O sindicato< 
ccmseguiu que se pu-xesen en funcio~ \ 
namento unha série de comedores 
que estaban Jechados; a ditadura di
xo que si e entregou uns locais pero 
sen garfas nen coitelos ne-n pratos. 
Por ' isa, desde o exílio tentábamos 
axudar. Hoxe o Uruguai está pasando 
un ha si tu ación escanda losa. 
Diego.---Houbo un sistema represivo 
moi empregado. ,Era meter xente en 



CAIXA QURENSE CPM G IDIOMA 

. ~·~~~ Para que o uso d~ idioma galega se faga 
normal na Galiza; CAIXA OURENSE-suma-se 

~ a ·campaña de normalización ' ~. 

'X: ~\da lingua propia da nosa terra 
. '<~; 

·.\ -· ' 

CON AS XENTES 0U5 FIXERON-POSIBEL 
A SOBREVl\.1ENCIA OESTE. IDICJMA ~ 

"Estamos fartos de saber que o povo galego tala un idioma de seu, 
tillo do latín, irmán do castelár;i e pai d1Jportugués".<1d. p.41) 

"O galega é un idioma estenso e útil, porque -con pequenas 
variantes- fá!ase no Brasil, en Portugal e nas colonias portuguesas". 
(Jd.. P- 4-1-42) . . . 

"Un can de Turquia oubea igoal que un can de Dinamarca; un 
cabalo das Pampas arxentinas rincha igoal que un cabalo de 
Bretaña. lE sabedes por qué? Porque os prohes animaes ainda 
están no idioma universal... (Id, p.43> , 

"Ningán galego culto debe consentir que a tala do seu J!OVO -unha 
fata de príncipes, que ainda é señora en Portugal e Brasil- sexa 
escrava no patrro la r, sen dereito a ir a escala nin a presentarse 
como igoal do castelán". <Id.. P- 2ss> 
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"S~ o galega é a l(ngua própia de Galizá, non::i pode viver reduzido 
a funcons rituais ou folclóricas. Nom pode viver tampouco 
exclusivamente no pape_!, nem na cátedra, senom que 'tem que 
peffetrilr en toda a COmU nidade" ( Carvalho Calero, Letras galegas p.20) 

"O galega corre o perigo de converter-se num jubliado a quem se 
lhe outorga um seguro de velhice, a_quem se lhe garante umha 
marte tr?nquila" (Id. p . 20> · 

"Calquer idioma'se.ntido como própio por uníha cominidade, seja 
cal seja a su'a extensom e a sua distin~om dentro do mundo em -
q·u_ll'\;'.ive._tefTI dimito a existéncia, e ao agarimo do poder polltico" 
(id., p. 31) 

"Mas se o ribeiro ha de ser ribeiro e o galega ha de ser galega, o 
que é o mesmo que dizer, s·e o ribeirn e_ o galega querem ser algo, 

eAIXA De 11.Poaaos 
Paov1ue1A1s. De ouacasc 

e nom nada, ham manteras esseéncias que os fixérom serem o que 
som". (ict . • p. ·131> · , ~ 

"O vinho g?lego, como a língua galega, está amea~ado decote por 
poderosas competencias. Nom pode viver se non luita teimosam~n
te por sobreviver". Od. p-. 131 > 

"Non esquezamos que si ainda somos galegas é por obra e grácia 
do idioma'.' (Sempre· en Galiza. p.42) 

"Un idioma é o ·carpo sensible d-unha cultura, e todo atentado a 
l[ngo<:¡ peculiar d-un pavo representa un atentado a sua c.ultura pe
culiar". (Id., pag.43) · 

"O problema do idioma en Galíza é, pois, un problema de díñida
_de e de liberdade: pero máis que nada un problema de cultura". 

. - (ld.. p,43) . 
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As seis e dez ou seis e cuarto da tarde 
do 20 de Novembro, na Ala~eda d~ 
·Rekalde, 12 de Bilbao, moma abati
do pÓr vários disparos Santi Brouard, 
presidente de Hasi e membro da ~esa 
Nacional de Herri Batasuna. MOi de 
contado segundo se ia coñecendo a 
n~tícia, 

1

as ruas dos povos e cidades 
de todo Euskádi iánse enchendo da 

· súpeta xenreira de centos de perso?s. 

En Bilbao, os mesmos policja~ que 
pala mañá estiveran dando trallazos 
nos· de Euskalduna, aparecian agora, 
cos seus panos vermellos ao pescozo·; 
no lugar da consulta de Santi 
Brouard, onde el morrera tiroteado 
momentos antes, mentres atendia a 
unha nena de dous anos. Neses mo
mentos rebordou a tensión, os pu
ños os berros dos dirixentes e sim
patizantes de HB: dos amigos e vici
ños que chegaban. Mocazos, golpes, 
insultos; ante a asfixia unha señora 
berraba: "Fódevos que non podades 
con este povo". 

Os primeiros detidos nas imediatas 
reaccións de ira popular eran testigos 
na comisaria da vila de Rekalde das 
expresións de gozo de poltcias unifor- ~ 
macias. O Goberno civil de Bizkaia ... 

(J
l'.Q 

amostraba a sua "firme decisión de 
mantera paz e en.tal sentido nor:i se- ~ 
ria autorizada manifestación ·ou con
centración algunha que teña a rua co-
mo meio de expresión". 

Outra vez en Bilbao, os líderes 
despedían ao povo recomendándolle 
"estar atentos e seguir as consignas 
da Mesa Nacional que se darán a co
ñecer" _ 

O Comité Central de Hasi emitia 
un comunieado no que se dicia "Os· 
donas das multinacionais, os ban
queiros -a clase oligárquica en def i
nitiva- que xunto ao exército están 
hoxe no poder dirixindo a política 
do PSOE e, estes, colaborando nas 
suas directrices, foron os que te asa
sinaron". . 

Ninguén, nen desde o sistema nen 
desde a oposición, dubidou da res
posta: Euskádi Sul íase paralizar .nun
ha folga, nun unánime - case- e soli
dário siléncio. O xoves 22 paralizou 
absolutamente B.izkaia e Gipuzkoa, 
gran parte de Araba, cunha incidén
cia só un pouco menor en Nafarroa. 

Tamén houbo cargas, tiros, deten
cións, barricadas e Santi na mente de 
todos. Só ese dia, o diário "Egin" pu
blicou 123 esquelas do líder, o rio de 
comunicados, de artigos, de cartas, 
de rábia, inundou case todo. As aso
ciacións ·de viciños, os partidos, as 
xestoras pro-amnistia, os antinuclea
r~s formaron xunto ao carpo sen vida 
de Brouard. Revolucionários · chile
nos, voces desde Austria ou desde Ir
landa comunitaron a sua solidaridade 
co povo traballador b_asco. 

Polo axuntamento de Bilbao p"sa
ron a dar o seu último saúdo a Santi 
os do PNV, con aflición apesar das , 

· moedas que receberon, (a PSOE·, AP 
e E E non l les foi permitid a a entra
da), a representación do BNG deixo.u 
unha coroa .con ,caraveis azuís e bran
cas. Os ·líderes de H.B. foron vistos 
chorar ~bertamente mentres a banda 
muni~i.pal iniciaba os sons do Agur 
Jaunak (Adeus Señor). A sa ída do ca
dáver reuniu roáis xente-,que baso al
gun ria história. A praza de diante do 
axuntamento estaba abarrotada, .igual . 
que as ruas dos arredores.' Ouen .lem-

. braba os recebimentos · ao Athletic 
-·tr~~ - a gab~áa ñese _mésmoJugar, pu- · 
do ver cómo aquetas concentracións 
quedaran pequenas .ante a moitedu~ 
me abertiale. Novas e vellos,-persoas 
de todo tipo, lanzaron ao vento a sua 

' fonda emoción e os berros atronado-

j '· ~'r!""' ~ .. "' 

Santi Brouard. A foto foi tomada nq 1978, en Santiago. na manifestacióri mp;ionalista do 25 de xullo. 

Agur Xanti eta~ esker~ik asko . 

Oespois de Argala e T elesforo 
Monzón Santi Brouard foi o líder 
abertzal~ capaz de reunir máis am
plas srmpatias, incluso de :~oitas 
persoas que non eran da sua coali
ción. 

Santi era un vizcaíno de 64 
anos, nascido en Lekeitio, médico 
pediatra, xogador de fútbol do 
Getxo nos anos cuarenta e a pon
to de ser fichado polo Barcelona. 
No 1973 tivo que fuxir á Fráncia 
despois de ter prestado axuda ·a 

vários militantes de ET A feridos. 
Regresou do~exílio, xunto con o,u- _ 
tros dous mil bascas, coa amnistia 
de Suárez. ~ 

No 1980 embargáron lle a c~sa 
e cortáronlle a luz por emprender . · 
accións directas · contra Le(JJoiz. 
No · 1981 cantou, puño en alto , o -
Eusko Gudariak ná Casa de Xun
'tas de Gernika, durante a visita do 
rei. 

Én · Euskádi . detinírono como 
··un home bon, independentista, 

que nunca fixo ascos a ensalzar a 
·validez da orgar:iización · armada, 
presidente dun partido político 
ileg~I (Hasi), -unha das persoalLda
des máis dest.acadas da coalición · 
Herri Batasuna, besta negra dos 
políticos do poder, que queria.,a 
paz para un povo soberano que el . 
soñaba independente, reunificado, 
socialista e euskaldun: Euskalhe
rria". 

'TítulO: Adeus Santi e inoitas gráci~s 

. ~ 

res de "Go-ra-E.TA-mi-li-ta-rra". A re
-forma sua~ista tremeu o xoves 22 ~n 
·Bilbao'> .. 

t ·~ Z~bal~> do :-__ PÑV, falou . aqueles 
~<llias ~-á'léirosam~ñt~ do· "amigo Sáo
"·-ti/' éía-c~íncidéncia de ideais por ca

miÁds divé_rsos e ~de que en Euskádi 
. · non :-hábera paz "mentres non se nos. 
"deix-e s-er nós mesmos". 

· Os antecedentes 

O 25 de ·Agostó de 1.984 aparecian 
nun diário madrileño as·declaracións 

'do ' xeheral Sáenz ·de Santamaría afir
mando . que as Forzas de Seguridade 
do Ministério do · Interior, "teñen 
que., empregar todas as medi~as que 
e_stexari ao seu aJcánce e algunhas qu_e 
incluso non o este~¡in para con~egu1r 
o obxeétivo !Jhimo que é a desapari
ción , dé _· Et A, e que, caso de que 
Ú-ahscendeser{ publicamente, haberia 
qu~ négalas, dg{Jo que se trata do 
ABC da -loita antiterrorista". -

Para Txomin Ziluaga, da Mesa Na
cional de HB, a morte de Brouard é 
"un asasinato político; un asasinato 
que foi precedido da política represi
va do goberno PSOE e en particular 
do seu Ministério do Interior, que foi 
sementando o terr.eno para que este 
feito se producise". 

Segundo Jon ldígor<;Js, membro ta- . 
mén da Mesa, ºson máis de seiscentas 
as detencións rexistadas ultimamen
te, eleitos de Herri Batasuna son tor
turados e a progresiva escalada da re
presión culminou no <1sasinato de 
Sariti B rouard". 

Nos últimos dias H.B. denunciou 
un atentado.sofrido por Jon ldigoras. 
O Ministério do Interior negou todo 
en duros términos. 

O futuro 

Dous xornais franceses, menos condi
·Cionados obviamente que os melos de 
co.municación do Estado, analizaron 
o presente e _as perspéctivas do movi
mento basco de liberación. 

Thierry Maliniak escrebia o 24 de 
Novembro "en "Le Monde"_: "O radi
calismo vai, de novo, vento en popa 
no País Basco. A xornada d·o xov.es 
(dia do · entefro e da folga) demos
trouno. HB deu mostras dunha capa
cidade de movilizaéión superior a ese 
quince por cento de votos obtidos 
pola . coalición abertzale nas últímas 

- eleicións e, através de Herri Batasuna, 
está unha.;ETA que se dicia extingui
da e que conseguia lembrar que non 
está marta pol(ticamente. Visto des- . 
de Madrid, a constatación é amarga: 
seis anos despois da aprobación da 
primeira Constitución democrática 

·en España, · son · numerosísimos os 
bascos para quen o i.Jso da violéncia 
contra os representantes de Madrid 
continua sendo lexítimo". 

Pola . sua panda Veronique Bro
card, escrebia en Libération. ese mes
mo dia -que "rarameme, abofé, HB 
tivo tanta forza e apoio popular. Hai 
que remontarse, dise; a 1979 para eí!~ 
contrar igual movimento de simpatia . .. 
Polo momento é HB a gran gañadora 
destes acontecimeritos. Ela ten a rua, 
a manifestación do xoves demostrou
no nidiamente, e a vantaxe da ofensi
va. E máis: conseguiu arrastar con ela 
ao P-artido Nacionalista Vasco, movi-
ménto composto por vellos e pruden
tes caciques nacionalistas que osten
tan todas as institucións do país (. .. ) 
A forza de acariciar o soño de ver vo-
tarlle a el aos- militantes de HB, · o 

· PNV caiu na sua trampa, participan
do, de feito, nunha manifestación de 
€1nsalzamento a ETA militar" .. 

M.V. 

.N ~'259JdoE' oE-CEMBRÓ/1984 ' 



XESUS CAMBR E MAR IÑO glomerado capitalista que abranxe / Tamén ten a·spiracións -~o pode'r po-lí-
negócios diversos. Estes van desde a tico segundo van amostrando os fE!i-
agricultura á venda de libros, discos, tos. Ao aumentar 'os efectivos da sua 

No ano 1981, o Guru Bhagwan Shree cintas de video e ensino de técnicas comu·na, os seguidores do Guru aca-
Rajneesh fundou unha comuna místi- de meditación. Ademais posue ho- daron no 1982 o control político da 
ca ·en Oregón, Noroeste dos Estados teis,.avións e axéncias.de viaxes." · vila de Antílope, en cµxo termo se 
Unidos. Até esa .data, o rebaño espiri- Por outra banda, a ~ 'organización" asentou a secta, ao alcanzar a maioria 
tual .do Guru, que di ter 350.000 se- funciona como un negócio redondo. nas el'eicións daquel' ano. De contado 
guidores· en todo o mundo, pacia nos E isto danos uriha idea de cómb .cer- lle carn_biaron de · nome á v'il.a: agóra' 

~ campos.éle ·Poona (India) onde a sec- · ta xente moi avispada pode aprovei- chámáse R_ajneesh Puram para honra·r 
ta praticaba o amor libre, segundo se tarse en Nordeamérka,.pa creEtu~l -ídade ªº ~i.vihti ' G'uru :" V Vi -~~.i.,~~" v·~l ~:-~ 
conta,"e levaba unha vida despreocu- dun público desorientado polo con- . " Mais non fica aí a co7usa~ A medi-
pada adorando ao divino RáJ·neesh~ fusionismo da sociedade-capitalista e · · · · da que se a·cercaban ' as eleicións nor-

. Ocorreu que entre os adoradores tíranlle partido ás facilidádes liberais deamericanas do 6 d.e l\love1t;1l;lro~, de 
do ;barbµdo e ataviatJo· Guru foran do sistema. En primeii:o lugar·;· o Gu- . 1984; ·0 s discípulos do :Ourú R?ij
aumentando os mozos e. mozas nor- . ru e os seus axudanges máis achega-

~ neesb espalláronse JlOf toda Nordea-
deamericanas que ápar'entemente fu- dos montaron un tinglatjo:que se-dis- rnérica . nunha . campafü·a reolutadora. 
xian da meca do capitalismo á procu- .farzou dé institución relixiosa ; ·'0 que 0 : chamado Rajneesh . Humanity 
ra de sanidade mística para os seus lles-dá moitas vantaxes de tipo .fiscál Trusi, nom~ oficial do. eflxendro mís-
espíritos magoados polo sobexo de- e outras, pero que na realidade é un- tico, ofereéia hosp~daxe e .ffia,ntenza 
serolismo materialista que se respira ha verdadeira . organización capitalis~ · · - gráfü aos -·vagamU'ndos .e outq:is·';.cen-
na sua pátria. Foi. asi como o Guru, ta. Pero ademais os membros fuhda- · , te's aban~fonadas· nas grandes eidades 
ql!e parece que non é parvo, canee- dores da comuna teñen áportado .os nordeameric.anas. :Rapidamente foron 
beu ·a idea de instalar o seu "negó- . seus bens. Por riba!tj)'so,_os membros ehegando~á ' comuna . mái~··de mil neó-
cio" . espiritual nos prórpios Estados e neófitos · que se ·. van· reclutando te- . fitos. · · 
Unidos, onde ó seu olfato mlstico lle· ñen que traballar doce horas diárias, , .. ·. _ , 
indicaba' que a clieptela s.eria .abondo- . sete dias .á semana, ao longo de '.todo ·;.o esforzo ' reelutador"da secta mís-
sa. . · _ · o ano'~ En tro.ques diso receben a ti ca ·tamén· chegou _a PÓrto- Rico-, a 

