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ACABARONSE AS PROMESAS. 
.. . . ' . - - . 

·,i • 

"E choraredes sobre:· os .ombreiros dos vasos tillos" · 
(A. Guerra dirixíndose aos traballadores de Ascón que o increpaban du
rante o mitin celebrado en Vigo polo PSOE, na pasada campaña eleito-· 
ral). · 

Debate 

. (páx. 14) .. 

As ·amenazas e o ·enfado do vieepresidente do goberño pareeian. presaxiar o 
que lago confirmarian os resultados eleitorais. O PSOE foi o p·artido máis . 
castigado polos votantes, especialmente nas zonas máis afectadas polo des-
mantelamento industrial. · _ . . 

Tres meses de arresto maior ·no. Cun xu ício precedido 
e trinta mil pesetas de multa dunha semana en folga de 
foron impostas a Manuel - fame, Cebral conta o alega-
Cebral, traballador de Asta- to que fixo .no proceso. 

·ValadOuro:· 
pasado e presénte 
dUn val de Lugo (páx. 12 ª 13) 

O árqui~ec~o· Xan ·casa bel la 
fai un amplo estudo dunha 
comarca luguesa, un profun
do análise que dá as . claves 

para :entender a situación 
desta- área e por extensión 
serve de paradigma a outras 
comarcas galega~. 



,, 

Notas_ positivas. 
As eleicións autonómicas son unha 
oportunidade de subliñar a contradf
ción nacionalismo galego-españolismo. 
Pois ben, inda sen recoñecer isto, todo 
o aparato propagandísti'co dos partidos 
españois tíñano .en canta. Todo ia tras 
da busca da dualidade direitas-esquer
das, do bipartJdismo CP-PSOE; unhas 
eleicións para fortalecer o sistema e 
que intentan descolocar os partidos en 
contradición con tal sistema. Creo que 
se pode afirmar que a populación gale
ga soubo resistir·, .mantívose nas suas 
créncias e votou de acordo co que. sos
peita son os seus .intereses. 

galos no·seu próprio galiñeiro: Ñada in- - .. pero non alcanzando as do 81. Habia · 
dica unha vitória que responda a unha unhas eleiciórís aó Parlamento galego · 
conciéncia cívica. · / !3 o BNG es~aba fóra dese Parlamento 

Os once deputados de CG s'o"n unha · ~ nbori clarificaba s.Uficieritemerite que · 1 

importante minoría: superaron o teito vo!tase a entrar 11el; razón abondo para 
dos sondeos prévios que se apoiaban que. os votos· escapados do CPG e do 
nos vaivéns da coilfíguracíón ideolóxi-- · PSOE fosen cara un _partido institucio-

. ca e persoal deste Centr:o galega. Son. , -nalista. Mantivo o BVNG a sua cliente-
. a incógnita do futuro parlamento de . la, os seus Jeais: valor importante: Pedir. 
Santiago~ Sopra para CG o ar favorábel · · máis í:>0derfase facer : .nunhas munici- ~ 
dado que desde Madrid non só se pais, nunhas xerais, ._pero non precisa-
prescindiu do~ intereses g~llegos na re.,. mente cando se ·trataba do labor nunha · 
conversión naval, nas longas manobras institución máis simbólica que nada·, . 
de entrada.na CEE, senón que se chei- · · pero .nesta hora' revalorizada . ante os 
ra por todas partes o xacobi_nismo cen- ._ ataques se:nsíbeis á Gatiza pór parte do 
tralista do PSOE, cada vez menos xa- ceAtralismo. Obsérvese que os _votos 
cobino pero igual ·de, centralista. A qu~ ·voaron do$ partidos estata1s ·a.o 
mentalidade difusa e case qt,Je wnivere- · '-PSG-EG son do s~ctor seq.mdérió 
sal de discriminacién dé- Galiza serve- afe~~ado pola_ r.econversión, pola ines-· 

