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Neste verán 
houbo .. .. . 
·tres 'íagaces 
·feridos .-

·ELNOSA ·. a· 66docilidadeg· · alaica''· CELULOSA . . - ... - _ _ . _ -·. .. . ._ . 
. seg u e 
ameazand·O 
a·v ida de 
milleiros 
de persoas 
Desde har 23 anos a planta . 
conxunta CELULOSA
ELNOSA ven amézando, 
·cos seus depósitos de Cloro, 
a sua contaminación amben
tal e os seus vertidos ao mar 
a vida de moitos seres hu-
manos ...... . ... ~ (páx. 3) 

Ainda · 
gue os históricos· · 
de AP nori lograron 
ªºear a Rosón 
da candidatura 

A di·reita 
escacharrouse · 
en Lugo 
A presentación da 1 ista "pi
rata" de CP Lugo e toda a 
intriga poi ítica: un guión 
ao estilo dos seriais televi
sivos. . . . . . . . . . . . ( páx. 5) 
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Llu·is L·lach 
Xurxo S. Lobato 

r ·Se Qrospera a g.uerella .· 
· QOr falsificación de documentos 

"A comgrensión do naciona~ismo . S - d 
· de FeliQe GonzáleZ é fascista" . . · oto po e . 

-------. . ·s·er inabilitado· 

. o . cantan'te catalán visita 
Galiza nestes dias, · ros 
que dará catro recitais -en di- · 
fererites c1dadés · gategas. 

. Nunha longa entrevista que · 
realizou · para A ·NOSA 
TEHRA a ·xornalista- cata-

. ·lana . Montserrat · Minobis, 
- Llach· desbrulla as suas opi~ 

nións sobre Galiza, sobre p 
nacionai'lsmo,- -sobre moitos 

. aspectos da sua fi losofia .-vi-
tal, · presentes ao longo ·de . ~ 

· toda ~a sua prolongada qa- 'll 
rreirn musi~al. ... (Centrais) ~ 

para cargos públicos 
/ 

. O futuro poi ítico de Manuel Soto,. Alcalde de Vigo e cabe
. ·za de lista do PSOE por Pontevedra ás eleicións autonó
micas, .Pode verse sedamente comprometido se prosp~ra ,ª 
querella presenta9a polo ex-traballador do Concello v1gues 
Paulina Trabazos. . -

O- documento comprometedor en cuestión foi apresen
tado ao xuiz na celebración dun xu ício no que se pedia a 
readmisión do citado traballador. Agora os documentos do 
1 NE, que oferecemos aqui, contradi n o do~umento asinado· · 
polo secretário e Manuel Soto, en canto ao número de tra
bal la dores eventuais existentes no axu ntamento na data do 

. (P, 8). despido de Trabazos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ax. _ 
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editorial 
A desvertebráCión politicil 
As liortas intestinas da direita galega trativa. · · .. · . · tos e o peso .Pol(tiJ:o _ local, ··a~i'coijio ds 
amosan a ·falta totar de vertebrámento A chamada traosicióri ·non . cambiou : intereses : económícos particulares édn
polfti~o que sofreu desde sempre a nosa en case náda ·o panorama político . . Os trapost_os sori e :que pro~ucen enfrenta
,nación. · , vellos, ,políti_cos fr.anquistas,_ as , famílias meñtos :com'o 0 de Lugo, or:id.e Cacharro 
,..,- ,A--direita non articulou en Galizá un- que antes e despois do -36 ostentaron .o · se · enfrenta a tóda unha direceión do , 
ha clas'e politica en si. Os dirixentes ga- poder en cada demarcación "recon- parÜdo sen qüe lle pase nada, pois Fra
legos foron sempre uñ apéndice de Ma- vertéronse" en ·"dem6cratas~' e intenta- ., ga, c!lá.en Madrid, .sabe qlJe necesita ·polo_ .. 
drie '.:·óu, ·cando as cousas lles ian ben~ ron seguir -conservando os seus .. privilé- momer;itó ,do es·-:-conselleiro de Ed.uca
ú'tiliiaban o voto gale·go para facer ca- ·xios. Ainda así chegolJ un elemento· no- _ dón; eu d~ Ourense, onde Vitorino Nú
rreira· ·na capital. A auséncia dunha bur- vo qu8' mudou as relacións entre os be- ñez, · confrentado a m.oitos aliancistas, 
guesia ·autóctona,·con intereses próprios, neficiários db caG_iqueo: ao· poder" polí· agora os desprazou·eleitoralmente . . " 

.: e dun desenrolo burgués propiciou unha .tico chegábase por · eleición. ·o fei:to non · Outro dado significativo que hai que 

· · : Empr~sa . X~rnalfstica" ~ditora: p~0~~c ió 
: Culturais Galegas, S. A. · . · .ns 

. Sonsel!o de · Ad~inistraci6n: Presidente . 
¡_s;esarl'O · Sánchez · lgliis1as. Conselleiro-Deleg d ' 
Ramón . Ferná~dez. Secretario, Xo·sé M. bob~r~~ 
Paz. Conselle1ros, Fernando Cuñarro, Franc· · 
Carballo, Lois Diéguez, Francisco . Trigo Au ~shco 
Pereira', Antón da Ponte. • ' ne u· 
. Director: ;t>.lfonso Eyré López. • 

-· · Redacción:_ Xan M .. Carballa, Manuel Vei~a . . 
Corr.esponélent~s e colaboradores: Manuel 

Hort.as V1l~nova, Antón Baa.monde, Francisco Car
ballo, Xesus (lo11zále~Gómez, Manuel Rivas, Xesús 

,Vega, Xesús Car¡n¡J_os, M: C~o~za, R. Cid, X. M. 
··-- . Aldea, X. Larrosa V1lá, l:o1s D1éguez, César Varela 

L. Méndez •. Carrl]en G. Are~, Xosé M.• Salgado: 
· , Anxela ~od1c10, J.A.M .. Xesu~ López Témez, Xoán 
· M. Carre1ra, Carmen Prado, Antón Fernández; Xosé · 
. Lodeiro,· tyianuel Miragaia, Fernando M. Vilanova 
,. Xesús Torres, A. Loureiro, Paco A"rri.zado, s. A'. 

·, s·ituación onde o que imperou foi o caci- seria tan grave · se ·os .campos estiveseri - ter en . c-onta ac:r. anal izar estes feitos de 
quismo. lsto demóstrase a _distintos ni- máis :ou menos demarcados . .Pero Jlon, . Íiortas internas na direita galega, é o fei:.. 
veis, desde o máis baixo, o parroquial, habia. todo un amplo abano efe posibili•"· . to de non ter . desmantelado ' as deputaªº municipa'I, comarcal ou provincial. dades .polas que d,ecidirse e, tamén, moh .cións -por· parte da a.utonomia. 0-s ·,alian-

Os gob~rnos progresistas dos anos ·30 - tos intereses .en xogo. . cistas non· o f.ixeron porque as tiñan nas · 

Suárez, Laxe Grande, Suso Piñeiro; Phi!· Manzanera 
· X.· Gonzélez . Alvarez, Domingos Prieto, Cario~ · 

Dur~m. Xesús Cambre Mariño, b_egoña Moa, Alfon- ' 

non puderon ·acabar con esta lacra dado · A autonemia tampouco .solucioiiou suas· mans, e de · dars~ outros re~ultados . 
que os galegos sentian cóí:no o poder nada, senón que, ao tiaber máis postos a eleito.rais poderian usa las corno contra- : 
non residía ,no noso país, senón que e.s- ·repartir, máis influéncias, recomenda~ . poder ~.rear'e · form·a de caciquismo (o.bras 
taba fóra ·(fóra ainda dos munidpios) e cións, subterf9xios que utilizar, agravou - ., · · · .- -. · 

so Rivas, Xaquín Agulla . · . . .. 
, , . " ' Fotografí~: Xurxo S. Lobato, Tino Viz, Chus 

. García, Monctio , Rama, X. Marra, X.M. Albán. E 
_ . Re1m6ndez, Che, X.M. Fontán, X.L. Dfaz, Nelson 
1 G_ómez, Moncho Iglesias, Alexandra Díaz. 

precisaban intermediários. A necesidad.e . a situadón (nasceron así novos caciques: ~.son -vo.tos; .pareée ser 1 hoxé·o slogan .dos -
de caciqués era ademais real, e non un como Po.rtomeñe, B~r:reiro, Garrido., To- . partidos burgueses en G.aliza) · Esta si
conceito, unha percepción espiritual . rres Colomer ... por citar só alguns con tuat::ión. pronto se voltou contra eles, e 
pr(>pria da idiosincrásia do noso. povo, . peso, na ·sua zom~; o seu domínio polítí- · agora . ·óbservan cómo as .Corporacións 
como alguns queren facer ver. A auséri- ·ca vai hoxe mui dir.eéta~ente ligadó aos . provlnciais son un contrapeso auténtico, 
cia deste poder hai que unjrlle unha ·ad- ' .. favores 6utorgados desde a administra~ que' xogan desde_ dentro e autonbma
ministración altea e hostil, a imposición 'Ción, · xa que doufra fórma eles non po- · mente. · A evidéncia témola en Cacharro, 
dun idioma que non. e'ritendian e un ne; · dian 'retar aos mandamais das bisbarras ~ . en Vitorino Nuñez, en ·Marfany (despois 
potismo .'e unha corrupción que medra- Q. reprantexamento do panorama: po- ti'.?. conseguir uns vantaxosos pactos, non 

. ' ban día a dia... - . ·,: lítico, o vaivén de moitos caciques bus- si::· incluiu na candidatura á espera de 

· Ilustración: Xosé Lo1s, Pepe Carre1ro, Cah, 
Calros Sllv~r, Ferre1ro, Fefo, Xuho Ga1oso, 

_ Axénc1as: No'!ost1, ADN, Jana, Prensa Latina 
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. ·, A NOSA TERRA non se identifica necesa

riamente cos artigos de opinión publicados nas 
. suas páxinas. respeitando a independencia dos , 
seus autore.s. Non se mantén correspondencia 

A ditadura só ve1::1 awmentar estas ne- c:ando cómodo partido e o intento de. tempos rnellores) ou no próprio Rajoy, 
·cesidades por se a indefensión · ainda situarse por parte doutros que viari u.n que limpou a casa por dentro moito 
máis pate.nte, a inseguridade ñor::ma diá- oco aberto poi.a si'tuación ·noutra forma _. . tempo antes das eleiciós (recórdese . o 

sobre orixinais non solicitados. Está permitida a' 
reproducción, sempre que se cite procedencia., 

ria e a ar.bitrariedade conputa adminis- ción de · persoas qú~ capitalizaron · os·.vo- affaire de Vilagarcia). 

l .cartas. 
Sr. X~G.G.: 
Primeiro de nada quera dizer 
que nom contesto a irreverente,. 
irrespetuosa e insultante crítica 
que voce fai do meu livro, ·"Se
guindo o. Caminho dp Vento". 
Depofs de tudo, suponho que 
tem· o direito de dizer o que de
sejar. Sim que tenho . que respos
tar a várias inexactitudes que 
aponta sobre mim e. sobre o li
vro. 

1.-Nom sabia eu que o pro
tagoni~ta morre-se no final do 
romance. E isso que fúm o que 
escrivim. Sí naufraga. (Nom ma
rre). 

2 . ..:...No!TI sei de 'onde saca .fo~ 
ce que eu son Técnico-electricis
ta? No livro nom se diz isso. 
. Com todos os meus .respeitos ao, . 
electricista. Mas eu nom o som! ! , 
Nern ejerzo de. tal pro'fissom . . 

3.-:-0 livro hada tem de auto
biográfico. se· fora assím a poli- · 
cía espanhola . teria-se -nestes mo
mentos na 'cadeia. 

E para . · terminar, ·senhor · 
· X.G.G., quando me vai outorgar 
o grande favo'r de me dar o bilhe
te (carn~t) ·de romancista? Sabia 
voce que "deleznábel" nom é . 

somos coñecidos 
na Galiza in te ira, 

·pala nósa , 
especialización 

·en libros 
galegas 
e portugueses 

República 
de El Salvador, 9 

Tel. 56 58 12 
SANTIAGO. 

Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA-

N .. 279 /2:4 DE OUTUBRO / 1985 

casirapo nem g~lego-portügues? 
Voce que tanto sabe do que é ga.

·, lego e o que nom o. é! ! 
JOSE-RAMON ROD.RIGUES. Fdez. 

_Madrid 

AX U DA 
lrmans da Terra: axudai a unha · 

fam ília gal'ega que sofre en Yigo
Coia~ rúa Moaña 3~ e se chama 
Páramo Fernández. Xa· hai máis 
de 12 anos qüe andan á procura 

· dun Centro. pará o seu pequeng 
que é autista sen _,conseguilo. Pu
.blicade isto no noso periódico. 

Saudiña. ' 
MARGAR-IDA AGULlO

HAMBlJRGO (R.F.A.) 

ticas· nom-castelhanas parcial
mente- assentadas nele. Se tenho · 
de provar isto, . entenoerei me
lhor .também a tua teima · anti
reintegraciónista: Tenho ·que 
prová~lo?. . . · . . 

· . Mas, · em ' particular, digo-che 
qe esse "um -dos respcinsáveis cla 
revista galega ,de expresiqn .P.oé: 
tica" nom che contou toda a ver
dade quando' che dixo qÚe che 
lhe negavam a "colaborar'" os · 
poetas ... Nom .som estes os · que 

· fam o "boicot"; é a -revista, de
penden te <;ta cátedra de galega· da 
U'niversidade espanhola em Sa11-
.tia~o. a aue, os ·boÍcotei'a. E bem 

·sage da "Xunta"; tam profúnda, 
tari ·tern¡;¡, tam poética, tam cheia 
de vida e ·qualidade, tam futuris
ta, ta-tam ... Tam chuli .! ! ! 

Tudo AN'T pode dar .. .! 

galegas de nascimento, pero si 
coñecedoras e comprometidas 
coa Cultura ·e a realidade de Gali-
za. . . 

A emisión de longametraxes 
.non dobradas ao galega, que é 

CONCHA GONZALE~ FDEZ' unha clara contradición da polí-

·CONTRA T.V.G. 

Madrid D.F. . tica 1-ingüística 'da que fai gala a 
Xunta de Galiza con "slogans" 
do . tipo: "Fálal1e Galego" ou 

· "Están .escoitandó talar galego, a 
A Asociación de Actores de Gali- que. lles soa ben? Galega nos 
za quer pór en éoñecimento da mefos de comµnicación . Estas· 
opinión pública a sua perplexi~a- · emisións q1:.1e p"Oaerian ter un-
de polos feítos que despo.is de ha certá xustificación como me-
dous meses de funcionamento dida de urxéncia, dadas as presas 
están constituindo a dinámica éon que nasce esta T.V., non a 
·diária da T.V. de Gal iza e ·que ao teñen cando existen informa-
parecer desta Asociación son in- cións abondo fiábeis, de que nes-

~abes por q·ué o digo; éxplic;;o
·Che: . ''Porque, · tratando-se · de 

SR. D. XESUS · criac;:om· poétic.a, os responsáveis . 
GONZALEZ G'OM.EZ ·reduzem-na a·o que- .eles eriten~ 

cpnceb ípeis nunha T.V. que, tes mesmos momentos se está a 
teoricamente, criábase para ser· contratar nun estúdio de Madrid 

Preiado x'eus: • · dem por · correcc;om idiomática". 
· , Como_assinante de A NOSA. Nom che dixo isto, com certe

za; nom. si:?_; E, acabo-che o '~ro-

veículo de difusión e afirmación a dobraxe ao castellano de pelí-
dunha cultura e que, en definiti- · culas de próxima emisión. E me-
va, deberia atend~r 'primordiaJ.. nos a'inda cando en Gáliza exis· 

TE R RA e; ·sobretodo, como .ci..: 1 ,, u ,_. ···· 
·dadaó ·do . ~stádó ·espanh'.ol .(ma( . O : mna·)RStÍtuic;om pública, 

mente ás rtecesidades da socieda- ten empresas dedicadas a dobra· 
dei na que nasqe e para a que nas· xe e máis un colectivo de actores · , do« l;statfo, .nom pode ser, en-

quf?: rñ~.;~,pe~s~;); . respondo ·ª per7 -~ quanto , ta]~ partidá~ia; ·poden ser · 
gunt'á· corri ·qu:e ·encabec;as · ª tua · · parJi.dári_as · as associac;oes . "pri- · 

ce. Neste tempo de emisións, sobradamente capacitado ~ . 

· co_labor~c;om no <nú.rnero 278 ( 1 O d ,, 
.de outúbro, ·-p.17): . "Deix~redes · va as , ·mas 0 Estado, ·em temas "· 

.qu~ coidamos -máis que sobrade;> . A. falta de espacios dramáti· 
para. facer unha prime.ira análise, cos na programación, xa que non 
·dá a impresión de que os pasos .se asume a produción dos mes-

moh.er a ·. refvista· Doina?" Repara de éultura",.r:tom pode ser -senom 
em. . que nom ·digÓ· responder C07 ' imparcial .. (digo-che). 

que se .están a dar.desde a~direc- mos nen tampoucó- a ·filmación 

mo ·p0eta· "(de passada, -gostaria .-._!Jm ~aúdo:cordial . 
. de conhecer. a tua opiniom S()bre . · --~ · ANTONIO P. GIL HERNANDEZ 

ción -deT.V.deGaliza ·van ·xusta- . de espectáculos xa montados, 
menté:-en senso ·contráricrr ben polo C.D.G. (a dirección do 

· Sen entrar a c:·onsider:ar as inü- cal ainda non ten resposta ao 
Baralh.a de_ ~onhos, que será ~e- ; - - ,· · · fA Corunha) 
certo ·. tam · ; '.saQ'ed.eira" · como ·a 

me.rábeis deficiéncias de carácter proxecto ·de filmación dos espec~ 
técnico' que coristitúén o '.'.pan táculos producidos, demandado 

· qüe tes soJ~re Seguinélo o .carpi~ 
·nho· do vento; perdoa·nab).. · · · · 
· ·, IN.om penso que a revista Dbr- ·1- · 

na, ·como em· g'~r.al qualq~er pro-· 
jedo '~ditatórial" das institui-

. Cf.Oes do Estado, deva ter nengutn, 
futuro por .mlli.to. que a algu_ñs 
lhes sirva para.· elevar-se a subli
midades 1 íritas ou estrábicas. Es
ta é a mnha resposta de assinante 
(que SQmfde A NOSA TERRA 

·e, insisto, de cidadaq do Est~do 
1;?tc. que pagando os impostos 
paga também a revista Dorna. 
Diria-.ch~ mais: Penso ·que n.en-· .. 

gumha instituic;om do Estado_, 
como o 1 LG, a .. conselharia de E
ducac;om .e Cultura (e.· desta, a 

·dire~om geral. de poi ítica Lih
güfstica), entre ot,Jtras, deva·m 
nem sequer existir e actuar para 
"normalizar" a Comunidade lin-· 
güística da Galiza. Serám sempre · 
turb'adoras, como o próprio Es
tado espanhol (le, junto ao teu . 
artigo;: a refer"encia do. 11 -Encon
tro de Escritores) da normaliza
<;om das (.;omurnoaoes / Lmgu 1s_- , 

VINHO-,VE-LHO,, · ... : ; noso oe caé::la· diá" .da ·nosa T.V., _ pola televisión de Galiza e apre· 

TVUINDHO'OA·- i)!TO.EVR<'.>R.'~A·· · ·":...~5.-,t · :. •· que poñen de· manifosto ·a . veloz sentado hai dous meses) ou ben 
- - e . sospeitosa . impróvisaciófl con polos grupos" e compañias que 

PODE DAR: · · . '" '"-:- que se p.uxo~ en · f_úndonam·ento, · desde hai í\f10S percorren ;a xeo.· 
. .Porque hai. gE}nte .qu~ ~ngt1le tan a · T.V. de· Gal iza é o exemplo . gr.afia galega, o que permitiría o 

mal as crí-ticas?. · máis cl~fro c;tó"~ que x.amais débe.. aceso ao noso ·teatro . a ,aqueles 
' . ·Por:que -. . as . . fotos · dos ria ser unha T.V. autori'ámica;; · po~os e vi las que · palas suas ca· 
, res ;. non - sortj de· CÓfPO .. inteirn, .._ :causas que · }suste.ntan esta im- racterísticas de infraestrutura 
ou -· em .éoiros., para pode-los re- · presión sori: · , · · · · · ·.(por desgrácia praticamente ine· 

· conhe'(:er · por algp? · · · · . . . . O e·n-:ip,rego~ du_nha ,,.· dubiclq_sa. xistente r:io naso país} non pude· 
Porque ·c¡: X.V. lhe ,fa?edesduas " língua (galega?) por partedunha r:on ter a pcisibilidade de veres 

"raiasí', a do pel.o a a do artigo? significativa maiori·~ dós apresen- tes espectáculos. . 
PQrque X.G.' se ~gacha a rilhar té:!d_ores ou locutor.e~ qu_e ·saen A inexisténcia,• agás os debu· 

as unhas ou se rascar: o naris? , diante das 1 cámaras,. sobretodo. xos animados~ de programas de· 
Porque hai fr,divíduos em· ANT cando as solicitudes apresentada·s dicados ·áos nenas, tehd'o en con· 

que nos fam ir a sua coluna "a- por - num~~osos profisionais, que · ... ta que ·de haber unha demand~ 
fectuosarnente"? .. : .. · te~en demostrada ·a ·sua valia e ~. · por parte ."de T.V . . de Galiza.ha1 

Porqüe sodes t.an caGhpndo~ se-,· capacidad~ nos meios de comu- ·pmflsionais ·dispostos a realizar 
. guindo a · p.ór "periódi~o serna- ni9ació_n galegos e.xi~t~ntes, fü:an · ~stes espácios- indispensábeis na 
nal"? . (.e1,1 já optei por .ler umha esquec1das nos ·arqu1vos da .gran- programación· de· calquera T.V. 
parte cada semana," para vos se- de casa, de~ ~an , Marcos; . . , · : , . A.gardamos que a ~xposició~ 
guir a cor.rente).. .. . Qs:espac1os de.produc1on pro- / dalgunhas das causas que moti; 

Porque nom sorteades "~mha pria · que . sem_ellan más :Cópia~ varon esté e.scr·i~o contribuan a 
· figura para vostede" e me toca a · dputrds de características simila- . implantación dunha .T.V. real· 

mim? .· . . , , res· da T.V.E .. o que·quizais ser.ia mente nosa: · .. · 
Porque fugiu "o silueta"? . corrixíbel no momento en que á · · 
E para rematar hai algo ao ·que, frente da T ~v. de Gal iza estive~ ASÓCIACION oÉ ACTORES 

si lhe eneontro sentido: a m~n- . sen · persoa.s, non oecesariarriehte. be GALIZA 
. . ,,,._ . ' . 
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Nesteverán hoUbo tres· raQaces feridos . 

ELNOSA-CELULOSA··· segu8 
ameazando a vida de 111iHeirOs 
de persoas 

-\, 

Ha-i uns días, na enfrada da autoestrada Pontevedra-Vigo, 
pudemos ver e ouvir cómo se producía un enorme 
estampido e empezaba sair. fume bran~o do teito da 
Celulosa de Po:ntevedra. Soubemos despois que a coüsa. 
non tiña maior importáncia, pero asaltounos a 'Pregunta: .. 
qué pasa ria se o escape fose de cloro? Antes, a fins de -
Setembro, un neno queimábase a cara e noñ perdia a vista 
milagrosamente por vertirnentos-incontrolados de 
substáncias caústicas,·e bañarse· na zona de Louri_zán . 
conleva o·risco de súcederlle como· a un rapaz de Mariz que 
ten indeterminábeis e graves problemas de visión. 0 -:. 
complezo Celulosa~Elnosa segue mentres impertérrito, 
ameaz~ndo permanentemente á vida. . 

Eri Setembro deste.ano os meios 
de ·comunicación recollian ima
xes da desesperada agonia dos 
peixes ao pé da presa de ~onte
porrei ro, bocexando na superfí
cie na procura do osíxeno,. Ne
ses dias· os estudos indicaban que 
desde ali até a desembocadura 
do Lérez a preséncia de osíxeno 
a 10 cm. de profundidade era 
inexistente: o rio está morto. 

: En opinión do Xefe de Meio· 
· Ambiente Natural da Consellaria 
de Agricultura en Pontevedra " 
"non é pola contaminación do 
rio senón do mar. Veñen as ma
reas vivas ·e forman un tapón 
quím ico que elimina o osíxeno 
do rio, por tanto a contamina
ción do Lérez e consecuéncia da 
contaminación da Ria de Ponte
vedra". Esta afirmación condu
cia claramente a investigar quen 
eran os axentes responsábeis de
sa contaminación e os dados non 
minte.n a hora de cuantificar. · 

•••• • •••••• •···•·•······· .. :·!·:·:·:- ...... 

Elnosa-Cel.urosa, os perigos 
Hoxendia- a · fonte fundamental 
de dados é o ESCORP (Estudo 
Sobre a ·contaminación da füa 

. de _ponteveqra, que se i elaborou 
sob patrocínio da Deputación 
Provincial e· ál que ·se ten aceso 
públipo. Dito informe contén o·s 
mellares argumentos· que esixen . 
o de~mantela.mento de tal indús
tria ~ ue é a reClamación de co
l~~tivos ecoloxistas e órganiza
c1ons poi íticas progresistas. O 
própr.io responsábel de Relacións 
Públicas da empresa, nunha char
la nocentro forestal ·de Louri: 
zán,· afirmou que 5 quilómetros 
cuadrados de Hia ·estabán contá
minados. {lué.dados hai? · 
. Os tres probl~mas furid~meri- . 
tais qi.Je xera . o complexo -,-en 

canto a contaminación directa
son as emisións sulfurosas, coas 
cqnsecuentes chúvias ácidas; as 
emis.ións de matéria orgánica e 
inorgáfliC~, con especial mención 
ao mercúrio, e a preséncia peri
gosísima, a escasa distáncia de 
núcleos amplos de povoación, de 
enormes cantid.ades de cloro, ün 
gas terribelmente cáustico e mor
tal, empregado xa na guerra do 
1914 como instrumentos bélico. 

A preocupación ademais ten. 
datas e feitos. Non relatamos os 
xa coñecidos (dous mortos . en · 
EL,NOSA no 1978, escape dun
camión de cloro no alto do Pa
raño, arrasando e queimando to
da unha franxa de terreno, as en
fermedades crónicas do aparato 
respiratório de empregados da 
factoría ... ) pero si algun recente.
O 24 de Setembro tres nenas so
friron qu~imadl,lras xogando no \ 
Parque . Infantil -de Praceres, ()S 
.dados 'da análise particular que 
fixo ADEGA son esdarecedores: 
o 20 por cento da mostra anali-

. zada é: cáustica cun pH 13, un 
. vertido ·que pode producir, e 

produciu con efeito, graves quei
maduras. Outro feíto: a praia de_ 
Praceres foi cerrada o . dia 29, 
cando a primeiros de · verán a 
Cor:isel laria correspoi:idente ·dera 

_. o ·visto bon ·a todo o litoral. A 
mesma praia deJxou afectada. a 
vista dun rapaz de 15 anos, que
ainda agora sofre peroas da vi
sión nun óllo. 

Qué se -verte? · 
ENCE-ELNOSA bota na ria, dia
riamente, 63 toh.eladas· de sól
dos,cUxa , meifand~ par.te se dei- · 
ta -nos fondos impedindb u de- · 

. senrolo de microorganismos, e 
ao ser moitos deses sólidos de ca
rácter orgánico· consumen, e pra
.ticamente liquidan:, o osíxeno 
das águas, e mesmo irnpeden coa 
sua preséncia a posibilidade. de · 
vida ªº e imposibilitar ª ºpenetra
ción sola·r precisa para a fotosín-

. tese ·da flora-mari ña. · 
O mercúrio .ve·n' sendo vertido 

por E LNOSA ·nas águas. da ria 

'\ !, 

desde xa · hai .17 anos. Segundo 
os -- - . dados que.dá o·ESCORP• _ 
(nunha média de medicións o
vertido diária na· r.ia é de case 1 
Kg de Hg) nese lapso de tempo · 

· teran parado na mar perta de 17 
toneladas de mercúrio, ainda que 
·para agrupacións ecoloxistas co
mo ADEGA, · e deducindo dos 
próprios dados que facilita o 
ESCORP, ese vertido ascendería 
a ·173 toneladas, cifras que están 
perta das _de Mjnamata 1Xapón), 
onde se calculaba que o mercú
rio. (Hg) deitado abalaba entre 

·as 200 e as 600 toneladas . . E 
· pertinente ,lembrar cómo a em· 

presa xaponesa sempre afirmou 
que só e'ra Hg _inorgánico, pero 
nos· intoxicados atopouse metil
-mercúrio que é tóxico, especial
mente para o cerebro. Ademais .a 
releváncia dese carácter inorgáni
co é manifesta por canto, segun
do ADEGA, ao entrar. lia cªdea 
alinientícia transfórmase en me-. 
til-mer.cúrio e ·trasm ítese aos ani- ·.: 
mais superiores (.até chegar ao 
home) pois o corpo non elimina 

.este mortífero elemento. Hai 
que ter en conta, á hora de valo
rar a emisión de mercúrio que, 
segundo dados' da empresa, até 
os anos 80 botábase na ria ·sen 

praticamente depurar. 
En can~o- aos niateriais que -

vai parar ao ~r, a cuantificación e 
os efeitos son de diféil evalua
ción .. Pola própria característic~ 
da dispersión -ben . perdebida 
polo seu fétido cheira, · o nome · 
popula-r de· "peideira" fala beri ás . . 
claras- . non é posíbel saber· a 
ciéncia c~·rta o dari9 que- está 
causando, ainda que un docu
mento asinado por 25 profisio-
nais da Mediciña en Maio l: do -

1978' "todos estes gases,• que ·se
gundo sopra o vento se d irrxen 
-sobre Pontevedra ou Mar"in ou os 
demais povos rfüeiranos, respfra-

_ dos polos habitantes respectivos · 
destes núcleos· de povoación, 
producen nas mucosas ·do apare
lro respi.ratório frritatións, pasan~ 
do ·ademais 1·ogo de ser respira
dos, ao sangue,. producindo dó
res de cabeza, vértigos, son.olén
cia, náuseas e parastésias (. .. ). 
Recol leitos dados sobre as causas 
das mortes .no Rexisto Civil, re-

. ' 

feridos ás últimas.decadas, obser- · 
vouse un aumento progresivo das 
causas de . defunción debidas a · 

· procesos de tipo .respiratório, en 
especial a pa.rtir dos anos 60. Es
tes procesos son bronquites atér
xicas e asmas·, ambas as duas 
doenzas relacionadas con alérxe-
n9s". - . 

o -c1oro, pola sua terríbel toxici
d_ade pode producir a marte ime
d _i~ta por edelT!a . ~gudo de pul
mon e paro cardíaco. 

E LNOSA produce ao ano 
22.675 tonéladas de cloro (ade
m~is de sosa~ e hidróxeno) das 
ca1s .....:polos c;Jados do ESCORP 
guiámonos- Celulosa absorbe ·só 
3.800 Tm. Cómo se entende se o 
argumenta principal · por quen 
xustifican a preséncia, de E LNO~ 
SA é cobrir de perta as necesida- · 
des da _ papeleira? As 18.000 to
,neladas · restantes circular¡ poi as _ 
estradas de Galiza en cisternas 
que transportan o seu ·contido le
_tal, contido que se ten compro
bado a m·iúdo que non cumpre 
normativas sobre circulación de · · 
mercancías perigosas, · pasando 

· moitas veces polo próprio centro 
da cidade do Lérez. · 

Est.es . factores de vertimento_ 
provocan consécuéncias de 

· maior entidade, como o empo
brecimento da produción m·aris
queira, p.ola desoxixenación das ' 
aügas, ou o despresttxio do ma
risco da zona, que obtén précios 
máis · baixos, peró a política qÚe 
ten seg.uido a empresa nos últi-

. mos anos vaina liña de, .lonxe de 
acJvertir, frivol.izar sobre os peri
gos Desde a colocación de mar
quesinas, nas _ paradas dos auto· 
buses, á .promoción de activida
des e equipás deportivas, até 
axudas p·ara construción de-par
ques ·infantis· (perto do que un 
rapaz case perde uri ollo por ver-
tidos . caústicos)... a imaxe de 

"Don Cloro", oculta a verdadei-
ra dimensión do perigo. . 

Doutra banda a política de si
léncio é imposta, aproveitando a 
cri,se e a falta pé postas de traba: 
llo, e nas . _zonas · coJindantes; 
aparte quen nota os efeitos di
rectamente .(terrenos .mais inme
diatos á factoría), a tranquilida
de e .a desmovilización son case 
totais. ·. · · 
. Ademais do.tJtras irregularida
des, ten sido apr-esentado un es
cr.ito ante o MQPU para que re
.vaque a ·concesión, baseado espe-
cialmente na lexislatura que irn 
pede que existan indústriás alta
mente petigosas perta de . nú-

. cleos povoados.' l)riha recente 
senténci~ dun xu íz cat~lá'1 apli~ · 
cou por primeira ·_vez lexislación 
referida aos "delitos ecolóxi
cos", atreverase alguén con EL-
NOSA-CELULOSA? . 

Texto e foto: · 
· XAN CARBALLA 
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lomee de fonseca 

O desinfo.rme· 

sema.nal de TVE 

LOIS DIEGUEz' • 

O dia 12 d~ Outubro, a t\i estatal, no programa Informe Sema
nal apresentaba un espáci'o. dedicado ao noso País. As forzas p.o-
1 íticas que i11terviron Liveron tres minutos .escasos cada unha pa
ra expor a situación de Gal iza en diversas ·ardes da sua problemá- : 
tica. lndubidabelmente nen tres', nen cinco chegan par~ aprir tan 
·sequer a boca, mais ese interés informativ.o debe ser o que primél 
nas sapientísirnas cabezas que dirixen ·a TVE. -

' · Con tres minutos ·Pó.dese manipular mái$, escurecer -rnáis o 
que ·'acontece decote na n_osa Pátria. E esta indigna meta a"que " 
rñove a eses señores de Madrid que chegan ·él Galiza có mesmo 
sentido do señorito que vai á aldea. Van büscar 'favores -neste 
caso q da información- que se lle. brindan con amabilidade: e 

· cortesia e que eles pagan coa burla e 'co escárnio. . . ·. 
·. · En primeiro lugar, nengun militari:té do BNG coñece u'n artí
culo. qu·e nos estatutos da orgánización' proiba t:JtiHzar o espafíol 
en público. Outra cousa é que fagamos donoso idioma ·o oficial ' 
tanto na vida privada como ·na-pública. due outro íamo.s utifü1r· · 
en Galiza? Un dos aspectos importantes da loita naciónalista ·é ·o 
idiomático, e a nosa meta está en que o .galego recupere os usos .. 
que hoxe se lle negan. A normalización, a oficialización real dun 
idioma pasa polo~ constante do -mesmo e pola·coaquista do~ · 

· campo que lle rol!ba o imposto de forma imperi'ali~ta. . . 
l·sto .é, en todo caso, o ílUe tiña ·que dicer o locutor que diri

xiu o programa. Mai·s optou pala manipulación até o ponto de 
inventar un artículo inexistente nos nosos esta.tutos. Qué pasa, 
que llo mandou o PSOE? Tan bons servidores da información 
ten este partido? A cómo se paga a deformación introducida si-
bilinamente na conciéncia dos cidadáns? · . 

En segundo lugar, cando alguén utiliza· o idioma.da sua ná
c'ión nun prográma da televisión estatal, o que se ,acostuma a fa
cer é traducilo. Mentres a persoa fala, na pa'rte infer;ior. da panta~ 
lla vai aparecen.do unha fita coas palabras traducidas. Oeste xei
to queda so~ucionado o problema de .entendimento e máis·o do 
próprio direito a usar a fala· dun. Asi se fai cos cataláns ou cos 
bascos. E por qué non connosco? Tanto lles doe que os galegas 
botemos man dese direito? -

Es~á claro' que para non trí;iducir ·e meter nos miolos do cida:
dán a idea .de raros, intransixenteS'E~ outros adxectivos a respeito 
de nós, o director do programa tivo que se servir.oa artimaña de 
inventar un artículo asimesmo· chocante· nos nosos ~estatutos. 
De·~te xeito quedaba consUmada · a lóxica· dunha sitüación pró
·pria d_e fanáticos. Mais el quedara· en, traducilo porque, segundo 
· nos d1xo cando grabou o pregrama, "eso me parece estupendo · 
ademas· conozco muy bien el portugués". · , . . · ' . 

. esta foi a história -nada nova, ·por certo- e este o final. Pero 
todo ten .a· sua contrapartida, e segundo· numerosos corr\entáriós 
que me chegaron, moita xente cabreouse porque comparou o' 
.trato feito connoscó co que habitualmente fan ,cos catalá'ns. A 
pelota, cand9 rebo~a, tamén lle pode bater aoque a tira. 

