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Portug81: eléicióris á. Assembleia :da República 

· Soares. ;rua·· ... 11 · 
- - .. " . . . . 

o Pcfrtido Socialista foi o gran derrotado d~s eleccións portuguesas, de 1'00 diputa_dos perdeu 45. 
Antón Mascato 

Baena e Sán~hez Bravo .·· Ernesto 
Nascidos en Vigo e fusilados ._ . · : . C. ·. d·. · I 
un 27 de ·setembro de hai dez anos . . ' .ar ena ', 
Xosé Humberto Baena Alonso 
(24 anos en 1975) .e Xosé Luis 

participación· nas movilizacións . 
.. obreiras do. 72, hás xornadas en 

contra _da execución de Puig . 
_Antich . Con trax·éc-torias só en 
pa r-te afastadas, os últimos me"' 
ses das suas vidas habiari pa- · 
salas en Madr.id, ft:1xindo da pe~- . 
_secución pblicial. · 

· S~nchez Bravo (21) naturais de 
Vigo, foron dous dos fusilados 
un 27 de Septenibro de hai dez · 
anos. En Galiza quedou cons
tancia do seu paso polos.institu
tos vigueses e Colexio Universi
tario (folgas."._estudiantis), da sua . 
-------'-----~- (p.~x. 12· e 13) 

Desde o -calor da reivindicacjón 

Mar·inaleda ' ' . ... 

A_ entrada do despacho de Gor- . -dalucía, concretamente dunha 
d1l lo, o alcalde, hai un letreiro . das povoaci6ns que máis reno-
coa frase "se buscas pr:ivilexi.os me alcanzo u nos rrieios de co- · 
no~ chames a esta porta" . Ese é - · munieación ·a través das suas 
o titulo da crónica que Mancho . ''folgas de fame contra. afame" : 
Fernández nos tra_e desde An- Marinaleda_. 
----~-------~~---~~-(páx. 6) 

''Gostariame 
ter máis temQo
P-ªra·dedicarllo 
a Qoesia·" · 

O Ministro de Cultura nicara
. guense, Ernesto Cardenal 
.. confesa o seu interés p9r 
. dedicarse á poes ia . Non 

obstante, a emerxente NiGa
rágua non pode prescindir 
dun dos seus máis prestixi o-: 

. sos intelectuais nas tarefas 
de reconstrución do país. 
Ernesto Cardenal é entrevis

: tado por Begoña Moa, du
rante · un ha visita a Rio San 
Juan. · · 

L------ (páx. 8) 

·Adianto dun fragmento de 
, ''O inverno do. lobo" 

Xoan Manuel Casado, 
: prémio Blanco Amor 

-------------....... ·-(páx. 18) 

Bóveda 
O lume que. corria 
detrás do·s viciños 
--------- páx. 3 

O BNG presenta aos · 
históri_cos . 
Poucas. novida-des· 
na presentación das 
candidaturas elei-

. torais · páx. 4 
t' 

Feli.pes, Gerardos, 
Fernandos . , 
por- Xose M. Beiras 

.,__ ______ páx. 5 

Vertidos 
Preséncia galega na 
Convención de Lon- · 

· dres páx. 9 
Test 
(Só para alcoólicos) 
_____ páx.-g, 

·.Libros, TV 
Arte, -Teatr 
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editorial 
manipulábeis que outro sistema_ ~alquer, meter unha cuña, nada ~eri9osa polo 

N 1 · por moita axéncia solvente que apareza . · demais, 'no seu campo. , umeros na "firma; ao cabo os q_ue pagan a .. ~ 0 .. mesmo semaná.rio "Tiempo" apón- ~ 
. encuesta -normalmente partidos· con toaba esta tese ao informar de ·que ·os . enganosos bastantes meios e utilizando unha. via , dados do inqué.ritó, encarregado pola 
directa ou indirecta-,- non 'o fan por CEOE, for.an no.tabelmente adulterados á 

O culto esaxerado ao número, que tantas vocación de observadores da dinámica hora da sua· pu,blicación, -:-citando como 
veces contribue a agachar critérios de social, senón, máis ben; para actuar exemplo as previsións feítas para ·a Ope- , 
calidade, parece abundar na praticamen-: . sobre ela .. · ración Reformista. · . .· 
te comezada competición eleitoral. . : · por algo será que a publicación de . - _No tocante á esquerda, ~ugúrase-na· 

As matemáticas. semellan querer · é · á ·b·d · maforia das encuestas- unha· nu.la 
substituir á ética e ás ideas. Como mqu ritos _ ·e.st proi 1 a en moitos ·preséncia do ~NG,, a quen lle agenda ce.·n. 

·ó d estados, durante a· campaña eleitoral,ou, repet1·r o· s resultados das· ·an.ter1·ores auto-exempló poderíanos servir a invcis1 ñ . e . d" é ' ·· á t · ·' . . ao i:nenos, nos ias pr vios vo acion. no'm1·cas, e 1'ncluso· c'on· meno·s,-'pa·r·a obter inquéritos que nos transmiten os me1os 
de con:iunicación, co pretendido afán de Observemos · agora alguns aspectos ·representación. Ao lado disto, apresénta-
"descobrir as tendéncias de voto". das encuestas xa . publicadas no noso senos un PCG con atgunha posibilidade: 

Haberia que dicer, non obstante, que país: . · ;- " apreciación pouc.o consistente, se ternos 
as encuestas como método sociolóxico A qué ppden deberse es.es 2 ou 3 de- ·· en canta que Anxel. Gu.erreiro· s·aiu , , . 

. non son, por supo~to, ·un ha ciéncia putad9s que-se lle pronosti.cé;ln ao· CDS, deputado:nos anteriores comít:ios, no úl
exacta e si uri dos moitos posíbeis indica- partido de '.nula implantación en Galiza, timo minuté:> e de penálti, por util.iz.ar o 
ti vos para coñecer a intención dos- sen figuras coñecidas, sen rede caciquil -e símil .futbolístico, e q1,.1e agora, por · ese 
votantes. O seu "cientifismo", baseado. sen peso no poder ou na ad.ministraciqn? mes~,g:,~t~itorado, concorreri tres forza$ 
en gran parte na voluminosidade das Unamos a isto os minguados resulta- _distlr'lfas. : . : . · · -. . 
mostras e no alarde de números como dos pr·evistos para .Coalición Galega, · Coan_ e·stas pontuais observacións de 
gararitia de seriedade, non deberían organización que busca o voto nun:terre- exeniplo, cab_e sinalar: que os inquérité>s, 
esconder: Primeiro, que os deseños das .no cqmun ao CDS, o centro, ainda que ·en etapa .preeleitoral, niáis que _un métó
encuestas que aqui se realizan acostu- máis tinxido de galeguismp, pero, iso si,. do de análise.sociolóxica,_son unha forma 
man a .ser modelos nordeamericanos e con me.ita maior implantación. ·· · de propaganda, coa subtil intención de 
polo tanto máis adaptados a aq'u_el meio. Se agora ternos en conta que A¡:> anda facerrios crer, através-dos núrrte·ros, que 
Segundo; hai socíedádes, •e entre elas moi perta dos que encarregan e dos que o eleitor:ado xa pensa -o:que en real ida~ 
pode moi ben estar a galega, que pol~s publican as encuestas, comprenderemos queren que empe·ce a pensar. Máis· que 
suas características fan pouco apropria- . porqué pode interesar oferec~r un ha !:tescobrir tendéncias de voto, o que fané 
do este tipo de análise. E terceiro, os imaxe feble de CG --'-principal competidor ,, oromovelo, nunha ou neutra dirección. 
inquéritos non son, desde logo, menos de AP- ao tempo que se ll'e tr"ata de ~1- · 1n~r iso as pagan. · 

l .. cartas 
ACUSE DE RECIBO 

Veño recebendo' regular_mente o 
semanario, que leo con degoro 
unha e outra ·vez. -Grácias por 
este esforzo sérió é sistemático · 
(cando tanté!S empresas morr~n 
ao nascer no noso país) expre
sión de boa prensa, enfiada luci
damente de cara aos problemas 
máis acuciantes de Gal iza e pro
xectada· no mundo de hoxe. E 
grácias, claro, por esa vosa xeri-
tileza de. mandarme. · 

Adiantel Vaia a mif'ía fervoro
sa noraboa para todos os que 
con tanta eficácia levadesadian
te esta realidai;:te fl'Tformativa e 
critica. 

XOSE NEIRA VILAS 
Habana 21 de ·A~osto 1985· 

Recebin o número de A NOSA 
TERRA que me enviáchedes. 
Agradézovos moito a entrevista, 

· que saiu moi ben, e o envio do 
periódico. E para min unha gran 
satisfacción o poder ler un xor
nal galego aquí, no Canadá, té)n 
lonxe da terra. 

ANTON RISCO 
. Universidade ·de Laval . 

.JOuebe~) ·15 Setembro· 1985 

Recén recebin o periódico · poi<;> 
cal agradézovos. moitísimo, Real
mente ·impresionoume a calida
de de periodismo de A 'NQSA · 

. TERRA. Do Congreso e o mellor 
que saiu S()bre Rosaliá de Cas
tro. Creo que por fin irnos chegar 
a un entendimento hostórico 
de~. -

ao . "discu~so vazio", pareime a 
aprofuildar · no teu ' texto, · moi 
serioso eu, e ao cabo-non puden 
conter a risa dqs chistes· que 

· (non . sei se áposta ou incons
cientemente) iJ'ltercalas ... Si, 
hom, aquel que di· que a CXTG-·. 
-IN (puf!) surxe como "eijo de 
aglutinacom de TODO O MATE..:· 
RIAL HUMAO VALIDO·"; . ou 
aquel outro de que "o$ cádros 
orgaicativos ( ... ) máis valiosos do 
sindicalismo galego ( ... ) e~tám 
hoge na CGTX-NI"; si, ·eses 
cadrós que se dedican laborio~a r 
e secretamente a trazar no seu 
merlinesco laboratório as des
cof\ecidas "estratejias.e táiticas· 
pontuais". ; 

Orabén, niso de que a Histo
ria é "juiz inexorábel" eu discre-

. po, 'e adema is recórdame ao das 
aceitonas e os melóns (sábelo?): 
pois mira que ·se te~os _que , 
aturar 10.000 anos de terx1ver- . 
xaciórisL .' asegúroch'e que o 
cantazo que entó~ podem_os 
levar nos dentes ti ou eu, non o . -
irnos sentir apenas< 

Terceiro:.recebe o meu aplau
so máis enfático pela. tua ·el.eva
dísima mora! . e. ,ópt,imismó, ·por 
outr·o ladó perfeifamente xustifi-

. {:ábeis, cáso d~ ser certo (coma . 
, sen d4bida é) que "hoje, os 

traválhadores ( .. .. )e seitorel? mi.f". 
·(a mil por sector, un millón!) 
corren ansiosos e desbocadós, 
lendo o que Lenine _deixou ' .. 
escrito, atrás dó vosso Ssindica-
to. . 

Animo. Seg1:1ir investigando . 
a_ "céncia marsista" e sempre 
aplicando o · ql,le -tamén Lenine 

SHELLEY ST.EVENS 
Y~lle University-Estad~s" Unidos 

0-0 PROBLEMA ETlí..ICO 
Meu Amante-Odiante Xulio 
Vexar, onde queir¡rque estexas 
(entre ·ortigueira ·e .F=aro), o 
direito de réplic~ me asiste: eu 
quero tamén "apontar umhas 
breves precicaos" á tua do 12 de 
Seteinbro do ano en curso. 

· dei-xou dito . (ainda- que non 
- escrito).de "Naspróvia!" e darlle 

ao codo. 
Ao remate, entre o tolos que 

estamos uns '(eu acredito no 
vosso rrepetido ditamen) e os . 
claros síntomas q1:1e a outros se 
nos ven (emboa non dominar 

cc:is as seguintes consideraeións: 
l . .. Denunciamos, . 'na nos;:i 

- loita,pola pal'., o envío de traba
. U.adores e de tropa a unha zona 
en guerra. · , , .. ., . 

ESte non é un ·caso · illado. 
Non hái ainda un ano morrían ·s 
·mariñeiros galego~ t~ipuJaotes 
du11 petroleiro enviado a outra 
zoná de guerra: o Golfo Pérsico . . 

2. Consideramos totalmente 
demagóxica ·e. irresponsábel a 
"campana desatada _ contra ·o F. 
-Polisario e a );(.Usta loita qÚe 
estába pola recuperación do seu, 
território nacional As martes do 
cabo Xosé Manuel Castró e do 
traballa~pr Guillermo B¡:¡tista son 
responsabHidades do goberno 

· español,. dos armadores ·e dos 
mandos militares. . 

'guindo . o Cam·inho do· Vento". 
Si., lé ben, agradecida. 

Nos círculos literários, segun
d.o ~ me contaron, _empeza a ser 
v_ostede ·algo asi como os "Xura

- dqs da OTI". A. canción gañado
ra nunca é a mellor. 1 ncluso me-

. ten comentado alguri poeta gale
.go que as suas "foribundas" crí
ticas songarantia de calidade. Se
ria ·para min .un honor estar entre 
os "vilipendia9os" por .vostede 
como .o foi )<avier Alcalá,. a 

· Oueizáñ e agora o José R.amom 
Rodrigues. lAh! E na sua aldea 
(Vila/Cidade) utilízase "Delezná
bel"? Na miña nori se usa esa pa: _ 

. labriña, polo tan~o critiqu~ me
nos o . gal ego "rec.uperado" . e 
aprenqa uri pouquiño máis, faga 
.o, favor. · 

1\118 LUISA ARIAS LOPE ~ 
Madrid 

No Sa hára, no seu temtórto e . 
nas ·suas· águas, librase unila 
loita de liberación nacional en
tre ún po.vo .. traictonado polos 
seus antigos coloniza9ores·e .un . : (.CRÍTICA A UN CRITICO) 
réxime tirano como o de Ha- c ·ándo. ün a crítica _:_,; 0 se~ 
ssarí 11. , . . ' sen so má'is . pexé>rat'ivo---- que 

E unha irresponsabilidade eh- _ x~sus Gonz.ález ·Gómez· (XGG) 
vi ar a . persoas ~a .esas zonas, . ·· 11e fixo á novela de Jósé::-Ramom 
mpit0 mais·cando o Estado espa- _ .. Rodrig1,.1es fernandes intitulada 
·f'iol traicionot,1_ a0 povo~ sa_haraui . '.~Seguindo 0 Caminho do Ven-
· vende nao o seu territorio ao ré- . -.to" · en ANT nº 277, páxina 20, 
xime de Marrocos e posterior- ,'. _qúedéi-me a~ra·iado: . 

·mente ~poiando = a· Hassal) con - · .' Este abrio non 0 se~tin por 
axudás ~econórnica·s e:·venda· de esta·r en desacorde coa análi.se 
armas. · , que da novela fixo XGG -entre 

· 3. Son lamentábeis as decla- · outras cousas porque non fixo 
:racións · do almirante Franco, nengunha anáfise- senón polo, 
apelido do que non dubidamos, . tono prepotente, -apoloxético' e 
ao chamar "desalmados" aos i:>edantesco do crítico. E escreb.o 

, loifadores do .F .. Polisario. - isto pqrqüe coido qÜe as análi-
lgualmente rechaiábeis son ses fan-se peneirandb e sinteti-

as declaracións de Fraga e ou-. zando contido e eséncia do 
tros líderes da direita que cali- .tratado pero non agredindo ver-
fic·an de piratería a-'acción. dos .. balmente ao autor e _mpitísimo . 
,saharauis. · 

Non está de· máis recordar menos ·cando é$te é un escritor 
RASO R , - A ·no noso idioma. Entendo, ade-

que a · ( epublica rabe - niais, · que para escféber ben 
·Saharaui Democráti'ca) é un Es- p".rimeiró hai 'que facé-lo ·menos 
tado reéoñecido pola OUA, má~ 
xfma instáncia internacional de ben.· Explico-lle doutro- xejto a 
Africa .- PQla c.ontra, os feítos da XGG: ,para falar ben ün idioina 

· , -o noso-:- primeiro hai que fa-
arn:iada -trasládannos a política lá-lo mal, pero falá-lol Capta? 

< 
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que recollin dunha leitura sobre 
Blanco Amor na que se afirma 
-o relator era amigo persoal
que este tirou ao lume a novela 
"Os Medos" carido a tif'ía finadá · · 
no noso idioma (poster-iormente, 
~orno se sabe, refixo-a en espa
ñol .e nes_te idio_ma foi editada). 
lsto fixo-o polas aldraxes recebi-

. das dalguns "paisanos" que non. 
ti_ñan altura ideolóxica, ética nen 
m_oral dabon~o p~ra ser compa
triotas. E má1s: d1xo que non ia 
.escreber máis en galega -cau
sa que afortunadameflte non 
fixo. . 

Non quer9, nen remotamen
te, ·tacer ·unha comparanza entre 
Blanco Amor e José-Ramón 
Rodrigues xa que iso seria unha 
trécola, unha manobra descón
textualizadora pala miña banda, 
e non me teño_por trecoleiro. Só · 
quera dei'5ar sinalado. que se un 
novelista da talla, calidade e xa 
renombráncia de Blanco Amor. 
se sentiu aldraxado e desmorali
zado polas posturas.duns de.slei
gados, qué' pode pasar cun 

·escritor que comeza a facé-lo e 
anda buscando atentas a corre-

: doira que o enfie polo.camiño da 
contribución a un enrequeci
mento da nosa narrativa, da 
nosa literatura, donoso idioma e 
xa que logo de Galiza. Pense 
nísto o crítico! · 

Quereria dicer-lle "no plano 
ideólóxico" a XGG que non me -
par.ece a persoa rnáis idónea ' 

. para indicar-lle ao autor de 
"Seguindo o Caminho do Ven- . 

' to" que o internacionalismo 
proretário vai por outra banda. 
Por cal? Pola proposta explícita
mente por ·XGG (e ben. explícita 
xa que o intern~cionalismo 
proletário ten infinitas cantida
dés de solidaridade -inda que 
e$ta sexa crítica- algo que non 
se vislumbra na crítica do crítico 
qúe critica): mália o demo·coma 

· esa proposta, ohll 
Primeiro: Descúlpame os 

erros ortográficos, J)ero · como 
notarás non só é o marxismo a 
"ciéncia" que non domino, 
senón tampouco a "ciencia orto
gráfica:', cada dia máis coñazo, o 
que redunda no meu ~lonxa
mento da realidade popular, que 
ti en cámbio, como ben se nota, 
vivéncias de perto. 

_ tampouco a ciéncia psicológica, · 
digoche que há coisas que se_ · 
vel]l) este País _ten todas as 
trazas de chegar a ser moi axiña 
un. reduto graciosí.simo e esótico 
(menos pesimismo os Kamika- · 
zesl) E solución haberá para 
todos os gestos: ou· o vetusto 
manicómio ruso ou o eléctrico 
condutismo yankee. 

das cañoneiras, tari utilizadas 
polo imperialismo. . Tamén considero que . a ún · 
- 4: Feítos-como os acaecidos autor que conieza hai que apoia- · 

A novela '.'está escrita· na 
normativa que o· autor ere con- . 
veniente; .e desde lago ·o q~e 

·está claro é que non .está escrita 
en español. XGG debe ,saber 
que galegas e galegas xa tem~s 
loitas dabondo tanto na Pátria 
·como na Emigracrón para a~dar 
con ironías e liortas pola norn:i~
tiva: o importante é escreber 
honradamente no noso idion;ia. 
- · "Para finar, dicer-lle a Xesus · 
González ·Gómez que os técni
cos- electricistas, como calquer 

Segundo: grácias mil por 
recoñecerme "um zerto sentido 
do humor"., delicadeza que eu 
non podo· ter cara a ti, pois o teu 
"articulito" rezuma mao leite: 

ANSELMO LOPEZ CARREIRA 
JAleménia R.F.) 

Sobre o Polisário 

mao para o teu es~ómago e.para O colectivo pola pa~ "A Revol-
·quen recebe -o bafo. _ ta", en relación coas mortes dun 

Non obstante, e para mostrar mariñeiro e dün cabo da arma-
.que os "populistas dogmáticos" da, e do· secuestro de 6 pescado-
non somos dados únicamente res canarios, quero facer públi.- . 
N. 27~ I 1 O DE ÓUTUBRO / 1985 . 

reafirmannos na nosa vital loita · -lo e non hai metlor xeito de · 
pÓla· paz, obxectivo que non se tace-fo que d0smenuzando e 

analizando polo·_ miudo as suas 
conseguirá enviando tráballado- publicacións e indicar-ne honra-
res eªº exército a-unha zona de damente.- (e desde o ponto de 
guerra. ·Tamén estes suc~sos- vista dun. e sen conside,rar que ·a 
corifirmannos aos pacifistas que, , · · · , , · á · 
a' loita pola paz.está inütnamen- . p~opn_a opm1on · e ax1om t1ca e 

qüe pecha todas as. demais) as 
te ligada á ?CUSticia, sen dúbida é · faltas, lagoas, Jncorreccións e 
xusta a causa saharaui. ácertos verdadeiros da suaobra. · 
·FRANCISCO SlJAREZ SEGURA Ünha crítica fe ita· así axuda ao 

~ - . ''A Revolta" autor a correxirosposíbelserros 
SR XESUS GZLEZ. GOMEZ e .ao mesmo tempo 6.motiva por . 

ser parte da ~stimanza -inda 
Se eu fose o José' Ramóm R. · que sexa crftica'- do co_mpatrio~ 
Fernández ficaria moi agradecida ·ta. · ·' · 
pola S!.la fer()Z crítica . de "Se- Ven-se-me á cabeza a nt:)tícia 

· traballador, pode·n fac·er tan 
boas ou me llores novelas que os 

-doutores·honorls caúsa~ Nonsi? · 
Dtibida.isto XGG? E non sónove- . 
·1a·s... · · 

ANTO,Nl.Ó LIZVAZOUEZ 
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·Eo Bóveda un i·ncéndib · causou ,LJn morto, 
vários . feridos .. e cheg_-oli . ao. c.entro~·da vil a 

O lume .,que córria t:J1áis 
.. , .. · . ...• ,,,,, ' . 

que . os v1c1n,os 
o 21 de Setembro de 1985 será _lembrado en Bóved~ . . 
durante anos. O lume, que xa lev~ba pa~eado por medto 
concello, igua~ que en _anos anteriores e igual :que en t~ntas 
vilas de Galiza neses d1as, perdeulle desta vez o medo a · 
capital municipal e a p_onto1 es~ivo ~e chegar · 
ao mesmo Axuntamento. Atras de1xou un morto e un 
ferido 'rodeou doce .casas e chamuscoulle os canalóns e as 

. . persia~as · ·o interior salvouse ainda non se sabe como. Eran : 
as seis da' tarde e pola rua principal,· a estrada · -· 
Lugo-Monforte, ao longo da cal se estende a vila;· os coches 
cruzaban con luz de cruce. · · 

O 21 de Setembro é o San Mateo . A esas horas o alcalde, Fer
e na ·cercana parróquia de A Par- · nando Ca.rlos Rodríguez Pérez, 
te, nos lameiros \que cruza o rio era avisado por u.n número da 
Cal;>e, moitos vicíños dos arredo- Garda .-Civil de que había lume 
res celebran a festa, cun -regado e pola banda da estrada da Rai ña. 
bon xantar. No· mesmo Bóveda, Ao perguntar o alcalde pola sua -

. .. e ben pasa<;ias as tres da tarde, , gravidade e polas dimensións que· 
outros viciños preparábanse para podía alcanzar, o núm'ero _respos-
asistir-a un enterro. . tou qae o lume estaba -amáis de . 
· O fo_ntaneiro ·municipal lava.- · 490 m~!ros das ·casas e -que o 
ba os filtros da depuradora. no . ven~o ~m~. do Sul, polo ~I ~non 
el")córo de Vilasouto a bomba · hab1a pengo .. O Garda _ md1~ou 
utilizada fornece de água a Bóve,, ademais que non _podia ir ali nen
da e a outros once núcleos de . gunha parella porque todos esta-
povoación cercan.os. ".Parei. a ba,n _noutros incéndjps, sendo. el 

· · bom.ba para descansar, declarou, o UR!CO que quedaba no cuartel. 
non me· din canta do lume, ade- · 
mais esa serra arde sernpre". 

· Can efeito, esa pequena serra, · 
lindante co. principal núcleo de 
·povoación do Concello, ten ardi
do outras veces. Na nosa visita, 

. alguns días despois ·do iñcéndio,. 
pud_emos compro.bar como o 
queimado estaba -compósto por 
toxos, silveiros e ñomeadamente 
xestas. Xa se imaxinan ... Por isa 
ningwén lle concedeu máis _im
portáncia que a calquer outro 
dos ~2 lumes -que ese ·mesmo dia ; 
convertian á províhcia de Lugo 
nunha · imensa fogueira. (No fin 
de semana con que culmin9u o 
mes de Setembro producíronse 

Vento dó Norde 

0 -lume até ese momento circu
laba a rentes da vila: en dirección 
Norde ·(logo veremos que un lu
me · p'ode alcanzar . surprendentes 
velocidades). P-ero foi nese mo
mento cando, ao par.ecer de ma
.neir;:t · imprevista para tooos, e'm-

. pezoy a soprar en sentido con-' 
ti-ário. Unha enorme fumareda 
toniou ~Fltón o ~miño da vila, o 
lume, .detrás, convertí ase no rei 

visitar e lamber na porta das ca- . 
sas. o lume oubeou á SUá manei
ra, os ·viciños dixeron que ao ar
der lembraba o sonido éJo mar ~ 
derreteu os canalóns. e as . persia~ 
nas das vivendas e non comeu 
aos animáis, pero levouse duas ri
mas de leña, Un palleiro situado 
a caró·n dunha ' das primeiras Ca
sas veu dar en facho instanténeo. 
Igual lle sucedera aos · piñeiros 
con. _qúe antes se encontraran as 
Brigadas de Protección Forestal. 
Alguri brigadista ·penfou - entón 
que rien empapados de gasolina 

. podián dar tanto li.Jme. · 
· As primeiras ·embestidas do 

fago, a unhas d6cias de metros 
das casas, foron-contestadas ·po: · 

. la Brigáda de Bóveda e · pala de 
Salcedo (Póvoa de Brollón) .. A 
primeira delas estaba facendo un 
cortafogos cando se viu surpren
dida polo lume que ·cruzou a es
trada e comezou ·a· alancar. O 
grupo quedou rodeado ·e non · 
pudo c_onti"nuar, nen ·baixar· cara 
a povoación. A brigada de Salce
do, ·provista dunha car.roceta con 
motobomba, pás e demars mate
rial, encontrábase··-daquela _no 
meio dunha arada duns vinfe me
tros de ancho, o lume ·veloz inva
diu a zona e ·9s.homesapenas al
canzaron a correr por un lateral ·' 
cara a estradá. ·Sentir.on 'os pasos ·· 
lentos ao. enterrárselle os pés na 
terra recentemente éntravesada e 
viran a Ramón Castro Rivera, de 
62 anos, vi.ciño-de Sal~edo, tra
tando ·de fuxir, entre berros de 
"váleime, valeime" e perdéndose 
entre a fumeira. "Nor.i. pudemos 
facer nada, a .min menos mal que 
me axudou_ o meu primo" con
tou despois LJR dos protagonis
tas. As muxicas cruzaron. a finca 

· entre o vento e o fume e foron 
prender nas xestas de enfrente. 
Güizá, coméntase, que o Ramón 
se atontase co· fume, quizá s~ fi
case quedo no meio da arada, 
deitado e cubríndose de terra· se 
tivese salvado. · 

Os demais membros das duas 
· brigadas, un dos cais ap~recia co-
mocionado, reuníronse nun la~ 
bradio cercano, rodeados polo 
lume ·e ,sen posibilidades· d~ saída 
imediata. · 

"~asei m()itó medo" 

A emoción e ·a impoténcia-espa
llouse entre a povoación d_e B.ó
veda. O rumor empezou a . fa lar . 
de vá_rios ·niortos e feridos. . . 

Os asistentes a un enterr.o que 
.se celebraba nes"es instantes dei-

. ~arian . só ªº único que non. po- . 
día moverse, para ir tomar •. o . lu- · 
me. Na rua principal non_se vía o 
autobus a máis de seis metros. · 

·o ·panadeiro, un home novo e 
cjmprido, lembra e lembr~rá por 
moito. tempo aqueles. ~ornen.tos, 
desde a sua casa ea cinco centos 
metros ªº rea_or todo está negrq 

· como se dunha mina de carbón 
se tra'tase. ~'Pasei moito medo, 
dinos, todo foi moi rápido, can
do vin o lt.ime fun ~xiña, pero xá 
·estaba ardendo todo" . . : / 

xente está máis tranquila · recoñe~ . 
ce que .ainda que houbese água 
arderia · igúal. Unha mangüeira 
serve para pouco cando as xestas 
chegan ás cásas." ' · · 

Desde as emisoras do servício' 
contra incéndios comezaron a re
petirse os av_i$os. A notíciwdun 
home collido no~ lume serviu pa
ra · movilizar de imediato a duas 
avionetas con base momentánea 
en Compostela (ian volver a Ma
drid pero,. ante as contínuas cha
madas, permanecen en . Gal iza 
qin~a nestes dias). De pouco.ser
Vil:I, non vian co . fume e ao cabo 
ardeu todo. A'!i casas salváronse, 
pequehos ·cortafogos, baldes de 
água e a construción de cemen
to evitarqn a traxédia. 

A brigada de Salcedo 

A Brig.ada de S_alcedo, da cal for
!J1aba parte ó morto; xa · ten un 
.membro en situación dé invali- · 
j foz total, brazos e cara deforma-
dos "'a causa dun incéndio en 

1984. En Martín, parri>quia moi 
cercana ao lugar do incéndio, xa 
estiveran a punto de arder duas 
casas º- ano pasado . . 

o que nos informa agora é o 
capataz da Brigada de Bóveda, 
forma.parte do servício de Prote
cción ·Forestal e ternos que loca
lizalo na· sua base:. o viveiro "Os 
Trol los":· "Nós ternos que vixilar
o noso pero cando fai falta irnos 
ao dos viciños. Din- que hai que 
pór en funcionart_lento Protec
ción Civil pero non teñen presu-

. pasto e ·as ' brigadas . voh.intá
rias como irnos facetas se os vici
ños ·non apagan nen o del~~? 
Irnos nós a eles miran e dinnos 
qüe é a nosa obrigación, que pa
ra iso nos pagan e non é certo, a 
nós non nos paga~ para iso'-'. 

'~ Ese dia as brigadas estiveron 
até as seis da niañá. Andaban ex
tenuadas, toda a noite sen dor
mir, comendo e bebendo mal e a 
desora e con incéndios todos os 
días". 

Coa bombáda depuradora ce
rrada, a pouca agua que chegab.a 
ás casas comezou a ser motivo da 
xenreir'a dos vic'ños. De·contado Os viciños xa teñen que con
che·garia ·aviso ao fontaneiro - tarlle aos netos: como corrían 
quen abriu a bomba e concen- • diante do lume. 

J." -

na Gal iza 210 ihcéndios). · 

· do 1T1ato, os piñeiros co"me~aron 
a arder a lampadas. Cómo os l·o
bos das nóites de invernia, segun
do relata Fole, novi~ino munití
pio do lncio, un medo nevo ia 

trou toda a água da zona en di
rección a B~veda. "Ag!lra que a M.V. • 
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O BNG cos candidatos históricos 

Poucas 11ovidades · 
nas listas eleitOrais 

. - ' ~"' .. -

;. . 

Xa se están a apresentar -as listas de candidatos para _'as 
eleicións autonómicas, pero me·ntres ·uns as teñen 

definitivamente conformadas, na direita aindá andan 
encerellados en liortas internas . . 

'.tidadáns que· nos dan ó' seu 
voto" calificando segUidamente 
de- tomadura de pelo q1.:.1e "uns-
cidada nos que ,votaron uns: 
postulados 'políticos hon podan · 
ter representantes; iso étratalos 
de menores de _iclade". . 

Anunciaron ·tamén os··repre
sentantes 9o BNG q1,,1e desde a 

,emigración 11.es pediron que 
fixesen _campaña fóra de Galiza, 
asi como que representantes 

·das nacións europeas sen Esta-:. 
do vah vir apoiar a campaña do - . 
BNG, en mostra desólidaridade. 

. benuñciar.on tamén a marxina-
'ción q.ue·está a sofrer o-SNG nos 
meios de- comunicación, anun- · 

· Giando que se v~i - celebrár -un 
·programa de "La qave" cos 
candidatos ás eleicións-galegas 
on~e o BNG non· vai e~t~r pre- . 
para que se n.os escojte': , afir:
maron: · · -

A~ lis.tas ·do PSG-EG .. · 

Tamén o PSG-EG apreseñtou as 
stJas listas, afirmando q·i.Je o 
principal "obxéctivo e imp.edir 
que AP siga gobernan-do en . 
Galiza ~'; .e· "conseguir -un grupo 
.pa.rlamentário próprio". 
· Nas f._istas non hai moitas 
navidades a non ser a. xa sabida 

-da auséncia dé Ciáudio López · 
Garrido, e a menqs explicábel do 
sindicalista de Astano,. Xosé 
Díaz. . · .. , · _· . 

A Candidatura ·do PSG-EG 
pela Coruña encabézaa Antóñio 
·M.artínez 'Aneiros. Séguenlle 
Xan L.:.. Facal e Domingo Mérino, 
ex alcalde de A Coruña. Por 
Pontevedra OCL!Pª .o primeiro 

· Bloque Nacionalista Galego, 
Partido Socialista Galego-Es
querda Galeg e Partido Social is-

· lugar o parl·arnentário Camilo . 
· 'Noguei,ra, seguido do .abogado 

· lugares Emíl.io López Pé.rez, ' Martínez Randulfe e 0- .sindica
_Secretário Xeral das Comi!?ióhs · . Hsta de· Ascon Manuel Currás 
Labregas, X'osá Cuba, responsa-·· Meira. En Lugo a. cabecé1ra -de 
ble da INTG na zona 1.ucense e ·· lista e un.ha müller, MariaXe$US 
Oonc~ición Torfes, economista , Díaz Sá.richez. De .número dous 

• ta Obrero Español veñén de 
apresentar assuas listas para as 

- eleic.ións autonómicas, pero 
mentres os dous prime iros as· · 
apresentaron como defin'itivas, 

de Ribadeo. En Oürense volta .aparece .Juan Carreter.oet;le tr:es 
a ocupar o primeiro lugar Alfre.;. Xosé Lois Vilar: · 
do Suárez. canal, ·seguido 'do - En Ourense apreséntase por 
Procurador e Concellal de O Car- este . partido ~orno n(lmero un o PSOE, mália numerosos apra

zamentos, non pudo conseguir 
facelas definitivas xa que un dos 
candidatos, Benxamin Casal, 
anunciou l_ogo, que non se 
apresentaria, deixando as.i aber
ta outr_avolta a liorta na provín-

baHiño Xan Alfonso García _ X.L. Rodríguez Ureña, ocupando 
López, EtelvinoBlanco da INfG e os postosseguintes~.R. Guitián 

· o humorista Xosé lois.· 'Rodríguez ':e Xosé 'Blanco Rodrí-
Pero o BNG ·non quere facer guez. 

. cia de Lugo. . · 

campaña en 'base a ~pérsoas, 
segundo püxó. de manifesto
Bautista AJvarez :ria .apr.esenta
ció'n da candidatura de Pontev.e- . 
dra, porque "as persoas poden 
traic_ior:iar pero as a'lternativas é __ 
moito máis 'difícil". . 

As apresentacións do· BNG' 

Pola sua banda o BNG que 
apresentounos o venres dia 4. 
nas distintas capitais _en actos 
·simultáneos, despois de faca-lo 
para a prensa en Santiago, Aon 
contén moitas variacións con 
relación a eleicións anteriores. o Bloque Nacionalistá Galégo 
. Repiten asi tres cábeceiras no apr.esentación das suas can-

de lista das eleicións autonómi- _· didaturas criticou aos partidos-

O.PSOE e AP ainda a ,voJtas 
coas listas .. · 

.Q Partido Socialista Obrero· 
·~spañol apresentou tamén- as · 
sa~s· listas depóis de moito§ 
.aprazamentos, xa que · en Lugo 
estaba o ·p.roblem-a .de Gato 
Soengas que' non queria ser 
relegado en benefício dos ho
mes dé Paco Vázquez-Geferino 

cas, ainda que Bautista Alvarez "que cámbian de nome·en cad~ 
,. se apresente por Pontevedra e eleición o mesmo ·que fan .as · 

Beiras, que substitue a Cláudio orquestras .más en cada tempa-

Díaz, e en Ourense· os -intentos · · 
dun ·sector dé incluir ao G9ber-. 