· de fianza para CG se esta sabe actuar tabrlldade fabnl. .. Votos· . que buscan 
co vigor que a circunstáncia esixe. unha ·defensa institucional e non se ca-

0 na'cionalismo de esquerda tivo di- racterizan pola concténcia nacionalista. 
ferente sorte. Mentras 0 PSG-EG se 0 BNG que éstá a sentar as bases da 
beneficiou dos votos do PCE especial- sua · organizacion e de estender ·a sua 
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Deu leccióñs firmes ao PSOE restán
dolle por exen'lplo en Vigo 16.000 e 
máis votos e reservándolle o papel de 
oposición primeira, escasamente domi
nante. O traballo de Fraga deu froitos: 
caso único de contacto coa populación 
e de agresividade visceral aceitábel en 
toda pelexa de galos. Os cuarenta ar-ios 
de Franquismo criaron tais intereses 
que compren outros tantos para barre
losa da xeografia galaica. CP triunfou 
suficientemente a costa de cartas, de 
presión caciql,Jili da entreQa popular do 
seu líder. Parece unha vitoria fráxil: son 
catro partidos na coalición, son moitos · 

mente en· Vigó e do .longo labor. parla- ~. infl.üéncia pode. aprender destes comí
mentário apoiado -polos meios de e.o- · dos que o seu camiño permanece na 
municación de C. Nogueira e canse- concienciación. social · e cultural. Se a 
guiu os 70.000 votos, dobrando ás an- , ~isto engadise u11ha campaña m~is ela-
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Vou tentar ser case telegráfico. 
Referéncia· istas eleicións Auto
nómicas. Votos do BENEGA +· 
votos do PSG-EG = serí~n i8 
deputados -8!, no "Parlamenti
ño~'. Os mesmos votos· nunhas 
xerais = 2 nas "Cortes lmpe
rials". Estaríamos agora a exer
cer de pranxideiras xubiladas?. 
Se se trata de tirar deputados
e neso están dacordo tanto os 
que vañ vestidos de "lagartera
na" como os que se presentan 
como "galegos do século XXF' 
(eu, que vou parecer "entreguis
ta", non o teño tan claro)-, por 
qué non acadar os máximos po
síbeis?; e despois en Fonseca, 
cada un, acatando unhas premi
sas máip ben laxas, facer da sua 
capa _unha "capea" (Camilo, de 
home serio e riguroso, que o él; 
Beiras, de excitante díscolo e 
apisonadora dialéctica,. que ta-
· mén o él; Claudio, pendurado 
do . tel~fono con Estrasburgo 

· para dar a , "puntilla" definitiva; 
Bautis~a, sacando a relucir leis 
dos tempos da desamortización 
mendizabalil que- corroboren os 
seus argum~ntos; Aneiros, 
abenzoando aos presentes an
tes de os engulir; Diéguez, arre
cadando exemplares devoltos 
da Constitución e o Estatuto 
par;:¡ a reciclaxe . de papel e~ .. 
etc ... ), pero TODOS a defend_e
r~n e repr:esentaren ao París/ 
Nación Real_, . que (topicaso me
siánico, !'Dais realidgde angu- . 
riante) tanto os precisa. 

Como_sei do meu mínimo po
der de persu~sión -nen sequer 
me fan caso os "seres queridos" 
do meu entorno -non din repri
mido a "tentag'ao" de guindar 
este incandescénte ferro post- · 
eleitoril nas páxinas do único 
semanário que, supoño en toda 
a Galaxia Láctea, sae cada 13-
14 dias (do cal confésome adic
to "empedernido") e que voste
de tan digna e heroicamente di
rixe; máis que naaa por ver se, 
como sucede cando teñen lugar 
eventos cruciais · para a nosa 
Mátria (unha crítica literaria máis 
ou menos afortunada, alguen 
que bate no éhanzo ,dunha es
cada), se desata unha-enxurrada 
de cartas a apoiar ou rebatir 
esta miña proposición (non de 
lei). · 

¡Ah!, no que si estaremos da
cordo é, · en que a Ilusión non 
debe emigrar dos nasos c.ora
zóns. Ou non? 