Aprazaéto o_ xulgamento · polas siglas UPSG" 

O P~OE aprovéitou a· s~ba 
ao poder· para rexisti · .. ,ps de .G 

O Partido Socialista Obrero Es
pañol aproveitou a sua chegada 
ao poder para, mediante an ·re
curso~ · concederse asi mesmo o 

<Dme de "Partido Socialista de 
Galicia" . .Con anterioridad e, · no 
rexisto, tíñanlle denegado a in~
cripción,· o cal provocara -0 re
curso agora aprobado. 

Esta foi sen dúbida· .a notícia 
máis importante dada a coñecer . 
.co gallo da celebración do xulga- · 

. mento polo us_o das siglas "PSG" 
interposto por este partido con·
tra o PSOI;. A vista .tivo que ·ser 
suspendida ó dia dez deste mes 
xa que o partido no Goberno pe
d iu un aprazamento que lle fói 
concepiqo "sine die", por ·· ter 
que marchar de viaxe o seu abo
gado. 
N . .2,7~/ ~4; P,EJ~!JTUBRO / 1985 
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ontes de PSG-EG interpre
tan este .aprazamento como un ha 
dilación do PSOE diante das elei
cións, en vista de que ven as cou
sas malparadas_ "pésie a todos os 
chanchullos legajs que · meter:on ' . 
desde que están no poder", intfi
caron. 

Tra$· da ·movida ourensána 
entre_ AP e Centristas ·de GaHci·a 

' ... ' - .·. ' 

. ' J . 

\.. . 

. SiJt"Urno está enganchado.· .. 
· nuqc~balo de ,papel. 

Sabemos córñ.o se paga lci'trai
ción, Cómo se paga la fideli
dad? Oeste xeito tan signifi
cativo, remataba un · escrito 
que asinaban 33· persoas, 
membros da direéción de A.P. 
·en VeriA, escrito que ·dirixian 
a·- Femandez Albor, nun mo-: 
mento no que · xa parecia irre
vers íb(tl o encabezamento das 

, listas,da Coalición P.opülar ·na 
. província de .Ourehse por par~ 
te de Vitórino Núñez, un con
vidado de úftima hora? á me

. sa tle A.P: Era quizais o últi-
~ mo ·ou .:derradefro intento de -· 
petar ás por.tas do ceu, · con 
voz ·entre clemente e violé'n-

' . tada, daqueles que cruzaron o 
·deserto . bíblico en troques 
dunhas prebendas, máis ou 
menos substanciosas, a carón 

·de Don .Manuel, e agora -mi-
. ren vostedes -: por .onde- ven 
como Saturno devora aos seus 
fillG>s, ·algo .do que Miras Por
tugal, un dos novos sóCios da 
operación "Poder · en Galicia 
para, _optar al · poder. en f:spa- · 

. ña" ,1 xa os tiña sobre aviso. · 
- Non é unha coña: é un 
-problema de súbsistencia. Se 
non que llo pergunten a todos 

· eles; tantó ·aos .que chegar.on . 
aos postres_· e quedaron cohyi
dados· para .. os próximos ban
que~es, como para os que, 
nunca mellar dita, perderon a 

' cadeir¿r e, como non., ·quen 
preside a mesa. : . ' 

· : A poi ítica ~üe segundo 
definicióris eufemísticas ·que-
. teño .. escoitado entre círculos 
de lsesudos · intelectuais? é a · 
·arte. de facer realidade unha · 
ideolbxía. para rilellor gober-

. nar_ os designios dun povo
amósase cruda e ciará como o 
culto. áo· poder; unha necesi- . 
dade que está aí .,e que unha· 

. vez _ eng'anchados ás doses; pa
. ' ra alguns, medense en rela

.ción·s de progresións xeonze . 
· tricas. - · 

- Cabanillas non convenceu a· Franqueira pero si a Victorini> Núñez 

Mais ·vaiamos ao grao e dei
xér:non~s de reflexionar a gol
pe de teclado, números · can
.tan, _e _segundo o diario '~La 
Región'' .proclive ao pacto 
A:P.-CdeG~ son 30.000 · as 
papelas que os novas· ·sóci-os 
lle poden aportar ·á . C.P. 
Transformen os números eri 
escanos --ainda ·que á -hora 

-das . eleicións · -se queden en 
. menos- súmenllos aós que xa 
tiñan os populares na pr9vín
cia; 9onsulten a opinión das 
encuestas; non esquezan os 
efeifos·sobre Coalición Galega 
da fuxida dos col·egas ouren~ 
sanos; logo miren cara a mese-

. ta, e estarán a abrfr caini ños á 
análise. Se gostan do xogo, si
gan por eles, e o d ia que ato-

- pen a · solu~ión envíerima por· 
c<;>rr,eo, ao Apartado do perió
dico, para 11e dar ·as estadísti
cas dos resultados. 

Mentres tanto, se iso lle sa-
. tisfai, envi.en telegramas de 
condoléncia a Lovelle Alén e 
se . se tércia, a Xaime Tejada, é 
unha aperta moi forte a Nú
ñéz Rodríguez e Fernández 
Albor, · porque, realmente 
meréceno. ' 
· Se isto non lle chega den

lle untelefonazo a Peña, para 
' que siga escoitando a Iglesias 
-Don Julio, non sexan mal 

'pensados!- e se convenza de 
que, apesar de todo, a· vida se
gue igual. E noñ esquezan, 
por último, en facer conxetu ~ 
ras sobr.e cánto tardarán Ca- . 
rreño-e o Alcaldé de Verín en 
fumar a pipa da paz Fágano 
pronto, porque o tempo 
aprémia e en rio revolto ... 
dentro de quince dias chutá- · 

. monos de novo. 

RAMON BA,NDUE IRA 

.-·"Votarán o gue lles dite a sua conciéncia" 
- _ r ' • ' .~ / 

O PC deixa aos Seus militantes 
·liberdade,de . voto · · · 

"Votarán o que lles dicte:a, s_ua 
conciencia". · 

O PC o·E·IXA AOS SEUS 
IVilUT ANTES UBERDAD"E 

DE VOTO 

base. real, .que só ' redundar(an que andan por aí; non somos 1..m 
. nunha maior;confusió_n polJtica". , partido eleitoralista". 

O · Part'ido Comunista (PG), "Nós, 1 indican, iremos ás 
afirma a con:tinuacióri que non eleicións, cando consideremos 
apresenta candidatos hestas ·elei~ que están criadas unhas candi-

. ~iórí~, po~qÚe · · 1'consideramos cións imprescindibeis; de canso-
. ' 'QUe na _situadón de cr~se qu~ vi- lid ación ºe desenrolo dl!n Partido 

. ~º ' Partido C.omui>tlsta .(P.C.) ven .os comurjistas,, a nasa tare- Cómuni"sta,' de ciarifi.caciÓn polí-
fixo .' públ_ico en <;J,ias ·pasados o fa 'prímordia·I· ·debe. -ser clarexar · tica da actual confusión. E¡ p~ra 
seu . posiciónamento perante . as poi (tt~ámenté º ó_nde : están, qué que estas qondiéións sexan" reali-
próximas eleicións autónomicas. ' queren ·e q,ué ·~9n os '. comúnis- dade nós chamamos aos traballa-

110 P.C., · indica.n, surxido , tas, ·e :,traballai para.~ o . fortále- dores; ás· mulleres, aos xóvenes: 
dun proceso unitári.o que deu lu- cimente · orgánico e· ' Q desenroio para que se unan á · nosa loita 
gar, en Xaneiro do 1984, a un dcf. PG.: ls:to é, .tráMPllar para dar pala consoli.dación . dun gran 
Congreso. de Unidade d'os ,Cornu- ~olucións ao~, .problemas"'.reais do Partido Comunista, pola Unida· 
nista, ten como obx.ectivo priori- ., noso póvo" .- . · ._· .-. . : ' · · áe Po pu lar, a Paz e "b Spcialis-. 
tário lograr a. reconst~'ución -dun cimento br.gán.ico e Ó _ciésém;olo mo"·. ' 
gra.n partid.o dos comunistas,. que '.do PC.- lsto .~,--tiat.iallar -pa'rá ,dar Ó 'Partido Comunista (PC.), 
se~a a ferr'am~nta ·da. transfor- solucíóns áos problemas rea·is do m,anlf~s~a por último que ,, . nón 
rn·ación · social ao ·serv(cio da . "· n<;>so povo" • · : · ~. _,, < chamamos á abstención · porque 
clase obr.eira e .dÓ povo . trab~l'la- .. . - ·,,o naso: é an -PaÍtido f evo- eremos que os traballadores de- , 
dor. . . . . lucionario que :·' pa-rtid:pa-·;· n~s I bemos uti l.izár tmfos OS meios 

- Hoxe,_ ese proceso. de· r~cons~ ba_t~llas ,pol.íti:cas, ·:"di.n'-:,:-seguid}I- ·. políticos ao noso · ~lq1lieé para 
trución do ·Partido · Comunista .mente, con todá~; as·::e.0J1s!icué11-· ... transforn:iar a sociedade; e ,o su-
ainda non está ' stlficiehtement~ cjas e con todúésp_oñsabtlidade.- fráxio universal e unh'a conquis-
avanzado eh Galiz'a co.r:no para ·Nós non "vendeinó:s!'< t::ih; pro-· 'ta que tle custou á clase obreira 
que os militante~ comui:tistas djs-· .: dueto eleitoral, un her monta~e , moito sa11gv,e .. Por iso os comu
persemos ~ n~s~ en~rx_i~· en p-Os- ~ . p1..,1~licitária SelJ . basé real; no_,. . nistas votarán o qi.I~ lles . dite a 
.turas testemuna1s, f1ct1c1as e sen estilo · do_s "eurocomunismos" · s1-1a cónciéncia política" . . 
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Airida gue'os históricos de AP . , ' 

non lograron apear a ,'Rosón da candidatura 

A· 'direita escac~árrOuse -·en · Lugó 
.. ~. 

Lugp: AP ·presenta un ha llsta-"pirata;' na que qu.eda 
exclu ído Pardo Montero, Afírmase que a úJtima intención 
é obrigar a Antonio .Rosón a que reríúncie á cabeceira 
da lista. O Presidente do Parlamento galego convértese en 
Hamlet por uns dias e, _ao fin, dec ídese polo consustandal 
na su'a persoa.: "ser". Ruis Gallardón ven-incoar un 
expedie~te.aos "'sublebados"_ ~non interro!Ja aos principais 
responsabe1s. A manobra continua e, -despo1s do ·. 
"chacharrazo", intentan trasladar a Rosón ·aos .últimos · . 
lugares da lista logo de ter preparado até última hora unha · 
lista alternativa por se Ba·rreiro intentaba dar o ·cambiazo; · 
os. candidatos, agás tres, tiñan renundado a ir na lista se . 
oabia cámbios~ Esta batalla segue ~ncarnizada até que, 
despois de constitu ído o Parlamento, se dé a ·batalJa final , 
que; entre Rosón e Cacharro, parece que ntmca_ pode 
acabar en armistício .. (Resumo dunha pél ícula inacabada). 

Non sei si TVG saberá 
aproveitar a veia. Pero podo 
asegurarlles que de facer unha 
película baseada nos · últimos 
sucesos protagonizados pola 
Coalición Popular en Lugo, 
"Dallas" quedaria totalmente 
eclisada. Ademais parece estar 
asegurado todo un "rio" de 
capítulos para os vindeiros me-
ses. 

O "cacharrazo" de Lugo 
ten todos os · ingredintes que 
oclubian as telenovelas america
nas. Ten esa intriga e esa sus
pense que prende ao espectador. 
Ten un mao e un bon, ainda que, 
no fondo, o mao non sexa tam 
mao e o bon non sexa tan 
bon (CC?ma ·sempre). Están ade
mais numerosos intereses -pre
sentes e ocultos-", os respectivos 
clans familiares,. os amores e os 
ódios personais misturados polo 
médio ... 

O primeiro capítulo-presen
tación empezaria cando Barreiro 
Rivas, Secretaría Xeral de AP en 
Galiza, diríxese a Lugo para 
apresentar no xulgado a candida
tura. Pero o apoderado de CP 
en Galiza non foi recebido en 
Lugo pplo aproderado prvincial, 
Xosé Manuel López, polo que 
non "puderon presentar as listas. 
Esta introdución trasládanos 
lago a qurense, onde tamén di
versos sectores · protestaban ira
damente contra das listas. 

Aqu f emp~za a intriga. e o 
suspense préndese ·. do especta-. 
dor. . 

Segundo car. ítulo: 
Unha lista ' Pirata" . 

Toda a atención concéntrase 
lago en Cacharro P~rdo (o mao), 
Presidente· da · Deputación de 
Lug(:) que, cando menos o espe
ra o espectad.or, apres~nta .i:.mha 
nova ·lista na que queda excluído 
Pardo. Montero, hoxe militante 
do - .Partido · Liberal, que se 
quedara ao - lado de Ailtónio 
Rosón para que este continuase 
de Presidente do Parlamento (o 
que non aparece na película, 
para nón-dár o cante antecipado, 
son os avisos que lle deron a 
Pardo" MonterQ de que ián 
excluilo): No lugar de Pardo" 
Montero vai o tamén liber·a1 
ll nstántjno_ V-ila. . . · -. 

Os distintos personaxes mistú
ranse nun enredo, xustificando 
uns e outros posicións personais. 

. Cacharro Pardo afirma unha 
e outra vez que. el non rompe o.s ' 
pactos que o único que lle pediu 
Manuel Fraga era que puxese no 
primeiro posto__, da lista a Rosón e 
que · o cumpriu. Sostén unha e . 
outra. vez que a posicióñ do 
omité lu·gués do seu partido é fir-
me. 

Rosón afirma que non pode 
consentir, "por lealdade", que o 
seu -hofl!.e de . confianza quede 
fora da lista, declarando que se 
non se modifica a lista el' non· irá 

_ ás eleicións. 
Barreiro R ivas afirma que os 

páctos non poden romperse e 
anúncia que se modilicarán as . 
listas. 

Capítulo terceiro : 
"Aquí gobernámonos nós 
mesmos". 

Así, no ar, coa intri_gá do es-

pectador,_ ~acaba o segundo capí-
tulo. ' · 

No, terceiro aparece en escea 
. o, "pai", · home "bon"·' pero . au-. 
toritario, _-que · n_on po.der , ser . 
outro_ que Manuel ·Fraga. Uns e 
outros apelan a · el e afirman que · 
están a cumprir as suas,urdenes . . 

. Tamén aparece Antonio · Se~ 
gurádo, do Partido 'liberal; que · 
acentua a icertidume ao - pedir ,. 
que 'se modifiquen . as listas; 
anunciar pJimefro. que de non fa• 
celo se retirarán os seus candid~- '. 
tos (o pacto párecia romper); -
máis· de pronto. todo se arranxóu _ 
e quédou en que "non nos pre- _ -
sentaremo.s en Lugo" . (claro, xa 
non tén a quen presentar). -

· Pero segue o enredo enmara
ñando as situácións e asi, cando 
Barreiro Rivas anúncia a sua· visi
ta a Lugo para_ cambiar as listas ~ 
Cacharro afirma que "aquí 
gobernámon·os moi ben sen nece
sidade de · que veñan· de 'fóra di ~ 
cernos o que ternos que facer" . · 
Barreiro desiste da visita Qué 
pasa?. 

Capítulo _cuartm 
O pasado de Rosón. 

Empéza o. capítulo cun álto -
-nivel de ell}oción. Rosón.anúncia . 
. que a "feclioria'-' .. de Cacharro
" mancha todo prfncípio de ,ho
nestidade", tamen que non 'espe
raba semellante destiño. 

O seu contrincante, C_¡;¡cha
rro Pardo, contraat(,lca· pondo .a 
Rosón a ('ca ir dun burro", como 

·se .di - por terras luguesas, ao 
recordarlle o seu pasado (subxe- · 
fe Provincial de FET y Jons, fun-

se di por t~·rras luguesas, po 
recordarlle o ·seu pasado ·(subxe
fe Provincial"de FET y Jons, fun
dador de AP, UCD ... ) Unha voz < 

- en of recorda o enfrentamento 
hal:)ido entre ·os dous poi ític~s 
en anteriores eleicións e os insul- · 
tos cruzados, polo que ainda , re~-
coñecendo o camaleonismo e a . 
adaptación do"s personaxes sen
ténciase que, tarde ou -cedo, non 

· se podia --esperar. outra cousa. Ta
nién recorda os inten~ses contra
postos que cada un mantén na 
rpvíncia e cómo esta loita taní-én 

. ten uns claros compoñentes eco- · 
nómicos. 

te en Lugo. A fiñal, este señor, 
malencarado, enfréntase coa 
prensa e vaise outravolta a onde 
se- toman · as decisións destes 
clans, a Madrid, se·n-terse sequer 
entrevistado cos principais prota
gonistas. O espéctádor quédase, 
·coa intriga de qué fará Rpsón e-_ 
coa certidume de que estes per
sonaxes galegos son uns manda
dos_ -

Cppítulo· sexto: 
~osón decídese . . . 

Ao fin A~tónlo . ,,Rosón 
deci'dese no senso qu·e podían es
perar aqueles que segufron dende 
un primeiro momento a - tita 
aprésentarase nas listas de CP de 

Como· final deste . capitulo 
déix~~e ehtre_ver nid iaménte que 
as list a-s non v~n ser modifica- · 
das e Cacharro pédelle a Rosón 
que r~ctifiqUe as· suas --declara" 

· cións ·ou ren~ncie a ir na 1 ista. 

· Ca~ítulo quinto:· 
As institucións. 

· Lugo "mália os . gra'tres proble· 
· mas . de conciéncia" que lle supu

xo". (So espectador 'hon lle que
da qµtro remédio que rirse, 
''problemas de · conciéncia") : 

- Pero a evolución da película fai-

, . Empeza o capítulo cúnha ' 
"declaración institucional" de 
Aloor, Presidente da Xunta, na · 
qu.e alaba a .labor de Rosón. e 
pide que lle r.ecoñezan os i:nér!-

. tos , (Xa entran d_e cheo as mst1- · 
tucións na lierta, cunha sobreac
tuación a todas luces desmedida, 

nó seguir preso da par;:itarla: 
Rosón l?resentarase como "gale
gu ista independeflte". Qué?, ex
claman atónitos moitos e recor-

. Rósón presentarase como "gale-
guista independerite". Qué?, ex
claman atónitos nioitos e recor
dan as acusacióñs ·-de Cacharro 

~ poderia' dicer un crítico cinema
tográfico). 

Tamén Fraga. mostra, .ainda 
:que mornamerite, o seu apoio a, 
Rosón. ·Comenzan as reunións e / 
o Presidente do Par~amento vai 

(falapxista, de AP, UCD ... ) Gale• 
guista? lsto é moito, exclama 

· un "pasota desencantado", que 
segue a pelicufa' por casuali-
dade. . _ . . 

,.- posp9ndo - a sua decisión, 

.A noticia· corre como un · 
mazazo, · -conmocionando ao 
espectador que vibra de emoción. 
Os distintos personaxes mistú
ranse nun enredo, xustificando 
un,s e outros "posiCións personais. 

Cacharró Pardo afirma unha 

_ mentres que o "Pai Fraga" man- · 
da · a · un' emlsário, ~Liiz Ga.llar
dón, _para que abra 1:m expedien-

Pardo Montero,' e sacrifica
do, móstrase conforme polo 
desenlace. Meritras os personaxes 
secundários -talan de contrapres
tacións a Pardo Montero, (unha 
consellería, . pode; veremos d~ 

onde. o sacan; afinal vai ter que 
voltar ao despacho ·ge abogadc;> 

, de Vilalba . -
Parece que a série chegou afi- · 

nal.. Pero non é certo, este é só o 
fin da primeira· parte. Vai haber 
friáis -capítulos. Á . intrig~ está 
servida. Ademais de querer co
ñecer cál será o' futuro de Pardo 

-Moñtero, se e~pedientarán a Ca-
charro e compañia .... momentos 
añtes de pór o "FIN" aparecen 
uns persoaxes envoltos na bruma · 
da noite. Son Cacharro, Garrido 
Valenzuela, o .apoderado, o se
cretário, que se dirixen ao Palá
cio de Xustícia de Lugo. Mentres 
so.ria a música de '~Muiñeira de 
-Lugo" a qu~ popuJarmente se 

- coñece por "fuches tu, fuéhes 
tu ... " escoitaselle dicer a Cacha
rro: "irnos relegar a Rosón do 
primeiro pos:to" 

Seg·unda parte 

Pertindo desta ·intriga desenrola
r..ase a segúnda parte da película. 

· As liñas mestras xa están sevidas: 
rlegarán a Rosón do primeiro 
posto da candidatura? Votarano 

. logo para Presidente do Parla- · 
mento? Unirase Cacharro ao 
·pop abandonando a Fraga (lem: 
bren que todos os· candidatos 
agás <;ociña, Gayoso .e Rosón, 
Garrido incluido. tiñan renun- · 
ciado a ir· na candidatura -se cam
biaban en algo a lista ': pirata",. _ 
Lembren que tamén se :algun 
personaxe falaba na pel íéula de 
encontros entre Marfany e Ca
charro; lembren que o PDP nen 
criticou abertamente a Cacha
rro ..... e tenten adiviñar o que se-
, rá despois do 24 de Noveinbro, 
que será cando poderemos ver 
a segu11da parte. 

ALFONSO EYRE 
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Din que foi a "estrela" do debate · parla- · 
mentário. Opino que, por:.-esta vez, te

, ñen razón.- De non ser por Leopoldo 
·Calvo Sotelo o· aborritnento seria prati
,camente insuportábel. Oueri- o diria hai · 
catr.o anos: aquel persoeiro con cara de 
poker convertido nó pri'ncipal animador 
dun rotinário exercí_cio de retóricé! par
lamentária. Todo un síntoma ·da vitafi- _ 
dade que se respira· n~sta. institución. 

Calvo Sotelo subiu á tribuna disposto 
a cobrar unha débeda: receber a parte 
que lle toca na paternipade da política 
atlantista que ven pratiCando o goberno 
. de F.elipe ·González. Ode Ribadeo per
mitiu-se o desplante de negar que a rnte-

. gración na OTAN fose un ha decisión 
precipitada e non tivo reparos á hora de 
bater nos pontos máis febles do PSOE: 
"os · inimigos do actual presidente do gb
verno soh os programas eleitorais, as he-

estado crítico 
' , - . . .. 

O ·voto centr.1sta -
diante .. a mesma ma1ona parlamentária 
que deci~iu, naquela ocasión, a integra" _ 
ción no bloca atlántico. :· 

Desgastado pol_a preteñsi~n felipista 
de Gapitalizar os dez anos de post-fran- .. 
quismo, o expresidente ucedista fixo un · 

·diagnóstico significativo: '}a aportación 
de González á decada:éia. transición foi 
maior sendo secretário ?(eral dun pa·rti-

· do que como presid~nte ·do. governó".
A afir,mación resulta .Pouco agradecida . . 

. ao hibor desenvoJvido polo PS.OE qende . 
a Mm1cloa: Pero Calvo ·sotelo non esta• . 

· ba pára dar as grácias senon para rece.be- · 
las: ·E para demostrar que Felipe Gonzá: 
lez non era o rapaz·da película senóh _un . 
_sirriples -alguacil encarregado, , isó sí., _ dé,! 
meritória misión de converter··-. aos . 
"maos" do llsaloon" 'nuns cidadáns rés.-.. 

·"peituosos ·da lei e a órde. Unha mísió_n · 
que non ·podian . acome~er en solitário · 

Suárez ou Cálvo Sofélo, mói identifica
dos co ·"sheriff'; que· desapareceu o 20 · 
de Nov.embro de 1975.. . . · · · 

O. debate serviu para comprobar q~e ·. 
case -todos quE?ren disputar un· mesmo . 

·.espacio político. González, Fraga ~ Calvo 
Sotelo, Suárez e Roca . buscan .afanos~
mente ese· voto centrista que un día po'.-

-sibil'itoú o xurdirnento d;:i UCD e nou~ra 
· oCasión serviu para. ·que o PSOE conse
. guiuse . a maioria absoluta· Jlas Cortes de · 

· Madrid. Non é sur,prendente o tono ver-:· 
sall.esco adoptado por: Fraga ou a 'maior 
agre$ividade · observada eh Roca e Calv.o 
·sote.lo. O _primeiro necesita <demonstrar 
· qt,1e o centr_o, como ant!!S_·a .rua, tamén ·é 
seu .'Os o.utros t eñen que defena~r b seu 
"espácio natural'.' dos invasores aliancis-
~as e -socialistas. - . " 

Non se dis(!utit1 en. ter_mos de esquer
. da-di~eita. Felipe González nQn foi acu-

sad.o de praticat unha poi ítica d~ eSquer
. . das nen :E~I reclalJ:lou ese calificativo para ... 
· .o s.eu governo . . Para fac~r esa política 
m~~lor que. ~go~er~nemos nós, que ternos 
n:1ª's expenei:tcia , proclaman os campe~ 
t1dor~s . centristas do_ go.vemo. "Para qué· 
c.amb1ar se . o estamo's · facendo mellor 

, qu~ ~s .. ant7ri.ores" respqs~é!n desde a 
ma1on.~ socialista. E~tes anuncian a ce·

. lebrac10A dos tres anos de estáncia na 
Moncloa. qs ,o~tros recla~an un lugar 
ao s9I na historia dos dez ultimas anos 

Todos aceitan un país que, máis un~ 
ha .Vez, aparece na lista negra do infor-

. me anuál · d_e Amnistía Internacional. 
Mentres se discute sobre a cor dos gatos 
a tortura trans'!'it_e-se de governo.en go~ . 
veq10, como unha ·herénci~ indivisa que 
formá parte dese Estado· cuxQ estado é 
indiscut1bel.por definición. · 

~ · C_inco persoeirQs distintos. e uri s·ó · 
centro verdadeiro~ Velaqui un dos misté
rios poi íticos máis relevantes da tran

_sición española. Cor:no non o· 
.resolvan nos· próximos meses -e coa 
·OTAN polo médio- poden levar un sus
to' en -1986. Resume-sé nunha palabra: 
abstención. · 

. merotecas, e non .a oposición". Iranias 
do destino. C_alvo Sotelo, mediante un· 

. simples exercício de niemória históric~,~ 
podía ridiculizar a q!Jen, -no Outono de· 
1981, ameazara con sair da OTAN me-.___ ________________ _;:.:;_-:-'-~-.!...:-----------::----::----'---:-----------:--------------__,_._ - · ·: --·-- ·-----:"'~- ---~- ' 

Foi a Bruxelas e a Par-is 

Circulou O terc8iré:>. trerl das .nacións · 
O pasado dia 11 d~ Outubro a .Comosión l'nternayional . 
da "Crida a la Solidaritat" .en Defensa · · . - · 
da Língua,· a cultura e ·a Nación catalanas, en 
colaboración co CIEMEN, organizou · 
o terceiro qTren das Nacións", formado por unhas 
seiscentas persoas, con destino á·sede -· . 
da UN ESCO en Paris, para facer entrega a este- . . / 
organismo internacional.dun do.cumento reivi_ndicativo da 
identídade lir:igüística e cultural dos Paisos . Cat~láns, e . · 
de denúncia da atitude dos gobernos 
francés e español diaf.lte do feíto catlán · 

. para 'que sexa presente na XXI 11 Ses-ión da . . .· 
Conferéncia Xeral da UNESCO ·que se celebra estes 
dias en Sofia. ·~ 

No devandito documento 
dícase támén o recoñicemento 
até as últimas consecuéncias dos 

. · djreitos lingüísticos e culturais 
do resto das nacións sen estado 
de Europa e do .mundo. 

Paga a pena suliñar o recebi
mento feíto ao Tren das Nacióñs 
por parte do Goberno francés, 
coa. preséncia -dun desplegue po
liciar desproporcionado a respei
to do numero de participantes 
na acción, asi como a colocación 
dunha xigarite · bandeira catlan~_ . 
n·o curuto da Torre Eiffel. · 
, Tamén sinalar a participación 
dun ·grupo de nacionalistas gale
g~s que viven eri .. Barcelona en 
solidaridade coa expedición cata-
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lana e en . defensa dos direi.tos 
nacionais culturais e. 1 ingü ísti~os · 
da Galiza.-

Paral.elamen-te, e despois .dé re- , 
matado o acto de entrega do listas ·aco,mpañanet~s foron .ex-
documento no Pal'ácio dá . pulsados con· ener_xia do escená
U N ESCO, un .grupo _ da Crida' - rio :dos feitos, e foron secuestra-
partiu cara Bruxelas para reali-zar das unha bé!ndeira galega e unha 
unha cción lóstrego, consiste.nte· ·catalana, qué _por cérto. re~ultá-
nun '. enacadeamento -de . 40 per- balle ,dificl _de: identificar á poli-
soas d.iante da EUROPALIA, pa- ca belga (a galega), que xa que-
ra protestar polá exposición de' dou_ para o seu _arquivo do.cu-
cultu.ra española, i'nsolente,· re- - ·mental.- · · · 
dütora e opres9ra~ que fai o .. A alta~ hór:a-'s .- d_a m_adrugada o 
gobernO do . Estado español na- grupo chegoü de volt~ a Paris. . -
qel . marco. . Os participantes · , O domingo, diapit€1 do centro 

·- detrdos e · conc;fucidos á .. Pompidou, celebrouse un acto 
e póstos ·en liberdadé duas horas -__ de solidaridade ·co'as· últimas co
despois da detención. Os xorna· lónias francesas _ non -europea~, 

'vive o gakgo impreSO·. 
\' . . 

Alimentar ao burro. 

Segundo unha· información 
datada en Madrid e publicada 
por _La Voz d~ Galicia, o 17 
d.e S~tembro pasado, tanto 
fontes cercanas ao goberno, . 
como exper-tos en propaganda 
poi ítica coinciden en conside
rar que "o tema da OTAN in
teresa basicamente aos ' con
trários . a esta"; segundo os 
sonde s, menos dun mil.Ion 
de españois sab~n o que é 
realmente a Alianza Atlánti- · 

- ca". Expertos e dirix_entes do 
PSOE considérarian que " a 
c;:impaña, si e tá ben organiza
da, e o feito de que haxa un 
enorme número de españois 
que non s_abe de _qué vai . pode 
axudar a levar · cara o· "si" a 
vários millóns- de votantes". 
_Dise por último que "Martí-

. nez Campos: da axéncia .Emo
pública, afirma que a publici-

- . ( dade pode i.nverter o_ voto 
con intervénción de represen- · ·dun 12 a un 18 por cento dos 
tantes dos Movimentos de Libe- · votantes". 
·ració_n de Martinica, Guadalup~ e Todo o anterior é case.tan-
Nova. Caledónia, asi como do Se - to como dicer que poucas ex-
cretário XeraJ . do ·c1EMEN, plicacións e informacións ob-
lie Argemi ·e o destacado histo- xectivas cabe esperar na cam-
riador catalán _ Fellx Cucurull, paña e si moita, e po-uco verí-
como responsábel_ da "Comisión dica, propaganda .. 

__ contra o . Quinto Centenário do Haberá que lembrar o prin-
De~cubrimento da Crida a la cípio tan clásiéo de que a li-
Sol idarit~t''. · . berdatle de nada serve se non 

HERMINIA CORBACHO 
XOSE IGNACIO GARCIA 

CARME RODRIGUEZ 

se dári as condicións para 
exercela sehdo unha delas 
precisamente, a de saber o 
que se vota? 

Este matiz non só parece 
esquecerse, senón que un dos 
seus contrários -o descoñeci
mento dos eleitores- é utili
zado a plena luz. · 

Serán igualmente tan cla
ros ós analistas das próximas 
eleicións autonómicas galegas, 

·· corno para nos dicer que a 
· desinformación, o non sabe/ 

non contesta., e pode qµe uli-
. ha gran parte dos abstencio
·nistas momentáneos · consti
tuen un dos -principais susteri· 
tos das ·direitas e do rexime? 

· Pódese fa lar mi.stes ·casos de 
"lexitimidade" e·· de "del110-

. crácla"? Ou é que q Estado 
de Direito, .. ~or:isagrado ·pela 
Constitu'ción, ten ·un dos seus 
pilares no analfabetísnio· poi í
tico, declarada e interesada.
mente ,mantido, cO'mo río ca
so que vinibs · de sinalar ao 

~ priricípio? · . , 
' Tomemos · unha · ·. última · 

cu_estión: .dlse ·que á camp~ña 
da OTAN, de estar ben feita, 
pode inver_t~r, transformando 
en·-"voto- ·rfaV.orábel a esta, o 

. dun 12 a un 18 por cento dos 
v'oantes . ._ Qué pasa, ' non se 
canta coa . campaña ·en con
tra? Non vai ter cattos? ou 
debemos deducir que a televi
sión de todós só vai dar a.opi-
nión.'duns? - · · · ' 

. \ 
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.. ~ 

. e 

501 
ral 
Mí 
ro: 
de 
to 
gu 

' es¡ 
· at1 

cu 
co 
be 
pe 
.su 
...,, .. 



r
·a . . 
:a 
IS 

é 
1r 
a 

a 
1r 
;, 
I· 
·. 
l. 
;, 
I· . 

e 
é 

!-

1-

) 

a 
i-

n 
a 
7 
o 

!-

1-

1-

IS 

n 
é 

Í· 
I· 

i-
0 
1S 

I· 

1-

1· 

Í· 

l

i
n 
a 
IS 

o 

e 
1S 

i· 
i· 

)

IS 

i, 
a 
!/ 
1-
)

i-
1-

? 
e 
,_ 
) 

a 
s 

1· 

) 

1, 

) 

) 

s . 
e 

:J 

·····.·~·· · ·-···· • •'••• •• ,.,.,,.,: ..... v •••• 

. •· ~ 

,.,, 

H1spamdade, ~ :arates -tamen como c:J;fa ·da R ·F_,,,,,:»'~ .. po~terioresn; qu~,.grato ro,~ resul-
_ pr~st.<?use. este ano a f P,~e~w?,,~!~mj~s t~is as_ ~tecl 'iQ_ns tabá··.,JL:,,,~-~pois_ c§mp~opand<:>, · 
' d~¡ftdel_ Cas~ro, Ra!J fr.,~\,lfctns·m;· as1 - c()l,o.o- a~·'re~ P~~ oütr1'1~1teste~~~ e na~a\ 
. /rttr¿_metro deles,. ~E!'Jª _'~~r represe_n~~ntes do g. '··-~-~ª ·f@,~~o!f.____ . · . ··-),, . . " ~-· 
~spe1~pl.. <?.. e}(tt;?.~m 1nio ~~;:~ano~ m1lfüns de .~ab1 0 - ~0~~~-?f1?·-.n~~ ~º an vive\\ 

1 
<· te f;f l_t~no am~nca~~ co~,:~~eg~~tdo.s_ co~oniz~9 - . : .. l?ro~~e~~· --c:t~.::~~~~ 
c~~i;'i~~elvaxe poi 1t1ca le~~~ _.. bo p_or ~§te51 es . _ndios eran indoleqt 

'ab contrastagos pola ~h,.. Pre~~~ente s · · . an. Os españó" 
e~e .. tema x1ra ()seg.: ·go''o~ ¡~ · oriad rque nen te , 

>...:· · · ··· Anselmo L.: u descoidar' .. , ·_/ j 

. FERNANDO CARBALLA servicio exterior 

mente 

porque xa o cadáver dun con
denado a marte non será pro- . 

No cruzamento entre a Segun
da Avenida · e a rua 42, no mes: 
mo ·centro de Maflhattan, ér-. 
guese hoxe un símbolo ' dos 
máis representativos da presión 
internacional contra o réxime 
do apartheid na Africa do Sul: .. 
a "Esqu_ina Nelso·n e Wlnnie 
Mandela". Púxolle o nome o 
Consello de Nova lorque, no 
decurso _dunha campaña para 

·Ma·lditos · sexades até· a cuarta xeración 
• • 1 •• •• • • • "' 

priedade dq Estado"_que o asa-
sinou... . 

Un vello habitante dunha 

· forzar á administración Reagan 
. a sailcionar, dµramente ·a0 go
berno raC"ista de P. W. Botha. A . 
oposición popular .e sindical es~ 
tá obrigad9 a empresas, univer
sidades, municípi_os e as pró
prias autoridades federais a re
tirar as suas· ioversións en Sulá-
frica . . · . 

· A suma· de todos os intere
ses n.ordeamericanos - naquel 
país é de 12.700 millóns de dó~ 
lares, só superados· po.los 14000 
da Gran Bretaña, coa Repúbli
ca Federal de Alemaña na ter- . 

. . . 

·ceira posición. Bancos e. empre
sas · como Mobil, Chevron,
Fluor, -IBM, B.urroughs, .C9n
trol Oata, Ford; Chrysler, Cit~- . 
bank, Margan, Chemical Bank, 

· Hanov~r ou Wells Fargo, manti
veron durante os últimos decé-

-. nios excelentes negócios co 
goberno dun país que é primei
ro. produtór mundial dunha -
boa· média dúcia ·de minerais es
tratéxicos (entre eles. o· ouro e 
os diamantes), absolutamente 
precisos para o· mantimento da 
economia capitalista (o segun
do progutor é, normalmente, a 
URSS).. . 