Coas aportaGións pecuniárias dos mantenza e a hospedaxe, e out.ras ne.- onde mandaron a uoha conversa de 
seu·s neófitos ·aordeamericanos,· foron , · cesidades. lsio · no.r:í 'é oütra cousa que orixe no.rdea'rliericano-po~torriqueño 
mercando terrenos nun val isolado ·a unha escravitÚde . encoberta, ·pu un chamada Evelyn · Mock, pefo que des-
uns douscentos quilómetros ao Sules- novo xeito de servidume, baixo a ca- de a 'sua conversión adóptou o nome 
te da cidade "C~e Portlarid:· on'Cfeque·: '"~p'if moi"" ben disposta-dunha ·soi-disant de .Máderv.a . Mra_duiª. Este é un requi-
dou instalada a comuna. 'Hoxe a secta relixiÓsidade mística. Óue estas cou- sito obrigatório para todos os novas 
posue uns ·250 _km2 ~e terras adq'uiri- sas o~orran na sociedade máis avanza- discípulos que teñen que adoptar un 
das por seis · millóns de dólares, e xa da de "fins" do século vinte é r:notivo nome "espiritual'", único ·que debe-
levan invertidos uns cen millóns en de reflexión.. rán utilizar despois. En Porto. Rico, 
total. O xén!o mlstico do Guru le- Pero í:lº parecer as amb¡cións d~ onde se dá unha tasa de perto do 
vouno a organizar a sua secta como divino Güru non se limitan a levantar trinta por cénto de paro, hai terreno 
unha verdadeira corporación ou gon- un verdadeiro impérip .económico. - fértil · para ese r~clútamen'to místico 

XESUS VEGA 

ConYivér 'CO' sangue · 

e desegt.Hda ·cbmezaron': a sair e~pedi: 
c.ións de neóf it.os para .a comüna de 
Oregón. Entre os novoi' discípulos 
portorriqueños .· atopába.nse xentes 

.abandonadé;!s pola sua familia, nar
cpmanos confesos e .desempregados 
eri busca dunha nova vida. · 

Verrios aqui que as inclinacións 
místicas de· moit_a xente, neste ·caso, 
nútrese no fondo da exp>lotación ca
J)titál iStá. : '-JA"~ ~éraattéfr1fl tn'o't1Vaérffn 
que impul$él a estes neófitos para a 
comuna do Guru son ' ªS coné:licións 
soCiais de desespero en'. 'que os"i' ten 
sumido a crise do -é:apita'lismo, agrav.a
da·en Porto Ricb pala sua 1continaada 
co~di~ión c'!lo~ial. ":''" ., · 
· .. Mentres tanto; esa· espécie de 'inva- . 

sión: de "xente dá . rua" procedente 
dos ghe;ttos nordeamericanos ten de
sencadeado unha reacción de hostili- . 
da.ele no Oregón. Chegouse a infor- ' 
mar de ameazas de violéncia dirixida·s 
contra a comuná "do amor". do guru', 
que. _deseguida -tomqu a apari~ncia 
dúr'\ campamerilo armado. No fondo 
de · ~oda esta revolaina atópase a preo
cup.ación dos residentes do val de 
bre'gón de 'que os neófitos son r~clu
ta'dos aprestJradamente pará aumen
tar a forza eleltoral da 1 comuna do 
Guru. · · 

Hai quen se lembra do precedente 
sanguiñento de Jonestown na Guaya- . 
na, onde o ''Predicador" místico Jim 
Jones provocou o suicídio masivo de 
centos de discípulos no 1978. A estes 
ext.remos chegan as contradicións da 
sociedade nordeamericana. 

1\ ,.. 1. 
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Madrid 

Xomadasdé 
"••.: ~( ~ .. 

con.ftuéncia 
· , . 

s0cialista · 

Durante os días 16 e 17 do mes de 
Novembro, celebráronse en Madrid as 
Primeiras Xornadas de Confluéncia 
Soeiaíista, .. organizadas polo Partido 
de Acc:ión ·Socialista (PASOC) e ás 
cais asistiroli representantes de diver
sos partidos socjalistas do Estado es- · 
pañol situados á esquerda do PSOE. 

Estas xornadas, como xa quedou 
· dito, foron iniciativa do PASOC, an

tigo PSOE-hi·stórico, partido no que 
·se encontran moitos dos escindidos. 
ou expulsados do partido que hoxe 
ocupa o poder, nun intento pola sua 
banda de vertebrar unha espécie de 
Asociación Socialista de carácter fe
deral, alternativa ao PSOE, que co
brise o espácio político que parece 
encontrarse vacío entre o PSOE e o 
PCE. Esta tentativa de partido fede
ral foi rexeitada con forza polos re
presentantes de EE e EG-PSG e, l3n 
certa maneira, asumida polos socialis
tas de Extremadura e Andalucia 
amén dos portavoces dos partidos re
publicanos IR (Izquierda Republica
na) e ARDE (Agrupación Republica
na Democrática Española). -

· Tense previsto a celebración dun 
encentro socialista .semellante a este 
proxima'!lente en Granada. 

· SALVADOR R. PASTORIZA 

"O sangue de Brouard salpfcavos a todos. 
Aprendede a •conviver con ela". Cando Ga
briel Albiac escrebia estas palabras dirixidas 
aos intelectuais que militan na defensa da so
cialdemocrácia governante, non sabia -ainda 
que, quizá, intuía- o que ia suceder en Eus
kalduna vintecatro horas despois. Houbo 
máis sangue para salpicar aos ideólogos do 
PSOE: un obreiro morto a consecuéncia d·9 
infarto que lle provocou a entrada da policía 
no estaleiro disparando con pistolas e metra-

• t ., -

sua· recente conversión ªº atlantismo teñen 
. un précio que se paga todos os meses. Prefi
·ren' inventar unha teoria para tránquilizar as 
suas conciéncias: "como non fumos fran
quistas temos ',a patente de demócratas para 
todo o que estamos a facer". Ouer dicer: 
cando unha compañia da policía arrasou 
Renteria, o PSOE pediu a dimisión imediata 
de··Martín Villa porque non se podía tolerar 
q·ue un antigo .falanxista non fose capaz de 
controlar ás FOP. Agora ocorre algo pareci
do'; pero Barrionuevo non dimite porque a 
culpa é dos obreiros que son uns violentos e 

, ·· · 'lletas.' Barflórfu'evo · 1óubou a '"profisionalida-'"' 
de" demostrada palas FOP sabendo que es
tas racharon várias dependén.cias da empresa 
e chegaron a queimar libros da biblioteca. . 

· Barrkmuev(). Goñece perf.ei:tamente a .,cha, 
mada "a.pÓloxia .. do terr.Órismo'!. Debe ria sa· 
ber en qué consiste e cómo se pratica: cando 
unha persoa fai loubanzas da actuación dun
ha· banda armatja ql.J~ provoca o terror no 

. seo da povoación·. Polo deniais, ,ten capacidé!~ . 
," ae <;iabondo para comprender :que ese- terror. 

pode orixinar un ataque cardíaco ,a que-n lle 
' toque sofrelo directamenge. . 

Barriohuévo presume de coñecer ás forzas 
policiais que ten ao seú mando. Por iso sabe
rá que o asasinato de Santi Brouard foi cele-

.;, '.J 

brado !'con charf\pán a máis non poder" al·-.-· bilidade ~ no- s~o ·do PSOE? Onde está aquela 
gunhas dependéncias policiais. de Euskádi tal . ética democrática qµé enchia.-a boca de tan- · 
e como afirmaron ~ textulamente al.guns mern- . tos dirixentes e mil.itantes socialistas? 

·b'ros' daf ·p()p··aos_'petido(nos ¡'hcíde~t~es'!pos- · .... _ ·o mónolitismo qúe'1 hoxe reina no PSOE 
teriores á mort~ do dirixel)te abertzale. só é explfcábél a partir -da conStatación de 

Non importa. · Hai tempo que o ministro .. -que hai' 45.000 membros do partido que 
do. Interior aprendeu a conviver co sang~e. ocupan cargo~ iia Administración e que, na 
De , Srouard ' ou -.do ob.feirg de);uskaldµna. ,- ~ sua meirande<parte, receben un soldo médio 
Ten .estótnago :para ~glfantar tÓdb iso· e non dé.250.000 pesetas ao· mes. Polo que parece, 
apre.sentar a dimisión. ·Mais . seria inxusto· a fidelidade ideolóxica aos sinais de identida-
pensar que Barrionuevo é a excepción da re- .. de tracexadós polo ~SOE na primeira meta-

.-. gra. N.c;>!l coñezo a nengun dirfxente soc:ia'iis- . de deste século foi substitUída polá integra
ta ·da ~Adm ini~tración ou .do pr~pr.io partido ""' ci.ón · nunha corporaci.ón .. de intereses criados . 

. que teña _dimitido en pr.otésta pala actúación 1.0nde a única discrepáncia realmente existen
polid~Leri Euskalduna: Todos eles són., pois, · te é a que se est.abelece J'>or mor duntia maior 
solidários .:co .seu ministro e semellan aceitar participación nas preoe'ñé:tas do poder. 
esa convivéncia Có sangue v.ertido no é.st~lei- Claro que esta "nomenclatura dos 
-ro .. . · . . 45.000" nunca recoíjecerá que o seu siléncio 

·· cómo é po~ibel a existéncia de tal insensi- . verQo da a.cción policial en Euskalduna ou a 

. ' 

1 antidemócratas. Eles son demócratas por de
fínición e non precisan demostralo. Máis ain
da:· poden t,1tilizar cans contra os piquetes 
por~ue, se morden, será unha san e revitali
zadora acción democrática frente aos "albo
rotadores". 

Vendo esta evolución dos que antes des
calificaban á UCD pela sua falta de conse-1 
cuéncia democrátipa e t:ioxe, desde os despa- ' 

.ches .oficiais, publican os mesmos comunica
dos que facian os políticos ucedistas, pergún
tome qué farán estes dirixentes do PSOE 
cañdo abandonen os postos que agora ocu
pan. Terán estómago para esixir a dimisión 
dun governador civil ou do ministro do Inte
rior cando haxa outra Euskalduna? 

1 XORNADAS PARA A º RENOVACION DA EDUCACION SEXUA.l 
·1s, 1~fe 20DE~XANEmo"' No C.ÉNTRO CULTURAL DA CAIXA DE ~Fo'RROS MUNICIPAL DE VIGO (EDIFICIO Gt,\.RCIA BARBON) 

• ~· ... • .~· ' . • .• - - .. • • • • - • 1' 

VENRES 18 .. 
19,00-20;ÓO: . 
Recepción .de cursillistas e en
trega de material. 
20,óo: 
1 naaguración das· Xornadas. · · 
Conferé'ncia''de Abertura (pú- · 
bliea}' no Auditorium: "ldeo
loxias e atifodes sobre sexúa
lidac:le' e ·edllc'°a-
cióh sexual".' 
Conferenciante: 

.. - .. ' • ., • ,. • ~ 1 r: 
SABADO 19 . 'xual". 11,30~ 1~00; : 0 

09,30-11,0Ó: Ponente: Félix Lc)pez, pr'ofé" "l.dentida<;:le s~·ual e id~n.tida-
. "Feminismo e educación se- · · sor de Psicolo~ia : da Uni.vers.i- · de personal". ' - . . .;. 
x.ual'~. . c;tad,e de.Salam'ánrca. · ..... ~· - Ponente': :· Josep-Viceot ·- M~r- ; 
P.onente: En~rna .. Ot~ro, ensi-

1
, 1.8,90-ió,OO: ··qués~ · prófesor de socioloxia 

nante.' · · , Mesá Redonda~ "E- posíbel · da Universidade de Valencia. · 

11 ,30_13,00: i.mhaeduc~ción~sexual?" 13,QObl . V 
1 

. CI 
"A Psicanálise ante a educa- Partieipan todos os ponentes.' Asam · ea a ora,t1va e- . au-

. Ción sexual". 
Ponente: Fernando IYlárquez,. 
Psicanaljsta. 

• • , ~ f • sura das ·xo'rnadas . 

. DOMINGO ·20 
09-11,00: 

IN.SCRICIONS 

500 Pta '. 
.1 · 1.500 Pta. 

Jose p-Vi 'cent 
Marqu~. 

- 16,00-17 ,30: "A sexualidade infantil" 
Ponente: Cipriano Jiménez, 
médico-psican_alista. 

",Un programa de formación 
de mestres en educación se" 

O día da inauguración: 
Sócios da AS-PG 500 Pta. 

. Estt.idantes .ou 1,parados que 'q 
. acrediten .. ~ . · 1.0.00 Pta. 

· · -Non socios · . 2.00 Pta. 

• As · person·a~· interesada~ Po7 
den inscreberse nas livrarias: ·
Blblos '. ~- ( AIÓnso (~UGO); 
Pueblo (PONTEVEDR.A): Ir 
Indo (VIGOr: Tanéo e Stylo 

. (OURENSEk Luine, · Nós e 
Couceiro (A 'CORUÑA);· Cou
ceiro (SANTIAGO) .. e Viláfer 
(CANGAS). 

" ' 
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Sobre os campeonatos Eleicións federativas 
4 

Patinazo· do Goberno do mundo de xadrez 
( 

· Estase a xogar o campeonato do 
campo, ··relegando · aos próprios diri- n:lLindo de xadrez masculino. Rema-
xehtes do PSOE que viñan traballan- tou xa 0 feminino. Os protagonistas 
do pola democratización do depmte, do primeiro son coñecidos de todos 
por facer 1,m deporte popular e parti- os que seguen a prensa: Karpov · e 
cipativo. Pero non eran fieis á social- Kasparov. As protagonistas do ~egun
democrácia, Case todos estaban nos do coñecid.as na sua casa á hora do 
seus posicionamentos, sobretodo de- xantar, para case to~:to 0 mundo arre
portivos, máis á esquerdci_. E. asi ·ca- dado do xadrez: Maia ,Ct'iiourtj-anidze 

ri:no~·;b,.qx_e o ~-$0.E . .est~ seg,uindq µ9.ha (actual campeona) e 'rrirÍ~ Levitiná 
traxectória que non ten nada que ve.r (aspirante). A éampeona conservou o 
coa que se cantiña nun ·libro editado títuló. Gañou por 8,5 a 5,5 pontos. 
anos antes de subir ao goberng ; '.'-Por ' O encontro disputouse ·en Volgogra
un deporte , pop!:Jlar", titulábase €~e do' paralelamente ao masculino. As 
libr9-~que q,uedou esquecido no baul axénc:ias de prensa ocidéntais ignorá-
dos recordos; come , tantas outr.as rono~ ol-impicámente.-Tañto é asi, qúe 
cousas, e non só polÓ gÓberno .esta- o ' qúe escrebe ~' que non ten reparo 
:ta( senón polos gobernos rnunki'pais nengun en mercar prensa de direitas . 
-'"socialistas, polo. menos en canto a se trouxer información de xadrez, 
Gal iza se retire. non · coñece, con grande dor d0·· seu 

Agora están recollendo os froitos cbrazón, partida algunha. Triste, moi 
e o estepitoso fracaso do Decreto So- triste. . 
lana. As · eleidóns 'das federacións, · : O campeonato ma.sc·olino tiña ún 
por regularse mal, son un .puro caci- antecedente que se remontaba ·--'--re-
queo, sobretodo as do fú1!bol que é monta- _ao ano 1Q.27, ,na ~idade 
onde recebe todo o deporte estatal, ·a _::_tan galega- de Bu'e.no's Aires. <Prota-
sua .' subsisténcia nos presupostos gon:istas: . :Capab!anca -cubáriq, cam
-ónde están as promesas de que os pe.ón, imbat1bel- e Alekhine,· sovié.
pre~upostos non terian nada que ~ver / tlco, aspirante~ rei_ da auaáda. 
co d1ñeiro das quinielas-? ~· · . Agora en Moscovo:84 a grande re'"-

Deixoulles aos rexentes do f,4t,ból ~~ncha que AÍ~khÍ~e ~surpre~d~nte Oe :seguro hai máis respostas. Ün- .. :· · a~é está .á 'paSélr? E~ qué vai rema-
as mans libres para facer o que quixe- ver:icedor_:_ · nunca quixo dar a Gapa- ha causa é clara: a diferéncia entre o tar esta marea de empates·? 
sen, áo non regular as formas das elei- blnca. Mais 0 Capablanca reenc_arna- campeón e o aspirante non é tan Por · un~a Pé!rte, poc;lese ase§úra·r 
cións. Foron os mandatários que que- do -Karpov- segue a- ser campeón, grande cq·mo indica- o resu_ftado da~ que ·o a~pifant~, se ho,r;i ~n~r_ega. E;stá ~ 
rian perpetuarse, e aos que o Gobér- o alekhine-84, Kasparov, espera rep.e- nove primeir'as partid.as . .. , ,_ esperar . . A defe'nsiva. ~Facéndotle a 
no qüéria_ apartar d~ dirección do fút- tíCión de resultádo. · ·· Cando escrebo este artigo vense de sombra puxirística ao campeón.' Pór 
bol como único xeito de ·democrati- .-,r _A tác;tica d~ Alekhine_desde a pric ·x9gár .. a yixé-~ifna pártidá. Desde a no- outra· ter claro que é níáls doado es- -
zaló, os q~e.;i~eron as _porcen!~~~~s f1eira partida: 'xogaí.. ex_9Gtame1:rté_' co-- vena so11t: xa"c:mce empates s~guidos .. E pe.rar cando ·sé levan i::átio pontos' de 
para as el~1c1ons, os que form_aron· a mo ·a <-.ifaf ·capablanca: adoptar 0 seu uriha característica: o curtos que son vantaxe. Adé·mais de ser' famosa á in-
Xunt~ ~le~tora} "Centr~I: e ~s d1~~~_:_o_s ___ ~~Jilq ,e~ rp e,~mo g,~ _,se),Js. ~i~t~mas .. de .. os xogos n~~ ql!~~ Ka,spar_ov ~e~a ,_~<s firida paciéncia do campeón. Trátase~ 
or~a~1smos de apelac1on. E-r:r suma, _ x.ogo. Resultado Alekhine gaña após brancas. Ma1s outra: Kasparov-Ale- x1{ que l~go,_ duhha gue-rra ~~ ñ~·rvos: 