LóPez Garrido no primeiro posto, da, para asi poder coller,alguns · 
. encabece . a candidatura pola contratos .de incautos";' referí-

Coruña. ronse outravolta a que estas 
Polo demais son .. personas eleicións non son presidenciais, 

coñecidas -dentro do camp_o sin- como as qu·eren facer apárecer 

nador como cabeceira. .. · · 
A li0rta erJ Lugo·queda aind_á 

pendente, xa que ·ª-en·xamin 
Casal~ que aparecía nas listas ño 
terceir6 lugar, rnanjfestou que 
non se apresentaria. ... · -

PSO_E e AP, senón para ellixir o 
dical, cultural, ecoloxi.sta, ou Parlamento; criticaron a autono- · · 
ber:i xa con .cargos institucio- mía por estar valeira de contido, 

O .PSOE quédase así cÜ.h · 
"ú_nico .independente'', Alfredo 
Conde, qué rien é inqependente. 

na is. · · pola sua falta de competéncias e 
· Asi por A coruña, ocupan os pola sua conformación, ao mes-

postos seguintes a Xosé Manuel · mo tempo que cdticaban a Albor 
Beiras, Carlos Vales, Secretário e a Rosón como demócratas ou 
)foral de ADEGA, Rivera Arnoso, - galeguistas e a outros partidos 
alcalde de Fene e Rafael Mouzo que hai pouco tempo reclama-
Alcalde de Corcubión. . ' ban a "autod~terminación para 

En Pontevedra encabeza a Galiza" e na anterior lexislatura 
candidatura Bautista Alva·rei "expulsaron' polo -mesmo aos 
seguido de Mariano Abálo, nosos deputados". No tocaAte á 
concellal de Cang·as e Secretário- -preséncia dos representantes 

· Xeral da UPG, Franciscp Trigo, do BNG no parlamento, Xosé 
· Teneñte de Alcalde de Camba- Manuel Beiras ·manifestaria·que 
·· dos e Vítor Vaqueiro, escritor. "se saimos elixidos irnos . estar 

· ·En Lugó, adema is do cabe- ·por 'que para iso ,nos a presenta- · 
ceira, o actual deputado Lois mos e ali irnos defender o que 
Diéguez, ocupan os primeiros queren que defendamos os 
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e menos gal·eguista histórko, ' 
. porque ·nunca foi tamRouco 
galeguista. . , . ' · 

-Pola. sua banda. AP debátese 
en fortes loitas inierna-s ·e CG 
non se dá decidido. Ao mesmo 

- tempo, a ·Federación'Progresis~a . 
·e o Partido Vertice Verde non se 
poden· a presentar ás · eleicións. 

Dic!3r tamén que cando este 
periódico estexa .no prelo; está.'.. -
rase a : celebrar ·en Madrid un 
xulganiento pola usurpación das · 
siglas PSG por parte do: PSOE. 

E. L. 

·lonxe . ·de ·fon·seca 

1-

A COl"rup~ión 
·que .m.e<lfa .. · · 
LOI~ DIEGl}EZ 

. Ün grupo de xente, conser~adora . ela, co,htaba o outro dia mái~ 
· :. , con r~iba\qÚe con surpesa,.o descontento d,unha grande parte 
· do · funcion-ariadq por acontecimentos gue .e~taban a acorrer 

' nun rJ:lunicípio de-·capital de província~ Na sua conversa enfia-
. ban casos concretos, como que o Xe~e da Policia Municipal en- · 

.viara-l;Jnha ·carta ao Comité de ·Empresa comunicándolte quB os 
axentes do seu servício (eran catro) que uns meses .antes foran 
elixidos como delegado$, no11 poderian concorrer ás reunións 
dese Comité en nengun dia da semana, xa que o trabal lo a de
senvolver non llelo ·podía permitir; ou que- nas últimas·oposi- : 
cións a Auxiliares Administrativos xa todo o mu_ndo sabia de 
antemán quen ia levar_as ·prazas, "e atinamos ~repetian-, levá
ronnas as catrO'•persoas relacionadas co alcalde e outros conce
llais-de AP" .. . 

Tamén contaban que na promoción interna dós próprios 
. funcionários a alcaldía primaba aos que·tivesen carné de AP, 

chegando h~bia potico a arreciar ao mesmo Xele do Servício 
para meter a outro funcionário moi coñecido pola sua incom
peténcia e vagueria. 

O que a min me surprendeu, en princípio, -foi que os que ta
laban destes e outros casos do máis escandaloso fosen precisa" 
mente persoas IJlOi.achegadas ás teses dos aliancistas, alguns de
les mesmo militantes coñecidos.:E facíano abertamente, como 
se xa non Ues importase qlJe os-sentisen. 

. · eero a causa é, realmente, asi. Nos concellps, deputacións, 

. organismos ·da Xunta e do Estado, etc., comérciase hoxe coa 
ideoloxia dun ·xeito que mesmo escandalizaría aos vellos fas
cistas do franquismo. Comérciase coa ideoloxia e mesmo con 

· cartas. Moita xente sab·e d_un concellal que se botou á facer ~n 
chalé empregando material e persoal municipal e que acabou 
por dimitir, ·ainda que a sua /actuación no pa'rtido reacCionário 
e ·no próprfo ·aonceHo segue a ser manifesta. Estou seguro de 
que o véremos metido nas listas de AP _nos próximqs comícios 
para os concello.s. _ . · . 
. · Coido· que_. hoxe existe un ha conciéncia ·grande, so~te esta 
situación que non .se limha -só ás casas consi-storiais ou outros 

- organismos, pois · os que teñen peitp para órganizar o abuso e 
a. corrupción de portas adentro téñenno tamén para levalo fó-

. ra. Tanto é asi qúe nestes meses pre-eleitorais existe unha ·ca- · 
rreira ·contra reló para encher baches, pagar aos caciquiños, 
arranxar miudezas nas ·zonas de influéncia, etc.,· etc. E non son 

· só- os de AP. Tamén son públicos os casos escandalosos que
acontecen· rias parcelas de poder que domina o PESOE. Nunca 
foi bon· repartillar r-esponsabilidades entre dous·, porque os 
dous sempre acaban sendó un. Proba diso é a corrupción que 
existe na nosa sociedade apoiada e potenciada por dous partí-

. dos qu~, se non ·o r,émediamos, traguerán a desfeita e a ditadu- . 
ra para a n.osa nación. é\si o deixamos escrito. 

J 



XOSE M. BEIRAS 
, · tribuna:~ de · tinta · pra se ocultar coma 

único mecanismo defensivo, é 
decir, que desaparece . .do mapa 

Escribo: Felipes, Gerardós e 
Femandos, no~ Servan~,os, 

conste. Non esta en cust}on a 
filibusterfa, logo. E escnboos 
· · así, en plural, p<;>r9ue son . 
xentilicios coloqmais, ei:i fala. 

povular como certos treitos de 
dmastías re~das de outro~a. E 

. máis porque son arquetlp~s 
caracteriolóxicos, qe especies 

da fauna pohtlc~, en 
. nomenclatura non linn~ana 

senón caseira e artesan. 

O. ~quetipo Felipe(s) é un 
ex-Jov~n_, ex-Est1:1diante e 
ex~Catohco. . DIBgue 0 
presbite~a,do rmprrme, ca- · 

rácter, e indelebel, perdur~b~l 
mesmo cando. se saeI].. O ·ter ~1-
do Xuventude EstU;d8l1;te Ca~o
lica -tamén. Do prrmerro se1ca 
sabém6s moito os ~fo BNq~ s~
gundo algún lamelibranqu10 fl- · 
dalgo e certo cond~ sen fe~do 
que andan polos ermo~ ~tena~s 

. · como "puta por rastroJO , mal:s 
eu. podo ase&Ura~os q~e a mi
ña esperienc1a· es1stenc1al blo
queira nurrca me forneceu fon
te ningunha de tal coñecemen
to. De certos xeq.ues. (ou 
XECs), sí, en troques, po1sque 
tivemos e tem~~qDe aturalos, 
alén os nosos· llifües pro no en
torno. Tivemosz primeiro, sen o 
ex na nosa vida pasada, coa 
suá proJ?ensión ao eticismo su
perferoh tico e á confesión per
manente e permanentemente 
ociosa. E ternos, agora, co ex 
anteposto, nas instancias cen
trais e {leriféricas de goberno e 
ademimstración do Estadq. 

Este arquetipo vive en ~e
dios acuosos momos e avoltos. 
Luce ben e leva o bico do narís 
prendido no ár ,' coma o pensa
dor do ensaio orteguián,no que 
Don José · descalificaba ao de 
Rodin, a forza de ser ese ensaio 

. e mailos outros do primeiro fi
lósofo de España e quinto de 
Alemaña a literatura máis avan
zada na que pasta intelec~l
mente, e r.emoe logo, este sm
gular arquetipo . . 

Sofreu e . sofre innúmeras 
metamorf oses sucesivas a partir 
dci .seu· feitío inicial; xornaleiro 
agromeridional descamisado, 
casaco de · cóiro luí do elvispres
leyano, vendedor <le biblias ti
po Don J orgito el inglés via
xante de cassettes en coiexio 

FeHpe·s, ·. Gerard<>s, Fernando!; · · ou carta matjña, coa só co~se
~uencia perxudicial de qúe ta-· 
mén- fai desaparecer d·ese mapa 

. {contribúciÓ~ · á s_átira· de .an'imalía políti-ct;il · 
con il aos pesqueiros da GaliZa 
norde. Témese que, en xusta 
correspondencia, os mariñeiros ,, -
deste país va~o ~otar en tr9-

-- de xordonil:Ídos, . asador · de 
·manteiga, distribuidor de seda 
e febre runarela no Far East do 
globo. ,A última metamor{ose a 
vir, previsíbelmente de imedia
to e a que describí u Kafka· en 
reiato soberanamente arrepian
te. Mais en conxunto a órbita 
metamórfica encadra: no retra
to de Dorian ·Gray máis ben ca -
no p_ríncipe feliz. 

. Un día cáseque outonizo do · 
1974,, o ·árquetipo Felipe(s) 
yoltaoa · cormgo en microbús 
dun contubernio eri- casa de 
exetcicios laicá da Friedérick-

. .lEbert. Sentado antre min e a 
xanela do bus, ao pasarmos po
las afóras de Baq-Godesberg, 
espetoume en tono solenemen
te escandalizado: · "Pensar, Bei
ras, que· eiquí a SPD alemá re-· 
negou do marxismo no cin
cuenta e nove!" .' Hoxe prefire 
morrer dunha coitelada en Chi
cago ca vivir en Moscú, e sinte 
unha repentina paixón indis- · 
criminada polos gatos. Tamén é 
presidente dlin goberno· psocia-

-lista. · 

O arquetipo Gerardo(s) é 
un ex-galaxián, quero de
cir, oriundo doutra Gala-

- xia. Din que diso non lle 
gueda máis ca o gá (G) inicial. 
Mais é un mutante. Inclusive nw
normativa apricada á sua per
soa, e i$o a contre-sens. En 
tempos de indefinición oficial 
no asunto-paSouse do gé (G) es
pañol ao ~iz (X) galego. Apm· 
bada a normativa autonómica e · 
o xiz con ela, fíxose lusista{G) 
- {,ou será que retornou ao gé 
español? -- -

De retornos este arquetipo 
sabe algo. Na mocedade fora 
aviador de guerra azul -s.empre 
lle ~ostbu voar. Transitou logo, · 
a pe, polos cómaros do eiqo de
mócrata-gale~uista-anti-fra:g.
quista. Nesa epoca tiña, nas ter
tulias dos cenáculos intelec
tuais da sua _galaxia, o sinalad6 
cometido de relatar o chiSte de 

- "¡Lupia, cag<:>na!" -e facíao 

. · · · 9.ues de votar, ponendo en pra-
ben, disque . .Cenáculos nos que o arqúeÜpo Fernando(s) é · tica unha .xa vella consigna pe-
a besta negra mijs fedorenta un ex-péss~go -"-PU ~exa, xega doutrora, cando do . refe-
-do xeneral de olios moles · · · en estnta filolox1a etrmo- rendum liquidador da creba de-
abaixo_: era un señor de lugo · lóxica, pérsicµs, .de_' Persia, mocrática e inoculador da con-
que polo. ehtón adivertíase en vulva: p-exego. Nesa caste coñe- tra:rrefon:na: "Se votas, non os 
ministerios de información re- · · cida polo termo·· vulgar había botas" -decía con ilusión. Da-
presiv~ e en contrihy.ir á estin- de todo, como en botica, con- quela non deu moito resultado, 
ción do ·galo de mo:µte ou uro:..· forme se botou de ver despois · mais agora sí que vai operar no 
galo .. (Na ~stinción dé gal-egos nos diferentes vieiras detectá-· subconscente colectivo, agui-

. xurdios . tivo. menos fortuna, • beis nunha análÍse -evolucionis- lloado.pola fame e a friaxe das 
porque as ideas e as . letras, xa ta. Do mesmo ·xeito q~e nos · augas na invernía: · 
se sabe, sempre foron inmunes antecedentes ev.olutivos dos ho- · · . O ,.pior do asunto é que esa 
á munición. e á.s armas, a pesa- iriínidos -houbo especies arbon- · rara filia polos peixes, ou furor 
res . de . ~Qnfabulacións com_o a caras que · nunca endexamáis ü;tiolóxico, disque· é síntome 
que simbolizaba daquela c~rta desceran a terra firnle, . nin se. dunha tendencia xa non ao es- . 
foto · de Azorin co devandito soergueron pra convirtiren en tancamento -eyofutivo no esta-· 

· xeneral que. ·lucía .pendurada, mans · os -membros · dianteiros, dio · arborícora senón a unha 
tal foto-cantiga . de escarnio nin eliminaron o rabo prensil, . alarm(Jn,te evolución regresiva . 
exemplarizante, na biblioteca '. nin deViñeron:: entes de razon, . cara as orixes acuátivas mariñas 
dalgún actual delegado dos nar- vontade e· sensibilidade nin de-. · , das e_species vivas do planeta. 

· cisos gobernantes de Terra An- · tentadores 4outr~s valores ~ · · Nas ·cartas de navegación do -
cha. Tampouco a' fortuna lle os do funambulismo. propio - arquetipo Fernando(s) estaba · 
sorríu. ,ao señor de zapatóns na - 'dos ,macacos titf; senón,que pe- sinalado o itinerario de . acceso 
estmc1on do gal-ego coma espe.,- . renemente ~egwron a ·and;u.-po- persoal a Bruselas vía Oster1~_e, 
cimen lingüístico, a pesares das · las ramas e agatuñar coma tre- Bruxas e Gante - vía manna · 
suas temperáns fazañas serV'Ís a . padoras . en versión animal e até o primeiro, e fluvial, en pé-
prol do ingreso do .aparello fas- non _.vexetal, así tamén aconte- niche ou gabarra,- dende alí. 
cista represivo dese esp·~cimen ceu ná especie da que procede Era a sua roita prevista, é decir, 
nun estaribel chamado Unesco, o arquetipo Fernando(s). · cara . o Nordés e .nori cara os _ 
dos cepos de tazar ·galeses con- Hm;ibo de ·tpdo. Hóuboo_s xuntoiros do . Noroeste (nota: " 
tra os os.tes. culturais dos gallae- · que levaban dentro o horno sa- · aséptica denominación usual de 
cos) descargas· de veneno contra · p~e~ e ben se víu xa daqúela,. Galiza . nos. meios madrileños 
revistas -veraces e ferrollos ás houboos · que · andaron e inda oficiais de sempre). Noütras 
portas da libertade .ideatória). . áñdan de ·macacos, e hóuboos, yerbas·: cara o embígo da Euro-

naturalmente, que se revelaron pa mercante, e non cara as bré-
Encetada a transiéión --ma-

5\uilladora da mala vida pasada, 
licenciada a garc;la moura, e _ 
blanqueadas de ·democracia 

. rúas, fontes e fachadas coma 
nas ant,igas époeas de peste, · 
amén· de bendicións apostólicas 
depuradoras das alnias, as bes
tas - ·negras _ tornáronse gale-

- gos coma tí, e o arquetipo Ge
rardo(s) fixo · unha -demostra~ 
ción: prática do eterno retorno 
- non o _nietzschéá,n, se cadra, 
mais sí ó da síntese coas oriXes 
de avi_ador azul, ou séxase, voar 

. altó no sic transit gloria mundi 
sin deixar de. andar a pé. Ora
J:>én: como esque~eu a: técnicá. 
da. navegación Jtérea adeprendi
da na sua mocedade, é seguro 
qu~ se vai esfragar. 

seren nidios arbotícoras· -esce- temas e QS trebóns da Fisterra. 
· lentes, iso _sí;.pro pra nunca en- Mais na ciiSe mitiis-terial que se 
dexamáis mais :Qrosimos do ho- cociñaba dentro da crise xa co-
~o. sápiens .~t . honestus ca os · ñe_cida de tódolos que a pade-: 
rinoceros de lonesco. A dife- cemos ""7os currantes, como se . 
renda máis serisíbel ·con estes dí agora- semellou . que o bo-
outros estriba en que en vez de _ yero dese carro ía trunfar e de-

. b:ruaren de x.eito estarrec.ente capitar · ao · xefe do, arquetipo . 
emiten grititos .agudos e entre- fernando(s), de xeito que iste 
cortados dende_ a ramallada da acordou arrombar o seu feble 
floresta institu.cional. . polos peixe.S; queimar ·as naos a 

Ese arquetipo Fernando(s) é tempo, e facer uso das suas do- · 
un bó peixe, ou cando · menos tes arborícoras pra pegar un p 
sique sabe de peix~ta e lumbri- . pincho cara outra ponla da flo
tante. En realidade non hai tal; · ·:r:esta institµcional, como postu
a xulgar polas resultas das suas . · lante a xuntoiros autonómicos . 
angueiras -nesa· 0rde de .causas, galegas: Dios lle COl'lserve .o ra-
qU:~ro decir, na ordeadón .Fe~- bo prensil pra gue non se esna-

. xeua. En Portugal os marme1- fre, cando o -bo leñador tale a 
ros da Galiza sul chámano a lu- . árbore na que se. arrandea o ti- . 
la, porque emite un borrancho tí. · / 
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Marina leda 
Se buscas Qriviléxios 
non chames a esta QOrta 
"O futuro está claro: hai que moverser hai que conquistar . 
· o trabal{o. Marinaleda,·Andalucia é unhá ofa a presión 

que vai estalar". Mon:cho Fernández estivo alí. este é o seu 
relato. 

Cando o "duque· del Infantado" 
se ergue, despertado por unha 
suave e monótona voz do vello 
servidor, e pré\!fo aseo persoal 

· (lavaranno tamén?.) e almorzo in
glés, e se lle dé por repasar a·. 
prensa matinal, é posibel que no 
ABC lera que nun pavo andaluz 
voltaban t,inirse para conquistar, 
despois de séculas, aquilo que é 
deles: a terra. . 

Tamén entra dentro do .pro
b~bel que o excelentísimo?, se
ño r? adiviñase, quizá advertldo 
polo seu vello abogado, que ese . 
povo, Marinal 1eda, quedaba á bei
ra das ·3.000 hectáreas (3.000 
cam pos de futbol, para nos en
t end er) que el ten no término de 
Estepa. De todos os xeitos, co
mo é dono dout ras 11.000 perta 
de Carmona, e, ademais, nunca 
pasou pór ali, seguramente . o 
conseguinte baño na piscina do 
xardín non se verá alterado . o 
máis mínimo.. · 

Vai un calor terríbel. A 22 
Km só, · Ecija apresenta a média 
de temperaturas máis altas da pe
nínsula. Só . hai un autobús pa
ra mañá. Fumos a d edo .. Os llar· 
tifúndios, para nós acostumac1h:.s 
a ver propriedades peq1..1enas e· di,
vididos, teñen un ha miisltmr:a1 de: 
desconfianza e atract l\1! 10 . Est:a1·
mos en zona de tradición libertá
ria, asambleária. Lugares nos quo 
o fascismo se ensañou. 

-Onde id es? d íxonos aquel 
home gordo, nun coche que pre
cisaba un bon lavado, co acento 
raro, que para min asemellaba 
ser manchego-andaluz. 

- ;A .Marinaleda. · 
- A qué? 
-Neste 'a qué?' notábase re-

celo. Resulta que un ten unha es
traña vergoña de ir a estes sítios. 
Sabes que hai moita x·ente que 
gosta de ir a estes "sítios de mo
da progre", e non sabenestar. 
Igual de ridículo é ir a darlles es
cola de loita de clases aos ·xormi
leiros de Marinaleda que de revo
lución ás nicas. E xa sabemos 
que· de iodo hai. · 

Pero !iai un lingliaxe de mira
das, de sorrisas qU'e rachan con 
esas pequenas murallas. Aos cin
co minutos talábamos coneste. vi
ciño de Marinaleda, da loita, das 
terras, da água e do poder. 

Cando entramos na casa de 
Antónia ~ Moreno, qeixamos o 

es.tado crítico 
XESUS VEGA.· 

calor. Empezamqs a talar, xa 
non pararíamos. 

O mestre de "sociais" qile-.logo · 
foi alcalde · · 
Cando estaban, hai w1s- oito · 
anos, no EXB, tiñan un· mestre 
de Sociais que lles empezou a 
aprender a falar, si, a discutir te
mas, a analizar a réalidade. Inda 
por riba, por. cuestionar,"cuestio
naban até á escola. Un dí a, a 1-

. guén, seguramente de perfeitas 
maneiras; engarabatado (daquel~ 
a arruga non era bela) tentou ·dc 
botar a ese mestre, ou polo me
nos trasladalo. Os rapaces e rapt:
zas desa escala · inventaron a fol
ga, o · non ir á escala, para ama
sar que estaba con el, que con 
ese mestre daba gasto porque, 
qué demasiao! até podian talar. 
Ese mestre seguiu, non só na es
e.ola, senón no povo. Hoxe · en 
dia_. é coñecido por "o alcalde de 
Marinaleda", inda que o's viciños, 
con el, din que o alcalde é todo 
o povo. 

Estábamos nurnha praza moi 
bonita. ~ cunha fonte. l1..1 m inosa. 
C-a1r1111:l1C1 1e·:s.ti11e1111 a. ¡pon to de· tira·r a 
·••;¡p1.a11111a~'1' dlo1 me111.111 D l1111c~idos aiD 
1c:ha11rn ,.. h1a111.111b1D 1q11LJ1ie! me iimpo-
1dfüLJ11 1i:::11om1e1Wi1e1ir· 1e.1$111e· p·eiq¡Lll•enia' . .actü· 
.aJ11íllt 1i1e1C1CJllllléJK1 iii1C111IJ11,, 1Co11111111en11táirio111 1íl O·S 

. que 1e1sa 1p1ra:z.a cham á'base· antes' 
'' 18: de Julio''',' esa te rríbel data 
de verán. Daqueila no11 tiña nen 
árbor'es, nen baldosas, nen fonte. 

Entre todos non só a fixeron nos 
"dqmingos Rojos"', .senón que 
tamén a limpan. Agora ten un 
nome que falt;i moito de qué vai 
o chollo, "A.venida da Liberdc::-

. de". Segu íronnos ' contando que 
· tamén fixeron un Polideportivo, 

vivencias, ptantación de árbores, 
·que ·están en vias de culminación 
as obras da "casa da'ºcultura" do 

. "centro cívico-soclal" do -"con- · 
·sultório médico" que recollen ó 
lixo por tumos voluntários, que 
lles.. custou moito col'!lprar o lo-. 
cal do sindicato (SOC,· "sindica
tQ de obreros del campo"), que · 
foi un pracer cambiar o nome da 
plaza de Franco polo de Praza de . 
Salvador Allende, o da travesi<i 
de Ouerpo de l.,.lano polo de 
León .Felipe, o da rua de Muñoz 
Grandes polo do · Ernesto "che" 
Guevara, Sanjurjo ·por Federico 
G,. Lorca, etc. · 

. .... 

- tatal (1 RYDA, .ICÓNA, Corlfede
ración Hidrográfica) ~exa dal ~e-·· 
xa -a súa extensión, :sen cultiVar 
ou en reserva. 

B) As fincas de' máis de 200 
Ha. de secano e 50 Ha de rega
dio, cando se topen en báldio ou . 
coto de-caza. .. · 

. C) As fincas · dé máis de 200 -
Ha. de secano e 50 .. de regadío 
que se topen aproveitadas -con 
critérios antisociais, inda que re
sultei:i rendábeis para os seus 
proprietários. . 
· · Entre os latifúndios ·que ro
dean Marinaleda destacan o de 
"Pepe López''. con 11.000 Ha., 
en vários .cortixos, Duque del 1 n-

· tantado 3.000 e v_ários que ron
dan as 1.000 Ha. · · . · 

Pará cando ch.egue ó-momen
to qu e aterra retórne os seus au-· . 
ténticos proprietários, os xorna
leiros xa teñen organizadas· 7 

. cooperativas, d esde hai 4 anos. 

· .. A cf-ereita o autor d~ rep~rtaxe ·éonversando cun viciño.de Márinaleda. 

· Un tema que airontamos no 
despacho do alcalde, .ao caÍ se 
acede loge de pasar. unha porta 
CD l'etreiro que dá título a esta 
reportaxe, · foi o · da povoación. 
~os dou~ decénios que c.o.mpren
d!l o penodo 1950-70 emigraron 
11.i 3.1 persoas. Actualmente o 20 
por cen · ten·· de 15 a 24 anos. O 
futuro está claro: ·hai que .mover
se, hai que conquistar o traballo. 
Marinaleda, Andalucia é unha 
ola a presión que vai· esta lar. 

· -Pero hai moitos a.filiados do 
· SOC? -Ah! Aquí somos todos. 

-De 2300 habitantes, partic,i- · 
parqn na primeira folga de fame 
de Agosto do 80, 800 persoas. 
· -Cál é a clave? - Non se sabe . 
ónde remata o axuntámento e 
empeza o sindicato. 

-Este_ "grupo de acción" fixot,;
se como unha ·das tarefas priori
tárias a vitória sobre o ana'lfabe
tismo (15 por cen non sabían ler· 
ou escreber, .sabían firmar e IH 
(ligo-o 60 por cen). 

Até hai pouco, existían .catre 
diás de emprego comunitário á . 
semana. Faciañ . traballos, ás ve-

"O naso-poder que somos · ces absurdos, simples parches 
nós mesmos" -· dentro ·do sistema de exp lota- · Estivemos, ao remate, vendo 

fotos e diapositivas das l_oitas. 
"Agora Mariano ten a cámara es
tropeada, a . ver se mercamos ou
tra". Porque resulta que tamén 
son fotos de todo o povo, que 
ensinan aos visitantes curiosos . 
Falamo~ dá -solidaridade, da que 
receben e da que dan. Vemos 
rnanifestacións e actos por Chile, 
Nicarágua, Arxenüna. 

"O _naso poder 'segúe a· medrar, a ción- ~pitalista . . Aproveitaban 
. pesar das ameazas. O naso poder - eses d'Í~s para. fa lar, -para o~gani
que somos . nós .mesmos, conver- ·. zarse, mo1tas das loitas levadas a 

, tido én contrapoder, nun poder cabo .nasceron ·neses dias. Agora, 
do explotado, frente ao · poder sabido -é, a administración estéi- · 

. do explotador. O naso póder co- seª modernizar. 
mo un anaco de cada un para . Esta xente, tan dada última-
arrincar direitos e repartir com- mente a pasar .o verán perto de 
promisos cos seus domingos ver- Mar•naleda, pero code~ndose 
mellas e as suas loitas sen ·rece- cos duques, condesas, play-boys 
sos" (Sánd1ez .GorcHllo no seu .. de Marbella qty, inventou ·o 
!llibro '''Marinaleda, Andaluces le- . · subsídi·o de desemprego, .ridícu-

Comentamos que hai xente 
q'ue non entende ben de qué vai 
a loita, ind9 ·que se _disfarcen de 
prog resistas. Unha intención do 
povo ·en xeral é ir a Nicarágua, 
non · fa lar de 'ir unha comisión, 
queren ir todos a ver ese outro 
combate, violentamente dóce e 
libre, contra o imperialismo ian
qui, queren ver na prática o que 

vañtaos"). . lo, aldraxante, pero que cumpre 
E doado; está cl,aro, criar mi:- a función de resignación ("Mais 

tos, heróis, facer posters. ·da x~n- vale isto que nada"). A xente ' 
te de~tacad_a do povo. Eu penso traballa dous meses ao ano', o 
.que se te.ntou facer algo asi con resta a cobrar a misérfa. 
Juan Manuel Sánchez Gordillo. · 
Marinaleda é máis. El te n, tivo, 
un papel importante, pero este 
carro non o para ninguén, nen 

· sequer ese fascista que-con má 
paritaria disparnu unha ba119_ que 

· atravesou as duas portas d9 co-~ 
che no que iban Juan Manuel e o 
tenente de alcalde'. O potjer po
pular está metido nas entrañas 
do~ xomaleiros.. , _ . 

Todas, absolutaménte todas 
as decisións, municipais ou sir.-. 
·xelamente· sociais, de Marimile- · 
·da, fanse de xeito asambleário. 
Ali falan todos, llames, murieres, 
vellos, novas. Asi· funcion.á un . 
'"grupo de acción" ehcarregado · 

· de dinamizar as loitas- e a vida do 
pavo. Tocios os ·cargos son revo
cábeis "Ouen aspire a ser revolu~ 
cionárfo, que empece por .fusiler 
o· seu próprio egoísmo"; reza· un 
car:tel nas paredes do .sindicato. · 

·un.ha loita-con vacacións 

Contábarinos · estes exalunos é ó soño deles todos. Sílvio e Pa-
agofa membros do comité execu: blo sérvennos de música de fon-
tivo do _SOC en Marinaleda, que do. Xa nos tem.es que ir. Na esta-
en -Agosto, vacaCións. Valoran ción, lago das apertas, apertóns 
tarito a .loitá co"mo saber parar a . - e . mi~adas·, despois do pitido que 
tempo. Eles tamén saben agar- avisa a imediata marcha, Antónia 
dar. A alegria, a festa, a conversa míranos., lago de prometernos vi-
é~~ loita. As reivindicacións son sitas, e dinos: "Ah! Viva a revo-
claras: repovoaciónsforestal, or- · lución", cun puño pecho de ale-
qenación de cultivos, criacipn de gria e de forza. Cando nos meti-
indústrias derivadas do . agro mas naquel vagón pensei no du-
proibición de arranque indiscri: que, nos ministros, no clero e no 
mado de oliveiras, control sobre exército, nos despachos, nas or-
a mecanización para que non se des, na alegria, na paz, ·no poder 
reduz:an inda máis os postas de popular, nas apertt;is, na terra cei-
traballo, posta de novas temis en ba, no internacionalismo, e veu-
regadio; inversións en infraestru- me á mente unha frase feíta 
tura. Por outro ·lado, de xeito "Mais vale mqr're'r de pé, que vi-
imediato .p'lantexan a expropría- ver de Xoellos". Souben, outra 
ciqn de: . · . · · . vez, que era verdade·. 

. . A) Fincas d_e propriedad~ es- M0NC.HO FERNANDEZ LEAL 

.n~evq na ot.itra. E, por iso, ao ministro 
de· Asuntos Exteriores non .lle caí.o pelo 
cando recebe ao émbaixador de Pino
chet ou ao do ·Governo sudafricano. 

Era un dossegredos mellorgardadosda 
Moncloa. Moi pouco$ sabian que Felipe 
González traía de Washington un rega
lo persoal de Ronald Reagan: unha · 
camiseta coa inscrición "l love Rambo". 
Nada májs chegar dos USA, González 
visitou a sua cpsmolita adega e decidiu 
demonstrar ao mundo que o .regalo de 

O cent·ro ·da·--sua vi·da . ,;bemonstran ter un cativo ·sentido 
do .Estado" afirniou Javiér Solana para· 
descalificar a quen non aceita a expul
sión' de Bujari e .os seus compañeiros. 

Ronald era procedente. . 
Hábia que expulsar ao Polisário do 

Estado español para defender a digni
dade ocidental. "De min non 'se ri nin
g.uén" éxdamqu, botando pejto, Phillip 
Rambo. Cando recobrou a compostura 
habitual, completou a frase: 'ninguén ... 
·que non se chame Reagan, Thatcher, 
Kohl,_ Mitterrand ... " Era corriprensíbel 
este rasgo -Oe sinceridade: ao cabo, o 
Rambo hispánico é.máis feble que o que 
habita. na capital do lmpério. · · 

A rápida actuación gubernamental 
deixou, máis unha vez, coa mel nos 
beizos a Fraga. Ben mirado, 'a inda ten -
unha baza: propor a Gonzalez unha 
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tica dun governo que acusa ao Polisário 
de exercer a "pirataria" e ·~violar as 
normas do direito internacional" e 
"violar as normas do direito int~rnacio
nar· e anúncia.o próximo recoñecimen
to diplomático dun Estado -:-O de Is
rael- que ven de protagonizar un acto 
terrorista no território tunecino. 

Saben vostedes por qué Ferr:iández 
Ordóñez está mais calvo que · nunca? . 
Porque ven de ~escobrir que unha cou
sa é o Frente Polisário e outra o povo 
saharaui. Mentres non haxa eleicions, 
o Frente non pode ter a categoría de 
representante único e lexítimo do seu 
pavo. O PSOE, en cámbio, si: gañou os 

. comícios do 82 e pode vender armas a 
Marrocos coa lei nu±tha man e Barrio-

' 

exctirsión· conxunta ás costas saha-· · Ten .razón o irmán do multilateral Sola-
rauis -con baño ·incluído- para de- na·. No. PSOE sinte-se tanto o- Estado 
monstraracapacidademilitardaArma- . que ninguén ergue a - sua voz · para · 
<:fa es~añola. Seria, ao mesmo tempo, cuestionar a decisión gupernamental. 
un xe1to de acreditar a proclamada Nen ·sequer dimite António Massip, 
valentia destes.amigos do actor da Casa antigo· directivo qa Asociación de Ami-
Blanca. · gos do Sahara ,e actual a.lcaldede Ovie- · 

do.' Todos están de acordo. ·Ministros; 
Pérmita-se-me· un conse11o:- non bus- directores . xerais, alcaldes, concellei-
quen a coeréncia dun govemo que ros, éandidatos eleitorais.'. .. , ' 
invoca a "prudéncia" en política inter- - Centralismo democrático? lmposí-
nacional para non sair da OTAN pero bel. Entre outras co1.,1sas porque o PSOE 
que expulsa aos.representantes oficio- xa superou os "infantilismos" leninis-
sos dun ·Estado soberano -:-a B~pública º tas e marxistas. Trata..,se, en realidade, · 
Arabe Saharaui Democrática-· mem.:. _ dí.Jn novo conceito: o "centralismo de 

. brodaQUAerecoñecidopormáisd~62 - Estado". O Estado é o centro das suas . 
países · da comunidade internacional. vidas: Unha verdadei,ra drogá. Fara.del, 
Non busquen a consecuéncia democrá- nad~ ten sentido. Con el, todo é posíbel. 



-· ~'--. 

No mes de Xullo, o Xenera_I. An
tónio Ramalho Eanes, f>res1~en
te da República, d1solv1~ .ª 

..... ,Assembleia pondo rt::ma~~ á ulti
ma secuéncia de c~h~ac1on PS( -
PSD -Partido ~oc1alt~ta/Part1- , 
do Socia 1 Democrata. . 

Dous é;U:'lOS escasos duro.u e~e 
mbiguo·Governo do-qu~ ~árto 

Sóares fora ~rimeiró Ministro. 
Os desentendirryt::ntos entre am
bas. for'zas poi 1t!ca~ e ~ ~orte 
presión social que •a:ipnmira o 
PCP -Partido Comu~1st~ Portu-
ués- foran determinantes na 

fm/iavilidade·dun pact~ que con
tinuaba, ·n0 · primordial, ªº· da 
ante.rior lexislatura, AD .-Al ian- -
za Democrática- formada por 
PSD/CDS e PPM. Nen AD.'. nen ..,._ 
PS/PSD, tiveron ~por.tumdade 
de chegar até o fin · dos _catro 
anos previstos . A cap_ac1dade 
contestatária do· Partido. que 
chefia Alvaro Cunhal, ma_1s as 
disensións internas entre ~s 
forzas no governo puxeron fm 
anticipado. 

\ . 
Ricardo, Admini~trador de 

quint~s. desee du~ha 
família galega con onxe en 

Monterrei; un seu tio, _ ~ 
Xeneral sublevado no trínta 

e seis, matóu mais 
"vermell6ns" que os 
alemáns. Ricardo é 

militante do PPM -Partido 
Popular Mónárquico- e ia 
exei'cer o voto útil no seis 
de Outubro apoiando ao 

PSD. 
"Se tivésemos Rei non 

haberia tantas eleicións, nen 
se ia deixar fuxir a· nosa 

riqueza de ultramar . .. 
Falamos na ,.noite do cinco 

de Outubro, comemoración 
da implantación da 

República Portuguesa, hat 
setenta e cinco anos, o 
Duque ~e Braganc;a e 

Ricardo agardan por tempos 
mellores. 

Teño para min que se 
'decatou do lene sorriso dos 

meus beizos. 