Desde ·setembro do ano pa-
. sad.o, máis de .700 cadáveres or
lan o camiño do último embate 
contra o racismo afrikaaner, 
contra o sistema do apartheid·, 

posta. en pé hai só trinta anos 
pQlo Partido Naéional, repre-

. sentante dunha parte da mino
ria branca que domina a Africa 
do Sul. Baseado nunha ideolo
xia nazi~racista, sustentada por 
antigos povoador-es ·de orixe 
holandesa, sób o pretexto de 
que a segregación pala cor da 
pel é 'tmha misión divina, mac . 
nifestada no Antigo Testamen
to", .segundo a interpretación 
da igre1<a reformada neerlande
sa, a privaC"ión ·dos máis ele
mentais direitos humanos á 

-imensa .maioria da povoación 
· rendeu · P,gües . benefícios á 
comunidade intern·acional das 

-grandes empresas e bancos~: 
Mais a repugnante situación 

está achegando ao fin. Acosa
. dos polo Congr:eso Nacional 

povoación ubicada nun dos 
Africano · (ANc~ · fundado en "bantustáns imfopendentesll 
19l2, contemporáneo do 1 RA, (eses dez territórios autónomos · 
pois) . no interior,· .vangarda-ar- inventados polo goberno para 
·mada da oposición ilegal e pala reducir a maioria de pel negra e 
Frente •Democrática Unida següfr mant~ndo o poder nun 
(UDF, coalición .. que· goza do sistema democrático formal),· 

· apoio ··masivo da povoación ·e. berrou ao vento da história a. 
fon:nada por case 600 organiza- terríbel frase que encabeza esta 
ci.óAs políticas, sociais, com1.,mi-· col.una cando a policia e o exér-
tárias, relixiosas e sindica is), . cito-entraron na sua casa e ma-
coa marxe de manobra moi re~ ·sacraron á sua fam1liá nenos 
cortada pola presión interna- incluídos, e a . moitos cÍos seus 
cional, os afrikaaners comeza- viciños. 
rán a negociar nun "prazo máis o puritanismo luterano, a 
ou menos curto. gloriosa coroa británica, os 

E liberarán a Nelson Mande- grándes monopólios da mina-
Ja, e aos millares de detidos que ria, o comercio· e as finanzas in-

. reteñen nas prisións, e aos de- ternacionais parfron este móns-
zaseis líderes da UDF -xulgac;los trua" · indignq que avergoña o 
este luns, e o poeta Benjamin xénero humano. 

. _Moloise aforcado a semana pa- _ · Non se esqt:Jeza nunca que a 
- sada terá unha tumba digna, · raza humana é só unha . 
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Se Qrosgera a gu~rella 12or falsificación de documentos. 
'1 
l 

Soto ;pode ,ser inhabil~tado .· p~ra car.gos· público 
/' " ' ., ' • .J ' • ' V ~ 

O ex""traballador do Axuntamento .de Vigo, Pflulino · · 
Tráb~zos· interpµxo unha querella criminal por fal~ificación 
de ·documento público .contra o alcalde de Vigo, Manuel · · 
Soto e contra o Secretaría do Axuntamento. De prosperar 
esta querella elo Xuiz· darlle a razón ao demandante, Soto 
Ferre1ro seria iriabilitado para ocupar cargos públicos, co· 
que se veria abrigado a abandonar a Alacald ía, non · 
podendo ser tampouco parlamentário, posto para o que -
ocupa o primeiro lugar na candioatura do ~SOE en 
'Pontevedra.. · 

O motivo da querella en 
cuestión é un certificado expedi
do polo axuntamento de Vigo, 
asinado polo ·secretaría e polo 
Alcalde; pedido polo Xuiz cando 
o xulgamento do despido de 

· Paulino Trabazos. 
Np documento en ~uestión 

afírmase que o 1Q .d,e Xeneiro o · 
Axuntamento tiña 63 traballa-

. dores contratados, sen contar 
administrativos. 

Agora o "Instituto Nacional 
de Empleo" afirma nunha qerti-

ficación solicitada por Comisións 
Obreiras que "c0n dat-a·do 10 de 
Xaneiro de 1983, habia en vigor . 
86 contratos f im::iados entre. o· 1 -
de Octubre de; r982 e o mesmo 
iO de Xaneiro de 1983 inclusi
ve". A certificación leva dáta do 
1 de Outubro de 1985 e como 
número de saída o 10259~ -

Logo . c·C.00., solicítalle -
con data de entraaa do 9 Outu
bro . do mesmo ano que aclare 
se os 86 contratos eran laqorais 
ou administrativos; as( como que 

baixo qYé real decre.tó foran for
malizados. Nunha nova .contesta-

. ción. con data de saida do 10 de 
- Outubro e número 10780, a ofi

cina de .. e~prego informa que 
. "os conttratos a que se refiren 

na carta anterior están- acollidos-

RECIB I00010CT~ 
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. ao Real De.creto·1A45/82. 
Contradinse así os dados 

coa . certificación apresentada -
_pol_o axuntamentó · no xulgamen
to, o que propiciou que o Xuíz · 
non atendese a solicitude do· de-

. mandante, que pedía ser readmi

. tido · xa que o seu non era un 
final de ~ontrato, senón que for'a 

un contrato rescindido. Baseába
se Traoazos en que no contrato 
afirr'nábase que existian no 
Axuntamento ·1.400 traballa-

se Trabazos en que no contratO 
afirmábase que existian no 
Axuntamento 1.400 traballa
dores fixos e 85 evehtuais. 

Segundo a .normativa 'en vi
gor cando foi contratado Paulina 
Trab¿faos, non podia haber máis 
do 5 ppr cento ·de trabal !adores 
eventuais contratados con respei
to aos fixos. 

Pota sua banda 0 Axunt . 
·~ a 

mento sost1na que podian ter ate 
u_n 15 por cento, estando en 
vigor · tbdo o ano 82 un 10 porr 
cent~ _de ·contratados respeito 
aos f1xos . . 

· O dc;>cumento aportado polo 
axuntamento no que se. dici 
que eran 63 os contratados xa 
que 22, afirmaba eran cont;ata 
dos como funcionários. . 
· O Xuíz, en vista do certifi 

.cado oficial aportado polo axun 
tamento ditou senténcia desfa 
vorábel para o Traballador. 

Ditada a senténcia, xa o xor
nalista Antonio-Ojea publicara a 
noticia de que os dados aporta 
dos polo axuntamento no infor 
níe non se correspondían coa 
realidade. Agora as certificacións 
do .1 nstituto de Emprego, vénlle 
dar a razón ao xornal ista e ao 
traballador na sua demanda de 
continuidade no seu posta de 
traballo, . despois de que realiza
ra unha famosa e longa folga de 
fame. · 

Se o Xu íz confirma que 
houbo falsedade nos 
documentos públicos, tanto o 
Secre.tarío do Axuntamento co
mo Manuel Soto, o Alcalde 
poden ser inabilitados para o~ 
cargos públicos e condenados até 
a 6 anos E1 un día de cadea. Para
lelamente o tr.aballad~r teria que 
ser readmitido. Todo isto pode 
desatar unha gran maresia no 
Axunfainento vigués e no PSOE; 
a mar, de momento ainda só está 
picada. · 
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o espácio que e u~ dos p~Ó
. 'ama de maior prestixio da 
~E, como~ e,ra . "~a _Clave:', ja 
dedic'ar a utjha Galiza en vispe
ras de eleíció?s·, leva_~tou as pro
testas de vanos partidos ao non_ 
aparecer ·como invitados ... PSG
f,G, pCG-Federa~~ón Progres~ta, 
entre outros, ermtrron c?muruca
dos de denúiicia, mentres algun
J¡as personalidades independen
tes, ·como foi o , caso de. Valen
tín Paz Andrade, renunciaron a 
ir ao · programa, se ben .Balbfu 
se referise logo a razóns d~ 
Henfermeda.de". , . -

A todo isto hai. que engadir 
0 anúncio, feito público polo 
BNG, de que esta organización 
non acitaria pasivamente a sua 
·discriminación no programa. 

Nada disto pareceu influir 
nos reitores de 1VE recéh . 
desembarcados · en Compostela. 
A sua surpresa foi grande' cando 
a policia situada nas portas do 
Hostal dos Reis Católicos, lugar 
desde onde estaba previsto que 
se emitise o programa, non pudo 
impedir que detrás dos primei
ros invitados que . chegaban . 
-Gonzalo Mariñas (CG) e Otero 
Costas (CDS} se "en lasen" máis 
de 200 militantes e simpati
zantes do BNG. 

A inesperada masa, despois 
de aposentarse na capela do Hos
tal, entre águas minerais, focos e 
cámaras que emiti3.!l en período 
de proba para Madrid, devolveu 
desprécio por desprécio améni-. 
zando a espera, que rematarla ás 
9,45 da noite, cunha peródia de 
"La Clave". A escea, presenciada 
con divertimento polos técnicos 
e pelas recén chegadas cámaras 
da TVG, só se viu interrumpida 

. por unha arremetida da Policía 
·Nacional contra as rexas, que 
desgraciadamente para eles, 
cerraban por dentro, e polos 
emisários-enviados por Balbín na 
procura dunha negociación, 
¡:uxos termos non chegarian a 
precisarse, .mentres a angúriada 
busqueda -aun local para emit.ÍJ' 
en directo remataba nos ra~ít1-
cos estúdios rexionais de TVE 
busqueda du·n local para emitir 
en directo remataba nos raquíti
cos estúdios rexionais . de TVE 
si.tos na mesma praza do 
Obradoiro. 

O programa de Balbín, na 
sua primeira visita á "dócil 
tierra galaica", tiña que paiarse 
sen a present~ción dos ínvitados, 
os dous mencionados, xun to con 
González Laxe (PSOE), 
Corbacho (Vicerreitor da Univer
sidade ), o profesor Filgueira 
Valverde, Xan Carlos Bouzo 
(presidente do centro galego de 
Buenos Aires) e o historiador 
X.R. Barreiro, ademais, por 
suposto, da silla vacía de Fernán-

. dez Albor. A película ~'Flor de 
Santidad" foi emitida directa- ·· 
mente sen saúdos prévios e · ao· 
seu remate o tempo tivo que se 
coberto con vários videos. 

O debate sobre os fantasmas· 

O programa c.omezaria p9r 
· fin ,, en~e paneis verdes e apertu

ras, cunhas palabras do seu 
r:iodera~or, quen empreBou vá~. 
nos mmuto·s · en descalificar a 
"un sector ininoritario que pre- -

· tende . amedrentarnos a través ·de 
la . violencia", referíndose 
adernais ao · BNG como-"totali-
tarismo de otro signo". ' . 

Xustificou a presencia do 
CDS en base· a que Sufil:.ez . fora 
lider da: UCD, e este partido tiña 
sacado moitos votos. Tamén se 
· referiu- á silla valeirá destín'ada a 
Albor -·que non· quix~ asistir. Re~ 

"La -Clave" ·golén1ica 
~ ' . - ~ .... 

TVE rion· piJdo 
ref lexar_ .- · -

- . 

a ··doeilidade 
galaica'' \ 

O ve-nres 18/tioras antes da emisión-do pr.ograma La 
Clave, Balbín explicaba no espácio "Galida Hoxe" da TVE 
en Santiago que no debate que máis tarde ia moderar non 
habia sítio para mais participantes 'e que, de habelo, eran ~
moitos os candidatos: o PCG, Esquerda "Galega, ·o Blóque, 

· unha Coral .. ~ A sua ironia, non exenta dun matiz de . .. -
superioridade, viuse surpre~dida por _algo máis qlcJe .unha 
coral: foron perto de 300 os galegos que, coa ·sua pr'esénda 

. no lugar previsto para o. debate, devolveron aos estúdios de 
Torre España unha imaxe que non figuraba nen nos : 
cartapác1os turísti'cos, nen nos arquivos do No- Do ·ou de 
TVE.. . 

Laxe: o cazador cazado 
O prestíxio que "La Clave" 

mantiña, entre diversos secto
res, sufriu un forte várapau en . 
Galiza. Todos o vimos e en 
"Hora 25", da Ser, dixérono 

. · ben claro aquel mesmo día: o · 
programa estaba prepélrado á 
medida de González Laxe, pero 
a auséncia de, Albor e a acción -
do BNG convertiu a Laxe no 
cazador cazado. · 

Con _respeito á silla valeira· 
do Presidente da Xunta déron
se vários 'argl'.Jf11entos non e- ' 
xentos totalmente de_ razón. 
Por un ha banda, Bálbín ·debe 
ter o dereito de convidar · a 

. quen quere e poia outra, com
. p_arativamente, é certo "que 
Guerra substituie ás veces a 
Felipe González nos debat'es e 
ningué11 se extraña, por ser 
este o presidente: Todo esto 
non lle disimulp a ninguén a 
cuestión fúndamental : Albor 
non: ten bríos para debater na
da, a sua verbalidade non pasa 

•
1
., de ' algún _que óutro discurso 

institucional, ateigado de "pe:. 
_ niñas" e "espíritus da terra" . É 

dicer, a victima ideal para .un 
rríediqcre González Laxe, que a 

' bón seguro teriao moito máis. 
difícil de se querer enfrentar a 

· un político tan "cuco" como o 
Vicepresidente da Xunfa,- S.L. 
Barreiro. 

Ainda que ninguén se refe·-

riu a outros dos presentes no 
programa, nós si irnos facelo: 
nen o representante do CDS, 
nen o presidente. do Centro 
Galego de Bos .Aires teñen un 
-mínimo de talla para asistir a 
un debate de TV. Sernellantes 
invitados, por non fa·lar-tanién 
dalgun dos outros, .contribuen· 
só a criar unha imaxe esper
péntica do noso país. ~ . 

Quizá sexa esta a visión 
-que ten Balbírí é TV de Galiza. 
De tanto di·stor.sionar a re·ati 
dade acabaron criando a sua 
própria história. A "suficién"" 
cia" coa que desembarcaron 
aquí seguramente contribuí u a 
que com·etesen vár!os erros de 

· cálculo, o principal dos ca is foi 
o descoñecemento o'u.a subes
timación da capacidade real do 
nacionalism_o. A Balbín póde
·11e servir de escarmento. 

Todó b escánda-lo informa-. 
tivo subseguinte moveuse 11un 
contexto de be'lixerancia con
tra TVE, poJos intereses polí
ticos de AP nun caso, ou pola 
batalla da TV priváda. neutros: 

- "El Pais", non oustante-care:- -
ceu ésta v.ez·de reflexos, silen
ciou o que xa todos sacáran e 
viuselle o plumero de diário 
gubernarrien1al. 

M.V. 

saltou. a ~obxectividade do pro~ -
grama e a irilposibilidade que . 
sernpr.e e'xis:Ua para que estivese 
representado toElo o :r:nundo. 

. ~ A primeirá petgunta-formu
loulla ao historiador Barreiro; 
interrogáridoo sobre a sua afrr
mación nun ·dos sel.is libres de 

· qu€ o galego era un pOVO- p~ci
fíco, ao cal · ~arreiro respos
taria que si, salvo cando o aco
saban. Ante a referéncia .de Bal
bín ao ,programa, Barreiro decla-

. raria taxante~erite que alí debia 
estar representa,do o naCionalis

-. mo, oferecéndo~e a deixar a sua 
silla se fose necesário. ·os· ner-

. Yios, xa de por si bas~ante· alte-
rno, oferecéndose a deÍXar a sua 
.silla se fose necesário. Os ner
vios, xa- de por si bastante alte
rados, de Balbfu notaron. éomo 
unha imprevista disidéncia surxia 
dentro· dó própio programa. 
González Mariñas~ ante o .cariz 
do. · asunto. pronunciaríase en 
.contra da rnarxináción habida. 

~s acontecirnéntos prévfos, 
catalizadores dunhª inusualíSima 

. contestación - · ·dentro· dun 
programa autocalificado de ob-

da;vida, .paixón e morte"?. 
- · Sr. Presidente . do Centro 
Gal.ego de Buenos Aires, cómo se 
atreve a yir en nome' da emigra
ción, cando vostede foi un repre
Galego de Buenos Aires, cómo se · 
atreve. a vir en nome da emigra
ción, cando vostede foi un repre
sor durante a ditadura arxenti-

? . na .. 
Ante estas perguntas; o ner~ 

vosismo' . as dúbidas e nalguns . 
ca_~os o enfado dos interrogados, 
fíxose patenté. · 

Gon:Zález Laxe, a·.que ~ser 
estrel~ do programa, tamén foi 
perguntado en referéncia ao ·seu 
pasado no nacionalismo radical, 
concretarp.ente no PSG ~ Laxe 
respostaria, como fuxindo. da 
peste, · que el xa non era nacio
nalista radical e que xa non . tiña . 
nada que ver, ao tempo que rela
taba a circunstáncia dun grupo 
de amigos que ante a aparción de 
certas perspectivas uníranse · no 
colectivo socialista, o cal máis 
tarde pasarla a formar parte do 
PSOE . 

O teléfono de "Lá Clave" · 
foi en tocio momento, bombar-

. de4do por multitude de chama
das, interrogando pofa ausén
cia do BNG no programa sen 
que chegasen a obter máis res-: 
posta · que o siléncio por parte 
duns redactores sobrepasados-

. polos acontecimentos. 

No Toural non ·cantaron a última· 
e5trofa. 

A ácción· . dos . nacionalist~s 
provo.cou - non poucas contra
dicións · entre as autoridades. O 
fotógrafo; Xurxo Lobáto seria 
expulsado do Hostal por . un 
tenente da Policía Nacional, 
non obstante a acción da poli~ 
cia estivo dubidosa sempre, en
tre as ordes chegadas. desd~ Ma-

. drid e transmitidás polo Gober- · 
nador e o critério dos seus ·man
dos. Ao ·parecer Madrid esixia 
dureza, que cerfamente chegaria, 
fóra de lugai: e a desternpo, can-

S do un numeroso grupo de maní
~ - festantes cantaba a última 
O. 
-' estrofa do. himno galego _na pra-
rñ za do Toural. Ante a .surpresa 
~ <lestes e a auséncia de motivos 
~ . as FOP -:-des.carregaron parte da 

. frustración do poder sobre as 
costas qos presentes, dando luga!' 
a diversas contusións e detendo 
frustración -.do poder sobre as ' 
costas dos prés~ntes, d~do lugar 

xectivo e progresista, incidiron 
eri que · o BNG, senón d~ corpo 
presente, si corno fantasma, non 
de~ara de sobrevoar o ésiúdio. 
Aparte disto un profundo sopor_ 
invadirla o . espácio dun debate 
que non c~egou a producirse. 
As aborridas clivagad.óns de bai
xisirno nivel, só deixaron entre
ver · uns espíritos que se daban 
por satisfeitos con estar diante 
ver Üns espíritos que se daban -
por satisfeitos con estar diante 

. dunha cámara de televisión. 

Os espectadores tíraran a dar 
no espácio d~ pergimtas. . . 

Ó tempo- dedicado ás afia
das preguntas dos expectadores 
foi causa dun mal despertar para 
os invitados. Ve}_Camos ·algunhas 
delas,{cito de memória): · 

Sr. Otero Costá, a qué elei- -
tores representa ·-vostede se o 
CDS non ten nengÚnS?. 
:___ - Sr. Filgueira Valverde, cómo 
se atreve a vir represen~ando a 
Galiza cando vostede foi o res-

. ponsábel da instalación da Celu
. ·-losa de. Pohtevedra que conta

mina toda a ria, mentres era o al-
calde da cidade?. · 

Sr. Filgueira Valverd~, cómo 
ven aquí cando foi acusado de 
diversas imp1:icacións na ·morte · 
de Alexandre Boveda, segundo 

· relata o libro "Alexarrdre Bove-' . 

) 

a diversas contusións e detendo 
a 13 persoas. Entre os detidos · 
figuraban Mariano ·Ab3.lo, 
secretário · xeral da UPG · e 
Ramón Muñiz, membro do 
Consello Nacional do BNG; to
dos eles serian postos en liber-
dade ao dia seguinte. Non ~ foron 
os únicos golpes, pois prev'ia
mente alguns grupos de mili-
tantes ·que non participaran no 
encerro, · ?(a foran aporreados 
pola -Policia . . 

. O resumo dos feitos oscilou 
en médio dos intentos previos de 
negóciación p-or parte· de Balbfu 
con · dirixentés do BNG o direc
tor de "La Clave-'' pedirla a estes 
documentacións na que demos-
trasen a sus representativi,dade, a 
cal lle. foi' entregada no prazo · 
previsto e a violéncia ·policial 
corno colofón dun acto que re-

- rnatou finalmente na Comisaria 
de Policia ·ae Compostela, onde 
Mariano .Abalo tivo ocasión de 
comprobar cómo a sua· ficha, 
datada en 1975 e realizada con 
motivo dunha aetención- o Dia 
da Pátria daquel ano, estaba 
ainda en pleno vigor. O. axente 
de ·tumo 'felicitduse por ter desta 
vez menos que escreber. --

M.V. 
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O alcalde de Fene 

foi xultado recentemente· 

X. . , M 'ª . . ose . 
Rivera Arnoso · 
Querido polos viciñqs · 

e odiado polos · gobernaa_or~s 

Estamos a un paso de Ferrol, en Fene. Subi.mos . · · 
no ascensor da Casa do Concello e,. a tan pquca distáncia, 

· non é difícil sentir a tensión que Xosé Mª Rivera trasluce. · 
Sen· embargo,_ parece un estrés contrólado que só .. _ - . 
emerxe .nos momentos de maior agóbio. O alcalde de F~ne 
ten fama de home pausado, que domina a sitúación e coida 
a imaxe sen aspaventos. A definición _que nos dá do 
edifício do concello poderia ser aplicábel a el mesmo: : 
funcional pero sen ostentacións. 

Antes de entrar no despacho.per
gunta ás da· limpeza se molesta
mos. 
. -"Para vir falar cómigo non 
hai que pedir audiéncia, só hai 
que chamar", dinos en médio 
doutras m<;>itas explicacións so
bre o funcionamento da institu- · 
ción. -"Aqui non hai- ventani
llas, os papeis entréganse flO mes
mo dia, as comisións . informati
vas e as de goberno son públicas, 
poden falar- os viciños". Pepe, 
como lle chaman todos, está or
gulloso do seu concello, non ha.i 
dúbida . . Vende imaxe, ainda que . 
"co que tacemos aqui, se perten
césemos a outra forza poi ítica 

. estaríamos todo o dia nos perió-
dicos". · 

En Fene viven. a imensa maio
ria dos traballadores de Astano e 
a Astano tocoulle a china da re- · 
conversión. Hai ben poucos dias 
.vários sindicalistas do estaleiro 
foron chamados á xulgamento e 
o seu ·alcalde non ia ser meno's, 
que para iso o goberl"'!ador ·a ten 
declarado "cabecilla"'. En reali
dade si sai nos periódicos·, pero 
só con motivo de multas e expe
dientes. Como naquela Folga Xe
ral do 15 de Xuño que convocou. 
a asamblea de alcaldes e conce
lla.is da comarca. ·"Chamáronnos 
a declarar a todos, pero afinal só 
o segundo tenente de alcalde de 

- Fene e mais eu , tivemos que ir a 
xulgamento". Célebrouse o dia · 
26 do mes pasado. '-"Foi un 
proceso politico, ademais o po
der xudicial foi dirixido polo po· 

. .. NOn ' VOU pagar. 

a multa 

· .deste xu'lgamento, 

que; me metan· 

no c.árcere" · 
. j 

"-Qué pasou. na comarca despois 
da firma de acollida ao fondo de 
promoción de emprego? 

-"A situación está moi mal. 
A xente está moi des~nganada de 
todo, ao cabo . .foi. 1.mha derrota 
sindical bastante importante e as 
perspectivas son francamente di- · 
fíceis. Cando intentamos· abrir : 
unha via de negociación en Ma• 
drid, Solchaga e Nicolás Redan- .' 
do xa nos dixeran qae as ZU R 
nqn . era·n solución para a. comar
ca de Ferro!, que aqui sen unha · 
forte inversión publica non ha
bia ·solución, pois estábamos lon
xe dos centros económicos e de 
comunicación máis ·importantes. 
O que pasa neste momento é que - · 
están perta as· e'leicións aútonÓ-" 
micas e· incluso as xerais e o 
PSOE trata de .. _facer. promesas 
para recuperar o terreno perdi
do, como é o caso de INDEVO e 
o doutras empresas que viñeron 
por aqui, pero despois todo que-
da en nada. · · 

. E sabido que a GAEIG · por 
exemplo xa daba mellares condi-

· cais 30.000 están actualmente en 
paro. En Fenej:on 16.000 habi
tantes a porcentaxe de :paro al- · 
canza ao 36 por cénto ·da povoa-

. c;ión, ·sen contar Astano. · 

Até o ano 20.00 
Facéinoslle agora a pergunta que 

· está desexando c9ntestar, sobre 
as realización do IT)unicípio, e a 
resposta cai sobre nós como un
ha avalaneha. -"Vaise facer o úl
timo grupo escolar co cal queda
rá o ensino, nos seus d.istin~os ni- . 
veis, solucionado até o ano 2000 
nas condicións que defende a 

, UNESCO: vinteoito alunas por 
·aula; transporte escolar a 500 
metros, mestres dé éducacióñ_ es- . 
pesial, soci,ólogos e. psicólogos 
parél nenas. con problemas, irnos 
facer . xinásios en- todos os· cen~ 

· der poi ítico, o ·cal pon en cues~ 
tión a sua imparcialidade". A pe
tición fiscal era de 100 e 50 mil 
pesetas de multa para alcalde e 
concellal respectivamente. Ao fi~ 
nal a condena quedou en trinta 
mil para cada ·un e dezasers dias 
de arresto en caso de non pagar. 
-"Se a senténcia é condenató
ria, despois de visto o recurso 
que. irnos apresentar, negareime a 
pagar nada, nen un ha peseta.". 

cións para a inv~rsión que as pró- tros, ternos FP, ternos BUP, .en
prias ZU R e, non obstante, áqui fin, as ~ondicións son óptimas. A 
ternos ó. polígono da Gándara . nivel c·ultural é algo parecido, es-

.. que-está totalmente infrautiliza-· te ano ternos uns gastos de 60 
do.'·'. · · · · , ·millóns, sen ~cintar a inversTón, 

Case pode dicer que está afei-
. to. O ~obernador anterior puxé~ 
ralle 13 multas por un montante · 
aprox.imado de mil'lón e médio 

. de pesetas. Os motivos estaban 
xa relacionados con Astano ou 
con outros temas como o do en
si no, facer un coléxio sen permi- · 
so ... Confesa que xa o levan ex
pedientado catro gobernádores 
distintos, dous antes de ser al
calde e outros dous despois. 
-"Desta última vez. foi por via 
xudicial, isto nen a pr6pria UCD, 
nen o réxime anterior o fixo". 

Foi un erro que esta comarca 
·abandonase as.movilizacións 
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Rivera lembra .o que xa se :ten · para 0 temá cultural e deportivo, 
falado sobre os · interes·es da · 0 .Cill é. unh¡;t porcentaxe altísima 
OTAN na zona. E_ non ve, para compa.rábel .. á de moi . poucos 
Bazán, moito mellares perspecti- · cóncellos de ·Galiza. -Temos esca
vas das que houbo ·para Astaño, , , las deportivas de case todo, cele
''se ben, matiza, en princípio se- . bramas os X-ogos Dep·ortivos da . 
rá algo menos traumático, ao le- Mocidade, de gran resonáncia xa 
varse parte do proceso pola via er:i toda · :Gai:iza, ternos atletas 
das xubilacións, dado que ~a mé- moi ,.destacad9s a nivel' provin-
dia de idade de Bazán é moito cial, nacional e . incluso do Esta-
máis alta. Creo que hál que recu-· db, ~oncretamen~e ·agora conta
perar os niveis de .movfüzación " mo.s co subcampeón .de españa 
a inda que . sei_ que a . xenté está . de lanzamento de dardo, uri 
moi queimada, pero senóri non · campeón de halterofíl.ia que bá
hai solución. de néngu'n tipo. Pa- teu esté ·ano sete veces o record · 
ta min xa foi UA erro gravísimo. de Gal iza · r:ia s.ua categoría, etc. · 
abandonal,a cando se abandonqü No aspecto cultural a causa é·pa-
e hai forzas poi íticas e sindicais recida: tei:ná.s aula de música: . 
que teñen unha responsabilidade . obradoiro de video, museu de 
bastante dir~c\a", sinala, referín- humor .... Para nós é tamén moi 
dose·,. sen dúbida, á postura favo- · · importante l;evar. ,.. é.$'e-~· servícios 
rábel a firma · que afinal tivo ás parróquias, . descehtralizar.· A 
CCOO e outras forzas. nivel de xestión .en algo_ máis de 

A comarca canta cuns cento seis anos levamos conseguidos 
cincuenta mil habitantes, dos uns 2500 mill~ns, cartas cansé-

) 
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guidos sen ter en canta os presu
postos municipais, o cal demos
tra .que é!Pesar de ser do Bloque 
estamos a. sacar máis cartos que 
concErllos que son do PSOE ou 
de AP'. E 'indicativo do tipo de 
xestión que levan outros municí
pios que,· apesar de estar na órbi
ta do poder autonómico ou cen
tral, .conseguen menos que nós. 

- li;to a pesar de quen somos e do 
siléncio dos meios de comunica
ci.ón sobre unha· actuación que .é 
coñecida er:r' toda a comarca; a 
prensa silénciao, dándose casos 
como o da Xunta de Galiza que 
nos aprobou unha subvención 
para c;ultura de 75.000 p~setas,.. 
cándo a unha asociación daqu~, 
que está dirixida por un membro 
de AP, xa !le deron máis cartas. 
Logo hai trabas · 1egais, como as 

· da · emisora, que derón orde de 
cerrala por duas veces e se non se _ 
pechou foi porgue non se atreve
ron''. · 

- -Cal é a atitude ·dos _outros 
partidos representados na corpQ-
ración? · 

- · -''-Totalmente pasiva. O 
PSOE ten tres concellais, AP e 

. PC dous .cada un, pero estes dous 
partidos case non ·asisten aos ple
nos. O PSOE mi anterior carpo
-ración nen part;icipou en nada, 
a.gora están col'aborando nalgun- · 

.· - _
11Teño as miñas 

dúbidas sobre. $e, · 

ásvec·es,. 
.... ;. 

o láborre~lizádo · nós· 

conce'11·os pode levar 

, ao reformismo~·, , · 

has causas. Na última . campaña _ 
AP-: e PC volcáronse pedindo a 
xente que · non votasen por nós. 
O PC chf:?gou a trrar 4.QOO pan- -
fletas. e isto resultoulle comple- . 
¡amente contraproducente, ·nós 

· hoxe ternos 10 concellais. A di
reita o único que fai é mandar . 
notas á . prensa . con críticas, . sen 

. base nengunha, qué se. lle veñen 
imediatarnente ·abaixo . . A xente 
mira. os feítos e non. se deixa ·1e
var polas campañas . de despr:-es: 
tíxio,. Esta é unha zona tradic:io-

. nalmente de esquerdas onde AP . 
·~1on ten Poda qu~_facer., pero in-_ 

fl 
u~o ? h. que -tm~ bastante in-

1 
u~~c1a oxe esta dividido 

apat1co". . . e 
-"CaRdo si tivemos Prob/ 

m~s -:-t-lembra ~~sé Ma Rivera.:_· 
_· fo1 na ,corporac1on anterior, 

00
_ 

de estat;>amos con maioria · 
5

. 
P.les (4 concellais· BNG, 4 PSQ~- . 
amda que con 200 votos men ' 
3 PC.G, 2 UCD, 1 AP e 1 lnde~)· 
daquela pasamos momentos m' ~ 

. di!íc,eis, pois houbo ,todo tipo 3~ 
alianzas .Para trata.r de quitarnos 
ª. alcald1a. Hoxe .•so está total
~;nte Sl:fperado1 .ternos introdu-

. c1on social, poht1ca, etc., en to
'dos os pontos do concello". . 

- -Cóntasé coa participación 
d~s. viciños? · 

J'Se 'iso tamén es~á solucio· 
nado desde hai tempo. Aquí 
'existen moitas sociedades e enti- . 
·dades de todo tipo e pódese di
cer que todas participan e cola· 
boran". 

Xestionar e/ou concienciar 
-Unha forza revolucionaria co
mo o BNG non pode cair no re
formismo cando se pon a xestio· 
nar un axuntamento? 

_ ... lsto semp~e pode ter dis· 
tintas interpretacións. Eu ao me
llar hai uns anos contestaria dou
tra maneira, neste momento creo 
que o labor nos concellos é im
portante, ainda que ás veces a 
xestión pode levar, quizá,. a cair · 
nun certo reformismo. Teño as 
miñas dúbidas. Pero o que si ase· 
guro é que o labor nos concellos 

. é fundamental, porque Galiza 
non está pr:eparada, agora mes· 
mo, para levar unha -poi ítica dis
tinta. lsto non é Euskadi eviden
temente. Aqui a poi ítica pasa ne· 
cesariamente por · unha introdu
ción social ampla, entón os con· 
cellos son. un arma para canse· 
guir esa intr:odución. E moito 

- máif fácil introducir unha políti· 
ca nací.analista, como é a·do Blo
que, cando previamente se par.tiu 
dunha poi ítica de feitos consu· 
mados,-de reali~ades que o pavo 
pudo comprobar, que non dán
dolle simplesmente ideoloxia, 
sen feit!)S. Sempre defendin que 
hai que partir dos concellos, das 
asociacións de viciños, das enti· 
dades culturais, a partir daí ex
plicar:lle á · xente é moito riláis 
doado. Aqui hai moita xente, 
xente . maior, etc, qµe hai uns 
anos era impensábel que aceitase 
unha ideoloxia de tipo naciona
lista · e hoxe acéitaa sen proble· 
ma". 

-1: todo iso sen reouncia; a 
nengun principio ideolóxico? 

-"Hai qu'e discernir o que é a 
xestión en si, do que son os prin· 
cípios ideolóxicos. Penso que 
non son incompatíbeis en abso· 
luto. Ao mellar isto ven motiva
do en parte porque eu son unha 

· persoa aberta, dialógante, extro· 
vertida e quiza tamén debido a 
que fun durañte anos represen· 
tante .legal duriha empresa .e es
tou afeito a verme nuns ambien
tes nos que ·hai que tniballar coa 
man esquerda e a direita e usar 
todos os artilúxios po.síbeis para 
conseguir un fin. Trátase, neste 
caso, de facer unha xestión mu-

- hicipal axeitada, o que repercute 
no resto do Bloque-, pois fá'lase 
do bel') que o fan .. E todo isto, 
·por . supostci, sen renunciar 'aos 
_princípios poi íticos e ideolóxi· 
cosque son cousas distintas"·. 

. -.Sairá alcalde con anta maio· 
'ria.nas próximas eleicións? 

-Con tanta non, creo que 
con .máis. Eu son -moi· .óptirriista 
e. até agora este optimi.smo vius_e 
refrendado. Eu nas eleicións pn
m~iras dixera qu.e íamos gañar as 
eleicións e ninguén pens~ba iso 

· forá unha gran surpresa.- AP 
PSOE e PC están -condeAados 
senón á desaparición, si a queda 
desprezados - totalmente. Na 
pr=ó~imas, ·conseguiremos unh 
maioria esmagadora. 

.. ~ M.V 
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t 9mó volta" 
o no.me ªº galego .. · 

Nas ·últimas semanas chegaron 
á nosa redacción várias cartas. 
perguntando pola maneira de 
voltar o no~e ao galego. Aí · 
vai a resposta: 

Para mudar o nome e polo 
en galego hai que ·ir ao xulga· . 
do onde un .está rexi.stado e · 
facer unha 1solicitude. Empé· 
zase asi un expediente . q e 
conclue coa entrega ªº solici· 
tante dunha partida de nasci~ 
mento co. nome correcto, pa· 
ra que, desta m~neira, poda 
cambiar logo os distintos do· 
cumentos.· 

O tempó que leven os tra
mites depe'nde dos expedien-

~permanece na cadea 

tes de.ste tipo que . teñan no 
xulgado correspondente. 

Houbo quen nos pediu ta-- . 
mén saber se era posíbel. vol-

. tar ·ao orixinal -OS· ap-elidos 
(Teixeiro por Teijeiro, San
xurxo por ~anjurjo, etc.) Na 
Secretaria Xeral Técnica da 
Consellaria da Presidencia, 
onde acudimos para jnformar- . 
nos sobre a aétual lexlslación 
sinaláronnos qµe · despois d~ 
ter consultado aos rexistado
res de A Goruña e Composte
la~ en ambos lugares lle_s indi
caran que "non era posíbel 
e~te cámbio", ainda que pare
c1a haber pouca seguridade no 
tema. · 

----- ... 