X.BARZAN 
Compostela 
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teriores aut,onómicas, º ' BNG resistíu borada, tamén·o seu crecimento seria 
_nQS 52.90() votos, s.uperando' hs· do 83, · m.áis rápido, . 

FRAGA IRIBARNE 
E AS ELEICIONS 

Amigos: 

A estas alturas xa estarán vota
dos os dados das eleicións. Só 
quereria comentarvos · algo. No 
Faro do 22 de Novem_l:i>ro, lese 
que Frqga caiuse polas escalei
ras do pabillón de deportes de 
Lugo, por estar a mirar as rapa
zas bonitas, segundo as suas ' 
prG>prias palabras. Moi cumprido 
o Sr. Fraga. D. Manuel no'n sabe 
que facer con tal de arañar vo
tos. Se o dia de mañá Galiza vi
rase ao comunismo, non tarda
ríamos ert ver o ilustre deputado· 
facer fe de marxism0. Algo -pa
recido fixera cando visitou· a 
Sánchez Albornoz en Buenos 
Aires, dicír:idolle que el tarnen se · 
sentia républi'cano. O. vello lite
rato debeLi ficar moi doído para 
botalo da s.ua casa: Non lles soa 
algo isto agora que tantos fran- · 
qu~stas está.n a facer fe de gale-
gu1smo? - · · _ 

O · a_suoto. da muller en Fraga 
é de feito curioso e insto a so
ciólogos e ,psicanalistas cr que 
estud~n o caso e den a sua or;>i
nión. E anti-divórcio-e. anti~abor- -
to, pula pola família. tradicional · . 
e cristiana, como se só a direita · 

: tivese a paténte· das parellas es- · 
tábeis. Haberia que .dicer que 
moitos destes decididos defen
sores dos valores fraditionais 

·da família, teñen as süas queri
das/queridos, e polo tanto non 
lle 'fai falta o divórcib porque_ a 
unidade familiar téñena susten
tada -npolo poderio do diñeiro. 

· Algo. asi ac;:ontece nesa estraña 
coalición onde se mete xente 
que nen se pode ver co único 
obxectivo de amarrar o·poder e 
os cartas. Qué ideoloxia é esta? 
Non lles fai falta o aborto, por.:. 
que os fillos son ünha beñzón, 

. mentres . ha'xa cartas . e criadas 
·para fevalos desde o berce á li
cenciatura. Para os fillos-das ou
tras sempre hai voos charter a 
Londres, que é qlgó ºmoi discre
to e· non dei.xa pegada. Todal, 
nun fin de semana todo arranxa
do. Todas estas consideracións 
ocórrenseme ao fio do desenro
lo da campaña eleitoral. Dan a 
crer que os traballadores de es-

. querda viven en total promiscui
dade, apoia,n o aborto para de
sembarazarse dos fiffos, queren 
o 'divórcio p9rque son viciosos, 
e que ·terian que votar por eles 
para redimirse e topar o bon ca
miño. lsto recórdame a aquel 
m?rroqui farrapento que un dia 

quíxor:ne .vender, case- regalar, 
unha caixa de--espléndidas lara
nxas· e que eu na miña mocida
de, pergunteille cántas mulleres 
tiña e resp·ondeume que unha e 1 

xa tiña abondd. Pólo tanto, repí
torne, insto .aos éstudosos do 
·tema . a que escreban e den a 
sua varoracrón · sobre as opi
nións deste pérsonaxe tan -sin
gular . . 