.de1x~ron_l_les as ~ans so Itas e ben sol- 34 partidas. · --~ -:- :~,-.r:;.k~_i_~e 1-~~~ro;~ J<~ o ano vint~sete e ___ o _q_~e pnme1ro ~~rda a_ ~a~1enc1~ per-
o Goberno socialista fracasou esfre- tas, e, n_i~1s, p~x~r~nl_!~s e~n· ba~9~~~ a 'r-":--"-. Moseovo-.84-:~, Cap:ab.lanca-Kar.poVf1=>:3a§.or:a xQgá~a · segura, . como o cam- oera o encentro. Ganara o dilecto 
'pitosamente no seu intento de demo- sua ~e_X,1t1~ac1on democra:1c~. E-todo. gaña 4 partidas nas nove primeiras. peón. Asi, no x·ogo 15 /'adoptou a de- dos de_uses. . . 
cratizar o deporte no Estado. Asi o Pº! ~n_ept1t,ude, por_ desconec1mento ~ Por qué? Porque 0 Capablanca-Kar- tensa índia de dama, f.avorita qo· cam- Ma1s motto- ,:ten.a que perder os 
demostra que Roca saíse - elixido a~e poderiamos d1cer que por des1- pov aprendeu a lección do encontro peón; como a variante Tartakower do nervo~ o ca~peon para ser derrotado. 
presidente da Federación Española d1a. _ . , do 1927 e preparou 0 de Moscovo-84 gambito de ~ama que xogou o aspi- .. en sets pa_rttda~. No entanto, Kasp~-
de Fútbol, xa que Roca é o home de Unha proba de desconec1mento e -concienzt.:Jdamente sen menospreciar- "-rante n,a$~ par;tidas, 17 . e 19._Pola sua rov.-Alekhme so. ten que .perder duas. 
Porta e na Federación todo vai se- qu~ o dia anterior ás eleicións, o pre- .:;~ ~seu c~iv~I : rio'n -~orna fixera daque-· -"·· b~nca, ·0·· ciání.péón ven de xoga( .na Parece que os-deuses xa el-ixiron. Nós 
guir igual que antes. sider;tw González afirmaba que co la. Porque ~ Alekhine-Kasparov non partida 20 o mesmo sistema que em- _..,...humanos-·á espreitg. 

O Decreto Solana foi promulgado "triur:ifo de Baró, a democrácia che- xogou desde 0 início do encentro co- pregara o aspirante para se .defender 
sobretodo para descabalgar a Pablo garia..ao fútbol". Era_ tan inxénuo:._que ·:mo se, fose a sombrá do campeón; nos xogos -.~ 1e13. " 
Porta da poltrona presidencial e-, polo o Presidente e os seus asesores .-non ~ 
visto, este decreto fallou estrepitosa- sabiq'n que quen ia-gañar era R_oca? 
mente na sua intención, coque que- Non '--actuou o Goberno nesas elei-

XO.SC- V-ILA 

dou posta de manifesto o descoñeci- cióri.~ frudulentas por pensar que, .co 
mento dos temas deportivos, até a seU- apoio, Porta ia qúedar fara dos 
imperícia en temas legais-deportivos comicios? Bisoños, son os socialistas; 

O "caso Canillejas". ten ·que facer pensar · 
do Goberno. - bisoños, ineptos e ineficaces. Todo 

Un Goberno que encumiou nos segue igual, Porta-bis segue no poder, 
altos pastos deportivos a persoas Pablo Porta manda, AP decide, o Go-

As carreiras populares na encrucillada 
dunha traxectória descoñecida neste bern9 fracasou. 

:< . 

ao primeiro tQque 

Continuismo ~· · -_tope 

RICARDO RIVERA meirande mostra do que non se ha 
facer. 

· · - ... Chegaron- as primeiras ·eleicións 
Xa .temos un novo presidente .da Fe- ao fútbol .e, 'con ·eLé:ls, o primeiró 
deración española de 'fútbol. José presid'ente dem.ocrático. O seu-xe'ifo ' 
Luis Roca Milián, 50 anos, até ago- de gañalas foi caciquil, pero corno 

, ra presidente da Federación arago- xa estamos afeitas a ollar causas es_
nesa. Profesor mercantil, empresá- trañas, outra máis non nos surpren
rio e· industrial da construción e da de. R~~a era o candidato apoiadÓ 
cerámica, -111ilLtan..te, de.AR.e admira- por P,.c}f'ta--é máis os presidentes das 

- · p bl p federJt}°;éJns reXiionais. Con ·is0 -fica_ .... dar.de · a o orta. • ··-- ,_,_ ..- , 
·~ . Rematan, deste xeito, ,nove anos · todo tiito. Co.n~r-nuismo a tope. :!' · 

de .n:iandato do p,ersoaxe máis coñe- . Pero,· ha'i algunhas variaciéns. A 
'_cid:O, da . Úan'~ic)6n. Tan .odiado co- Por:.ta poctíamoslle chamar antide
,mo '.Marti'n ~W-la e, poréó;-· querido .mocrático, anticonstitucional, ~aci-

. polqs : r;>resident~s dos clubes. Foi urí que, etc., mentres que a Roca só lle 
. dos grilóns que .Franco nos deixou poderemos pór epítetos de impo
. cando lle chegou a. hora de render téncia.· 
culto ao altísimo. Con el, a frase de . ·Porta controla o aparato do po- . 
"Todo está atado e· ben atado" to- der e ~ puxo na sua cadeira a quen 
mou un senso ·novo. E o mellar máis Jle interesou. Todo continua 
exemplo de amor ao poder, aos car· atado e ben atado. 
tos e ao cinismo. - . · O foturo do fútbol é tristei'ro, 
· . un· estrañ·o decreto do. -PSOE re-- mourO::.e 'in~goante. Antes tíñarñ~s 

matou coa ca·rreira déPorta; pero·a a espe;a~i:a de que Porta desapat~
. - sua desfeita ficará connosco como a. cese, ag_ora xa nen iso ternos. 

A carreira popular celebrada dias 
atrás en Ganillejas (Madrid); onde 
atletas populares agrediron a corredo
res de elite, ven demostrar a non acei
tación das novas fórmulas por unha 
parte dos participantes, por máis que . 
eses comportamentos non se podan · 
xustificar de nengunha maneira. 

Nasceron ·estas carreiras populares 
como forma dE;? proposta, tanto cara 
a situación do deporte pola falta de 
instalacións nos bárrios, poia imposi
bilidade de pr~ticalo, como para re
clamar ~un deporte rnái's participativo,-' -
máis de_mocrático e non tanto éspéc_;: , 

. tác:;ulo e cómércio, como tamén ' para~. 
reclamar un uso mais racional da ci~ 
dade, un uso máis lúcido, máis deper
tivo. Era gañarlle, por unhas horas, 
Úrl'terr~rio, couto priv~do ,da vorá~i- .. 
l"J~ - autümov-ilist~, para o espareini:~[l.: .r.' 
to; e a pratica 9eportiva. ·· · " ~a~rei;a.s perdian todo o seu car~cter 

. Pois ben, moitos destes elementos ximui'no e enfraban ·d'e clieo- no· cír-
contÍa · os que ian estas carreiras. po- . -cu"íto comercial. Era asi asumida máis 
P,Ulares estanse apropriando ta·mén unha vez a protesta polo "sistema"-. 
destas carreiras, dado que alguns · ., Daí as reaccións que "Se deron en 
;'avispados¡', vi ron a forma de intro- Arganda, a semana pasada, pero xa se 
ducir a _publicidade ne las. derañ párecidas ·-reaccións neutros lu-

. Priñreiro che~aron os_ ~orsais con gares .. Os organizadores nunca se de-
nomes de casas con:ierc1a1s, logo cq- ron conta até donde podia chegar o · 
sa$ colaboradoras; o seguínte paso foi · descohtento de algunhos participán-
a publicidade estática... e para au- tes que . voltaron . nacer ao deporte 
mentar esta publicidade qué se fixo?: ·con istas éarreiras e viron como co-
contratar a destacados· atletas para flian taméri ,un nivel -de· alta competi-
que lucisen, ¡:>olas fot9grafias dos ción. Organizadores · que, -segundo · 
xornais, · mundo adiante. iles, ó que intentan e darlle máis rio-

Viñeron logo as protestas dos me a earreira, sen darse de canta _de 
atletas populares, que vian cómo esas que dis~e · ~e·ito perdian .en gran me-

- - ~ - - ....... 

dida a maneira de ser, o ser pr.imiti-. vo, a razón da sua existencia. · · · 
·; Pero hai qué dicer algo . máis; que 

· moi pou~as pérsoas, victimas da cu 1-
tura deportiva imperante· duran:te is
tes anos', e que ainda non desapare
ceo, · non están -mentalizadas para 
competir por competir e sintense 
tremendamente rabiosas, pode ser is
ta a palabra, ao comprobar que non 
teñen ningunha opción de gañar, é 
mái.s, non agu~!1tan o qu.e para iles e 
verse erí _. ridículo, xa -que pola sua 
mente nunca pasóu · o- de competir 
contra iles mismos, o superai-seJ se
nón que foron educados en competir 
c_ontra outras persoas. 

~~-;_J~5~ ,! ~~~vEP~SE_~l~\~?rf~~9-~~ 



_A NOSA TEIMA--~------: 

estampas do mu~do elegant~·.----~. 

Menos mal que 
me qu8dá Portugal 

XESUS CAMPOS 

A piques ·de cumprir os trintedous 
anos e recén chegado de Las Palmas 
(será causa do sol, como en L'etran
ger) ' ·o que subscrebe decide pechar 
un período q ue lle viña t~_ndo ocu
pado vitalmente desde que estaba a 

. piques de ·cumprir os quince: da_rse 
de baixa como militante do Partido 
Comunista. 

. Aquela revolución que enton se
mellaba ser a substitución lóxica e 
elemental de ~sentido do humor, 
converteuse ao cabo de tan poucos 
anos nunha ficha de arquivo con 
arume de timbres oficiais. A tereei
ra internacional -de tanto formol 
na q l),e se foi conservando- comeza 
a sofrer o~ achaques da terceira ida
de. 

Será culpa dos microchips, os 
videos e as 200 millas. O caso é que 
os achaques xa non os cura nen o 
Gerovital. E senón que llo diga ri a 
Carrillo. 

A estas alturas un non sabe se a 
decisión de darse de baixa dun par
tido é produto de fartura, clarivi
déncia, perda do sentido do humor 
ou da necesidade de . variar dunha 
vez a eterna resposta a quen sempre 
te pergunta se segi.Jes no Partido. 

.. Claro, que o feíto de contestar 
que non, que te apont;as á indepe~
tléncia, abriga ao interlocutor a si
tuarse decantado. no PSOE, con Ca
milo, _nalgun carg_o da Xunta, igno
rando que tamén un pode facelo 
ben sen mirar a correlación de for
zas .favorábel no .seo do comité cen
tral. 

-Nos tempos en que Geluco Gue
rrejro, Anxel Ezama; Willy Meyer ... 
cortaban o bacallau na dirección; 
nos tempos en que as caras de Rafa 
Bárez, ·oalda, Tito e Carlos Ucha, 
Amor e tantos outros eran expre
sión dun novo esti.lo de facelas cau
sas abertamente e para adiante, se
qüera existía, con 'todas as insufi 
ciéncias que se queira, o mfnimo 
sentido do humor imprescind íbel 
como para torharse a política como 
algo máis· enriquecedor que unha 
cruz cotidiana. 

A onda efe sectarismo que no·s in-
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vade . Os xelos pseudo-siberianqs 
que nos enfrían o ánimo. A mistura · 
west-meets-east que pode arru_inar 
un proxecto próprio e reduc.ilo a un .. · 
formulário mediocre digno do Re
cetário Chonina ou da madurez po-

-1 ítica de Maruja Calla ved. 

E así van as causas. Se cadra to.
do se reduce a unha mera involu
ción estética. Xa se sabe que a diná
mfoa de crise go'lpea historicamente 
nas va~gardas, con riscos de involu
ción. Só asi se explica o dogmatis
mo, a maxifalda, as patillas de· ban
doleiro e o mesianismo patrimonial 
dos colectivos concienciados. A un 
non lle estrañaria que se empezase a 
pór de moda no PCG a·_ boina, as zp
ca·s de madeira e o arado ron:iano, 
descoñecendo que os expertos en 
imaxe do . Bloque xa esgotaron esa 
moda na transición e andan agora 
ilustrando as guatas nb estilo de 
Adolfo Domínguez, que algunha 
nmtabilidade lle tiña qué sacar ao 
seu enfrentamento co poder muni-

: cipal ourensán. -De maneira que nas· 
próximas municip~is os candi_datos 
nacionalistas irán máis guapos nos 
carteis. - -

· Pois iso. · O que priva é Aaolfo 
Domínguez o mesmo o "do it your
self", isto é, a solución cutre á ca
restía do ·deseño toscano de Ouren
se . E a vangarda histórica do prole
tariado -polo menos .a parcela mi
nifuñdista que lle corresponde ao 
PCG- empeñada en usar e abusar 
do tergal, da manga rangl·an e das 
camisas de Popylene, da garabata 
ancha e dos zapatos de punteira. 

Logo pasa o que pasa. Os tem
pO"s corren que zoan e quen máis 
quen menos espabila. Calquer in-

, quérho _ autorizado daria unha 
maior aceitación eleitoral ás propos
tas de cadea Zara ou de Cividanes 
que á decadéncia hipermetrópica do 
estilo Julio Pérez. 

Polo tanto, un servidor apóntase 
á rua, aos boulevares polo desarme, 
ás plataformas pola paz, á disten
sión porta a porta e máis -á. loita 
contra os impagados como funda
mento obxectivo de progreso e 
avance revolucionário e, sobretodo, 
elegant.e. Finó, con clase, xa sabes· ... 