Xoven detido en lugo 
durante o desfile militar 
Odia 5 de Outubro foi detido en 
Lugo un xoven por unha perso¡ 
que se identificou como Sarxen· 

· to Píimeiro do Exército. A de· 
tención levouse a cabo na Praza 
do Campo da cidade luguesa, 
mentres presenciaba· o desfile mi· 
litar e ·despois de manter unha 
discusión con dous cabos primei· 
ros do exército. 

_Segundo informaron a A NO·: 
SA TER RA testigos presencia is, 
despois desta discusión apareceu 
unha persoa que, esgrimindo un
ha pistola, arrincoou . ao civil 
contra unha parede, _manténdoo 

Návia 

ali encañonado en canto non 
chegou unha~dotación policial. O 
indivíduo, segundo os nosos· in· 
formantes, identificaríase como · 
Sarxento Primeiro do Exército.' 

Vários testigos e un xornalista · 
fóronse interesar despois ·.polo 
detido a comisaria, afirmané:lose· 
lles que seria posto en liberdadé, 
feito que ainda non tiñ~ ocorri; 
do cando se redactaron estas li· · ~ 
ñas. . . . . 

Pastos á fala, por outra parte, 
coa-Comisari.a ·de Policía de Lu
go, ' indicóusenos "non saber na
da do tema". 

Cantando contra
os encoros 
O pasado domingo, 20 de Outubro, celebrouse en Návia 
o anunciado "Festival Anti-Encoros", organizado pola 
coordenadora popular. Ainda que a concentración máxima 
rondou as cincocentas persoas, foron .mo·itas mais 
as que se achegaron durante toda a tarde ·ao Campo 

O· F:estival contra á construción bre eses perigos tamén talaron as 
do Gr~n barna contou co apoio artistai; participantes no festival.-
de numerosos grupos musicais, . . Para ·algun·s deles a· falta- dun· . 

· cantantes e poetas: J niciou o fes- ha asisténcia maior foi provoca·. 
tival Susó Vaamónde, ·e altemá~ · da pola .atitude do PSOE .(ainda 
.ronse. durante ~ a tarde musica e :¡ue .o alcalde de Návia estivo 
Poemas: ,Manuel María e Daría presente) e de AP, que apresen
Xqh~n Cabana (quen enviaron- os ~ tan as acción da coordenádon~ . 
seus versos), Nóvoneyra, Lo is . ·como "campaña poi ítica preelei
Diéguez, Maria ·Manoela e Mi: tora!" ,,e asi detectáronse persoas 
gu~I, Xosé <;lo Pácio, Fuxan .os anunciando na _própria mañá do 
Ve~tos, Caxete, Os Raparigos e domingo ·. que o festival _estaba 
Llug. . . desconvocado. · 

Q Festival foi apresentado po- Ao chamamento dos· otgani~ 
lo concellal nacionalista . Xesus. zadores aos .pescadores de L_ugo . 
Méndez quen · se dirixiu aos asis- acudiu un grupo que portaqa 
tentes para explicar o signif.iéado . unha .pancartá: . "quer:emos o Na
da posta en marcha do plan . de · · via para pescar, non para nave-
. construción do ·encoro, que leva gar". · . 
décadas ameazcindo á bisbarra, e"' · O festival ·· prolongoµse até 
que pode .deb~ala asulágada. So- ~en EWtrada a noite . . 

" 

P~b_licidade do 1 NE· 
! \ ' . - ·, ! en cast~apo · · ... · · · 

~ C()n faltas de ortc>grafia 
·~ 

Nas pap~letas remitidas . .aos elei 
!Ores de Ferrol,. por· parte do 
"Instituto Nacional .de Estadísti· 

mos: "Poyo" (se ben non en to
dos os casos), Puenteqreas -(con 
avenidas tan famosas como· a · 18 
de Xullo), ~ayona-, te. · . ' ca", parq comunicar qué estaban 

. in·scritos no Censo Eleitoral, apa
rece o nome .' El Ferrol del Cau
dillo'_';_ o_ éal, c_omo s·e sape, non 
existe na denominación oficial 
desde"hai tempo.' - ; .. 

Por outra parte, no Boletin 
Oficial, e en ,relación, tamén coas 
eleicións, aparecen ós topóni-

Pero o l.N-.E. vai máis alá e ' 
asi encontramos nos anúncios Ín-

.·sertados na, prensa para "agrade
cer a colaboración dos eleilorés 
galegas QUE . A . PERMITIDO 
MELLORAR ~OTABLEMEN
TE O CENSO ELECTORAL", 

· S~n comentários. '_ 

-~:O ine-agra4ece 
a-colaboración · 
. dos electores gakgOS · .. 
q~J1ermitido mellorar-no_tablem~nt~ o Censo Electoral. . 

. . 
Recolléron_se cantas reclaniacións válidas foron presentadas. Mais sabe-

. mos que aínda queda moito por facer, que un ·bon Censó Electoral é · 
tarefa de ane~, e que esixe a axuda de todos para verificar e, no seu . 
caso; corrixir_ os ·1J0sibles erros. 

· Nesta ocasién , o_prazo para ·i»reseatar recla~á~ións rematou x¡¡ , e o que 
n on figure"n~ liStas.non poderá votar. . '.. . ' . 

Por is;;, se esta vez quedo~ Vd. fóra , a próxima non•deixe que se repita. · 
Pr9sente a ternpó a súa reclamación. · '· 

_\ 

Agr_adecerém_osllo. 

PORQUE O CENSO TEMOS QUE FACELO . 
ENTRE TODOS, GRACIAS POLA 'SÚA AXUDA. 

• me INSTITUTO NACIONAL 
. DE ESTADISTICA . . 

O próximo.dla 3 

Mánifestacións contra · o 
. Mercado Cómún _· 

O próximo 3 de Novembro vanse sivas dó 51 ppr cento ( 1 ~84), 25 
celebrar movilizacións, convoca· por cento (1985) e a prevista nos 
das ·palas Comisiós Labregas; en presupostos do Estado no 1986 
tres cidades · galegas contra as (20 por cento), .van encamiña'dás 
cuotas do leite imposta~ pola en· ' a equiparalas coas cotizacións 
trada do Estado español na CEE di.m traballador aútónomo sen 
e contra a suba do censo. .. réxime espedal fo que afinal se-

Par.a as Comisiós · Labregas, ·. rian máis de 12 OOffpesetas men-
aplícar as cuotas de produciqn suais). . . · · . · 
leiteira da CEE supónafundir ao As manifestacións son en Lu~ 
sector- ponteiro da ecrinomia , go (1.1 h ·na Praza do Ferol) en 
agrária galega, e en canto ao'_cen· . ~antiago (ás 12' h. na Alamed~) e 
.so, representantes das CCLL má- en .Ourense (ás 12 h .. no Pabellón 
nifestan que a_s subidas prog~e- .dos De'portes). · 

- - -·-:-----· 1.. ·""'··~- --WA.. ~~ .... ~--....v .• ..-~ ... - ~ .... .. ~ . },• 

: afect-uosame_nte. 
O· sentimento
d·e culpa 

; 

. M. FERNANDEZ/M.V. 
~-:-__;,.;;.;..;;;.;.:;..=.::::..:.:;.::.:.:..::__~~- p 

Os ·sentimentos de cülpa, que 
acompañan á realización dun
ti!l "má acción" (a resRos_ta 
·violenta, a chamada que non 
se fixo:, o monedeiro no ·que 
remexemos), ·e a sensación de 
benestar, polo "deber cumpri
do" (o cego que axudamos a 
cruzar, o artigo .que vimos de 
escreber) ,. teñen as suas equi
valéntes psicolóxicas na de
presión e na 'eufória. · 

-_Quizá toda culpa ou ale
gria teña sentido en relació'n a 
uilha norma subxectiva: ªº 
ideal persqal. Ideal que é o re
sultado dunha elaboración 
complexa na que ,interveñ~n 
modelos reais -heróis per
sqé;lis a imitar-, _ensinarizas e, · 
antes que nada, dogmas. 

Este ideal poc:leríamos de
finilo como unha esixéncia in-

. teriorizada ·que cobra ó seu 
sentido en relación qO castigo. 
Tráta_se desa sensación de sen-· 
timos aó amparo da nosa con
Ciéncia, a condición. de pres· 
tar obediéncia á norma que 

_nos enq1dea, sempre. de xeito 
tan particular, ao universo da 
cultura. · . 

Así, se cumprimos co.Ídea1 -
. (ser · un bon profisional, un -· 
bofl' pai, un bon ladrón) con
seguiremos os · suministros 

. narcisísticos necesários para 
· mante un bon nivel a nosa 
- autoestima ou,.o·que é o mes- · 
· mo, sentirémonos amados. 

-Amor que non o é tanto a 
respeito de axentes externos 

. como dos nosos. próprios 1-e 
internalizados- censores. lsto 
explica o desacougo, a · fame 
de amor, e a necesidade de re-

. coñecimento contínuo . de 
tanta xente querida e admira
da polos seus amigos, familia- · 

· res e pola comunidade rele
vante a sua conciéncia. 

O temor a non ser amado 
"transfórmase en sentimentos 

· de culpa, en obsesivas autoa~ 
cusacióRs aniquiladoras, en 
peniténcia. Intentamos anular 
algo (un feíto, unha idea, un 
desexo) co obxecto de acalar . 

·,a · co~ciéncia. Porén, a pesar 
noso, declararse en perfeita 
harmonia coa .conciéncia non 
é . garante de nada, máis befr é 
a expresión ·negadora dunha 
represión a respeitci · daq1,1ilo 
que motiva a nosa turbuléncia 
psíquica. Neg ción que pode 
seguir, tamén, o camiño da in- · 
tranquila _presunción na trans
gresión compulsiva da norma 
como reacción e ocultament~ 
do temor que nos provoca. 
Disto último sérviria-como ca
so ill,1strativo o de quen presu
me de -Fittipaldi . despois de . 

· redeber unha multa ·por exce-
so-de velocidade. . . . . 

Ao· cabo a"' guerra" queda 
estabelecida~entre o desexo e · 
a cultura._ Desexo avergoñado 
ante a norma e que pode pro
curar o castigo ante o "atrevi- · 
mento" de buscar a fel rcida-

. . de. Castigo que pasa a·ser vivi
do como a única posibilidade 
de · obter o perdón para á nosa 
.falta, cando non como gratifi
cación masoquista. · , 

Enfin, dunha maneira ou 
doutra, todos e todas estamos 
condenados, a s,ofrer un ideal. 
Se ternos a sorte de v·ivilb-duri 
xeito moderadamente _patoló
xico, o único que· se rios aco
rre é, inxenuamente, desexar 

·que a nosa moléstia sexa pro· 
' dutiva e, cando menos par
e almente, se situe n·a orde 
das ~topias irrealizábeis que 
fan pos1bel o progreso das 
persoas. e dos povos. 
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Ll'uis ·Llach . 
1 "A comgrensión do naciánalismo de FeliQe González -é Fas 

Lluis Llach está ~n -Gal iza os dias 24 (Santia'go), _ . -
25 (A Coruña), 26 (Vigo) e 2l ( Ferrql) .- Con ~ste motivo / 
Montserrat Minobis xornalista catalana e amiga de Uach_, 
realizou esta long~ ~ritrevista, orixinariamente en -
. catalán, para A NOSA TERRA. Lluis Llach é hoxe a 
· personalidade máis relevaf)te da canci~n catalana e sen 
dúbida o cantautor de ma1or proxecc1.on .do Estado 
Español para alén das suas. fronteiras. Para m~itos resulta 
un dos goces emotivos ma1ores que-pode sentir un amante 
da música e a poesía. · ,-. - :_ · -

-Que fas e qué pensas cando vas 
cantar a Galiza? 

-O p~imeiro ' que penso é que 
vou a un país cunhas co_nota

-cións moi determinadas, unha 
realidade nacional nunha situa
ción rlioi difícil e unha cultura 
cuxa problemática é semellante á 
miña, pero con centós de ~ir
cunstáncias e matices difE!rentes. 

Tento sensibilizar moito con 
todo o que sexa solidarida<;te de 
c idadán, de comunidade minori

"Se me_ Qide·ri qctuar 
- QOr unha brgan_izacjón . 

-QoÍít_iéa, en G'aliza 

. iria -Qolo Blog ___ ue ....... ,_~-
gue é c_on g__ue_.n _____ _ 

me sinto cómodo1

' 

tá ria a comunidade · minoritáriá. · non só a un país, tamén a un ha 
E como· as canies de comunica·- vila mesmo. inteirarme '. un pou-
ción racional fican disminuídos, qu iño da situación xet)érica na 
polá incomprensión lingüíst ica, que está. No c·as'o. de Galiza a 
tento substit uir isa coa máxima mió condicióname - moitísimo a 
e$tética posíbel , Na balanza ·ra- sua realidade. -
c ionalidade sensibilidade ·au sen- Diría máis, desde a solidarida-
sua lidade tento carregar todas' as de~ que poderia ser un prinieiro 
tintas sobre o segundo prato. paso do internacionalismo no 

-Sínteste algo condicionado sign ificado semántico e· rea l_ da 
cando vas cantar a un lugar, co- .. palabra e non demagóxico :, eu 
mo agora a Galiza, que vive ~nha vou canta r-_ .. para axudar a aquelas 
'realidade política co ncreta que ahernativas sociais e ci.Jlturais 
son agora as eleicións a1:1tonómi- que a min me parezan interesan-
cas imediatas ou pretendes que tes . Naturalmente que me com~ 
iso qi.lede en segun~o térmo? prometo. _ 

-Teoricamente a min agrada- -E, nas tuas ci,rcunstancias 
ríame que fic~se nun segund_o quedache te1J1po para coñecer un 
t ermo, o que pasa é que a pro- pouco como é Galiza, como son 

. pria realidade, cando vas actuar, as suas xentes ou inteiraste un 
non cho p~rmite. Ademais non pouco por aquela xente que tes 
creo que sexa bon que fique en m~is próxima e que te axuda? 
segundo termo, ainda que unha -Normalmente as causas 
certa 'prudéncia estraña, poi íti- aprécianse -polo contacto huma
.ca, así cho indique. Pero ·sabes -no.· Mesmo os meus· coñecimen
que non, que vas cantar para a tos do marxismo ou dO. anarquis
xente coa que estás máis dacqr- _ mo son porque mas ten explica-
do. . do algunha persoa que teño que-

Eu pers6almente de todo o rido oú que apréciei ou coa _que 
·abano ·de posibilidades que hai. convivin. A min os libros axudá-

--en- Galiza, fóra a aqueles sitios ronme moito· pero utilizoos-moi 
que institucionalmente se me so- pouco polo escaso tempo que te-
licita, un Ateneo como vai ser no ño, en cámbio este traballo meu 
Ferrol, se me poden ir por unha o que permite· é coñecer xente e 
organización poi ítíca saberian charlar moito. Ainda que hai que 
que iria polo Bloque, ou por ou- ter unha certa capacidade-·de srn: 
tra ... pero non, polo Bloque, non tese, de resumo e de compren-. 
vou matizar mais, ' porque no · , sión. Adema is de que, de Gal iza, 
Bloque síntome · moi cómodo. teño xente moi cercana ·qué me 
lso dalgun xeito co_ndiciona por- ·está informando continuamente-,' 
que nori me sinto coa atitude de ·ea irei agora a Galiza, cómo vou 
_"can s~n colar" que é o que mai a outros : lugares, e . falarei con 

trinta ou cuarenta persoas e ca-
· "can sen colar" que é o que mais dansua explicarame unha mistu-
me agrada. Mais postas a ter de-. ra de p.roblema.s persoais, probl_e-
pendéncias, prefiro telas da xen- mas colectivos, ás veces moi can-
te da que me sinto próxima, cretas: Obteño unha bagaxe de 
ideoloxicamente talando. - información que despois, nalgun-

-Cómo ves ti a Galiza? ha 1')1edida e por un costume de 
. - Eu véxoa como un dos pa í

ses máis colonizados, tant o no 
aspecto nacional como no eco
nómico e social, do Estado espa
ñol. Ao témpo penso que é unha 
das nacionalidades de máis per
sonalidad obxectiva, e non só pa
ra as cuestións culturais senón 
estruturais. Gal iza pola sua situa-

- ción ·xeográfica, poi~ sua compo
·sición -xeolóxica, incluso pala 

· sua distribución demográfica, 
ten unha personalidade moi con
cisa. Despois, respeito da solida
ridade do Estado español, é dos 
paises que máis me ---atraen por
que considero que socialmente é 
o máis colonizado. 

....::aueres dicer que todo este 
entorno político social e cultural 
marca a toda persoa que ten un 

_interés específico, como o caso 
teu que vas cantar alá? 

-Eu intento sempre que vou , -
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moitos anos, · por ynha ·capaeida_
de que teño, farei unha síntese, e 
mellorará, complét_ará, _siben poi
da ser equivo·cada, unha visión 
xenérica que teño xa ha-i bastan

- tes anos. O mesmo pasa noutros 
lugares. Eu coido que os cantan
tes son moitas veces unha espé
cie de terápia ambulante; a xen
te explícache coi.isas e ti vas f'a
céndo sínteses. · 

-Pero iso porque tes unha ca
pacidade mo_i grande para iso. 

-Supoño que si, porque pen
so que a síntese é .unha das pecu~ 
1-iaridades do naso trabaHo. Unha 
canción, fíxate, é o .resultado de 

-sintetizar en trés minutos ás ve~ 
ces ideas complexísimas. _ 
. Tamén hai que dicer que o 
noso coñecimento das col.Isas su
poño que fica nun térreo moi su
perficial. O que pasa é que hai 
problemas q~e .como despois os-

vives uri· pó'uco na tua casa podes 
facerte oUnha idea da realidad~. 
Por ex~mplo: eu da Galiz-a preci
so · moito -menos dados que da 
Alsácia, seguro'. que chegarei a 
conclusións moito mais precisas; 
porque éa'ndo me talen do pro-

- blema da expansión~ do galega, 
da mellara do ensin~, do proble
ma de· procurar mestres, a dico
tomia urbán-rural, etc ... . estanme · 
1a ·dar dados dos que xa t~ño refe-
réncias. - · · 

...:..En cantQ á literatura ·especi- -
ficamente. galega _e á sua -musica, 

-_ que é o que tes maif próximo ou 
che interesa mais? · · 

_:_oe literatura ·'non: dlrei prati
camente nada, -porqu~ os nomes 
que diria son condicionados pala 
miñ~ ignoráncia: coñezo moi 
poucos '. -- · · 

De música teño ouvido bas
tantes máis coasá~, aparte da im- -
portánciá que tivo nun momento 

-dado o ·grupQ, antiquísimo ~ d~ 
- "Voces Ceibes", que me intere-
sou moito no seu inómento.·Pen
so que Gal iza deu a música den- _ 
tro do Estado español ·uns ~ to- -
.ques .moi interesantes de orixina
lidade. E curioso, pero nós aqui 
case tiv_emos que recrjar un esti
lo e apoiarnos en causas de fóra, 
foi difícil conseguir isa que cha
mamos a ··mediterraneidade dó 
naso -sonido. - . : 

· Aló non, aló f.ixérorio tan ben 
que se nota Linha grande orixina-

rac1on econom1ca de Gali-za é 
clarísima; en todo o mundo rural 
son t-0dos moi peqüenos proprie~ 
tários, hai moito medo, cunha_s 
relacións sociais dificilJSimas e. 
·daí o famoso caciquismo- galega . 
Ese .estraño anacronismo de po
breza; _ás _veces profunda, cun 
conservadurismo - desesperado·, 
porque o pouco que tes quér:elo 
conservar, _ non -queres arriscar, 
penso que _ iso está moi interiori-: -
zado. Despois penso que hai ou-

-tra causa importante, e ·é que a 
pouca burgüesia· g~lega _ que · ten 
habido, ainda - que - agora sexa 
máis, ·foi normalmente treidora 
ao próprio ·país. lstCi> é algo que 
se repetiu . en bastantes lugares, e 
que resultou ·fundamental á hora 

. de definir os caracteres sociais de 
cada comuñidade. 

-Vese agora no actual proce
_so de eleicións, un pouco este 
domínio do centro cara os de fó
ra, que din que son a periféria, 
non as autonomias, falábao Feli-

-pe González ... 
_ ...;.Si, o asunto de que España 

se descentralizou, pero iso im- -
pórtanos un pit o a nós. E se des
centralización quer dicer descen
tralización adminjstrativa, mais 
non ·política ... el non o entende, 
como bon español. O señor Gon
-zález cando tala das autonomias 
tala dun problema alleo á reali -

-dade, no fondo para el é como se 
talase dunhas necesidades elucu- -

lidade de plahtexamentos co_nd_i-
cionados ¡pala sua orixinilidade: - "Milladoiro" 
cultural. 'Estou pensando en "Mi- -------------
lladoiró"; que considero das ·cou~ é do máis interesante 

_ sas . máis· interesant~s e que se 
chegan ser ingleses_ en vez de ga-_ da música_ galega;· 
legos _estaríamos bailando todo o ------
dia a sua música,. pero o irpperia:- . e se fosen ~ng- leses : 

-- lismo calt1.J.ral é outro tipo de · 
imperialismo: perigosísimo. - todos estaríamos 

Estou- talando do que_ máis se 
coñece porque· me résulta máis bailando. a_ o seu.- son11 

-

doado, pero eu adrníroos moito 
e é a música qut"escoito~ -

-Es capa~ . de entender por · 
_ -qué o pavo _galego, fajando agora· 

da actualidade Ralítica,· deéan
tou sempre -os selis votos cara 
partido's mais ' conservadores e 
máis de direitas? 

-,-Non, non, só me é posibel 
talar sabendo que debo dicer dis
parates. Pero dando po.r suposto 
que debo dicilos, .creo que ven -
dado por dous_ motivos: un a ins
tauracion no ;sistema de valores, 

· cultura is e vi!ais, de · Gal iza do 
_ ins:tinto de coriservac:ióri e _o me
do, que son tota'lm~nte patentes , 
E é algo moi-t;:urio·so. Teño a so.r
te· de coñecer a moita xente de 
Galiza ·e a -sintaxe, a construción 

· das suas frases, · os tonos de voz 
qu~ fan, están sempre J?rotexen-
do a sua s~guridade. _ 
• , 'Despois penso que a estrutü-

brativa~ dui:iha xente ql,Je_ está re- · 
.trasada: El non -fai sinónimo de 
autonomia e liberdade. dun povo
e liberdade dun ser humano. o 

. señor Gonzál-ez levaríasé unha 
s-urpre.sa : ~e soubese que o 90 por 
cento dos nacipnal~stas sano por- _ 

- que queren ser libres como. ht1- · 
manos. Ou~ sexa que o nacional is-
-me non é só unha-teoria de libe-
_ración nácional senón que pro- . 
fundamente _é unha teoria de li
berdade · nacional e socia·1 son 
completamente contraditória·s e 
só fai uoha excepció1;1 que é para 
España; Cando se fala de España -
si qu"e o entende,, e asi eú digo 

_ qµe 'fai -unha comprensión_ tascis
la ~fo tema, e ··non teño nengun 
reparo en dicilo: a comprensión 
dp nacionalismo do señor Felipe 
González é completamente fas
cista. 'O de Cataluña ·non o en-

_tenden e o de Galiza enténdeno 
a inda menos. -_ - · 

-Pero si entanden un pouco. 
· o feito ·nacional ou diferencian 
. do País Basco, de Cataluña. -

-O_ q~e pasa ' é que a loi~a ~n 
Galiza n·on contén · u11 factor 
aglutinador burgués que nos sé-

-culos XIX e XX é determinante. 
Asi ~s movimentos de liberación 
nacional que· teñen contado cun. 
ha burguesia téñeno tido moito 
máis fácil. Nos países onde a 
bur_guesia foi treidora aes intere
ses nacionais, c9mo na Galiza, e 
nun momento determinado no 
País Basca, téñeno mais difíc il. 
Moito, moito máis. 

-Sínteste optimista apesar de 
todo? - . . 

-Síntome. Penso que hai un
ha causa que as democrácias for
mais si que .permiten, máis ou 
menos, e é que cando os povos 
queren ser, dalgunha maneira po
den chegar a ser. Diria que tanto 
para Cataluña, como para o País 
Basca como para Gal iza1 para 
Andalucia, para o País Valenciá, 
para os Paises Ballears ... 

-Ou para o conxunto dos 
Paises Cataláns... ~ 

_:,Exacto, pero nos países ca
·ta láns é evidente unha causa que 
non queren ser, eis a d iferéncia. 
Para min os Pai'sos Cataláns é o 

· claro :exemplo de causa pala que 
·loitar, de proselitismo. A miña 
identidade eu loito por ela, pola 

· sua defensa, porque a história 
condenounos a estar sempre en 
resisténcia, · pero pensO' que en 
democrácia formal, apesar _do 
moi difícil que nolo poñen os so
cialistas a nivel de liberdade na
cional ; porque son xacobinistas 
por tradición, non me ten preo
cupado porque ilós taremos o 
naso camiño, e Galiza fará o seu 
e se non o conseguimos é que a 

-· vontade popular non estaba da 
banda dacó, e que a part ir dun 
certo ponto deixamos de ter o 
respaldo -desa vontade e nese mo
mento non irnos cair no fascismo 
de pensar que o naso pavo se 
equivoca. 

A m1n o que' máis me preocu
pa é a trarñpa fabulosa que hai -
mor;itada por todas as forzas po-
i íticas de estabelecer a dicoto-

. mia: ou se é nacionalista ou se é 
de esquerdas, e iso incrementou-

- se pala incapacidade das esquer
das nacionalistas- de se organizar, 
digamos dunha maneira presen
tábel e maioritária. 

--Sempre . hai unha cou"sa que 
gostaria de que remarcases, é que 
no "Camp Nou_" houbese unha 

· cantidade de xente nova real
mente impresionante. Qué análi
se fas deste fenómeno?-

-Nós somos uns imbéceis, 
uns burros. Uns burros que co- · 
mo -cidadáns eremos no xogo· 
que a clase poi ítica -nos apresen, 
ta. Hai unha realidade-que é a de 
que os pavos non ·son ideas, .son 

_ realidades humarías vivas. Pensar 
que aqueles· seres_ humanos ·da 
comu.nidade catalaña que agora 
.teñen quince e dezaseis anos non_ 
se interesan polo seu porvir, non 
lle iriteresa .o seu país, o seu fu 
turo ... , pode· haber motivos para 
cair- nese erro ... pero é un inmen
so erro. Nós ternos chégaoo, grá-. 
cías ás nasas decepcions, unha 
·xeración que viu como erí dez 
anos 'renunciou a todo,. e que· os 
nasos compañeiros por ocupar 
unha -poltroha, ademais normal
mente mal pagada, · eran· capaces · 
de deixar es · seus princípio, pa-

: récenos que· se pode xerali~a~ . 
Non lembrámo's algo ',determ1-
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"O difícil -é ser radical 
sen cair ria fanatismó, 

. e ademáis 

ser un radical feliz" 
nante: un país é como algo vivo, · 
cunha série de inquietudes, de 
renúncias tamén, de mediocrida
des, de capacidades, de persona-
1 idades, etc ... 'A min non me es
traña nada que, se iso é un país, 
a mocidade que sube -e a moci
dade está normalmente e xera
cionalmente máis preparada vi
talmente para ser vangarda de 
demandas e de cuestionamen
tos- estexa en primeiro plano. A 
min alédame-moito velo, confir-. 
ma a miña tranquilidade e espe
ro que esa tranquilidade non mu:. _ 
de en conformismo. Se non fose 
as í, pensaria que me estou equi
vocando e que teñen razón os 
outros. Estarinos decindo tantas 
veces que preocuparse poia reali- -
dade cotidiana do país, qué isa 
quer dicer ·ser nacionalista,. é ·un 
acto vandlico de ideoloxia, que 
chega un momento no que rema~ 
tamoi; créndoo e resulta ql!e ao 
pouco descobrimos que non éra-

. . mos uns parvos, que os.nosós há
bitos non era'n parvadas, e entón 
os nasos fi llos tampoüco! ! _ · 

. Cataluñá é porque nós quere 
mos .que o sexª, pero éo no devir · 
histórico, é a decisión de sei~ mi
llóns de· persoas ·de ser, de con-· · 
formarse, de se organizar, de 
conviver, e cando isa é h istorica
rnente, síritese nas capas socia is ·e 
en todo; ·E: desde que, sobretodo 
as forzas teoricamente progresis
tas, chegaron aó poder, semen-

. tan continuamente a_idea de,que · 
o -nacionalismo é unha espécie de 
ideoloxia . residual, porque para 
ele5 .éo, como dixen antes. O que 
_pasa é que eles sernpre se sinten 
acosados desde a ·direita .. e o dia 

·que descobran que a acusac.ión 
profunda, -que o entramado da 

·'. 

'• l 

sua filosofía, n.on se ataca desde ' outras cousas? 
a direita senón que ven da sua es- -Non me cansa, porque non 
querda, que fallan -por ser dema~ hai .riada que me preocupe tanto 
siado de direitas, ese día, se son coinO o meu porvir, por egoís- · 
honestos, desesperarán. . mo, e tamén por egoísmo o da 

-Pensas qu_e a xente nova se- xente que me rodea. Como ese 
rá capaz .de ser a conciénc!a crí- porvir está completamente .con-
tica dos nosos polítfoos o_u farán . dicionado polos problemas polí
algo máis e ti daslle algo áos xó- . ~ ticos, non .me molesta nada. O 
venes?, é certo que se a nosa xe- que pasa é que por ser un~f:¡a per-
ración non ternos todo perdido soa que nunca se preparou . en 
témolo case todo. ' :· pol·ítica, non quero ser ·· político 

. '--N9n, non ternos perdido. profisional, e sempre . me vin 
Porque nós estamos deslumbra- obrigado. palas circunstáncias a 
do~ polo que é o poder. Nos fe- falar continuamente de política 
nórñends sociais hai o que é cla- pois de seguro que digo moitos 

· ro e o que é soterrado. _ · · disparates, e sobretodo estou du-
o millón e médio de persoa~ : bid_oso na relación conti9o-'res-

que saiu o Onze de Setembro es- ponsabilidade procúpame moito. 
tá na sua casa, e non é que mu-• Se cndo se 'tala de· música alguén 
dase de ide·a. Vai vivindo normal- di unha barbaridade sabe que te·-
mer;ite, vai militando no que po- rá unhas consecuéncias relativas; 
de, uns · dando· .clases de ·catalán, pero cando ·se fala de .causas tan 
outros erisinando aos seus fillos . delicadas na · sensieilidade da 
a falar catalán ben, outros.dando xente, un ten moito · medo a se · 
recita is, outros... igual que· no · equivocar, e ·sobre.todo cando un 
franquismo bordábanse "senye- ten créncias · radicais. · Porque 
ras" nas casas. creo que o radicalismo é moi di~ 

Pemio que un país é t1n país e fícil. . 1 · 

que a sua e'$pera·nza non está só -!Vláis nestas condicións ac-
na sua xuventude. tuais ... 
-O ·constante discurso político 
que te ves obrigado a facer ás ve- -Si; e,ademais ser radical sen 
ces por 1esixén~ias de xente, e~-· que iso dé lugar ao -fanatismo, ao 
mo agora esta· enlfevista, non . dogmatismo, ao fascismo mesmo 

, che cansa, .non 'che-impide facer. ·intelectual.. Ser radical sendo dia- . 

logante, tolerante, etc. ,; é moí, . 
-rnoi difícil. Radicalismo fácil é 
aquel que d,ura catro dias, ·pero o 
radicalismo sen abandonar . o hu. 
rnanismo é fodido porque un ten 

. gaRas de . dar un golpe enriba da 
mesa. -Periso que o bon radical é 
o que o é moito e que cada dia 
se está replantexando as causas, 

· 9 outro é -tiñ fanático. E os faná
ticos ás v~ctes fa11 · avantar os pa i
ses, máis en xeral son un. proble
ma. A min desespérame_ un pou_
co que o radiGalismo sexa fonte 
de frustracións, quero que o ra
dical sexa fe.Hz, porque se traca- · 
sa, 9 sistema xa gañou, xa é a s.ua 
primeira vitória: · 

-:-Un pai e unha nai queren 
sempre aos seus tillos (escóitanse 
risa_s); ao longo de todos estes 

. anos das tuas cancións e musicas, 
cáis .son as que mais queres? 
. -Sémpre'·· penso que resposto 
como un tópico pero non hai re-

., médio. Irracionalmente, visceral- · 
mente poderia . dicer que amo 
moito "Amor · parti·cular", que 
amo "·La carn;:o de amor"; que 
amo moito unha canción moi 

· tonta, "Escriu-me aviat'; .. : Pero 
supoño que é polo meu estado 
anímico de agora. Sereamente 
diría que cada canción represen
ta unha época, ün estado de áni--
mo ... ·· 

---Co tempo, voltácheste máis 
. sensíbel, máis sentimental? 
· · -Pensp que ·non. O perigo da 
idade é que un se vaia facendo 
de pel máis dura con moitas cou
sas. Cando un é mozo está tan · 

· preocupado por reafirrriacións · 
interiores que ás veces emprega 

- . '. 

-~'A ·reivindicación 
· nacional é un · -

dos Qrimeiros QOntos 

de Q~rtida p_a __ ra_~-
reivindicación social" 

un certo caparazón de -insensibi
lidade para aseg_ur.arse a si mes

: mo. 
C~eo que. un dos perigos 

maiores do ser humano é acostu
marse á me.díocridade, insensibi~ 
lizars.e. Acostuma-rse ao medo, á 
violencia, á degradación da hu
manidade. 

-En qué lugar situas o amor 
na tua vida? . · 

-No primeiro. Tanto concei
·tualmente como fisica ·e vital
mente. 'Corn;:eitualmente porque 
todo o que teño feito nesta vid a._ 
é por amor: -protestei, fun anti
fqmquista, son nacionalista, es
tou a favor das Jiberdades ·etc.· .. , 
por amor. ·_ Vitalmente . porque 
a inda que son unha persoa que · 
precisa doses de · soledades para 
estar ' equilibrad.a non son capaz 
de viver sen unha . per~oa amada 
·ao meu lado. Digo ·Unha, porque 
me .resignei a pensar que son un 
carca e que son unha persoa pre
parada para a parella e non para 
un amor múltiple. 
. Para min o . amor é a fQrza 

motriz e agradaríame que o fose 
dos actos do ser humano. 

-::.Como che agr:adaria que te 
tratase a história? 

-Espero · que non me trate 
porque se o fai é porque terán 
pasado causas tan .pouco jmpor
tantes.:. Os meus ·amiguetes, os 
meus compañeiros, gostaríame 
que me Lembrasen como compa- · 

· ñeiro estético e ético seu, sen 
máis mistificació.ns, e tameñcun 
pouco de ternura, que me recor
dasen como -un companeiro pero 
a · história que me deixe tranqui-
ló. . . 

-Veste como un velliño? . 
-Véxome. Serei rosmón e . 

contarei batalliñas: Serei un velli
ño .moi cansado por.que non terei . 
demasiada vitalidade. lso se che
go, pero se estou ben e teño un 
bon bastón seguro que farei -moi-

· to a puñeta. 

Texto: 'MONTSERRAT MINOBIS 
Fotografias: XOSE M. ALBAN . 
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c·omo quen di 

Este é o Xan, 
é este o ·xonh·n 

MAl\!UEL LUEIRO REY 

Meu amigo Gustavo Luca de 
Tena, talando da erase dun cer
to periodismo que . hoxe se fai 
(periodismo entregado de cheo 
ao poder, e digo eiquí agora 
poder como facultade omnipo·-

, tente, forza absoluta e arbitra
ria) que un se pode. atopar 
-adevertía- con que nun día, 
cando un avión coreano cubre 
unha operación de espionaxe 
voando sabor te ritorio militar 
·soviético i é. derrubado, se nos 
sirve a noticia decindo "que é 
un crimen de lesa humanida
de'', mentras que oufro avión 
que recibe un foguete nortea
mericano, ou mentras tamén 
que os "gorilas" somoclstas dis-

. paran contra campesiños inde
fensos en Nicaragua, a noticia 
non se da, e si se da faise cos . 
termos seguintes: " se han lle
vado a cabo las siguientes ope
raciones en defensa de la liber
tad" etc., etc., etc. 