PAULO A\,J~USTO 
-Marín 

SOBRE FERRIN " 
EN "EL PAIS" 

Que Xosé Luis · Méndez Ferrfn 
veña de escreber un .artigo AO 

xorna:I "El País" no idioma d.e 
Cervantes, do 'que o creíamos 
ceibe, _pode ser interpretado dun 
xeito . kafkiano como parece 
apresentársenos . tamén este 
north-west fisterrán, ao qüe o 
senllei~o . c_abaleiro apontaballe 
un. futuro noso, de pólvora e 
cristais liberados. :. · · -
. Os/as ·ferrir:iiáris estamos de 

mala hora. · 
Bei?ón amigo : polo que · non 

debeU ser. , · - · 

NEA'ALl .R. ·e 
CRISTAL NEIRA 

· con Tagen Ata moi perto 

CARTA ·DE 
·GUER'RA. D'A CAL,, 

Venho agradecer a· sua amável 
carta, datada ·a 8 de mes em 
curso,_ assim bem como os re
cortes referentes aos Seis P-oe.:. 

ta:mbém, e muito penhorada
mente, a sua gentileza ªº por a 
minha disposig~o as páginas de 
A NOSA TERRA, onde já alguma 
Vf!Z no pas~rado __ apareceu algum 
trabalho meu. ··· Aproveito . este 
ensejo para acusar o recente 
envio do número e_special, dedi
cado-a Blanco Amo~, cuja quali
dade, tanto gráfica, como de 
conteúdo, muito me agradou .. o 
Amigo Eyré, e os se'us colabora-

. dbres tem fartos motivos para 
se orgulhar Glum trabalho bem 
feíto. 
Se~pre cordialmente seu 

ERNESTO GUERRA ÓA CAL 
(Estoril) 

. Portugal 

GALE_GUIZAR O · NOME. 
HISTORIA DUNHA ODISEA 

VE;liíO ·de ler no semanário o de 
· "como .voltar o nome ao gale
ga", ·emporiso coido interesante 
di9er o que a min me aconteceu 
na tramitación do mesmo. 
-.Todo principiou cando o pro.: 

tagonista destq. historia (eu) es
coitei na "telecalvif.ío" o contido 
dunha arde ministerial do depar
tamento de Barrionuevo. De 
contado acudín ao BOE, (de 

· data 27 Abril, núm . . lQ1, por se 
alguén ten que recorrer a velo 

- pois que moítos funcionários 
airnfa andan aboiados) fotocó
pia da orde e sorriso nos bei2os 
apresenteirne no . rexisto' civii 
disposto a substituir o rileu 
nome próprio polo seu equiva
lente en galega .( ... en calquera 
das lintuas "españólas", di nelaj 
e se a Ulises su9edéronlle atran:
·cos dabondo na sua volta a Ita
ca~ non foron menos os que ato
pe1 eu cando batin coa ,admon. 
na procura de levar o meu nome 

· mas Galegos, de Federico Gar
cía Lorca e a minha intervenga 
da génese- e elabora<;aci dos 
mesmos. Nem ·de longe me pás
sou pela cabe9a entrar nessa 
polémica, até por precau9ao. hi-

· im,preso na língua da páfria. Ve
.· laqui a odisea que aconteceu. 

Un ha moza, . certamente . con 
amabilidade, .atendeu ao · meu 
prego. Despois- de . escoitar á · 
m~ña soli,citud~, ·co seu espa(íol 
de acento pr9vinciano argallou · _ 
unha des.culpa de nbri coñecer · 
be:n a tramitación xa que "era el 
primer ca~o que se le qa,ba", 'co 
·gallo de consultar co xulgado de 

. giéni9a, pois ja se registou nela 
alguma emissao de babugem 

·vpurúlenta. Tudo o que eu tenho 
a aclarar sobre o asunto em 
causa -esclarecimento ao· que 
venho obrigado pela publicac;ao 
dos meus autógrafos---:- será feí
to serenamente, longe dé bara
fund~s, no rnomento que eu 
considerar oportuno . . A minha 
primeira detlarágcro pública, 
dalguns dos factos a esta ques
tao pertinentes, aparecerá no 
vol.ume por_ rilim. organizado, de 
Homenagem a Rosalia de 
Castro · no centenário da sua 

- morte. Antologia. Cancioneiro . 
Rosaliano, publicado pela Gui
maraes Editora, de Lisboa -e 
de lanc;amento já iminente. ' 

Quero, porér:n, : •. agra9ecer 

Corcubión (hei dicer que falába-· 
mos do rexisto civil de Cée, de-. 