O dia 4 de Outubro nova cita 
eleitoral no cimo dunha Campa-· 
ña diferente ás anteriores. Na 
primeira fase caracterizada pola 
dialéctica durísima con que PS e · 
PSD facian acusacións mútuas. 
Frente á novidade da preséncia 
dun PRD (Partido Renovador De
mocrát ico) artellado baíxo ·un 
criter iO presidenciali~ta, de 
apoio ao Presidente da Repúbli
ca, líder do PRO, mas levando 
por diante a figura pa sua mu
ller, Manuela Eanes, evitando 
un posíbel desgaste do Ramal-

. ho, e·a intelixente campaña da 
APU ~-Alianca Povo Uni~o
(col igación eleitoral da que é 
motor o PCP) nunha demostra
ción clara da capacidade organi
zativa na "toma prqpa_gahdísti- _ 

"Verticalidade, honestidade 
e corñpéténcia, o equilíbrio 
da balanza que simboliz~ ao 
PR O -Partido Renovador 

Democ·rático- .foron · 
tomados do noso exemplo 

perpétuo, o Xeneral. Eanes". 
António, é membro da 

Comisión Técnica Eleitor.al 
do PRll, non está 

interesado en" posicionar ªº 
. PRO en nengun lugar da 

· gam~ eleitoral, só · 
preocupado por .lanzar untia 
imaxe "de ética e r;noral que 

de facto debe rexir toda a 
vida política portuguesa". 
El non está por situar ao 

PRO na esquerda, centro ou 
- direita; no Encontro d.e 
comentaristas politicos, no . 
Centro de Dados da Escola 
de Forma~ao de Jo'rnalistas, 
todos coincidiron en situar 

· ao PRO á esquerd~ do PS. 

Pattugal: eleicións á Assembleia da República · 
. . 

S . . 1 
.. oar.es rua. 

_ Nós días prévios á eleición vi use medrar por _toda -• , 
Portugal 'O lema ' ~ Soares rua", pintado nos muros por , 

mans amigas. do. PCP .. Con eféito, a crise do 
Pártido So.~ialista e o desprestíxio do seu principal 

-líder, Mario Soares,. converteron a esta-. forza. nq gran 
derrotado dos recentes comícios: O PS pasol:i 

. d~ 100 deputq_dos a 5-5~ António Mascato, enviado 
por A NOSA TERRA á outra beira do Minho, 

· oferécenos aqui a sua cró~,iC:a. -

,· 

O Partido Socialista porcuraba· o 43 por cento 
conformar cun 21 escaso. Fol o gran derrotado. 

PSO
PS 
PRO 
APU 
CDS 

Ps·o 
PS 
APU 
CD~ 

% Votos Mandatos 

29,88 85 
2-0,84 55 
18,00 45 
15,~ 37 

9,78 20 

1983 
% Votos Mandatos 

27,04 
36,35 
18,20 
12,38. 

73 
100 

·44 . 
-29 

ca" e con golpes de efeito ~ren-· 
dábeis poli~icamente a meio 
prazo- ao lograr unha sentén-· 
·cia contra ·a utilización- dun.-
cartel de apoio a9 Mário Soares 
e o PS, aindá beneficiándose do 
adianto das Eleicións ás Cáini;i.
ras Munic·ipais (Autárquicas) ás 

Fernanda, de olios caró~, 
traballa no comércio, 
é militante do PCP, 

.organizada no comité de 
mulléres comunistas. Hai 
pouco -tivo que participar 

. nunha mesa de debate no 
Alentejo ;'olla, a que falou 
diante de min, .t iña vinte 
-anoS. mas representaba 

corenta, contou qué durante 
grandepartedoanosótiHa 
para as_ crianzas pan duro 

molla do eo ág ua,,, era todo 
canto podia darlles para que 

non sentisen a fame. · 
Fernanda ere posíbei un 

absentismo eleitora'I, 
Teaccionário evidentemente, 

pola situación extre~a á 
que-ten chegado a zona · 

mais deprimida do País. O 
caso é que a alarma · 

.económica está -acesa en 
- todo Portugal. 

-Novo panorama · 
pOlítico con ·saida incerta 
A primeira consecuéncia que 
se tira á vista dos resultados é 
óbvia, aparece unha nova 
forza po1ítica· con pe_so na 
cantidade de votos mas con 
incerto posidon.amento ideo
lóxico. Hai seis meses o PCP 
por boca do Alvaro Cunhal fixo 
saúdo intenso cando se for
mou o PRO oomo'partido, ante
r.iormente .apoi-aba a tese .de 
manter na Presidéncia· da 
República · a_ Ramalho E.anes, 

. como. garantía de r~speito á 
Constitución, o que rea!rr:iente 
supón termar das poucas 
,conquistas .que restan do 25 
de Abril. · 

qu·e lle ocasionou perder,case 
o '-50% das ban·cadas ha 
Assembleia. A durísima oposi
ción do PCP. "Soares rual" e a 
falta de entendimento co seu 
coligado PSD provocou o des
calabro. O -partido que lidera 
Aníbal Cavaco-Silva non tivo a 
honradez necesária de asumir 
responsabilidades da nefasta 

- etapa anterior,, segundo o PSD 
só o PS fora responsábel da 
fame, salários en atraso, des
pedimentos masivos, infla
ción; saiull~ ben por.esta vez. _ 
O problema _a seguir vai ser 
cómo se forma o novo governo. · 

/O líder da candidatura ma is 
Ainda mais,duranteaCam- votad~, con 85 dos 250 Depu-

pa ña APU procurouse que tados,.debe ser -atenqendo a-
saise boa imaxe do PRD·e seu casos ameriere5'- o eleito pó-
chefe natural, mesmo tiña'' lo Presidente qa República pa-· 
anunciado · o Cunhal un ha ra nóvo Primeiro Ministro; el 
perda de vofo_APU para o P_RD. · terá que formar sua equ.ipa-'de 

Estamos pois diante dunha governo. Mas o Cavaco Silva 
nova estratéxia da esquerda non terá posibilidade de for- · 
real · portuguesa, 0 pcp· alíase mar óutrás·coligacións, o CDS · 
indirectamente co Eanes para vai farto dese tipo de experién-
ª-ªl'(aguar da das conquistas cia que sempre ll'e provocaron 
de Abril c¡ue n9n foran estra- · uriha perdá notábel de votos 
gadas polos diferentes gover- -por mais que sexan aliados 

-_nós AD e PS/PSp: . . ideolóxicos na direita portu-
. guesá..:..... desde o _G.overno AD. 

Os Socialistas do PS-tíñase . - --. . 
botado á di re ita de mane ira Por ~utra parte o PRD,xa ten 
·escandalosa, procuran 0 livre . __ a.nunc1ado sua ".'º.í)tade de 
despedimento e a· liberaliza- mant~rse na opos~~1on, tra~a-

. ciqn- dos alugueres entr.e_ ou- ll_andopa.construc1on da ma10-
tr.as medidas, seu pactp_eleito- na pr.op_na , e:n futuros _enco~-

bel un a.cordo co PS do Mário 
Soares para recuncar .riul}na · 
coligación de governo, p_ara 

--qué entón a crise .e novas elei
cións, parece que vai ter que _ 
ser o PSD en minoría do 

- 29,88% quen forme governo 
sosiño. 

Existe unha alternativa que 
, seguramente non chegará a . 

concretarse, promovido polo 
PCP en colaboración co Presi
dente Eanes b.uscar demócra
tas convencidos, de toda. a 
gama ·oferecida, para instalar 
'un Governo de Salvación Na
cional, capaz de afrontar os 
gravísimos problemas do povo 

. portugués;. . _ 
. As conversas. xa foran ini

ciadas durante a campaña, 
asináronse acordos cruzados, 
·os representantes eleltos en 
Portugal and~n na procura de 

-facer< viábel un ha lexislatura 
d·uradeira capaz de solucionar 
a dramátiea situación á que os 
go\lernos AD e PS/PSD teñen 
levado .ao País. 

o ·día· 6 de Outubro é só 
início-dunha n-0'/a vegada, o 15 

· de Dezembro virán FIS Elei- · 
cións · á Presidéncia da- Repú
bliéa. A espera do que aconte
za poderá sair un proxecto de 
futuro. en tanto O. Partido So
cialista -fica estragaoo polos 
seus próprios méritos. 

' ANTONIO MASCATO 

da Presidénda da Hepública.- O 
CDS -Centró Democrático So-· 
cial-, sempre á 

0

direita, est~ én 
· fase de retorno, cunha campana 
mínima :só centrada na figura do 
Lucas Pires, e a espera da vitória 
do PSD con trasego do voto útil. 
_ Un detalle,· significativo, a in

da referido á campaña: todas as 
forzas con posibilidades de aca
dar repres.entacrón na -Assem
bleia basearon sua estratéxia no 

· persoalismo, na figura.dos seus 
líder:es. o PS tivo necesidade de 

Alvaro, funcionário 
xubilado; colaborou 

activamente na campaHa 
eleitQ.ral do· seu partido, o 

-· PSD. "Embora non morra 
, tamén o Cavaco · 

'prematuramente, vámos ~ 
governar até ó fin; Sá 
Carneiro: Mota Pinto, 

fóronse os melloresl, agora 
que tanto precisamos · 

· deles". 

mudar ao ·~queimado" Soarés 
por Almeida Santos, quen fora 
ministro de mais carteiras na 
etapa após 25 Abril; PRO · coa 
imaxe do Ramalho Eanes como · 
"exemplo para todos os portl!
gueses honestos"; PSD, mortos 
Sá Carneiro · e Mota Pinto, 
acueira coa persoafidade "ben 
parecida" do Cavaco Silva; o 
CDS apresentou ao Lucas Pires, . 
m_ais groso e sen óculos. SóAPU 
non fixo propaganda de persoas, 
puxo por diante un programa de 
"máxima urxéncia para salvar o 
País". 

Na sede ·do CDS, unha casa 
· grande da Rua de Ricardo 
Severo, aó pé da Praza da · 
· Boavista, non houbo 
ninguén desde o momento 

en que finalizou a campaHa, -
ás vintecatro· horas do dia 

catro, os poucos militantes 
activos retiráronse para non 

voltar. O partido, 
seriamente metido en . 

-dévedas, precisa de atopar 
urá líder con forza cando 

está cantada .a -demisión de 
Lucas' Pires. e voto fuxe ao 

PSD. 

Oito millóns de.eleitores dos 
que meio millón concorreron por 
vez primeira, para escollera 250 
representantes, receberon car
tas pretendidamente persóais 
con apelo ao voto. O 6 de Outü
bro estivo marcado por duas 
datas, a véspera, Dia da-Implan
tación da República e a seguin
te, início do· xulgamento ás 
Forzas . Populares 25 de Abril, 
sen que haxa provas determi
nantes para condenar a Otelo 
Sarai'(a de Carvalho. 

A.M . 

Carlos, bancário de corenta 
e dous anos, candidato nas 
listas do-PS polo Distrito de 
Porto estaba notoriamente 
tenso. durante a xornada· de 

reflexión. 
"Teñen medo do Parti'do 
Socialista, é por iso· que ·' 

-destroen nosa propaganda; "' 
nosas propostas tiveron ·

grande recep~ividade nas 
populacions. Mais unha vez . 
· · vamos manter nosos · · , 
resultados pos'itivos, para 

governar pedimos·a maioria 
do corenta e tres por 

cento". 
. Logo chegou o grand.e 

· desastre. · Carlos estaba 
intranquilo. -

rál co PSD fora tan ali>surdo tros e_le1tor~1s. Sendo 1mpos1-
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. "Gostariame ter -máis te'mR·o 
Rara dedlcarllo á QOesia~- , . 

Ernesto. Cardenal. :' 
· Ernesto Cardenal, o .cofíecido Ministro de Cultura · 

. nicaragense, segue dividido e.ntre o interé~ por retirarse ás 
tarefas literárias· e intelectuais e a necesidade de . ··

colaborar na dirección ·do país nos .. ambitos poi ítiCos e 
cultural. En San Carlos, cabeceira dep·artamental de Río 

· San Juan, onde tiña chegado para se entrevistar (:Unha 
delegacibn costarricense, foi entrevistado por Begoña Moa. 

Nicarágüá de má.is arraigo e mái.s 
traxectoria ten sj~~: á da po.esia. 

"'.""Debido aos problemas pro~ 
du~o da guerr~ e o broqueó~ Ni
cárágua solicitou .. en v·áriªs oca
sións a solidf;tridade internacional 
·en . todos OS-campos~ Con~reta
mente na áreá de cultura, cál ten 

. sidp a "resposta do~ Est~do. espa- . 
fi~? . . . 

~Estamos .moi agradecidos ao 
· goberno español pola axuda tan 

Íll'.lPPrtante qu~ n_os ten brinda-
. do. No terreno--Oa Cultura ·rece

bimos moitas donacións de ins
trumentos . musicais, . materiais 
q!Je precisamos no Ministério, l'i
bros infahtis e asesoría técnica 

rio campo das artes;mias. Pero t~
mén hai outras áreas da Revolu
ción. na que a colaboración espa
ñola é .importante; na educación, 
a .Saúde, e no"'económico. Agra
decémoslle moito --toC:lo ·isto aos 

· pavos e ao goberno de España: · 

- ·Padre Cardenal, vostede ten 
manifestado en· moi.tas ocasións 
o seu ·desexo de r.etirarse do Mi
nistério. llensa ·que ·iso pode ser 

. factíbel .agora? 

-Desde logo, eu sigo pensan
do ,niso. Para ·min· sen dúbida é 

· unha grande:·cargp .ter que. ded.i
car a· meirande parte do meu 
tempo, ou todo o .meu tempo a 

'· estas. tárefas eh véz de á miña 
criación 'litérária e intelectual. 

- Estounó -facE}rtdó porque mo 
pediron, pero representa un gran 
sacrifício, a, min gostaríame re
tirarme, a Solentiname o·u a cal-

·,.. 

Iglesia de Sqlentiname. Lugar onde Ernesto Cardenal pasou tantas xorna- ·quer lugar que sex.a efectivamen- . 
das e aonde lle g!Jstaria retirarse. te de retiro, e erí Nicarágua, cla

ro. 

En Xaneiro cumpriu os sesen
ta e os meios de comunicaeión 
en Nicarágua volcáronse para fe-
1 icitalo. Unha dedicátoria do Co
mandante da Revolución, Tomás 
Borge dicia "Hai que querer e 
respeitar a Ernesto Cardenal co
mo se xa morrese e xa resucitase. 
Hai que querelo aqui e agora", 
mostra do estilo, sempre impreg
nado dunha forte sensibilidade 
afectiva, deste povo e dos seus. 
dirixentes. A dedicatória ia do 
Ministro do Interior ao· Ministro 
.de Cultura. 

cómo é .pos1bel .articul.ar unh'a 
poi ítica cultural?' . · "Sempre trato de. dHa,mdir a obra · 

· de.Celso Ema1io enNi~rágua~' _ 
-Despois do Triunfo, aquí · - Talvez m.oitos . galegos ·_non 

ten habido un forte desenvolvi- ·saben que vostede coñeceu en 
· mento cultural; desenrolaronse e··· Madrid a Celso Emílio Ferreiro. 
potenciáronse . manifestacións Cal° é 0 recordo .que mantén del 
populares _no teafro, na poesia-, 'neste tempo? ·-
·na danza, na ·.artesania ... Pero si e · ·, , 
certo que a guerra .que .estamos a ·. -Coñ.ecin . ~ ·'" Celso Em11.io · 

· sofrer de parte , do Jmperjalismo atrávés da leit1:fra,.hai Ka tempo.e· 
· nordeamericano, ·atr:avés .da CIP. admi.rábao moito. Era un . poetéf 
fai que o~ ~rograrrias de · ~ult1;o1r~ e_SPElCÍalrñente ·qu_erido para min · 
.se· \lexan hm1tados·, xa que a me1- ·· · porque a sua poesia ia·moi emp,a-
rande parte do noso presupost-o rentada coa miña, na·liña do que 
ten que ir dirixida á defensa. Po- éu desexaba esc.reber·; xa _en Es- · 
rén, .a cultura é parte fundamen- paña, coñeci.nno pé'Soalmente e 
tal da Revolución e a Revolución hospedeime. por voces na sua ca-
mesma. . ,' .. sa. Erfi unha grande . amizade e 

. ,doeume moitísimo a. sua marte. 
. ~Pero cómo 'Se impleme~ta··, - Sempre sigo a lel.ó· e· fratp de di

isto para que a cultura chegue ao ·. f_undir á sua obra· en Nicarágua. 
povo, par~ que o p0vo sexa. par- Sempre o record o: . 
ticipante e protagonista d~ feito 
cultural? 

.Ernesto· Cardenal chegou a 
San Carlos, cabeceira ·departa
mental de Río San Juan, a re- · 
xión que fai front~ira .con Costa 
Rica, . para receber ao ex-presi
dente Pepe F igueres que encabe
zaba u.nha delegación "tica" -oe 
partidarios do diálogo con Nica
rágua, delegación expresamente 
desautorizada polo president-e 
Monge e poi a mesma dirección · · -A idea, que nós .ternos é que 
do Partido de Liberación Nacio- a cultura nasce do povo, é parte 
nal ao que pertence Figueres.· del, e non dun grupo de "cul-
No "mirador" de San Carlos, tos" dunha elite. A masificación · 

...:.T.~nse publicado algunha 
obra dé Celso Emílio én Nicará- · 
gua? 

·-Non ' como edición comple
ta., pero si ,se .. ten publicado ba,s
tante· na revista '·'Poesia Libre'-' 
do Ministério ·de Cultura·, nal-

Unha nova construción incluida " da c~ltura, a democratizacipn da 
dentro do f)lan de reconstruciór:i . cultura é 6 que tentamos acadar 
desta pequena vila, Cardenal res- con nosos programas. Todos eles 
postou a algunhas apresadas pre- estan dirixiéios a ese ·ob~ectivo, 
guntas, para A NOSA TER RA. ben sexa no teatro, a musica oú 

"Os - nasos programas cultura is 
están limitados . pola agresión 
imperialista"- · · 

11a área das publ.jcacións. Quere~ 
mos que cada vez haxa unha 
maior participaciqn do povo .na 
criación cultural e no consumo 
da cultura. 

-E- que manifestación· cultu
ral . pensa · que ten maior arraigo 

-Nunha · situación con:io a no pavo nicaragüense? . 
· que atravesa actualmente Nica-

rágua, enfrentando unt)a agre- -Aquí en Nicarágua, tradicio-
sión militar e un bloqueo econó- nalmente ten sido a poesia, e 
mico de parte. dos Estados Uni- ' despois, creo que a música, a 
dos que abriga a priorizar todos.· danza, 0 folclore; pero.principal
os rec.ursos para .o sector militar, mente, a tradición cultural de 
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. guns·riúmeros fixemos unha · am~ 
. pla sélección. · . · - · · 

Desde o Mirador de San Car
los' distínguense ao · lonxe a .si-

. lueta das illas de Solentiname, . 
onde por un ~empo trabal.lou e 
viven Ernesto Cardenal e de on
de salria o grupo que xefead'o 

. por Alejandro Guevara tomaria o 
13 de Outubro o· cuartel da Gar-

. da Nacional de San Carlos, festa 
grande pa~a Río San Jaan. e para 
toda N'icarágua. O Minis.tro de 
Cultura dirixe a cada momento a 
sua oll·ada cara -aló: 

BEGOIQAMOA 

As ·. nego~jacións 
de -Xenévra 

'- ~ . . . 

A meados do próximo mes de exclusivamente. 
Novenibro, vanse ,reunir na Nos. Estados Unfdos edí-
cidade do lago Léman, por . tanse producións guérreiras 
p.rimeira vez desde Viena 76, sobre Corea, Vietnam e os 
os: máximos dirixentes da centenares de intervencións 
Unión Soviética e· dos USA. dos seus exércitos en todo o 
Analizarase, despois dunha mundo (teñen 1.200 bases e 

· década,· ao máis alto -nivel, o instalacións in ilitares nó 
· primeiro probfema que afecta planeta). e como· non chega, 

á húmanidade, a carreira de inventan conflitos extrate-
arínamentos e a paz. trestres -{e en consonáncia 

· Non é nengunha novidade crian bases en órbita. Para. 
que as reladóns políticas e algo a nova ameaza á paz se 
socia is en todo o mundo; chama igual que ápelícula de 

. incluídas as inter-nacionais, Spielberg). , · 
están rexidas polo resorle da Os .. Estados Unidos foron. --i 
violéncia. A forza, como últi- os únicos que utilizaron a 
mo·recurso dos oprimidos - e arma nuclear; e non se negan 
calquer · análise_ histórica e a volvelo facer. A Unión So-
global probas que é efectiva- viética insiste ano tras ano na 
mente sempre o (/[timo- e firma dun compromiso de re- . 
primeiro pretexto para a re- .núncia ao prímeíro golpe ató-
pres-ión instituciqna-lizada, mico, proposta sistematica-
para o poder, é o corolário do mente -rechazada por ameri-
sistema i_mposto a todo· o canos e seus aliados da 
mündo pola fase superior do OTAN ... O tratado de Varsóvia · 
c~pi~alismo, o imp~rio do foi unha resposta á OTAN, . 
dine1ro e a mercan-c1a. · · · cando a URSS non foi admiti-
. ~ .q anti7des~nrolo, o predo- - da na organización atl~ntica 

. mm10 d~ grande empresa (1955 e .1949, respecti.va-
!r~ns~~c10-~al, o me:rcado mente). Os dispositivos nu-
. hbr.e , o llbrecámbw, as cleares francés e británico 
pól~ar~za~ións desigua_is no apontan á URSS e noria Nova 
eeonom1co e no social, a Caledónia ou ás Malvinas e 

· crecente marxin-ación de ca- diso hai ·máis de vinte an~s 
~avez r:náis ce:ntos de milló_n_s moito antes do desplegue do~ · 
de _ per~?as, e!1xend!ar:i mili- proxectis soviéticos. _ · 
t~nza?1on e ~1olénc1a. Ofen- Xa foi obxecto de amplos 
s1va e defen~1v.a. . · informes, e·non precisamen-

. E ·é aqu1 0nd~ ha1 ~ue - te de comunistas, neste mes-
estabelecer as· d1ferén<;:-1as. mo periódico durante o ano 

-, En -'nada nos ~xudar1a a 1983 0 "devir' histórico da 
. ent~í)d~r o éo~plexe (d~~)- car.rei'ra de armamentos· du.: 

eqb.11llbr10 mundial a reduc1ori ·rante' os · uhi'mos cuarenta 
·de 1odos os conflit~s··a :unha .~ anos. Só que agóra,'asmáis · 
resultante xeométnca :leste . audaces propostas de redu-
con~ra Oeste. . . ción · de , arsenais· nucleares 

Porqu,e se to~Qs os teie~1I.- por parte do Goberrio soviéti-
mes; p.ellculas, l1bros,e_ r.ev1s- co _topan cos m~is elevados 

,tas que n<?s vemo~ opngados presupostos militares en 
a c.?nsurnir en Oc1dent~ (e en EEUU desde 0 fin da grande 

- On_~nte, por~ue Turqu1_a;está - guerra, e a Administración 
vános:,r'!l'lle.iros ~-e qu1lo¡ne- nordeamericana máis colo
t.ros. ma1s perta do levante do - salmente agres·iva desde hai 
que a . ADA, por exemplo), vários decénios en dólares 

·· toda ~sa · prédica da violéncia .·inútei.s · a sua poderosísiryi;,i 
agr.es1v~_. qu~ . xera u~_ha cul- · indústria. A partir des.ta se-
tura m1_IFtanst~, est1m.ula,da mana, 0 banco central dos 
polos s1~temas educa_t1vc;>s e .EEUU poderia .empezar a 
os me_~ha, están producidos . devolver cheques por falta de 
en HoHywood (Amanecer fondos. . 
_vermello, Ra!'"bo, Eq1,1ip0 A Reagan vai· ter moi· difícil 
_os fl.l~!cenános co_n!ratados_ . xustificar perante 6 mundo 
eri revistas c~merc1a1s como atemorizado e. chantaxeado , 
Fortune Sold1er~), na U,R~S .. a ·poi.os seus mortíferos misis, 
p~opagan.~a b~llca es~a pro1~ gue destruir · a inetade dos · 
t?1da c~nst1tuc1onalmente, So · '. explosjvos atómicos que .hai 
son fe1tos de armas que;:, se no mundo, como ,lle v'ai pro-
p~d~ri ~losa~ !1~s prod~C!ons por Gorbachov, non é unha -
cultura1s sov1et1cas osy1v1dos boa cousa. 
na 11 Guerra .mund1a1 . (un 
imenso país .arrasado, ·cerca · 
de trinta millóns de mortos), -FERNANDO CARBALLA 



~ Un gr~ve P-.roblema social_ . 

A . ·enfermeda 
alcoól,ica-
Esta admitido en todo o mundo: 
que o •alcoolismo é unha enfer
medade e non simplesmente un 
vício. O tan debatido' dilema de· 
se o alcool é bon ou-é -mao que
·dou completamente aclarado: in
. xerido con moderación non oca~ 

.,. 
·' 

siena problemas~ pero o seu h¿. -
bito esaxerado pode_ converter a 
unha persó~ nun ·auténtico bati-
gallo humanó. . 

,,, ... 

Unha definición sobre o al- · "-
cool, · ditada polo máximo orga~ ~ -
nismo sanitário mundial -a Or- . ~ 
ganización Mundial da Saude-·, :¡· 
di: "O alcool é unha droga de ac- u . 
ción farmacolóxica intermédia, Convención de Londres 

,A presión social 
será tida en conta 

- por naturaleza e intensidad e, 'en- · 
tre as drogas que producen toxi-

fermos alcoól icos- na sua fase 
crónica dase entre os trinta e os 
cuarenta anos, despois de . ter 

• j 

para proibir os vertirri_~ritos 
da proibición total" ran oito días en Londres gastan:. A COnvención de Londres 

acordou unha moratória 
indefinida para os vertidos 
radiact ivos no piar, nunha 
reunión polem1ca non 

A polémica-dos representantes 
galegos . -
Fatábamos antes de que Bautista 
Alvarez fora o único represen
tante galega na Convención. lsto 
trouxo· unha polémica á opi-nión 
pública, xa que polos me.ios de 
comunicación dicíase que eran 
várias delegacións galegas as pre-

- do máis. de cincocentas mil pese
tas de todos -os gal egos,. para non 
facer nada, chegar.ás once, escoi
tar o que ·lle contábamos e logo 

- facer declaraeións eleitorais · e 
:terx-iversadoras a unha xornalista " 
dos-meios auto.nómjc9s_qué leva
ban consigo". 

só pola decisión, senón 
tamén palas distintas 
posturas e papeis xogados 
polas delegactóns enviadas á 
capital inglesa. 

En Galiza había xa semanas que 
a protesta estaba na rua. ·os be
rros de "proibición vertidos ra
diactivos" escoitábanse cada vez 
con máis forza .. Coricentracións, 
cruceiros, homenaxes ao mar .. : 
comunicados e máis comunica
dos á opinión públi~a eran sinal 
inequ ívoco da preocupación 
dunha gran parte do JilOVO. Para 
o 25 de Setembro estaba previs
to un apagón )(eral e tamén, 
nalgunhas vilas, a bota de fogue
tes. 

"E se autorizan os vertimen- · 
tos? Nese caso, os foguetes non 
estarán de máis?"' 'foi a pergunta 
que lle plantexei a un dos mem
bros organizadores, representan
te de.Adega. "Non te preocupes; 
non se atreven'', foi a sua, respos-· 
ta. 

Estaban _mui seguros de que, 
abertamente, os vertimentos será 
difícil que volten ao mar. Rece
bian notfoias de Londres e sa
bian cais eran as distintas posi
ci óns. Non habia dúbida de que · 
os países contrários . aos verti· . 
mentos eran maioritários pesie 
ás presións dos EE.UU. Ali esta
ban nunha 1 iña "intransixente" 
cos vertidos aquel es países afee- · 
tados, os do Pacífico e Caribe. 

\ 

sentes. · 
O · feito é que, afinal, só o de

putado do SNG conseguiu unha 
credencial para entrar na conven~ 
ción, en representación tamén de 

' ADEGA e a INTG, que tiveron 
que quedarse na s~de da conven
ción pero sen poder asistir ás se
sións. lsto foi o que lles ocorreu 
aos delegados da Xu.nta, a Cláu
dio López Garrido do PSG-EG e 
a un representante da Federa
ción Progresista. ·A Baútista Al
varez proporcionáronl le a cre
dencial os membros da Fiends of 
thé Earth lnternational. 

Segundo manifestou o dele
gado _ galego, tanto Greenpeace 
como o Goberno español negá
ban~e a que estivese presente 
nengunha delegación galega co 
argumento de que Gal iza estaba 
suficientemente · representada 
através ~do equipo nomeado polo· 
Ministério de Asuntos Exterio
res, que, segundo afirma· Bautis
ta Alvarez, viuse logo que non . 
era asi, posta que ·"a delegación 
española foi a única dos países 
afectados que non votou en con
tra dos vertimeritos (claro que .a 
afectada só é Gal iza), adoptando 
aden:iais ,nos debates unha posi
ción conciliadora, -actuando de · 
ralentizador das propostas defen
didas polos países afectados po~ 
los vertimentos dir:ectamente" . 

. Críticas á delegación gal_e11~ A posición da representación 
española 

. As críticas tamén forón -moitas 
·Os españois nun primei ro mo- · para 0 _ Gobern6 autónomo. ·. 
. mento apoiaban a tese, polo me~ A , · 

nos cara 0 público, de proibrción chacanlle ·primeiramente que 
non se preocupase de presionar 

. total dos vertimentos, para ·ir debidamente para ·estar presente 
,evol!,Jcionandq pouco a pouco na e para que a postura da delega-
_sua postura e. logo apoiar a mora- ción española fose contrária aos 
tória. : . · . vertimentos. . · 

· Segundo Bautista . Alvarez, o Como proba do-desinterés cf-

· Críticas ao acordo 
En canto ao acorde en si tamén 

- é criticado por nacionalistas e 
_ ecoloxistas, afirmando que ."ain
da que a resolución aprobada te
ña algo de positivo; a suspensión . 
temporal dos vertime.ntos~resulta 

/ ineficaz por rion vincalar xuridi
camente a ninguén, senón que é 
só un vír:ic.ulo moral e polítjco 
aos paises que votaron a prQI da . 
moratória;_só a éstes" . -

A resistéil_cia popular aos ver
tidos, que xogou unpapel pre
ponderante para· que estes úl.ti
m os anos non houbese verti'men
tos· na 'tosa atlántica .. vai ser, ain
da se cabe, máis importante nos 
anos vindeiros xa que o Anexo 11 
da Convención suxire a revisión 
do mesmo por causas dé índ'ole 
poi ítica e social e non só por · 
anál ises científicas. 

Entrevista ·dos secretarios 
da INTG e Union de l\iKiri'ñeiros 
lngl~s. _. · -
O secretário xeral da INTG, x ·an 
Carballo, adernáis · d~ estar: pre
sente na Convención de Londres 
mantivo uilha-entrevista con. Jim 
Slater, secretário xerál d_a Unión 

' de Mariñeiros Ingleses,. entregán
cdolle ademáis u'n comunicado~n 
nome do povo galego. · 

'oespois da entr~vista os dous 
1 íderes sindicais manifestaron a 

--plena coincidéncfa dos ·pfantexa
mentos dos dous- sindicatos no 
tema dos vertimentos -prohibi-
ción total-!-. · 

Jim- Slate.r tamén. lle manifes
tou a Xan Carballo gue a posi-

comania e crian hábito". -
Non se ten demostrado que a 

enfermedade alcoólica se trans
·mita xenetieamente, pero · nunha 
casa .onde un dos có~xuxes ·sexa 
alcoól ico existe : un ha elevada 
porcentaxe de contáxio entre 
pais e tillos, pois está demostra-

. do que a figura do pc¡i -no bon e 
no mao-, normalmente., _arremé
dana os tillos. Non semente ,_ d 
hábito é o que. desencadea a er. ·
fermedade alcoólica, dado que 
este, - xeralmente·; de non se ver 
c~,ndici.ona~o, por unha altera- -
c1on emóc;1o_nal, conduce a pro
blemas físicos; non por .iso des- · 

. botábeis, pero si menos ·destruti-
vi?s cjue ()S psíquicos. .. - - ·:-' 

_ . E importante saoer que o al
coól ico non nasce séndoo, senón 
que son unhéf série de factores 
ehlocionais os· que o converten 
en tal. Non se ppde .d~terminar a 
que i9ad.e_ surxe o problema con 
todas as ·- suas .secuelas -ainda 
que o ihdice máis elevadÓ de er;, 

-Test 

. percorrido un proceso .destrutivo 
moi doloroso: Apesar di.so, cada 
dia son máis os mozos que che
gan ao mesmo. Son palabras du.n 
alcoólico: "Sófrese ·moiHsimo 
al"')tes de coñecer a nosa-verdad~: 
que· somos enfermos alcoólicos~'. 

Dun tempo a ~sta parte nie
drou a conciéncia social cara este 
~roblema - sen dúbida o mMs 
grave problema social do noso -
tempo, pois nori só _afecta ao· er.
fermo como indivíduo, sénón 
que tamén o fai fondamente nos 
que o · rodean. As · esta.dísticas -
o'ficiais ~determinan que se apro-
· xi-man aos 4 millóns os-números 
de enfermos alcoól icos no Esta-

"<:lo .español (médio millón son 
mullerj:ls}, se non se ten- supera

. 'do. O que equivale a dice r ·que 
máis de déz mHlóns de cidadáns, 
ben ·directa (enfermos) ou indi

. rectamente (familiares), viven o 
·probl,e.ma do· alcoolismo. 

RAMON DRAPEA M ILLARES 

(coJ>~i-r .só os·-inter,esados) 
A asociación mundial Alcoóli
cos Anónimos, dispón dun in~ 
teresante test para d~terminar 

: a preséncia da enf¡¡irmedade, 
que _só pode ser contestado 
polos próprio~ interesados: 

· 1.-Tratou algunha ·vez de 
deixar de beber por unha se
. mana ou máis tempo, sen que . 
· püd~se cumprir o prazo? 

2.-Moléstanlle os . conse
llos dou~ras persoas que trata~ -
ron de ·cpnvencelo de qae dei-

. -xe de beber? · 
3.--"-Tratou· algunha vez de 

controlarse cambiando dunha 
bebida a outra? 

4.-Bebeu al·guñha v~z · a 
primeiras horas da mañá, du-
rante ·a último an-o? : . 

5.- Envexa vostede ás per
soas que poden be.ber sen ·que :: 
isto lles ocasione . dificÜlda- c'.3 'c=; .............. ..;...,, _ _______ .J 

des? ' 
6.7"""Empiorou pr.ogresiva

mente o seu problema coa be
bida durante o último ano?-

7 .-~ sua forma de beber 
tenlle ocasionado problemas 
en casa? · 

8.-En festas familiares e 
sociais; -onde a bebida é limi-
tada, trata vostede de conse-
gu_ir tragos extras? . · 

9 ~-Apesar de resultarlle 

12.-Pensou algunha vez . 
que pode ria .ter máis exito ria · 
vida se non bebese? , 
. · Contestou "si" a catre ou · 

único galego presente nos ·deba- -téfse que-chégaron un dia 'despois 
tes, os españois e~pl·icaban a sua . da · abertura e o npn poder estar 
postura "afir,mahdo que. non ex is- pres.entes nos debates, ainda que 
tian os dous tércios requeridos " o intentase!) por meio-de Green-
par13 que .. a proibición totáUose peace e de Amigos da Terra, qµe 
vir:iculante'. Ainda que, como ex- se negaron a incl.uilos, aindª que 
plica o deputado do BNG, "esta- de aceitar seria imposíbel a sua 

..;.ción do seu sindicato e do Con
greso das Trad,e Unións era de 
continuar as accións de ·boicot 
ao· traslado de resíduos radiacti
vos,.asi como a denúncia da esca
lada nuclear e os inxentes bene
.fícios das multinacionais · da 
,enerxia atómica e dos paíse_i; im-
, perialistas asi como a .necesidade 
·de afondar lazos na .loita .interna- :· 
ci.onalista. ' , 

, evid,e.nte que non ·pode con
trolarse, eontinuo vostede 
afirmando que pode deixar de 
beber "por si ·só" cando quei
ra facelo? . . 

'10.-Fafaou ao traballo du
rante o último ano a causa da 

· máis perguntas?. Se é asi, as 
probabiliades son de que xa 
ten un sério problema alcóóti.
co, oú qúe o vai ter nun futu
ro moi próximo. Por qué ase
guran isto os alcoolicos anóni
mos?. Sinxelamente, porque a . 
e·xperiéncia persoal de centos 
de mi)leiros de alcoólicos que 
se recuperaron nós seus gru
pos, ensinoulles algunhas ve~r- · 
dades básicas acerca dos sín
tomas ria forma de beber que 
acaban por arrastar car a a en-ba tamén visto que á posición da · ·asisténci'a xa q.ue cando chegaron 

moratória non ia tampouco aca- - . . os dous enviados da col)11:mida'de , 
dar· os dous tércios, .co que tam- autónoma o prazo de inscrición 
pouco · ia ser vincu-lani:e, polo xa és~a~a pechadQ. . . 
que, de non ácadar nengunha das .. Cnt1caselle lago, . pnnc1pal-
_duas os 'dous tércios~ sempre era mente polo _ BNG, que ao non 
mellor que se aprobase a postura poder estar presentes per_manece-, . 