Cando as palabras de Gús:ta
vo ainda estaban quentes, e, a 
alguén pod íanlle parecer esaxe
radas, colla o xornai do día e 
leo que os avións israelís, nun
ha operación mili.tar de estrate
xia . relámpago i ·audaz, como 
soio os israelís saiban facer 
Oembrados "da guerra dos seis ' 
días") atravesan o Mediterrá
neo de cabo a rabo., caladiños, · 
moi oufos pra que ninguén os 
vira, cáseque arrastroxando as 
nubens, b tando no ar mesmo 
duns avións pra outros iso que· 
os avións percisan pra poder ca
miñar (hastra había xornais 
que traguían unhos dibuxiños 
moi ben feítos, sinalando a ru
ta, o ponto onde ~'bebían" os 

. avións, i uns punt ños que ian 
marcando o rumbo) deixan ca ir . 
dabondo as bombas nun· lugar 
de Túnez, "regresando a sus ba
ses sin novedad, unha vez cum
plido el objetivo". N0ticia que 
se deu como exemplar dentro 
da estratexia mi.litar, pois os 
avións israe ís, non soio burla- • 

. ron tódolos· postas de vixilan
{l cia dos distintos pais_es medite

rráneos (que. debían de atopar
se. dormindo, i eso é pan comi
do pra os israelís)'serión que ta
mén burlaron a ise "país flo
tante" das forzas marinas de 
USA (incluido o "Sarat9ga") 
olJo vixilante do mundo occi
qental, que nese día tamén de·
bia de estar. dormingo. Mais 
pouco despo_is, un comando pa-

lestiho apodérase .
1

do trasatlán
tico italiano "Achille Lauro'~, i 
·a noticia do secuestro enc)le as . 
páxinas · dos . xornais · talando -
dos piratas, -condenando, xusta
mente, o ac~o como acto de te-
rrorismo;· · · . · . . . 

Pero '7mirade o que· son as 
·cousas-: dous d-ías denipois, a 
xente do ."Saratoga", que xa 
non estaba dormindo; bota ao 
ar catro avións, e como si fo
sen azores famentos f icoida- -
do!, non _teñen nada que ver co 
"Azor'~ do ~'fúneral.ísimo") 
d.éixanse cair. sobor un ' Boeing 
·737" exipció porq-ue·de.ntró de 
il ian dous destacados dirixen
tes - palestinos, un tal Abu 
Abbas, líder do FLP, e óutro 
chamado ·Hani El Hassan, con
selleiro político de Yaser Ara-

1 fat, e obrigan -ao avión de pasa
xeiros a que· baixe :e tome terra 
na base conxunta italonortea
merjcana de Sigonella (Sicilia) 

A noticia é dada conio unha 
operaéión normal de estratexia· -
da de.tensa militar. · dun país. 
Nembargantes t-)ai di.verxencias 
de opinións no ámbito internac 
ci.onal, mais a p"álabra· secuestro . 
non aparece ·por ningún fado. O 
secretario- de Defens nortea
mericano afirma: "Tene.mos a·: 
zones justificadas y una amplia 
lláse legal para hacer lo .que he
mos hecho'~. 

E.u. a p.esares de esforzarme, ' 
non chego a entende-lo. Na mi- " 
ña cachola, os r.azoamentos que 
me 'parecen léxicos, convírten
se nun fume que non deixa ver 
nin ·res. 1 entón vexo que me 
veñen á memoria (le por .qué 
será?) os versós·d.un poeta para- · 
guayo, amigo é camarada,' que 
din: ' -

"Este é Xanr. 
modelado. na súa terra, 
sen rháis ar cun ar tristeiro, 
sen máis fardela ca fardela 

da fame. 

Este é Xohn, 
· chegado non ·ta¡ máis · de ca-

~ tro té!n:les 
.e xa mirando cos ollos outos 
i escupindo r:ohcor sabor· 
- ·., dos arbres". - . ' 

E repetindo o·s versos -do 
poeta amigo e camarada para
guayo, paréceme que fun . en-
tendendo.algo. / 
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Crónica dunha~ situación .· labor.al 

Ferrolterraf: 
entre as.ZUR e ·as ZUD 

. - \ 

· Neste traballo faise un ha revisión da situación . láboral 
de F_errol-terra-: analizando, empresa por empresa, . 
aqlielas que están· en crise. O panorama que nos 

presenta. lupe, Ces, non por real menos desoJador, é o 
marco das novas· movilizacións previstas recentemente 

polos traballaaores de Astano. 

Mentres nos ·anÚnCian -a resci
sión de contratos dos 35 últi
mos traballadores dé Rodolfo 
Lama, de~pois de .cumprirsé 
pouco máis dun ano.do despi
do de._ 140 da sua plantilla, o 
tristemente .famoso .constru-

. tor Xúlio Pisos, que despediu 
sen nengun tipo de indeniza
ción · a 60 traba.lladores, ale

-gando enfermedade · que · lle 
imposibilitaba levar a·. empre- -
sa, (cando estaba como Dele- · 

, gado · de .Traballro ; Alfonso 
Vázquez, actualmente . Direc
tor · Xeral de Traballo na Xun
ta de Galicia), ,poío· tántd, sen 

-· .ter que gastar l:lnha· peseta, 
agás os certi.ficapos médicos, 
pretende agora~ no Hotel- Al
mirante, empresa que· por su-· 
posto ten o nome. de terceiras 
persoas, despedir . a 10 .traba
lladores, de . 30 de plantilla, 
para o cal xa_ anunciou resci
sión de contratos. 

Par outra · pa'rte, o pasado 
qia 30 de Sétembro, consu
mábase o· peche de Armando _ 
Cabalar, S.A., os máis . impor- · 

paro, e ha actualidade traba
- llan 6 meses pai~ ter "djrei-
. to" a estar 3 meses no paro
regu la<;ias. Desde ese ano 79, 
perdéronse máis da metade · 
dos postos oe traballo. Algun-

-ha destas mulleres ten 40 
anQs de antiguedade que ve 
agora metidos en saco roto. 
Como o están -tamén· os 25/28 
anos que teñen · de" média o 
resto ·da plantilla. 

lcotex, que é outra empre
sa do grupo, ubicada no solar 
da· Hispania, está destinada á 
confección. N-esta empresa, 
por temor' aos despidos, en 
negociación coas traballado
ras; estanse cobrando salários 
reducidos. . : 

· Textilfer S.L. , é fábrica de 
redes, con 46 trabalfadoras/ 
es. Está en ºsuspensión de p~- · 
gos e regulación de emprego 
desde o mes de Xuño. O 
"anormal" desta · situación e 
que o mesmo dia que rerT!ata
ba dita regulación, as portas 
da empresa apareceran,pecha- · 
·dás co letreiro · de . "vaca-
cións';.. · 

Alberto Fernández Martín 

cional da Pesca, celebrada en 
Vigo, · recentemen~e, proba 
palpabel de que non hai inte
rés. en reyitalizar a empresa, 
nen manter . os postos de tra
ball o. Pero si pode haber inte
rés no xugo .que -poda dar no 
xogo capitalista o solar. do 
grupo . de empresas, situada 
nunha zona moi céntrica e ca- · 
se privilexiada da cidade co-

. mo é o peirao. ' 

fViovilizacións. 
Ouintanilla cos suecos · 
O dia 1 de. Outubro celebra
ron unha manifestación con
xunta Textilfer S.L. e Alberto 
Fernández S.L., empresas· nas 
que se atopan representados 
todos· os sindicatos: UGT 
CXTG, USO, CC.00, ~ 
1.N.T.G. Deseábase forzar un
ha entrevista co alcalde Ouin
tanilla, pero está ausente. Es-

' té .. home, tan rápido en pro~ 
mesas como lento e lego éri 
cumprilas, comprometérase, 
xa no mes de Xullo, a mediar 
coa. empresa. Parece ser que 
estaba á . ter un ha entrevista 
con empresários _suecos, para · 
incitarlles á inversión na Co
marca. Ditos empresários, fa
cendo honor á sua orixe, "fi
xéronse o sueco". 

Z U· D (Zona de Urxente 
Desertización) 
Con semellante panorama 
diante dos olios, o PSOE quer 
que comunguernos coas ZUR, 
que polo de agora., e polo. que 
se ve., é máis que nada unha -
ZUD (Zona de Urxente De
sertización). lsto é o que nos 
trai a política deste gobernb 
"tan" español. E veñen pro
metendo empresas, como un-

, ha conserveira! Ao meHor é 
que non saben contar os que 
están cos peches e reconver
sións no longo do país, como 
mostra do futuro de progreso 
que para este povo está a · 
traer a entrada no Mercado 
Comun. Total e a ·fin de con
tas o único que se montaron 
foi unha oficina de "soños 
proibid.os", precisamente: esa 
urxente reindustrializaciQn. -tantes obradoiros oe carpinta; 

ria dé toda Gal iza, eón 41 tra
balladores en pi.antilla, aos · 
cais adebedábanselle 5 meses 
d'e salários. -Nesta . oéasión os 
Bancos soubéronse -aproveitar 
da situáción crítica da .;?mpre-· 
sa, ,praticando a .. usura. ·· 

e Hijos S.L., uoha plantil.la de 
36'. traballadoras e traballado- "' 
res, ainda que con m.aioria de 
mullere~. como o restó . das 
empresas· do grupo, dedícase 

As guindas do pastel 
Para rematar, colocar nesta 
desafortunada tarta as duas 
guindas centrais, Bazáne Asta
no. Bazán, · co seu futuro 
arneazarido despidos e regula
cións, que este' ano xa se fixo. 
presente cos traballadores· 
eventuais e a reabsorción das 
compañías auxiliares, pechan
do as portas á criación de 
emprego na eITlpresa. fllans da 

Grupo ."Herederos de 
Alberto Fern~ndez" 

· · Pero esta cadea- de peches e 
despidos non. parece .que vaiá · 

. rematar aqui, e cómo l_ibrarse -
desta peste, sobretodo ·empre
sas nas .Que a ', maioria da .,man 
de obra· son mull~re~? .Este é 
o caso do grupo de empr'e.sas· 
'--'Herederos de Al.t.ierto ·. Fer~ 
nández Mártirí", v:e110 ·empre
sário ferrolán, ubicado na zo
na do -"muelle" ~ · Empresas -
que pár_ecefi tambalearse· para 
ca ir en ruinas nas costas dos · 
.traba U adores. . 

·.Cada · un ha destas empresas , 
ten a sua peculiar história, co 
común denominador eh todas 

-e las dos despidos e regula-
cións. · - · 

A Hispania, S.A., é co.ñeci-
. da popularmente pola "fábri
ca de lápices". Sofre un con-
vénio reducido desde 1979 
con regulación de emprego . . 
T eñen. xa rematado todo o· 

-á confección · de puntBlas. 
Apresentou .o pasado me·s de 
Setemqro suspensión de pa
gos, adebedando tres meses · 
de salários. :como detalle, 
apontar que .o xerente da em
presa é o xenro do ·vello Al- . 

-berto Fernández, Xosé Lüis 
Outón, _coñecido reaccioná~ ' 
rio, ' anticomunista, as(c;luo . 
protagonista eri "cartas al Di
rector" de La Voz de Galicia .. 

Pois detrás de todo parece 
estar . a mesma empresa~ que 
demostra ser a máis interesa- ~ 
da na crise, constando os mes
mos .donas· como os ·máximos 
credores delas, xes_tionando 
pola .contra, outro tipo de 

· empresas solventes como a g~
sol i neira "As Pías", amostrán~ . 
dose tamén reácios a amosar . 
calquer . tipo de información 
sobre a situación financeira 
do grupor 

Unha mostra ·rnáis .é que 
·Textifér S.L. que .ten a paten
te dúnh(J nova red~ sen nós, . 
non acud.iu ·á Feira lr:iterna~ 

· OTAN? . 
" Da oi.Jtra banda, a agonía, 

cada -vez· máis acusada, de As
t.ano, con 3 .. 447'.traballadores 
excedentes, 1.200 . regulados, 
e só 400 traballadores na em-

- presa, e coma sempre, co te-
- Ión do fondo das promesas in-

c.umpridas. · 
. Frente a isto', a Clas Obrei-

. ,ra da Comarca dividi'da palas 
.manobras do sindi.calisrno re
formista e do capital. 

·Só este iníCio de ' moviliza~ 
cións destas empresas en cri
s.e, e o anúncio de novas mo
vilizacións en Astano, abren 
.de novo o camiño da esperan; . 

· za a esta comarca cada dia 
máis asulagada. -

.. LUPE c~s 
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Ainda gue· cada guen fai· os seus cálculos 

A ·liga _dQ fú:tbol seg.ue···-
Despois de ·terse xogado 
oito xornadas bon 
será darlle un repaso ao 
que acontece nas . 
ligas de fútbol e o p'apel que 
están a facer os · 
distintos clubes galegos. 
1 ntentaremos darlles u nha 
visión global pensando, 
sobretodo, nos emi_grantes. 

Se queremos facer u_nha . válora
ción global da marcha dos distin
tos equipos galegas das catego-

. rias estatais, esta pódenos sair 
tremendamente, . absolutamente 
diriamos mellar, subxectiva. Asi, 
ao que a u~s lles pode parecer 

unha boa · campaña, aos "foro
fos", semellaralles u·n médio de
·sastr"e, _porque eles ·aspiran a 
máis. ~. 

O representante en Primeira Di
visión, o Celta (sexa por moitos 

' . anos) parece que colleu unha 
"onda" máis propícia. A sua vi
tória por 2-0' na (tltima xornada 
sobre Osasuna, albisca para al-

. guns róteiros novos. 
Neste · último partido parece 

qe ·se correxiron os defeitos de 
· marcaxe na defonsa, que cada · 
xogador tiña aprendido o · seu 
cometido, a sua función e-, o seu 
h,Jgar no campo e non como nas 
xornadas anteriores~ que a zaga 
naufragaba como veleiro máis alá 

- . . . \ 

· das Cjes en noite de temporal.: 
A inclusión de Mercader, pero 

sobretodo do gardaníeta Pereira, 
que dá tranquilidade a esta liña, 
que manda nos defensas, que os 
coloca (ainda que no primeiro 
partido se· lle esquecese,' de 
obedecer moitas · veces) deulle 
outra fisonomía á defens_a, serie
dade ao ec::¡uipo e .... dous pontos. 

Ci'nco pontos e tres negativos . 
nón se póde dicer que sexa unha 
boa_ puntuación ao cab9 de 'oi· 
to xornada~, por máis que, 
outravolta (lembrensedo partido 
d~ Atocha) as esperanzas este-

. xan intactas. . 
· O Deportivo non .qu.er1 
:· deixár · os postos. de cabeza . 

'A VIDA DO TEU FIL.LO 

-~: ·; · . 
~-

~ -

E. "CHULI" 

º 'teu filio é o. futuro 

. ·- .. - ; . " - - - ·- - .. ~ ... _. - ... - .... ' ,, ..,, .. - - ....... ,., ....... -................. ~ ...... ... "" -

· E se o Celta, na .primeira, ten:ta 
abandonar os. ultimas lugares da ·, 
clasificación, O Deportivo, na 
Segunda, _loita por seguer na,;ea~ · 
beza .da tabea . . · . . 
·A · sua vitória en Mallorca man
teno en terneiro lugar a un pon
to dos dous primeiros. · · 

Borro!J este resultado a imaxe: 
pouco combativa e o negativo 
encaixado frente ao Sestao en . 
Riazor. Parece ·que a reprimenda·: 
do entrenador e as ameazas de , 
"deixar no · banco a aqueles que 
non loiten" deron o résultado, 
axudado todo por unha excelen
te forma de Xosé Lois que, co
mo xa se sabe; cando el ~'funcio
na", todo o equipo xoga e os re
sultafü>s positivos chegan ainda 
xogando cun só ponta, c·omo no 
Sadar onde Aranguren situou a 

Marcha inesperada 
d.o Ourense 

Na _segu.nda División: 8, pbde sur
pre.nder a ·moitos-a campaña · po
sitiva que · ven realizando o Ou-

, rense. A sua cuarta posición non 
era moj esperada a estas alturas 
pola ·maioria dos áfeizoados. Ta
mén o eontevedra c,an 9 pontos, 
un menos que o Ourense e un 
p_ositívo, parece camiñar seguro 
nesta división. 

O Compostela tivo .uns come~ 
. zos desastrados e hai quen augu
ra que a sua vitória sobre do La-
1 in o pasado domingo pode re
presentar u_nha recuper(!ción. 

O · Arousa marcha á par dos san
tiagueses, cos mesmos cinco 
pontos e tres negativos que o La-
1 in, ainda que a traxectória deste, 

. equipo é mciito' máis meritórfa·. 
dada a categoría de moitos rivais, 
a que tivó que xogar os prirr:iei
ros partidos fóra do seu campo, 
debéñdose estes negativos á v_is_i-

ao prmJ.eiro -toque 

Táctica· 

ta ·.do Compostela, pero · tamén 
ao ·paso polo Deza de equipos ~ 
como o Paléncia, que arrincaron 
positivos. · 

Ó Lugo, prinieiro · 
na Terce1ra División 
O Lugo manda na. clasificación 
da Terceira División, por máis . · 

·que. tivese algun tropezo no An-
xel Carro; · 

Pode que ~ste ano, de seguir asi 
as· causas~ consiga un campeona-
to ªº· que _parece · predestinado 
despo1s da remodelación da cate
gori~, sobretodo despois do as
censa, do ·ourense, o Pontevedra 
e o anterior do Compostela. 

Hoxe parece que os seus máis 
·diretos contrincantes son o En- _ 
desa, Alondras, Céltiga e °tyde, 
que lle seguen_ con dez pontos. 

O Ty<;Je nesta última xornada 
perdeu no seu campo diante dun 
surprendente Turista, que ainda · 
non gañara nen ·empatara néñgun 
partido. Os de Barreiro consegui
ron a vitória na vila tudense por 
1~0, deixando ao Lúgo en soli
tário á frente da clasificación. · 

Gran Peña, Racing de Ferrol, 
Fabril e Coruxo, son· outrós . 
equipos que poden inquietar moi 
forte ás pretendidas dotes d~ lí
der · qut ·pretende ostentar o Lu
go. 

Tamén ó Lemos, despo.is ·do c 
cámbio ·de entrenador, parece 
Que intenta levantar cabeza. Pero '"> 

ainda queda moita liga e calque-
ra pronóstico ao tenor da mar
cha actual dos equipos pode es-
1tar condenada ao máis sonoro 
fracaso; ainda que, iso · si, os· 
ánimos · estexan tan crispados 
cmo . en -edjció11s anterioFes1 e 
comecen xa as agresións aos ár
bitros xunto co "baile de .entre-
nadores". · 

-. PUCHEIRO 

. "" .. 
versus. tecn1ca 
RICARDO RIVERA 

Falar do fútbol a un nivel 
exclusivafTlente ·deportivo re- : 

·. qui re c~rto esforzo. Son tantos 
.os fios extradeportivos que o 
moven c:jue xa un esqueceu hai 
tempo o . deporte do ba 16n co-
mo tal. . 

Porén, ·de cando en vez, 
haise que lembrar de que eses 
millonarios vestidos con pan.
talón curto son deportistas. 
Como todo deporte de asocia
ción, o fútbol ba;séase nunha 
·técnica individual e nunha tác-
tica de conxu nto. · 
. Se citamos para as últimas 
cinco tempadas de.catarémo-

. nos da superioridade da tácti
ca sobre a téCl'I ica fndivid ua·1. A · 
Re~I Sociedad e o AthletiG do
minaron catro dos~cinco anos, . 

, e todo-por ~n mellar esquema 
táctico: 

Os donostia(ras-sempre ba
searon o seu ~ogo nun contra- · 
golpe ·mortal .no que ci.ntilában 
as súas mellares estrelas: Za
mora e López Ufatte .' Sen dú-- .' 
bida dous X:ogadores dejne~iá
bel calidade técnica. O r·~sto · 
era un a:pelotonamento de-hó
mes, apé!t"entemente desorga
nizad.o .pero realmente: eficáz, 
ao ·redor-da sua outra estreta: 
Arco.nada.' ·. ' · - · ' · · 

A Rea:1 s~mp.re prat-icou-un 
fútbol fe9, 'soso e aborrido pero 
terribelmen.te prático. · Dous 
campeonatos de liga dan cré
dito a todo 'o clevandito: 

O Athletic_ten un· esquema. 
parella de apelotona mento pe
ro o seu-'fútbol ainda écmáis · 
aborrido que o dos,do.nostia..- · 
rras. Semelfa m;árs _rugbi que 
fútbol· e· só as' ineividualidades . 
de Sarab'ia e Argote !;>rilan con.. 
luz_Propria. Out.ros doY:sJ:ítulos 

ligueiros tan bon o esquema 
"clementina". . · 

· Pero, ademais disto, hai 
que engadirlle aos dous un 
terríbel espírrto de sacrificio, 
ünha preparación física envi
diábel e un ha · capacidade de 
sofrimento que tal semella 
causa de mártires. 

· .Pala oUtra banda están o 
Ban;a e o Madrict cuns xoga< 
dores te.cnicamente superio
res p~ro con esquemas máis 
febles. Só o ano que o ·Ban;a 

· trocou o seu esquema mara- -
· donístico por outro de "t<>dos 
para todos", (cun Schuster in-

. comensurábel), amosou que 
se adema is dun esqUema coe
rente e compacto hai unha 
técnica ·suiperior, as causas 
son doadas e o Barca pareceu 
·un.ha apisonadora. · · 

Porén, o Madrid émpeñou- · 
se 'en facer o fútbol máis es
pectacular e rematou moitas 
veces de segundo, pero man
tén unha liña diferente·. Indivi
dualismo criativo, improvisq
dor e agradábel pa~a o af~izoa
do se sa i ben, pero que chega 
ao caos e o descontrol total 
cando non funcimia. · 

Este . ano. encheuse ainda 
máis de figÚras individuais na 
procura dun éxito· xa impres
cindíbel. Actualmente é o nie
llor fütbQI car~ o público (e o 
máis abeftó ao átaqt:Je), pero 
compre saber. se é 'suficiente 
para conquerir un título de 
liga , 
· Din · os entrenadores que, 

car:ido s·e vence, a táctica é 
boa, pero. eu ·S~go a pensar-que 
·se se xoga ber:i e ao ataque 
pódese gañar e ademais ofre
·cer un espectáculo·agradábel. 
O Barca amosouno a pasada . 

· tempada, agora parece que lle 
saiu un competidor. . 
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Alternativas· eleitorais (e 111) 

PAMOGA · .· / -
(Partido da ·Modél G-~! 
~ • • ~ • • • 

1·i1r¡~~ 

. XESUS CAMPOS crac1a autónoma, que fan do 

Trátase dunha formación _ 
política de orixe ourensana 
que integra no seu seo a diver
sos colectivos pe representa
ción estético-ideolóxica que 
coinciden na necesidade de 
formalizar a indumentária é
tico-visual das capas médias 
de Galiza, guiados polo con
vencimento de que non hai 
estética sen etiqueta. Entre 
estes colectivos . est~n o -BA
TALLON DE MODISTILLAS, 
MOVIMENTO DE PATRONS · 
LUAR (escisión estético-fer~ 
mal do extinto partido lusitano) 
e PASARELA DEMOCRATl
CA GALEGA. O PAMOGA 
pertenece á Federación 'Inter
nacional de Partidos Presentá
beis e está homolog_ado polo 
SECRETARIADO INTERNA
CIONAL DE LA LANA. ' 

Costureiros da· cidade das 
Burgas, dependentes, divor
ciados e n·acionalrstas arre-

. pentidos se11 patilla e con co-
leta integran esta formación, 
que ·tamén inclue nas suas 
filas a destacados membrosda .. 
aristocrácia obreira . _ 

·o PAMOGA ·ten como me- · 
ta volante a adecuación do 
corpo social galega ás . novas 
esixencias corpóreas que a 
largueza e abuso de guata im;
pón no galego médio, orixinan
do, pola falta de homologa
ción · indumentária aos países 
da CEE no terreno físico-repre
sentativo graves eivas e defei
tos físicos aparentes~ meso-

OS EIDOS 

2ª eqición completa 
e ampliada 
da obra de . 

-:~ Uxio Novoneyra 
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galego coma tí unha ' impre
sentábel pértega ·andante con 
escasas posibilidades de inte
gración formal nunlía Comu
nidade Económica euxos paí
ses n:iembros ·visten ao Con
tinente duns ·hábitos diferen
ciados e alternativos á medio
cridade imperialista· dos USA. 
. Liderado póÍo economista 
Arnolfo · Dopringue, autor de 
inumerábeis citas enxeñosas 
para tertúlias noitébregas, así -
como de diversos ensaios ·de 
grande difusión como SEMIO.: 
LOGIA DE ·LA CHEPA. EL 
CANON DE PRAXITELES Y 
LA CAMISA DE CUELLO RE
DONDO ou · PATRONES Y 
PROLETARIOS~ LA LUCHA 
DE CLASES EN El PROBA
DOR, e destacado slibmari.,. 
nista · deportivo-empresarial, · 
especializado na economía su~ 

- bacuática en Rio Revolto, o 
POMOGA canta no seu CON::. 
SELLO DE DIRECCION-con 
famosos profisionáis da talla · 
40 como GIANCARLO Vl
.MIANZZO. · LUCY TANIA, 
FLORENTINO CACHARRO. 
TOMÁS CAQUINO, RO'DOt 
FO VERGANTIÑOS e . RO
BERTO CUTREMÁNS, todos 
moi coñeddos nas súas casas 
á hora de xantar e asíduos de 
táboas redondas en diversos 
concellos de Galiza. 
· Cunha ·máis que · notábel 

implantación nas cidades máis . 
importantes de Gal iza; en cada 
unna das que ten abertas se-

. -

·des nas duas ruas máis cén
tricas, abertas .en horário co-. 
mercial e pechadas os fins de
semana agás a de V,ig,o, que 
está aberta -os sábados pbla 
ta-rde. Conta tam·én con várias 
sedes abertas para atender 'á.s 
necesidades das comunidades 
galegas da emigración (Lon
dres, París, Kong Kong, To'5.io e 
New York . . 
. Segl!ndo o PAMOGA,- Ga
liza preeisa d_unha urxente a
daptación est~ti _ca aqs hábitos 
con:iunitarios e ne9esita asi-

ARNOIA, 
ARN.OIA 

. mesmo afortalar as suas rela
cións intefnacionais, 'funda
mentalmente coas Repúblicas 
de China e Portugal. A tal fin, o 
PAMOGA ten . estabelecido . 
importantes contactos coa 
Preside_ncia_ do Goberno espa- _ 
ñol, así como coa lusitana 
ALIANCA- DO LINHO. 

, ,O PAMOGA oferta unanF 
icioso e ben estruturado pro

. grama de gob~rno, concretado 
en diversas revistas.monográ
ficas, así como a modificación 
dc;i Lei Eleitóral, co gallo ,de 
reducir . notoriamente o perío
do lexislativo para dotar á _ac- . 
ción de gobemo dunha maior 
operatividade. Par:a iso, o PA
MOGA propón a celebración 
de duas consultas eleitor:ais 
por, ano, correspondénqose
cas temporadas de primavera
verán e outono-inverno, .elimi
nandó deste xeito 'o risco de 
esgotamento e desencanto do 

. eléitorado pola falta de ade
cuación popular -ás. novas· e 
diversas 'esixéncias dunha so
ciedade en contínua transfor
mación-. · 

Frente á oferta eleitoral do· 
PSOE, caracterizada por un 
discurso de aparente moderni
zación, qué á vista do anticua
do look do seu candidato, to
cado de anchas garabatas, ca
belos á moda do 73 e preistó
ricos cortes de traxe visíbeis 
nas anticuadas !apelas e tona
lidades cromáticas -cercanas á · 
tristura das pleñideiras cando 
non ao inconcebíbel óptimis
mq incorísCi~nte das propos
tas de Don Algodón (moderni
zación en abstracto que máis 
ben semella limitarse ao de
mencial desprecio do gandó 
vacuno e á alegre sustitución 
da cabana. autócto_na pola su
misión inconsciente á tecnolo
xía tractoril d_os xaponéses), o 
PAMOGA defende a necesi-

X~sé Luis. M~_ndez Fe~rín · 
A todo color'. ·-
1 lustrai 

l lustracións: 

. Pepe Barro_ 

D~seño .Gráfico: 
Pepe Barro&· Xosé Diaz 

dade· de ser modernó e tamén 
aparen~alo, superantjo a sín- -
t~se carna_valesca _ dó patán 
.~ISC<;>tequ~1ro mediante a pro~ 
g!-c;:s1va -eclucación in.dumen--

- ta ria d~s capas -populares. · 
Poren,. os actes eleitorais 

do . PAMOGA oferecen un ha 
e~cenografía alternativa e ni- · 
d1amente diferenciada do vello 
e~q_uema tri_bunário do clásico 
n:i~tin, mediante a presenta
c1on dos seus candidatos_ en 
p~sarelas, de xeito qUe comu:: 
niquen os seus discursos al
ter~ª ndo as su as aparicións co 
loc1m_ento -de coleccións da 
temporada, e . substituindo a 
caduca· simboloxía de pahcar~ 
tas 'e bandeiras por proxec
cións de diapositivas dos no
v.os fotógrafos hercu-linos e 
fondos musica·is de músicos 
electroacústicos vigueses. 
Deste xeito, e segundo a inten
eionalidade de cada párrafo do 
discurso, os oandidatos apare
cerán diante do eleitorado lo
cindo desde o modesto hábito 
.de inspiración maoísta . até o 
máis vangardista traxe de look 
kennedyano, pasando polos 
conxuntos de inspiración emi-

. grante, rural ou os tan logra-
, dos e afamados buzos de liño 

da colecciór - naval inspirada 
na dinámica social ferrolana e 
viguesa, así coma os afortuna-· 
dos modelos da colección EN: 
CROB'S 86 ou os da série 
ACCESO DIRECTO, de gran-

~de aceitación entre mestres do 
interior tanto pola brillantez do 
-dese_ño como polo reducido 
precio dos modelos. 
· ,O programa de goberno do 
PARTIDO DA MODA GALE
GO r_eúnese no volume pro
gramátíco ADIANTE CON 
PAMOGA. ABRIMOS OS 
SABADOS. UNHA GALIZA 
NOVA PARA SE-ÑORA,-CA
BALLERO. CADETE, NIÑO. 

NOTA~ALGUt.JHAS DE-
. MOCf<.ActA.S (cA.Si ToPAS) soN FA 

5Ri"C.ADA S PRA ABORTAR AL
GU NHN~ Po5iBfL5 REl/oLlJ
ciótJs. 

Ll(;.A 
PROASOHTIS TA 
ME<:AóON!IPL/fAQ'S PAAÍLJ. 

PAULO E VIRXINIA 

Bernardin de St. Pierr-e 
Tradución de: : 
Xosé Manuel Martínez Oca 

·QQ·C· edicións i:erais dégplicia 
'lilii ¡¡¡¡(I Doctor Marañón 10 Tlf. 29 s:1 'fa- 29 62 J2 VIGO 
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''Na .Lua": . 
unha: ·pente harmónica . 
antre a . tradición e .o. futuro 
Se a música servise en Galiza como espello onde 
reflexarse a realidade sociolóxica do País, .verbo da . 
·dualidade contexto rural -urbano, este conflito . 
superado com:o tal poderia estar repr~sentado Pº'º (a to, . 
HNa Lua": cinco músicos xóvenes, preocupados cada 
-vez máis polo folclore gal.~go, qu~ asu~en á sua vez ' 
no seu traballo o son dos mstrumentos . · . 
electrónicos como parte esencial da sna 'formación. ·A 
sua teima é a de tender "unha ponte.hanpónica entre a 
tradición e o futuro". Pancho Alvárez (vio lino e 
mandolina), Paz Antón (laúde, cítola e bateria), Darlo 
González (gµitarras), Ricardo Pereiro (baixo,_flauta 
e percusión) e Antón· Rodríguez (flautas e gaita) son os 
·componentes de "Na LLJa"; estas son as suas 
declaracións: _ 

Xan Piñón/orixinal a cór 

-O termo de música celta 
non nos parece mal; este tipo · 
de· música é distinto do con
ceito q_ue se tm_a antes _d~ mú
sica galega. Ha.i un movun~n; 
to en contra do termo, quiza 
debido a unha posíbel confu
sión entre o celtismo como 
mito fenómeno antropolóxi
co de estudoso~~ co slogan de 
música celta. Noutro senso, 
para nós é 111oi importan~e 
porque serve de intercál!lbio 
.con músicos doutras nacións, 
grácías a Festivais como !--o
rient ou Ortigueira, cou~a im
pensábel nqutras nacionalida
des. 

A conversa desenrólase no . 
seu local de .ensaio, no Porri .. 
ño e deriva agora cara as dis
tintas tendéncias existentes 

instrumentos como a batería 
ou o baixo? 

-Ben, non todos os te~as 
folclóricos son doados· de m-

terpretar, ten que ser al~o que _. 
nos diga .algo novo e sirva de 
referéncia pra elaborar os 
arranxos. Tennos acontecido 
de atopar algun tema e non 
saber qué facer con él. , 
. -Cómo se materializa ese 
interés _ manif esto que tendes 
pola música tradic~on~? 

-Xesús Bal y Gay, Castro 
Sampedro e Dorothe Schu
bart ·como estudosos e o Con-

· no "folk" internaciorial -a0 
· longo da sua história. . 

-U nha delas é a da música 
brasileira cando se · converte 

. · greso de Segovia tamén é útil 
porque ponnos en contacto · 
con grupos de fóra~ está or
ganizado polo· ''Nuevo Me.ster 

. de Juglaría" en memoria -~e 
-Agapito Mara·zuela· (folclons

, - ta castellano de moita: sona). 

b " " " ·en " ossa-nova ... ;. o _ . regae, . 
que xurde en. Aama.ica e e 
electrificado ao che~ar a Lon
dres. As nosas· referencias ne~:
te sertso son Alan Stivell_, .. Mi
lladoiró Chieftains ... ; a pro
cedéncia musiCal dq ~P? 
,ante~ 4e formarse era m01 ai
versa e nesa conxuntur.a o tra- .-. 

. bailo de xenfo ' éomo a citada 
e algunha máis axudounos a . 
achegarp.os a un riov<? enf o-·· 
que musical.' A ·partir • ?es~ · -
momento · a: ilosa evoluc10n e 
un tanto· anormal, r,orque 
mentres !µ"UPOS como '. Gw~n- " 
dal" denvan . cara estilos . m
concretos,. nós, partindo :4~n-- . 
ha música de composicion 
persoal, estamos centrados <1;c- - : 
·tualmente na procura de nt
mos e melodías galegas. 

~E ~s temas tradicionaís, 
. son' facilmente adaptábeis a 

O ecle.cticismo musical de 
· "Na ·Lúa'.' lonxe de resultar 

-un. cóctel 'embarullado res.91-
- vese min sori: fluído, onde ·as . 
-· distintas influéncias e 'instru-
. mentos' ~atopan o ,se~ sítfo. 

Ademais de' resonancias· me-
-· dievaiS- e renacentistas, no·re

sulta:do final . déixanse notar 
matices de r·ock e ja~z. O se~ 
pri.rneiro ~isco, p~blica_d? ha1 
poucos . meses, ·e o pngado 
ponto de,referéncia. . · 

· - -Ppr .. qtJ~"' · "fetdido con
Charlie Parker.~'? 
, - E en última instánci,a un- · 
ha homenaxe á música de 
jazz, ciue forma parte da nosa 
vida· Istb notase nos arranxos 
dalg{.ins temas. Mesmo D_ari9 
tocou algunha. vez nesta o~da. 

-S6des optimistas a res
peito de EDIGAL, a casa gra-

·badora? · __ 

· -Si, en.pouco tempo coÍí
seguiu tmha ~ande tirada de 
discos, disfro1ta dunha econo-
mía . m"üi sa~eada -e está ' · 
-apoiandó a moitos .· músicos 
ga1ego~. . · _ . 

.:._E non pensades que J>O-
. d'ería servos útil un selo ina_e

pendente donc;le asegurar . a 
supervivéncia do voso estilo 
musicál? . · · . 
· -No noso caso nort~ hai -_ 

queixa con resp_eito 4 graba-.. 
ción,, pois fixémola autó-pro.:.· 
ducmdoa, con liber~ade. Sen 
embargo pensamos que as. 
grandes ·casas de discos están 
fraqueando; limítanse a · un 
pequeno catálogo de· música, 
e os . grupos pooeríamos te~
tar· de montar casas alt~rnati
vas, pero primeiro . ternos. qe 
cofüar . a mfraestrutura pro
pria do produto a espallar. 

-A outra canle publicitá- · 
ria son os meios de co~unica
ción, que ás veces ~an a se1;1E!8-
ción de tentar unif ormalliar 
os ·gastos da · mocidade co!1 
certos gruJ?OS de rock, marxi
nando a llllÚdo a outros como 
o voso, que tendes unlia ine
quívo'ca lociilizaci6n cando. 

_menos xeografica. -Non será . 
unha manobra soterrada coa 
que tentar de borrar os sinais· 
de identidade cultural? 

..:...Q intento non é soterra
do resulta eVidente que se es_. 
t~os átentos ·á música .que 
rros botan pola rádio queda
mos parvos en catrn ·días. Po
de ser un produto do colC!$
lismo en cuxo caso condicio
na en certo modo a tua. vida. 
O pior é que as ·arquestras .,e . 
bandas galegas deixan a "sal
sa" en aras do que é progra
mado pola rádio, e surprende 
que Ii.o rural a xente goste da 
música· "disco" por exemplo. 