Pene-irando · ,1 

MARILO Mais sabíano,. sí; ben que o sabían zón dun fallo que xa era -de seu enca
os asistentes ao coctel Ílo Hotel Ba- rril:ado, hai alí quen dixo que foi cmJ-

Unlía vez, aló nunlía embaixada ame- hfa, denantes da pea do f~llo do 1 sada mesrrio polo arruallo de que fa~ 
ricana da capital do reino, tiven .a fo~- Premio Edicións Xerais .. Alí .todos da- . c.ía gala o Alcalá, co que de. seguro 
tuna de coiiecer de perto a un eser~- ban por seguro o trunfo do Alcalá, o provocou a '- emperi'cha· dun --xurado · 
tor mesetario de poucas g1ledellas e trunfo cantadísimo da ~ua excelente que xa viña de aturar un certo dinis-
moita sona. De que ·era unha fortuna novela "Tertulia'?; _ E · falando desta mo,"éHsque presente na obra e mais 
telo así á miña beira díxomo el, que obra polo visto tan espallada que xa no autor. E é que a última palabra é a 
eu maldito se o sospeitaba. Modesto a co'fiecían todos, dicíase alí con re- do x1.uado, non hai que esquencelo, e 
que era o gachó. E be_!levolent.e que tranca -rexoubeira: "¿E quen s-erá .o , un baño' de humtlda·de non fai mal a 
foi comi'go, poisque .d1~q ·e afrrmou ' autor?"; "Quen virá send6 o pai da ninguén'f Inda que aqueio mais que 
que era gastoso de mm md.a.,a pesares ~ criatura?" . .. E barallábanse os nomes baño foi ducha, un témho caldeirazo 
d? meu acento galeg.o. i;?i.~ia_mo1 ~,,~-~-.,. de .distintqs .autgr~s p9rtu-pra~µeiros_, . de au~~ fría q,ue deixaba entalado a 
<liante da xente, falando eoeste e :€0~ - ~· " descartando 'xa de 1eF.1ttada "ao da ou.- ., calquei;a, .. ) Eu .. fiquei tan solpre11dida 
quel, así nun pla_h car~o~i?º e favo- · tra vez" , Ferreira de Castro . Así que coma os demais, e abofé que naquel 
recente. -~ eu. agradec1d~~Ima, x~ ¡o 0 . sabían. Sabíase, e mais emporiso intre sentihme magoada, enteiramen-
podedes 1maxmar. A mma relac10n tíñase ben .calado: Abofé no.n o en- te solidarizada co defraudado amigo-, 
con el non chegou a durar unha hora, 'tendo. Como tampouco entendo que desbotando as chatas que lle apoñía 
Xa que finou súpetament~ a pausa un escritor do talento de Alcalá se pouco antes. Tan abalada me sentín 
dun xoenllazo que lle arreei n~ .e.ntre- degTade a sí mesmo entrando. a saco que rrie puxen a pegarlle forte ao vi-

' perna cando tentaba de ~obrarme os , desa .maneira na produción dos de- ño nas mentes o recente fallo , e aló 
seus favores. Ou d~ segun;me favore-. mais, senón plaxiando, digamos que no~ postres funme ao Alcalá disposta 
cendo, que _non sei. E ah quedou o "adoptando e adaptando", ou vice- a serlle ben garimosa, que el sempre 
~onado escntor ben do~~ado, engm- versa, aproveitandose a mantenta das se folga das miñas garatuxadas. Mais 
nado, erquerquenado, laiandose ~olo obras .'alleas. E disque non 0 nega, velai que a piques de o bicar na ore-
baixo, tan magoado nos aquel_es c~- que astra ten a fachenda de 0 facer lla decateime de súpeto que tiña 
mo de seguro que na sua propia estl; así como confesa nesta "Tertulia" di~nte á muller. Disimulando canto 
ma. Des~ncantada des~ meu e~con · poio que me teñen contado. A xe- puiden, fixen por delongar o a~_eno e . 
tro co literato esgrev10,. funllo co- nialidade ten estas rarezas, xa que fun así aloumiñar ao seu vecmo de 
ment?I a unha muller mais _ mund·~a polo visto fai a historia dun plaxio, asento, o tamén escritor Martínez 
ca mm, quen se solprendeu da mma unha novela brasileira dentro doutra Oca, a quen coñecín cando veu pre-
inocencia: "~ois · logo, ¿qué .pensa- galega, meténdonos de matute o .ma- sentar no Auditorio a sua novela 
bas? Os escntores sonche tamen co- · terial refriturado. Ou reconvertido, "Beiramar". Carexándoo na coluga e 
ma outros bichos calquera". E serán . como se dí agora. De ser tal, velaí un bicándolle as fazulas, el estantío, bo-

Emporiso, naquela horiña de trato caso que _ten mais ·de ·patético. q1:e de tei de con ta saír gañando no traca 
co fulano algo fun adeprendendo , escandaloso a mais dunha lixerreza por ser este mais guapo e millar de 
que .a sabe~cía revertíalle decote -d,a que pode . ~omprameter o prestix.io consolar. Pero , ai, metín o zoco até o 
chola mest:urada. coa caspela. As1, das nasas letras. Eu síntome abraia- xoenllo : este tamén viñera coa sua 

-aconselloume desconfiar sempre da da verdadeiramente magoada, por- dona e dous ollas faiscantes estában-
orixinalidade do autor que dea. co- qu'e 0· Alcalá é un home que me cae me a' dicir "Váiteme daí e de1xa iso, 
menzo a unha ·novela <leste xelto: moi ben, como persoa p.olo que. fala e que non é teu". Non pouco abafada, 
"Aló nun lugar da· Mancha do que como novelista polo que escnbe. E botei cara a outras mesas cantando 
non quera lembrar o nome, vivía non que esa sua afouteza, a barileza coa baixiño , bebendo eiquí e acolá do 
hai moito un fidalgo ... " .Díxenlle eu qu de sempre se mani:festa, se vexa que cadrase de me ofreceren, na bus~ 
que se é Cervantes o tal autor, non agora tocada pola falsía ... é que me ca dunha compaña e mais acolledora. 
lle hi:i._bería: que desconfiar. B.~oume déixa desmoralizada. Téñolle lido Quen me acolleu pos brazos aber-
olladas a fite, . seique aso~brado ._da · coido que tódalas causas, e a sua tos e unha aperta chucheo.a e pulpei-

_miña ta~tá cultura, e díxqme por fm: . "Fábulá" deixoume encantadísima, ra, ( ¿ou polveira? foi o demo do 
"Pois .mira:· tal co~o así ten encet~- que a lin e relín con sentime~tos gra- Méndez Ferrín, quen, coa arreda de 
do este menda algun traballo, e ma1s tificantes. Pensar que un escntor des- que hai pouco tivo un neno, "Dá 
non · pasou ·. nada por set eu qu~n ta· valía un Ioitador como el derra- máis traballo facer un libro que facer 
son». Af sí, deixoume alucin~da" m- me a s~a biografía sementes 'por un un fil.lo , dígocho eu'', andaba por ali 
da que nón tanto com_o o deixei eu esnobismo desaforado, epatante, co- ceibe e ledo coma un xílgaro solteiro, 
despois ~el. piado en segunda man dalgún figurón e sabedor da miña franqueza cara 

Ven 1sto .a conto polo aquel d,o da Corte asumindo ese papel do pla- a~s nosos escritores, non deixou de 
plax-io,, dese fraude t_an frauAento que ~dador d~stemido ... é que é 0 cohno apalparme por onde puido e aínda 
se esta a dar yolo visto no ameto ga- da parveza. E agora re,sulta que xa mais que é un magreón de moito na.-
lego: P<;>r molto mal que f,agan xuntas non poderei· acreditar nos méritos bo. Se llo vou contar á Mancha aínda 
a .tnqurnose e a bru~elose .nas no~as doutra ' novela da que gosto moito, había levar boas, que polo amigas 
f~rras do gando, co1do. sexa ... mm~o "Nos pagos de Huinca Loo", pojs~ue que somos ben sei o xenio que ela 
p10r <;> dan? qu~ pode ·facer o pla_xio por ser asemade unha obra trasatlan- ten. Pero el sabe moi ben que eu non 

, nos eid?s literarios desta terra, no d~- tica, rebordante do exotismo das ou- son unha lareta, que son incapaz de 
senvolv1mento das nosas letra.s. A P.n- tras descoñezo até que ponto non irlle con cantos á muller, e mesmo 
meira nova que nie cheEo.u <liso foi 0 sex~ ela tamén produto dunha auto- por iso aprovéitase. Arredéimelle can-
com~nto dunha c~n:ipanerra cando s~ ría putativa, ogallá que non. do puiden e fun a pé do Freixanes, 
Publicou "O Larv1s1on e outros rela- , , _ ·t engado me ten coa sua 
tos" de Xa:vier Alcalá. "Vaia can que O caso e que, ~ontra todolos pro que moi 0 
lle m' eteron aos de Edi·c1·0, ns Xerais", Jl.Ósticos, 0 premio non llo deron a apostura atraínte e baril. O que teño 

t d an eu sofrido por este home cando aque-dixérame ela alporizadecha. E logo Alcalá,~ a pe,~ares 01! P,ºr. con ª e - lo do acidente, non o quera lem-
'espricárame que o último relato dese dar ª sua Tertulia crrculan_do en brar... Porque el ben sabe que toleo 
libro "Látex" . debería ir firmado fotocopias por entre os persoerros da polo seu bigote, e que me deixa aque-

' ' · t cultura no entanto en que o xurado 
polo seu verdaderro autor, o por u- t ·- '" · b ., a· he" 0 éxito que lada co seu sorriso chamadoiro , coese 

é xa difunto Ferreira de Castro, ª rna su m ic · · · carís tan do xeito dun Ornar Xarif. 
gu s d r'biu "A Selva" aló no acadou nos centros de ensmo disque Eu dicrr· nunca llo dixen, pro el ben que can o ese f é fenomenal que nalgún xa a teñen 
Brasil d~ _se~ro nonfcontoud co,n qf¡e disposta de Übros de lectura pra can~ sabe que cando queira me ten. E 
un escntor galega ose a .onarse e do saia do relo como é 0 caso eiqui aquela noite era axeitada pra facerme 
tan desfachada_mente do seu tra~allo . no lnstitut~ de Coia. Velaí unha boa sua, que eu estaba en sazón por ben 
Desfachada _e . nnpunem.ente, p01sque promoeión comercial agresiva e tal, dunhas copas e mais pola marcha qu e 
o temI?o foi pasando e o caesnºses1.em;~ que é 0 que val. E ru{que non houbo me dera o raio do Ferrín. Pousándo-
ll~ba 4mar ~s1, que eu xa P . 9- premio hase aproveitar igoal. A v:ira- lle as mans .no peito con ánseas de pe-
nmguen sabia do conto. ' cado faleille dírmonos xuntos, de 

fuxir~os dalí e agacharnos na noite ... 
E vaise o desgraciado, moi• cabaleiro 
el chamou por Carina Fálagan, que 

/ 

,. 

. a~daba por alí de volvor~ta parolan
do con todos, e pediulle que mirase 
por min, que disque non me sentía 
ben. Carina colleume dun brazo, 

:/ "Ven comigo, miña rula", e entre elii 
e mais Ursula leváronme ao servicio a 
aliviarme. Despois pasáronme un pa
·no recedente pola ·faciana, abrigáron
me sacáronme ao fresco a me espilir, 
e p'ola derradeira deixáranme nun ta
xi ben recomendada. 

Ao me ver camiño da casa non 
puiden menos qu.e· bagoxar pola oca:
sión falida, malpocadá. de min, arre
negando con fastío dos escritores to~ 
dos. malia a nai que os pariu an·que 
sex~n os enxebres, que maldito . se se 

. pode contar co.n eles. 'Ben dixera a 
miña amiga: ,que son mais bichos do 
que calqµera, que 'deixan a unha na 
estacada cando mais os precisa. Paré
ceme que os pintor,es dan millar re- .· 
sultado q"!le a pouco-que os trates xa 
tentan de che facer un retrato espido. 
E soia cheguei ao meu fogar valeiro, 
soíña xa sen remedio a tal hora da 
noite, que astra o demo argallou ~e 

. que o taxista fose un vello. Cando as 
causas dan en saíren tortas ... 

"'~" 4 ~- i 
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De parola cos donos de "Gtn sen doµo" 

" .. .fas un chiste' 
en vez de pór unha borhba" 

Antonio Mascato é o edüor. Pepe 
Carreiro o director. Son por tanto 
os "don~s" de "Can sen Dono", a 
única re\ '3ta de humor con que 
contamos no país. A eles comen-. 
támoslle se non é dif í.cil rachar co 
panorama maiormente tris,tón ?as 
pu blicacións galegas. Que fai o 
"Can" nun país onde a liña dos 
xornais está marcada polas esque
las? .. Sabedes que alguns directores 
me!en a marcha do seu meio polo 
número de · -esquelas recebidas · e 
polo diñeiro que desta maneira in
gresan? -Nós non estamos de 
acordo. con esta idea que tes da 
nasa prensa. Se os leitores non se 
rin cos periódicos que hai aqui é 
por culpa deles , será porq~1e. non · 
teñen sentido do humor. Nos irnos -
facer unha sección, só con auténti
cas noticias e declaracións de polí
ticos collidas dos periódicos. 

Can sen Dono ademais ten van
taxe porque a xente gost~ mais do 
humor que da economia; e por 
certo que como gran parte do que 
publicamos é gráfico a xente ten 
menos que ler e de paso tamén te· 
mas menos pr~blemas c? idioma". 

E ap~te do idioma, vós credes 
que hai un humor específicamente 
galego? · 

Esa é unha pergunta tópica que 
nos fan sempre que damos u_n:tia 
conferéncia ou irnos a algun siti~. 
Eu coido que os galegos ternos, s1~ 
un humor moi específico. Aqu1 
hai unha tradición moi importan
te da cal a persoaxe ponteira po
d~ ser Castelao. Pero non é desd~ 
lago o único , está Torres, Cebre1-
ro, Vidales Tomé, Xaime Prada, 
os literários como Labarta Pose , o_ 
mesmo Cunqueiro é un tipo que 
ten. unhas conotacións de humor 
impresionantes, Leiras Pulpeiro 
que publicaba no "Tio M~cos da 
.Portela". Aqui hou bo revistas: es
. pecificamente cómicas, xa a finais 
de século estaba Galicia Cómica, o 
mesmo "Tio Marcos" que vimos 
de citar, os "Mistérios de Ponteve
<lra". Todas 1era bilíngües a non 
s~r "O Tío Marcos da Portela". 

E non credes que. aquí chove 
· demasiado e ternos demasiada mo-
rr~a par~ facer humor? 

. Non hai que confundir humo
rismo con comicidade, non sem
pre se trata· de facer rir, ás veces o 
humor non serve para estar ale- ' 
gres, pero , serve para fa~er pensar, 
é unha atitude ante a v1{ia, en vez 
de pór unha bomba fas ·un ch_ist~-
Isto en Galiza case sempre foi as1, 
o .humorista non é · cómico, pode 
que che .saque un ·sorriso pero ra-
ra vez é ~ gargallada. · 

- Despois de descobrir que o pró
ptio dos galegos son os chistes-

bomba, pasamos a outra pregunta. 
Dentro de qué cauces ten que se 
mover o humorista? ' 

En Can sen Dono non h-ai limi
tacións de nengun tipo , cada un 
pon o que quer, só ternos o listón 
da calidade. O critério que si man
temos é o da normalización lin
güística, nós non andamos con bi
lingüísmos, nen con caralladas. 

E pro~lemas exteriores, legais? 

A té agora non tivemo.s. Cremas 
que o mesmo autor é crítico coa 

Antón Mascato) 

sua obra e sabe até onde pode che
gar. 

lso é autocensura. 
Si, claro. Pero nós xa nos meti

mos co clero co sistema monár
quico , bueno: co sistema monár
quico en xeral, non con nengun en 
particular. Sabemos que podemos 
ter problemas, pero cando os teña
mos resolvém0los e f óra. 

E molestouse algunha persoa 
polos vosos chistes ou polas vosas 
caricaturas? · _ 

Si,. algunha xente, si. Houbo 
até quen :nos retirou a fala, comp 
algunha personaxe famosa que 
non é do' caso citar. · 

Non non é o caso. De calquer 
maneir~, o que hai que criar é _es
cola de liberdade e que a xente 
deixe ·de mosquearse pqr calquer -
gilipollada. · 

E a prensa, qué tal trata aos hu~ 
moristas? 

A situación -vai mellorando, ca
da vez dedícase máis .espácio ao 
humor ·gráfico. O problema€ que 
se están a contratar · a humoristas 
de fóra p.or meio de a~éncia, po~
que son máis _baratos. E p.on º. cn
ticamos porque eses humonstas 
non sexan bons, senón p,orque re- . 
ducen as' posibilidades dos daqui. 

Iso que -se di. da retranca; de. 
que o humor galego é á defensiva, 
non credes que hai qu~ pasar á 
ofensiva? 
' Estes· son os tópicos que se din. 
Disto· fala Paz Andrade, fai unhas 
ou outra calquera, isto fai perder 

distincións../eruditas de medo, que 
ao mellor non son tan exactas. 

-Ademais agora as cidades e o ce
mento ·fan todo cada vez máis uni
formé. E a coloniz¡ici6n. 

Se estás sendo mvadido -por ou
tra .cultura, sexa española, iánqui ) 

Pepe Carreiro · 

todos os matices, todas as particu- . 
laridades. 

Pois estamos apañados se nos 
invade o humor iánqui, que son os 
máis horteras e simplistas do mun
do. · 

_ Si, pero mira, nos comics h~i 
unha · invasión totaL E adema1s 
agora estanse traducindo tiras co
mo Mafalda . ou Astérix, ás que 
non se Hes nega o valor , pero que 
xa ·estaban moi vistas ~n castella-

: no; e mentres,· hai autores galegos .· 
coñecidos conproblemas para pu
blicar. Hai que apoiar-isto, nós xa 
irnos organizar un dia do Domund 
p·ara apoiar a "Can sen Dono"; e a 
xente que se quite da cabeza esa 
idea de que as revistas teñen que 
morrer ao segundo número, o 
"Can" vai sacar xa o número 12 
contando o especial. 

Ben agardemos a que lle traiga 
boa sorte o 13. :o 

M.V. 
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Xomada de humor 

Inaugurado ,en Pene . 
o p~iro museu do lüimor 
Cincuénta ~ duas obras de 25 autores é o fondo con q~e cónta 
xa 0 l\!Iuseu do Humor (primeiro dos existentes na Gabza ,-
e terceiro no Estado), inaugurado en Fene º.pasad.~ 

· / 25 de N ovembro. Os qrganizadores teñen. a mt~,ncmn de que as 
actividades deste .museu teñan unha contim~acmn ascendente 
·para o cal están pensados xa cohcursos; dedicados 
fundamentalmente á infáncia e actos diversos cara unha rnellor 
coordenación dos humoristas galegos. 