Recordamos aquí o importan
te papel que tiveron. as Tradé 
Unions no intento dos ingleses 
·de seguir cos vertiméntos, opo
ñéndose a cargar e transportar os 

: vertirnentos. 
A. EYRE 

bebida? 
11.-Tivo- algunha vez ."la

. goas menta is" ·" (esquecimen
to de actos realizados) a causa 
da bebida? 

ferm.edade. · 

Para información sobre Alcoólicos 
Anónimos ou sobre . o tema do al
coolismo, telefonear ao (986) -47 
36 39 _-· 
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QesQois de gue Albor se comQ.rometese 
a xestion.ar a sua readmisión -

.o traballador de Vilaxoan 
deixou a sua folga de fame 

Perigo .. na . l' Enc'Óntro de, cadros Si[1dÍcais 

autopista · PlJNJG:ac(J~da ·~poter1~.iar 
Un automóvil, Ford .Fiesta ma- 05 CadrOS ,para log.rar· . 
tiícula C-6149~AB resultou coa · .-
luna diantéira r.ota polo impacto ·Unha. central de. masas'·' 
·dunna pedra cando circulaba po- · · · · 

Antón García Fernández, Traba
llador do . Centro de Expe'rimen
tación de Vilaxoán abandonou a 
sua folga de fame o mart-es dia 1 
de Outubro, despois de que o . 
Presidente da Xunta lle promete
se que seria readmitido no seu 
traballo. 

la autoestrada ~n-Vigo. - . ·· · A populariz~ción cprnó alt~rnativa do Plan G·alego do 
demandas e as presións por esta · Á pedra, de · considerál;>ei~ Emprego,- a ·non participación co si,ridicalismo español 
discriminación·, ao tempo que s~ proporcións parece que fo.i .lan- · f 1 O M 

· O biólogo, que levaba oito 
dias en folga de fame, foi trasla
dado a Compostela en ambu.lán
cia para entrevistarse con Fer- . 
nández Albor, quen afirmou que 
era "cuestión de xust(cia a sua 
admisión". 

Antón Garc(a e once compa- · 
ñeiros máis .foran despedidos po
i a Xunta por levar a cabo unha 
folga. Despois de que a maxistra
tura declarase improcedente o 
despido e obrigase ao goberno 
autónomo á. sua readmisión, tive
ron que darse várias presión pa
ra que fosen reingresados .. 

Os outros once compañeiros 
• recebiron a notificación de rein
tegrarsli! ao traballo pero non foi 
este o caso de García. 

. Empez~ron asi as f9lg~s, as 

ANT 

facian· negociacións á título per- zada desde a beira da autoestra- en datas signi icalivas como o de arzo e . 
soal por parte de. familiares e da, ainda que fóra dos velos. · o 1º de Máio, a inda qu.~ a unidade pode darse 
amigos de Antón García, resi- naqu~las movilización$ nas ·que haxa 'coin.cidéncia . 
dentes en Vill'alba. Estes pude- O acidente pudo ter un de- . - , , 

1 t , · - · 1 - · t .na.s re,1vindicacions, ·a criacion d.unha organización de ron saber palas contestacións o sn ace - rax1co ao c1rcu ar o au o-
que xa fr-otaba no ambiente e móvil amáis de 10Q :quilórñetr.os J -· traballadores en paro dentro da própria central 
era denunciado pola INTG: "An., por hor~ e quedar o épnduloF .é. a p.otendac'ión dos c.a~fros - introducidos-nas 
tón non era admit.ido por per~en- · sen ~isibilidade nengunha. Pero ·- · empre,sas tanto a nivet dá dirección de zona como 
cer ao BNG". este nonié o· único perigo, senón / nadom~I ·e dá central d.e masás fo(on al.gunhas das 

O p·r6prio Albor recoñecia ·a reapcióri' impre.vi~ta que este , 
nesta entrevista mantida 0 dia 1 realice ao receber o prnxectil e_ r~~olucións mais in,:iportantes ás qµe $e chegou rio · 
de Outubro que "o seu caso era saltarlle os cristais á cara, send·o prime!ro encontrn de~·::_eadros da INJ':G. · 
b mesmo ·que o dos dem~is com- 0 máis lóxfr:o que deixe o.votan- - - A ~ INTG realizou- o prim_eiro 
pañeirós. Polq tanto é de xustÍ" te e se leve as mans instintiva~ eneontro nacional de cadros 
cia darlle d mesmo.trato". · · menteª protexerse~ . . , debatendo o programa de actüa-

Un trato de xustícia que tivo O .condutor tivo que sair togo cióh para os próximos 15 meses 
que espe~ar dous anos e qu'ª ti_vo polo ~ceso de f.ledond.ela, -véndo: e refle~ionando . sobre o tipo de 
que levar ao traballador, en~re .se na o~.riga de pag_a~ .o importe, · sindicalismo a facer "despoisdé 
_outras presións, a unha folga de dicíndolle-o ·empre.gado,que pe:>- qu·e nos désprendésemos daré-
fame. · · . - der pod.ia . reclamar, pero que m·ora burocrática e economicis-

Jsto levou a que a INTG, cen- rion lle · ia servir de mpito -xa que ta d~ CXTG que · nos impedía 
tral á que pert~nce o biólogo cri- teria qué ir a xujga~ento. · avanzar". 

· ticase o feito e afirmase que "é Seguncto tamén manifestaron Os douscentos activistas que 
sangrante que tangan chegar a un empregados da autoestrada te- . asistiron .a estes encontros pro-
traballador até este · extremo e ñen sucedido máis casos parecí- nunciáronse por un sindicalis-
que Albor- trate de pór remédi.o. · dos, .afirmandO- que as . pedra~ rno "moi clarificador e contun-
só cando chegan as eleición!;:'. proveñen unhas veces das pontes ·dente", acordando dotarse ur-

:.. onde se colocan ·os lanzadores, e _xentemente· dunha tneirande 
estrutura de cadros e "darlles 

outras das beiras de fóra dos ca- · · respó!lsabilipades na dirección 
rris. Ainda que :Se áfi.rma que. os e na. ·actuaGiónu como método 
causantes poden ser r:apaces hon para impulsar · un ha "c~ntral 

· se sabe ·a ciéncia cer:ta. quen son. sindical· de masas". 

,, . '• -

potenciar os cadros incluídos 
nas empresas a niveis de direc
ción tanto zonal como nacional. 
Nes.te_s aspectos organizativos 
d~c1d1.ron tamén poteAciar as 

. direcc16ns· de zona, estabelecer 
u.nh~ coordenadora a n,ivel pro
vincial _para a coordenación efi
ca~; as1 como potenciar a secre
taria tla mullere da mocidade e a 
recuperación ~as movilizacións 
nas negociacións colectivas. 

En canto aos liberados da 
central pronunciáronse porque 
estes cumpran-cada vez máis un 
papel de axitadores, organizado
res das loitas e xeradores de 
cadros e éstrútura sindical 
"quedando como secundário ou 
complementário disto o papel de 
asesores ou controladores e de-os responsábe.is: O que si .urxe é 

unha •nvestigaciór,i , urxente an
tes de que .haxa que lamentar. al
gunha ·desgracia irreparábel. · 

.A.corda ron tamén impulsar tentadores dun forte poder ante 
as asambleas "unitárias e aber- - a afiliación, co erro de suplantar 
.tas; así como a fgrmación dun-ha · moitas veces aos próprios traba

Subsc.rébase · 
Absoltos catro 
sindical'istas 

. organización' .de traballadores lladores ou aos organismos na 
en paro, .. maior coordenación toma de decisións". 
entre os sindicatos UTEG, UTSG ·En canto ás decisións políti
e SGTAP, con afiliación maiori- cas pronunciáronse por apoiar 
tária de empregados do Estado e ao BNG nas próximas eleicións. 

BO~ETIN DE SUBSCRICION A ·A NOSA TERRA 
(Para remitir a A NOSA TE·R,RA unha vez _cuberto en MAIUSCULAS) 

·¡ 

Subscrébesa ao Q,eriódico A NOSA. TER AA ¡jor un a.no ~o précio.de 
2.500 pta. (Estado español), 3.500 pta (Euro.pa'),/"4.-500 -pta. (resto.do , 
mundo). · · · ·. ' 

y' ~ ., 

FORivjA 'DE PAGO 

aJ S&ñsaic:iióos para o Estado eipañol: · b) Para o rest~ "ó mmdo: . . . . . - \ . 

ªTalón bancário adxunto gcheque bancário adxunto· . 
Reemi:,lolso (máis 80. pta.) Xiro internacional ·a nome.de 

Pago domiciliado. Nesie caso cobrir 
~dados do boletin adxunto. 

Banco/Caixa de A forros ....... ....... ...... .. . 

A NOSA TER RA. apdo 1371-
Vigo. ·. 

.... : .......... c;:onta/Libr~ta ...... _______ . 

Titl.!lar canta ou libreta.~ ............. ... ... ........ ... .. .... .... . ........... ............ : ............... :,. ... - .. 

Domlcílio da sucursal ... ............ : ... .... : ....................... ... : . ..... : ... ....... '. ................. ---- ·· 1 

Povoación ........... .... ........ - . ....... ... ... ... .. ... .. ........... Provincia .... .... .... ...... . ......... .... . 

1 

- - -. - - - - ,- - - - - ~ - - - .- - - - - - - - - - '- .--
i::IOLETIN DE E>Of..,·dCILIACION 

Bar:ico/Caixa de Aforros ..................... ; ....... ,_ ..... ....... ~ ... : ........ ....... .... ~···-····: .... . 

DomicOio da sucursal.: ~·:· .. ······ ··········~·· .. ······ .. ····················· ... : .................... ~ . 
'Número de canta ou libreta .... ; .... ;···· .......... , ............ :·"·········· r····.····· .. ··-_. .... . 
Poveación ............. :······· · ......... .-.... :········· ............. :Prcvínica .................. :·---··· . 
~itular· cqnta -óu tibreta ....... ~ ............ ,., .... .................. .. ......... ~ ................ ____ .... _ 

· Sérvanse tomar nota de· atender até novo aviso; e co.n cargo~ mifü1 mnta, 
os recibos 'que aoroeu· nome 11es sexan apresentados por Promocións Culru 
iais Galegas S;A. -~A NOSA TE ARA) . . . 

_Atentamente ·(fi_nna) 

-Data ................ , ....... ..... ............ _ ........... . 
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Os tres siñdic~listas da. INTG e 
un de CC.00. xulgadbs po1a sua . 
participación na fol.ga xeral do 
12 ~do Xullo de 1984 foron ab
solt9s dÓs cargos :imputados, se 
·ben non foron estes os últimos · 
x.ulgamentos · ~pola. participación 
en dita folga, dad9 que hai mais 
traba'lladores que están . á: espera 
da vJsta .dos seuscasos. \ · .. 

Tamén están ·á-espera do xül
gamento unha dúcia de traballa
dor.es en relaci6n coa sua partici- · 
pación na taiga x~ral:·do 29 de -

..., ~ov~mb~o do a110 .pasado. 
' , ":l. " ' "' 

--condenado~• 
.. -a1.oo 
·, e 'SO· mil ·pesetas . 

dé multa ~ ' .· 

o aicalde . aé. Fene 
' e un concellal 

Cen e 50 ·mil pesetas toi a pena a · 
que foron condenados o Alcalde 
de Fene Riv~.ra Amase e o con
cellal do·_ mesmo·. município · 

- Gald~ 'Fo-nte, no xulgamento · · 
celebrado contra eles por non 
teren solicitado auto·rización: 

· para celebrar unha manifesta: 
ción con -motivo d.unha f.olga 
xera1 o pasado ano. · 

Ao xulgamento, considerado 
como político ("a xustícia está 
mediatizada pólo . poder políti
co", ma.nifestou' o Alcalde Rive
ra na vista oral·) asistiro.n nume
rosos traballadores de Astano. 
- Os encausado~manifestaron , 
Jogo de coñecer a senténcia, que 
recorrerían contra ela, afirm;m
do que. non teñen 'intención de 
pagar dita multa. . · 

Con este motivo...e.no.número 
seguinte, oferecemos unha en
trevista con X. Mª Rivera Arno"'. 
so. . 

. ~ .. . ... -

_ XulgaClos, . 
láb·regos -,de As-E·nchous~s . 

,. .. ' ; ~ ' ' ' 

O dja tres de Outubro .celebroli-= . sua banda o abogadQ defensor 
se un xulg,amento con~ra dez · solicitou a libre' ausolución. 
vicrños de As· Enchousas por Áinda que. só foron 10 as 
oporse 'aci derribó de casas~que : . p~rsoasiculgada's'-mái~' de duas
pretendian as paleadoras d~ - .,.. cantas tíñanse personado no 
Arm~D~.o Romero. ~ , xulgado pedindo que tame'n eles 

debian de ·ser x'ulgados .xa que 
O fiscal pediu unna pena-de estaban de acord.o coas accións 

30 mil pesetas ou dos meses de 1.evadas a cabo para impedir os 
-arresto substitutório .para cada derribos das_casas: ,ou participa- -
inculpado, nientres que a acusa- · ran nestas movilización s. 
ción parti~uhu de Armando . Entre estas persoas encon
Rome:to pedí u 700.000 ·mil . trábanseAirixente~ das CC.LL. e 
pesetas .de indenización. Pola · alguns represen~antes ~o ,BNG. 

'• J • " • ~ ~ . . . . "' ~ . . . . ' ? ... 
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- ~gundo se· Ruxo de manifesto no seu 11 Cóngreso , 

Os xorna·listas 
cada vez máis profisionais . · · · . · 
e cOn menos garantias labora is 
Os 11 ~ Congr:eso de Xornalistas $Upuxo un -certo cinibio · 
con relación aos anteriores. Abandonouse a discusión sobre 

prometese . á sua public~ción e a 
entregarllo aos poderes públicos · 
para que atendan a demanda an- ·. 
terior. · _Faise· 'tamén u.n _chama
mento aos profisioru~is e ásocia
cións a dent,Jnci~r estas irregula-

o aceso á profrsión e centrouse máis nos problemas 
concretos. Os xornalistas deixaron dé mirárse tanto 

. ao embigo e puxeron os pés na terra, acordando que ha·i 
q~e. darl le· resolución aos problemas .e que as conclusións 
non queden, como en anos anteriores, só no papel. 

. ridades, asi como un ha inspec~ 
ción de traballo nos centros. 

Os xom alistas de Galiza ceiebra
ron o seu terceiro -congreso o~ 
días 28 e 29 de Setembro en 
Compostela. O seu desenrolo foi 
bastante distinto ao dos dous an~ 
teriores, onde se sucederan as 
discusións acaloradas centradas 
no tema de aéeso á profisión. 
Neste 111 Congreso quedou apar
cada este debate, por estar claras 
xa as distintas posicióñs, cen
trándose máis as polémicas na li~ 
berdade dos xornalistas e a sua 
situación profisional. 

Senlleiros conferenciantes es· 
puxe.ron as suas opinións sobre o 
marco xurídico dos xornalistas 
o .estado das liberdades, TV pú; 
bl1ca ou privada, anfüse da situa, . 
ción laboral, o periodismo no 
novo marco administrativo auto
nómico ou a comunicación ho
xe. Ao remate aprobaronse 17 · 
CGncl usións así como O apoio ao 

· director de A NOSA TERRA pe
rante a quereUa interposta polo 
Alcalde de A Coruña. · . 

Se cadra o -·aspecto tÚájs im
portante deste ~ongreso .non fo
ron .as conch:Jsións en si a ql'.le 
chegaron ·os xornalistas despois
de dous dias de · traballo '(e me
nos desmadre que nas duas edi
cións anteriores) I senón précisa
mente a férrea vont~de de que 
estas conclusións aprobadas sir
var:i para algo. Para conseguir is
to facultouse á .Asociación da 
Prensa ·de Santiago, entidade. or
g~nizadora, para que, até 6 pró- · 
x1mo. congre~o . faga as xestións 
~portunas para . que as coAclu-~ . 
s16ns non se queden só no papeL 
Os . organizadores aceitaron este 
reto, fic·~ndo emprazados para o 
ano que ven no congreso a levar 
a cabo en Ourense onde · darán 
cantas dB'súa xes1ti6

1

n. · 

Importantes co,nclusióñs,. · 

Se ternos en canta as conclusións 
aprobadas, asi como os debates 
dos máis de cen xornalistas asfs
tentes, e lago vemos os produtos . 

Na situación do traballo re-
peri od _ístieos que se publican na coñ_écese tamén que se está a 'in-
nosa nación, calquera pode ·afir- cumprír a proibición legal de que 
mar sen que lle quede nengunha os xomal istas contraten, xestio-
dúbida ·que o da "liberdade de nen ou vendan espácios publici; 
información" en Galiza é unha tários, esixindo que se ·cumpra a 
auténtica falácia, que quen man- lexislación na matéria. Tamén se . 
dan son as empresas públicas e as· denúncia ·que hai profisionais 
privadas (sobretodo estas; ás que que incorren na incompatibilida-
case a maioria da xente pare~e de, qúe están trabaHando en ga- · 
·xa recoñecerlles o direito a facer binetes de prensa e- realizan in-
o que queren, canao non é asr; ·- . formación. . 
segundo moi ben explicou o pro- Pédes~ tamén que ·non se· lle 
fesor Gómez-Reino), cumprindo faga utilizar o-español aos xor·na-
os informadores un papel de listas, tacendo ao -mesmo 'tempo 
transmisores sen forza para rebe- unha condena púbJica daqueles· 
larse, feito agravado pala insegu- meios que até traducen os comu-
ridade laboral e o intrusismo.. nicados de prensa. . , 

- Pode que estas cor:iclusióñs 
E por isto que; nas conclü

sións,. fíxose gran fincapé na · 
criación de consellos de. redac
ción para tod9s os meios, asi co
mo que nos meios públiéos os 
profisionais estexañ _integrados 
nos .ó(gaos de control e asesora-. 
mento, e que sexan consultados 

'na elaboración das leis sobre a-
información. · : 

. R:eclámase tamén nestas con~ . 
clusións que se contemple, na re-

. gulación ·que se faga · da profi_
sión, o segredo profisional como 
direjtQ absoluto, pedindo· que 
non se wtilice a_ desculpa do te
r.rori'smo pai:a limitar as iiberda
des, polo que ~e pediu tamén a 
derogación da lei oe "Grupos Ar-

. mados e Bandas Terroristas". 

·· Pediuse ademais un coléxio 
profisfon(!·l ·de xornalistas· de Ga
liza, solicitándolle á FAPE (Fe.
deradón de Asociacións·da Pren
sa) que realice un informe-o mais . 
exaustjvo posíbel· da situaci.ón la· · 

· boral ·dós· xornalistas en Galiza, 
ao tempo que se denúncia o sub
emprego, ·esixindo dos· poderes 
públicos que .lle .-retiren as sub~ · 
vencións a aquelas empresas que 
teñen traballadores en situación 
irregular. · 

- Cando se cante co Informe, o 
"Congr~so de Xornal istas" com~ 

lles ·parezan moi "fascistas" á 
UGT, xa que · esta organfzación 
foi a qu~ ti.vo a ·culpa de que. non 
estiyese pre~ente un membro do·· 

.si'ndicato de -x·ornalistas británi
cos, alegando que este · era un . 
congreso de "fachas''·~ se·gundb 
unha persoa próxima ª-~~entral 

· socialista. Os organizadores afir
maron qué o que quería UGT -éra 
estar presente no congreso.: 

Algo ·parecido ou moito pior, · 
debero·n de pensar dos xor_nalis
tas galegos Luis Angel dé la Viu
da de Antena 3 e· Joaquín Peláez. 
da SE R. Ambos directivos viñe
ron talar da TV públ'ica e privada · 
e parecía_ que estaban- talando; a · 
unha asociación de ·"amas de ca" 
sa" .. Cando· se empezou a contes
tar ás suas posicións rnonstráron-
. se moi surprengidos, non lles ca~ 
draba: · · 

. Neste Congreso, a dif~rénci.a 
dos outros, por máis -que pecase 
de · moito academicismo,- os xor- · 

. nalistas. baixaron máis á . terra, . 
deixáronse de mirar tanto ao em- · 
biga e logo déronse canta de que 
o seu papel disminuira desde a 
transición, de que as condi.cións 
de traballo cada dia eran r.neno
·res, de que os . pr:9prietários os 
controlaban máis de que ... aso-

. ciacionismo para tacerlle frente. 

A~EYRE 

. afectuosamente 

A caricia 
· telefón.ica 

. -Víches como pasou o 
tempo? Xa levamos 15 minu
tos falando. 

-:-Oueresme un :Pouquiño? 
-Un pouquiño, dis? .Qué-

rote a hóstia, un montón ben
grande, máis... · 
. -Churriña, estás moi . cara-
da, anda ... dime algo. . 

: -:-Oueres que ch~ diga a1~ · · 
go? . . 

. -.-Si, algo bonito. · 
-Ohm ... , albo ben bonito? 

, .-Si, tnoi, moi, bonito. 
- ·.,......Pois, dígoche que ... , que 

- te quero moito! . 
- -De verdadé? Bah, seguro 

que me mintes, non che creo 
nada. · 
~ · · -De verdad e que si,. parvi
no. 

-Boeno; creereino lago. 
-Teremos que colgar, 

non? E que senón · vainas ~ 
arrui.nar a telefónica. · 

-Boeno, anda, caiga ti~ 
. _-Eu?, eu xa. col.guei a úl· 

tima vez, agora tócache a ti'. ' 
-Anda caiga, non sexas 

así. · - · 
'.'""'Coigaches? 
-Ainaa estás aí? 

-. -:-Anda .... , non . mo _ poñas: 
amda máis difícil. -

· -Boeno, colgp, pero ~ém· 
br~t~ que colguei eu _para a 

· prox1ma vez. 
-Miles e miles de bicos 

amorci-~o! · · ' 
-Millóns,- preciosa! 
Neste ou en multitüde de 

diálogos · semellantes, entre 
duas persoas .namoradas, pro-· 
dúcese unha ampla, e ás .veces 

· intranscrebíbel; gama de pros
meiradas· QIJe van desde os 
apelativos .cariñosos, até ·as 

. pausas susurrantes, as indeter
minacións, as !rases inacaba- · 
das, · as repetició"ns de pergu'n
tas buscando, · se acaso, o ma-· 
tiz imprevisto ou a certe.za 
i mpos (bel, as reiteradas afi r
m ac;:ións de amor e, en .fin, 
L!nha - extensa variedade de 
_"cursila_rias" das que poucas · · 
persóas se poden considerar 
alteas. · 

. O qu_e máis temen os pro~ 
. tagon'istas dunha · conversa 

. ~ destas características é o si
léncio. o siléncio no teléfbno 
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signitíca separac1on, dado . 
.que, · aqui, a preséncia só é _ · 
posibel através da palabra ou 
dalgun dos seus sucedáneos 
(xemidos,· choras, suspiros, 
etc). · 

)-lai que ver -o deliciosa
mente 'que parecemos talando 
por teléfono coa persoa ama
da. En realidade non hai "ri
dí~ulez" algunha. Si · é certo· 
que nestes casos a maioria das 
palabras non parecen dicer 
n,ada e que acostumamos a re-

. "petir as mesmas pe·rguntas e -
as mesmas afirmad óns, isto é, ~ 
quizá, porque o que menos 
nos· importa nestes casos é a 
información, o que interesa é · 
o contacto, a proximidaEioe; a . 

· relación, Todo istó só ten va: 
~or, claro, ·para os próprios 
protag_onistas e non para' os · 
posibeis ouvrntes, segundo os 

.. cais .a maior parte da conversa 
carece de sentido e resulta . 
parva e cursi. · 

Este tipo de atitudes ultra
sensibeis son máis frecuentes 
á hora de falar a distáricia. Na 
auséncia, a idealización é máis 

i fácil e menos comprometida: 
non nos abriga "a actuar en 
consecuénci a". Sérvenos -esta 
ensóñación,-, como· antÍcipa
ción dun amor ·que "nunca é 

- asi". 
. No teléfono a función fáti

_ca ou de contacto alcanzou a 
sua máxima expresión~ resuf

. ta fundamental saber que a 
outra per~oa está a( . 

O teléfono·, para os namo
rados das soj:iedades· moder-

. nas, permitiu. o désenvolvi
mento de auténticos sucedá
neos ·sonoros da carícia. A ha
bil idade e o aperfeizoamento 
dalguns. amantes chega a tal 
ponto que lles permite estar'. 
por longui'simos· espácios d.e 

. tempo ~o "aparato", se·n ape
nas "dicerse nada". Alguns in
cluso chegan ,a disfrutar ple
nam~nte dese amor por fio, 
coñ tal entrega e riqueza de 
matices que non fai envexar, 

· en nada, aos tradicionais ban
cos das zonas menos ilumina- -
das do xardin. · · 

M. FERNANDEZ/M.V. 

Sección d ~ Dere choe 
Ciudadanos 

A<unto, ª.9.J. :ioC.:\.1; .f;U:l~'? .. C::.9.P.:\'..!1-: ... ª~ · .t~.-

r· . 

... O.~§Q; .. e.l!,: .. C&s.tell!;IA.Q, ... _ .. 

· En relación con el recurso de Al.-

zada interpuesto po;- Vd. contra la sanci6n 

de : 2.000 ptas. impuesta por este Centro 

por el incidente ocurrido en un cin~: de -
Santiago como motivo de la proyecc:iJln da 

la película "Amanecer Rojo"; 'se ' servirá -

remitir a este Gobierno CiYiÍ-Negociado -

Infracciones Administrativas copia literal. · 

del citado recurso en Castellano, aperci-
bi&ndoJ.e que de no hacerlo aa!, se archiV!;' 

rá sin más trámite dicho escrito. 

EL JEFE DE SECCION 

P-0 · 
_as\?-

'°' s_;: •. :¡¡_. #. ............... - · - ·· ·····-·······-··'-~ ... <:! .•••-~ - LA CORufi.A. 

"Esta é un.ha fotocópia do escrito que remitiu o Goberrio Civil de A 
Coruña á xente .detida cando os incidentes pola proxección da película 
"Amanecer Rojo" nun cinema de Santiago. Xa saben: '.'Fálalle galego". 
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tribuna 

O goberno 
de-Madrid bate 
no lombo do gatiño 

O xesto adoptado hai uns dias 
polo Goberno español pondo 
fóra do território do Estado a. 

-delegación do Frente Polisá
rio polos ametrallamentos do 
pesqueiro "Junquito" e da 
patrulleira "Togomago." lém
brame un ·conto de profusa 
difus'ión popular. Trátase dun 
home en quen a miúdo batia 
a sua _muller; moi severa ela e 
algo · despótica nas · relacións 
matrimoniais. O esposo, im
potente para defender a digni
dade ultraxada, reaxia zoscán
dolle ao gato: "NoA permito 
que me poña as mans nengu n
ha muller!", bradaba furioso 
mentres mallabá no lombo d,o 
compunxido feJino. 

Of galegos v·iñemos recla
mando a cotio medidas de ri
gor por parte eta Administi:a-

-·ción do Estado para garantir· 
a seg1,.1ridade dos nosos mari
ñeiros, apresados, persegui
dos, tiroteados e rapiñad-os 
·por fainaren- en zonas que os 
servícios exteriores españois 
non souberon -ou non quixe
'ron- defender para o ·país. 
Desde Irlanda a Canadá, des
de Marrocos a 1 nglaterra,. os 
1>arcos que-saeri ao mar desde 
as costas de Galiza · teñen que 
sofrer a odisea de contínuas 
e violentas per5ecucións. ·An-

. tes, habia mulleres de loito 
polos maridos devorados nas 
tormentas . . Agora, nos foga
res· mariñeiros xorran as bá
goas que , chaman polo pai e 
polo home cautivo. 

A decisión que o Ministro 
de Asuntos· Exteriores tomo.u 
co Frente Poiisário para vin
gar o ataque aos · pescado~es 
canários, agardábase cando un 
buque pesqueiro sofreu as re
presálias de 1 rlanda, após de 
coláborar no auxílio dun 
avión sinistrado nas augas des
te país. Esíxea tamén o pobo 
cando a armada francesa ca-

. ñonea embarcacións que se 
escoran ao norte no gol fo de 
Vizcaya. · Ao máis que chega
ron .ás autoridades españolas, . 
nestas ocasións, foi a benévo- . 
las queixas, que nen sequer se , 
reflexaron na repulsa cursada .· 

·por via diplomática. E men
tres o Reino Unido e outros 
Estados ·europeus emporca
llan de · basura radiactiva a 
franxa mariña que lambe as · 
costas do F.isterre, a delega
ción espaf-iola carece de valor 
para oferecer ria. (;onteréncia . 
de Londres outra alternativa 
que non sexa a mora~ória no 

Non existe rearme da díg
nidade da Administración na 
defensa ªª nasa pesca. o. ser-. 
vil ismo fíxose patente ·nas ne- · 
gociacións coa Comunidade 

· Económica Europea. O señor 
Fernández ·· Ordóñez -:tráns
fuga dé. Ministérios e ·parti
dos- non deixa de ser un ex
travagante fanfarrón · a· bater 
no ' lombo do miquiño. Pero 
un fanfarrón, ademais, que 
cusa punir e;>· Frente polis.ário 

· cando exerce o lexí.timo di
reito de repeler .. polas armas 
unha embarcació.n que pe
netra rio seu território arbo
rando a bandeira do país ca 
que mantén-belixeráncia. Qué 
outra causa faria a armada es
pañola.cun navio arxelino que 
se acercase ao porto de Valén~· 
cia exibido no mastro o guión 
tricolor do~ franceses, nunha 

· hipotética guerra cos galos? ... 

A petuláncfa de Ma~rid é~ 
pobo sah~raui e cos seus re

. presentantes estaría mellor 
· empregada na intransixéncia 
_diplomática frente a .Estados 
que fustigan a barcos conde
nados a arriscarse na aventura 
de . caladeiros que a polític::a 
claudicante do Goberno non 
tivo a valentía de defender pa-

. ra os nosos mariñeiros. 

BAUTISTA ALVAf1EZ 

.·.t ' / 

Nascidos en Vigo e 
fusilados hai 1 O anos 

Baena ·· e 
. ' 

Sánc·h-ez Brav 
Eri Gal iza .moita xenié le-mbra \. 

~ Baena, compañeirqs de esiu
dOs, de simpatías poHticas, 
algunhas -menos_ a Sánchez 
Bravo, a inda que os dous nasce
ron en Vigo. No momento da. sua 
morte era·n militantes do Frente 
Revolucionario Antifascista y 
Patriótico (FRAP) e do PCE(m-1). 
Dez anos despo·is, outro 27 de 
Setembro un continuo fuir de 
visitantes deixari·a flore~ ao pé 
da tumba de'Baena, no cemité
rio de Per'eiró, en Vigo. 
· Ademais destes xestos, dos 
amigos, do acto que o próprio 
partido organizou ás seis .da 
tarde de.se- mesmo día, das 
sir:npatias de todos -os militantes 
progresistas, . pouco eco enc-On- . 

1 trou o recordatório destes lo.ita
, 'Ciares, mesmo entre os seüs pró
. prios viciños e familiares. A nai _ 
· de ·saena' (seu pai · morreu hai 

uns anos) nunca se recupero.u 
plenamente da morte _do· tillo, 
.debido en parte á tens_ión a que 
foi sometida, ela e tantas ou.tras. · 
persoas en situación...semellan
te, ·palas faladurias, ·de moitos 
coñeci·dos, , os . impropérios e 
incluso as falsedades -dos meios . 
de comunicación. · · · 

Fran.co sauda aos simpatiza.ntes na sua deira~eira aparición pública 
inmediatamente depois dos fusilamentos do 27 de Septembro. Era a 
resposta- a unha Europa e a unha esquerda que clamaba contra o 
~~aj. . ' 

- Universidade. Na cidade desato.use unha feroz 
"Fixen estudos de ·bacharel represión e a policia política foi 

superior_e empecei Filosófia, co busca lo a sua casa. Non o 

/ 

Percorrer o rastro d.estes 
galegos, chegados a Madrid nos 
anos .70, "para loitar contra o 
franqui_smo,-faise infinitamente 
distinto que lembrar a morte de 
Txiki e Otaegi, os dous bascos -
fusilados o mesmo Setembro. 

diñeiro que me mandaban uns encontraron pero tivo que se 
- .parentes .. cercanos, pois os meus refuxiar na casa dun compañei- . ' 

pa·is, simples traballadores, non ro e, semanas despois, tivo que 

.Dez anos despois, a nai de 
.Txiki, por exernplo, expresáoase . 
coí) todo a iritegridade que dá a 
c;:onvicción ideolóxica e a seguri
dade' de non. ·estar só. As suas 
palabras recollírl')olas do diário 
Egin, do pasado 2_2 de Setembro: 
"A miña casa estivo chea moitos 
dias de xente ,que .viñ_a. Xente 
que te consolaba, q1.1e ché daba 
esa confianza e ese cariño. ( ... ) · 
Tumba · máis vis-itada non a 
habera en todo o mundo: ... qué 
case todos os días veñen velo, 
duns sítiqs, doutros, perguntan
do: Onde está Txiki? A ver se a. 

_ eles, os ga.rdas civis os visitan! 
Co cariño -que visitan ao meu 
tillo, ninguén. Pára .min foi un . 
con~ólo moi grande. Nwnca crin 
que o,, meú tillo '(alese tanto!" 

XOSEHUMBERTOBASNA 
ALONSO 

· Ba~ma, nasceu no 1 950 en,Vi·go. · 
IS>esde a .sua_adolescéncia ·partí- · 
cipou activamente na loita-anti-· 
franquista. · Tras o · primeiro. 
Con~eno de Guerra, celebrado o 
11 e 12 de Setembro de 1975, . 
no acuartelamento de El Goloso · 
e xa condenado a marte e en ' 
celas de i"llamerito, Baena· foi 
entrevistado polo seu própri.o 
abogado, Xavi~r Baselga; que 
conseguiu introducir na cadea ' 
un magnetófono. 

· "Chamome Xosé Humberto · 
Baena Alonso -comeza a gra
bación- e teño · 24 anos, son 
peón de fundición e fago estas 
declaracións desde· a prisión-de 
Carabanchel, en Setembro de 
1975 ... " · . 

Bae~a foi.detido por primeira 
vez aes 19 anos, en 1970, ·du
rante a sua breve estáncia na 

podian ·pagarme iso. Marchei a fuxir para Madri,d, onde, xunto 
Santiago · e durante o primeiro coa sua compañeira, reanudaria 
curso fun detido, expedientado e ·a sua actividade pQlíti'ca nas filas 
máis tarde xulgado polo "Tribu- -do FRAP e do PCE(m-1). 
nal de Orde· Público" a conse- Poüco despois i:>articipou no 
cuencia da miña participación asalto ao banderin de enganche 
nunhas manifestacións estu- da Lexión, que daquela masa-
dantis. _ ~ eraba en A frica aos loitadores do 

Estivo un mes na cadea de F.. Polisário. Na acción foi detida 
Santiago e na provincial da a sua compañeira Maruxa: Foi 
Coruña. ffxulgamentotivo lugar· un golpe para el, que xa tivera 
en 1972 e foi absolto. . que abandonar a sua terra e a 
· ·"Debido a todo isto tiven que sua família. 

deixar os estudos e traballar no Posteri.o_rmente, o 22 de 
que sabía" -conta na sua Xullo foi detido pola Brigada 
entrevista- "Porestaépocati.m Central de · Información, ao 
concienciándorne cada vez . ma.l)do, daquela, do siniestro · 
máis"'. · Rob'erto Conesa. Na , DGS foj 

. No :i 972 tomou parte activa torturado durante varios días e 
nas movilizacións e folgas que sómetido, xunto a outros cama'" 
tiverof! ·lugar en- Ferrol, Vigo e '. radas, a proceso militar. Foi 

_outras cidades galegas. acusado, sen unha·sQ proba, de 
"Ali aprendin; ante a brutal participar nun atentado no que 

. represión que se desátou, (en · resultou morto un membro da 
Marzo a policía· matou a: dous Policía Armada. 
obr:eiros en Ferrol) que hai que . '-'Eu . creo -dixo · Baena na 
adpptar unha postura activa e entrevista-. que' o ocorrido .no 
non pasiva . contra a violéncia noso xulgamento é normal .nun 
fascista". Estado fascista, que a$asinou a · · 

Durante este · tempo marcha , t~ntas pe,rsoas ... O noso xulga
á mílí ea Colmenar Vrejo, onáe a mento foi unha farsa total, e por 
constantemente vixilado, polo suposto, · x~ estabamos conde;,. 
SIM. Pero apesar diso .~ ali" onde nados de antemán"._ . 
toma contacto co PCE(m-1). · · 

U.riha vez de 'volta en Vigo,-. ·XOSE LU.IS SANCHEZ 
· encoritrou traba 1 lo. na er:npresa BRAVO · 
Simaelza, como peón de fundi- ~~ceu en Vigo en 1954. -Soxé 
ción. Gañab~ 9 mil pesetas ao LuTu Sanchez Bravo con 21 anos 
mes. foi o máis novo dos cinco 

A prirneira acción na -que fusilados. t::ra o terceiro de cinco 
participou Baena foi a queima irmáns, Estudaba o bacharelato 
dun banco no bair'rn do Berbés nocturn·o no ln51tituto Santa 
como protesta _polo agarrota- · · 1re.ne,-porque traballaba durante 
mento vH de P..uig Al')tich. · odia vendendo libros. Ao morrer. 