· De tedas formas se .programa- . 
sen moito. "pop" e "rock" na
cional, menos nial, pero o cer- . 
to é que "Os Resentidos" por 
exemplo na. r4Q.io tampouco 
se comen un rosco. 

Este verán viaxaron a Sula
méri~a, onqe polo que ~ontan 
aínda persISten -as raJ.games 
galegas. .. . 
· -Tivemos·, a so·rte de estar. 

no Centro. Galega de Mon1e-
:video, onde. garda:h te_steniu-

. ñas de Castelao e Laxerro que 
andaron por alá. Ainda que se 
ven na ·a hriga de - instalarse 
noutra cultura,, os .emigr~tes 
conservan costumes aqm xa -
desapareéfdos. Os descenden
tes (fillos, netos) están rioutro . -
murido, non fa1an en ga!egq? 

- , agás dalguns grupos rad1c~; 
zados. En Buenos Aires a m
fraestrutura · cultural· está ,moi 
coidada. a todos-os niveis, ain
da. que music.~ente Iion te7· 
ñen informac10n do que se fa.i 

· hoxendia; , a nós feli~itában-:
nos moita& -~ersoas ~~ores ao ... 
ver _que fac1amos muSic~ gale- .. 
ga con instrumentos moder-.. , 

, nos, -porque iso ali d_esc~jíe'.'. 
cíanno. ... · ._ ·. · · 

'.Rematamos falando do pa
pel das institucións (Xunta, 

. Concellos) na proteq~ión ..... da · 
cultura. especialmente nmsi• 
cál. 
. -Non estaija mal @e . a 
coidasen máis, pero se compa: 
ramos a nasa situaéióil coa 

. doutros. países elJ!~P,e~s gQ~a- . 
mos dun cert? pnviléxt<? . .. . -· 

Como quitandoll~ J!Q.P~r-. 
tancía .ao seu .traballo cim que 

. tocan porque "alg9 · hai ,que _ 
facer", e asinten cando se lles 
comenta. se son en certo mo- · 
do "un produto .do pai:o". · . 

. X.M. ESTEVEZ FREIXEIRO . 

Con Zeca. Afonso· en Setúbal 

Entregáfonselle 
os . re·sultad-os ··do Iesti.va1 

" .. 

do 31 de Agosto 
O pasado 18 de Outubro fí
xosé entrega a. José Afonso, 
na sua casa.de Azeitáo, de;> do
ssier final sobre os resultados 
-do F estiváf ·~Galiza a · José 
Afonso," celebradó., con gran.:. ' 
de éxito, o pasaao mes de 

· Agosto. Acompañado dun 
longo . dóssiei: de P1:ensa·, e do · 
matenal gráfico (video, foto-

.· gra.fias .•. ) e sonoro (fitas coa 
grabación íiltegra do Festi
val), entregóuselle .urtha figu
ra esp~cialmente . elaborada 
polo ceramista Pérez Porto 
nos forno~ de O Castro (Sada) 
e . os cartos recaudados ünha 
vez cobertos os gastos, que as:
cenden a 400.000 .pe1:¡etas, das 
que ainda fican 100 ·mil por 

entregar ·aalguns concellé>s e 
entidades financeiras. O Zeca 
mostrou a sua alegria ·polos · 
resultados obtídos e pergunta- · 
ba "serviu para algo?, foi útil 
para Galiza?", e -comentaba· -
que nunca se tivera feíto un 
acto de semellante magnitu
de en Portugal, o que corro
borou ·o próprio Zé · Mário 
Branco, co qu~ falamos, quen 
tamén gabou ao público á~is
tente "aturaron con entusias
mo até 9 fin apesar de tantas 
horas"; · · 

Públicamos hoxe un texto, 
· lido naquela tarde-noite, que 

refresca .a memória daquela 
· importante xornada. 

x~c. 

Con Jos~ Afonso , 
_a procura . 
dunha tnañá· clara 
Desde a .tua voz;, hai xa per-

. . to de 20 anos, ternos copie:- . 
zado unha trav~sia que nun
ca· acaba. · Engaiolados na 
·corda fluvial do teu canto 
abandonamos os recintos da 
sombra para seguir-te. Guia
dos p_or ti · ternos suportado 
o peso das· grandes ameazas 
e pervagado na esp~sura das 
trevas. Desde aqueles dias, 
filias da .µiadrugada, polas 
praias do mar. en rota de so
lid'ariedade con todos os que 
erguen os seus remos contra 
as serpes, agardamas por al
guén que prometía verde oli-
vo da flor d_o ramo. -

Nunha rua-.... de Porto ·es
coitamos un día unha can-

. cióh clara de traballo, roda 
para amores novos, ou ta
vez .un brado imenso de -po- . 
vo en ánri.as. Por tras daque
las -xanelas cinco menmas 

· tristes, pom_bas grises. Unha · 
segue senda miña. Oütra 
tua. Outra de, quen a apañar. 

·Toda a xente pronunciava 
.un nome en chamas, Catari" 
na; unha_ foguejra, por trn~ 
daquelas xanelas. m~drava 
Catarina en · árvotes verme
llas, Catarina era toda a xen
te, dentro ·da casa Cáta.rina · 
medrou en lume de ira O 
Aiemtejo viu ·nacer ese .f'un-

. go por tras d~quelas xanelas. · 
A tua voz convoca eses dias 
de Porto, cando comezamos 
a inacavável travesía de ti-= 
berdade, ha procura dama-

.' áiclara. · 

· . . ~eguimqs ~ b~,ira do tjo 
até.· a sua: extmc¡on no, por 

-~ das -águas~ 9úe ~empre e bo7 
ca de no1te: Ali cantavas ti 
con· música riaclda: da .fonte 
dos. dllos'. para atinxir en cor 
·de· funóri os campos de Ca
moes; ~ 'Viñeras no comboi~ 
descen<lénte. de Fernando 
Pessoa. "".Babearas no lugar · 
onde acougan os .ventas e as 
fouces ouvean.-' Nesa abra 
dos pe:lxes dorinidos medra- · 
va un vexetal· de paixón.que 
aconsellava aproveitar as ho
ras· de luz, ·teun_ar sen medo; 
asinalat ·.con: cravos verme-

. llos as curvas d·a-estradá on
. · de . flóriron tantos . cbrpos 
. asesin·ados, cons~ruir - unha 

Cidad_e livre. . . 
· Hái unha cidade construi
da por m~ de Pt!~ra e água 

no Alén Mn'io. ·Chamamos.: 
lle Compostela. Nós chega- . 
mos un Ciia até os seus arra
baldos e logo entramos e fo
rnas donas das nias portica
das, µos· territórios fechadqs 
en vidraza, en salitre de vo-

. lµtas frutais, en alturas inu-
. manas como barancos onde-· 
voan águias entre o bronce. 
dos cumes. Ti .viñas as veces 
no ·comboio ascendente ou 
na f alua do rei Afonso a ., 
:vender azeite, farinha e cai- · 
xas de música. Desembarca
vas toda a rriercadoria nos 
cais do Ulla; eJ1.c.hias coa tua . 
voz o siléncio monacal . da 
Quintana· dos Mortás, a cla
rldade de agra aberta adían-, 
te da· serra do Obradoiro. 
Erguías os nosos corpos. Da
vas nome aos nosos entusias
mos .. San_tiago de. Co~poste
la aceitou ser chamada 
Gránd.ola, terra da fra.terni
dade. · 

A travesia continua. Ain-. 
da - ternos que vencer o de
serto gue se extende entre 

_ nós e Urga. Ainda non arde- . 
na o pavo en Grándola ·nen 
en Compostela. Pero ordena 
dentro de · nós a palavta .e a 
música de fosé Afonso· que 
prómete verde olivo da tlor · 
a.o ramo. Desde hai vinte 
anos esa voz ecoa dentro das 
ci4ades livres que soñamos. 

"desde entao a bater 
no meu peito em segredo 
sinto urna_ voz dizer: 
teima, teima sem, rn.edo." 

X.Mª. A'LVAREZ CACCAMO 
' Coruxo, 28 Agosto 1985 
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ALFONSO MAGARll\IOS 

Fíxose unha lista de persoas 
cuxa preséncia en Cuntis era 
considerada desexábel, deter-

. minando a sua proscrición e 
desterro. Nela figuraban Sabi
no Sueiro, Sérxio Goniález e 
Manuel Rodrí~uez, (os tres vi
cµios da iarroquia de Arcos 
de Furcos ademais de A veli
no Ares, rancisco Lois, Ma
nuel Ahoy, Xoan Xesus Gon
zález, Manuel Alonsoi Antó
nio Aboy Torres, Francisco 
Porto Touceda, Pablo Baños 
Mariño, Xosé Pena Sayáns, 
Ramón Fuentes Sayáns Lime
-res Campos, Maximino Pardal 
Fabeiro e Edilberto Lois Cou
so. Nun artigo máis pormeno
rizado espero éstabelecer a 
sorte de cada un deles despois 
dos sucesos de Xullo dé 1936. 
A meirande parte deles vaga-

; ron polos cárceres de Ponte
vedra ou a Colónia Peniténcia 
de San Siníón; foron xulgados 
en Febreiro ae 1937 en con
sello de gueria · sumarísimo e 
condenados por "delito -de re
belión militar" ou por "auxi- · 
lio a la rebelión" con pena de 
reclusión perpétua, .que ·seria 
posteriormente revisada e da
ría lu~ar á sua excarcelación 
despo1s de 1941, segundo os 
casos. Alguns coñeceron ain
da . outros cáréeres fóra de Ga
liza e a sua liberdade demora-
ríase máis. · 

Pero hou bo tamén pasea
dos e vítimas mortais. Tal foÍ 
o caso de A ve lino Ares e 
X0án Xesus González. Com
pre · engadir os nomes de Sér
xio González, de UR; e Ma
nuel Rodrígue.z, de IR,,_,ambos 
os dous de Arcos de t<lircos. 
Espero poder reconstruir a ac
tiv1dade pública deste último 
como alealde de Cuntis e a 
sua dramática morte. No que 
res¡:>eita aos incidentes do ·19-
21. 7.36, o seu papel é xulga
do polos com~añeiros sobre
vivintes como 'moi pasivo" e 
"pacífico'1

• Conduta que; 
nembargant~s, non o puxo a 
marxe da persecución. Sabi
no, Sérxio e Rodríguez figu- . · 
raban na lista de deportad9s. 
Estaban xa citados para se 
apresentaren en Cuntis. Ro
dríguez acudiu xunto a Sabi
no para conferenciar sobre a 
situación. Tomaron a decisión 
de non se apresentar e fuxir 
ao monte. O exalcalde voltou 
á súa casa de. Ducio ás 3 de 
mañá logo que esta fose re
xistada polos falanxistas. Can
do, á sua vez, Sabino estaba ·a 
ponto de se tirar ao monte, 
viu perto da.sua casa do Piñei
ro un grupo de homes fuman-

. do e non escopetas. Eran os 
· falanxistas. ·colleu 150 pese
tas e saiu pola porta de-afrás. 
Ao amencer do dia seguinte, 
desde o Castro, sentiu chorar 
en Ducio e pr.esumiu qué co
ll~ran a Roqríguez. Efectiva-

. mente, ·o excalcalde ñon ·acu
diu ao monte: decisión tráxi
ca de última hora que lle cus
taria a vida. Preferiu entregar:.. 
se, confiando na sua inocén- . 
cia e na boa fé do novo alcal
de, XZ, asi cómo en Casa·s, 
político ¡:>ontevedrés de indis
cutida influéncia e considera
do como _pai natural de Ro
dríguez. Tamén Sétxio caiu 
na mesma obcecación: .entre
gouse, .confiando en XZ e 
máis no xefe de Falanxe. Es
ta confianza foi a perdición 
de ambos os dous. · 

. S érxio foi deporta-do a La
lin, á casa de pai de XZ a Vi
la de Cruces. No mes de Xa
neiro de 1937 apareceron os 

· seus cadáveres nunha cuneta 
perto de Merza. · · 

Trinta e dous meses 
escapado_ 
Polo contrário, a desconfian
za salvou a Sabino, ainda que· 
·cun alto précio de sofrimen
tos e soedade. Trinta e dous 
meses (Xullo 1936-Abril 
1939) vagou polos montes de 
Arcos, con escasas e perigosas 
visitas á sua casa do Piñeiro. 
Cando sentia fame, a procura 
de comida_ obrigábao a baixar 
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Lembranzas .·de -Sabino Sueiró (II) 

deica o tairro de Arcos de En.:. 
riba, na mesma ·parróquia ·de 
Arcos. Moitas persoas o viron 
vagar durante aqueles longos 
meses polos montes e carba
lleiras. Non houbo, ao pare
cer, denúncias e · si, eñ cám.: 
bio, comprensión e axuda. 
Lem bra curiosos e ao .mesmo -
tempo " dramáticos Ü).cidentes; 
que -lle ocorreron \ durante 
aqueles meses. A i10ite do pri- · 
meiro dia de estar no monte 
(entr~ · o 2-0-1. de Xullo), bai
xou .-a carballerra chamada· das 
"Manguelás". Tiña fame · e 
pr~cisaba comer. Ap~eceu ~~ 
senor -de -.Arcos que ia botar a 
água. Informoulle que xa co.: 
lleran a Sérxi0 e Rodríguez e 
que os levaran deportados 
para Lalin e Cruces. Sabin.o 
pediWle pan e carne cocida. O 
campesiño díxolle que iría to- . 
dos os ·dias e que non pasara 
f ame. Mentres contou · -con 
provisións, -Sabino demorouse 
no · Castro. V ários · dias máis 
tarde a fame levourto cara o-s 
"Muiños do Bautista"·, por
que o campesiño das. "Man- . 
guelas" non aparecía. Jinha· 
mu.µ~r · est~ba n~ porta do 
mumo •. Sabmo precisaba rou
bar. un pouco de fariña para 
comer, pero a muller era un 
estorbo: non quería facerlle 
dano nen deixarse ver por ela. 
Entón -foille sacár a agua ao 
muiño. M~ntres el~ saiu á pro-

. cura da agu~,. el entrou no · 
muiño e c01ieu fariña. Co
meuna "cru", pero '·'non sa-

. bia ben'', confesou. Regresou 
. ás "Manguelas" e atopoú ao 
señor . da primeira yez. Tróu- , 
xolle de novo carne e pan. 

s abino comprendeu que a 
guerra ia prolongarse,. Un dia 
decidiu cliegar á sua casa do 
Piñeiro, pero estaba · arrodea
da. Saltou a muralla e entrou 
na casa. Comezou e deitouse. 
Pola noite viñan os f alanxistas 
de Cuntis a vixiar, pero n:on 
entraban. Quedouse ali vári0s 
dias até o l6. ·de Xaneiro de : 
193 7. Mais a sua estáncia era 
perigosa. Efectivámente, ·un 
aia veu vir polo camiño duas 
mulleres dun lugar ben coñe
~ido da p!llfóquia de Arcos. 
El estaba na xanela e vfrono. 
Unha delas tiña o · home no 
Lazareto, por ter ·formado • 
parte dunha mesa eleitoral. 
Desconfiou delas e decidiu fu.; 
xir de novo ao monte despois 
de· dormir algo. Teria sido un 
bon acerto. Porque as mulle-

res · chegaron ás · suas casas e· 
contáro.nlle o que viran a MN, 
que . dell: parte en Cuntis. As 
duas da mañá, antes que Sabi
no fuxira, chegaron á sua casa 
dous Gardas Civis e unha mo
rea ·de falanxistasi m_áis de 20. 
Comezaron a -go pear o por
tal. Entrou algun xunto coa 
Garda Civil. El agachárase en
tre a palla do . millo, pero -
2ronto · foron revolVer nela. 
Sabino collera escopeta .e-pis
tola porque temia que foran 
facer dano á sua familia. Lo
go rexistaron. a casa. Ao che
.gar ao leito~ alguén dixo: Ti:vo 
que .estar · aqu1, porque .hai o 
sítio de duas cabecerras". Co
lleron diñeiro e aneis. Logo ti
raron tiros · contra o hórreo. 
Sabino tiñ&. un primo, Manuel 
Sueiro · 9.ue dormía :ga sua. c~
sa.- Coilerono de refen e · fixe
ronlle sacar o toxo de cocer 
do coberto. Sabino agachára
se no meio del mentres rexis-

. · taban a casa. Unha vez seu 
primo deulle cóª_picaña dele.: 
vantat. o toxo. Un dos falan
xistas _quíxoñe prender lume · 
ao e.o berto, pero a .Garda Civil 
non llo permitiu. Cansárortse 
de · .buscar ~en éxito e levaron 
preso ao primo. lban0 matar 
na · Anllada de Abaixo, pero· 
salvouse . grácias á interven-

:_ ción de Arturo ben 'coñeci
do neste lugar. Úeixárono cei- . 

1 be. Veu andéJ,1ldo deica o Pi-
ñeiro e chegou cando Sabino 

-saía de entre a le~a. . . _ 

C ompri~ furlr arlña. Pero 
non habia cartos, porq_ue os 
roubaran. -Colleu chounzos e 

-saiu ao amencer, coa pistola 
e escopeta. Tiña un can · que 
levaba con el e ·niandábao á 
casa con recados. Pronto re
matou as . provisións. Segu:hÍ · 
no monte do Castro. Un dia 
baixou a F olgueira. Pediu co
mida a unha muller que ato-. 
pou,. . pro~~téndoll~ .· que llo 
pagana,, fl?.aIS advei:tmd?a· que 
non llo dixese a nmguen. Le
vábanlle comida de vez en 
cando. Nunha ocasión - tivo 
que tirárse detrás duns toxos 
p~a ~~n ser visto dos que an-· 
Ciaban . n:a sua procura. Outra 
vez tivo que tirarse nunha · 
presa de água. Está bastante 
estendido o incidente do cura 
da parróquia; cando ia de ca
za acompañado dun parente 
seu. Este albiscou a· Sabino e 
f alou de que compria denun
ciar o feito. O cura, con sen
tido comun e cunha boa dose . 
de humanitarismo, atallouno 

nas ·su_as pretensións: "No he
mos 'Visto a Sabino ni su som
bra. No hemos visto a nadie". 
Pero xa pasaran dous meses 
desde o incidente que lle hou
bo costar a vida na sua casa 

· do Pmeiro. A meados de Mar.:. 
zó de: 1937 Sabino decidiu 
vqltar á ·casa. Esta seguía es
tando vixiada de noite polos 
falanxistas. Decidiu dormir de 
dia e vix:iar tamén de noite. 

É ~tre.tanto comezaton os 
conflitos cun --dos vicmos do 
lugar por causa dunha .água. 
Segundo o Sabino, produciu- . 

-se unha nova denúncia. A · 
Garda Civil parece terlle dado . 
pa).abra <le que non ían meter
se con él, pero que tivese coi
dadff cos falanxistas. Estes, 
con efeito · seguían vindo ao 
Piñeiro todas as noites e mes
mo redobraron a garda a par
tir de Decembro de 1938 

.· coincidindo cun ·incremento -
de represión e . de· mortes. Es-

- tivo agachado nunha casa 
que non~ra a su~ · tres ou ca~ 
tro meses máis . .t<inalmente a 
guerra rematou en Abril. A 
sua muller deu a luz. Sabino 
voltou á sua casa e non quixo 
andar máis fuxido. Os falan
xistas seguían dando unha 
_volta polo Piñeiro de vez en 
cando. -A sua muller púxose 
mal, como consecuéncia de 
todo o. sucedido: "ten unha · 
fend_a- no corazón producida 
por un dis~osto" .diagnosti
co~e un medico de Santiago. 

Yin teseis meses níáis 
na cadea 
Pero non remataran ainda os 
infortúnios ·para Sabino. A 
. descon~ianza . cara ·as_ persoas, 
que o rmpulsara a andar esca
paqo polos montes para salvar 
a vida durante a guerra Civil, 
debilitouse ao rematar esta e · 
xogoulle unha má partida. 
Comezou a cavilar na regulari- -
zación da sua situación. A el 
perseguíano peto non tiña f 
formad0 expedente. Entre
tanto o Gobernador CiVil, Gó
mez Canto, en consonáncia 
co disposto polo Goberno de 
Madrid, estabeleceu que os 
que non tiveran as mans man
chadas Q.e san~e podían apre
sentarse sen nsco algun. Sabi
no decidiu acollerse a esta dis
posición.. Como non quería 
apresentarse á Garda Civil de 
Cuntis,- buscou a mediación 
dun tal Paseiro, de A Estrada 
para aJ?resentarse no cuartei 
desta vila. Pedíulle unha can
tidade de diñeiro pola xes
tión, que lle entregou o do
mingo ·de Páscua de 1939 nos 
"Pinos de Furriel". Ao día se
guinte aoresentouse· no cuar
tel da Garda Civil de A Estra
da . .t<ixo aeclaración; Mandá
rono para a casa dicíndolle 
que se defendese dos· f alanxls
tas, pero no11 da Garda Civ.il l; 
que non se ra meter con . el. 
Mais non ,chegara ainda a so
lución final. Os .de CuntiS c6-
mezaron a remexér de.novo o 
asunto; .cc.mqueriron que · !1 
Garda Civil de A Estrada VI
xiase a Sabino e o obrigasen a 
se apresentar ~n Póhteyedra. 
Meter:ono na· cadea. Fo1 mal
tratado. Acusábano de-perce
ber 3 5 pesos como masón e J 
30. co:rµo comunista. "Es· Vd. 

'· un ·. rojo empedernido; tiene 
que morir", dixéronlle. Logo· 
fixéronlle Consello de Guerra. · 
O · defensor lavouse. as . mans 

· dicíndolle que non podía fa- . 
cernada. Foille imposta (J. pe
na de marte e o pago de gas- · 
tos por responsabilidades po
líticas. Pasoti á cela de -conde-

:nados a morte. De n'oite vi
ñan á procura dos -con ena
dos. Unha del s chamárono a 
el. Considerou chegado o seu 

. fin. Estábano esperando ·o de-
fensor e máis o instru tor do 
tribunal. Anunciáronlle que 
se lle comutaba .a pena de 

...... 

ms 01.:te pola ,de cada perpé~a 
abmo lembraba terlles res: 

postado laconicamente: "No 
se lo agradezco nada· ya -me 
han ,piafado Vds.". Chamáro-· 
no ,mal agradecido" e des-

. culp.aronse dicindo que "no 
pudimos hacet nada por y d . · 
n<? podíamos actuar en ·contra- . 
de . nuestro~" superiores". De 
pouco servm . que Sabfuo 08 
~crepas.~ djcinClo que, nesas 
crrcunstanc1as, non deberían 
facerse cargo da sua defensa . . .,. .• 

. Trasladado "' unha nova ce-
lé:!. .. na prisión de Pontev~dra · 
foi nomeado enfeqneiro e. 
empezou a ter relacións co di~ 

. rector do . cárcere e máls co 
capelán, que p.~n parecía ser 
ma persoa, peSie a · gue. prati

. camefnJe e an ~o~cc1onados a· 
rt~on esarse_. Máis .tarde;, ·como 

· ~xefe <te reparacióff;, coidába
se dos desperfectos do edifí
cio. Por fin cheg0u .a reviisión 
da causa: a pena quedou re- · 
dueidá a 12. anos. Os de 6 xa 
p~~an sair ceibes. Entretanto 

. m1c1ouse o . expe_dente de em
bargo· das ·terras, comprádas 
.con tanto esforzo antes da 
guerra, para pagar os gastos 
por ·. responsabilidades políti
cás. Segundo el, f óranlle tasa
dos en 250.000 pesetas. Sabi
no procurou a mediación da 
poderosa dama Melánia Nine 
da Acción Católica de A Es~ 
trada, que o visitou en Ponte
vedra e fixo logo xestións pe
rante do Gobernador Militar 
de A Coruña. Este parece que 
se trasladou a Ponteyedra e fi
xo romper o expedente de 
embargo. Botáronlle ·final
mente 1.000 pesetas por res
ponsabilidades políticas. No 
verán de 1941 concedéuselle 
prisión atenuadá na sua casa 
do Piñeiró; podía traballar e ir 
á rµisa ( cousa que nori lle im
portaba). Mais os de Cuntis 
voltaron remexer para confi
nalo. de novo en Pontevedra 
até rematar de cumprir a p 
pena. Finalmente, cumpridos 
os doce an~s de condena, 
quedou en ·liberdade total e 
pensou en marchar a Vene- · 
zuela. Eran os anos 19 5 8-9. 
DesS!~ciadament~ . perdera o 
certificado da ptlSlon. Novos 

. ¡>ro blemas e dif culdades, A 
G~da Civil de Cuntis, para 

-_cnarlle atrancos mudou o seu 
nome de "Sabino" polo de 
António" e deu informes ne.: 
g~tivos, nos q~e se dicia, que 
tiña na sua casa xuntanzas de . 
comunistas. Foi ainda detido 
de novo so b a acusación de 
interrumpir o correo (fixérase 
en Cuntis cun destes informes 
da Qarda Civil para a policia 
de Pontevedra). Procurou- de 
novo a mediación de Pelayo 
Sueiro, policía e tamén fina
do recentemente, que xustio
nou e conseguiu a sua pronta 
liberdade. Pero tivo %ue gas
tar moito diñeiro. Sa in ain
da voltou a Venezuela unha 
ou duas veces máis1 para estar 
coa família que tiña ali. Os 
dertadeiros anos pasounos re
tirado. no Piñeiro. ·A enferme
dade que o levou á morte foi 
tan cruel con el como o fóra a 

. meirande. parte da sua vida. O. 
seu pensamento sobre a Ilre
pública, pola que sofreu tan
to, era taxativo: "A Repúbli-

. ca foi' unha desgráda1 por ser 
tantos partidos. Tooos que~ 
rían ser xefes". Noutra ' oca
sión dixera: "Todo o mundo 
sentía a República. O qLI;e pa- · 
sa é que todos querían · man
dar". O seu _pensamento polí
tico evolucionara cara . a un 
Il,laior conservadurismo, sen 
dúbida a imp lsos da sua trá- · 
,µca experiéncia: "Se non hai : . 

- autoridade, v~ltará haber un
ha gilerra", dicia. No referen
dum constitucional foi votar 

' inutilizando a papeleta. Gos
táballe Suárez, pero desorien
tábao o feito de 9ue votaran 
por el tahto alguns dos . que · 
estiveran .pr sos como dos. · 
que ó _perse~an .. a el'. No 
ano 1979 tena votado aos so
cialis.tas pero non ·ha:bia pape
letas e, ademais, se gañara . o 
socialismo, "teríamos outra 
guerra civil e -seria moito · 
pior". Non acertoti nos seus 
pronósticos. Estaba moi aneo-

. rado .no pasa~o. 
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an~do -~ .~,r~a· . M. HORTAS VILANOVA retriné.l»iJ da 'historia 
=---~---------:---....... ---:-:---------:------:-------~----~ 

.As -laudas 
sepulcrais 
de Noia-
No pasado mes de agosto ·no
ticiaron os ~1).arilados medio.s 
de informac10n_ que a auto~
dade -ou autondades- ·muru
cipais de Noia negaron a auto
rización . pra que · unha tampa 
sepulcral c;lo . cementerio de 
Santa María a Nova ou do 
Don viaxara, páréceme que a 
Bruselas, pra • ser esibida nun
ha mostra internad nal. O ce
menterio noiés chamado 

· Quintana dos Mortos -como 
a famosa praza compostela
na- está feito con terra traí
da de Palestina, o mesmo que 
o vello cementerio de Pisa. Os · 
carreteiros noieses fixeron o 
transporte _por mar como os 
pisanos. Gostaríanos saber 
cantos viaxes realizaron e o· 
número de navíos emprega
dos _pra tan singular transpor
te. Sería un dato ben ·curioso. 
Tamén gostaríamos de averi
guar se a terra palestina se afi- _ 
xo ben no chao galego e can
to tempo -tardou en aclimatar
se entre nós e si esa terra está 
totalmente galeguizada ou 

. non. Non vai acontecer que 
conserve o seu ser como f an 
os maragatos. · Hai entre nós 
biznetos de maragatos que 
non se galeguizaron un chiSco 
e, ademáis de conservar os . 
seus usos e costumes, aínda 
seguen a falar astorgano como' 
os seus bisabós. 

A esta mostra de Bruselas, 
entre outras prendas de valor 
e siftificación, viaxou o bota
fumeiro da catecJral compo -
telana. Ao ben visto tamén 
su.iXeron levar o Códice Ca
lixtiho. Mais o señor arecebis
po non deu o s~voconducto 
pertinente e o códice non pui
do viaxar. Menos mal. 

_ .· .. pwS, o que; está mÓi -.ben. O 
.- que· está moi mal e mesmo re

sulta cabreante é o estádo de 
conservación da-. Quintana dos 
Mortos, · do Humilladoiro e 
das tampas. A eirexa de Santa. 
Mafía a Nova ou do Don v'ai 
pasando, con reparos, como 
decían os censores cinemato
gráficos da época franquista. 

· Con s·erios reparos, engailimos 
· pola nosa banda. - · · 

_. A Quint-~a dos Mortos es
tá abandonadísima. As sepul
turas situadas a parte dereita, 
contra a parede_, según. se en
tra, · dan ·mágoa. e ·vergoña. 
M.óitas teñeIJ. as tapas a medio 

· erguer e.1 nalgmíha delas; non_ 
.hai molto temp_o, ollambs 
osos· . . 

O Humilladoiro co seu cru-
. ceiro, ademáis de precisar 
dunha reparación a fondo ai:i
tes de que remate de esborra-

· llarse, serve de esterqueira on- · 
de se puden as froles murchas 
·que un día deixaron o seu re
·cendo sobor das sepulturas. 
As noiesas e noieses que van· 
ao ·camposanto a ... renovarlles 
as froles aos setis défuntiftos, 
non· atoparon mellor lugar 
pra tirar os cadavres das fro:. 
les murchas. · 

'O Tio 

Pepe_ d~ · 

Fonsagrada 
Nas altas terras montesías da: 
F onsagrada saía pofo ano 
1913 unha _publicación, co · 
nome- de O Tio Pepe,. inteira
mente en gale o e dinxida aos 
labregos, cousa pouco fre
cuente nesas calendas en nú
cleos rurais.. O tfo PéI?e da· 

· F onsagrada, autodenommado 
"Preodeco de materia espe
cial" é unha <lesas publica~ 
cións atípicas .nesa história en 
parte descoñecida e por facer 
aa _prensa galega. · . 

· Cómo nunha pequena vila 
rural comó A Fonsagrada pu-. 

, do xurdir aló polo -ano 13 
deste .século unha publicación 
escrita en galego e dirixida -
~os labregos? A resposta pare
ce que hai que: busca! dentro · . 
do: movimento agrário que xa 

. tiña . unha história axitada e 
que ·por eses anos, e co nome 
de Acción Gallega, dirixia e li
deraba _aquel crego de verbo 
alporizado e redentor chama
do Basilio Alvatez. -

Asi parece deixalo entrever 
a publicación, ainda q e en 
nengun intre se nomee a Ac
ción Gallega e ao . crego Basí- ·. 
lio -polo menos no nº que · 
tiven oportunidade de ollar,. . 
Relendo o contido dos seus 

· artigos -algun. cunha certa 
grácia e escritos de forma 
epistolar a maioria . deles- . 
destaca o tono anticaciq:uil, 
lilbrego e católico da publica
ción, atados a un forte con
servadurismo .en · canto aos va
lores tradicionais do muncfo, 
rural e .a todo o relacionado , 
coa _ igrexa e a relixión católi
ca. Na mesma cabeceira apa
rece unha . igrexa no pon to
máis alto -significativamen
te ?- como presidindo unha 
P.aisaxe na qu_e t~~n figura o 
t10. Pepe -la brego amda :rpozo 
e vestido de festa- e, baixo o 
título, O$ lemas-reinvindica- . 
cións dos seus promotqres. : : 

· A derradeira páxina, a oi
tava, ia toda ela dedicada á 

as bandas de música ·· 

jii:t~;~¿1;: · :.~ . 
//I 

publicídade: Esta -·aparece en : 
español e · nela anúncianse co
mercian tes da localidade: ten:: 
das de comestíbeis, ·qumcalla, 
tecidos, ultramarinos ... I)éixa- · 
se entrever unhá dura pugna 
na · introdución das máquin~s 
de coser. Asi, ni entres o re- . 
presentan te das marcas 
Frisstfr e· Rossman anúncian a 
venda a metade de précio de . 
. pezas soltas que .pod~n . ~m
pregarse en calquer maquma, 
o represéntante de Sirtger ad
virte :. "IHI. - No dejarse enga
ñar: las·piezás de otras máqui
nas no sirven-para las de Sin
ger". · _ 

As terras da Fonsagrada e 
as de · Nogueira de Muñiz 
constituían o _que foi concello 
de Butón, na fronteira con 

· Astúrias, até · a reforma de 
1833. Os buroneses, dirixidos 

· polo clero e algm,1s fidalgos, 
tiveran partidpación nas gÚe
mis carlistas formando parti-
das que actu aban nas terras . 
de Burón, constituindo ~n -
importante reduto· do . carlis-
mo en Galiza. · . 

A primeiros de ·sécúlo a e~
tratificación social da Fc:msa
grada permanecia exactarilen
te igual que no século XVIII: -

. fidalg_os proprietários da 
maioria d-as terras, pequenos · 

~ comerciantes na capitalidade 
do · município ( quincalleiros; 
xastres., taberneir~s, . tendei-' . 
·ros ... ) e a gran maiona de la
regos traballando terras afora--
da8 á fidalguia. . 

· Era este un _municipio moi -
acidentado, nial comuni<;:ado1 
de clima rude e frio, con moi 
pouca densidade de povoa
ción e espallada en moitos 
núcle·os. Non é de estrañar, 
pois, que neste horizonte pe
cho os labregos. buscasen un
ha . saída .desesperada á misé
ria . cotidiana: primeiro na 

. emigración temp?ral ás segas. 
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de <;31stela ~ -dispo~ :i;ia emi-
grac10n masiva a A~enca. · 

A alternativa redencíonista 
dalguns fidalgos é ben acolii:. 
da por moitos labregos que ao 
receber ·recursos da emigra
ción estaban en condicións de 
convertérense · en · pequen os ~ 
proprietários. Xa uns anos an
tes da aparición de O· Tio Pe- · 
pe, Basílio Alvarez ·facia cam
paña palas terras de· A Fonsa- _ 
grada en favor de Portela Va
lladares, q_uel! xa fora deI?uta
do polo distnto en antenores 
ocasións ·· e que por aqueles 
anos deÍendia a necesidade da. 

. reqención foral, p(!Ia antici
parse ao movimento abolicio
nista _que com_ezaba a xurdir 
en Galiza. . · · 
.. Portela, político hábil e de 

longa · traxectória, comezaba 
daquela unha carreira política 
que o levaria ao desemj>eño 
de cargos e :post os poh ticos 
4e relevo, pnmeiro coa Mo
narquia e logo coa II Repúbli
ca. · Na Fonsagrada, de onde· 

·era natur 1, tiña como valedo
res aos Penamaría, familia de 
orixe fidalga incrustada no 
poder municipal, que ao pare- . 
cer forort os fundadores e sus-

. tentadores de O Tio Pepe, 
que ímprentaban en Lugo . . 

. Deste xeito, semella que o· 
campesiñado buronés, falto 
de alternativas é líderes da 
sua própria extracción ·Social, 
veuse empuxado por uns fi
dalgos e. burgueses conscien
tes da necesidade de reformas 
no agro, compatíbeis ·cos seus 
intereses e non todo o radi
cais que necesitaban os labre- · · 
go·s. , 

o· Tio ·Pepe viña ser conti
nuador, · dalgunha ~aneira, 
daquela outra publicación en 
galego e diri:Xida aos labregos 
que dirixia en Ourense a fi
.nais _do século pasado Lamas 
Carvajal: O Tio Mateas da 

· Portela. 

EVENClb BAÑOS 

Noia foi unha das pérolas 
de máis valor da mi ra com
postelana como viveiro a foi 
da mitra mindoniense. Os 
Carneiro noieses, banqueiros 
dos . arcebispos metropolita.: 
nos, están enterrados na eirexa de Santa· María, mistura-. 
dos coa fidalguía local. Ta
mén en Santa María a Nova, 
no fondo~ segundo se entra a 
mau esquerda, repousa Xohán 
de Estivadas, taberneirq, co
frad.e do meu vello e mo1 <'J.Ue
rido amigo Avilés de Tara
mancos que ten aberta ofici
na de vinos e non de versos 
- aínda que ao mellor sí- na 
noble e fermosísima Casa dos 
Xorba. O primitivo sartego de 
Xohán das Estivadas, deica ao 
ano 1930; estivo na ·eirexa de 
San Martiño. 