. pende ~o ~e.vandito) e esj:>etou
me .. a sonatina de "vuelva usted 
mañana". . ' 

. -É como' vai senda habitual na 
. admo~ •. tiven que-retornar pfisa
domana, endoutrd dia ... ,· até que 
duas semanas despois . deu a 
prirheira resposta cando eu xa 

-. tiña apresentado un escrito no 
que aténdome á orde fa.tia solí-

· I 
citude- de galeguización do 
nome. "Tienes que justificar 

. que ... es · 1a correcta traducción 
al gallego de ... con unha certifi
cación de la RAG o del ILG". 
, Entre ida e volta outras duas 
se~~nas e entón, surpre~a, o 
cer:t1f1cado da RAG (como xa vi
ran as ¡:>áxinas deste xornal) asi
nado polo seu secretário viña- , 
me redactado en español. E 
esta a normalización do idioma 

· señores das polfronas ilustres? 
Outrora, co certificado nunha 

man e o escrito de solicitude na 
outra, subin as escaleiras do re
xisto coas tempas fervendo. 
"Ahora ya .has cubierto los trá
mite, entonces la documenta- -
ción va al Juzgado para que 
dean su conformidad. No te doy 
una fecha porque depende de 
ellos pero ven por aquí dentro 
de un mes". 

E como as causas de palácio 
andan despácio, transcorreron 
cáseque dous meses máis . até 
que pasei outravolta polo . rexis
to. Aquel dia saín coa certifica
ción en extracto de inscrición de 
nascimento na que se recollia o 
cámbio na páxina rexistral. Pero 
iso despolis de cotizar e por su
posto en galega só ia o nome. 
Coa "emoción" de poder trami
tar a renovación do DI galegúi
zado, xa esquecin que a lei con
templa, a gratuidade por modifi
cación dos datos filiatórios. Atu
rar a lentitude dunha reclama
éión poderia entolecer-me e pa
sei do rollo .. . Con.sumatum est, 
menos mal, .non? ·Semellante 
odisea por un "X", pagará a 
pena? 

Post ~criptum. Nefeuto, 
<?Uestionar a tfadución dos ape
l 1dos non. esta recollido en nen
gunha lei, polo tanto non é posí-
bel, senón... . . 

. NOTA DA REDACCION 

-MIRO 
(Cee) '-

. No número a·nterio; .ú~ erro 
· no procesado de fotocom·- . 

pósición xenerou que os ti
_ tulares do ''.Guieiro", e'máis· 
alguns . outros t·extos de A 
NOSA TERR~ foran . ilexí
beis. Pe.dímo'slle · disculpas 
a,os ros9s l~itores, -ur:1ha vez 
xa postds. ,,os médios para' 
evitalos-ao -iguar .que alguns· 
erros .de .composición ·que 
.estamc;>s en vias de solucio-/ 
· nar _definitivamente~ · - · 
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. --º f3Spello ·cóncavo eleitoral ... . 

As -análises ·eleitorais·. forman 
parte, dalgun xeito, da campQña 
eleitoral en si. O poder, que tjiri..,, 
xiu en gran parte o voto dos ci
dadáns, interpreta ese· voto se
gundo as suas conveniéncias e 
intereses do momento, tenden-
tes fi estabilidade do sistema do 

· cal sori unha parte fundamental . 
as próprias eleccións. Tentan fa- ' 
cerlle crer ao povo, por medio 
do control da inform~ción, que 
pensa dun determina~o ·".<eito, 

. pois as.i o amosoo nas tJrnas, e 
que todo o que cala fóra das 
maiorias non está · 1e:><itimado e, .· 
polo tanto, é anormal, non nper
tence ao povo en si. 