Baena -tivo que abandonar a seu pai, foi quen se ocupo.u da 
sua fa'mília e a sua terra tras a família . a partir dos 14 ou 15 
r:nanife'Stacióh do 1 º de Maio do · anos. .. . . 
75 en-Vigo, xunto aes blocos de Sánchez 13.ravo'partidpou na 
edificios de Fenosa, na que un folga xeral do 72 estando no 
garda civil matou a tiros a un instituto ··Santa Irene qu'e :se 
traballador da cita_9.a empresa. movilizo.u mas'ivamente eses 

:.1 
di 
pi 
fí 
o 
e 
.f< 
n 
d 

F 
e 



DZ 
'oi 
o 

;e 
~i- . ' 
Je 
to 
'ia 
3S 

10 
1e 
3-
lo 
la 
)Í 
a 
a 

a 
o 
o · 
>i 
e 
1-

>Í 
e 
e 
a 

a 
o 
n 
a · 

•r 

3. 
s 
) 

) 

días debido á influéncia dalguns . 
profesores progres.istas. o cou~ 
fíxoo no· Instituto do Calvário, · 
onde participou na ·criC!ción de 
comites de estudantes e nas 
.folgas de Dece.mbro de 197~, .ª 
raíz do · asasinato pola pollc1a · 
dun estudailte en Compostel_a. 

, Nesa época un membro do 
PCE(m-1) . enviadq_ a V_igo, o 
camarada "Ponte", encontrou 
aloxamento precisámente na 
pensión que tiña a fan:'ília de 
Sánchez Bravb na rua P1zarro. 

Sánchez ·aravo o~ganizouse 
na "Juventud Comunista de 
España (marxista-leninis~~)'' no 
1974, a raíz · dunht;I acc1on do 
FRAP en Vigo contra o Banco de 
Bilbao, que !,oi incendiado con 

. cócteles molotov, . 
Ese ano xa estaba matricula-

do ·en ·Biolóxicas. · 
Tras a folga do coléxio uni

versitário de Vigo e unha asam
blea, a policía, que seguramente 
estaba presente nesa asamblea, 
comenzou a seguilos. Quince 
dias despois, ao voltar dunha 
acción de propaganda nos esta
leiros de Barreras, Sánchez 
Bravo. (que tiña como nome de 
guerra o d~ Con~jo, en referén
cia ao bair ro vigués) e -0utro 
compañeiro chamado "Araújo", 
encontraronse con que a policía 
estaba esperándoos nas suas 
casas. Non obstante puderon 
fuxir e foi precisamente Hum
berto Baena, un dos responsá
beis do pa rtido en Vigo, quen os 
agach ou esa noite e despois 
fíxolle sair de Vigo. 

Tras pasar tres meses na 
clandestinidade en Galiza, sai
ron "Corujo"·e "Araújo" cara a · 
Madrid, once quedaron deseo-

- nectados da organización ao ser 

A derradeira noite ,de Baena 
Entrevista co seu abogado Xavier Baselga 

detido o · compañeiro que tiña 
que asistir á primeira cita. 

.· 1 

Durante case tres meses 
(entre Xullo e Outubro do.1974) 
estiveron desligados do partido, 
dormindo en pensións ou na 
casa dalguns amigos, mentres · 
se puñ,an en contacto de novo 
coa organización do partido en 
Galiza e se agravaba a sua 
anguriosa situación económica. 
."Arauja" lembra que se lles 
acabaran os cartas "sempre 
recordarei que o derraqeiro peso 
que nos quedaba botámolo a 
cara ou cruz, ·porque eu fuma,ba 
e Sánchez Bravo non. Se me . 
tocaba a min eu prefería mercar 
un paquete de "Celtas" mentres 
que el prefería un bolo de p9n. E 

. · tocoume a min a si que foi "Cel 
. tas". · 

Chegou por fin a .axuda .eco
nómica do partido desde Galiza, 
sendo através da Xunta do FRAP 
de Fuencarral que toriíaroñ de 
novo contacto co.a organización. 
Neses meses coñeceu a unha 
militante da ' FUÓE- con quen 
casaría. · 

probas. -N·ós adoptámos -de.s
pois de fala_r cos acusados- un
h.a liña interm.édia que non ·era · 
a rugtura. total. Tivemos interés 
en manter unhas certas formas 
para nori ser expulsados do 
proceso e tampouco manter, 
unha colaboración cos mil-ita-

.res, pois s.abíamos que· o xulga
mento era un ha farsa e -as sen· 
téncias estaban.ditadas de ante
mán, que~ non íamos poder fa
cer xuridicamente aada, feito 
que .se comprobou- cando se-

. nos rexeitaron cantas p,robas 
pedimos. Algunhas moi inipor-

-Cómo foi a tlia involucra- tantes e elementais: interrogar · 
ción co proceso? . . d r 

:_Eu estaba de vacacións ·en aos testigos que segun o a po ·~ 
Galiza e á volta -formaba par- cia viran os foitos, comprobar. 

balisticamente se as b.alas topa-
. te dun despacho laboralista de das . nos cadáveres correspon-

Vallecas- sóubose que habia dian ás pistoJ:as que se Hes topa-
moitos detidos do FRAP corl' ran a eles, ... Seguimos a liña de . 
motivo da morte dun garda ci- denunciar isto á opinión públi-· 
vil e un-policía armado e ·en cír- ca, facer . escr:itos para amostrar 
culos da esquerda coroezáronse esa- contradición ao tribunal e 

. a procurar abogadbs defens<?- movilizar á_' opinión . pública, 
res. Como resulta que os do que éra a única capaz de parar 
PCE receberon a orientación de , d 
non · aceitar esas defen~as pára, as-posibeis cdn enas. . . 
digamos, desmarcarse -da poi í- · -Nada foi:adiante ... 
tica dos PCE (mi), e .outrosaes- -O proceso noso _chegou a 
paéhos penalistas ináis famosos .· durar 3.té o fin un mes, non co-

. · tampoi.Jco_quixeron facerse car-. mo o owtro. qÚe foi rapidísimo 
·go, caiu sobre nós a tarefa. Ao · (catro ou cinco dias) ._ . 
to'mar o · asunto xa sabia que O único que conseguimos 
acusaban a Baena de ser autor ~ positiv,o xuridicamenté fol re- · 
material dunha marte, ainda trasar. Ese retraso sobretodo 
non -sabíamos a· pena que ~e lle · penso que se debeu á maior ex- · · 
pedia pero sabia que se trataba periéncia de Miguel Castel.Is 
duo caso bastante dramático. que; dos que intervíamos, era o 

-Cómo foi o proceso? · que máis experiéncia tiña en 
-O nosb f.oi un proceso su- · . Consellos de Guerra, os deniais 

niário 'que.· é . o · ordinário en apenas intervíramos en ·algo pe
Consello de guerra, non suma- · nal e do TOP (Tribunal de Or-
rísimo ' como foi o seguirite, de Pública), pero norí en procé-
moito máis abreviado , e con sos militares. 
menos posibil.idacies de . de.ten~ Penso que i~o non é despré-

Xosé Lúís Sánchez Bravo 
res u Ita detido afina is de Agosto, \ 
séndo acusado de instigar o 
atentado contra un garda ·civil. 
Cando n:lorreu ;.fusilado tiña 21 
anos. · 

sa. O noso tivo 11')áis ,apariéncia ciábel ; pois vista a história des-
- de xulgamento nórmal, pero pois ' se . cpnseguimos outros -

desde o primeiro momento fí- · trinta dias de retraso sálvase a 

(Gran parte dos dados aq-ui utiliza
, dos for.on recollidos de "VanglJardia 

xosenos ver claramente que ha- vida destes tres rapaces. 
bia presa en ~ematalo e non se -Cómo ·foi a reacci.ón de 

~A priméira vez que o vin 
foi en Carabánchel. Viña dunha 
incomunicación de moitos días, 
entre a D'GS e os primeiros dias 
na cadea tamén incomunicado, 
e topeino incluso con dificulda- · 

-des para ·talar. A primeira ·en
trevista foi superficial, onde lle 
expliqu~i de que_ se trataba o 
c.onseHo e propú-xenlle facerme 
cargo da defensa ainda · que iso 

. non supuxese que eu cornparti-
. r a sua 1 iña política, e el acei- . 
.tourio . moi ben. Nos .dias se-

. guintes tivemos unha série de¡ 
reunións .preparando o ·xulga· · 
mento e desde o princípio vino 
moi sereno, convencido de que 
o· ian matar, politicamente sa
tisfeito da sua actuación e agar
dando que o que fixeron· servi
rá para algo. Ao longo deses 
dias penso .· que chegamos a 
compenetrarnos bastante. · El 
entendeu a miña postura; eu 
aprecieino, e se non se fixo 
máis foi pplas circunstáncias 
políticas.- -

-Segundo : -Os testémuños 
que hai; a atitude dos militares · · 

' cos procesados foi moi vexató-
- rfa... . · -

-Foi moi dura até o mo-
mento, sobretodo, en que co
mezamos a vel.os nós .. -Desde aí 
a-causa · mudoü. Refírome sem
pr:e aos do noso proceso pois 
do outro · teño menos coñeci
mento e o que sei é que tiveron 
menos . garantias e foron pior 
tratados. A respeito de Baena e 
os demais,· mentn¡is éstiveron na 
DGS ti-atáronos moi mal: tor
turaron nos, impedí anlles dor-

. mir, as técnicas típicas ... Na ca-. 
dea os prime-iros dias tíñannos· 
incomunicados. 
,- _:CantQ tem.po_ pasou desde 
que o. condenaron até que o fu-
silaron? . 

- Transcurriron, entre a ape
ladóri ao Consello Supremo de 
Xustícia Militar ·e a espera dos 
"inteirados", uhs vinte días. 

-Como foi esa espera final? 
-Eu vino eses días. · Ainda 

que se via viro final, sempre fi
ca unha lonxana ·esperanza, coa 

_ presión que houbo. 'Ouen máis 
_se mantivo na liñ.a de•que non 
habia. solución_ foi o próprio 

·. Baena, non sei se era porque 
era de temperamento pesimista 
pero esperábao. 

De todas maneiras cando me 
chamaron- o. 26 de. Setembro a 
Carabanchel topeime con que 
estaban nunha· sá espéCial de vi-

. sital . el, o coronel instrutor, o 
secretário deste -un policia .ar
mado-, e npn sei s~ alguén da 
cadea, e nos leron o "inteira-

. do" do consello de ministros. 
Foi un momento duro; unhá. 
causa é sabela e outra que .ch.e 
digan: ·~Mañá; esta noite ... ". El 
estivo. moi seguro, penso que 
estaban májs nervosos quen no-

. lo coi:nunlcaron que nós. A par
tir daí baixárono ás ce~as dos 
condenados, hu n. sótano com
pletamente aparte da prisión e 
pa$amos a nóité xuntos .. 
. -Díxose que .a cela non tiña 

nen onde, sentarse ... 
-Exactamente era unha cela x 

totalmente valeira: tres paredes 
e -unha verxa e nada: nen silla, 
nen. mesa. Ao pouco díxenlle 
aos tuncionários que fixeran o · 
favor de ter un pouco de senti-
do comun e trou._x eron unha si-
lla onde pUdo sentarse el. 

-Só'o viéhes ti esa noite? 
~Aos país avisáronos désde 

o despacho e dixéronlles q1,1e ti
'ñan que vir esa noite. Puxéron
se en marcha desde Vigo o pai, 
un irmán e non sei se unha ir
má. Chegaron cara ·as seis da 
mañá: Só . pudo estar o pai dez 
minutos. con el, -non o ·deixaron 

-entrar na cela, tivo que abraza
. lo como pudo através das rei-
xas e máis nada. Pola noite só ,,.. 
estiven eu e dous funcionários 
que se · turnaron dentro da cela 
que estaban o máis apartados 
que poélian e alleos. 

-Vós non asistístedes á exe- - ' 
cución . . .. 

-A iso das seis da mañá di· 
xéronme que tiña que marchar 
e a el metérono nun furgón da 
Garga -Civil, dixéronme que 
non podia asistir. 
· Despois de fusifalo leváron

no ao cemitério de Hoyp de 
Manzanares e ali_ esperaba o 
pai, un irmán e eu. Pedin iden
tificalo e deixaronnos facelo 
ainda que o pai non quixo; po-
la pena. ~ k 

Como dad'o máis tráxico, se 
cabe oa situación, compraba-

. mos que lle dispararan, entre 
oútros sítios, na cara e que es
taba no éadaleito sen colocar, 
tirado como se fose un animal 
en lugar dunha persoa. Máis 
adiante trasladárano .a Vigo. 

-Como reacciona unha per- 
soa que sabe que vai ser fusila· 
da ás poucas horas?. - · 

-Baena reaccionou bastante 
ben. ·1 mpresionoume ·a sua sere
nida~. · Só unha vez· ao longo 
da noite díxome que lle resul·
taba moi -duro morrer tan ><o
ven, pero nes~e tono en que 
ago·ra falamos nós. Non houbo 
nengunha crispación, nengun ~ 
derrumbe moral. Cando me 
despedin del, e por .dicerlle· al-
go, dixen: -"Animó", díxome: 
"non te preocupes que eu vou 
chega.r sereno até o final". Esa 

· dimensión humana a min emo- · 
cionoume~ 
· Pouco máis podo dicer. Pa

·samos a .noite eu intentando 
distraelo e el procurou falar de 
causas que non tiñan · a ver coa 
situación: · da . sua fam(lia, " de 
Galiza ... de que lle gasta-ria que -
Galiza fose dunha maneira dis· 

. tinta a .como estaba sob a dita· 
dura. 
Xavier Baselga, abo9ado, hoxe resi
dente .en Galiza, fo• o. defensor de 
Xosé Humberto Baena. · 

XAN CARBALLA Obrera") · ' n.os ian tolerar· dilacións ·nen Baena durante o proceso? 
L-~~~~__:~~~~~~~~~~~~~~~~~~_;..~~~~~~-:-~~~~~~~~~~__;,~~~--:-~~~~~~--.-~_,· ~ 
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c'omo quen di 

De al·go· 
hai que vivir 
MANUEL LUEIRO REY 

Si xuntamos nunha marea os 
centos de millóns de 'pesetas 
qu~ cobran ( ixa sei que teñen 
que ·cobrar, pois a política 
non é soio praos ricos!) os al- · 
caldes, os concellais, os presi! 
dentes das Diputacións, os di
putados provinciais, o presi
dente da Xunta, os consellei
ros, os direitores xerais, os 
parlamentarios, os "altos car
gos da Xunta" (e xa deixamos 
a unha banda "os pequenos 
cargos", pra tomarmos un ca
fé, que tampouco é moco de 
pavo) icantas causas necesa
rias se farían con eses cartas! 

~on - minto, ainda que haf 
moito baludaq,ue ou queicoa 
que,- pra defende-las suas por- .. 
calladas, din que ·s(. A mellar 
maneira de · demostrar que 
non se minte, siguen senda os 
feitos (a ·"praxis", . que diría 
un "euro-reno.vador-xerardis
ta", bastante pantallei ro e fir
món, que tamén cobra o seu 
nún axuntamento que eu co
ñezo por dentro e por fara). 

Vaian, pois, os feitos. Corí 
un soio que escolla, penso 
que me chega, e ven sendp o 
seguinte: O día 29· de rnaio 
deste ano, os xornais galegas 
dabaq .esta noticia·: "LOS 
SUELbOS DE .PARLAMEN
TARIOS V ALTOS CARGOS 
DE LA XUNTA AUMENTA· 
RON UN 6,5 POR CIENTO". 

· Si nos quedamos nos porcen
taxes que tanto deslumbran e 
moito máis agachan, diría
mos: le qué? ... Mais, esmiu
cemos a. noticia. 

dendé o pri~eiro de xaneiro, 
167 .000 pesetas mensuais 
(97.000 fixas e 70.000 co'mo 
"INDEMNIZACION . POR 
RAZON DA SUA FUN
CION'.') lVostedes entenden 
isto DA IND.EMNIZACION? ' 
... Ademáis - iollo ao Cristo 
que é de prata!- 7.000. pese
tas diarias de· dietas por se- · 
sión (veñan sesións dabondo, 
a·inda que sexan pra dormir) 
e pra que non falte res, 16 pe
setas por kilómetro praos gas-

. tos de locomoci~n. lHai quén 
dé máis? .... lA la una? ... lA 
las dos? ... lA las ... ? Pois sí, . 
meus amigos, hai gúén dé
máis. Cada grupo·parlamenta-

. ria (e isto, todo hai que dici
lo, has.ta me parece máis. axei
tado) ten unha asinación fixa 
de 100.000 pesetas, máis ou
tra de' 35.000 por cada mem- · 
bro que o cortipoñen. · · -

Estatido as causas así p()r 
en'riba, tan farturentas, a xen
te que está en b~ixo, nos 
Axuritamentos, pondo a man 
na fronte e matinando a fon
do, pensa que quedarse curto 
é de parvos, e xa sexa en Pon
tevedra ou Vigo, Caldas d~ 
Reis ou Riadumia, Marín ou 

·Santa Uxía de Riveira, cando . 
se d'iscuten os· presupostos, a 
partida rnáis debatida é a dos 
soldas, e hai cad,a soldo por aí 
(dos que fa la remos outro dí a) 
ique manda caralla!. 

Senda a realidade tan por
ca como é lq.uén se. pode es
tranar de que o gali.ñeiro esté 
algareado en vísperas das 
eleucións autonómicas? ... A 
vida está .cara. Pasto de trabá
llo non hai. O marisco ainda 

As · r~tribucións dos ·~altos está máis caro ·Ca vida. Óuén 
cargos" do Goberno autório- non come marisco é un -nin
mo, aprobados polo Consello . guén·. Unba "queimada~' sin 

· q 28 de marzo, son istes: O mariseo, -non val nada. ll en-
Presidente, 583.873 pesetas tón qué? ... Pois hai que , aga~ 
mensuais. -· Vicepresidente, _vear, a inda que sexa pondo o 
521.202 Conselleiros 478.297 ·. pé riba da éachol.a do v.eciño: 
Direifores· Xerais, 3'79.672. , ~ · . ,· · " · 
Catorce pagas anua is, dende o ·¿E salledes, meus ·amigos, 
prime¡ro. de marzo. (lVerda- o que din algúns pra xustifi, 
de que non está nada mal? car. .isto? Unha frase lapidari-a: 
lV~rdade que isto ten algo ·de· "DE ALGO -HAI QUE· VI-
bicoca?.:.) Os parlamentarios, - VIR" · · 

/ 

,,, . 

Present~éión 16Poem~ Actua.I 
a Blanco· Amor" en Ol.rense 

· : O pasado 4 de Qutubro apresentouse no Ateneo de Ou.rense a edi
ción especial de A NOSA TERRA "Poema.Actual a Blanco Amor". No 

· acto, conducido por Antón da Ponte, intervíron Xosé Luis López Cid 
Anselmo López · Mora is, Manuel María, José Posada, María d~ 
Carm·o E!1ríq'uez Salido e Xan Car_balla, un ·dos coordenadores da 
edición. · · _ . 

. Adema is de facer fincapé na importáncia de Blanco Amor dentro 
.da literatura galéga, foi especialmente menciónada a marxinación 
que o poder cultural estendeu sobre Blanco Amor, tanto pala sua 
homosexualidade como polo carápter conflitivo da sua obra e o seu 
compromiso intelectual: o que levou a Manuel María a urxir a 
edición-das ob[as completas do autor ourensári. A esta apresenta-

,..ción seguirán. outras en distintas cidád~s de Galiza. . 
~a fotografia, de esquerda.a direita, Antón da Ponte, López Cid, 

López Mora is, Manúel María, Xan Carballa, e o alcalde do lrixo, que 
se sumou ao acto, na véspera do fallo do Prémio Blanco Amor que 
organi~ou éste ano p seu concello. · 

. . ' ""'!!: - . ·. ; 
- O sete dé·.Septembro. na sala branca ·do Volk·- . ción das CCLL. Ao .acto acudiron unhas cen 

. pers.oas. A organización corre u a cargo do BNG haus (Casá""db P0\/c) de. Zurich, tiña lugar unha 
- <;::oriferencia-.sobre os problemas do agro galega 
coa entrad?' nomercado. ~omún, na que interviu o 
sindicalista Mancho Valcarcel, en .representa-

· (Zunch) e Q. Centro Ga.l~go de S.T. Gallen e o de 
Sementeira de Basel 

somos coñecidos .. 
na Galiza inteira, 
pola ~osa . 
es i>.ecialización 
en libros 
gal ego&· 
e_ ·portugueses 

\ A' 

.vive o .galego.~. República 
de El Salvador, 9 

. Tel: 56 58 12 
SANTIAQQ · 
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Un morto en l::..ug_Q_· 

A ·traxédia .da · 
f.alta de in.stal·aci·ó·ns. 
Un piloto moto~iclista morto e un espectador ferido grávé- foi. · 
o balance extradeportivo do "Gran Prémio Motoc'iclista San 
Froilán". Un suceso que trai, outravolta, ao primeiro 
plano da actualidade O" tema das in~talacións deportivas e · 

. da seguridade llara os participantes. O problema é que só 
nos acordamos da Santa .Bárbara caodo ·trona. 

Non se sabe ainda a ciéncia 
certa se ao piloto vigués Fernañ
do Lebedynski P.ampín lle falla
ron os freos ou qué foi o que 
pasou. O caso é que, por unhas 
causas ou por outras, tivo q,ue 
coller unha.saída de "emerxén
cia" .· .Esta posibilidade estaba 
prevista, -tiña que ser factíbel, 
era, que suceder.a_, 

Pouco parecia importar. Ese 
carril de seguridade era nen 
máis nen menos que unha · 
trampa. Os afeizoados,· como 
case sempre, sen.facer caso das 
indieacións , das organizacións, 
situábanse en lagares-proibi
-dos. Alguns parece que aman o 
risco, outros están seguros de 
ser máis r:ápidos que o perigo, 
outro son, nen máis nen menos 
que .uns insensatos, e hainos , 
que o calificativo ao que deben 

. de adscreberse non é a outro 
· que o de ignorantes. 

Algunha destas circunstán
cias foi o que levou ·ao especta
dor Luis Camoira a resultar 
acidentado, temendo nun pri
meiro·momento pola sua vida. 

- Por se-isto fose pouco, espec
tadores,· farolas, bordillos ... ali 
no· "escape de seguridade':, 
estaba o verdadeiro perigo, 

. estaba a marte para "Pampín": 
aparcaba .un coche contra o que 
se foi estrenar irremisibelmente 
o motorista. 

·oe quén era o ·coche? Cómo 
estaba ali estacionado? Son 

- algunhas · perguntas que .Se 
poden facer.,Pou90 importa. Por 
sua culpa unha vida -deixou de 
existir. 

· (Ao · escreber estas liñas 
recórdome· dunha .edición da 
subida automovilística.- a 'Chan
tada.onde tamén un.participante. 
,Se Saiu da esfrada nunh,a <;!JÍVa .. , 
Ali había. onha pista na qwe rios · 

. primeiros ~etros non se podia· 
aparcar. A Garda Civil impedía- . 
119 a todos os automovilistas; até 
que chegou o alcalde do"municí
pio e, como era ·u Alc.alde, apar
cou bnde quixo. Ao sairse, Úri 
fórmula empotrouse contra o-

. aut_o do Alcalde. Aci piloto non lle · 
pasbu nada, ·per.o .o Alcalde 
quedou · co coche. todó estraga-

, \ do. Logo, a autoridade ai.nda · 
. quer~a que lle pagasen 6 arran-
xo). _. · 

~~Ita de fr1st~l.a.cións 
· Pe.ro estes tristes episódios 
lévannos irremesib'elmente · a 
referirnos á falta ~e · instaiaéións 

. /. 

coque conta o deporte no estado 
e o galega en particular. · 

Non ha i instalación:s . para 
praticar nen as_élitesdeportivas, 
que nalguns casos como no 
motociclismo ou automovilismo, _ 
até os ases; como Ricardo 
Tormo, teñen que correr én pis-
tas abertas. · · · 

Se isto sucede ~con . eles, que -. 
pasará a_aqueles depo_rtistas de 
base?, onde _ poden praticar os 
afeizoados sen má is preten
sions? Algunhas veces non sei 
que me dá ver a rapaces xogan
do ao fútbol, preferentemente, 
nos prados en médio das bostas 
de vacas. Tétanos? lmposíbel. 
Pero xa non é que xoguen nos 
prados, non; senón qµe as vacas_ 
son as e·ncarreg~das de ''segar" 
os campos de f(!tboJ até de 
categona "rexional". Todo un 
indicador de terceiromundismo 
deportivo. 

Non falernos xa de insta.la
cións par.a outr.os deportes. O 
baloncesto, agora en "booni", 
estase a pratical" cuns aros de 
caldeiras ou baldes pendurados 
dunha estaca (van sair uns tira., 
dores- de carallo, dicíame· un 
amigo vendó xogar a uns rapa-· 
ces, nunca lanzarán aotaboeiro, · 
senón que encestarán directa-

. mente). Atletisrho, voleibol, etc. ~. 
non existen. 

Os ximnásios son urÍ luxo só 
ao alcance de determin.ados· . 
coléxiQs. Nos outros ao máis 
t"eñen Unha sá , destartalada; 
ainda que nalguns casos ·a 
capela ocupe pa~te dojdmnásio, 
·ou tot~lmente, como pudemos ~ · 
comprebar nalgun instituto. 
Noutro nen iso, cando chove, 
non hai "ximrlásia". 

E que conste, noF!· estamos 
pedindo instalacións elitistas Q_e 
deportes minoritários ou .que só 
poden praticar persqas con moi
tos meios económicos. Non, · 
estamos abogando .por ·un de
porte de masas, ªº servicio da 

. poboación, con· unhas. instala
cións planifi<~adas, orientadas e 
adatadas · as necesidades. Por 
u.nha·s instalacións·~ as ·(\1ue n.on 
podan aceder so ·os traballado
res da banca, da administración 
e os estuda.ñtes -nas suas horas 
lec(ivas. Estamos·en contra dos 
déportes de élite e .de que os 
directivos ·subán os seus soldos 

. nun 12 por . canto. Estamos a 
favor do deporte e en contra do 
neg~ci9-es·pectáculo-deportivo. 

PU CH El RO 

· ao prllneiro .toque . 

o naso ~intilante se1ecciona..: 
dor de fútbol, Migueí Muñoz, 
desta'pouse cunhas declara
cións eufóricas ao remate do 
partido que clasificaba · a Es~ 
paña para o mundial de Méxi
co: "Airída está por conquerir 
o meu maior éxito". 

Se isto o di outro entreh-a
dor calquer, -seria causa de 
pénsaíno etílico, pero cómo é 
Miguel Muñóz pode $er que 
acerte até bébedo. 
·: Un horjle que ten n·o seu 
curriculum ser campéó'n de 
Europa, qe liga e cop~ do Rei_, 
como éntrenador e ·xogador, 
pódese permitir certos luxos, 
pero ó qué·xa ,é éte bruxas é. 
que colla ünha selección que · 
tixp o ridículo no mundial e, 
con poucas variacióhs, -che
gue a subcamp·eón de Euro
pa. 

· Pero ainda noñ diríamos 
todo se ~os.esquecésemos de 

' . ' ·--que para conquerir ese s.ub-
campeonato houbo que lle 
zurrar unha dµcia de goles a 
Malta ou que Maceda lle me~ 
tese un golazo aos· alemáns 
cando ficaban quince segun
dos para a descalificación to
tal. · Para qué irnos fa lar do 
último empate entre Escócia 
e Gales que nos favoreceu . 
mai~ que -0s nosos próprios 
resu Ita dos. · · 

Despois de todo isto, se 
don Migúel di que irnos ché

. gar a unha se!Ylifinal en Mé-
r 

xico, eu cáseque o cr~o . 
Certo éque sabe moi ben o 

que fai e non s·eria xusto se 
esquecet dos s~us coñecF 
mentas futbolísticos, amén 
do seu trabal lo, pero a min" o 
dos oito últimos goies a Malta 
en trinta e dous. ·minutos 
séguem~ a cheirar a xofre, e o 

, de Maceda faime .lembrar 
Fátima e outras aparicións 

· semellantes. · _ 

~ICARDO .RIVERA 

:A 'VIDA DOTEU.FILLO 
& ~ • • • • .... • 

E ~'CHULf" 

-·~~ · ·· 
~-., 

~O teU fiUÜ é o futuro~. · 

,• .:: . ·~· ... -~. . ... . 

----
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< l comunicados· l 
Alternativas e.leitorais J 11 -

Partido Onanista 

• • • ·1 ·• " • • .. • 

Nova etapa do Centro Dramá- . Ant.e a proximidade· das ~lei-
, tic<? Galego. '.'Vi'sto e pahorama, ~· cións ps directores de diário's ~ 
deci.dimos cambiarlle · o- nome · ·· galegas de~láranse apolíticos 
·imr Centro Cómico Gai·ego", de- "Sólo ataéarenios .a los maso~ 
cJarou un directivo. · n~s y al rojerío" anunciaron: 

ººººº ººººº 
XESUS CAMPOS 

Entre o amplo abano de agru
pacións políticas, colectivos 
vários e asociacións diversas -
qúe concorren ás vindeiras 
eleicións autonómicas; o ·par
tido Onanista constitue sen 
dúbida a alternativa má is 
coerente das.que se apresen
tan; coeréncia debida segura
mente á forte implantación 
desta organización no tecido 
socia l do noso país. 

Inda que a história do 
Partido Onanista é longa e 
está repleta de avatares e 
incidéncias puramente· rutiná
rias (trátase do máis antigo 
partido político de Gal iza; a sua. 
orixe remóntase ªº ano da 
pera), as inumerábeis ·dific1,1l
dades sofridas polos onanis
tas, tanto na República corno 
na Ditadura,· levaron a esta 
·forza a unha postración e á 
.conseguinte auséncia da vida 
pplítica dos últimos -anos, até 
que un fato de homes de palla, 
xunto con diversos colectivos 
de nenos-pera de Pontevedra 
e A Coruña decidiron, logo das 
máis turbadoras dificuldades 
e os máis diversos atrancos, 
devolverá nosa comunidade a 
experiéncia e capacidade do 
onanismo acrobático. 

O novo·PARTIDO ONANIS
TA rexurdé, pois, én 1985, 
como resultado do empalme 
das anteditas forzas, baixo as 
coordenadas dun programa 
comun, en carta rnaneira her
deiro do movimento peronista 
e das teses de Bernardo Pallín 
e Nonito Pereira, recollidas no 
traballo considerado como a 
bíblia do onanismo, o "viaxe 
ao país dos onanos". 
O Partido Onanista apresénta
se como a única alternativa de 
alívio interpersoal, capaz de 
liberar á nosa nacionalidade a 
man, co esforzo individual de 
todos os galegos coma ti. 

Integrante destacado da 
Federación . Voyeurista, o PO 
consta de órgaos próprios de 
decisión e acción, asi como de 
absoluta independéncia para 
tomar decisions no ámbito 
galego. O se'u comité de Direc
ción-antigo cúmio de endere- · 
zos- agrupa a destacados 

-homes de palla e nenos-pera . 
da vida pública galega; entre · 
os que se cantan Xosé 'Lufs . 
Perales, Joan Perucho, o Dr. 
Pollán, Xurxo Peneabade; Ni
canor Peralta, Fernandq Diaz-
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-Paja, ·Pietro Nespereira, X osé 
Luis Folla, o humorista Jaume 
Perich, o economista Anxo 
Penedo e má is o prestixioso 

· abogado Antón Maneiro Cas
cante; todos eles homes · de 
público recoñecimento que 
oferecen a imaxe dunha forza 
de estimábel penetración no 
tecido socia 1 · ga lego. 

Cantan os onanistas con 
mil douscentos afiliados; orga
nizados en células uniperso
nais de carácter pracenteiro. 
Cada militante entrégase sen 
acougo ao labor de autocom
pracé.ncia e ~lívio unipersoal, 
po~ibili.tando un ,énorm~ e fru
tífero recollimento social ca-· 
paz de liberalo :das múltiples 
tensións que a sociedade xera 
no · i ndivíduo. 

ldeoloxicamente, o Partido 
Onanista inserébese·dentro da 
corrente alterna do socialismo · 
acrobático; o que leva a esta 
forza a non regatear posturas 
e xeitos de intervención ma
mial. Programaticamente, os_ 
onanistas abogan·pola supera:. 
ción da .relación sexual ihter-

: persoal, baseándose nas teses
do Dr. Juan Palome. Ardentes 
defensores da.automania para 
Galiza, reclaman a extensión 
dos programas de extensión 
manual ás capas soctais máis 

· desfavorecidas, 'así como de
tenden a negativa á eñtrada na 
CEE e mais na Corcubión, a 
a·cele.ración~ qos programas in 
vifro e a progresiva substitu
ción· das parróquias palas sa
las de festas. . 

Beiras ameaza con sacar á 
luz os trapos suxos· de .certos 

.'POiíticos galegos. "O mao é.que 
son doce tomos"; manifestou: 

·ººººº 
Segundo La Coz, o BNG non. 

·pensa ·praticar a .'loita armada. 
"Bastante ternos xa cos entre~ 

· namentos" comentou un· diri
xente. 

:00000 

Soares declara que o seu mó,
delo político é Ronald Reagan~ 
.Gonzá!ez non chega a tanto: 
"preferiríamos un l'ider niáis xo-

·ven" comentou. 

·-
-----

----

. Por un tr~spapeleo da. axén- · 
. cia de- publicidade, a campaña 

de AP levará o lema: "Fernández 
Albor es chuli". · 

ººººº 
O tarique_que levantou polos 

ares un ha tribuna do público en 
Lugo non pertencia ás Forzas 
Armada.s. Ao parecer, formaba 

. parte da escoltá de Fraga. 

ººººº Dirixentes do PCP xustifican 
· a lixeira,,..perdida de votos como 

un.a gafada: "Carrilló acercouse 
a fronteira, se chega a entrar 
fúndenos". 

Os seus candidatos ou' ca- i · 
bezas de ·caralla polas catro · ~ 
províncias son os .seguintes: -----.,.------"---------------------

. Pola Coruña, o · enxeñeiro Co
rrida Corridoira; ,por Lugo. o 
médico Xan Xascudo; por Pon-· : 

. tevedra; o ensinanté Antón 
· Carba/fo Téso e por Ourens~ o 
1rab9llador manual Andrés 
Pallarés·. ·o candidato , por 
Lugo,.Xan Cascudo,éoafama
do becário do lnstituto-Pasteur · 
de~ Páiis, descobridor da orixe 
do Sida e autor.do interesante 
traballo que co título de "De la 
Sida el inventor fue un .humil~ 
d,e payador:''_ten aca.dado. un 
grande recpñecimento inter
nacional. 

L _-

"q::.ASICo'S GALEQOS". Unha ·nova colección de
Edici6ns .Xerais de Galieia .. 