A inauguración do museu serviu 
para celebrar unha xunt~~za de· 
h.umoristas na que participaron 
Gogue Pepe Carreiro, Carlos Sil
var R'ocamadour, Xaquin Marín,_ 
Sirb Oti Xan Carlos Lopez, Fran 
J araba, 'Loquis, Manoel Gulín, 
Gonzalo Vilas, etc... · · · _ 

-Asistiron tamén Isaac D.íaz ~ar
do António Mascato, editor de 
"c'an sen Dono" e C1frdio Gonzá
lez Pérez, estudoso do humor. 
González Pérez apresentou unha 
.audiovisual sobre a história do hu
morismo gráfico anterior a 1936, 
dicindo que "o humorismo gráfico 
na Galiza foi desde os últimos 
anos do século anterior algo · moi 
importante, vindo a ser case unha 
moda ou unha necesidade para 
gran número de· persoas, entre as 
que se encontraban moitos médi
cos, abogados, mestres, . políticos, 
etc.; facer. monos ou viñetas era 
unha espécie de snobismo". D~sta 
epoca citou numerosas pubhca
·cións com0 'Galicia cómica', 'Vida 
Gallega' (que até o 36 adoitaba a 
incluir na portada algun debux? 

. de · Cebreiro, Prada; A. Tome, 
etc.). González Pérez explicou ~a- · 
mén cómo a partir do 36 os cna
dores tiveron que fuxir 0u deixar 
de publicar, praticamente o únic? 
que publica é Torres e cil~a ~ct~
vidade reducida. Non sera ate fl
. nais dos 60 .que. se recupere o hu
morismo de expresión galega cos 
tra bailas de Siro, Xaquín Marín e 
posteriormente Quesada. 

Homenaxe a Torres . 
A Xornada de Humor estivo dedi
cada á figura de Torres, un dos p.o- . 

sos clásicos máis importantes e o 
único vivo entre. os que publicaron 
antes da guerra civil. . 

O novo museu c9nta no ~eu 
fondo con dous traballos de To
rres, un dos cais foi unha das suas 
ultimas pu blicacións en prensa 
que leva por título "sesaxená-
rios". · 

.Un rnuseu dinámico 
. Nas cincuenta e duas obras. coas 
. que conta o primeiro. muse~ do 
Humor aberto na Galiza esta re
presentada - a prática totalid,ad~ 
dos humoristas galegas dos ultl
mon anos. Figurando traballos de 
Saavedra Pita, Quesada, Fefo, Xo
sé Lois, Forxán, David, _Vázquez 
Gil, R. Patiño, Outumuro,L . lHor
tas e Caroncho. 

Actualmente, os organizadores 
teñeií a intenéión de amplialo nun 
futuro próximo con obras perten
centes aos humoristas clásicos co
mo Cebreiro, Castelao, Maside, Vi- ~ 
dales Tomé, etc. 

Até o momento, o museu é de 
carácter gráfico, ainda que se pén
sa en amplialo a outros campos do 
humor como cantos populares, da 
tradición oral, etc. 

Segundo pa1abras dos organiza
dores, estes teñen· a intención ge 
que os humoristas colaboren na 
criación dun debate permanehte
mente aberto do que pode ser o 
museu "para que este· non fique 
como un local ~stático no que es
tán pendurados uns cadros". Des
de esta perspectiva apontáronse 
posibilidades de fotocopiar o:rixl
nais e darllos aos nenos a colorear, 
criar conctirsos tanto de humoris.: 
mo gráfico como literário, fond~
mentalmente enfocadü" cara a in-
fáncia. 

A . p¡imeira iniciativa posterior 
á apertura do _museu vai ser a edi
ción do éatálogo, así como reco
ller as conclusións da xornada e 
darlle publicid~de. · ·· 

Téñense pedidp tamén aos dis-· 
tintos humoristas gráficos e literá
rios traba11os sobre a reconversión 
que conformarán o que vai ser a 
primeira mostra non penilanente e 
itinerante do humor~ 

O m~u conta tamén cunha 
mostra permanente de bibliografía 
humorística galega. 

- O humorista e a Léí 
Na principal ponéncia apresentada 
a esta Xornada · do Humor-falouse 
da problemática ~o humorista pe
rante a lei · debatendose o relativo 
á propried'ade intelectual, direitos 
de autor, etc., incluíndo a proble
mática de · até onde se pode chegar 
co traballo humorístico. 

Comentouse tamén a posibili
dade de criación dunha platafor
ma que relacione a todos <?S hu
moristas e que ben :podena ser 
unb.a asociación de humoristas ga-

. legos. " 
Como remate á Xorrtada, o al

calde de Pene, Rivera Arnoso, fi
xo fin capé .en qu~ podia parecer 
un contrasentido que xustamente 
en -Fene (zona á que colleran de 
cheo os efeitos da reconversión) se 
fixesen unhas xornadas de hu
mor afirmando que "senda o hu
mor' t+nha das formas máis vivas 
da cultura galega non se podía des
preciar a posibilidade ge criar aqui 
este . Plil~ey.'~ " --~ J 



·" 

-diálogos . cos novos criadores 

· _Reixa pertence á inevitábel, e cutre, xeración do Diti!rféawto e, 
. como outro.s, está situado no cume da 
asequjbilidade/inasequibilidade ao desalento, da 
adaptación/inadaptación á circunstáncia. __ _) 
E un señor como un inocente nena .grande. E non obstante, 
talvez, cunha certa dose de· dóce. cinismo. A súa face deixa · 

.. entrever, nas fisuras do pretendido optimismo da vontade, o 
.fatal p~simismo da intelixéncia; · · · · -
FUtúnetod~ a ta~de can el-m~l§~ _n()~.e~~nts>, ,.~~~q~glie~ como ten 
declarado, al.gunnas veces Re1xa ten est~do tnste~ · 

A.R . . Rebca. 
Nós, 

os reSentid·os 
l; 

P.-Qué quixéstedes significar co 
nome de "Os Resentidos". 

R.-Nós collémos ese nome por 
referéncia sociolóxica á xente que 
está en prisión, aos psiquiatriza
dos y aos resentidos sociais. AfiÍ
marnos como seres desposuídos e 
desamparados 'é · ·o que pretendia
mos. 

Ademais, o próprio plantexa
mento do grupo é de resentimen
to. Porque é descabelado. Porque 
non leva a nengunha parte. Dentro 
da música pop isto non vai a nen
gures. 

lnfluiu tamén o nome dos "re
sidents", un grupo que aprecia
mo~. A recorréncia fónica desa pa
labra con "resentidos" xogou ta
mén un certo papel. 

O teu espectáculo é descarada
mente moderno tanto. polas ref e
réncias ao· primitivismo como po
lo seu aspecto pop, deliberada
mente colorístico e vulgar ... 

Ben. Isto da modernidade é 
complexo, cando menos ... E ade
mais resultaria incluso pretencioso 
que eu xulgase a modernidade do 
meu traballo. E máis nun intre en 
que ése conceita. -funciona moi · 
fortemente como xuício de valor. 

Orabén, o que si, é evidente é 
que está escrito e traballado agora 
e, portanto, non noutro momen
to. Penso, por outra parte, que, 
contrariamente á tendéncia actual 
pa,ra min está todo nas vangarda~ 
do século. . 

Actualmente faise unha leitura 
sesg1!da, anedótica e escolástica 
das vangardas. Non se valoran co
mo procesos de resolución de pro
bl~mas. Nen tampouco se reflexio
na a!:)Qndo sobre esa atitude, que 
elas mtroduciron, tendente a pen
sar. Pensar tanto sobre o próprio 
proceso de criación como sobre a 
circunstánda social na que ese 
proceso se inscrebe e pala cal el é 
determinado. 

O teu traballo continua na liña 
do que realizaba no pasado .... 

Efectivamente. Hai un proceso 
de decantación do meu próprio 
traballo a favor' de min mesmo. O 
meu traballo de escritor consistiu 
e:i;. ir atopando a miña va-!-, ir ato
pandome cómodo, concorde co 
que queria.facer. 

A tua posición é, pottanto, de 
estar a favor do moderno do sécu
lo contra o moderno contemporá
neo; de continuar na xeira das 
vangardas, dos camiños abertos 
por elas ... 

Xustam,ente. E de todos modos 
penso que esta posición miña así 
como certos recursos e~presiyos 
dos que me valgo, algun dos cais 

. apuntabas antes, e'~tán el\ relación. 
co que son eu propriamente... -~ ~-

Vaia! . Eu son unha persoa bru-' . 
ta, temperamental, impulsiva ... 
etc. Asi que, por exemplo ese cla
s~cismo que abonda agora' na poe
sia, e a delicada exquisitez, esa in
sisténcia na poesi~ de· am,or na que 
se recrian os meus colegas ... 

Realmente, trátase dunha sensi
bilidade que eu non vívo. Paréce
me máis interesante a · cárie que · 
uns cj.ep.tes ·de nácar. Ademaís, ca 
que avanzou a odontoloxia xa 
non te po_des fiar da <J.pariéncÍa d~ 
nada. · 

Mira, dentro do teu espectácu
lo, o texto de "salvamento e soco- . 
rrismo" coa mistura entre o dis
curso dos nianuais de socorrismo 
en caso de guerra nuclear ·ten, dal
gun modo, relación coa experién-
cia tua .. :-? · 

_ Ese é, probabelmente, o texto 
do que eu me distanciei máis. Aí 
fixen l,lnha confrontación entre o 
d~scurso oral do curandeiro -pro
visto dunha riqueza literária enor
me, cun estilo único- e o contido 
e o estilo dun manual de socorris-
mo. · · 

Esa estilística da língua falada 
a min paréceme interesantísima e, -
realmente, cando eu empecei a fa
cer poesia; foi cando empecei a fa. 
lar só dunha fornia desinibida. 

.Nese exerdci9 de dicción hai, 
se acaso, desexo de apreixar esa 
coña popular, tan refinada, cuxa 
técnica é, para algúns, inapreen
síbel. 

Ben. O que acorre é que, cer
tamente, esa estilística popular es
.tá aí, é perfeita e non a ternos to-
dos. . 

A técnica do espectáculo para 
reproducir esa estilística e, ao 
mesmo tempo, p(!.Ta ironizar, per
mitindo leituras v.ártas, consiste, 
simplesmente, en descohtextuali
zar. 

Se o que ese curandeiro di:X'Ó o 
rexistas, decides que é un·, poema 
-o que é unha de'cisión perfeita
mente arbitrária-, decides recitalo 
nun escenário, deciaes confrontar 
ese dtscurso con outro que lle é 
heteroxéneo -formalmente, poco 
menos-.. : etc., o que sucede en 
definitiva, é que sementes o fei.te 
·"natural" a un conxunto de inani
pulacións cuxo resultado é o es
pectáculo, a obra. 

A idea do Vigo tribal, paródica; 
a célébie canción Galícia-Africa ·o -· 
primitivismo pictórico ... . A q~é 
tanto selvaxismo? · ·- - . 

,; 

Voltamos ao dtr antes. Non·-se. 
·trata tanto. dunha= resultante dun
ha ·posición filosófica · e estética 
como de que, francamente, eu son 
bastante primitivo. . . 

Eu teño problemas de compor
tamento ooa xente: se hai máis de· 
duas persoas meto a pata... etc. 

-Polo tanto , se eu ao escreber ao 
facer o ·espectáculo non teño 'que
manter uRhas regras de urbanida
de, as causas, así, saen máis facil-
mente . · -

Lago o ~é Vigo :e que é asi: en
frente da miña casa está o hiper~ 
mercado 1e, á sua beira, a maior 

· miséria social. Pala ventá podes 
ver cultiv0s de millo e vacas, -o 

. mesmo que Balaídos ou a Citro.eru 
Vigo ·como un tato .é algo curioso '

' e eléctrico. 
Polo de~ais eu vivo persoal,. 

mente Vigo dun modo distante-, 
Apenas si saio da casa. E toda esta 
mov1J;fa que se monfou aqui xúl
goa _deleznábel, .aborridísima .. Vi
go, a certas horas da noite, parece 
unha p~luquería 
- O que si posuo é a fascinación 
da cidade. De fenómenos tan cu
rios.os como Leri ou a organiza
ción .do campeonato de fútbol de 
prala;s. · 

- T~ · pasaches da pura escrita i 
formas de expreSión máis cercanas 
á noción ·'de espectáculo, mesmo 
vaste meter agora no terreno do 
video ... 

Si. Non obstante considero que 
a base fu~damental do meu traba-

Divagacións pretextando __ a Reixa 

lronicamente o paladin· de vangar- 
da de out¡ora contra o chamado 
realismo social atópase, . agora, na 
palestra do acusado. Por ser pouco 
exquisit~ e incorporar a amargura -
do resentimeñto, plánea sobre el a 
sospeita, actualmente xeralizada 
contra todo aquilo que deix~ 
amos_trarse, na obra, ao aspecto 
social. 

Realmente á obra: qüe non elu
da a sua condición de feito social 
vese actualmente agredida polo 
gritaría dos que queren conservar 
irñaculada a culturá para que. non 
resoe nela o sofrimento: deste mo
do, os que pretenden que as obras 
de arte non simpaticen cos ofen
didos queren eludir a abriga, que .~ 
se lles reclama, de ~ustificar o seu ' 
compromiso ·ca existente -=-e de 
xustificar, os que con ínfulas se 
cham~n artistas, o valeiro estético 
e social das suas obras: 

Asi, cun conceito autoritário 
de beleza~ proíbese que o social
mente feo e doloroso se incorpore 
ao terreno do admitido como cul
tura: Non con outr• cri~ério cer
to, correa corridoira; pintor da ci
dade herculina, sulgaba un puro 
"bluff" o tra bailo de caricaturista 
de Castelao. Estamos nun tempo, 

_ certam~nte, en que da torpeza e 
dos ouvidos xordos a todo o hu
mano. faise apoloxia. 

A respeito de A.R. Reixa e, in
de pendenteme1tte da significación 

·que ·se He queira atribuir a sua 
obraf existen, na sua atitude, dous 
rasgos interesantes: o de desterrar 
a maldición contra o moderno e o 
de, simultaneamente, participar da 
indústria cultural. Ambos aspeitbs 
son necesários ainda que -o segun
do é arriscado -mesmo desde o 
ponto de vista di configuración 
do artefacto" cultural resultante. 

No entanto, o auténtico pro
blema que reixa lle plantexa á sua 
xeración -que tamén é a miña
reside en que ese compromiso co 
muñdano e mesmo ca institucio
nal, afortunadamente lonxe da al
tivez doutros produtos culturais 
pode, facilmente converterse .me~ 
<liante formas de falaz pragr:iatis
mo, en compromiso ce:> presente 
envilecido. Porque, como el 'escre
beu no seu momento "travestis 
somos todos os -que de pequenos 
quixernos $er toreros e agora so
mos unha puta inerda". 

O imp.ol"tante ·consiste, preci
samente, en manter ·esa dialéctica 
mora e estética sen superala polo 
lado v:oluntarista ou, ao contrário, 
polo da mera integración. ' 

Non debe esquecerse, no meu 
critério·, que a actual floración cul
tural pode non ser máis que a ex
presión da suntuosidade que, nou
tros tempos, acompañaba certos 
acto§ funerários. 

A.B. 

llo é o. texto. Se uso diapositivas 
música, pintura; etc., eses ·elemen~ 
tos teñen a sua raíz no texto: 
. q'corre, iso si; que eu me vivo 
como artista, · como artista escri
tor. Mais, certamente, é sintomati
co que as miñas relacións persoais 
se realizan máis ·ben con pintores 
e músicos do que con escritores . 

Na decisión de .montar espectá
culos hai ,algo, quizá, de preocupa-

: ci?n ... por,asercar, .aJit~r~tm~. a PÚ,- <'l 

. · blicos amplos, de sacar o idioma 
o galego, de ámbitos limitados? ' 

Ben. Por unha banda sucede 
que a série de traballos que estou 
a facer son unha continuación de
senvolvida, dós meus plant~xa
mentos. 

Por ou.tra, e como usuário da 
lingua, ~u teño, naturalmente · 
preocupación polo fu tura do gale~ 
go, cuxo porvir resúltame cando 

, menos, incerto. ' 
E _ despois isto de ser profesor 

de galega: é como ser ertzaina. Os 
profesores de galega somos a poli
cia autónomia da diglósia, estamos 
aí para disimular ... 

No tema teu dos esquimais eu 
percebo un alegato contra , este 
proceso de indixenización que vi
vemos, contra este sentirse un 
zombie, un alienado, como un tio 
que di cousas moi raras, que debe
rian de ser naturais pero soan co
mo moi raras ... 

E o que ocorre. Eu reclamaria 
unha reserva. E unha cuestión de 
direitos humanos. Aqui hai uns ra
ros que falan asi, estrañamente_ 
Pois que viv5Ul xuntos, a vet se 
non sofren, asi, de melancólia. 

_Polo demais, nas miñas referén
cias tamén hai fascinación pala di
·versidade do universo, pala exis
tencia de causas tan incríbeis e 
que vas, calles un avión e en dÚas 
horas ie pos nelas ... en fin. 

~ál é a tua opinión sobre os 
cánibios no panorama poético? 

Non sei. O que pasa é que irnos 
vellos. Os Romp_entes irnos vellos. 
O que nós facíamos vai contra-co
rrente. 

Nas últimas semanas as. miñas 
reflexións sobre a literatura con
temporánea leváronme á conclu
sión de que eu estou contra Tago
re, contra Rabindranath Tagore. 
Contra esas cousiñas tan claras 
tan _simples · que alumean a vid~ 
das persoas. 