O campÓsanto noiés;a fer
mosa e singular Quintana dos 
Mortos, garda unhas testemu
ñas históricas de moito valor, 
axeitadamente estudadas por 
xentes competentes, entre 
elas Alvaro de las Casas e Ma
nuel Fabeiro. Trátase do Hu
milladoiro, baldaquino . que 
protexe. a un cruceiro, dona
dos ~or L<:>pez de Buio e obra 
do seculo XVI. E imhas duas
cen tas tampas sepulcráis gue 
~ando século X aoXVII. Son 
de cantería e móitas delas te
ñen esculpida a ferramenta.re
presentativa do gremio aoque 

En canto as famosas, his:. 
tóricas e fermosas laudas se
puforais, que tanta tinta fixe
ron gasta:r e provocaron tanta 
literatura; mesmo esóterica, 
están,. se~ se entrª', ao fon
do, aetras da eirexa, arrima
da á p~ede, como se foran 
unhos chantos calqueira. Moi
tos dos,.... seus g abados xa se 
foron borrando. Estas pe'zas 
singulares están espostas ao 
sol, ao vento, ao luar, as xea
das, aos desaprensivos. Aos 
elementos atmosféricos que 
non perdoan. A todo incons
cente que vai visitalas. Un te
souró ·así compre protexelo 
como sexa. Ao Qrec10 que se-: 
xa. Na mesma Quintana dos 
Mortos non ser~ia difícil nen 
·costoso erguer un cobertizo 
pra dar co billo e protección a 
tanto ben artistico-histórico. 
Resulta inesplicable como as 
instituciós culturais chamadas 
gallegas non se preocuparan· 
nen se preocupan <leste im

. portante problema, xa que o 

Banda · dé ·Música "A · Lira~' de ·Ribadávia_ · 

· perteñecía o difunto. Noú.tras 
hai representaciós moi esque
aáticas de fi$uras humanas 

que os entendidos relacionan 
cos petroglifos. Todo- o con
xunto: · ~irexa, mandada er.,. 
guer polo arcebispo compos,. 
telán, francés .de nación, Be
renguel de Landoira -o mes
mo que deu o nome a torre· 
da . Berenguela-; Hu:milladoi- · 
ró co seu crucerro, laudas se
pulcráis e .Quintana dos Mor- , 
tos teñen un valor histórico
-artístico d~ primeira _ magni
tucie'. Esto,_ polo· que semella, 

· sábeno ou intuieno a. autori
d~de ou . autotida4es munici~ 

concello noiés -tódolos con
cellos noieses que foro:n e 
son- se desentenderon· total
mente deste choio. : 

Está moi ben. que os con
celleiros .noieses non deixaran 
saír a tampa pra Bruselas. Moi 

. beh;· Mais é indiñante que o 
concello noiés delxe estar co
mo está este impresionante 
conxunto artístico. -As cousas 
pra que duren compre darlles 
.aprecio. Dado ·o abandono 
que sofre S~ta María.a Nova 
e ·a Quintana dos Mortos hai 
que solicitar das · institucióp.s . 
que, o que sexa salvable, de
nantes que se destruia pra 
sempre, se leve a un museu, 

. de non mudar a actitude das 
- ·autoridades e da xente de 

Noia .. O .que alí hai non son 
bés . patrunoniais esclusivos 
dos noieses: . perteñecen -.a...tó
dolos galegos. Sol).propiedade 
de toda a humanidade. Todos 
estamos na o briga de conser
valos -e trasmitilos ás · xentes . 
que nos sucedan. 

Seguramente no noso listin de 
Bandas. : de Mflsica populare~ 
de Galiza, m01 poucos habera 
qut- teñan ' un historial, tan 
popular e tan b~anté ·como 
o ten esta· magmf1ca agrupa
ción, da que nos inios oc:upar 

· nestas liñas, cun profundo 
res:peito, · cunha grande admi
ración e tamén con profundo 
cariño e enorme simpatia. · 

A sua: fundación tivo lugar 
aló polo ano 1898, sendo . o 

~. seu J?rimeiro . director don 
Francisco Sánchez e desde esa 

• data sucedéronlle, don Fidel 
Sánchez, don Francisco Frei
jido, que baixo a sua batuta 
gañou un certamé en Vigo, 
cuxo xurado presidiu o insig
ne compositor don Tomás 
Bretón. Despois viñe,rpn don · 
Juan Serrani, don Adolfo" 
Campos, 'don Camilo Pérez,
don X osé · Pomar, ·don Manuel 
Amor, don Luís Braga (emi- ' 
nente compositor) e moi lem
brado, en Ribadávia, autor de 
. "Follas Novas", unha das rap
sódias galegas máis ·famosas e 
mái~ expi:esivas e qu~ tanto 

gosta a fodos os rúolicos. Se-, 
. guiron na direccion don Moi- · 

sés García Espinosa e don Pe
dro Ovorio Ruiz, sendo es.te 
tamén un d0s ·grandes directo-_ 

· . res que tivo esta a~pación e 
. que se lem bra na biso arra co
mo os meUores anos da Ban
da, P,Osto que bajxo a suá d~
recc1on. consegurron un . pn
meiro prémio nun certamen 
celebrado en Ourense .e ou
tros grandes éxitos en diversas . 
saídas a Portugal, gozando 
por aquela época dun.fia mere- . 
cida fama polo gran nivel ar-

tístico en que · s~ atopaba a 
mesma. 

Logo fóronlle súceden.do. 
outros directores, até qúe no 
ano . 1968 se fixo · cargo .don 
Manuel Vázquez Gregario, 
que tamén mantivo á Banda a 
un · nivel · artístico · debido ao 
seu incansábd traballo e bon 
labor. A fins do ano 1983, e · 
por vontade própria, cesou na 
airección da mesma, facéndo
se cargo don.Alfonso Salvatie
rra. Mesa, até asuela director 
da Banda ~e Musica de Cela~ 
nova. 
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·libros 

'Sherlock , 
Holmes . , . 

visitan os 
-Un novo título da colección 

Xabarín foinos dado non hai· 
moito: Sherloock Holmes, de
tective, que fai .o número do
ce desta colección . dedicada á 
mocidade e da que nos pode
mos benefieiar todos. A pre
sente é unha pequena escolma 
de relatos de Conan· Doyle 
protagonizados .pola sua per
sonaxe máis famosa: o máis 
grande detective de ·todos os 
tempos, ou polo menos o 
máis coñecido. 

O presente· volume está 
composto de cinco narracións 
e un limiar; das narracións 
comyriria dicer que unha de
las e -como, por outrá parte . 
moitas das aventuras protago
nizadas por Sherlock Hol
mes- un puro divertimento, 
un puro xogo no que xa se 
nos di desde o yrincíP.iq que 
. o grande detective equivocase 
nas suas deduccións, poqíase 
engadir que se equivoca por
que, ao revés do que acontece 
a maior parte das veces :has 
suas aventuras, ·nesta, O :ros
tro amarelo, o xenial detecti
ve tira conclusións sen r.eco
ñecer o terreno o que o vai. 
levar a un erro. Por outra ban
da, na novela policial s6 hai 
un detective que non se equi
voca e que descobre todo -des-· 
de o seu despac.ho:· Nero Wol
fe, mais compre non esquecer 
que recebe toda a informa
ción do seú ax u dante. As de
mais narración's están ben es
collidas, :irida que . un teria de
sexado ver en galega Un es
cándalo en Boemia, por pór 
un exemplo de parad!gma de 
aventura de Sherlock Holmes: 
O que si ben viron os editores 
é que era mellor publicar rela
to que novela, pois o grande 
Conan Doyle · está, precisa
mente, nas suas narracións 
curtas, na novela pérdese e un 
exceso de literatura (no. mal 
septido da palabra) enché 
moitas· pátinas das suas catro 
novelas protagonizadas polo 
detective. E, para rematar coa 
escolla das narracións, talvez 
se bote en falta algunha na
rración da$ que se desenvol
ven en Londres, pero benvido 
sexa este volume e fale'mos 
doutra cou'.sa. 

Sherlock Holmesi a persa-. 
naf(e de Conan Doy e que de
vorou ao seu autor como un 
Saturno calquer inda que ao 
revés. Penso que os prolo~uis
tas; por outra band~; deixan 
de laClo moitas características 
da .personaxe 'Sherlock Hol-· 
mes, pois que dicer que está 
ao servício da lei, non dos 
gue a executan o administran 
e uñha leitura superficial: · 
Sherlock Holmes é a lóxica 
burguesa, a razón burguesa 
(1), vitoriana posta ao serví
cio da arde idem, pois en na
rracións ·chega a comprender 
o que hoxe se entende como · 
vinganza pola propia man: O 
intérprete grego, que vai nes7 
ta escolma~ Se na novela ne
gra o que importa é a verda-

. de sexa ou non castigado o 
cuipábel, nas novelas e narra
cións de· Cenan Doy le (e refe
rímonos . sempre, claro, ás· 
aventuras protagonizadas.po
lo grande Cletective) o culpá.: · 
bel sempre é castigado: o cri
me paga. Outra das caracterís
ticas de Holmes (comó, .por 
exemplo, do Padre Brown, do 
que queren desligalo os nosos 
prolo~uistas) é a de ser unha 
máqmna celibatária, quer di
cer, na · derradeira instáncia 
Deus . está detrás. No Padre 

· Brown (máis progre que Hol
mes, apesar do que nos din no 

· limiarJ sempre está presente ·o 
.' ser absoluto, xa que el (ocre
go) traballa a prol das creatu
ras de deus, sexan ou non cri
minais, e o que conta é a xus
tícia suprema (asi, veremos 
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como nalgunha das suas ave.n
turas Brown defende a bol
cheviques, Holmes non o· fa.ria 
nunca: el é un detective .· de 
príncipes e grandes burgueses, 
e cando non, as persoaxes po-· 
den ser pobre, pero dignas, na 
máis subtil traClición caricati
va católica). En Holmes; Deus 
cáseque non aparece a prime~
ya vista, mais .unha leitura de
tida . das suas narracións fara:. 
nos ver, presente ·e actuante, 
ao ser supremo. 

Outra das características 
•de Holn1.es qué compi:e subli
ñar, e que se lle escapan, en 
certa maneira,, aos tradutores- ' 
pologuistas, e o consumo de 
droga por parte · do · detective.. 
E . este consumo . ten unha ra- -
zón clara: . a fuxida .<liante 

· dunha reá.lidade q_ue albisca 
inxusta (a orde vitoriana) e 
un medo atroz a facela ou po:. 
dela cambiar. E, para rematar, 
e pasto que o nome de Veme 
sa.i no l.iriliaí ,' com priria dicer 
qué o . que intenta Conan 
Doyle co seu detective :é 'unha 
empresa parella á de ·veme: _. 
quer dicer, levar a ciéncia á li
teratura popular (tanto · en 
Veme como en Cernan Doyle, 
o mistério brumoso da litera- . 

··tura ':popular sempre está pre
sente), ou sexa, unhá ,-Opera
ción burguesa: racionalizar 
-no senso máis cutre da pala
bra- .o que J?Oderíamos cha
mar· inconsciente colectivo. 
Matice:µios . ainda máis: facer 
uso das palabras do povo pa
ra, en certa maneira., tornala,s 
contra el . . Iso .é unna opera
ción que levou a cabo Conan . · 
Doyle, or~bén, iso non expli
ca o seu éxito, mesmo dentró-

. dag,u~las .. capas ilustradas que 
~ ód1an ou aborrecen da litera• 

tura policial, e é · que compre 
non esquecer que Co:ilan Doy.:. 
le é un escritor de raza que se
gue a maraVil.larnos e a dar
nos, como sen querer, unh.a 
bela e axeitada descrición 
dunlia cidade, dun país, dun 

. império duns homes · e dun
has muheres através do máis· 
grande e xenial detective da 
literatura policial: Sherlock 
Holmes; ·o qu~ nunca podo · 
m_arrer.. · 

Xa ternos, portante, a Hol- · 
mes en galega, que non decai
ga, como din. Paga a pena le- · 
lo, mesmo desideoloxizado. 
Un · recoméndao e inda ·que 
non lle acaba. de gastar a tra-

. dución de todo; sente que o 
xenial detective esta máis per
. to sua. E é verdade pola má
xia do idioma: fal.a coma nós. 

XGG 
1) ·Un ha proba de que Holmes 

é a razón burguesa no seu estado 
máis ·puro é que se ·jntrodu.cimos 
unha miga de azar nas :suas"dedu-" 
cións, vanse estas ao carallo. Pero 
o azar só entrará no novela poli
cial coa novela ' negra americana. 

teatro 
«Caderno 
~e Bitácora» 
o estupendo 
nonexiste · 

Cinxir a este espacio qué me 
ofrece "A Nosa Terra" as 

· apreciacións e comentarios que 
__.:para min- merece a última · 
producción do Centro Drarná-

Qu~irO 
tico Galego, sitúa a que'n 
escribe perarite' 1,lil -dilema: ou 
ben ceiba-los instintos animais 
dunha crítica feroz (para adxe
tivar ahonda medio folio), ou 
.tentar razonar sobre unha 
sensación -de incómodo disgus-
to. · 

·En Galicia non ·estamos 
afeitas á qitica · que nos fai · 
apandar. Só a aquela que nos 
louv;i ou disculpa. Pois ben, 
señores, agora o teatro oficial 
-o da Administración- <leste . 
país, ten uns pr_esupostos im
portantes· que 's·e gastan en 
espectáculos que non poden 
considerarse has; interesante!), 
nin -sequera aceptables. E isto é 
'triste. Un . gran presuposto no 
teatro .galega significa hoxe 
unha idea escenográfica intere
san te que, daquela, resulta 
tremenda-e. queda en evidencia, 
mesmo cuestionada. '<liante do 

. que_ nela e sobre ela se nos 
ofrece. 

·Hab~ría que comeza·r a pre-
. guntarse se empezámo-la ca_sa 
polo tellado ·ou fixemo_s do · 
tellado_ a nosa casa. Pois ben, 
haberá ,-que baixar do. mundo 
-seicá máxico-- das tellas 
para pisalo chari dun escenario, 

. relaxados .e "a pelo", sinceros; 
como actores; axustadóres dese 
material humano · a unha idea, 
comü · direetores: e, · finalmente, 

· comunica~ivos (tan só iso, se 
ascaso), como autores. 

· "Caderno de Bitácora" é o 
exemplo · ~o descoñecemento 
das técnicas .máis_ eler'nentais do 
vodevil,_ se era iso º · que se 

- pretendía, (e habería que falar. 
. · da comed~a amer'ica.na; de 

Rafaela Aparicio' e · de teatro 
francés, pero non haí sitio). Do 
abuso da conftisión, non para 
confundir; senón para aburrir, 
e cando unha confusión aburre 
e que álguén está confundido. 
Exemplo do que ~ botar .un mal 
polvo en- escena, da ideoloxía 
textual' a través do material 
sexuaJ (e viceversa) du!i ·semi
n.arista lascivo, d-e que .. hai 

. moita man ás cachas das jichas, . 
moito Harpo detrás de cús 
f ~mininos e. demais, (discurso 
inútil): Exemplo, en fin,. de que 
non hai historia; . señón unha 
anécdota por desarrollar, guio-
nizar, escribir. · ·. 
· Dicía Algu~n ó ·remata-fo 

estreno _ da· obra en Vigo que, 
polo menos; os actores non 
.berraban, nin cuspían, polo que 
Hes había que ánotar un:punto. 
N.este sentido, pois, sobresaínte . 
en hixiene para á. dirección. 

Co meu máis sincero·respet.o· 
para . o elenco e .responsables 
todos desta montaxe: a vasa 
profosionalidade e va:lí~ haberá 
que poñela a proba no futuro. 

. Daquela falamos. · · 
I· ALBERTO AVENDAÑ01 . : . 

arte . 

Noroeste 
Cero 
e .· oútras 

. ' 
e .. . e , . . . 

. navegac1ons 

. Est~ mui de moda, .desde que 
o · colectivo_ "Atlántica" 
irrempeu na plástica galega ·en 
Baiona no ano 1980, o feito 
de utilizar termos que impli
quen un certo sabor, regusto 
ou posicionamento atlantísti-
· co, periférico, ~marítinio de 
navegación . horoeste- os dous 
vectores nos que se move un
ha boa parte da cUltura do 
noso t~mj>o· (enraizamento na 
modernidade e reivindicación 

·do diferencial. e autóctono) 
· non podian estar ausentes no 
naso país, dadas as suas pe
culiares características histori
cas, sociais e cwtur.ais. Por 
iso, a· ayarición do colectivo 
"Atlátruca'\ o ano 80; su_Pu
xo un intento de redifirur a 
cultura galega, polo menos no 
eido das artes plásticas, en 
termos· de modernidade e -de 
conexión co continente xeo
gráfico-cultµral do que nasrj.a 
e ao que pretendia represen
tár en termos de iconografía 

·- plástico-visual. 
Non irnos entrar agota na 

valoración de ~'Atlántica", se-_ 
nón de Jalar de "Noroeste ce-

. ro"' ciclo que deu ¡>é as ante
riores digresións. Porque o 
feito é que esta reivindicación 
de noroestidade ,_e a organiza-

- dón .do presente ciclo, xa ve
ñf!_n de algun t~mpo atrás per-· 
filadas en mans do Axunta-
. mento da .Coruña, concello . 
que na sua política· cultural se 
caracteriza, antes que polo~ 
seu atlantismo culturale a: sua 
dinámica a prol da cultura e a 
língua do noroeste, por un -
evidente mimetismó madriñe- · 
lista e unha hostilidade sen 
pr.ecede~tes contra todo· o 
que trate . de perfilar no no
roeste ou .como lle queiran · 
chamar unha cultura .de seu, 

· asentada .na sua tradición se
cular e fiel as pautas da van
guarda e a modemidade. 

A causa é que se trata dun 
ciclo de 11 xovenes pintores 
galegos que nos ·son presenta
dos polo ex-concellal de cul
tura do Concello nos seguin- . 
tes termos: "En este Ano In
ternacional de la .Juventud, 
Noroeste O quiere aportar 
una visión de los pintor~s que 
en nuestro país comienzan a 
dar muestras de una .madurez 
continuada. Se reconoce así, 
en el campo . de las Artes Vi- · 
suales, el proceso .áétual que 
qe forma .genéraliiada en Oc
cidente, produce el fenómeno 
incontenible y _P,ositivo, de la . 
gran . cap~citac1ón, técnica y 

· ~ creát1va de sectores de· pobla
ción cada vez más jóvenes". 
Nen que .dizer .ten ·· que tan 
pintorescas ideias · continuan 
na .páxina seg:uinte no quepa.,. , 
rez ser,_ por parte dos organi
zadores, o "manifesto" desta 
mocedade en plenó ano inter
nacional "incontenible" e 
"occidéntal": "Ignición, 
arranque, · espacio... Cero. 
Atlántico. Os Aneares, raia de 
Portugal.." E mais ·ainda 
adiante as .rdlexións · conti
nuan .con conceitos como 
~'im~ulso · feroz · de · expre,,. 
sión ', "espíritU lúdico", pin
tura de fin de siglo'} "ocaso 
solar", "espacios omricos de 
utopía, de esperanza" .. .' E .un 
per~unta-se aue significa iso 
de 'Cero" '"'Atlántico'', , "Os 
Aneares", 1'Raia de Portugal" 
para unhas persoas ·que están 
a agredir decote o maior signo 
de identidade de Galiza <....a · 
língua- , e marxinando coti
dianamente a actividade cul
tural galega. . . 

Outra pergunta que · com
" pre fazer-se, ante o presente 
. catálogo e muitas outras ma- . 
nif estacións culturaiS que te- " 
mas hoxe no-país, é a q_ue.ven 

; 
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ese · exerd~io, ou "-obs~·sió~" 
de noroeshdade e se procede 

. dun comp~exo de c:ulpa, dun- · 
. ha clara · reconversión cultu- · 
. -ral ,o:u. dunha simple .tarxeta 

de. VlSlta . a presentar \)Or af 
ad1ante _para f~dar de identi
d~de · qif erencial, agora gue 

. c:hso va1 o rollo a .tabear. Por
g:ue ~alvez o mru.or ·Signo de , . 
iClentidade co noroeste 0 esta-

/ belezan os organizadores des
ta · mostra a nível folklóricó
conceptual, e sexan eses fer
m9sos percebes que o deseña- . 
dor se ocupou de _pór en pór- . 
tada; contraport.ada e en cada 
curnculum de pmtor seleccio
nado ... 

Mas que este signo enxe· 
.br~, e~te -s!mbolo d~ gastrono
m1a plástica non nos leve . a 
erras. Porque se hai algo ao 
que xa lle ten che~ado o mo-· 
mento da ·· desmitificación ·e . 
desmontaxe é as posturas que 
presum~n de toda forma de 
noroe~ttdade, - atlantismo 
oceánico ou corsé céltico-en
xebre-galaico a · nível de sim
ples faciana. Porque hoxendia 
non se pode reali.Zar en Galiza 
unha reflexión en profundida
de, e unha criación comme il 

· faut, sen un af ondamento 
progresivo e sistemático n©s 
signos d~ identidade do país. 
¿ CC?mo e, xa que lago, que 
mmtos dos nosos pintores -e 
entre eles muitos francamente 
inte~e~antes- prestan-se a 
participar nestas montaxes ar
tístico-visuais sen un maior 
critério de esixéncia e coerén
cia no aspect~_ conceptual? 
¿E_ que non estámos capacita
dos para fazermos autenticos 
"Noroestes" sen ceros, perce- · 
bes, anos de mocedade e reci
clamentos lingüísticos . e clll~ 
turais? 

A cultura galega atravesa 
un bon momento criativo, 
mas segue a padecer, -e non 
é 4emagóxia- a agresión 
constante do Poder, que a uti
liza sen outra fe que a de me
norar ·a imaxe política dos 

-que se encentran nel_, m con 
prácticas que chegan as vezes 

· ao dirixismo o paternalismo 
e a esmola. E é abriga de to
dos os criadores ·do paí~.,... se .é 
que a cultura e os trabauado
res da cultura .están conecta
dos eoa dinámica real, social e 
cultural do ámbito en que 
maman, coñecer a realidade 
do seu entorno, e actuar en 

. cqnsecuéncia: E neste aspee
, to, podemos diier que o vi
vieiro non está en inventar 
eventos de sabor periférico ou 
oceánico, que intentan recla
mar co seu cliché "cheli" a 
parvos viandantes ou advene
d~os foráneos que non se,in
terran de nada. 

E chegados a este ínterin, 
talvez podiamos afümar que 
ten chegado o momento dun 
debate cultural mui a fondo 
no naso país, que axude a cla
rificar posturas, amostrar des
cafeinamentos e denunciar 
miméticas ·reconversións ... 
Porque todo isó · do atlantis~ 
mo, do noroeste e· demais gai
as, sen unha pulsión de fon
do, sen a . dimensión -do ice
bergue que tras duriha -parte 
de aparéncia ten nove mergu..: 

· liadas baixo ela, non é nada. 
E neste sentido, podo lembr8! . 
que non hái m:uito un coñeci
·do escritor gaditano reivindb 
cava na . rádib a dimensión 

· atlántica de -Cádiz. Qúe os ca-
. nários o fan hai tempo, xa se 
~ sabe. Que muitas francesas se 

· ·bañan cada · verán nas. costas , 
da Normandia' e da Bretaña, é. 

: algo cqnsustáncial co turismo . 
galo. Pero cando irnos apren
aer, xa q,ue logo, que as se.ñas 
de id~rittdade ~non . ,dep·enden · 

· da realidade gastronómica, a 
custión do · réxime das brisas · 
-do mar ou a distáncia ao rrie- . 
ridiano, a.inda qúe todo isa· se"". 
xan . feitos a: . contemplar? 

·. ¿Cana? os ~ue }Je fo~en · a Hn
gua e a realidade social e cul
tlii"al do noso país como gatos 
escaldados, v~ ter. a coerén
cia e . a carraxe de ver nela a 
sua inteira dimensión, e nori o 
que lle ·convén dos · seus ele
mentos apaienciais? 

.Queremos con jsto denun- . 
.. ciar o oportunismo de cert3;S 

iniciativas; unhas vezes Pa.r!>I
culares e· outras institµcionais, 
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que trivializan a liña de deriva 
e a natureza profunda da nosa 
proposta cultural no mo!Ilen,- . 
to presente. Porque detras de 
toda definieión . ou proc~so . 
criativo ten que haver, no am
bito da cultura1 m:iha propos- " 
ta intensa e .ngurosa.~ ~ e~a 
proposta aqm, . na Mohicáma 
galega, dixerp.o-1<? muitas ve
zes ten que ser fiel a unha sé
rie 'mui ampla e complexa d~ 
factores que estamos .fartos 
de sinalar para quen ·os. quei
ran . contemplar, e toda rio
xenta reconversión cultural, 
descafeinarnento, ou praxe 
modernosa vazia e alienante 
deven ficar clarificadas atravs 
dunha viva dinámic~ crítica e 
autocrítica que nos limpe de 
tearañas a cara 

- XAVIER SEOANE 

• eme . . 

A depresión 
Sofremos, e tamén gozamos1 
dunha colonización culturai 
tan intensa por parte dos 
USA (nación admirable en 
moitos aspectos e á cal se lle 
de be a maior influencia esté- , 
tica da segunda metade <leste 
século) que seguramente moi
tos de nós descreberíamos 
con· mais soltura o ambiente e 
personaxes americanos dos 
anos trinta que os d.a propria 
Galicia. Tamén é certo que a 
época da depresión america
na coa súa miseria (propicia
dora da organización das mi
norías imigrantes -irlandeses 
primeiro, italianos despois
en gangs criminais) e eferves
cencia social característica 
do.s momentos de crise, cons
titúe un tema atractivo, que 
ademais se presta por igual á 
~pica e á lírica. 

Precisamente nestes dúis 
apresentáronse dúas longas
-metraxes con trama desen
volta nos anos da depresión 
(ás que habería que sumar a 
serie de televisión crónica de 
gangste(s). . 

A primeira -delas, de Fran
cis Coppola, artella dúas his- · 
torias de am·or paralelas arre
dor do club ·Cotton. O club 
Cotton, gue lle dá título ao 
filme, foi unha fermosa .sala 
de festas nova-iorquina ubica
·da ·no número 6.44 da avenida 
Lennoxf en Harlem. Abriuse 
no 1.9 8 co ·· nome de Club 
Deluxe para no 1.921, ao 
cambiar de proprietario, pasar 
a chamarse definitivamente 
club Cotton. En 1.927 con: 
trata .a un director de orques
ta que atinguirá gran sona, 
Duke Ellington, o cal perma
necerá no local até a sua mar
cha a Hollywood, no 1.932, 

, :Q_ara participar no . filme 
Check ·an . Double Check. 
Substituirao no Cotton outro 
famoso director e cantante, 
"Cab" Calloway. O Cotton 
clausurouse (por segunda vez) 

no 1..936. Reahriu as súas 
porta$ nos anos cuarenta e pe-

' . chou definitivamente pouco 
despois cando ;-.o ·edifieio en 
.que se achaba · foi comprado 
para a -súa posterior demolí-· 
ción. ·. · · · . 

Cos datos anteriores com
prenderase axiña que o filme 
de Coppola representa .todo 
un gozo tanto . para os aman
tes do jazz como da música 

· 01:questal\ ametic.ap.a dos arios 
tnnta, porque compendia a 
história dos case Q.ous lustros 
gloriosos do .club Cotton. His
toria _da que se ·serve Coppola 
.para compor un interesante 
retrato social desta meia <lu
cia de anos cruciais para_o po
vo : americano; alJ.OS de efer
vescencia e asentamento: 

A partir dos artistas .e so-· 
· " bretucló da frégresía ·.cto Co

tton podemos observar a evo
lución da sociedade america
na . . Os primeiros clientes sqn 
blancos, que asisten a un es
pectáculo ·de negros nun bai-

, rro de ·negros; blancos · escla- · 
recidos como Ch-ªplin, Cag
ney _ ou Gloria Swason (que 

. daquela debía · disfrutar do 
· seu gran· éxito .en a raíña Ke
lly) . . Entre· eles os gangs de ir~ 
landeses e outras- minorías. A 
posterior paulatina ascensión 
dos italianos. A guerra sangui
naria polo control dq alcool e . 
o xogo. A posterior permisivi
dade para a entrada i:le negros 
no local coincidindo coas pri
meiras comisións ánti-corrup
ción. Dúas historias de amor 
paralelas e a traxectoria dun 
club; que simboliza dalgún 
xeito a 'tod'a unha sociedade, 
contadas coa elegancia, frial
dade académica e, toq_ue .épico 

· característicos . de Coppola. 
Quizá o filme, no seu apego -
ao Cotton, se re·sinta un pou-
. co dun exceso de números 
musicais; pero en cambio ten 
esceas tan antolóxicas como 
esa montaxe en paralelo co 
par de zapatos de Gregory Hi
nes claqueando e os disparos 
das ametralladoras que acaba
rán co dominio de Dutch. 

. ¡lsto é cine! 
- O segundo filme é a rosa 

púrpura · do Cairo, de Woody 
Allen. . · 

Sobre esta longametraxe 
quero advertirlles algo aos 
meio-afeizoados ao cine. Qili
zá se maravillen de compro
bar a boa crítica (Cannes in.:. 
cluido) deste traballo de 

, Allen, considerado case una
nimemente c;9mo obra me.stra 
(de onde habería que deducir 
por comparación que o sesen
ta ·por cento das comedias dos 
cincuenta son obras mestras). 
lsto débese á natureza dos 
críticos, chalados do cine que 
medraron na escuridade -das 
salas de exhibición fantasean
do desbocadameiite cos seus 
astros, · estrelas1 bandas sono
ras . e frases to picas -estivo 
ben mentres duro u-. Por este 
motivo case todos os filmes 
que tratan de ·cine ou de na
morados do cine, ·e por tanto . 

QuigirO 
lles permiten. · aos críÚcos 
arroubarse . proxectando as 
súas -neuras nos herois da pan
talla, receben boa crítica .. De 
ex~mplo pódenos server . a 
n~Ite americana, pataqueirada 

· de ·. Trnffaut, so.brevalorada 
- como a · maior parte da súa 
obra. Se vó.s pertencedes a es
ta categoría de chalados do 
cinema sentirédesvos a leche 
de · identificados ·coa Cecilia 

. de · Allen e.soñaredes ·e· gozare- · 
des e riredes e diredes este 
Allen é caralludo. Pero se po
la contra · estad es na categoría 
de· meio-afoizoados veredes 
que a rosa púrpura do Cairo, 
contemplada con mente fría ·· 
consiste sinxelamente nunhá 
anédota mais graciosa que ori- · 
xinal _(Pirandello, ·lJnamuno), 
excesivamente estitada, co
rrectamente · realizada, moi 
ben ambientada, encatadorá
mente intetprétada, con duvi
dosas pretensións poéticas e o 
subfundo demagóxico e reac-~ 
cionario . característico · de 
Allen. . · 

E como xa non hos queda 
espacio deixaremos para o 
próximo ·número a última es
trea de Russell a paixón de 
China Blue. · 

. THE COTTON CLUB, (USA, 
1.984). lnt: Richard Gere, Diane 
Lane, Gregory Hines, Bob Has

. kins, Fred Weynne, Mus: John Ba-
r.ry, Duke Ellington. Mont: Barry 
Malkin e Robert O. ' Lovett. Fot: 
Spe¡:ihen Goldblatt. Guión·: F:. Ca· 
PP.Ola, Mario Puzo e William Ke· 
nnedy. Dir. Francis Coppola. (Ou
tros filmes seu s: Apocalypse Now · 
-j .~79-,a leida rúa - 1.983). 

PARA AMANTES DA CUL
TURA AMERICANA. PARA 
AMANTES DA MUSICA DOS 30. 

. PARA AMANTES DO CINE: 

.. THE PURPLE ROSE OF CAi
RO. (ISA, 1.985). lnt~ Mía Fa· . 
rrow, Jeff Dani~ls, Dann'y Aiello. · 
Mus: Dick Human. Fot. Gordon 
Willls. Guión e dir: Woody Allerr. 
(Outros filmes seu.s: Manhattan· 
- 1.979-, Broadway Danny Rose 

_:_ 1.984). . . -
. R-ECOMENDADA PARA Cl

NEFl LOS E LEITORES DA SEC· 
CION "AFECTUOSAMENTE" . . 

J.A.M . . 

televisión 

-A .Herréró 
d M·~, .. e -· mon .. 
góstanlle-

. _as. pataca~ 
fritas · r 

Até agora, somente café". 'Nas 
cróhlcas áudio-visuais da Tele
visión española e: da Televi
siói1 galega sobre os consellos 
de ministros e de consélleiros, . 

· respectivamente, · nunca che
gamos ,a ollar máis inxestión 
gubernamental que a dun sim
ples café a méd1a maña. Xun
fania da Comisión de . Educa.: 
ción do Par lamen to galegó?; -
cafés perif éri·cos. Compare- . 
céncia de Calviño ante · a co
misión do Congreso ~ara a 
RTVE.?; cafés .. sob 'razons de 
fr~tado. Albor, con leite. ·c~
ferino Díazi cortado. Camilo 
Nogueira, so. Din as más lín
guas televidentes que Pepe 

. Domingo Castaño está a con
si!ierll! seriamente a _go~ibili-

. dade de trocar a Boa Noite de 
ga1a e lentexoulas de San Mar
cos por imha bandeJta de alU
mímo. e ·· unha chaquetiña b 

- branca e paxar¡ñ.a riegra en 
Fonseca para servir '"'Las Can..: 
dlas" áos . parlamentários au
topómicos saíp.tes. . 

Desde hoxe, 15 de Outu
bro, aperitivos. Estaba un a 
deixar apom;ai no estómago o 
preb~ a·elicioso ·'dos callos re
cén xantados entanto ollaba 
polo Grundig cor da sobra o 
Telediário ~ das _. tres, .. cando 
Concha GarCia Campoy, ese 
espectáéulo informativo de 
ritmo d_iscqrsivo peculiar e di
vertido, comeza a comentar 
entrecortadamente a xunta 
mantida á mañá polos porta
voces dos grup9s parlamentá~ 

rios do Co~greso · para prepa-· 
rar ·o debate sobre "o estado 
da nación,, que comezaria ~sa 

· mesma tarde. ·As larpeiras 
· imaxes case me indixéstan os 

callos da parenta:· -Peces Bar- . 
ba, hierático, ·- s~rio coma sem-

. pre, olla · impertérrito o seu 
vermouth; António Carr.o, lu
gués iridigno, a_P.ura o quepa-· 
rece un descondo.-zume de la
ranxa; un elemento . descañe-

. ci,do, de costas á cámara, aca
rícia lenemente o . seu Bitter- · 
-Kas; mentres pola ·táboa ob
sérvanse, estratexlcámente si
tuados, mis .pratós con froitos 
secos, Herrero de · Miñón en-' 
gule a imprudente velocidade 
unha boa ración de patacas 
fritas. · · · 

Nen a voz solene deAlber
to Oliveras en La aventura hu-

. mana prendendo a luz do es
curo cuarto da droga no eixo 
Sul-Norde en América; nen as 
impotentes voces anónimas 
populares do que foi o máis 
orixinal invento teleyi~ivo ql,le 
nós coñezamos, Si yo fuera 
presidente(; nen vostede, por 
exempló, compatriota Manuel 
Torre Iglesias, cando sermo
neaba racionalmente · contra 
as · impuriezas ambientais e 
humanas ... Coa-existente e in
sistente tendéncia · p~pular a 
considerar - pexorativamente 
e por menos de nada-:- un lar
peiro -outro chupón, literal
.mente-: ao primeiro que diga 
politicame;nte esta boca é: mi
ña, a irnaxe do gato lambón 
aliancista vale por todas esas 
voces sen voz enumeradas. O 
acompasado movimento man- 
dibulár de Herrero de Miñón, 
o incisivo sorber de Antónió 
Carro ... : esas imaxes valen 
máis que mil~ palabras denun-
ciadoras. · 
. Peró o ·pasteleo Go bemo
-Oposición a contá da Televi
sión é roáis profundo do que_. 
poda parecer logo da leitura 
Clesta frívola crónica. Unha 
nova cesión gubernamental á 
direita plariea sobre os eleito
res lago da última conversa 
mantida polo presidente"Gon
zález con Manuel Fraga: o di-

-:rector xeral do Ente Público 
RTVE será elixidopolo .Paila.: 
mento. Pola sua banda, Javier 
Solana, portavoz ·do gober¡io, 
acaba ,de desautorizar unhas 
recentes e acertadísimas de
claracións de Calviño a Rádio 

. Nacionál n~s. que lembraba 
que Fraga foi "o ministro do 
franquismo máis duro e máis 
represor no tema das liberda
des" e nas que prometía que 
ha facer todo o posíbel "para 
que don Manuel non volte ,go
bernar"; Calviño · ousou non 
respeitar a consigna do dueto 
Gonzále.z-Fraga de non lem
brar para nada o pasado ime
diatd. Ao tempo, as firmas re .. 
petidas, as firmas ilexíbeis, as 
firmas infantis de AP contra 
Calviño parece que sé dete
ñen, pero non por iso está 
máis lonxe o cese do Director 
Xeral .. O pácto, que chaman 
constitucional, é evidente. 
Compre, eritón; unha defensa 
pragmática de José María Cal
viño· .como mal · menor; que 
converteremos ....,.P.iometido!
en defensa posibilista de Luís 

· Losada como mal máis mao e 
.menos menor :de se .extrapolar 

. viCeversamente -aó Noroeste Q 
devandito pacto; de Estado. E _ 
iso que Calviño resulta ser, ás 
veces, un auténtico .inxénuo: 
"Négome a crer que a traxec
tória democrática de Felipe 
González poda· .aceitar. unha 

· proposta. tan inéríbel como 
gue se reparta unha tarta que 
e a ·rádio-televisión: pública de 
acordo q~n Manuel Fraga. 
Nen a mma testa vale unha 
OTAN, nen. hai nengun pacto 
sobre a televisión". Verémo-
lo. · · · · · 

HERNAN NAVAL 

arte 

Juan .~Gris: 
·a delicadeza· 
.dun ·cubista 
descoñecido 
O :mesnio que Cezanne,. a 
quen admiral:ia, Juan Gris iloll 
obtivo en vida, o recoñeci
mento dá sua aportación a 
unha ·nova conceición da arte, 
iniciad.a polos impresionistas 
e continuada por todos os is
mos.· que se sucederon a prin
cípios de¡¡te sículo. A sua foi 
unha vida curta (morreu no 
192 7, cando só contaba cua
renta anos); pero intensa na 
sua- prodU:ción. Ou polo me
nos, na ·riqueza plástica que 
transmiten as suas obras, on
de a delicadeza das ·cores fún
dese éoa proporción perfei~a· 
dos obxectos., . apresados na 
"arquitectura plana e corea- _ 
da", denominación que o pró- · 
ptio artista outorgou á pintu-

· ra. . 