--~·~· ·~~· · e 1. ,.. s 1 (:ó ;: -#, A TE.CEDEIRA 

ANTONIO · . introducción 
LÓPEZ ·. · 

LA MEDICINA 
~Mil POPULAR 

INTERPRETADA I 
Xosé R. Mariñ.o Ferio 

SHERLOCK HOLMES, 
DETEC'lJVE 

" · · ~1'~ ~~c~:.VAL 
FERREIRO . · e notas: 

Xosé A. Palacio e 
Bl~ca - Ana lloig 

1 \ .\IU>h " ·' 
l'lll.'l · l..\ll ' 

l'dll~l'lll'l :Hl ·I 

Arthur Conan Doy~e 
"'Traducción: Francisco ~Bedoya ' 

Gonzalo N avaza 
<; ,.f l. E (i. U S · 

, •. . .
1
\1. , • • ) Un no~o t~tulo do autor. de 

'9. · . "Satán, sus siervas las brujas · 

~~~~~~~~~-Y la relif(f.6n de.z 'mal" . 

( 

ediciOns ±erais de galicia 
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11 Encontro _de escritor~s galegas, .. 
cataláns .e ·bascas en Donóstia· -

Os escritores reafírmanse ponto 
por ponto no .· manifesto .• de P.oble:t· · 

Os días 4,5 e 6 de outubro, 
celebráronse en Donosti os 11 
Encontros de Escritores Ga
legos, Bascos e .Cataláns i:io 
marco arquitectónico do Pazo 
de Miramár. 

, A finalidade destes E·n.: 
contros fica na -contiriuidade 
e necesidade de diálogo e de 

-acción dos escritores das tres 
Nacionalidades . Históricas, 
que existía denantes da Gue
rra Civil e que logo ficou 
interrumpido durante a "lon
ga noite de pedra" do Réxi-

· me. 
A problemática é común 

os escritores galegos, bascos 
e cataláns, en canto ás rela
cións cos Poderes públicos, 
en canto á Lei de Propiedade 
Intelectual, á Porítica de 
Traduccións e ás agresións 
que sofren a · cotío as nosas 
respectiva_s culturas. Sobre 
estes temas versaron . as 
distintas ponencras: (Lei de 
Propiedade lntelectu~I, X. 

CONCLUSION 
DO ENCONTRO _ 
Os escrito.res galegos, cata-· 
láns e bascos, reunidq_s en 
Donostia os días 4, 5 e 6 de 
Outono, manifestamos o se
guinte:·. 

1.-Reafirmámonos, ponto 
por ponto, no manifesto re-

. dactado · en· Poble~ o 24 de 
Xuño de 1984, durante o 
noso primeiro encontro, e . 
que. transcr'ibimos a cont.i-
nuación: · · 
· 1.--;-En· cont,ra de todo 
intentó de manip1,.1lación e ,de 
desvirtuación cultura·1 e na
cional, son escritores gale
gas, vascos e cataláns aque
les que usan ·como ·instru"'- · 
mento .de criación as suas 

. respectivas línguas, é_ dicer, 
galegp '.·euske·ra e catalán . . - · 

2.-A pesar dos a~ances 
de normálización .,-debidos 
f unda'menta 1 menté á . lo ita 
reiterada tanto dos escritores 
coma --de outros sectores . 
sociais cunha firme concién- -
cia nacionáÍ- atopámonos 
8índa moi lonxe dos mít:1imos 
esixibeis en sociedades ria-

. ci'onais ásentadas. Constata
mos que _somente . se cada· 

. ( 

Agl.Ílla por Galicia, Guilleme 
Jordi Graells por Cataluña, 
Yon Kortazat por Euskadi; 
(Relacións dos Escritores 
coas lnstitucións) Lois Re·i 
por Galicia, Josep _ Mª Llom
part ·por · Cataluña e Xosé .. _ 
Vél.ez de Mendizábal por 
Euskadi. 

Tamén se leron Comuni
cacións o derradeiro día._-dos 
Encontros, q'ue no caso gale- 
go foron lidas por Ma-Xosé 
Oueizán, Tucho Calvo, ~liseo 
Alonso e Xosé Mª Alvarez Cá
camo. 

Cert~mente, córnpre su
bliñat un certo caracter ofi
cialista da man dos organiza
dores disimulado pola fami
liaridade con que se levaron~ 
termo os agasallos ás autori-

. dades. 
Nos · Encontros estiverón 

representadas a ni'l(el cine
matográfi_co as tres Comuni
dades coas películas: Mama- . 

.:· 

unha das nadóns_aquí repre
sentadas se constituen en 
Estado integ-ramente sobara-

. no h~berá garantías de resta
. belecemento-pleno. 

· 3.-0 compromiso . firme 
de estabelecer telaclóns·con
tinuadas de intercambio e de 
acción conxurita entre as lite-

. raturas e outias expresiqns 
culturais de Galicia; Euskale
rria e os -Paises Cataláhs. A 
tal ·afeito demandamos, de.s
ae xa, -das institucións que 

·.artellen a infraestrutura ne
·cesária para que esta interre
lación teña uh funcionamen
to efectivo que abranga a 
difusión e representación in
ternacional das nosas litera-

sunción de Chano Piñeir:o~ La 
casa del Pare ·de Ferrán Ua
gostrera e Hamaseigarre.:. 
nean aidanez de Anxo Let-. 
xu·ndi. · 

o ambente 'que-se resplra.
ba e·ntre os congresistas foi 
do máis agradable, e as 
distintas voces idiomáti<!:as 
creaban un ambiente ·curio'
s·?!mente internacional. por 
mor da pr_ese·ncia de invita
dos do norte e centro Europa; 

. A sua Qrésencia estaba xusti
ficada pola intención de A. de 
Escritores Bascós de celebrar 

~ -o áno que ven un ·congreso 
'-de Linguas Minoritarias de . 

caracter internacional, feito 
este que fortalecerá ainda 

' máis ás- riosas respectivas . 
culturas e.complementará os 
111 Encontros. de -Escritores 
Gal egos, Cataláns e· Bascas 
que para ·o próximo ano 
celebraranse_ e~ Ga.lic-ia: 

XOAQUIN AGUL,LA PÍZCUETA . 

riéncias eu.lturaiS; e. ·manter
monos .vixiantes na defensa. 
cohxunta e solidária dos -inte
reses profesionais. 

5.-Que o encontro nos · 
amosa a preocupación certa 
dos escritores tanto no q u·é se -
retire á probl-ernática -das 
nosas nacións sen Estado 
como á defensa efectivé;) dos 
dereitos humanos. Así, cons
tatamos ·o feito dunhá·repre- , 
sióti que tamén afecta a es
critores das nosas n·acións e 
do mundo. ' . 
. · 11.-Constatamos ··_que a 
situación no·n variou e~ como 

-exemplo. concreto da "'marxi.,. 
nación á que se nos continua 
sometendo desd_e o_ ~stado, 

, -t~ras en todos os ámbitos. 
,¡ 

4 . .....:.:o compromiso das 
liosas Asociacións-de mantee 
unha relación constante a 

·. través-da criación dun equipo· -

·U.enunciamos o feito de que 
se_. nos ignora absol4tamente 
na elaboración · da lei · de 
propiedade intelectuan. , 

· . de traballo · conxunto co ob
xect ivp_, entre outros, de 
.garantir o intercambio de in
formación sobre da pradu
c::ióti literária1 por en marcha 
publicacións comúns,_ impul
sar traducións mútuas, a-si 
co111o""becas destin.adas a fa
vor.ecer o trasvasé de expe- · 

. 111._:_Expresarhos "ª no~a 
vontad_e. ·de intensificar ~s 
nosas relacióris solidarias· 
entre· os escritores das nosas 
tres nació'ns a fin de preparar 
ao rongo de todo o ano o 
p-r-Oxi mo encontro que se -
cel~~rar.a · e"!--~~filliza n<;> 1986. 
Dooostia . a , 6 de Outobro 
1985. 

.D-eixaredes _ 
rhorrer a _revista Dorna? -
· Logos dunhas conyersa telefó~ 
nica cun dos responsábeis da 
re'vistas_ galega de exp.resión 
poética Dorna, d_eiren matinar 

. no que me insinuou: logo da 
· apanciónsdo _pró2(imo número-
; (que· quer estar dedicado a 
Re.imundo Patiño) a revista . 
esmorecería e non sairia máis, 
pois para facer un número ti
ñ'an que pelexar cos poetas, _ 
sobretodo cos que 'xa tiñan 
publicado un libro, e non. hai 
maneira de encher o papel~ 
Enfin, viña a. dicer o meu co- · 

·º municante, que a revista ia 
desaparecer non por falta de 
cartos, senón por Ciesí-dia, bói
cot bus como · queirades cha
marll!~ dos pQetas (conipre · 
lem bra:r que os .responsábeis 
da -revista q1:1erian facelas tri
_mestral, o que serian bo para 
todos). · 

Nun .. poema .. de Balada nas 
praias do Oeste, Manolo Rivas 
_pergunta(nos) ,_ se ·deixar~_des · 
motrer á -nación dos galegos? 
Deixarémola morrer? Menfres 
exista un poeta . que escreba 
na nosa língua; a nosa nación 
existirá .. Orabén, onde poderá 
publicar _os seus poemas? Cu-: 
i:ioso ·seria facer.-unha escolma · 

- das queixas e laios dos nasos 
poetas que non podían publi- ' 
car en nengures, pois as edito-

· 'riaj.8- non queren ou non que
rían publicar poesía e non 
existían órgaos de expresión, 
etc. · Revistas '· había unha: 
Dorna, a-quen agora parece se 
lle ieña declarada ·unha guerra 
xo~~~' calada,, silencibsa, por 
que., deus, alo, no ceo, sabe
rao. Aqui a 1.000, .quilóme
tros de Caliza ocórrensenos 

, cen motovos diferentes, a cal 
·máis mesquiño e quen nen 
:enumerar quero. Doma, -du
rante· vários números e anos 
foinos entregandos a voz de 
distintos. poetas, poetas que 
non coñecíamos e que agora· 
están aí,-contan no nosoupa
_norama p'oétiCo. Só cabe, 
cousa que vai facendo, lle dea 
~ revista paso a novas voces 
máis, e isto é impo_rtante, só -
será publicábel s.e as voces co
ñecidas e recoñecidas publi- . 
·can nela os seus poemas antes 
de ·axuntalos . en· volume. E, 
compre tamén subliñalb, moi-

tos dos - poemas · que poetas 
non· deron en Dorna non os· 

· recolleron ep. libro, pois a_ sua · 
publicación na revista serviu 
para que o -poeta exercese a 
.autocrítica e non ó entregase 
en 'volume e así aforrase máis 
aun pau~ S6 por iso, e8e poeta 
'deberla estarlle eternamente . 

º agradecido a Dorña e aconte
ce, ao mellor,, o contrário, . 

. i~~:a~ non quer publicar_ e~ 

Penso, eu, -- que . non teño 
. nengun -interés imediato en 

Dorna, que compre soster 
- esta revista. Apoiala, pois se
gue a ser o voceiro, o único · 
voceiro da poesía ~alega. · E 
ademais, coa engádega de pá-

.- xinas de crítica, pode cúm-
· prir ·unha nova función: a cla
rificación do noso panorama .· 
poético pois un teme que a 
carón dos. nomes estupendos 
que están saindo, 'empece a 
hora dos burócratas, dos tec
nócratas, . ct·os ap.roveitados e . 
outras ervas, quer dicer da
quel~s que se coidan un~ b~u
delarres e· non pasan de uruta- · 
dores de Campoamor. 

Non · podemos deixar mo
rrer Doma, como non pode
mos deixar morrer nengun ót

-gao de-expresión cux;a voz se
xa $alega. Pode ser máis satis

. fatorio para a vaidade persoal 
r.ublicar en "Tintimán" ou 

· 'La Nayal", ·non o nego. Mes
mo ---,seguro- · máis substan
cioso _qe~de 'o. ~onto de vis~a 
pecuruano mais sexamos se
riosb aló Caliza está ausente, 
en prna -con · todos os de
feitos que se lle apoñan- Ga
liza é nai e .señora. Non, non 
podemos deixar morrer Dor
.na. Todo o contrário, compre 
apoiala xa que segue a ser a 
í:üllca revista, o único porta
voz 'que teñen os -nosos ·poe-

. tas, que non se enganen. Un 
portavoz, repítoo, que pode 
servir de a:utocrítica. Ao ca-

. bo, non foi Dorna un pontal 
no renascer poétice galego? 
ninguén poderá negar tal cou
sa~ agora quer ser órgao tri- . 
me~tral desta renascéncia que.._ 
se consolida e resulta ql:le 
moitos ppetas non queren co-
laborar~ Incríbel. · · 

-XESUS-GONZALEZ G.OMEZ 

_Os ~especiais_ de ANT. 
~: rias -- Ulliversidad-es do mundo 

. . - ~. . '· . - ~ . -

.-. 

Un importante ·logro para a
difusión dos números espe
ciais de A NOSA TERRA ten
se feito ao conquerir que se
xan incluídos nas bibliogra
fias que edita -o MLA (Mo
dem Languages Association) 
nordea:mericano que se rece- . 
ben nas universidades de todo 
o mundo e que' son de consul
ta o brigada para a ceder á in
formación das publicacións 
culturais e científicas editadas 

mundialmep.te: Ao tem,PO, e 
· desde esta última edicion es
pecial - "Poema Actual a 
Blanco Amor" - estas edi
cións especiais están deposita-

. das no Library · of Congress 
(Biblioteca do Congreso ame
ricapo), e é fácil predicet que 
es.tas duas xestións redunden 
nunha maior difusión-dos tra
ballos incluídos e da cultura e 
literatura galegas.en xeral. · 

• 

.,-; 
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Ap:roveitand.o a mornezá da tarde, Don 
Sebastia.n e a He.rminí.a prolongaron a 
estancia de sobremesa na galena roáis 
que de costnme. El, na mecedora de 
madeira nobre, recibindo as raiolas no 
co.stado esquerdo, ~ ela, no sofaciño de 
munbre, dandolle a calceta. Estaba fa
langueiro Don Sebastian, recordando 
outras horas semellantes de antano, a 
nai e a tia cónversando miudezas segui
das de risas, con ese ferrete. tan da te
rra, que esta era tena de inxertios, Her
nünia, de señores con inxenio; e hoxe 
non hai nin señores nin inxenio, so
rnen tes badoc-os sen educación. ¡Aquel 
tempo! Cando as matanzas, non había 
día sen merenda durante varios meses. 
Lacós, chourizos, zoi'z~; miolada, •. To
do causas de homes . .xa nunca será o 
mesmo, Herminia, e~ta tena non. che 
ten reméclio, que non ten foubanza 
máis que para o ruin e o p·e.qm1errecho, 
e a carraxe disposta contra fodo o iJn
portante.;i contra o que a pode etguer 
Clo ·seu destino de pendell.o. Ningunha 
terra coma esta leva· sobre sí a maldi-. 
ción dos defectos dos séus habitantes. 
Hoxe, nada é como antes. Nin as pu-
tas. . · , 

-Don Sebastian .... -conm:inaballe · 
sen demasiad.a convicción a Herminia. 

Moita muller de deillls halbfa daque
la. A Podugues:iia ..... Na sua casa. non 

-1. se belb:iía máis qJ!l1e ron importado das 
Antillas, · e non era por certo a única 
importación que se facfa ~ocedente 
de alá. A mulata .Lavinia ... Tiña unhas 
tetas que en nada desdecían das. túas .. . 

-Don Sebastian, non está ben .. . 
-resmurigaba a Herminia. 

... e uriha do bre cachada que seme
llaba a bola do mundo. Alí non se lle 
daba entrada a badocos; alí todos era
mos xente de pertenencias, bós catado
res desde o berce de todas as finuras 
que existisen. A mulata Lavinia bailaba . 
tropicais no' medio e medio do bar e xa ' 
non h'!~ía quen non fose home: A Por
tuguesma fixera · cartos e xa andaba· 
medio ·' retirada daquela, só .atendía a 
clientes escollidos, ri DonSebastian, e 
ben que se lle vía a experiencia, que a 
ex,Periencia é algo que non ten sustitu- · 

. cion, por máis que algúns zafarolas o 
pretendan, con intencións egoístas d.es
dé logo, e haxa que QOñelos no seu si
tio de cando en vez. Nin xiquera a '\iriida '¡J 
dun home, por lon~a que sexa, aboi:ul!a 
para dar experiencia, son precisas x1e
neracións acostumadas á go bernu e a. 
decidir, a esa dispo~ción non se impro
visa porque bule no sangue; Ai, Hermi
nia, entona o vello cos rispideza, ata 
hai pouco ainda había principios, que 
ninguén discutía, pero hoxe xa ve,s: 
nin a Deus se respeta. · 

- ¿De qué che andaba fafando? -iin
terrútl}pese Don Sebastian, como quen 
volv~ a realidade. 

-Daquelas perdidas q1!le o liemo 
confunda. . · 

A inesperada bonanza da tarde pro
piciaba aquel repaso · de hiStorias sabi· 
Clas, ás que o curso do tempo non en
gadira matices novos, .deixandoas im
perturbables coma leccións de escola, 
apenas esluidas, nfu tan só nos s,eus de- . 
tall~s .menos significativos, na memoria ' 
que agora .as evocaba. A Herminia se
guía co seu labor·obstinado de calceta, 
sen que, agás as breves interruJ?ci0ns, 
suplicatorias.; nada revelase un mterés 
entregue po10.x elato, que seguía, por
ifado, cun ensimismamento caclené1oso . 
no que yor veces ~_parecía o seu nome, 
Herminia, imos vellos, Herminia, tí coa 
filia e os netos en Barcelona, eu, :ica tí _ 
ves, con pouco máis qu~ cabez~.;. dema
sida cabeza, Herminia, que millor me 
sería perder o siso ante tanta barraba
sada como_ hai que .ver, e por qué, pre
guntome, se ningún mal lle veu nunca 
a · ninguén pola miña causa, dime tí se 

· lle faltou sagrado ó teu home, se a túa 
f illa non casou igualiña que princesa,. e 
o brigación non tJ.ña ningunlia, que tan 
ben o pasaba ti coma min, bribona ... 

-Don Sebastian... -terqueaba a 
Herminia. · 

As cousas sonche así, falta o seño
río de antes, val,lche todos seguidos 
coa mesma puta para aforrar uns· reás. 
Antes, ai antes, un escollía e despois · 
usaba dela a noite_ enteira, pero hoxe 
nin homes son1 media hora arriba e o 
seguinte. ¡Se ti souberas a Portuguesi
ñal Colllpría ter moitos aqueles para 
acabar con ela. A mulata Lavinia era 
diStinta: · dura ,coma ningunha, metía
che unha teta na boca e aquelo era ver 
·O o ceo. Apañabase ben para deixarte · 
contento co mínimo desgaste. Non era 
coma outras, toda cona, sabía darche 
pracer con cada parte do seu corpo. 

- Hoxe deulle por aí, qué lle imos 
facer: · 
. Bailaba o tropical q_ue nin en París. 

E esa foi a súa perdición. Arranxotise 
cun monfortino que lle prometera con
tratos coma artista-e, con esas fervedu
ras, acabou por marchar de casa da 
Portuguesa. A última noticia que tive-
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"O Inverno do·Lobo" 
de 

.· XOán Manuel Casado 
Publicamos un éxtráéto do s~guhdo capítulo da novela .. 

gañadora do Prémio ·manco Amor 1985, "O Inverno :do' Lo·bo" · 
de .Xoan :Manuel Casado. A obra, que se dese11rola nos anos 
anteriores á guerra do 1936, é·. en palabras do autor "unha 

narración desenvolta nunha vila galega, na que acontece un 
pequeno episódio místico dun iluminado,. a partir a·o que se. 

desencadean .unha· s..érie de feítos, nos cales configúranse a vida 
. das. forzas caciquis·, políticas e eclesiais". A obra sairá 
aproximadamente. publicada por Edicións .Sotelo B)anco. 

;:,-), r.· I J~, ~~/q 
· , /i?!.f_, /~I <( ""- .... ~, 

~~ 5) ~ M- .rr:-J ~~ ~~jt~( f . , Prérnió . 
'V ,,..', (,f~t -~lr r¡[b~1,~ Bl L /"1 --ji. ~1 /·n-~·- - , · ·41iMí?:\'iB. aneo Amor 
1/' rn ' • . (i·. \:,-~~, '?fht;~ 19ss 

~k, - v ·r¡; ·-· 1 .. z.; , . 
, ~,/-,,¡ ''[J 

- <+-· . .:,. ~-- ~:¡,, 
\G ='>.....~\?;ZSJ: ~ { > : '1¡ \ / \-,\ 

. '\# ·1 , ¡:. '.\ .. "·~f( w 
. : . :./)¡ )1 -~.r.. .. .1 :,;_ /f/ 

•.. -- u \ . ~~ :·-\ ;\h~sw 
( .. ' ', ... ~t,.) 

<'.':;\ ~·.~ ) 
' ~ 1 

'¡..·_t~-.1 ' ·~ •' 

NQTA ÓA RllEDACl 10N: 
' .. 

A s1egllln 1~1~ ¡pade do t1r:ali!.ia:rno ,iJile J!Ofor111:so ~.11!a:gpa1~·i fiois: sncn1~brr1e Sal!:!Tu nio s1uei1m ,¡liublll icarase no próximo número. 
o;' ' ' ., 1 " ... ' t ¡ 

mos dléill,a foi qtMl ·,,and:aiba . .a:c:mando, pobll. 
l?~!e: .die1 A:stor.~ai.. xa. non P,!l!tood:nmdm 
ilistinto, pon:¡il!lle 10 monlDm:tmo non tare. 
dlou en voill'!ftlr ooa .llfamffia raibo en.be 

... peTnas e :sen u.m cm. Tii:vo 'v:arnias susti
tutas no negocio da Podn:ge:sma, :p,ero 
xa · non. io~ o mesmo. ~erd1eu.s1e calida-

. de,, 1e. a propietaria ·quixo . oompensalo 
p:opuillariz11anido a cousa. Hai!xon os p'l'e-
1en.os, e: :~cabouse. U!li sem¡p:nie, ten qu~ ~~ o. der1e1to, a esco.llfoi' ¡¡:on quen quer rr as 
pu.ta:s, ..• Pero esa non foi a causa de que -

, pechara. A causa foi a de sempre: a en
yex·a, que fixo que lle- foran subindo "qs 
unpostos ata que non atourou roáis e 
se volve.u a Portugal cos-seus aforres . . -. · 

~ - ¡Santo día! -exclamou a Hetmi-
nia con desgana. . · · 

Cala, Herminia, . cala, e o sol xa és- · 
morecente acougara nun -Único recun:
cho ·,da g~lería, presto a partir, mentres. 
as ,duª-s figq.ras· seguían a c_omporen un
ha e~éena .intemporal. na que o monó
logo do vello podía' recordar a algunha 

. das formas do silencio. Ese lugar -que 
ocupaban fara, ano tras ano, estación 
tras estación, a cripta familiar desde a . · 
·que, en horas ·semellantes á presente, 
emanaron ordes, deCisións ou canse- . 
llos, ó tempo .que se reconstruía unha 
memoria de liriaxe· fundada nesas ·cer
tezas que se entregan en mán os sucesi- . 
vos pártícipes nun destino de. caste sin
gularmente aventaxado. As horas dis
curría,n vagorosas nesa galería tan· Ion- · 
ga coma estreüa, baixo a que a xente 
cruzaba cos ollos apóntando ó chan e 
da que . calquera sabía que lle podía 
chegar inesperadamen~e algunha nova 
que, para ben ou para mal~ cambiaría 
a súa vida. N esa galería: na que hoxe . 
pesie ós {>Ormenorizádos traballos de 
restauracion, . aparecián desperfectos 
indelebles coma emblema infame dos 
n~v~s tempQs. Os novos tempc;>s, Her
mmia. 

-Moito · falo, . carai ..::..apontou el 
meSII)O, aliviando O ton do SeU parla
mento. 

Desde neno, muller, fíxate ben que 
digo desde neno, non me guióu máis 
intenciÓJl que a da fidelidade ó espíri
to desta casa; representado por xenera
cións de xente que fixeron da prosperi
dade desta ter:ra a súa razón de: vida, 
aturan4o imperturbables a meledicen
cia dos ruíns e a ·envexa dos lacazáns, 
entregues á administración do que en 
boa lei fixeran seu e que era beneficio 
para todos, e ca tí ves, Herminia, xa tí 
ves, nin o Cesáreo, que se non for polo 
recordo do .seu pai xa o tería demin
ciado como merece, nin o Cesáreo é 
quen de agradecerme o que por el levo 

feilll:o, 1e amd:ai por aJÍ erPpmstando ouvi
d!ois, a. todo lbule hule no que se me 
mencione.. J!gua!l:iño <(ue o Revirado, a· 
quen fiix1en a ,concesión . d.e apadriñar 
no bautismo e d.arlle o meu nome por 
ver s:e ·asf o eieibaba da súa mala 'aseén
ciiencia, e quen non perde ocasión de 
aMraxarme en público -e ata por esct.i- · 
íto. Pe10 pagaran, D ori Se b~tian ení-. 

. p1 1ega un énfase roáis dereito; pagarán 

. eses e tod9_s_Qs que callan polo mesmo . 
camiño, que aínda non Clecidín renun
ciar á miña.autoridade en favor do-¡>rí
meiro insolente que a prete~da. ¡Hai 
moita sentencia familiar detrás de to
do! A miña_foi como sabes, familia de 
mulleres., Viudas prematuras,. foron 
elas as que tiveron qúe apandar coa 
parte mais dura da misión. E así sai
ron fortes, emprendodoras, máis deci- · 
didas que .home ningún. Ti non poder 
acordar á miña: aboa Remedios, pero · 
coñeciches ·á milia nai . .. 

~A súa nai era niulle'r de moito 
arro~o, Dón _Sebastian. · · . , 

Esa foi- a súa necesidade, cando~ se 
cadra, J:iouberalle gost:,id9 roáis o paseo 

· da .capital e ·os, m,ode~os estampados; 
como· ·lle suced1a a pnma Isabel, que 
acababa de chegar de América e xa em
peza!on a,s argallerías . a que:r:ela casar 
comigo, ,h recordas, que nunca simpa.: 
fía. lle tiveches. . · 

- Dos cen kilos non ~aixaba, isó se
guro -deixou ir a Herminia, sorrindo 
por JJiimeira vez. 

¿P'ero {a eu deixar isto todo para 
me convertir nun contertulio de café, 
matando o temp~ ~on lerias de políti:.. 
ca e festas de ·sociedade? · 

Non~ Herminia. O meu sitio estaba 
onde sigue estando, na miña ·vila ecos 
ineus mortos, por m'oito que a algúns 
lles pese. ·pe aceptar o casamento,. mi
llar houbera . vivido, iso ·seguro. A pri
'má Isabel viña ·de herdeira dunha for
tuna incalculabld .In'sti!,louse .un-tempo 
·por aquí, .pero acabou volvendo para . 
América:. . ; .• ~· _ · 
·. - s·olteira ~sen comJJrbmiso :-preci
sou a Herminia. ¡Tanto Kilo! 

Así foroil .as mulleres da miña fami- . 
lia. Señoras· cómo as que máis, pero fa-

: cendo honor a unha responsabilidade á · 
que · se virop. abocadas desde novas. E, . 
mira, por onde, a causa mudeou. de sú-
peto e hoxe é un home o s{ipe~ivinte 
tle todas elas. E digo eu: se tanto ber
gallan non p~ido· con simples mulleres, 
¿ vai poder ..con quen, moito roáis home 
que calquera deles, aparece disposto a 
facer-Hes frente? As subas dos arrendes . 
son de lei , Herminia, e para facer curo- · 

-,· 

.plir a, lei nu~~a I~ltan ~edios~ · n'ime ·0 
que ti pensas. · · , 

·. · - Eu, nada, Don Sebastian ··eu · ~a
. d~. ~Qué . quere· que pense eu, p_obre de 
·mm . . · . . "' . 

· Tes_· razón, H_ermini~: a lei. sempre 
aca ha por cumplirse. Haµi os máis resig
pa,do~ e menos, pero as resultas son 
id€mtlcas _para .todos, e Don Sebastian 
parece evidenciar cun repentino mutis.:. · 
mo, durante .º qu~ queda coa ollada .re-

. concentrada nalgup iug~r do teito, un · 
comenzo . de canseua apos de tanta ver:. 
~a. As. palabras e ~a ca~ceta parecían 
~l!llbolizar,_ · na sua sunultaneidacle, · 
duas manerr~s de y~presar un idéntico 
marchamo vital,· Garacterizado pala ne

. ces1da~e . de tecer e destecer recordos · 
ata o mfmdo como medio de dotar ó 
presente dun:ha densidade da que care
c1a. Aínda restab~ claror pero de alí a 
pouco . o , solp9! -dibuxaria no ceo du- -

. :r:ante alguns ·mmutos aquela~ tonalida
des alampan tes que o: enchían a dimo · 
dunha. c~d~de magnificente . e ardida. 

. _ Era o .momento .no que os ·vilegos bus
ca~an o acobexo. das tabernas, acom- · 
panapdo ,por veces_ o paladeo do viño 
con al~las be!l conec~dos, sempre os 
mes.mas, q~e 1:1}trodu".1an. un elemento 
de unproyisacion ,f estiv~ no que, dou-· 
tra m~erra,_ corn~ o nsco de _resultar 
U? costum,e sen máis i;azón que a incer
c1a e nalguns, a soedade. 
. --;ifstoume acordapdo ... -ri Dori. Se-· 

bashan con aquel riso identificable po
lo so.nido,. xurdintlo dun xesto facial 
case unpas~l?le, .e comparte deseguida a 
sua · evocacion mtema · coa muller que 
calcetaba, venme 6 recordo Herminia 
do 4ía do bautizo da túa filia, eu ten~ 
d_? canta dela, pequerrechá. e negra e 
ti e o teu home humildiños e senos' e 
de golpe Don Ismael, a gargallada· de 
Don Sebastian roáis canina que nunca 
Don Ismael, ai que non podo, Don Is: 
m.ael que comenta qué parecidiña é a 
nena ó seu_padriño, ai que me escacho 
Herminia, Herminia. . ' · 

- j Virxe Santísima dos Remedios 
·Don :sebastian! . . ' 

. Os ollos cl~os coma o seu padriño 
ai q~ . me escacho. j Virxe queridaf 
Hernuma, non me reces unha xaculato
ria. enteira. Xesús, Xesús, Xesús, e a hi
landade xa debalando na boca semia:. 
berta do. vello', faime ben recordar os 
bós 'tempos, comprende, Herminia ho
xe xa pon hai ledicia nin gaitas 'qué 
tempos, que tempos, sen gµe se soube
ra ben se a r~ferencia era ós pasados ou 
ós presentes, e aínda Herminia que me 
escacho. .· · 

· -Deberfa~recollerse neutros pensa
Il!entos -e despóis .dunha pausa- Reli
xiosos por exemplo. 

. -X'a sei, xa sei ·das· túas andanzas, 
non te creas -deu tempo a que a mu
~er contestara, ¡:>ara engadir diante o 
silencio dela: - ¿_E santo ou non é san
to, tí que pensas? · · 

. ~E~ q'!lé ~ei, Don Sebas~ian, eu qué 
sei. Ba1xei duas veces e máis nada. Pa~ 

. recer, paréceo. · 
. Parecerá, Herminia, parecerá, pero 
o .tema ~che outro, o poder, .non me 
mues asi, ·o poder que todo o pode; 
porque dime tí un home sen poder que 
cousa é, unha · besta, un vexetal, todos 
queren poder, a Igrexa quere poder, os 
políticos queren _poder,· todos quere
mos poder, e o problema é·que ·só po
de mandar un, sen poder ninguén á na-
da. . 

-O Honorario é de moita predica· 
ción. -

E os demáis escoitan, por qué escoi
tan os demáis, Herminia, porque lles . 
quenta os ouvidos decíndolles que o 
poder debe ser seu, como llos quenta 
ese Palito de mala hai e tamén o escoi
tan. O poder, Herminia, o poder. 

Son cousas distintas. · 
Non tan distintas, Hermiri.ia, velaí 

tes que ~ta a moza- de un é moza do 
outro; que ben lle estivo a ese fillo do 

·. Sevenno, bueno, se é filio seu, que con . 
cornudos nunca ·hai certeza, quén· é o 
Eadriño do Polito, Herminia, ·~o padri
·no, Herminia, hai que me escacho. 

- Non empece outra vez, ·faga o fa-
' vor . . · . . · 

Xa a tarde debalata definitivamente 
e unhas sombras aínda nacen tes ían 
'embrollando ,as vistas da galería; emba
.. zadas en moita parte nos derradeiros 
-anos por novas construccións dos che
. gados da emigracióu. ou polo aluvión 
. de xente ·das·· aldeas. veclñás. Houbo 
quen · qilixo ver nelo o símbolo. dun es
curecemento da influencia da casa, e 
polo menos o térense librado do · que 
supuñan incansable escrutinio dos seus 
movementos des-de a galería ·foi.cousa' 
que a máis dalgú.n alegrou. O silencio · 
caira tamén. entre amo e criado, agota 

.si inequívocamente instalado, longo e . 
,..baleiro durante· minutos; xusto ata que . 
sonaron primeiio os pasos atolados no : 
corredor de entrada ·e moi logo os be
·rros _ crécéntes do Cesáreo: ¡Chegou o 
· Gobernadod ·¡ ¡Ch~gou o Goberna- . 
dor!! 
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andando a terra 

o. car bailo.: 
de. Santa ·-Margarita 
A. parroquia dé Mourente, lin

. dante con Pontevedra~ ,ten U!J 
lugar chamado Santa Margan
ta. En gálego sería Santa Mar-
arida. Mourente; dende ve
~o, ten sana p~los se-i:s · c.an
teiros, o cruceiro conoci~o 
2opularmente como Cmceiro 
do garda ,civil1 polo pé do P.Úl
pito da sua eirexa parroqmal, 
fermosamente labrado. Re
presenta a un home_ pop}ll~, 
seguramente un marmeiro 
que, sobar dos seus hombrei
ros, sostén o enorme peso da _ 
sagfada cátedra. 

Dende Santa Margarita 
óllase Pontevedra. Pódese dis
tinguir a parte vella da cidade, 
de cantería,. armoniosa e fer
mosa. E ~s novas construciós 
disformes e desaxeitadas. Edi
ficios feitos con vocación de 
rañac~os que_ quedaron e!1 
arrepiantes ranainfernos sufi
cientes pra derramar a paisaxe 
urbana e non urbana da cida
de. E difícil comprender tan
to badoquismo e falla de sen
sibilidade e aínda diríamos de 
senso común. 

Este desastre urbano che
gou tamén ao delicioso lugar 
de · SaIJ.ta lvJéi!garita, faJil.oso 
polo sua enn1da e o enorme 
carballo que ten dediante. 
Tanto a ennida como o car
ballo andan, dende hai sécu
los, nas canci6s populares. 
Chama a atención como os 
veciños deste lugar, ante a in
diferencia dos que mandan. 
-unha cousa é mandar e ou
tra gobernar- ergueron unhas 
casas descomunais; derrama
ron outras e deixaron esborra
llar a fermosísima capela ro
mánica de Santa Margarita. A 
-culpa é de todos: cregos, au
tondades e veciños. Conservar 
a éoberta da ermida non cus
ta tanto. Posibelmente menos 
que un banquete oficial dese 
que orgaíian concellos e di-

. putaciós. Reconstruir a ermi.: 
d!i, pese a.o estJtdo en .que es-

-ta, tampouco e causa. do ou
tro mundo: Sabemos que cla ... 
mamos no deserto. Se .algún 
mandamáis lé estas liñas -o 
que dubidam.os- o único q_ue 
vai-ter pra elas é unha irómca 
sorrisa de desprecio. Tamén 
se· está derrubando o q1'.e su
poñemos foi residencia do ca
pelán de Santa Margarita: un- · 
ha· impresioante casona de 
cantería, coa súa solaina-, po
zó, hórreo e xenerosas largan
zas como corresponde a unh~ 
casa de por qué. 

, Nem bargantes está mo~ 
-ben conservado o pazo, m01 
xeitoso él, no · que viviq, por: 
breve tempo, o P . . Sarmiento . . 
Unha lápüla - jCÓmo non!
en castelán ·lembra a-estancia 
do sabio benedictino naquela . 
mansión. · . · .. ,. · 

Na obra- · do P. Sarmiento 
hai referencias a este lugar. 
No viaje a Galicia do l 74~Ha
l;:t· da. ·herba 1\il1na, de froles
purpurinas de cinco f~llas e a 
lengua de ovella: Tam·én nos 
informa que., no cam~o : de 
Pontevedra· a Santa Marganta, 
esiste un cruc'eiro que, polo 
gue semella, tnandou labrar 
Martiño ·. López n.o . ano de 
1693. Non comprobamos si . 

ese cruceiro aínda está en pé. · 
No pasado mes de agosto 

viaxamos a Pontevedra. Pola 
tardiña fomos facerlle unha 
visita de amistade e cortesía 
ao vello carballo de Santa . 
Margarita. Era. o día da festa. 
O eirado esistente · dediante · 
_das ruinas da capela estaba 
moi limpo. Nun improvisado 
altar contemplamos á ·imaxe 
de Santa Margarida, sobor 
dunhos manteis biancos, ro
deada dunhas froles medio 

· murchas nunhos pobres e de
siguais púcaros , de_ v.idro. A 
sombra amiga e·_protectora 
do fabuloso carballo ampara-

. ba a irilaxe da santiña. Sentá
monos aó pé do carballo, de
baixo dCJS súas xigantescas e 
robustas ponlas. Pra sosegar a 