O que se leva agora é Tagore. A 
lírica pala lírica. 

O teu espectáculo. Ao qu~ eu 
conceptuo como cercano ao pop 
posue, non obstante, un certo as
pecto de padecimento do que ca-

. rece certo revival pop madrileño. 
Nós·, en princípio, non sabía

mos o que ia pasar con el. Se ia ser 
recebido como un concerto de 
música contemporánea, ladrillo, 
aborrido. Temíamos reaccións 
gesfavorábeis do publico. .. 

Logo sucedeu que si, que a 
xente rise moito, .que ten un as
pecto frívolo. 

Sexa c01po queira, hai, na miña 
obra, unha constante, non de hu
mor mais si de irania. E creo que a 
iro~ia ten sempre algo de dramáti
ca. 

Certos sectores utilizan, P'Olo 
demais, este aspecto risíbel do 
meu•c traballo para aparcalo, para 
dicer "si, é divertido, mais isto 
non ten nada que ver coa cultura" 

Está situado nas antipodas do 
literato que vive a sua condición 
case místicamente. Parece asom
brado. Do que se asombra é de 
que, un día, tomase a decisión 
adulta, perversa (e que é, total
mente, unha impostura) de ser ar
tista escritor. 

O que eu creo é que d se cura 
do existencial mediante "eses xo
gos de pirotécnia efectista que 
poden causar risa e a deben cau
sar, mais que non ten riada que ver 
co humorismo televisivo e, en to
do caso, a cuJpa das saídas de to
nó te!las o rotulador" de reixa. 

ANTOl\I BAAMONDE 
Fotos: CHUS GARCIA 
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·: dé· Alrllodóvat 
Pois velaqui como unh_as simpáti
cas personaxes, a viciña puta, a 
avoa drogota de água con gas, o 
pai falsificador de cartas de Hitler, 
a nai consumidora de anfetas os 
fillos adolescentes fanchono ¿ un 

. e trapicheiro o •'otltfo".::d t'esetttor" '1 

1 seri escrüpulos rien dÜfeifo; a es- ' ¡ 

critora cleptómana de obra inaca-
. bada e inacaóábel, o sexólogo 

abandonado pola sua amante e o 
policia impotente, ·van transfor
mando ante os olios do especta
dor a sua interrelación nunha sór- . 
dida traxicomedia de ratas arrabal
deiras que oorrifadas por ese zu
dre que se chama a vida cotidiana 
buscan o maná, diñeiro diñeiro, 
soñando ao redor da raiola de sol 
que apesar de todo entra polo bu
raco do sumidoiro. E este Almo
dóvar, que xa rton é aquel Almo
dóvar que cun grupiño de amigos 
largando parida tras parida fixera 
Pepi, Luci, Bom e outras mozas 
do montón coa intención de es~ 
candalizar ao respeitábel ensinan
dolle as suas hlmo( dova)rreiras 
nun cinema como o español acos
tumado a pubes depilados e per
fumad~s, erotismo plauboyeiro 
para papainas, consegue con Qué 
f ixen eu para merecer isto? un es
timábel e divertido filme cunha 
boa criación de caracteres, enxe
ñoso manexo dos tópicos, verbais 
e visuais. E escandálizando; pero 
agora sen infatiloides cenas de sa
domasoquismo de revista barata, 
senón mostrando iso tan patético 
e consumptivo que é a vulgaridade 
da vida no enxame do subúrbio. 
Pódeselle reprobar a Almodóvar 
unha planificación pouco coid.ada, 
a escasa orixinalidade dalgunhas 
personaxes-situacións, tomadas de 
acó e de acolá, do comic a Hitch
cock pasando por si mesmo (o po
licia que non denúncia a posesión 
de droga xa aparecia en Pe pi .. . ). 
Pero, contodo, Almodóvar é un 
dos directores máis singulares que 
ten o cinema español nestes mo
mentos, se non pola súa técnica ci
nematográfica si _pola fescura das 
suas insólitas histórias, as cais, 
cando menos, rompen coa tópica 
personaxe do cuarentón burgueso
te de clase média en perpétua cri
se, tan querido dos múmios ·esta
mentalizados do cine español. 

Qué fíxen eu para merecer isto? 
Dir.-guión: P. Almodóvar. Fot : Angel 
Luis Fernández. lnter : Carmen Mau
ra. Gonzalo Suárez, Verán ica For
qué, Emilio G. Caba, Amparo Soler 
Leal, Chus Lampreave (adorábel ). 

STRANGER 
THAN PARADISE 

Ainda descoñecendo a traxectória 
profisional de J im J armusch chega 
con ver cinco minutos de Estraños 
no paradiso para comprender que 

o rapa.Z ven do und~rgtounc:J; por~-·:·., . . 
que se ben a hfstória· <lestes· est'ra- ·, .J 
ños' .(estranxeirosf no ' páradiso·. 
(USA) é '.l'V)l!gár (l a.1Jorr~da) como 
a vida mesm'~, aparte ·galgun toque 
irónico ·ou humorístico, moi oujra 
cousa é a linguaxe cine·matográfi- · 
ca. O filme intéiro está construido 
a base· de . planos secuénciá (non 
hai un só plano montado en toda 
a fita) -separados poÍ 'intervalos 

·en negro .. A fotografia· (en brancp 
: e ·negro); . c11~, fortes contrastes e 

groso grao -(tan de moda na van- . 
· guarda de hai anos), está feita con 

lentes de a:ngtilar, e por tanto pla
nos xerais (tamén non _hai prhnei-· 
ros planos), e ten (case sempre) 
unha cuidada .composición. ·Enfin: , 
Moi ben de estética cinernatográfi- . 
ca ( talvez seria mais correcto dicer 
fotográfica xa que a cinemática 
vai en segund,o lugar) que tra.nsmi
te perfeitamente a monotónia da · 
primeira parte da história. Lástima 
que esta resulte .tan frouxa. O fil
me de J armusch foi premiado este 
ano nos -festivaÍS' de Cannes e Lo
carno, o cal, como todo ben 
amante do c:h1e debe saber, no .sig
nifica absolutamente nada. 

Stranger than paradise. USA-Alemaña. 
1984. Da vida cotidiana: Dir.: Jim Jar
musch. 1 ntér.: John Lurie, Eszter Ba-
lint. Para cinéfilos. _ - · 

TOPSECRET 
Como a trama do film e vai de r:o
ckero americano en país comu
nista, pois podernos comprobar 
que desde os anos cincuenta aos 
argumentistas cinematográficos do 
tio Ronaldo non se lles ocorreu un · 
só chiste novo sobre o comunis
mo. Pero cando a reata de directo
res esquece o oligofrénico tópico 
político e se centra no seu, napa
ródia cinematográfica, obséquian 
ao -respeitábel con alguns estupen
dos gags. Non é "Aterriza como 
podas" pero divírtese un identifi
cando os filmes parodiados. 
Top secret. USA. 1984. De risa (sacado _ 
algun pedazo que é de puta pena). Dir.: 
Jim Abrahams, David e Jerry Zucker. 
lnt. : Val Kilmer , Jeremy Kemp, Ornar 
Shariff , Peter Cushing . Para amantes 
do cine, clientes, amigos e público en 
xera l. 

AMERICAN GRAFFITI 

American Graffiti é un filme que 
deu. a coñecer ao director George 
Lucas, e con ta . as aventuras, case 
sempre sobre automóvel, duns 
adolescentes nunha noite de fin 
de s emana na américa rockera do 
ano 62. Unha realidade moi moi · 
lonxana para nós, porque aqui, 
no 62, os play-boys ainda andaban 
en vespa, e non todos. Moi il)tere
sante a música, hits. do momento. 
Interesante tamén por ver a uns 
novísimos Dreyfus e Ford que .lo
go se farian famosos noutras pro-

' duci_óns Lu'Cas-Spielberg. Este fil
me orixinou unha cadea de fitas 
nostálxicas. Recomendada para 
saudosos dos sesenta. 

J.A.M. 

_O :poeta· 
Díai· Castr0_ 
e. o _Outorio 
Xosé-María Díaz Castro anda pei
to dos 'setenta anos, por _certo moi 
ben levados. E, como saben o~ no
sos leitores, ún dos nosos grandes 
poetas. Naceu na Terra Chá, nos 
·vilares de Parga, tribu móntesía, 
amparada e tutelada polas abas da 
Serra- da .Carba. Os Vilares de Par
ga son xa case fronteira da Terra ·· 
Chá. Aínda que Ihaz Castro se 
considera chairego. O seu verso: 
"O tempo -vai de Parga a Pastori
za" atravesa, ·ce seu engadq e coa 
súa maxia, a toda a Tena Chá, de 
parte a parte. O seu idioma poéti
co está broslado de palabras e xi
ros da Terra Chá. O seu único li
bro publicado, Nimbos, saiu a luz 
no ano ' 1963. Denlie -entón, "IBói 
de tarde en tarde, publica algún 
poema. Drnz Castro vive en Ma
drid, dende. hai moitos anos. Polos 
vraus ven a Guitiriz. Non vai fica 
literaria. .o poeta pasa polo tem
po, calado e humilde, .sin facer 
bruído. A ·súa vida transcurre, co- ~ 
mo si dixéramos, en voz baixa. _ 

Este vrau pasado, forzado por 
ese home fabul.oso que é-Alfonso 

'Blanco, D1a2 Castro ptonunciou o 
seu. priineiro recital poético en 

· Guitiriz; patroczinado pola Agrupa
ción Cultural Xérmolos. Asistimos 
a él. Foi unha ledic.ia. Unha verda
deira leición de autenticidade. O 

_ pudor do poeta, a inseguridade e 
mesmo . o nerviosi~mo, · déronlle . 
unha ·dimensión hurriana a leitura 
dos seus versos, que nos emocio~ ' 
nou. 

Despóis do recital falamos co 
poeta_ e. con oútros amigos de Gui-

A BASIC é unha ling1,1axe inventada· 
polos informáticos para dicirlle ó · 
ordenador o que debe facer, 
noutras verbas, para escribi-los 
"programas" 

O autor transforrñouno 
nun gran xogo apa¡xonante e divertido. 
Un programa BAS IC véo ser como 
o "xogo da oca" onde se poden recorrer · 
itinerarios totuosos ou astutos ' 
atallos, idas e vidas extenuantes 
voando por riba , 
de noxentas trampulladas 
(os famosos 'bug' 
ou erros qe programación). 
Traducción:' Xenaro García Suárez 
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tiriz· no Bar Gaibor. Daba xenio 
ollalo fumando os seus celtas sen 
filtro e bebendo as· suas cuneas de 
viñiño do Ribeiro. Como debe ser. 
A súa actitude vital lembrounos a 
de Cabánillas. Estábamos- a falar 
cun home e non con un literato. 
Quedªmos maravillados. A conver
sa só puido ser unha· toma de con
tacto. O tempo non deu máis de 

, sí: Estaban presentes, · entre .:ou
trós, Alfonso Blanco e o irmau do 
poeta, Serafín, que támén escrebe 
versos. · 

Dende -Madri( Díaz Castro fí
xonos a caridade de enviar un poe
ma seu manuscrito: Canto de Ou~ 
tono, datado en. agosto deste mes
mo ano. Ningún tema nos podía 
ser máis querido, nin estar máis 
perto da nosa sensibilidade. O 
poema chegounos no intre xusto; 

·no que mellor ·podíamos recibir a 
súa mensaxe. 

.EScribimos entré o San Froilán 
e As s-an Lucas, no pórtico ou ri
dourado do Outonó. A primeiros 
de mes, tódolos anos, sempre apa
rece unha ventala·da de mal tem
po:~ e b que se chama Cordón ou 
Cordon!!ZO de San Francisco, de 
breve _duráéión. Despóis o tempo 
·sosega. Áparecen mañás e anoite
ceres frfos .e días ,tépedos. O mun
do madura e comenza a amarelear. 
Tempo -feito adrede pro trato ná 
fetra do mular - no San Froilán e 
logo ·.nas feiras d'e A~ San Lucas., 
cando o mular se esportaba a Cas
tela.' Tamén era tempo de. pas'ear 
e · troulear. Os labregos sementa
ban o centeo, tra:ballo que se co
ñocía co_ nome de outon~. . . ¡O 
Outono na po~&ía de Díaz Castro. 
¡Tiña que ser. Inevitablemente. 

E non un Qutorio calqueira, senón 
o Outono que vai da romanidade 
de Lugo á latinidade de Mondoñe-

. do, O Ou tono que - vai do San 
Froilán ·a As San Lucas. Dende o 
requintado simbolismo de Luís Pi
mentel a inimitable gracia arcai
zante de Alvaro · Cunqueiro. O mis
terio polo que chega o Outono 
son os versos de Díaz Castro: 

Chega o outono, meu ben, o 
non rogado, 

chega o outono. , 
Oubea o vento, están caendo as 

follas, 
están caendo os días, 
está caendo todo. 

Mais o Outoño . interiorizase e • 
faise materia humana, ·arrolada po
la música grave do bronce de dúas 
campanas que agora ·pasan rnoito 
tempo mudas:· a luguesa Froilana 
e a Paula mindoniense. O falar do 
cobre ún leinbra os viñedos que se 
están despindo das súas follas e ós 
carballos que tyrmán das súas can
to poden. Pro : 

Chega o outono, meu ben; o 
non pregado; 

pro de sutaque chega como un 
soño 

qe nena aínda non nado, como 
un· río 

de [roles e de froitos, 
de álbores que inda non pratan

mos nunca. 

No poema de D íaz Castro todo 
é un puro, un fondo, un inevitable 
outonecer . Un anxo remata por 
sementar de rosas a tumba dos no
sos soños mortos. Un preferiría 
que o poeta falara dos .soños qu~ 
morreron. Mais non irnos entrar 
en matizaciós. 
_ A diferencia do que acontecía 
na mocedade de Díaz Castro e na 
mocedade deste que escribe, agora 
apenas se sementa centeo, é dicer: 
xa non se- outona. porque pra -ser
vidor o Outono era tamén aterra 
aberta pra recibir o grau de cen
·te·o. Unha t erra tépeda, doa.da e 
fumegante .· 'A$ labandeiras ou la
brandeiras, co seu rabo ergueito e 
o seu paso miudo e sall:arín,.iban, 
detrás do arado, na percura do 
verme ou da mioca de cada día, 
poñendo unha delicada nota de 
gracia, levedade e tenrura. O que 
non sei e si as labandeiras andan 
detrás dos tractores. Moito me te
mo que non. E posible que as es
pante o bruído dos motores e o 
cherro a gasoil. · 

Nesta novela, Como_.calquera outro d ía 
- espléndida biografl'a da xeración do · 
autor-~ nárrare un certo xeito· de 

.pasa-la Guerra ·Fría -da década 
idos cineuenta : tomando como eixo 
do relato as voltas do protagonista 

.COMO CALQUERA. 

OUTRO DÍA 
camilo gonsar 

w ' 

ó longo dun día nos primeiros meses 
do 59, con lembranzas de anos 

) anteriores ese día dominantes 
na súa conciencia: 

Camilo Gonsar -imaximador rexo e 
grande narrador, no dicir de Méndez 
Ferrín- foi distinguido, por outra 
novela de seu, Desfeita, co "Premio 
de la Crítica" correspondente.a 1983 
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C. VAR'ªLA 

Algaría 
Coñecida en Galicia polos nomes 
de gato de algália, gato de algária, 
algária, furatoxos, garduña, mar
ta martaruxa e rabisaco. Destes 
n~mes alguñs danse confundíndoa coa ñiarta e -atifolrra~ ¿{.: ._ ... f).) ·l!-t . 

1\~JU; 

Trátase dun pequeno carnívoro 
nopturno, omnívoro e bon gabea
dor. O seu carpo é lanzal, a cabeza 
é afiada e remata nun fuciño fino. 
Ten cola longa, con altemáncia de 
anelos claros e escuras. A pelaxe é 
dunha cor gri_s-cinza, salferida de 
manchas negras. E en· conxunto 
un mamífero de aspecto alongado, 
moi áxil, que agatuña con facilida
de polas árbores, non acadando no 
seu peso os 2 kg. 

Dise que e vnha. heréncia do Is
lam, xa que foi inJroducida cando 
os árabes estiveron na Península, 
sendo orixinal de Africa e adap
tándose perfeitamente ás condi
cións ambientais do país. Outra 
das espécies introducidás polos 
árabes foi o meloncillo ou man
gosta ibérica, ambos os dous grá
cias á sua capacidade destmtora 
de roedores e outros animais da
ñinos, vivian cos árabes nas suas 
casas. . 

A algária habita nas fragas, va
les e beiras dos rios; gastando das 
fragas umbrias de regatos, con 
moito mato e vexetación mesta·, 
estando moi unida na sua distribu
ción aos rios. Tamén pode vivir en 
monte baixo de abondosa vexeta
ción. 