Peró de duascentas obras; 
entre cadros e ilustracións pa
ra revi~tas, compoñen a mos
tra de Juan Gris, que perrha- . 
necerá aberta até o 24 i:le No
vembro; ria sala. Pablo Picasso, 
da Biblioteca Nacional de Ma
drjd: Unha mostra do· pintor 
cubista que está a ser visitada, 
diariamente, por unhas tres 
mil persoas na cidade que viu 
nascer a Gris, pero que el 
abandonou no 1906, para 
non voltar endexamais. a ela. 

Viaxe pálido 
Este mosaico de criacións 
transf órmase nunha . peque na 
viaxe polo grande mundo das 
imaxes reflexadas por I ua¡n 
Gris, onde as tonalidades páli
das -ás veces, bucólicas..:.. gri-

. ses_, ocre, ve;rmellos, verc;les, 
azuis, confi~uran unha atmós
fera multiVlSualizada e embe
bida de delicadeza. 

Se ·ben . semella que cada 
cadro é unha repetición do 

. anterior polos obxectos repre
sentados -guitarras, violins, 
xarras, botellas- típicos, ·por · 

· outra parte, ·nos cubistas, as 
diferentes dimensións que · 
Gris -conquire1 . así como otra
tamento Clos angulos e das co
:res,, f ai de cada obra un ente 
inaividual. Unha emoción dis
tinta <liante dun mesmo ob
xecto. Un xogo de cores per
feitamente combinadas nun 
tra:ballo perfeitamente orde- -
nado. Non hai. que esquecer 
que ·este pintor era un aman
te das matemáticas e das cién
cias exa".tas en xeral. 

A prqcl,lI'a contínua _ . . 
Juan Gris sentia ·verdadeira . 
obsesión polos pintores fran- · 
ceses, en especial~ por Cézan-. 
ne, pero non polos impresio
nistas nen galos "fauvistas". 
Senón· por Fouquet,-Poussin, -

· In~es, a Escola de París. E ta- · 
men por Seurat. El mesmo 
declaro u que ". a calidade Q.un · 
artista ven· da cantidade de 
pasado que leva dentro de ·sí'' . 

Non obstante, ao longo da 
sua vida pictórica, desenvolta, 
·especialmente, en Fráncia. 
Gris parecía estar sempre 
nunha contínua búsqueda. 
Endexamais · se estancaba .. 

· Pensaba que comezaba a c_ada 
momento, . que era posíbel ir 
máis aló do conseguido até o 
instante anterior. E aqui resi
de o verdadeirci valor dun ar- _ 
tist:i: ~n non· pensa: que todo .. 
esta feito xa, que amda que-da 
moito por exp!esar e por di- _ 
per. :E el, · Gns, regalou ao . 
mundo .. da _ arte expresivos 
poemas construídos -con co
res · e imaxes cortadas, repeti
das. Baixo unha capa de t~
n ue dozura e delicadeza. 

CA RMEN G. ARES 
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FOT FIA ';: 

ANDRÉ 
KERTESZ 
(1894-_19'85) 

"TODOS PODE~ MIRAR, 
MAIS -NON-· ~~~~ 

' 1 ., 

SEMPRE 
VEN". 

.,¡, 

"Estaba preocupado polo perf ecdona
mento_ e o- pulido da téc:t;tica. Se un neno 

:!_ .. . aprende a 'escreber perfectamente o seu 
ABC~ · iso é fermosa caJ.igrafia, pero non 

· ten valor . nengún a rion ser que poida ex
presarse a si mesmo é poida' usar a: téc~
ca para. o seu proprio arte: Hai que sentir 
o. que se fai! l:ricluso ·se estás imitando, 
·debes .sentir .. A técnica é só o mínimo na 
fotOgtafia·. E o"punto n6 que se debe em-. 
pezar. Creo-··que un debe ~er- un técnico 

'\.-' .perfecto para se .expresar como dese~a, & 
despois podese esquecer da técnica. Cari

. do '.'tún á :revista "Life'' dixéronme que 
. - . . ' 

· gostaban daS' miñas f otografias, pero que 
rielas eu falaba moito·! Querian. documen
tos, técnica; e non fotografias expresivas. 
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PREMiOS DO CÉRTAME : 
GALEGO .. 
PREMIOS ' . · . 
DO CERTAME GALEGO 
DE FOTOG.RAF IA · 
XUVENIL 
Pablo Xosé ·Reboredo Canosa, co
ruñés de 21 imos, acadou o 1 o . 
prémio na· modalldai:Je de ,br~nco e negro pola sua fotograf1a Nu- . 
do de aire", polo que lle corres
ponden 35.QOO pesetas e diploma, 
e Xesus Vecino Lamas tamén da 
Coruña, levou o 10 premio para 
fotografías a cor p_ola que leva po,~ 
título "Descanso en el recuerdo. 
dotado con 25.000 pesetas e di- . 
ploma. · 

O Certame Galega de Fotogra
fia Xuvenil foi convocado polá l)j.
rección Xeral de Xuventude e De
portes da Consellaria dé Turismo, 
Xuventude''e Deportes· con motivo ' 
do Ano ·internacional da Xuventu-:.. 
de, corr-endo coa' organizaci,6n a_ 
Casa da Xuventude de Ourense, 
onde se reuniu o xurado presidido 
por Rosa Luengo Cas1rillejo·, Pre
sidenta da Casa da Xuventude, Pe
pe Seoane, Xosé Luis Vázquez 
"Che", César Silva, Enrique Fer
nández Dom(nguez e Xosé Benito 
López Losada como Secretárib. 

Os restantes prémios foron pa
ra: José M. Mosquera de Barro" 
Pazo (Pontevedra), 2o pre.mio pa
ra fotos· en branca e negro, 15000 · 
pesetas e diploma pala fotografia 
"1 n memorian". X osé Pérez Ro
d rí guez en Ourense, 3o prémio 
para fotos en branca e negro, 
5.000 pesetas e diploma pola sua 
fotografía "Ausente". Rosa Váz
quez Vázquez de Santiago, 30 
prémio para fotos en branca e 
negro, 5.000 pesetas e diploma 
po r "A noite". Xosé Rañó Bueno 
de Vilagarcia de Arousa, 20 pré
mio para fotografias a cor, 10.000 
pesetas e diploma por "Jazz". An
tónio Iglesias Arias, de Ourense .• 
30 prém io fotos a cor, 5.000 pese
tas e diploma pola sua fotografía 
"Karetos". 

Neste 1 Certame Galega de Fo
tografía Xuvenil, participante no 
Outono fotográfico de Ourense 
concorreron 150 obras perteneen
tes a 36 fotógrafos de toda Gal iza. 

.Cunha selección das fotos 
apresentadas tarase unha mostra 
do 28 de Outubro ao 8 de Novem-

_publicacións. 
" CRONl&AS DE 
UNA TRANSICION 
1 NTRANSI GENTE" 

de LUEIRO REY 
Edicións do Castro ven de pu
blicar "Crónicas de una transi- . 
ción intransigente", · o último 
libro de Manuel Lueiro Rey. A 
obra foi apresen ada no .Grave, 
localidade na que vive o autor, 
intervindo Antón Chaves, X.L 
Méndez Ferrín é Gustavo Luca 
de Tena. Precisamente Luca de 
Tena foi o autor do limiar do 
libro, no que afirma que "o 
compromiso do autor persegue 
a memória, porque milita na 
créncí¡:¡ de que lembrar é de vi
vos: a loita por recuperar a 
memória é como a batalla con-
tra o poder". · 

Máis adiante dise que "se 
nos quitan 0 direito á memória 
pode suceder que, no cámbio · 
de direito, a amnistía sexa, co
mo de feíto sucedeu, para os 
que trincaban .na ditadura". 

· Neste libro Lueiro Rey vai 
desgranando, comentando, re
cordando (neste tempo en que 
se i pón· o Pacto ccinstitucio-

. nal) feitos . e episódios des e . 
Abril 77 ao mesmo mes do 78 

, ("Don Pío se ha hecl:lo un 
. l(o"; "E l'artido Comunista 

legal zado", "Oración por-Ga
. licia en víspera de las el ccio
. nes", ~'E · lenguaje de las ur
nas", "Los tiempos han cam- · 
biado, pero .no tanto::.') 

I•· 

' 

~· .. J •• 

'bro. ria· salá de expósicións da Ca
sa da X1:1ventude aé Qurense.· - . 

GÜLLIVER FM . 
· (Rádio Condena) 
Novo espec;táculo de Artello 

Os días ·13 ,e ~ de novembro, .no 
Teatro Rosalia de Castro de A Co
ruña, terá lugar a presentación da . 
nova montaxe do grupo de teatro .· 

•" Artello", escrito por Antón Rei-
.~ Xp e titulada "Gulliver F.M." (Rá-

di'o Condéna). · 
·A obra faise en coproducción 

co Centro Dramático Gale90·. 

CONFERENCIAS 
NA CULTURAL DE VIGO 

O xoves, día 7 .de Novembro o pe
riodista g~lego afincado en Madrid 
(actual r:edactor dos servícios in
formativos centrais da TVE). Ma-

xeroglifico 

- Estou buscando a Marta 

SOLUCION AO DO NUM 
NUMERO ANTERIOR' 
- Non ten necesidade 
C Non ten -Ne, ces, idade) 

N.V. 

_ Xa ·estamos. na 
_, .· ~u~-!·Pntevedr~, :4 ·~ 5~ (Vig~) · 

• f . · · .Teléfonos: · ... 
' 22 24 ós Redacción 
43 · 36 24 Administración 

, -A lfOSA !lllllA .. __ 

· 'nuel · Lombao talará : Sabre da 
"Viabilidade dunha radio alterna
tiva en Galita".; lombao foi un 
dos fundadores de "Rádio-3" e 
durante un tempo .diri"Xiü a emiso-. 

~ ·ra galega de R..N:E. Terá lugar nG 
local da R1,1a L.:.opez de. Neira, 22-
1 Q B a p,artir das 8 h. ·da tarde. 

FALLO 'DO PREMIO 
DO ill CONCURSO 
DE CO_!\'l..iCS, ., , 
CASA DA XUVENTUDE" 

"As . aventur.as de 'Bicho" do- ou-
. rensán Xosé - Grande · Quintairos, · 
acadou o ·ta Prémio do Concurso 
de Cbmics ·"Casa da Xuventúde'' 
de Ourense, o 20, Prémio' foi para · 
"A vingahza" ' do · c"oruñés Caílos· 
Silva ·eo«3o9 _p·an:i "Ur:i _dia con· 

. Xenxo" --' da e Con;ipañi~· . P.untos~ 
Suspensjv0s, tamén da .Coruña. 

A esta' · primeira- ccirwocatória. 
do Concursó C:onc;orreroo 7 40 · -
obras ·de~36 debuxantes: O xtJrádo 
estivo presidigo por Ros·a L-Üe_ngo· 
Casí:rillejo, Presidenta da Casa dá 
Xuventude e Marcos ºNóvoa, Xosé 
Lois González, Pat.o Saí:ri·a e. Rosa -
González-lglesias como S-ecretária. 

· A Casa da ·xuventuéle ten ·pre-· 
vistó publicar estas obras 'nun_.cur
to prazo de tempo. Desde a · dia 
14 hai unha mostra cos trabalros 
apresentados . . 

ACTOS DO BNG 
-Cea de confraternidade e ho

menaxe a Uuís Llach, ·polo seu 
traballo "continuado durante lon
gos anos a prol da defensa da lín
gua e cultura catalana, dada a sua 
preséncia os dias 24, 25, 26 na no
sa terra para dar un ha série de· ré- . 
citais, ·as ceas faranse ós dias 23; 
en Santia~o e odia 25 na Coruña. 

-Presencia do. B.N.G. en Ma
drid, en vários debates sbbre as 

· eleicións autonómicas, na Galería 
Sargadelos, e no centro cultural 
da vil la (Conde Duque). 

-Un representante desta _orga
n.ización .vai -asistir en Barcelona á 
derradeira reuniór:i preparatoria da 
C.O.N.S.E.O. (Conferéncia qe na
cións sen estado de Europa oci
dental) , que terá 1 ugar os d ias 26 e 
27 · de Outubro. Aproveitando a 
sua estáncia, celebraranse xuntan
zas coa emigración e.o gallo das 
eleicións. 

• • # expos1c1ons 

BASES PARA O SEGUNDO 
PREMIO.."SISIFO" -
DE.POESIA E 
NARRA.CION CURTA 
a) O :pdmeiro prémio para µn poema 
escrito en galega !3Stará dotado dun 
"Si'sifo" .e dei mil pesetas. ".· 
b) O primeiro prémio para un -relato 
curto en .galego estará dptado dun 
"Sísifo" e de ·d~z mil pesetas. -
e) Segundo e terceiro prémio de · 
poesia escrita . en calqüer · idioma 
da Penínsua estará dotaqo · dun 
."S ísifo".. .. 
d) O segundo e 'terceiro prémiosde 
narración ·curta escrita · en calquer 

. idioma da Penínsua estará dotado 
cun .isi'sifo". _ . 
e) Para participar enviaranse ou dei
xaranse os orixinais no cafe "UFF",· 
Rua do Pracer. 19s (VIGO). mm 
sobre facendo con·star "Para o _pri-. 
meiro prémio Si'sifo"·. . . 
f) Todos os orixinais deberán.;vfr me-
canografiacfos. . 

·g) A extensión do relato norn:deberá 
ser menor a ·unha!, cara dun fólio 
e ·superior a catro (mécanografiadbs 
·a dous espác ios). . · ~ 
h) PC1ra os¡prémios de poes¡a·entrega-
ranse dous orixinais distintos. . , 
i) Os orixinals podarán vir firmados 
.con seudónimo-. Tanto sé ésasi somo 
se non, deberán vir acompañados dun 
sobre _pechado no. que se · indique o 
.xeita ·de comunicar _ a concesión · do 
prémio sesfora o caso. . . · - · 
k); :Só poderán partidpar quen non 

· teña pl;Jblicado nada en edit0.riais.co-
merc1a1s. · . . · 
1) Os prémios entregarnase. nc;>sCafé 
Uff o dia '15~; de novembro..,do 1985 
ás 23~h6ras, senda abrigado para os 
gañ.adores. ou· para~s per.soas que os 
representen, asistir á · sua recollida. 
Senón fose asi o prémio .pasará a en~ 
grosar o dq.;ano seguinte. · 
'll) :~o :-:: xurdao_ estará compostospola 
redacción -Oe "As follas do S(sifo". 
m) . Nosdecursosde toda a semana .an- · 

. .terior á entrega do prémio leer,anses:>s 
orixinaissapresentados noS:::afésl)ff. 
ol As "Follas, do-' S(sifo" resérvase 
o direito.-á .publicar nos seus números 
os poemas ·e relatos _recebido~. · ,, 
8) O prémio non poderá ser "d~lara
dos::leserto. , 

. o) .. iO ' ;prazo~de entrega dos traballes 
remata-o 30.de Outubro dos1985. 

HORIZONTAIS 
·1.-Arbore de folla caduca cuxa 
madeira é moi apreciada en eba
nistaria e tamén é emrpégada na 
construción, plural. 2.-Advérbio, · 
máis aló. Artesano . que trabaHa o 
barro facendo olas. 3 .--'-Mil cen. 
Ata;;car ou atascarse unba t uberia. 
O protagonista de Pallas. 4 .-Ta.: 
berna inglesa. Persoaxe bi'blico so-

. brif.ío de Abraham_ Licor alcoót i
co. 5.-Médula das plantas. A sex
ta letra do alfabeto. Vógal. 6.
Pronome demonstrativo feminino. 
Instituto Nacional de lndústria. 

- 7 .-O fósforo. Entre a mocidade, 
. compañeira, ·camarada, amiga. 

.I xactrez 

. CAMPEONATO 
MUNDIAL DE XADREZ 
MOSCOVO 1985 -
4a Partida 
B·rancas: A Karpov 
Negras: G. Kasparov 

1 .. d4. lago da "delicada" éxpe
rienza da segunda partida coa va-
1iante Najdorf da Siciliana o cam
peón cámbia a abertura para peón 
da dona. 1 ... -d5/ 2.c4-e6 / 3.Cc3-
Be7 I 4.Cf3-Cf6 I 5.Bg5-h6 / 6.8: 
f6-B:f6 /Unha variante repetida
mente jogada no encontro ante· 
.rior 7. e3~0-0/ ·8. Dc2-Ca6/Novi
dade verbo do antes jogado: a
qu i Kasparov· adoitava facer 8 ... 
-c5 como fixo .na· partida 27 do 
anterior . encontro, cu jo resuJtado · 
foi-lle adverso a .. pesares de ter 
J>oas hipoteses _ para a · igualada. 
9. Td1-c5/ 1 O .. d: c5-Da5/ · 11 . 
c: d5-C: c5 /Kasparov non dubida 
en · sacrifü:ar . un . peón' :lago de. 

.·12.d:e6 B:e6 one.us bispos tarjan 
. tant~ jogo que aquél -s~ria . ampla

mente compensado. 12. Dd2,Td8/ o campeón non qutn.e--. presentes 
· venenosos. 13~ Cd4e: d5/ 14. Be2-
Db6· f Atopámonos, ja A,ue logo, 
nunha posició~ con pean dona 

· isolado q~e Kasparov deberá com
pensar co · seu par de bispos . e 
maor actividade. · -~ 15. 0-0; Ce4/ 

. 16. Dc2-C:c3/ 1-1. :o:c3-Be6/ 18. 
Dc2-Tac8/ 19. Db1-Tc7/ O cam- .. · 
p-eón non tivo prq.blema en pef"der·· 
tempos coa dona ja· que o feble 
eeón isolado fica sempre lá soli
no. 20. Td2-Tdc8/ 21. C:36J / 
S.úbito cámbio de , plans: do ata
.que; ao peón isolado ao ataque ao 
monarca polas ·febles casas- bran· 
cas. 21 .. .. A:e6/Logp de 21 ..... Q: 
e6 22. Bf3 . ~giñ~ ' tod~ as pazas · 
brancas atacan. o orfo de "d5~' e 

{libros . 
PUBLICACIONS .DA XUNTA 
11· Xornadas da Língua .Galega 
no En~no · 

Actas das polémicas 11 Xornadas 
da Língua Galega no Ensino , orga-

, nizadas po1a Dirección Xeral de 
Política Lingüística da ·Consellaria 
de Educación e Cultura e celebra
das en ·Santiago de Compostela 

·~no,s dºias 18, 19· e 20 de Febreiro 
de "'1985, onde se recolleñ as po
néncias; comuríicacións, conferén

. cias .e actuación·s que durante as 
devahditas datas tiveron lugar. 

Nesta publicación refléxanse 
'·as ' opinións, métodos e materiais 

\ .. 

.X. M. ALDE·A J 

Momento, insta.nte. 8.-Pronome. 
persoal. Substáncia para pintar. 
Ao revés, taga cigarrillos ~ man. 
9.-Unha das matri'culas galegas. 
Línguas. Afirmación. 10.-Lume 
que se prende na larei~a. Becerro, 
cuxo, ao revés. 11.-Mexo. Adivi
no troiano filio de Príamo e Hécu-

. ba irmán da Casandra. 

VERTICAIS . 
1.-lr'lstrumento matálico cóncavo 
cun badal no meio. Peza .de ferro 
ou chumbq Úsada no xogo da cha
ve. 4.-Sobrenome. Luz da ·1uz. 
3.-Conxunción, sem.pre que. Do
brez que se lle fai ás teas para que 
non se ·desfien. Xunto cun . "P" 
seria "Requiescat in pace". 4.- As 
siglas dun explosivó. Homosexual. 
Executan, levan a· cabo. 5.-Un. 
Voz equivalente a ónde está? Al

·canzá conquire. 6.-Dise do curto. 
.da vista. Pota. -7.-0 escollido, o 
r'nellor da sociedade. Dise da pai-. 
xón vio lenta. · Nos coches espa~·~. 
'ñois. 8.-Ao revés, monarca. O·re:·: 
mate. Astro rei. 9.-Manifesta le-.1 

dícia. Advérbio e adxectivo, a ca- "· 
rón. xunto a. 1 nfusión. 10.-Plan-
ta wam{nea que serve de alimen~" . 
to as bestas. Reflexan as cores do 
arco íris. 11 .-Xeiio intencionado 

. de dicer -ou tac!3r· algunha causa. 
. Escol lo entre. moitos. 

. ~áñano: 22. Bg4-T c4/ 23. h3-Dc6i · 
·· 24. Dd3-Rh8/ 25. Tfd1-a5?!/Non 

gosto dista jogada, cecais porque 
non a entando! A miña preferen
za para 25 ... DeB! 26. b3-Tc3/ 27. 
De2-Tf8/ 28. Bh5-b5/ As brancas 
invaden as casas dó · seu nome e 
geran un ataque di[eto ao rei, ago
ra si tañen vantage.! 29. Bg6-Bd8/ -
30. Bd3-b4/ 31. Dg4-De8/Parando 
a entrada Dg6 32. e4! 1/ Mui forte. 
Para res postar . 32 .... d4 con 33.e5 
e dar ·a casa "e4" á dona 32 .... -
Bg5/ 33.. Tc2-T:c2/ Hoorivet 33. 

. Te2?7-Tf4 34. Dg 3 d:e4 e gañan 
as n~ras por ficar o hispo crava
do. 34. B:c2-Dc6/ 35. D132-Dc5!/ 
Ameaza 36: ... T: f2 37. D:f2-Be3 

_ gañan~o dona _1>or hispo_ e torre 
36. Tf1-Dc3/ 37. e.d5-e.d5/ 38. 

· Bb1/ Unha sutileza para evitar 
a traca das ·donas que levaria 
a un empate .38 .... -Dd2/ 39. De5-
Td8 / 40. Df5-Rg8 /Adiada 41. 
De6(x)/Jogada • secreta 
/ Non 41 .. .. Rf8 41. Bg6-Df4 43. ' 
Te1 e mate a seguir. 42. D96-Rg8/ 
44. Bf5-Dc3/ 45. Dg6-Rg8/ 46. Be 
6(x)-Rh8/ 47. Bf5-'Rg87 48. <J_3/ 
Logo das repeticións para ganar 
tempo no relógio Karpov define 
o plan gañador. Os jogadores ta
ñen que facer 16 j9gadas cada ho
ra. 48 ... -Rf8/ Se 48 ... Df6 49. Dh7 
,(x)- .RfB 50. Te1 coa ameaza Bg6 
e mate Dh8. 49. Rg2-Df6/ O rei 
branco apoia a manobra de torre 
d1-d3-f3 

50 .. Dh7-Df7/ 51. h4-Bd2) 52. T 
d1-Bc3/ 53. Td3-Td6/ 54. Tf3-Re 
7 / 54 •.. Tf6 . 55. g4-Bd2 (para 
di,r g5) 56. Td3-Bf4 57-. DhB(x) 
~e7 58.Da8-g6 (5_8 .•.. Td6 59. Tf;3. 
e · forte) 59. T:d5-g:f5 60. 

. ·._6 (60 .... ReB ·01. Dc8-R8'7 62. Td . 
~ 7) 61. Dc6-Re7 62. Td7 gáñan 

- brancas.55 . . Dh8-d4/55 •. Df8, -5~. 
e3.-Rf7 57. Be6(x) gaña ·56.0c8-
Tf6/:. 57; Oc5(x)-Re8/ . 57\ •. ;-Td6 r 

5~. De 7(x) e -torre á cai><a '58 / ·· -
Tf4-Db7(x)f . 59. Te4(x).-Rf7/. 
Vendía-se ·'o gaño un poucq -máis -
caro coq alabarante 59 .•. Te6· 60. ' 

·. Bg61-Rd7 61. f3-T: e4 62. Be4-
Da6 (62._. .Dc7 63. Bf5 gaña) 63. 
Bf5 {x)-Re8 64 . . De5·Rf8- (64 ... 

. Rd8 .· 65. D:g7!) 65. Be6!-Da7 -
. 65 ••. d3 66. Df!i e Bc4 ·gaña) 66. ·
·f5(x)-Re8 67 Dh7-Dc5 68 • . Og8 .. 
68:-.. R.e7 69. Df7-Rd6 70. DC17-R 
~5 71. _f4-R.e4 72. Bc4 é mate en 
poueas.60. Dc4(x)-Rf8/ 61. Sh7-
Tf7/ 62." Deo-Dd7/ 63-. De5/, E 
~a,sparov abandonou. A ameaza 
e 64.DbS, e a 63.-.. ,Te7 64. O.f4x 
·64 •... ReB 65. Bg6(x)-Rd8-66.Db8 . 
(x) 9aña a torre. Unha excelenté · · 

·-partida do .campe-on muiiélial ;. -. 
1 :O/ . . 

', que se están a empregar nos.diver
sos Centros de ensino da riosa Co- · 
munidade Galega, á vez que ser
ven de guia e orientación sobre os
distint6s .enfoques metodolóxicos .. 

·PUBLICACIONS 
Dó:CONCELLO.DE LUGO 

·-;.1 

Coincidindo coas festas de San 
Froilán o. Concello de Lugo t1rou ·
do prelO:,. ·para a sua distribución 
gratuita, duas 'pequenas . pubjica-

. cións. A prim.eira delas e o "Con-
. to de Nunca Acabar", unha pe

qliena narración do escritor lú'gués 
Anxel Fole; -a segunda é unha es: 
colma tiduada "Lugo e a Lfrica 
Medi13val Galega-Portuguesa", rea- . 
li~ada por•M. Celso tlJ!atal.obos_. -
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ARO 
~Sabela Fidalgo ! - •. 

A.v9z galega da escrava lsaur~1 
Contra a maioria · 

.dos pronósticos o éxito da TVG non foi 
':_Qallas" (X.A.), senón a "Escrava lsaura" 
Gal iza voltou os olios para unha série · 
"terceiromundista", brasileira concreta
mente, e 1 non houbo casa, nen mercado,, 
onde non se talase da telenovela. · A es
crava lsaura é, para utilizar o vocabulário 
de Xerardo Fernández Albor, unha peni
ña. Sabela Fidalgo foi ·a encarregada de 
dobrar a voz de lsaura ao galego: Conce- . 
deunos a primeira entrevista da sua vida, 
poucos dias despois de que a obra chega
se ao seu derradeiro· capítulo. -"A xente, 
'dinos, gosta de ver a . unha persoa da que 
.podan dicer: probiñ · , co boa que é e as 
cousas q_ue lle pasan!". 

"Cando me apresentei, fun escollida" 
Sabela Mari~a Fidalgo Suárez leva xa tres 
anos metida nun estúdio de dobraxe . Per
tence ao que se poderia chamar primeira 
promoción de tradutores · de televisión. 
Era profesora de EXB, ainda. que non · 
exercia, e non sabe moi ben porqué a es
colleron a ela. -' Supoño que pensarian 
que a miña voz ia ben éoa personaxe de 
lsaura, incluso no orixínal a voz é parecí-· 
da." . -"Cando empezaron a pedir xente 
para f~cer probas·, cóntanos, apresentei
me, asi, .como encollida, non? a ver . qué 
pasaba, ·.fixen un cursiño e: saiu. Agora 
góstame moito~ pásoo i'noi ben fac'~ndoo, 
a inda que é máis difícil do que cría'. 

, .. 
"E unha novela rosa" ·polos nenas. Empez_an a pensar que non é 

· Durante semanas Leóncio competiu cmi un id orna secundário, que é importante. · 
XR en .maldades, pero desta volta 0 exito , -1 Eu vivo nas Neves e os nenos dali, agora·a 
foi, se cabe, maior,. Para alguns 0 Brasil.· · non tanto, pero-.. ant~s chocáballe rnoito, 
decimonónico resu.ltaba máis cercano ·da · sobretodo e.scoitar os. débuxos en galego. 
Galiía do que .'0 s ranchos e chevolets dos Agora incluso están pendentes de que 
Ewing. Mais perguntámoslle a Sab~la Fi- ·. saian, porque lles chegan máis, entenden 
dalgo. -Por qué "Escrava lsaura" alean- mellar". 
zou tanto éxito? · - Qué anédotas· pode contar desde que · 

. -"Penso que porque é unha noveia ro- d~ra a unha personaxe famosa.? 
mántica._ A xente . queria esqu«::)Cerse dos - -'Charñabanme a·casa, todos os di as 
problemas de ·Dallas. Esta .é moito ·m.áis para saber qué pasaba no capítulo seguin-

. cfásica; unha novela rosa na que a· prota- te e eu dicíalle que non, que iso non se 
gonista sofre · m·oitas peripécias. A xehte pod~ dicer. Cando niorre Tobias, ·qician: 
segue gpstando de ver · a unha · per·soa ,da · pero verdade que non, que non marre?; 

... que poden sentir un pouco de lástima, di- para eles Tobias non podia morrer''. 
~ ~er: ·probiña, co bcia que é e as cousas que Moito diñeiro para moito traballo 

lle pasan".. . . . Cada capítulo dobrado pode supor;, á ho-
~O ser castellano-falante nón perxudi- ra de cobrar e se se ten .un bon, papel na 

ca á hora de dobrar? · - obra, de 10 a 15 mil pesetas. -"Págase 
_ -"Si, pérdese un pouco de acento. Pe- ben, comenta,. pero son moitas horas. As 

ro tamén se trata de facer un acento pou- ve..c.es entras ás 8 da mañá e__nom saes até 
co marcado, porque -na Galiza ha-¡ moitos as duas da madrugada". 
distintos e seria un .problema. Nós trata-. - En qué trabálla agoí.a? 
mos . de utilizar sempre as normativas do · 
Instituto da Ungua. As veces saen per:soas 
con aceñto-e oufras veces noJ1. -A maior 
parte de nós somos castellan'O-falantes e 
eu inclúome dentro desa xente. ·A mi.ri 
cústame bastante falar en galega, non es- . 
tou acostumada". ... · 

. ~aue vai representar para a Galiza uri
ha lspur:a ou un Bogart en gé!leg9? : 

, - "Estou en várias causas: nunha série 
. de debuxos animados, noutra série que 
ven de emp_ezar e que creo que se chama 

.- "A Duquesa da rua do Duque", teño un
ha personaxe en "Moinhos de Vento' e 

· fixen tatnén un papel en "Vi axe iros'~. · 
Agora ternos que facer as 'fotos; .sorri, 

pero alguén lle di que poña cara ·de lásti
ma, pegará máis. 

Sabela non tiña exper.iénci.a de teatro, 
n~n de rádio, :.... "o (mico qué teño feito é 
o típico dos nenos pequenos, a función 
do coléxio ·e máis nada" ainda que confe- · 
sa que o teatro e as actividades relaciona
das sempre lle levaron aficións, se ben fo- · 
se como espectadora. 

_:_,,E furidani~ntal e dígoo sobr~~odo M.V. · 

-Que foi o que lle custou máis traba
llo? 

-"Primeiro· vencer os nervos, porque 
iso de estar d'iante do atril, que tes que 
meter a palabra no xesto ... Se a pe·rsona-

. xe interpreta ben, pois non hai problema 
a segues e xa está, pero se non, tes que 
darlle vida ti e resulta moito -máis difícil: . 
Hai que estar moi tranquila e ter confi.an
za coa xente que está ao redor, ao princi
pio coíbeste bastante, tes medo de.sobre
interpretar". -

-Oue lle parecia a:·"Escrava. lsaura'? 

-"'Era unha novela romántica. Tiña as 
suas partes boas e as suas partes más; co- . 
mo todas", di entre unha lene surrisa que 
parece disimular a Irania~ "-Nos comezos 
é un pouco parada, pere vai collend9 inte- -
rés pouco a pouco, incluso a dobraxe é ·. 
mellar segundo vai avanzando a película". 

"lame ao brasileiro" 
A Escrava lsaura na sua versión ori'xi·nal 
brasileira consta de 200 capítulos, dos 
cais se fixo un resumo de 30 pa~a a v~.nda 
ao exterior e que son os 9ue ·vimos aqui. 

O tronco lingüístico galega-portugués 
xogo_ulle algunha má pasada aos dobrado
res. -"Ao princípio habia problemas, di 
Sabela, porque como o brasffeiro é moi 
cantarín levábache o acento, íaste un pou
co ao brasileiro, seseaba ás veces". "Ainda 
que, .comenta deseguido, é · ináis fácil do
brar do portugués, do ·brasileirn ou do ita
lié,Jno, das 1 ínguas latinas, que do inglés, 
por exemplo. En · ingles as palabras son . 
máis curtas, e, ao dobrar, nunha frase pe
quena, ternos que meter máis palabras." 

1 Como se .de dous idioma·s distintos ~e~ 
tratase e non de duas pólas. do mesmo, a 

~-·;~ no~a lsaura des~n~rana algunhas das posí- · 
./ .\ ·_1. lt Tf,,., 1s causas do ex1to da· obra. "Respeitou-

f .1 \,i e oito o senso orixinal das frases e sem-
. e p~ que se podia aproveitábanse as cons-

tr ións semellantes entre o brasileiro e 
\ ~ o~ ego .-Asi quedaban mellar encaixadas 

· ·~~1 · ·, ~ ousas, resultaba máis . familiar, máis 
, :.JJ=-- i \ " tura!". 
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Xuramentos 
MANUEL RIVAS 

. Semp.re ,~e tiven por opti
. ~1st,a .kh1stonco.e incluso pre:
h1stonco~ A pnmeira condi:. 
ción para gañar unha batalla é 
non querer perdela e en Gali
cia xogamos á defensiva des
de que se creou a liga profe
sional. Pero anqo preocupa
d~. Agora ~ate un con opti
m lstas en todas as esquinas. 
Refírome ao -gremio cultural 
que é o que máis esquinas 
-ten. · ' 

· Os signos de rexurdi mento 
dos primeiros oitenta estanse 
a converter en mercaduria de 
autocomplcencia, n.unha es~ 
pecie de cupón de cegos que 
ene.he o bandullo de novos 
ricos, dos que precisañ vencer 
o seu complexode teloneiros, 
dos xigantes de cartón. 

A confusión creativa das 
mi norias é un xogo de artificio 
que non prende no povo. Esto 
que digo é propio dun discur
so político. Pero é que é o 
sentido político, fonda mente 
político, o que dá a lento real a 
unha.; avangarda. Un . sentido 
que trascende a inmediatez 
do xogo político partidario, 
que non é subalterno nen 
.servil a este, pero que latexa 
como un ha corrente de fondo, 
como . a lua que arrastra a 
unha marea. 

Eu non sei cantos dos que 
dun xeito ou doutro participan 
da criación cultural, e tamén 
nos eioos de comunicación e 
difusión, estarían drspostos a 
cumplir en serio co xuramen
to que se deron a si mesmos 
os membros das lrmandades 
·da Fala: '''Polo quemáis quero 
xuro ser s.empre dos bos e 
xerierosos·". Tampouco sei a 

· cantos ll~s parece unha to'n
tería traballar "Pola reden
cfón moral e· material de 
Galicia':', tal como formulaba 
o seu compromiso nacionalis~ 
ta Castelao-. Eu sentiríame 
rnoi satisfe.ito con que todos e 
cada un dixéramos ben alto e 
en · público: . "Xurn norí · ser 
hipócrita nen profesional do 
confo". 

Pd.: Este a·rtícÜlo vai dedicado con cor
dial indignación a uns actores de te~tro 
que cobran por representar en e~!eeo e 
logo. en público e en privado. v1v,en a · 
propia farsa en castelán. Ogallá se·den 
ppr alúdidos. 
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