·nosa carraxe alcendemos un 
cigarro, compartido pola pa
renta. Non había ninguén 
máis. O fume fleve e azulado 
do cigarro perdeuse, esvaeuse, 
lizgairo e sotil; entre as follas . 
bronceadas do carballo pode
roso. A falla de algo mellor 
aquel fume breve era como . 

· un homilde incenso. que lle 
.....,_ ofrendamos a aquel xigantón 

que ollou pasar xen~raciós e 
esborrallar.se a ennida, · sen 
que ninguén' lle ·acudira. Ce
cáis o carballo, arbre s~o 
prós antergos, incline as suas 
ponlas cara á terra en sinal de 
protesta e inconformidade 
coas barbaridade's que con
templa ao seu r~dor. Tal vez, 
.en solidaridade coa ennida es
borrallada1 se queira _de~tar no 
chao e aurmrr . pra sempre. 
Tenderse sobor da terra, po
drecer e agramar de novo 
nunha daquelas herbas humil

. des que un día ollou naque! 
. lugar o P. Sarmiento e que 

oxe posiblemente nengún ve-
ciño coñoce o seu nome. Te
rnos a seguranza de que o car
ballo xa non está gustoso on
de está. Por forza ten·que sen
tirse fora de tempo e de lugar. 
Necesariamente ten que sen
tirse ·vello, canso e anacróni-.. 
co. 

Dada a brutalidade cbn 
que se trata á nosa arq:uitectu- . -
ra popular ·e o seu entorno, 
dado o salvaxísmo con que se 
agrede a . paisaxe, dada a ce- · 
gueira e a carraxe con que se . 
aniquila o que é -verdaoeira
mente fermoso estamos sol
prendidos de que o ·carballo 
- así con maiúscula-:--de San-
ta Margarita aínda esteña en 
pé e con vida. O estrano e o 
mverosimil é que · non foran · 
demoucando as sitas robustas 
ponlas, que non 9 descascaran 

· pra que 1Se desangrara pOUCO a 
· pouco, que non o 'tronzaran 
-polo pé .ou que··non o empa- . 
paran de ga$olina e lle, prenoe-
rán lume. · 
· Pese a todo ternos· fe na 

· xente. Estamos· seguros . que, ·. 
. si os veciños de Santa Marga-· 

iita restauran a e:rmida como 
. é a súa abriga, o Carballo te.rá 
novos desexos de · vivir. As 

·. súas -ponlas er~érañ.se . cara 
ás nubes e daraitlle polisada 
aos paxarbs cantores. E o lu-

. gar de Santa Margarita será 
máis humanos e nioito rriáis 
fennoso. 

QuigirCJ 
r ; . ' . 

retrincos ·da historia 

O ·ferrocarril 
··d.as tres 
ces 
En número de quilómetros de 
trazade de ferrocarril a nosa 
nación pÓdese comparar -CO:
mo en tantas outras cues
tións-::. os países tercéiromun
distas, sen meterse xa na cali
dade do servizo. E o carácter · 
de "vía de penetración" do 
niésmo pódeo ·co:rriprobár eal- · 
quer que observe detidamente . 
un plano de trazado ferroviá;;. 
rio -en Galiza. Algo asi ocorría 
nas· colonias que tiñan algo 
que extr(ler cara a m_etrópole. 

Mais ·a penetración nen foi 
rápida mm contínua, con "in
terruptus" dabondo. Desde ·a 
benvida .. e-Gantos laudatórios 
ao ferrocarril com-o avanzada · 
do prog:-eso até a .definitiva 
realización do mínimo -traza- . 
do co ·que nos agasallou o Es
tado español, aind.a tiveron de 
pasar oen anos. Lembremos 
que a primeira liña ferroviária' 
na península· -Matará-Barce
lona- inaugurouse .-en 1853, e 
que Curros cantaba a chegada 
a _Ourense da primeira loco-
motora· en 1880: · · 

"Pqr onde ela pasa 
Fecunda os teiTeos 
Espértans' os ·homes, 
Frolecen os eidos.,, . 
Lembremos os atrancos 

para a cónstrución do -c~ama- · 
do ferrocarril de Noroeste 
<JUe tardou_ 30 anos en chegar 

_a A Ce.niña; ou os do ramal 
É~tanzos.Ferrol, · demorado 
outros 29 . anos. Oú inCluso a 
oposición do . PSOF; dos anos · 
da república, cando ainda era 
socialista, a rematar as obras 
do tramo Ourense-Zam,ora, 

· falta que impedia a 'comuni
. cación de Vigo co ·exterior. , 

O . ferrocélrril de penetra
ción poucas cous.as nos trou-: 

.xo, re~ente. En troques le
vou moltas: man de obra. ba
rata, ·emigrantes, matérias 
primas, gando, ·madeira, mµie-
rais_,T marisco,... · _ 
· noubo moitos intentos de 
acadar unha .rede de ferroca
rril que atendese as nec~sida
des reafa de comunicación do 
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EL·FERROCARRIL CORUÑA C_ORCUB.10.N. 

país. Non se conseguiu, pero 
os plans e os proxectos fica
ron aí. Un dós máis curiosos 
foi o · do ·ferrocarril dos "3 
Ces", E non · se referia aos ces 

· de "cortfortábel, cómodo e 
caro". Non. Referíase a'Coru
ña-Car ballo-Cor~u bión .. 

Era este un vello proxe~to 
que xa en 1913 fora tema dos 
periódicos coniñeses. Coa 

· desculpa da gu·erra mundial 
deixouse en suspense, se ben 

· a causa foi a inaiferéñcia das 
entidades oficiais. VolveU:se 
f alar do proxecto nos anos 
tinte e semella ter moitas po
sibilidades de levarse a cabo. 

.En Corcubión criase a reviSta 
"Nerio", coa fmalidade fun-

.. damental d·e pular polo pro
xecto tan anceiado, da man 
d<;> xoven abogado -Pepe . Miño
nes . . Era. este home de ideas 

· abertas .e preocupado por . 
múltiples proxectos de ¡:>ro
greso para a sua bisbarra. De- · 
puta.do · na República polo . 
Partido Radical rematarla in-

. tegi:ándose ·no Frente Popular 
nas eleicións de 1936, nas que 
voltaria a sair diputado. Fusi
lado Polo -franquismo, a sua 
meinória de · home de ben se
gu~ . presente nos seus paisa
nos. 

O ferrocarril uniría Coruña 
con Corcúbión despois de 
cruzár os, concellos de Artei-

__ xo, Laracha, C~ballo1 P~nte"' . 
ceso, Cabana, Zas, Vrmianzo . 

e Cee, -percorrendo 104 qui
lómetros e ·dando vida a wjha . 

... ~ bisbarra . que ainda hoxe as 
institucións· recoñecen "depri
midas" e de "acción especial" 
en pomposa declaracións que 
~on contribuen a mellorar a 
realidad e. 

Discútese sobre as avanta- · 
xes da via ancha ou da via·es
treita. E_n tanto, o- proxecto 
toma un novo rumo ·e P-énsase 
na prolongación da liiia p·or . 
Muros, Noia e Padrón deica .a . 
Estrada, onde enlazarla coa li
ña Santiag_o-Ourense-Zamora. 

Miñones buscará, a través · 
da. sua revista, o apoio de co
merciantes de Carballo e Mu
ros- e dos_ concellos implica
dos, ao tempo que loita. na 

• Coruña polo apoio da prensa 
e das institucions. Celébranse 
tamén: grandes asambleas de 
apoio en Muros e Corcubión. 
. Mais o ferrocarril do triple 
C, pésie a estar a pro bada a 
sua · construción, nunca se 
chegaria . .a comezar e, por su
posto, tampouco a sua pro
longación. Tampouco os pro- . 
xectos doutras liñas. E caro 
costou a constiución do tra·
mo A Coruña-Santiago. 

Dá mágoa pensar no que 
poderla ter sido Galiza curiha 
ampla rede -de ferrocarrís 
axeitada á nosa realidade e ás 
nosas necesidades. O Estado 
español non quixo que a tive,. 
ra. · 

os nomes dos lugares- . · C. VARELA 

Cea 
Ou como lle chama o Manuel 
·María, Cea das Panadeiras, é 
unha vila,cabeza d~ concello, 
viciña ·ao Carballiño ·e a pon
eos quilómetros do mosteiró 

· de Oseira:. 
A -sua· sona por toda Gali

za. venlle do baril pan qué se 
fab_rica rios ·seus antigos for
nos de leña co trigo mouro do 

· pa¡s; este pan tense ql,lerido 
imitar noutros lugares e non 
se deu ·conseguido. Ser* a <;:as- . 
te . de trigo?. será o tipo de- . 
ág~a? ou non s~rá o ·aquel es
petiaj -qu~e lle sab~n dar as· pa
nadeiras?; o caso .e que o pan 
de Cea é úhico-. Ternos outra . 
Q,arróquia co mesmo nbme de 
Cea ao pé mesmo- de Vilagar
cia e ainda nas terras leonesas 
fronteiras . con Galiza aparéce- . 
nos un lugar e mais un rio que 
locen o mesnio nonie ·de .Cea. · 

Tense cavilado se este .no-
' me non terá que . ver Gunha 
antiga acea,- ese_ muiño de ro
dício vertical que _deu nome a 
vários lugares da· liosa terra, e , 
q-ue noutros sítios chaman 

, aceña (palabra árabe como 
moitas outras desta procedén
cia en1aladas no noso roman-
ce). · 

Non obstante, fáisenos que 
o nome que nos ocupa hoxe 
de be · proceder. de tempos ain-

da máis :recuados que o da . 
· chegada dos mouros á penín
sula. 

A idea que . barallamos é 
supor que o norrie de Cea pro
cede dUnha palabra latina que 
tivo moita fertilidade na to .. 
pon_ímia galega que . é. "co- · 
nus", ·referíndose ao penedos 
ou cons; disto xa falamos can-

. do nos referimos a Cuspedri
ños (Conus petrineus), Cos-
pindo ou Cospeito. · 

Pois ben, un lugar abondo
so en "conus" seria unha "co
neda" e ' daí J?Or pasos i1or- . 
mais na evolución do latín: ao 
galefio ficaria nunha "coea" 
O.u · coeo'', que resulta ser o 
nome de várias _aldeas lugue-
sas. · 

Do mesmo xeito que o 
·~coelum" -latino dt''-U o 'ceo" 
gafogó., non se poderia ter pa
sado a unha coea a unha cea?, . . 

non se explicarian de esguello 
todos os montes que no noso 
país levan o npme de Ceo·? 
tconio abondosos en penedos · 
ou .cons). 

A posibilidade da evolu
ción que aqui plantexamos 

· precisa ser ben explicada po
los filólogos, pois ·pode ter al
guns problemas de temperali
dade, mais · o caso é que real-

. mente a ·nosa Cea das Pana
deiras está toda · ela construí
da sobre un imenso penedo, e 
para ·confirmalo -ainaa ·máis a 
Cea de · Vilagarcia ten a sua 

. igrexa . parroquial baixó unha 
inxente ' coeda. · A espera da 
luz verde dos expertos en filo
loJtia, deixamos como moi 

' plausíbel hipó tese a de que · o 
nome -de Cea teña moi {>Ouco 
que ver co pan que lle da a sa
na e moito coas laxes na qüe 
está asentada. 
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teatro 

Das 
palmas 
e dos 
peliilas· 
ou de cando 
por follas novas 
<lanche follas 
mortas 
Anunciada na porta do 
teatro por cinco cartacesJ 

en branco e negro, dun ,,.. 
tamaño aproxima
do de 40 x 60, topei
me en Ponferrada 
(León?) coa represen-
tación éie follas 
novas a cargo 
do Centro 
Dramático 
Galego. 

A mesquiñaría da publicidade 
non remataba na porta do tea
tro pois para consignar a ficha 
técnico-artística· que aparece no 
termo deste escrito tivemos que 
lla pedir expresamente á direc
tora, que nos proporcionou xe
nerosa un programa particular, 
xa que aos espectadores non se 
lles deu programa nerigún; e 
sería ·conveniente. Conven.ien:.. 
te, por exemplo, par'a av-isar da 
curta duración da obra, apenas 
<;:incuenta minutos, que causa 
perplexidade no público, duvi
doso_ entre se se trata r.ealmente . 
do fin ou dun intermedfo. 

O progra·ma impreso cíbrese 
cunha introdución de Dorotea 
Bárcena cun subtítulo de estre.: 
mecedora premonición: da poe
sía teatro e do teatro poesía. 
· O teatro áchase unido á poe
sía desde o seu mesmo oríxe de 

· xogo c~tártico-relixioso... Un 
drama poético e distante. pode -
ser o chinás de Li Hsing Tao . 
drama da historia do círculo de · 
xiz gracias ao cal o conselleiro 
de estado pao averiguou a ver
dade coa súa ~a.bedoría, rnais ' 

· coñecido polo título sirp.plifi
cado de o círculo de -xiz ou pala 
reconstruccióh de Brecht o círcu· 
lo de xiz caucáseo. As mostras 
de teatro poesía abundan por
que todo bon teatro é teatro 
poético. 

Pola contra a. poesía-teatro 
resulta. mai~ complexa pois su
pón a harmonización do ritmo 

· do texto literario, co ritmo da 
· imaxe · e da .música sen · que 
nengún deles torne ~ulo, depre
cie . 0'1 modifique pexorativa
·mente os outros. ' Un, nestes 
casos, bótase a ~re.µier como 
vara verde,. pois sabe por expe-

, riencia que inelutablement~· se 
vai atopar con acompañamen
tos musicais de guitarra, violino 
ou composicións .clásicas e cun-

has imaxes que decorren da 
alameda ou paseo de tilleiras ás 
fotos fixas de actores-modelos 
en -pos tur~s estáticas de ten
dencia melindrosa, xa que nisto 
se concreta a· decadente ideia · 
que os realizadores acostuman 
a ter do "poética". Desgracia
damente en follas -novas cúm- · 
prese o temido. Luces escasas, 
cores escuras, poses, transcen:. 
dencias declamatorias e un es
p~llo. A directora srta. Bárce
na, atribúelle a e·ste espello· no 
programa unha calid<i.de cuase 
metafísica que non· existe na 

representación, onde xoga. un . 
papel simplesmente narcisista. 
Por isto mesmo o es.pello reíle- . 
xa moi ben o carácter desta 
móntaxe, horrorosament~ nar- · 
cisista. Un narcisismo que vai 
das poses da dama a unha esté
tica estéril. U n -nar_cisismo que 
se contaxia ao mesmo progra
ma, no cal se dedica·unha páxi~ 
na para apre~entar. a obra -.e 

·. dezasete (dezasete!} para repro- . 
dÜcir fotografías de actores e · 
técnicos. ( 1) , , · 

A obra,. dunha diiec~ión · 
irregular,. unha interpretación 
desigual en calidade·é intención 
e unha dición bastante fracase 
ternos en conta que. falamos · 
dun Centro Dramático Nacio
nal, cónta vjsualmente, no con- . 
xunto cenografía-luminotécni
ca-p.o~ta . en escea, con momen
tos dun.ha fermosa plasticidade, 
por mais que recorde certas 
obras litera_rias galegas nas . 
cuais o autor, pechado no seu -

· cuarto e obsesionado coa cria- -
ción dunha estética alambicada 

. esquece ~lgo moi importante 
non só sempre que se traballa 
para un público senón como 
veiculii:ac1ón ·da propia estéti
ca: o ritmo. Follas no:vas adoe
ce dunha flagrante falta de. rit
mo. 

RO SALIA 
Teño defendid~ noutras oca.,. · 
sións a libertade lexítima do 
adaptador para modificar a obra 
orixinal con' aportacións per
soais de diversa natureza. Neste 
aspecto follas novas dé bese es.ti
mar unha obra de Dorota Bár
cena, moi distante da homóni
ma de Rosalía. E non se trata de 
demolir a imaxe triste e choio
na da · Rosalía da ch uva para 
reivindicar nova visión. Non . . 
Trátase sinxelamente de ler fo-· 
llas novas. Porque follas novas· 
é un libro variopinto, colorista, 
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que recolle unh~ gama comple-
. ta de sentimentos . da frustra- · 
cion á felicidade, da acedurné 
da inxusticia ao humor. Rofa-

, lía, que como a maioría _dos 
románticos padeceu linha forte 
propensión á te'atrali4ad.e, é, 
básicamente, m;1ha poeta .melo
dramátic~ (no sentido mais.dig
·no da expresión), e non só en . 
composicións como a de Ma-; 
,rianiña -"n 'ha, peor meiga que 
unha gran perta,"- , relato folle
tihesco susceptible incluso. de 
ser dividido en pá:rtes c.on final 
chamativo en ponta, senón nou
tros de estilo 'saudoso'.nos que · 

· se advirte que as palabras 
¡;,,, triste, melancolía ou soe-
.1; ~ · dad~ se usan, mais que . 

como expresión -.do propio 
estado ~e ánimo, como ele-

mentos criativos dilQ clímax 
estético. Ademais Rosalía sabe, 
como os cegos coplistas, que 
unha traxedia contada-.en octo
sÜabos perde o carácter de pe
sada: fatalid~de ¡;¡ue tería expre".'. 
sá.da, por ex~mplo; en dodeca-
sílabos para to.rilar 11n· ·ar de 
lixeireza que atravás do · ·ritmo 
do ve: ')O ~istaneia ªº ouvinte. 
Follas novas é unha obra·varia
da, colorista, sen5ible, popular:. 
merite -accesible (excepto cando 
a explica: Varela Jácome) e so
bretodo á unha obraáxil e viva. 
Por isto eu me manif esto contra 
as follas ' mortas -. de ºDorotea 
Bárcena con meias · luces, cores 
escuras e solenes transcenden
cias (por non falar da clasista . 
diferenciación _de sentimentos · 
entre. o povo e. a elegante dama 

_ do'°éspello, diver-xenciaquedeus 
e a srta. Bárcena sáberári de 
onde saíron). 

. E xa de. paso eu, · que · ao 
contrario que Gon~ález Gómez 
xamais en caso de crise damá- . 

· ría pola ·resurrecióí'l das mti
mias, aproveito par~ impetrar a . 

. aparición de novos artistas ga
legas que no·s enchan os teatros
de luz (non será por. falta · de 
electricidade!), de cor e de in:e
verencia: a v.er .se d unha vez 

. acabamos cos achaques cho- . 
róns e tenebristas da decadente 
e duradeira xeración da lágri-
ma. 

- -J.A.M. 

FOLLAS NOVAS. Aut.: Re
salía de Castrn. Versión e di
rec.: Dorotea Bárcena. Cen. e 

. vest."; ·Paco Con.esa. Deseñ. e 
ilum-.: Xulio Lago. Atrez.: Pa
blo Seoane. Vest.: Concha Abad, 
Manuel.Blanco, fot.: QuicerCa
daval, Pilar Pagant, Xah Lois 
Gober'na-, Carmeñ -Rábad"e, 
Laura Ponte .. Prodc.: Centro 
Dramát_ico Galego. 

" VISION A.CADEMICO .. BUR
GUESk DUNHA AUTOR.A 
POPULAR.MELLORPARA 
OS OLLOS QUE PARA o· 
CORAZON. 

. J" •. 

~ 

. (1) ·Escrebía creo que José María · 
Valverde que na .divinización da cultura 
da imaxe dos nosos días ás veces menos.'. 
préciase até tal ponto ªº autor ~itera~ 
rio. que nálgunhas ohras tle te"atro men
tres o home dest_e nen se cita nos cartaces 
o no me do montador aparece en grándes 

. caracteres. A este re~peito cabe lembrar a 
recente retirada de Juan Diego e María .. 
Asquerino dos ensajos da obra bodas.de 
sangre porque o seu director, José Luis . 
Gómez, pretende que no cartaz se indi- , . 
que só o títulp da. obra sen cm;isignar os · 

. actores. 

libros " -~ .. ' '. -, 

Assim 
no tempo 
derrubadó 
Albino .Mag~ia 
E.di~oes 70, Lisboa/19B2 

Vinte e cinco poemas, com tí
tulos curtos (mais de metade, 
só urna palavra), ordenados 
cronologicamente, de , qu~ se 

. . ~· 

dest~c~ dois períodos-tipo 
de poesia: 1964..:71 e 1'972-
76: Ao primeiro, tematica
mente,_ corresponde · urna re
volta abstracta, p9r vezes cega 
e muda (apenas pressentidaJ~ 
ao segundo., a exorta9ao a re- .. 

. volta, na . via da -revolu9ao 
(consciencia~a9ao, . · op9a9, 
sohho, de mundos unprova
veís, et.e.). Alguns · títulos, a .. 
come9.ar pelo · genérico, indi
ca, campos semánticos· histó
ricos e . político ideológicos: 
·~Divisionismd' "Descoloni
.za9ao". · "Um ~acto de nao 
agressao". O titulo. cto livio 
signüica que (era) "assim no 
tempo derrubado" (do colo
nialiSmo), cujo cortejo de 
· at~oze~ <?Ünsequencias ~onsti- . 
tui a sene de temas salientes: 
degrada9ao v.ela prostitui~o; 
tristeza;. desilusao; amor ftus
trado;. patriotisµio; .interna
cionalismo ptoletário; a mor
te e a mórte for9ada; solidao 
frustrante; esmagamento. de 
p~rsonalidade; c0lonialismo 
como morte real e simbólica 
do colonizado. Allás, os gran
des sernas da dor e da morte 
indiciam o triunfo de Thana
tos, dos "senhores da vida e 
da morte" (p. 33), no_ tempo 
colonial (cerca dos vinte pri
meirds p0emas), simbolizados 
pelos a bu tres ~ milhafres (en
quanto . que os· caes figurara o 
divisionismq), farejando 
· "multidoes de cadáveres sem 
campa". (22). Do colectivo ao 
individual, os actores sao dra
máticos e clesr.ojados, for
mando .urna ' gera9ao . sem 
norte/mártir de . urna socieda-: 
de injusta" (30', ·em que o su
jeito, de "corpo ·puro: .. (13) 
revigora\lo por urna "fe pura'~ 
(21), se reconhece como um 
"deserto" mágico" (desen)
canto magoado, ansíando · pe
lo "orgasmo delirante" (31) 
do ainor e da vida, da qual se 
cantam as conquiStas, os ·~mi- · 
gos, os patriotas. Mas o t9m é 
fundamentalmente elegiaco, 
de um prosaísmo narrativiza
do'., por vezes excessivo, por
menorizante; retórico, · pleo
nástico: ":r,ela eternidade fa
ra'~ (l~); 'todos e"Speram ·co
mer/to_dos esneram matar fo
.me' (15); 'fpelo ár voam" 
( 1 7); "voavam pelos ares" 

· ( 18 ). O discurso res12eita a 
gramática do portugues fun-

. damental, resvalando até para 
um _ _perfeccionismo sintáxico 
tradicional~ hirto (que englo
ba . sinaís aiacríticos) embora 
com suas incongruencias (p. 
ex.,\__ falta de pontua\:ao: 
"minha terra é de dor triste-za 
e amor"' (14). A narrativida
de será a ·característica discur
siva mais evidente, mas, · 
quando submetida a um pro
saísmo inestéticob desloqado, 
tornase desequili rada, que
brando · a unidade textual: 
"po~am livremente entrecho- · 
e.ar ta~as cheias de vin]lo/e 
verter álcool para os estoma- · 
gos" (22); o.u o poema "Gue
rra", no qual, levando dema
siado longe a distinc;ao histo
ria/discurso, se incorre no 
epoicó de pacotilha: "Faz 
frio./Os homens dormem um 

. sóno ~ inquieto/procur-ando· 
de~C3J1Saf do batuque bélico./ 
O feiticeiro medita/e· lan9an
do sortilé!tlos/ com voz forte 
pergunta: <r.(17); "(Era a vofr
tade. dos deuses/que desper-

. tos voavam. p~lo~ . ares~reven
do _ a . terra s·atisfe~t9s)' (18). 
rrata-sé ªº que· julgamos; de 
um dos pruneiros · poemas 
dessa época ("Inunda'iao), eli
dem-se bastantes art1gos, . d.e· · 
modo algo forc;ado, ·em c"bm- . 
parac;ao com · os restahtes: 
reescrita, aproveitarnento irre- · 
fléctido · ou in_litac;ao d~ or~li
dade? . A qualidade oscila am-

. da na utilizac;ao de estereóti~ 
pos como "verde · espel'an9a" 
03). Urna característica esti,. · 
lísticó.-pr9positiva é .a animi
zañao da. natureza, ta~vez co
mo ·sin toma de desejo de afec
to e soliáari.dade . onde pre do..: 
inina a angústia e o. solió., 
quio: "terrá triste" (13); "fa
zer sgpir . o .campq"· (15); 
"chuva irónica" (50). O poe
ma , "Quando eu morter" . 
(1.964), com título igµal · ao .. 
do angolano Ernesto Lara Fil
ho, tam bém recusa a dor: pie
gas e apela a dan9a da alegria 

~' da esp.er~9ª;, <;> poema 
Descoloruzanao e um libe

. lo contra ~- deca~encia da Eu
ropa, estunagtizada como 
~elha com seus sábios em·fé- · 

. nas, de !J'!-rb<!s~ livros herméti
cos· e. d~qonanos. ·A erudi9ao 

· C<?19J:?-1ª1 opoe-se a indepen
dencia . da 'Europa, ·estigmati
z~~~ como ; "\'.'elha, · com. seus 
sal;hos em . f~nas, de barbas li- · 
vros .herméticos e dicionárfos 
A erudi9~0 c:olonial opoe-se a 

. mdependenc1a alfabetizante 
que, em "páginas virgens" tra: 
c;ara o "m<Dnumental ·registe" 

.. num "grande capítulo", para 
dar a conhecer em "cartilhas( 
leves e poi:táteis". A alfabeti
zac;ao conjuga-se. com as ar- . 
mas,. as .alfaras e os fomos, re
P,resen tan~o .o período .Pós- · 
-mdependenci~, do ptagmatis- _ 
1!1º· recOI}Sí!Utivo. O colonia
lismo esta amda·representado 
no,,poem~ "Eduardo Mondla~ 
ne , a. mvel da contradi9ao 
entre.Ao ~pre~o~ a cristanda.:
de, cienciai tcnica, biblia san
tos ap9-sto. es, messias; cÍfiao 
e o assassmar o líder da "li: 
bertaQao de 1,!m povo;, "(47) . 
Certos poemas .conseguem 
urna elabora9~0 sunples> rit
mada, coloquial, ,parabolica · 
como "Na praia da Catembe'; 
e, <?;utros, c9mo "Meu ir-

. ma? 1 par~ alem dessas carac
tenstlcas1 mscrevem-se na pu

jante solidariedáde (transtex
tual) do pan-afro-americanis
mo. 

Pota moc;am bicano, direc
tor· da revista TEMPO, publi
cado, em livro, rec'entemente 
no seu país e estreado em 
Portugal, exorta,, na "Nota 
introdutória", a :i¡>ublica9ao 
de obras .. da· gaveta ', repetin
do o velho chavao (também 

· portuges) de que o fascismo 
salazarento motivara obras a 
data impublicáveis. Só que, 
tal com"o em Portugal, só nao 
se publicar(rá) o que nao se 
quer ou nao se merece, o que , 
ao invés, náo significa·que to
da a pu blicac;ao seja mereCida, 

· como esta poesía o bjurgatória 
e magoada o é, -ainda que, por 
vezes, feita de capelas imper
feitas. 

PtRES LARANJEIRA 

televisión · : 

Eritref a · 
brétema 

Véxoo todo emborraxado. 
Non debo e, non obstante, 
~ó~esetque! ~ice;:, a estereo
fomca elevlSlon ualega pare
ce unha fotografia movída. E 
é que o "Excmo." da vila on
de Vivo e· escre bo non acon!'.li-

. cionou o "repetidor" do Con
cello '. para ollarmos con niti
dez as f alcatruas .de Xota 
Erre, e o rancho Southfork 
vémolo, entónb literalmente 
difuminado: utro tanto 

, acontece en média Galiza, 
sospeito. 

Escrebo, xa que logo, polo 
que din, polo que ouzd, polo 
que leo, e non polo que vexo. 
E do que me inteiro·por estes 
canles é de .que,..,mentres to
mo estas notas; · l VG emite o 
serial brasileiro A escraYa 
Isaura· . do brado ao . galego ... . 
Exactamente: drama colonial 
brasileb'o dobrado ao galego. 
Achégome · ao televisor; in ten
to de · novo sintonizar (sinto
nizar?) ·a · Televisión-Galega
-com.eza-xa; si, podo-ouvir os 
diálogos . ainda que acabo de 
perder definitivamente a bre
temosa imaxe: Horreur! ·Re
cla:rn.o desde xa a interposi
ción por,,.parte de AGAL -'-CO 
profesor Carvalho á frente
Clunha firme. e eñérxica ¡:>ro
testa ·diplomática ·· ante San· 
Marcos e a esixénGia de res
ponsabilidades .a Luís L'osada · 
por esta "infolerábel inxerén
cia española nos asuntos ex
ternos dos irmáns de aléir 
Atlántico. Lenha ao primate 
até que aprel)._da ... galego-luso-

. ·brasileiro ! · 
" Vexo dobleº Porque .seique .. 

Boa Noite1 o programa estelar 
do .cafete~ . Pepe Do~irigo '" 
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castaño (o home· que ' i:e11.un- ' ' 
ciou a.o. !'pantalón va~~ero y , 
Jas carmsas d~ cuadros e con 
.eles _ á canción pro(isional, 
xesto sempre , de agtad.ecer e , 
do que o seu·reconvertido ac~ 
tual, José Luis ,Perales~ eStá , 
tardando en tOínBf .exemp~o), 
ese programa, dlsque? di~o, 
non e m·áis que a duplicación 
extrapolada Clun v'é]l<? .e cad~
·co esquema de espac~o teleV!
sivo pretendidamen,te ocioso 
que, nunha primeira lem bran
za ten o seu -máis lonxano 
pr~cedente no Estudio · Aber
.to da 2ª Cadea e n,o Direc,tísi-

mo, os dous de José María 
lñigo e o máis recente e remo
zado Estudio Abierto do mes- -
mo apresen:tador, recén retira-
do da P'rogramación da Tele
visión Española en base . a un
ha suposta nova filosofía do 
Ente que, polo que se ve, non 
están dispostos a asumir os 
Entiños autonómicos. · Ist-0 
que badocamente chaman 
magazine ten ·as suas versións 
chic e enxe bre nos espácios 
Entre nós e Ruada, respecti
vamente. Seguirannos a servir 
exclusivamente de excelentes 
cantigas de berce. Nada novo 
babeo o sol. . 

Fraga ponmo fácif cando 
di que "en esa televisjón ten
go algo que ver". A TVG, re:
cén nascida, vive xa a sua de
cadéncia e o crítico xa ten a 
quen ~otarlle _a éulpa. 

Non, no in e u pov.o no~ sé 
ve ben a TVG, pero tanto 
ten: para o q!Je hai que ver: .. 

- .-- -
A teoría da "teima desnor

malizan te" ergueuna un serV:i
dor nunha carta publicada en 
ANT hai máis dun ano. Lem
bren: no Panorama ese de ·Ga
licia hai quen se empeña en 
respostar en español a0 que o 
entrevistaüor plantexa en ga
lega. Desta volta o ·esquema 
informativo (?)non foi a vul
gar entrevista e a inconscién
cia · españolista respondona 
aparecen de novo misturada 
coa outra teinia saturadora 
que asulaga á sucursal de Cal
viño en Compostela: os de
portes, os ·deportes, os depor
tes. . _ . ". 

P. de G. do 13 de .Setem
bro. Perante un único encadre 
fix~, de cuxa base so bresai, . 
en primeiro plano, un micró
fono sostido por .unha man 
oculta, vanse sucedendo unha : 
ristra de ihdivíduos relaciona
d.os cun clu,be de hóquei a 'pa
tms. Fafan un español horrí
b~l: "SC?Y el presidente y ·este 
an? vamos cumplir nue&tros 
ObJ~tivos .. -.", "Soy el entrena
dor porque entreno a los chi
cos hace dos años ... " "So_y li
cenciado· en Educadón Físi
ca, licenciado, y soy el ,Ptepa
rac;lor ·físfoo del clu ... ' E os 
~~gadores, ai1 os :xogadores: . 

Me llamo !"ufano de Tal, ., 
tengo 18 a'1os y hace 21 que 
pertenezco al equipQ. ... ", "Me 
llan10 Mengano ·ae CJ;1.al,-y soy 
de la montaña~ ... "Até. que, de · 
repente, · perto xa- do remate 

. da r_eportaxe, a luz: "Chámo- · 
me Nomelembr e: teño deza- -

_.nove anós, coido ... ~ ' Auténti
co. 
· O feíto, o detalle, poderá-· 
selles antollar ihtrascendente, 
e a. dedicatória desta meia .co
luna a com.entalo .. pola miña 

pareceralles,, ªº rnellor ua 
rrresponsábel .. despilfarró~ ·Eu

1 non obstante, non renúncio a 
reflexión:· ~entres haxa un.só 
elemento capaz' de 'Jpanter se
mellante atltudé de valentía 
n.acional · ante as cámaras, ese · 
tio merece o ,:'nos.ó alento in
formativo. E ademais; -a min 
encheunie de Iedícia e · mes~ 
mamente de. ,otgullq o gale.gó 
orgulloso e fermoso do com-

. Pél:triota, a qU:en ; desde esta 
tribuna pido d·esculpas . por 
non. lembrar e/ logo, _non fa
cer constar o _seu nome para 
erguer a acta histórica do seu 
berro televisivo· no · .deserto 
lingüístico da Galiza de 198 5. 

·Qué t~mpos estes-nos que hai 
que 1oitar ·polo ·que é eviden
te. . ' · · 

!-IERNAN NAVA.L 

1;:;:;:::;;;::=;~~.r 
Giuporzán: 
a ver se 
o mar 
embate . -
Ven de ser iñaugurada na Co
ruña, o · pasado dfa 21, vernes, 
unha nova galería · de arte, 
chamada "Grupol!z.án" (1), 
impulsada por un grupo de 
pintores .que, ante ó marasmo ' 
dos feitos e o descafeinamen""' 
to e torpeza das institucións e 
galeristas do ramo; decidiu 
asociar-se para ~frontar xun
tos a dific11 naveganza nas 
águas da sobrevivénci;¡ da ar
te actual. Os mem bros sori 
cinco, e todos estivercni pre
sentes dun xeito ou doutro na 
renovación das Artes Plásticas 
do Noroeste en diversas tenta
tivas de maior .ou menor éxi
to: "A · Carón" "A Galga;', 
"Atlántica" ... Son Chelín, xa
vier Correa, Pepe GalániPe
dro Muíño e- Xoti -de uis. 
Como diZia un convidado o 
dia da inauguración: dous 
abstractos. Ou o que é o mes-

. mo: dous laterais esquerdos e 
tres direitos. Ou ta1vez só 
xente que está farta da inani
ción cultural na que entrara a 
Coniña nos· últimos témpos 
no .terreo das Artes Plásticas, 
desde que Mon morreu, o 

. Axuntamento reconverteu. o 
·que ia ser Centro de· Arte· ·C 
Contemporánea e López Cal
vo controlou Finisterrae co
misariad·o exposicións aseso-· 
amento cultural municipal. 

O dia do estreno pasou-se· 
lista. Estavan todos. Todas as 

·caras que se ven, como nunha 
crónica de sociedade, en cal
<luer ac:to. cultural .. Ji..s· qu~ se 
Vl!an na maugurac10n da rm- · 

. portante mostra de homenaxe 
a Mon Vasco, uns realmente 
interesados na movida~ outros 
dil~tantes do delicioso mun
do cultural, algun despistado, 

· vários penenes, e ups cantos 
viandantes que .,t:iasavan e 
aGhegaron-se atra1dos polo , · 
arrecendo ·daqueles xa mes
quecíveis -rempanadas, aquel 
sensual queixo, as tortillas ca
seir.as e o tinto e branco a ro
dar~ que o demo manda .. 

: A primeira mostra está 
· constituida -por ofüa dos . 
mem bros áccionistas da gale- . 

· riá. .. Interesante ¡Jara. nos 
- amostrar cinco rexistos dif e

rentes de bon fazer plástic9 
no nosó' momento conxuntu

. ral, que mereciart mais unha 
crítica ·puntuaJ. que unha cró
nica sobre a .marcha. A esta 
mostra ~eguirán individu~s ,. 
de Anfün Patiñ.o Manolo 

. Moldes e. Anxel Huete, tres 
bos fichaxes da renoción plás
tica dos oitei:ita na.Galiza. A 
galetia/ ademais, está editan
do obra gráfica; a. un pre~.o 
módico para penenes, pro
,gre~, arquitectps_ con . barl?a, _ 
fotografos amigos e .. p~rnkies 
acomodados,- que se ¡>ode 

.mercar :q.a .p:t;ópria galena. A 
tirada cornezbu con.Facali es
capad? por Londres nos ulti-

mos tempos, e seguirá con ~u
tras"' firmas interesántes do 
gremio: Alberte .Periri.ui, Men
chu·Lamas e os anteriormente 
mentados. . ' -

Unlia iniciativa' interesan.; 
te que ~,ode ax u dar. eón 

- ~·A.rracada • e oufras iniciati
vas d,e case-resisténcia plásti- · 
ca, a mánter aceso o facho da . 
criación e a dinamización 
·plástica na cidade da Coruña, , 
alarmada estes dias· cos apar