A sua alimentación caracteríza
se por amasar un espectro moi 
amplo, pois que' é un depredador 
oportunista con 'dieta xeralizada. 
Asi, mantense de roedores, coe- -' 
llos, polos e ovos de aves, páxaros, 
insectos e anfibios. Caza ao ace
cho, movéndose entre a vexeta
ción coa cola estarricada e o carpo 
gacho. Cando calle a sua presa pí
llaa cos dentes e garras anteriores, 
e se as presas son de certa talla, 
emprega tamén as patas posterio
res. 

E curioso nela o feito de posuir 
unllas semi-retrácteis, que só o son 
dun xeito completo 'no caso dun 
parente, o gato fero, que pertence 
a unha f amília paxonómica distin
ta. 

En lugares elevados, onde a al-

músicos de galiza 

Juan José 
·Mantecón 
Crítico musical, pedagogo e com
positor (Vigo, 1896-Madrid, 
1964 ). De formación musical au
todidacta, realizou estudos univer
_sitários de Filosofia e Letras e Di
reito, exercendo como funcioná
rio do Ministério de Facenda. Tras 
da Guerra Civil foi separado da 
función pública definitivamente. 

..... Pasou _os. seus últimos 25 anos so
brevivindo gracias ás clases priva
das de canto e m4,sica, logrando 
publicar alguns manuais de bastan
te circulación, especialmente o 
Tratado de Harmonia. 

Desde os primeiros anos vinte 
foi o crítico do vespertino madri
leño "La Voz", sinando co seudó
nimo "Juan del Brezo". Os seus 
artigas asoman unha amplísima 
cultura 111usical e humanística, e 
patentizan unha honestidade a to
da proba e necesariamente pare
ceron discordantes na sociedade 
musical do momento, ao defender 
as inovacións estéticas e . a necesi
dade cie renovación da vida musi
cal española. De miúdo é conside
rado unha figura paralela a Adolfo 
Salazar, crítico de "El Sol", se 
ben son apreciábeis diversidades 
de critério entre os dous persoa-

gária ten boa visibilidade, sitúa os 
cagarru teiros, estes soen estar en 
promontórios, pedras altas, valos, 

.,teitos de muíños, pontes nos rios 
e zonas _semellantes. Nelas deposi
ta os excrementos; deste xeito es
tes lugares dan información a ou
tros conxéneres sobre se a zona 
está ou .non habitada por algárias, 
e por cantas. · Os excrementos son 
moi característicos, alongados · e 
delgados, con aspecto de guata. · 

Os mem bros da Sociedade Ga
lega de Histórla Natural dedicadas . · 
ao estudo dos vertebrados de Gali- · 
za, sérvense destes excrementos 
pará saber da preséncia desta espé
cie e estudar a sua alimentación, 
na que destacan entre outros ·roe
dores a preséncia do leirón caretó 
(Eliom'ys quercinus). 

A algária e o meloncillo són os 
únic;os representantes da família 
dos vivérridos. O meloncillo cítao 
o estudoso . López Seoane, nó ~eu ·, 
pequeno folleto titulado "Notas 
para la fauna gallega", escrito 'rio 
ano 1878, ou sexa posterior á .sua 
"Fauna mastozoológica de Gali
cia" do 1861. D1 éste autor qµe 
hai un indivíduo desta espécie. di
secado no Museu de Ciéncia·s da 
Universidade Compostelana (hoxe 
Museo Luís Iglesias). Este exem
plar ao parecer procede da Laba
colla. Tamén outro _estudoso da 
naturaleza, Paz Graells, o cita na 
nosa terra. Actualmente, se é que 
realmente algunha vez viviu en Ga
liza, o · meloncillo atópase extin-
guido. · 

Volvendo á algária, podemos 

xes. Mantecón publicou numero
sos artigas en "Faro de Vigo'', 
tendo o Museu de Pontevedra un
ha boa colección dos mesmos. O 
estudo das críticas de Mantecón 
-interrumpidas . pola Guerra Ci- · . 
vil- é esencial para o coñecimento 
da música española da época. 

Mantecón é o fundador do 
"Grupo de Madrid", que certos 
historiadores denominan "Xera
ción da República" ou "X. Musi
cal do 27" nunha orteguiana bus
ca de estéreis parentescos. No 
"Grupo" estaban Rosa García As-

J. ~ 
dicer · que ten a su-a madtigueira 
nunha árbore, elixindo o toro 
dunha antiga, onde .. ·o paso dos 
anos fi:xese apar~cer zonas apodre
cidas e buratos. Debido á sua 
constitución anatómica, non ·está 
adaptada para construir . furas ou 
galerias no chan, e por iso ten que 
valerse dos.fwad_os natuiais. 

No aspecto reprodutor, as fé
mias paren 1;res descendentes, des- -
pois de dous · meses de xestación, 
nascendo unha só camada cara 
Abril ou Maio. Segundo parece, · 
poden criar todo o ano, pero te
ñen un máximo · en primavera e 
outro en Outono. 

Se son criadas deSde novas, do
mestícanse moi ben:, e cwnpren á 
perfección-o papel dun gato nas 
casas; ruso insiste moito Vítor Lo-' 
pez Seoane na sua 'Fauna Mast~ 
zoológiea', xa que eSte insigne 
zoólogo galego tiña certa inquina 
aos gatos. 

Este fennoso animal,podémolo 
ver abondosamente disecado en 
bares e ~ particulares, poÍo 
que debe ser, despois do raposo, o 
mamífero máis frecuentemente 
eró balsamado ·polos taxidermistas 
galegos . . A pelé moi belida, vémo- · 
las, ás veces, a venda en feiras. - . 

A algária pódese ver por toda 
Galiza en numero alto, aüida que 
v~ senda. mirrada dia a · d.ia pola 
caza que se lle fai Tráta8e dun 
animal de costu!Iles soligários e 
nocturnas, e. iso pode facernós . 
pensar ·que está menos representa
da do que. é a realidade. 

-xoAN. M. CARREIRA 

cot -esposa de Xesus Bale úniea 
discípula de Falla-:-, Salvador Ba
carisse, Julián Bautista, _Ernesto 
e Rodolfó Halffter, Gustavo Pitta
lqga, Femando- Remacha e Mante
cón. Deles non se exiliaron Emes
to Halffter -que tornaria en in
condicional _franquista-, Féman
do Remacha -que até os anos 60 
teria de viver como dependente de 
ferretaria, "sendo perdoado'' e no-

. meado directór do Conservatório 
de Pamplona- e Mantecón -que 
non chegou coñecer o "perdón". · 

Mantecón é o autor máis desco
ñecido do ''Grupo de Ma~d" e 
na actualidade ignórase o paradei-

-ro da sua música, e non se sabe 
se compuxo . con posterioridade 
á Guerra Civil. Parece . que era o 
máis radical partidário do neocla
sicismo afrancesado que caracteri
zou o seu "Grupo". O catálogo 
coñecido de Mantecón consta de 
·"Quinteto", e "Circo" (1923); 
"Parada" ( 1928) -pára repercu
sión, trompeta e contrab~o-, 
"Canción. de la tarde" (1930) 
-para orquestra de cámara-~; 
'"Trío" (1930) ~para harpa;-flauta 
e violoncello-; "Cuarteto" 
(1931)-; Música para el· entremés 
de la rabia"· "Caja de pasos"· e.Es
pañolada" ~ "2 Sonatina8"' para 
piano. Tamén numerosas cancións 
que forman unha colección inicia
da en 1930 sobre textos do Mar
qués de Santillana e remata con 
"!Oh dulces prendas" sobre un so
neto de Garcilaso. 

Os "inf erlliños" galegos -. 

. . 

Hai en Galiza, moitos nomes de 
bairros que l~van o nome de inf~r
niño; velai o caso do santiagués 
que está ~por tras do Pazo-de Ra-' 
xoi' tamén no Ferrol ou na Póvoa 
do CaramiñaL · . 

. .,...:~;!Sobre ~sta. ¡den~waciqn dps 
'.'1)attros1 das c1dades ~egas dase 

: unha curiosa iQ.terpretación que 
relaciona este noroe de '~inferni
ño~~ <;os antigos b~o:s medievais 
dedicados áJicenc.ia sexual, 'que,se 
desenvolv.ia-Iio''qne hoxe é á....zona 
v:ella dos IlOSOS QUigOS, e pÓlo '.tán
to nos arredore~ g:as catedrais, qúe 
representarian é :>:recmto sagra~o · 
en contraste coa paifu lúdica· e 
sensual da vila, que levaria o oon
denatório no me de uiuverniño,,; 
( certamente un in.femo familiar, 
un infemo livián, e galego, como 
indicarla a af ectividade do seu di
mfuutivo ). · 

Este argum_ento cai en defeito 
se reparamos en moitos predios 
rurais, veigas ~ montes, que tam en 
levan nomes como V AL DO IN
FERNO, e nos que non habia nen
gun barrro, nen santo· nen ·pecad-
dor. , 

Unha dicotomia semellante 
aparece nalgun autor, que opón os 
lugares chamados lnfernos, que 
caracterizan como JJ.:.f;ares erro.os e 
de difícil -aceso, aos que levan o 
nome de . Paraísos que descreben 
como sítios, férteis e axardinados. 
· A lor disto, noutro número de 
ANT. xa mantivemos a opinion d~ 

libros 
OBRA LITE~ COM
PLETA, de Rodolfo J. Walsh. 
Siglo XXI de México. 484 · 
páX. 1875 pta. 

W alsh, n:ñlitante · • desaparecjdo 
(sic), é autor dunha reducida mais 
importante obra literária: narra
cións e teatro. Como narrador da
se a coñecer cunha série de relatos 
policia.is dos que logo renega (es
tán recollidos aqui). Nestes relatos 
policia.is vemos como W alSh domi
na .perf eitamente a técnica sherlo
holm.iana. Dos outros relatos (dei
xando de lado o teatro: textos de 
transición) salienta "Un oseuro 
d.ia de Justicia"' sen deixar de lado 
~'Esa · mujer" -variación sobre Eva 
Perón. Recomendábel absoluta
mente, só falta esperar que a1gun 
editor dé a obra xornalística (?) 
completa de Walsh, da que sobran
cea Operación Massacr~, sobre mi
litantes peronistas fusilados no 
1955, cando a Revolución Liber
tadora. E taméñ, parece ser, a sua 
carta resumo dun ano de poder. da 
Xunta Militar arxentina enviada a 
esta -o 24 de Marzo de 1977. Ao 
d.ia seguinte ~ra Walsh secuestrado 
e del nunca máis se soubo; segun
do García Márquez, a tal .carta 
"quedará como unha obra méstra 
do periodismo universal"_ 

WS OJOS DEL BOSQUE, 
de . J ulien Gracq. Editorial 
Anagrama. Barcelon~ 200 
pax. 900 pta. 
Tradución da. novela de Gracq Un 
balcon en foret. Longo poema su
rrealista no que a natureza (o hos
co das Ardenas), .o amor (Moana) 
e máis a história (a segunda guerra 
mundial) levan áo protagonista, 
un alférez de, complemento (Gran
ge) a se destacar daquilo que pro
curaba e nunca encontraba: era o 
bichez tout de Breton, o deixádeo 
todo. Maravillosa · novela~ rec.o-

. méndase a quen domine o francés 

que os lugares chamados Paraís~ 
ou Paraixais deben o seu nome, 
m~ ben. á existéncia de paredes 
de pedra ou mesmo de pedreiras, 
mellar que á dozura-do lugar. 

Parece o máis correcto sopor 
que se trata de lugáres situados 
nas partes baixas e daí o "Inf er09 

latino, do mesmo xeito que o in
.femo das ánimas se supón que es
tá na parte inferior, no centro da 
terra. 

Asi pois, o noso topónimo "In
femiño", nada teria a ver co peca
do; nen cos lugares inóspitos, se
nón que seria unha referéncia a si
tios con nivel de terreno máis bai
xos que os do seu entorno. 

XESUS GONZALEZ GO~EZ 

e se poda facer con ela que a lea 
no idioma orixinal, e non porque 
a tradución dos Cante sexa mala, 
senón porque é tan intraducíbel 
como 'inexplicábel (como toda 
grande poe~a). Esta é a segunda 
novela de Gr-acq que se edita en 
pouco tempo en español (A costa 
das Syrtes foi publicada hai pouco 
por Seix Barral, existe unha bela 
tradución portuguesa de Pedro Ta ... 
mén publicado por António Ra
mos Editor) e esperemos que axi
ña vexa a luz a sua primeira nov~ 
la Au chateau d'Argol. Gracq é o 
primeiro autor "clásico" que asi
mila totalmente o surrealismo. 

POESIA GALAICO-PORTU
GUESA, ao coidado de J osep 
Maria Llompart. Col Les mi
llors obres de la literatura 
universal, n° 36. Edicions 62, 
Barcelona 1984. 266 páx. 
280 pta. 
Compre falar longo e tendido des
ta escolma de poesi.a galega tr.adu
cida -con moi bon siso e sabidu
ria- por Josep Maria Llompart. A 
escolma · chega (por razóns edito
riais) só até 1900. Llompart fala 

~ das dificuldades en canto a.o situar 
alguns poetas que terian tido que 
ir e que non van, sobretoc;lo o po:r;
tugliés Camilo Pessanha. O libro 
<;mista -d~nha escolm.a da poesia 
medieval gaiego-portugueSa. e da 
portuguesa desde a sécttlo XV até 
1900, -coa inclusión ·de Rosalia, 
Pondal e Curros. Un .total de ;>2 
poetas e un anónimo. A primeira 
escolm.a 'de :poesia galega feita en 
catalán, que contaba cun antece
dente do mesmo Llompart: Quin
ze poetes gallees. Unha boa tradu
ción e unha asisada, ainda que 
sempre -como- todo- discutíbel, 
selección a cargo dun home que 
ama a Galiza: quer dicer, . ás suas 
xentes e aos seus poetas. Agora só_ 
cabe esperar o segundo volume . 
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23 /A NOSA TERRA -. 

X.M. ALDEA 

Horizontais: 1.".::::T.res palabras, ·-"'---~-""""-........ __,,......_ 
obra poética de Alvaro Cun- ~ , 

· queiro. 2.-Rebaixa os instru- ,,¡ t-----+---+-,.---t---

mentos polo corte. Mostrar le-
d ícia coa cara. 3.-,Ringleira, J, 
fi'leira. Do láti n , paz. Televi-
sió~ italiana. 4. - lnterxeéción ~ 
usada para animar ao gando, O 1----+--

qu_e resu.lta de cada anaco de Lf 
touciño despois de frito para 1----+--

ti rarlle a grasa. Sesenta para os f 
romanos. 5.-Home sen deus. 
Osíxeno. Conxunción para de- 6 
notar oposición entre duas 
causas. Vogal. 6.-0rgao da T 
vista. Cor resultante do azul e 
o vermello. 7.-Cero. Vogal re- ¡¡ 
petiea. Flúor. Pano utilizado 1---+-

nas embarcacións !?ara apro- q 
veitar a forza eólica. 8. - Anti -
ga cidade de Caldea. Barrotes Jd 
de ferro para impedir o paso · ~--+--r--;-----r-
por un oco ou . fiestra. Letras ;l 
nas embarcacións brasileiras. 
9.-Pronome persoal. Lista, 
nómina. Fano as abellas. 10. -
0s que resultaro·n sen feridas 
nun acidente. Rinche os den-
tes. 11. - Roedores. Depósito natural de 
água dóce. · 

Verticais: 1.-Cada unha das subidas e 
baixadas do mar. Receber os sons. 2.-
0ue ten costume. Pequena división de 
terra sementada de xeito diferente ao 
resto da leira. 3.-Entrada do mar na 
terra. Pronome persoal. Terceiro dos 
fil los de Adán e Eva. 4. - Abreviatura _ 
de "autores". Moverse un corpo dan
do voltas. Só, único na sua espécie. 
5.-Nada. Matri'cula galega . Vogal. 
Deus grego do amor. 6.-Saxofón. Con 
eles cásese. 7.-lmpresión desagradábel 
causada por algo repugnante. ,Abrevia-

• eme 
Escolma de películas a proxectar entre 
o 6 e o 21 de Decembro . 

A Coruña 
'A colmea" (Valle-! nclán) _ 
'Pascual Duwte" ( Valle-1 n_clán) 

Vigo 
~ "A fuga de Segóvia", de 1 manci Uri 
be (Minicine) 

"As noites de Caviria" (M. Céntro} 
"A lua", de Bertolucci (M. Centro) 
"O xovenciño Frankestein", de Mel 

Brooks (M. Norte) 
"1984", de John Hurt (M . Norte) 

Ourense 
"Dersu Uzala" (Pequeno Cine) 

Santiago 
"A eleición de Hanna B." (Valle-ln

clán) 
"Marte en Venécia" (Valle-lncl.án) 
' 'Lola",de Fassbinder (V . lnclán} 

Novo cine alemán 

A comisión de cine do CUVI (Cole
xio Universitário de Vigo} ven orga
nizando, en colaboración coa Cine
mateca Alemana d€ Madrid, un ci
clo de novo cine alemán. As peli'cu
las proxécta nse . ~ Audi~ori0 do 't 
Centro Cultural da Caixa de Afo
rras (Antigo Rosalia de Castro} . 