cam·en tos delirantes e exte- : 
nuada de padecer torpeza cul- ' ,• 
tural institucional por todas 
p·artes. V aia para a -sala e os 
se!ls mentqres unha, aperta 
desde esta crónica feita a fu
~e ,de carozo ·ou óliyetti _paf
p1taJ;lte por mor do que xa se 
sabe. E a ver se o mar embate. •',,,.. . 

. XAVIER SEOANE . 

radio . 

~Onda o breira . - _,,., 
"Poder participar no mercado. 
da información atrav:és da ra
dio supón un gran cámbio para 
os sindicatos, despois do inten- · 
so traballo de axitación e pro
paganda d.outrás épocas'', ase.:. 
gurou António Gutiérrez Díaz, 

-responsábel de Prens-a e Infor-
mación da Executiva Confede-
ra! _de . ccoo~ durante a inau
guración, o pas~do dia 5; de 
"Onda Obreira", emisora pa-.; -
trocinada pola Unión Comar- ·: 
cal deste sinaicato en Ferrol. 
. Anfónio Gutierre,z, quen e~

taba acompañado ae Xesµs Re
dondo Abuín, membro do sin
dicato nacional galego da cen
tral1 indicou .tamén ·que "Onda 
Obreira'' transcenderá o mun
do sócio-labotal para porse: aó 

· ser-vício . e incidír directaliilente 
- ,nos prob1emas que ten plant1e-

xados a comarca ferrolána. · 
Ainda que non reéoñecida 

1egalmente; cunha· problemáti
ca semellante á dos rádios-libres' . 
ou das emisoras municipais, co
mo é o caso de Rádio-Fene que 

- funciona na mesma cemarca, , 
~'Onda ;Obreira'.' viña emitindo 

. desde o pasado ~es de Maio, en 
periodo de probas, durante tre.s'. 
_horas diárias de_luns a sábado, 
se .ben ·nos últimos ternpQ~ tiña 
·Xa aumep.tado a-catro horas e 
média. 

Na sua programación veuse- , · 
lle dando unha gran importán-

- ci¡i ·a9s informativos, especial- · .. 
mente ás notícias de tipo 1abo- ~ 
ral, ainda que sen. restrinxirse a ·· ' 
este ~ampo. .. - . . . 

Muller, deportes e literatura 
ocuparon e ocuparán tamendes
de agora os éspácios de "'Oh.da " 
Obreira". Non obstante o que _ 
máis audiéncia alcanzou foi, ao -

.. parecer~ un programa dédicadp· 
á música "Heavy Metal", es·pe-

-_ cialmente ~ntre a mocidade. 

publicacións 

lnforma_~ión ·_ 
internacional: 
co.mo~ 

'seleccionar. 
Existe, en todo·· o mundo, unha 
ampla oferta· de fontes .de docu
mentación e.publicacións espe
cializadoas· éri análise das rela
bións internacionaís. Non obs-

·- tante, non todo o papel e a tinta 
que se· consumen en informar 
do acontecer diárid e examinar 
a política mundial oferecen a 
mesma fiabilidade nen-a obxec
tiVidade imprescitídíbeis -para 
abordar con rigor este comple-
xo entramado. · ' 

Como á sabidó.(publicouno 
Armand Mattelart hai ben anQ§), 
o 'lQ por ceilto de fluxo infor-: 
mativo 1mundial é controlado 

por catro ·axénc1as de . prensa 
nordémaericanas e euroociden.: 
tais- (Associaíed Press, Üiiited 
Press International,. Reuter ·e 
France . :Press). Non é este o 
lugar·de.falar de comunicación, 
senón de 'recordar!los que todo 
ó que ,lemo.s, vemos e ouvimos 

' sobre- o que -pasa no exterior . 
está redactado, mais da metáde 

. das veces, por un estadouniden
se e ·o resto· por un inglés ou un 
francés. ' . · 

"Entre as panorámicas da ac
tualidade internacional, editan:
se· normalmente con periodici
dade mensual, publicacións de 

- recoñecida ·solvénda, das que 
destacan· as dilas edicións de Ce 
Monde ·Dipfomatique (Paris e . 
México). Cun enfoque decidi~ 
<lamente "terceiromundista", 1 

democrtico .~-e . só lüceiramente 
antisoviético, pódese dicer que 
é a única pub1icáeión ocidenfal 
de grande tirada, ( cenlo -trínta
rnil exemplares de média) que 
sostén posiqións políticas non 
entreguistas . aos intereses· das 
transnacionai~ e do imperialis
mo: A edíción 'en español publi
ca unha separata sobre Lati
noamérica. EnQóntrase, con se-:. 

. guridade, n~lguns pontos d~ 
vendá de prensa· das. ·sete capi
tais galegas: 

~ \' 

Prismá Latinoi:Úericano, da 
· axéncia de prensa cubana.Pren- . 

-sa L~tina, fórriece, naturab:nen
te, pontqs de .vista máis radi
cais. Sobre América Latina é o 
máis completo eint~resante que 

· se atopa nos quiosqu~s. Está á 
-venda en toda Galiza. · 
- . A máis importante das pu-
blicacións ·que editan os páíses 
do Terceiro Mundo sobre a sua 
problemátk~.-k Cadernos do 
Terceiro Mundo, con tres edi
cións en -portugués, : duas en. 
español. e. unha en ing1és. Utiliza 

' os servícios do chamado pool 
de axéncias . dos. Países ·Non 
Aliñados, ·e ·outras africanas, · 
árabes e latinoamericanas. 
Subscricións na CDL, Santos 

. Dumont 57, .1000 Lisboa. · 

fara .dOGUm~ntación, están 
·a Guia do Terceiro Mundo (dos 
Cadernos ... ), os B.i~an , Econo
IQ.ique et Social (de Le Monde) 
~ Omnimundo (da axéncia EFE; 
ollo, o seu presidente está pró
ximo á Trilate·ra1) como asequí-
beis e completas font'es; . 

Para temas de desarme, eco
nomía, subddsenvolvimento, 
cultura, existen publicacións de 
circulación comercial (Correo . 
·da Unesco, Dossiers e Docu
ments ·de Le Monde, múltiples 
revistas semanais) ou restrinxi
da (boletins de· axéncias, serví
.dos informativos de embaixa....
das, portavoces de : ·organiza- .. 
cións políticas). Só hai que bu~
car ben e ir sempre coa mosca 
atrás da orella,. 

F. C. 

- Galiz~:~. 
de Rosalia·· 

- ' ' \ 

.·. ~ ·a --Cast_elao 
Neste verao, que · .acaba de 
morrer no ·cal~ndário., tivo ,lu- : 
g?l' em Compostela, tf no .edi.: 

. f icio de Sam Domingos de 
Bonaval, _patrocinada pola · 
Junta de Galiza e ·organizada: · 
polo Musen do Povo 'Galego,. 
a móstra "De Rosalia a Cas
telao: Ga1iza 1837,.1950". 

O 17-7; quando ainda esta
" vam a lhe dar os. últimos io

-. ques, vis,itei 'a exposiyom: · pa
., receu-me do melhor que vira 
na matéria eAixo-me desejar, 

. dada a sua utilidade certa, 
' -que o evento se extendesse a 

toda.a geografia nacionat co
mo, tenho entendido, está a 
acontecer nestes días. Mas de -
aquela nom estava a vista o 
.objecto deste breve comentá
rio de hoje: o catálogo ·da 
mostra. 
_ Conseguido agora o catá
logo, nom tenho · mais remé-

- dio que valorá-lo possitiva
mente, e fago-o com prazer, e 
sem surpresa, pois que tudo 
aquilo no-q,ue,o Muse.u do Po
vó Galego mtervém, já conle-
va garantía de ben fazer. . 

Para comezar, cumpre dei
xar -claro. que nom estamos 
proP.riamente diante 'de um • 

_catalogo, mais bem tráta-se de 
um album com profussom ·de 

. material gr4fico (a cuja repro
dus:pm -nom tµdo o clara de-

. sejavel- haveria que lhe por a 
.única. chata da obra)~ que joga 
um P.apel além do puraII}ep~e 
auxiliar mi do ap010, propno. 

. de um catálbgó, para ter enti
. dade·" d.e seu, estando chama
d9 ª· perdurar c:om indepen

. déncia da expoSl~om ·que lhe 
' valen de rretexto. .-
' Som 1 O páginas (das que 
as 63 últimas correspon<lem a 
Castelao), nas que alternam 
i,lustrac;ons (algunhas verda
deira novidade iconográfica) 

· com os textos, em harmónica 
miscelánea do acontecer <lo 
país com as. peripécjas vitais 

. ?os dous · personages., Tudo 
isso servendo ·de referencia a 

· outros textos (6, em total) de 
7 en'saístas, qúe .analisa, a Ro
salia (Bar,reiro Fernández, Do
barro e F~diño) ·e a Castelao 
(Villares Paz,.z. Luís · Se.oane 
(-) Tarrio e ti. Beramendi). 

' :Bota-se. de' ver ' a auséncia 
de textos do mesmo Castelao, 
de fronte a . váriós escolheitos 
de Rosalia: -por suposto que 

. nom -estamos diante 'de. uniha. 
mostra antológica em quanto 
·ao literário, e si abócados a· 
umha. viajata cronológica p9r 
Rosalia, Castelaó e o seu tem
po .. 

Co~pleta·-se a publiQa~om . 
com a J.llClusom de alguns fac- · 
símiles, · tais : um poema de 
Rosalia, umha postal de Cas
telao e dous documentos fun- -

· -4m~ntais, corno. o Manifesto 
, Nacionalista de Lugo 0918) 
e a Declara~om de Princípios 
do ~Partido Galéguista (1931), 

, tudo, inteligentemente dosifi
cado, a .dar a pauta de · um 
tempo augural da nossa histó
ria contemporánea.- Tenipo 
que foi compartilhado suce-. 
ssivamente· l'ºr ambos -·cómo 
se _os_ espínto de umha, em 
partirido, deixasse lugar ao do 
outro · que chegava, num-a jei- , 
to de, 'Rosaliit mon:eu:: viva 
Castelao !-:-, tempo decisivo 
para esta pátria, cóm toda- a 
sua complexa evoluyom de 

. circunstán'cias e reac9ons, ten
do como fúndo os mesmos, 
seculares, ·pr-0blemas. . 

Acertada publica~om - · 
· -tanto como a ~da idei& que 
lhe deu razom de ser-, que 
devera circular por toda a par
te, nomeadamente nas in.stitu-
9ons de ensino, e nesta con-
3untura centenária, magnífica ' 
ocasiom de analisar as duas fí
guras máximas da Galiza. · 

. Mui necessários nos som os · 
mitos; mas é igualmente ur
gente conhecé-los em toda a 
sua dimensom, para sabermos 

· que o som com toda justic;a. 
X.M.M.D. 
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.· [!erbas~~ 
HORIZ~NT-AIS 

1 _:Reforzo sainte para sos~er un · 
muro. -2.-Caixa .pequ.ena de 
madeira para gafdar cousas_d_~ 
valor. os encarregados da "'.1x1-
láncia 3.-'Consonante repetida. 
Nalgunhas zonas de .L1;1go chá_
maselle asi ao niño. Usa~e para 

. ~arar os cabalos. ~.-Catedral. 
Pronome demo~trat1vo. Onoma
topeia do relóx10. 5.""7~erxel do 
deserto. Seguranza Social Agrá~ 
ria. Vogal. 6.-lg~aldade dunha 
superfície. A saia. dun tr~xe. 
7 -Símbolo químico do Fluor. 
Cada unha das boJiñas dun colar. 
Vello, de moitos anos. 8:-Eus
kadi Ta Askatasuna. Uquido..qu.e" 
segregan as feridas, Ao r,evés, 

. satélite da terra. 9.-0 niquel. 
·Galo castrado e cebado. Mat~ícu~ 
la das ernbarcacións do Brasil. 
1 o.-Embarcación dun deporte 

·popular. Rio que. nascen~o en 
forcarei, desemboca na ria de 
Arousa. 11.-Ao revés,. gane.ha 
ou gárfio de ferr<? amarrar _nav1.os 
ao peirao. Habitual'. ,ordinário., 
que· se emprega a m1udo. 

VERTICAIS 

1.-Fatigado por un esforzo. 
Planta verd·e que nasce nos 
terrenos húmidos. 2:-Fanno os 
burros. Puxe cara si mesmo. 
3.-Non contesta. Conxunto de 
ósos, esquelete. O fraga e o seu 
império. 4.-Advérbio, tanto. 
Pronome demostrativo. Caixa de 
lnstrución de Reclutas. 5.-Rá
dio da circunferéncia. lnterexec
ción equivalente a "Aqui está". 

[ icuirez~ 

CAM PEONATO 
MUNDIAL DE XADREZ 
-MOSCOVO 1985-
1 ªPartida 

Brancas: G. Kasp_arov· 
Negras: A. Karpov 
1.d4-Cf6. 2.c4-e6. 3.Cc3. Pri
rnéira grande salpresa, no en
centro anterior Kasparov jogou 
sistematicamente 3.Cf3 nesta 
pos ic'ión . 3 ... -Bb4. Defensa 
Ninzoíndia. Jogada por todos.os 
grandés da actualidade semp.re 
que eles poder. Eis a razón do 
talismán 3.Cf3 ao que Kasparov 
renúrn;:ia nesta posici6n. 4.Cf3 

· Segunda salpresa en somente 
catro jogadas.' Kasparov tivo 
grande éxito coa jogada 4.e3 e 

. logo de 4 ... c5 ou 4 ... 0-0,5. Ce2. 
Mas agora tenta unha nova coa 
que evitar preparacións do cam
peón. 4 ... -c5 Os vinte minutos 
que pensou Karpov reflexan a 
~olpresa causada pala cuarta 
¡ogada do aspirante. 5.g3-Ce4. 
6.Dd3-Da5 Discutfvel. Semella 
mellor 6 ... B:c3(x) 7.b:é:3-Da5 
8.Bd2-f5, como _na pa'rtida Polu
gaeuski-Korchñoi ·do torne jo de 
Linares de este ano. 7.D:e4-B:c 
3(x). 8.Bd2•B:d2. 9.C:d2"'.Db6 
Unha novidade. Disque. · Mais 
normal parece rocar ou jogar Cc6 .' 
10.d:c5-D:b2 Lego da mais 
simplificadora:_ 10 .... D:c5 11.Bg2-
Dc6 12.0-0 D~e4 13'.C:e4-R'Z 
14.Tfd] . a vantage branca é 
indiscutíV.el. 11.Tb1-Dc3 Má 
11 ... D:a2 12.Dd4 ... 0-0 13 .. Dc3-
Dab 14.Bg2. e a dona periga. 
Ameaza -se 15.Ta1. Logo de 
11...0a3 -12.Dd4-0•0 ·.13.Bg2-
.Cc6 14.Dd6-b6 15.0-0;D:c5 16. 
D:c5.:'b:c517 .Ce4 vantage branca 
na final. ·; 2.D.Ct3~D:d3 Deixa a · 
casa e4 para o ca:Yalo. Ka.9'ov tro- _ · 
ca para non perder rriais tempos. _ 
coa dona. 13.e:d3-Ca6 14.d4- _ 
Tbá Si -14i ... f5 .15.8.g2-Tb8 1-6. · 
Re2 con vantage pola presón das 
torres brancas na cólulia J'b". 
14 ... e5 15.Tb1-Tb8 16.0~0 e:d4 
17.Tb5 .e sempre brancas ficari . 
méllor. 15.Bg2~Re7 16.R~2- · 

. ,· 

Recolle do chan. 6.-Advérbio, 
excepto, a non ser que. Ergué, 
eleva. 7 . .,.-En plural, canciónpo
pular portuguesa. Cociño, prepa- _ 
ro ao lui:ne. Símbolo da unión de . 

" conxantos 8.-lnterxección. 
Apócope d~ sánto. Espidos, sen 
roupa. 9.-Real Decreto, abrevia
damente. Peza de madeira rec
tanguJar, plana e de pouco gro- · 
sor. Voz da vaca. 10.-Este ano 
subíronlla ·outra vez aos universi
tários . Emite son cos beizos. 
11.-Ao revés, persiga sen des
canso. Abertura para abotonar 
un botón. 

SOLUCION AO VERBAS 
CRUZADAS DO N2 277 
Horizontais: 1.-Escornabois. 
2.-Sail. Acougo. 3._.:__Cn. Aldea. 
Lu.-4.-0ta. Don. Fut.'5,-Lorca ~ 
Oca. O. 6.-Sei. Oda. 7.-T. Lar. 
Traba. 8.-Eta. Oeu. Sul. 9.-Br. 
Dúcia. ·TI. ·10.-Reseco. Mire. 
11.-Anipo. Mareo. 

Td8 17 .Ce4 A superíoridade 
branca é total. Agora o cavalo 
instala-se en "d6" e a compre
són negra ja non pode ser mais. 
17 ... b618.Cd6-Cc7Non 18 ... b: 
c5 19.C:c8(x)-e-20.Bb7 gañando 
a calidade bispo por torre ao 
atacar asemade torre a cavalo. · 
19.Tb4-Ce8 20C:e8-R:e8 21. 
Thb1 Gaña peón e dá vantage 
decisiva as -brancas. 21 .. ;-Ba6 
22.Re3-d5 23.c:d6-0utravol
ta ben jogado. Logo de 23.c:d5-
·e:d5 24.c:b6-T:b6 25.T:b6 a:b6 
26.T:b6:Bc4- 27.a4-Ta8 28.Td6-
Ta5 e 29 ... Re7 negras defenden
-se e empatan. 23 ... -TbcB 24. 
Rd3-Td6 25.Ta4-b5 26.c:b5-
Tb8 27.Tab4-Bb7 Acabo1:.1-se .
Ceder peón nestes niveis é reco
ñecer a derrota. Porén o cam
peón resiste heroicamente case 
vinte jogadas. 2-8.B:b7-T:b7 
29:a4-Re7 30.h4-.h6 31.f3-
Td5 32.Tc1-Tbd7 33.a5-g5 
34.h:g5-T:g5 35.g4-h5 36.b6-
a:b6 37 .. a:b6-Tb7 38.Tc5-f5 
39.g:h5-T:h5 40.Rc41Th8 41. 
Rb5-Ta8-Adiada e rendida polo 
campón no adiamento. Nefeuto, 
lago de 42.Tbc4 e a penetración 
Tc7 o peón corca en poucas. 
1:0 . 

X. LARROSA VILA 
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.AXllfDA 

o CAMINO E-UNHA . 
NOSTALXIA - -
Manuel María 

Un novo l!bro de poemas do autor .- . 
lugués,_ editado poi~ Galería -
Arracada d~ A Coruña, ·e_ qú-e 
supón únha _inovaé:ión curiosa ·a 
'respeito'doutros. libros de versos _ 
editados no país'. O libro está -
cheo de fotografías que se ernp.a:' 
rellan CO$ poemas. · 

O libro ven precedido dun 
prólogo. de Pilar Vázquez Cuesta .. 
.quen afirma "este lib'ro de versos 
de Manuel María é. tamén froito 
da emigración, apesar de que a -
sorte cei'base ao .Poeta desa 
amarga e-xperiéncia como o' 
ceibou do seminário. · Porque á · 
maioria das viaxes c1:1ias impre~ 
sións se recollen -nele foron 
feítas para levar un arre~endo da 

. pátria a quen estaba afastado e 
sofría de señardá". · _ 

O libro está á \ienda xa en_ 
todas as librarías. 

. : A PENEIRA._ 
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A -PENEIRA DEPORTtVA 
Rece·ntemente saiu á venda UÁ 
semanário éfeportivo, e)Ctensión 
daquela 'outra revista - m~ri~ual -
que segue .. a sua andaina, "A 
Peneira'', titulada ::A Peheira 
Deportiva". · - - . · .-.' 

.A publicación, que só vai polo 
número 5; atinxe especialmente 
e ámbito deportivo local., e ·ten ª
particularidad~ de ser ~maiorita_-~ 
riam-ente en galega. Existe outra 
publicación, "Tribuna De.porti: 
va'', qu~tamén~_¡:ii semanalmen
te pero que é só en castellano. : · 

A · revista distribuese só en 
·Pontevedra. · 

110S HABITANTES 
DO LAGO." , 
Revista nada na Coruña .con vo
cacióñ e praxe GALEGA, está a 
entrar;, despois dos seus ca.tro..,. 
prinieiros -números dunha baix~ , 
"cualidade" material que non es< 

. crita, nunha .nova étapa. · 
O proxécto (cuase realidade). 

.lonxe de.sei: inviável é ambicioso, _ 
rilas contando co grande apoio de
rnuita da xente comprometida coa.'. 
cúltura Jviva da Galiza-hoxe-.e- 
mafiá (coiaboradores que ~uase · 
·ao longo dun ano .fixeroi:i-a posí
vel). Afirman "seguiremos adían- · 
te nesta dura travesía; pondo o 
noso grau d areiá cara a próprja -
identidade como Nazón". _ 

Así, coa-maior brevedade ¡:>o- · 
síbel, l~varán-se a 'cabo lmha · 
série de actos, entre os que está 
prevista Linha apresentacióh na 
librai:ia Couceiro da Coruña (en 
data que será comunicada nos_eu 
tempo) do-quinto, e primeiro, des _ 
números ~ue sairán a imi?rens~,' · 
"para maior presenza dos h~bk ~ 
tantes - neste gran<;ie Lago quEt 
nos cobixa" e para o cal-esperan. 
receber colaboracións. 

·VIII Concurso Nac.ional 
de poesi_a 110 .Facho'' -
A Agrupación Cultural_ O FACHO · 
convoca a octava edición do Con
curso Nacional de Poesía·O FA
CHO, que terá lugar segunda as 
-seguintes: 

_; 

BASES 

1.ª) Poderán concursar todos 
aqueles autores que sen limita
ción de idade, non te.ñan publica
do libro poético individ_ual en ga
lego. 
- - 2.ª) Os tri;iba.llos se.rán de te
ma libre, inédit9s e en galego e 
non terán limitación de exten
sión, cun máximo de dous poe-_ 

mas por concursante, e meca
nografados a dobre esp~.cio. 

3.ª) O~ orixinais deberán ser 
remitidos; por triplicado, con le
ma e baixo plica, .á Agrupación 
Cultural O FACHO, Rua Federico 
Tapia, 12, lº, A Córuña, senda 
admitidos a concurso os-trabal los 
recebidos antes do dia 15 de 
Novembro .de 1985-. -

4.ª) Haberá un· -.único prémio 
' de 2p.OOO pesetas; máis· as men

cións honoríficas q_ue o xurado 
estimar oportuno . . , 
-. 5.ª0 fallo será dado polos me~ 
dios de comunicaCión o día 9 de 
Decembro de 1985. 

6.ª) A Agrupación Cultural· O 
FACHO reserva-se o direito de 

,designar o xurado qu'e ha fallar o 
premio; asi como o ~istema de 
elección do poema."g~ñador. 

7. ª)O FACHO compromete-se 
a publ icár, en canto se xunte cun 
certo ·número de po.emas con 
prémio e mención, un volumen 
que abranxe 'os 'traballos de vá-
rios concürsos. -

~-ªfA participación neste con
curso presupón a aceptae<i'Ón ex
presa d~s bases. > 

PREMIO 11XER-AIS'~ 
DE NOVELA 11 - · 
O Prémio de novela coiwo
cado por Edicións Xerais de 
Galicia e que e$te ano está 
dotado coa cantidade de 

. 1 .000.000 de pesetas, fa.lla
rase ne transcurso dunha cea 

.que terá lugar no Hotei Bahía 
de Vigo o sábado día 9 de 
Novertlbro, _ 

A · edito_lial foco pública a 
composieión do Xurado qu_e 
se encarregará de seleccio
nar a novela gañadora entre 
as 1 5 apresentadas a esta 
2.ª edición, e que está forma
da polas seguirl'.les perseas: ., 

. ~ -Víctor Fernández Freixa
nes. Escritor~e .catedrático. 

-Dar.ío Villanueva: Práfe
. . sor da U~iversidade· de San-

tiago. · · 
-Anxo Tarrío Varela. Crí-

. tico e.profesor da.Universidá- -
de de Santiago. -

-Xosé Luis Franco Gran-
-de. Escritor. -

· -H.enrique Monteagudo. 
Profesor da Universidade de 
$antiago. : 

Actuará como secretário 
con voz 0· sen voto D. Lufs 

-Mariño, dÍrector xéral de E.di
cióris Xerais de Galicia. 

. '. PROGRAMAS 
DE INVE-STIGACION 
E INOVACION ', -
EDUCATIVA 

' . 

A Consellei-ía de i:ducación e 
Cultura convoca~ os Programas 
de Desenvolviménto para a In
vestigación .e Innovación Educa
tiva para Preescolar, Educación 
Xeral Básica, Bacharelato, For
mación Profisional e Ensinanzas 
Artísticas, para as modalidades 
de Educación Espécial Perma
nente de Adultos. 

Poderán participar . n.os Pro-
gramas grupos de-profesores que 
pertenzan a un centro ou centros 
distintos· e, mesmo a niveis dife
rentes, apresentarido ná -Delega
ción Provincial cofrespon'tiente, 

· antes.. do ·un de· "Novembro de 
1985, a sua soli-citude acompa
ñada de proxecto que desexan _ 

·realizar cos dados de 'certifica- ~ 
ción, o diseño e os recursos ne
cesariOs, tanto :materiais como 
persona is . 

23 ./ .A NOSA TÉ~RÁ -'~ · 

· 1-

Os pro}!:ectos de investigac.ión · 
póderán versar sobre curritulum; 
Q~ganización escolar, utilización 
de novas tecnoloxfas e cantos 
outros aspectos se consideren de 
interé:s J?Olos equipos de profeso
res para i:nellorar a calidade ·de 
educación. 

- Para valorar os disNntos ~pro-
xectos apresentados constituí- -
ranse en cada província . unha · 
Comisión Provincial iQtegrada 
polo Delegado Provincia_! de.Edu
cación como Presidente, o Ins
pector Xefe de Educación Básica, 
uri Inspector de !3acharelato, o 
Coordenador Provincial de . For
mación Profisional, un repre
sentante do l.C.E., dous repre
sentantes do profesorado, un por 
nivel, nqmeados polo Delegádo · 
Prov'incial. . 

Os proxectos, 9e~pois ·de ser 
valorados pola ·Comisión Provin
cial, remitiranse á Consellaría de 
Educación e Cultura, separados · _ 
por niveis, e clasificados por arde 
de prforidade, antes do 15 de 
Nóverhbro de 1985; porque a sua 
valoración ·definitiva correrá .a 
cargén{unha Comis ión integrada 

-poi<;> Conselleiro de Educación 
-Básica., e)' Director Xeral de Ensi-
nanzas Médias e o 'Director do 
l.C.E. ' , 

As axudas serán definitiva
·..n:iente concedidas antes do 1 5 de 
Decembro deste ano e estarán en 
función · do custo ~ importáncia 

. do proxecto apresentado, sen so
brepasar, en .nengun ·caso, as 

· 500.0QO pesetas .. - ' -

A financiación dos proxectos 
aprobad<;>s ·_fc:iras·e entregando_ o 

, 40% da subvencipn ao aprobar o 
proxécto; o ·60% restante, unha 
vez finalizado o mesmo e apre~ 
sentada a Memória, que se fará 
por cua-dr_uplicado. . . 

·O ;seguimento dos . proxectos 
aprobados realizarao unba.comi
sión da que fo_rmarán parte . un 
representante da 1 nspeccipn, un 
representahte do l.C.E:, 6 Direc
tor. do Centro no qué se leva a. 
cabo a investigación, e un profe
sor do equipo que ·intervén no 
proxecto, podendo a Consellerfa 
de Eduéación e Cultura designar 
ademais un representante espe
c'ializado no tema obxecto da in- · 
vestigaCión. 

1 exposiciO.ns 

EXPOSIC.ION_ 
JOAN FONTCUBERTA 
Organizada polo centro de Estu
dos Fotográficos está aperta, na· 
'Sá Os· Peiraos . de Vigq, unha 
exposición do 'fotógrafo · catalán 

. JoaoJontcube_rta. . . 
· "'Oaia-l8 ás 8 da.tarde, na Gasa 
da .Cultura: Fontcuberta dará 
.unha· conferéricia baixo o título 
· "Cor{ienie·s na fotografía ac
tual" __ 

A exposición está aberta até o 
31 de outubro. , 

joan fontcubert~-
¡0.31 de octubro 

.-



Viva· 
Prisciliano-
MANUEL RIVAS 

Case ninguén deu unha tala este 
ano de Prisciliano, no decimosexto 
Gentenario de que tora de_capitado 
en Tréveris, no 385. O siléncio 
sobre Prisciliano paréceme todo un 
símbolo de que a sua heterodoxi~ 
-digamos o seU'espíri~o ou alento 
de trasmundo- non resulta cómo
da para· os ,ventos que corr~n na . 
lgrexa católica. Ainda que sexa un 
pantasma que veña de tan lonxe,~ , 
dezaseis séculos xa: 

Figuras conservadoras, moi 
dada a centenarios e celebracións 
deste tipo, hai anos dedicaron 
estudos enteiros a este mártir 
galego, decapiÚido coa complicida
de da curia co poder político, pare
ceron sofrir nesta ocasió'n unha 
providencial amnesia. 

.-. 

Na reivindicación de Prisciliano 
desde o mundo laico, como a que 
fixeron os da xeración Nós; hai 
unha componente romántic.a e 
sobretodo unha intención de refor
zar a singularidade da formación 
histórica de Galicia, que se teria 
manifestado tamén no eido espiri
tual e relixioso. Prisciliano presén.:-
tase así como · unha ·especie de ·· A. . · ~ · d' • · ·-.... · 
santodruida,ealgodesodebeuser . . _.. . ·. ·v· e· n·_ .. 1 m .. a. 

Pero, ¿por qué non tala hoxé a 
lgrexa galega de Prisciliano?, ¿por 

. qué non talan tampouco os voc~iros 
do galeguismo de dereita? Néstor 
Lujan escrebía recentemente que 
"leido hoxe case ningúén se atreve-_ 
ría a chamarlle herexe": Non creo 
eu que pensasen ·o mesmo Ratiin
ger nen mesmo· Xóan Pa1:.1lo 11, nen 
tampoUCffO arcebispo de Compos
tela. Tódalas vibracións priscinia-
1 istas, toda a sua· mem·oria, tropeza· 
co esprito de contrarreforma que 
hoxe impera na lgrexa, e máis·ainda ' 
na galega, cada dia máis allea ao 
sentir da so-ciedade nova, vella 
como unha vella cadea enferruxa
da. 

volver ao rego 

Ao remate da representación dunha 
obra do Centro Dramátíco, 'cadrou~ 
nos escoitar, nun café pontevedrés, 
falar entre si ~os membros da compa
ñia: cortaban b castellano que metía 
medo! . . ' 

Seguramente deben ser moi bons 
actor-e~, porque hai que saber actuar · 
ben para _ representar, nunha língua 
que non asumen na sua vida cotidia
na e que non interiorizan como pró-
pria. -

Cómo pode haber naturalidade ou 
expresividade . nas modulacións dun 
. idioma que os actores nen posuen 
nen parece que lles interese moito in
~ se? 

_, tese-~ c;amiño do teatro galego? 
Que me o! .. 

XUSTO CADAVAL 
· (Poiol · 

non ~é, traban 
é relixión 
Uj-ju-juu-jou-, juou, juuouujuouuuuuuu. 
O é;iturux·o resoa ·na riebeira tan pronto ca-

· 1an os galos de cantar. E 6 segundo canto 
que rompe a mañá. Berro de alegria, pero 
tamén de desafio, de impor. preséncia' co- , . 
mo fai o can cando mexa, que- non mexa 

. só por necesidade, senón tamén para ·dicer 
"aq ui estiven". O aturuxo é contestado, 
se hai xa alguén para facelo, senón haberá 
que esperar a que ·cheguen é>utros á .viña 
para volver escoitar o ·mesmo son, que se-
rá contestado, unha e outra vez polos que 
se encentran xa no traballo. Será tan ma-. 

· drugueiro como permita a néboa e o orba-. 
llo. . .. 

O auturxo .é como a sereia das actuais 
fábricas, anúncio de· comezo· e despedida _· 
da faena, pero en arte~ en .alma;·un anún
cio ledo, e~piritual do traball.o feito con . 
corazón e alma,_con alegria. E nada má1s 
ledo que un.ha vendima que sobrepasa os 
1 imites do traballo en si para contraverter
se en '.'festa relixiosa". . . 

Como toda relixión, a vendima ten a · 
sua celebración, unha celebración total, 
metafísica e ao mesmo tempo tanxíbel, 
na que desapareceu o espírito do viño ve
-llo e aparece un novo espírito: o qo viña 
novo. 

Os preparátivos empezan semanas an
tes coa · ma1:anza da cabra ·para facer o pe
lexo co que logo -se -carretará o viña. A 

· .came da cabra será salgada e estará debai~ 
xo da parra para xantar o di¡;1 da vendima. 

Antes do dia houbo que arranxar todo. 
Botar as cubas. de águch lava las, ensebala_s, 
embadurnalas cun1 bon anaco de torrede
mo, apertarlles os arcos ou arranxarlles as 
liobas se estivesen frouxali. Hai que limpar 
a adega e tamén esfollar as (:ep~s; pouco-a 
pouco, segundo veña o ano ·e . os ácios 
vian madurando. _ 

Mentres isto sucede, a espera. A leda, 

p~ro :impaciente e, algunhas veces d 
d d . , a· 

CO!J9ª} a9ar anza, mirando _para os nu: 
. be1ros que poden . traer tronada e pedims
co; · para os ventas que tiran o viño h 
~han.~ -~~gallotan os ácios. Se istó suc ~ 

o vino ten que ser levantado para p 
11~ dé o sol. _Pero tamén hai que estar 11¡~ 

. · x1an~e nos d1as cl_aros ·qüe poden dar p 
a no1tes est_reladas nas que apareza a ~ 

_ da; e nos d1as nubentos nos que; .se·ven n 
un ·tras outro ou con fortes trebóns, f.e. 
ventan ~s uvas. ou pod~ece~ coque 1 0 
-non q~a ~á1s reméd10 que, ao tempo 

. que se vend1ma, fa?er unha "limpe ~" 
.porque, segundo se d1 a uva podre com 

0 viña .e dalle mal sabor": 
Pero, ao fin, chega b dia. Ao chega á 

aqega, ao tempo que se botan . os prime¡. 
ros a.uturuxos, . ~ai q;ie almorzar e Q 
chounzos gordos, xamon, queixo e vi 
Rematada a comida empeza a faena. - ' 
mulleres con tesouras,_ coitelo ou naval 

. van cortando pegado á vara os ácios a 
que o "pau tamén _da afcool, pero sob ~
tc;>qo _aguardente" .. Cortar si, · pero con ti· 
no-de que non caían as uvas ao chan n n 
está ben visto, noné so pota 'perda "~in a 
que uva a uva lago se fai un gato", sen'n 
polo trabal lo ben feito. Axudarán os rapa
·ces e os homes ·menos fortes ou non af ¡. 
tos ·ao duro traballo na ribeira. 

· Mozos e homes curtidos .nos labores a 
vendima ~erán os que carreguen coa fae a 
máis pesada: ·a carreta. Farano en grand 
cestos "vendimos" que carregan ao lombo 
non sen antes ter a precaución de facer e 
unha ~olida" cun saco de mustil ene ¡. 
do de palla ao que lle fan un carapuch:O 
para pór na cabeza. Na ribeira o cesto non 
se pode carregai' ao ofnbreiro como no. 
tros_ traballos porque por ser estas te rr 
moi encostadas é preciso rubí r ou baixar 
escaleiras, dependendo sempre da al tu 
das muras e da situación da adega, polo 
que de levar o cesto a un lado o desequilí· 
brío é máis doado: Esta maneira de carr 
tar fai que máis dun acabe ce lombo en 
carne viva. 

Ao· medio da tnañá imponse un alto 
para "taquear un pouco'' ao tempo que se 
descansa e se toma un vaso de viñ a (C 
mo sabe o viña na ribeira; decid idamente 
é outra cousa !) . _ 

No mediodia faise unha comida fort 
ben na própria adega se hái s_ítio ou deba -
xo da ¡:>arra: Depende tamén do calor que 
faga, xa que hai veces que a ribeira parece 
un interno, por mais que estes di~s calu ro· 
sos son os mellores para vendimar. 

Ainda que hoxe na comida xa se aba · 
·donasen moitas tradicións, mesmament 
a cabra,· séguese mantendo o bacal lau co 
partacasm e a carne g'uichada, ainda qu 
agora empecen a aparece r_ empanadas 
outras comidas máis "complicadas". 

Antes nalgunhas adegas acostu mábas 
a botar as patacas, despois de escorridas 
nurihas pallas no centro da roda de co 
mensais, toniendo o co:mpango sobre 

·mesmo pan, . e xirando continuamente 
taza de viña. 

· Pero o traballo é o traballo polo qu 
hai sequer a faena sen dar moito temp 
ao repouso e menos á sesta. 

A estas hor~s xa se empezaron a esma 
gar as uvas, "senón logo .non hai quen fu 
re a cuba"; dependendo todo ,de canto . 

. sexan os vendimadores e da cantidade d 
uva recollida. PÓdense esmagar tamén fó 
ra nun.- barqueño de· madeira. Farase co 
pés c:Jescalzos non sendo tampouco o tra 
bailo unha Jeira: "ha1 que patear tanto co 
mo un cabalo desbocado" .. Hoxe tamén se 
esmagan coas estruxadoras, ainda que non 
é o mesmo, segundo os puristas'. · 

· · Ao acabar voltarán --os aturuxos como 
sinal do firi do trabaHo. Uns aturuxos tan 
Jedos como os da mañá, 'pero menos,sono· 

~- ros por efeito do cansancio~_e tamen das 
cancións, _dos contos e argalladas que se 
dixeron-·fodo o día e até dos desafíos que, 

-~ nalgúnhás partes como na Ribe-ira de 
Chantada come;z;an-entre unha banda do 
· rfo e a outra, co ritual de " 'eí rabudos!''.r 
contestandó cun "eí papeiros!". Lago v1· 
rá o do ''viño pur·rela"; "eses ces~os va~ 
valeiros'' .... "lévote a ti tamén ·enc1ma ... 
·e outras 'lérias polo estilo, entre as distin· 
·tas viñas. - . 

Despois da cea seguirán as cancións(~s 
ª~uruxos e os desafíos: . o espírito do vino 
novo vaise apoderando p_ouco a pouco das 
adegas e dos vendimadores, por máis qu.e 
o ritual ainda non se acabe neses dias e s1· 

. ga co '"aviñado", o_ peche da cuba e unha 
espera "eterna" ·até que· o · "viña estexa 
feíto''. . · · 
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