-Dia 7 ás 17 h. 'Alicianascida
des', de Wim Wenders 

-Dia 11 ás 20 h. 'A pureza do 
corazón', de R oqert van Ackeren 

- Dia 14 ás 20 h. 'Cenas de ca.za -
na Baixa Baviera, de Peter Fleisch
mann 

A entrada é libre. 

do, "litro'~. Para os romanos, cuarenta. 
Décima letra do alfabeto. 8.--Matrícu
la galega. Recén casada. Deus exípcio 
do sol. 9.-Consonante triplicada. Cflei
ra. Avión soviético. 10.-De cada dia, 
adxectivo. Pálido, sen cor. 11. - Ergo 
un edifício ou monumento. lmpró
prio, estraño, que é doutro, femihino. 

Solución ao Verbas n. 258 
Horizontais: 1.-Manuel Maria. 2.-Ata
llar. Arp. 3.-Tase. N. Cera. 4.-E. 
Amo. Ferir. 5.-Rr. Arreo. Te. 6.-Nen -. 
F. D. Val. 7.-lp. Aereo. RI. 8.-Doado. · 
Rrr. A. 9.-Alén. R. Riad. 10.-Dor. Es
nafro. 11.-Esborronear. 

Asistentes sodais _ 
no Concello de. Vigo 

O equipo de asistentes _s9ciais· iio 
Concello está xa a traballar rece
bendo ao público na- própria Casa 
Consistorial e desenvolvendo -un 
Plan Piloto de Acción Social Mu
nicipal en tres.bárrios de Vigo. 

Maria Dolores Alonso é a Asis-· -
tenta Social encarregada da inf_pr
mación xeral. O seu horário é de 
8 a 15 na primeira planta do Con
cello. Maria Paz Fernández é a: res
ponsábel de pór ao dia e reorgani
zar o Padrón de Beneficéncia. 

Maria Xosé Thomas é a respon
sábel 'éla Acción Social Sectorial. · 
Os luns recéberá os minusválidos 
físicos, psíquicos ou sensoriais, os 
martes ás minorías étnicas e es
tranxeiros, os mércores atenderá , 
toda a problemática relacionada 
coa nenez e coa muller e os xoves 
-aos ancianos. O horario de aten
ción ao público é de· 1 O a 2. 

Cutsiño de Gaita e Danzas 
_para profesores de EGB 

Organizado pola Escola 
"Toxos e Xestas de Barcelona". . 

1 '. - -0 cursiño iniciará. o 24 de De~ 
cerñbro e findará' o 5 de Xaneiro-85. 

2. · ,As· solicitudes deberán receber
se antes do dia 15 de DecembrÓ, dirixi
das á Escala "Toxos e Xestas" Aparta
do 85 . 08080 Barcelona. Teléfono (93) · 
3319686 . . 

3 .-- A Entidade organizadora porá á 
disposición dos interesados todo o nia~, 
ter.iaí elidactico necesário. 

" 4~·-Asi mesm.o poderán dispar do- ar-
qu iv¿ de partituras da Escala. · · 

5.-Na solkitude deberá facérse 
. c::onstar o enderezo , teléfono , ou o me-

llar 1eit? de .com~ n ~caci~~ ;. . : .. ~ : 
r ............. ~"'-~ ~ ·- • -

"TODA A SUA VIDA . E· TODAS AS SUAS "FORZAS FQRÓN 
ENTREGAD~S 'A.O MAÍS FERMOSO DO MUNDO: . A LOITA 
POLA L-IBERACION DO SEU ·. Poyo, - DA'- SUA ºTERRA 

SANTI BROUARD \ · 
. { ' 

PATRIOTA BASCO ASESIÑADO 
. ~¡ ~; 

20.11.84 ¡, 

*
_, ( --:.· 

BLOQVE - · 

./ NACIO~ALIST A 
GALEG.O 

GuigirD· 
r o , . '\ . 

publicacióp 

Matacán 

A Asociación cultural da Estrada tira a 
rua-o númer-o cero da sua revista "Ma
tacán". A pub licación inclue u·n edito
rial sobre o V aniversário da Asoci;ación 
un espácio dedicado a Xoseme, o poe
ta; un artigo de Xosé Manuel Martínez 
Oca titulado "Lembranza do lobo", ar
tigas sobre música, ,á gaita, e~c . . 

. O Consel lo de Redaccióff da, revista 
proponse "criar no paciente unha in
qwedanzas intelectuals, uns incentivos 
literários e filosóficos. un Elesexo de co
nl].~cer . a .realidade ~n que vive, etc .... 

· que J:Dersegue en última instáncia vencer 
ao maior i.nimigo da cultwra: a televi
sióm, tentando substitu ila polo pensa-· 
mento próprio sen ·pré'via planificm;:óm 
institudonal". -

Nova revista en Caracas, 

Chegou ás nasas mans o número 51 de 
Xerme · o xa veterano voceiro da Aso
ciación' Nova Galiza(NOGA) de Car~cas 

Vense de criar tamén unha nova e
ditorial co nome de O Chan . A sua prin 
cipal actimidade será o lanzamerito dun 
ha revista. Para esta nova publicación 
necesitan abundante material, indican
do que os artigqs serán pagados. A re
vista sairá mensualmente, con trinta e 
seis páxinas. Os interesados_en colabo
rar deben porse en contacto con: Aso
ciación Cu ltu ral Nova Galiza (NOGA) 
Apartado 70.608. Zona Postal 1071-A ~ 
Los Ruices-Caracas, Venezuela. 

Escrita n. 5 

Xa está á venda o número 5 da revista 
"Escrita", editada pola Asociación de 
Escritores. N portada está dedicada a 
Xohán Casal.- contén ademais unha. en
tevista con Amália Rodrigues realizada 
por íylargarita Ledo . diversos· artigas 
(sobre a lei de normalización íingu1'.sti
ca O teorema de Gode l, Kafka, ·e Dos-· 
toiévski -Tintine o ·Centro de Ottokar, 
etc.) asi como páxinas de criación. O 
deseño do número pódese considerar 
superior ao dos anteriores. 

anúncios· de balde 

Quen desexe o bter posters
1 

catá-
-Iogos ou postais da I Fotobienar 
recén clausurada en Vigo, pódese 
dirixir ao apartado 1264 d.esta ci
dade. 

ESPECIÁLIZADA EN 
LIBROS GALEGOS E 

PORTUGUESES 

PRAZA. DO LIBRO 
Tf.no.: 26 63 77 CORUÑA 

actos 

Conferéncí~ sobre-Castelao 

Odia 7, ás 21,30 h. na Biblioteca Mu-
. n icipa'I de Vi la Nova de Gaia: Confe

réncia sobre Castelao pelo Senador ga
lega D . Valentin Paz-Andrade. Org. do 
Centro Cultural Luso-Galaico do Dis
trito do •Porto, em cola.bora9ao com a 

- Biblioteca Púl:>lica Municipal, Gabinete · 
de História e Arqueo logia e Associai;:ao 
de Estritores de Gaia: 

Semana da O.N.C.E. 

Martes dia 11 ás 10 h _ Abertura da Ex
posición de Material Especial para ce
gos. 

Mércores dia 12 ás 19.30 h. Mesa re 
donda sobre o tema .'A educación do 
nena cego·'. 

Sábado dia 15 ás 20 h. Actuación 
das corais: -Polifónica moañesa, Pqlifé
nica de Castrélos, Coro Clásico de Vigc;> 
e Coral Polifónica de Viana'do Castelo. 

Todas estes actos terán lugar na sá 
de exposicións e auditorium do _Conce-
llo d_e Vigo, Praza-do Rei s/n. · 

111 Xornaifa$ Agrárias 
Plazos , 

Todas as persoas qué vaian enviar co- -
municación- deberán dicirJle o tí-tulo a 
este Comité Organizador antes do dia 
31 de Xaneiro de 1985, co obxecto de 
confeccionar o Programa, asi como an
tes tlo 20 de Febreiro. dese mesmo 
ano, deberán enviar un resúmo delas 
de dous fólios , -a doble espácio por 
unha só cara- como máxima. 

O idioma a utilizar será_o galega, si 
ben en caso de-moita dificuldad?, pára 
empregalo traduciríao o Comité orga
nizador. 

Todas as comunicacións e ponén
.cias serán fe itas por escrito é"' ahonda 
con en-tregalas o mesmo dia das Xorna
das. 

Matrícula 
-~Para inscreberse chega con ~nvjar r:io

me, enderezo e profisión a: Xornadas 
Agrár ias Galegas, Apartado 595, 15080 
A Coruña, e ingresar 500 pta_ na canta 
corrente 11522/5, Caixa de A forros de 
Galicia, oficina principal, A Coruña 

Libros das 1 Xornadas 
Saiu xa editado o libro das 1 Xornadas 
Agrárias. Todas aquelas persoas que 
participaran nas Xornadas anteriores 
poden · consegu ilo gratu itéimente cha
mando a: Elíseo Miguélez, -teléfono 
587300 de Compostela; Ramón Mu
ñiz, 284111 ext. 30 da Coruña, ou 
Eloi Villada·: 216540 de Lugo; todos 

' palas mañás. 

Fallo do concurso 

.de traballOs es.colares 

-Para decenÍbro.: "AS -CANCIONS QUE MAIS ME GOSTANn 

Desta v:.olta non damos prémios á-primeira catego..ria{~ a 10 anos), par~f.e 
ql:le aos nenas e nenas desta idade resultoulle un pouco difícil o tema de 
"o'-libro que estou a ler". · _ a ·- . _ · 

Felicitanios logo á premiada na segunda categorJ.a: M Luisa Riobo Paz 
de 12 anos. E xa Vós informamos que para o mes de decembro o tema é 
"As, canció'ns quemáis me gostan". Animo ! ! 

' .. 

" 
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. clguén~ no faiado 

Mái·S· 
mad&ira .. 
MANUEL RIVAS 

Firuco Turnes pillou a primeira gripe da 
tempada xusto o día da folga xeral. Non foi 
causa psicolóxicat que nestes casos ataca o 
fluxo. de ventre. Foi u,nha gripe coerente e 
probabelmente autóc.tona, que Turnes cu
rou com_o os señoritos, con champán, m¡yi
darinas, filloas con mel e ponches de leite. 

Fastidioulle, noustante, este contratem-

1 

po que o tirou na cama tres dias. A compe
tencia está moi dura para os detectives ga
legas que traballan por libre desde que os 
narradores do país descobriron as excelen
cias do xénero policíaco. As novelas galegas " , 
dos s~senga estaban protagonizadas por la
bregos asobal la.dos, as dos setenta po~ 

. obreii-os explotados, e a década dos oitenta 
vai ser a dos detectives calvos e galegas. O 
outro d ía pasou por diante ·do aespacho 
dun editor e encontrou facendo cola a ca
tro 'ou cinco escritores disfr~zados de de· 
tecti ves. Grave erro porque a novela ~egra 
periférica aportará seiva nova na medida en 
que . se meta llP pelexo do delincuente e 
non do policia. 

·· 'turnes aproveitou .o "forzado repo~so 
para escoltar a radio, mirar a televisión e fer 
as · solap,as das novedades literaria,s. E tamén 
para estudar alguns informes chegados por 
vías infames pero enteradas. Segun os mes
mos, no mundiño cultural a causa está que · 
arde. Desde o parricidio consumado por 
·Ferrín enTagen Ata, nunca estiveron os 
ánimos tan encirrados. O cabreo do ciclón 
Alcalá, despois do Hortensia e o Klaus; os 
anónimos contra Xesus González, qué 
irrumpiu coa sua pluma Excalibur revitali
zando con pasión • a crítica galaica, para 
conmoción dos templagaitas ... 

Ao tanto das faladurias, Turnes esbozou 
un sorriso nada virxitial. As literarias e ·as 

. 1 . 
de flores son as únicas guerras que pagan a 
pena. 

[ volver ao rego ....... ___ _.I 

Dician os de Siniestro Total, no número 
. . \ , 

anterior de A NOSA TERRA, que o galega 
non se presfaba para o rock. 

Non sei se_pensan que a nasa 1 íngua non 
é dura dabondo, ou se é que creron isa que 

-f-- nos contaban· de que "el gallego es una len
gua dulce y morriñosa" . . Pois ben, o galega 
~ moito máis do que nos pode facer crer 
Ana Kiro. 

Os idiomas son grandes, vivos e desen
volven as suas potencialidades nen máis 
nen menos que segundo a función que lle 
queiran dar aqueles que os falan. Desde la
go, nunca son algo cerrado e unifuneional, 
senón variado e cambiante. 

Acaso pensan que é igual o . inglés de 
Shakespeare ou de D.H. Lawrence que o de 
Mick Jagger ou· o dos Sex Pistols. 

En ·todo caso, se o inglés pega.mellar co 
rock, non é unha identificación maior que 
a do rock coa cultura anglosaxona. o ro~k, 
é ~erto, correspóndese máis con ese modo 
de vida. Por isa qu.en xustifica a necesidade 
de facer música rock en Galiza tamén debe 
xustificar a utilización do idioma galega. 

R. PULIDO (Vigo) 

A esquerda. ·Hn primeiro plano, Xesús Campos -cronista so
cial- pelexa co lacón baixo á mirada de "Gladys" Ripoll. .En
frente Fernando Domonte, beatífico- e satisfeito, e Begoña 
Moa mira ao ceo, ·como José Marti. Xa na sombra o 'locutor' 
António Qjea_. , '· 

Xosé M. Palmeiro, h·ierático en primeiro plano. Suso Vega 
que só atende ao lacón. Cesar Cunqueiro coHido de salpresa. 
Ao fondo alguén que non soupemos identificar. 

De esquerda a di'reita, Mário· López Rico, Alfonso Rivas e o ~ - .O quebririda é Xurxo S. Lobato. Seguindo instruccións per-
alcalde de Cambados. Qué comentar?~ Semeí lan· felices. - :- : ~; maneceu tranquilo sen facer fotografías. Tirámosl le a febre 

, ~-.. - pQr:ünhashoras. 

Ferrin, pil landa o habano con arte casfrista, ,parece dáln por 
entendido ... Xesús Campos · -champagne en ristre- observa in- · 
dolente. 1 --

Feliz .cunípleanos· A.N.T. · 
XES.US CAMPOS 

A miña .. oculta vocación, confésoo . 
é a de cronista de sociedade. Dis
fruito como un enano memorizan · 
dó coas crónicas galantes· de Jaime 
Peñafiel, coas reportaxes de Santy 
Arriazu e cos cotilleos capitalinos 
da sen par Maruxa Olavide. un : 
que é provinciano, tense que con
formar con facer de porteira nun 
semanário nacionalista,. en lugar 
de encher páxinas cor:i chismes, di
mes e direites no Garbo ou en 
Diez Minutos. 

De maneira que cando me ente
rei da celebración do sétimo ani
versário (non confundir con cabo 
dano, que é o que celebran os xor
nais centenários), acudin veloz aos 
feudos do compañeiro Soto para 
celebralo e celebrarme tamén con 

tanta cara coiiecida e tan pír:igüe 
lacón. Ademais, era grátis. 
· Xünto a Suso Vega, que chega

rá a vello conservando esa cara de 
nena díscolo e picarón e .frente a 
António Ojea, a· quen confundin 
cun comentarista deportivo -rad1o
fónico, atopei unha excelente ata· 
laia para contemplar' privilexiada
mente o movimento de mesas e 
comensais, <le famosos, célebres, 
anónimos e saudadores noitébre
gos, e os seus ollas, diversos no 
aceno , segundo cada quen, dipnte 
do suculento primeiro . lacón da 
temporada. 

Mentres Ferrín disimulaba as 
consabidas adulacións dos comen
sais máis próximos, debullando o . 
exquisito manxar, Bernardino 
Graña aplicaba o seu máis dióptri
co ollar ao prato, .encarnando máis 
unha vez ao Hergiano profesor 

250 persoas xuntou este VI 1 aniversário.Unha asisténcia hete~ 
roxénea que afinal disfrutou ·co arte sobrecolledor de Don Ri
cardo Portela,. o asqmbro máxico de Antón López· · e a de
l ícia do canto ·e a música .de Jorge Lomba: 

Tornasol, pero sen péndulo, ape
sar de que máis ·dunha Castafiore 
autóctona rondaba· nas mesa·s de 
arreciar. R.amiro Fonte engadia 
quilos extra- ao seu novo e patriar
cal perímetro, mentre.s Paco Ro .. · 
~ríguez, del salón en un ángulo os- · 
curo, aplaudía con ganas a ·brillan
te actuación do mago Antón Ló- .~ 
pez. 

A melancólica atmósfera dun 
precioso fado centrou a nasa aten
ción no capiloso catedrático Bei
ras, quen situado baixo_ un e.legan
fe . chapeau escuro, discutía con 
énfase ignoro se a alternativa esta
tutária para a Universidade galega 
ou a oriundez galega dos grelos, al
go dóces de máis. 

· Entre dinámicos. camareiros e 
infinidade de comentários de todo 
tipo, máis afiados canto máis va
leiras ian quedando as botellas de 

Condado, Pucheiro. Manolo Veiga 
e os demais responsábeis de.sta 
aventura xornali"stica sacrificaban 
a continuidade do bolo alimentí
cio en aras dunha p.erfeita organi
zación do banquete. 