Pouco importa o cómo e o 
p9rqué se chegou a eses .. resul
tados presentados como cate
gór-icos; os antecedentes histó
ricos, sociaís, culturais, econó
micos e até o, tipo de relacións 
produtivas e familiares; así 
como o· peso alienatório do pró
prio sistema. 

Dentro da análise dos resulta
dos nunca se descalificará a 
nengunha opción polític,¡:1 que 
xogue dentro do sistema máis 
cando o recámbio imponse para 
a sua própria estabilidade ou é 
necesário ""limpar do mapa" al
gunha · forza política, por máis 
que o sistema tamén teña as 
suas . próprias contradicións in
ternas. 

Dentro destas contradicións 
están as análises que realizan 
os · próprios partidos, sempre 
tendentes a perpetuarse no seu 
papel. . 

Por isto non é de estrañar que 
nestas eleicións autonómicas, 
como en todas as eleicións, 
nengun partido se declare per
dedor e sempre encontre "xutifi 
cacións" para presentar os seus 

. resultados como positivos. 

A sí a Coalición Popular 
considera a obtención da 

maioria simples como un . éxito; ' 
Pouco importe que na anterior 
lexislatura tivese 39 deputados 
e agora só posua 34 e menos 
que as suas pretensións -eleito
rais estivesen postas en conse
guir a maioria absoluta, volean
-do· para isto un despregue pro-
pagandístico sen precendentes 
nunha campaña que durou oito · 
meses con Fraga de motor e lí- . 
der; que durante os catro anos 
desenrolaran 'desde a Xunta 
unha clara política clientelista 
tendente á consecución dos vo
tos; nen que conformasen unha 
rede de novos caciques, com
posta por altos funcionários 
contratados ·a dedo. 

A desazón aquela noite na 
xente d~ Cp en San Gaetano era 
evidente e a mostra máis palpá
bel da sua "vitória" foi . que can
do se coñeceu que a maioria 
absoluta ia ser imposíbel, os 
cargos da Xunta desapareceron · 
como se dµnha bandada de es-
torniños se tr~tase. . 

Tamén o PSOE se declara ga
ñador, apesar de sair derrotado. 
amplamente en todas as cida
des, agás en A Coruña. Signifi
cativo foi o descenso sen palia
tivos que rex,istou en Vigo e Fe
rr_ol, por máis que na-primeira ci
dade o Alcalde fose o candiato 
número un pola província e ,le-

. vase tamén t:mha campaña per
sonalist~. Os seis deputados · 

. mais que conseguiu non · poden 
·ser p~e~entaoos como un triunfo 
xa que o· aumento dos votas so
cialistas rexistouse no rural, con 
.baixas no litoral, onde tiñan pos
tas grandes esperanzas, e como 
queda dito né,lS cidades .. Como 
se sabe ·o voto do rural é ün 
voto -moito men.bs concienciado 

'· que opera máis polo infl.uxo do 
pbder (un.. pavo asooallado du
rante moitos anos que, cada vez 
que se levc;intou contra a· poder 
opresor, saiu pe,rdedor:, -tende ? 
a porse ao seu lado. En tres 
ocasións puden 'comprobar 
cómo · tres' · persoas choraban 

afirmando que tiñ.ari que "votar 
a Felipe"; duas delas están co
brando e tiñan m.edo a qLJe !les 
sacasen a paga, . a outra está 
pendente da xubilación) e poiº 
caciquismo, que por ideoloxia.E 
un voto cambiante. · 

e alición Galega, pa~a moitos 
a gran vencedora,· non 

pode ser analizada como unha 
forza totalmente nova. Conta 
cunha parte do aparato caciquil 
da UCD e con múltiples reso'rtes 
do poder local e ,xa tiña na ante
~ior lexislatura 1 O deputados, un 
menos que agora~ Outro r~sulta
do non tan "exitoso" deixaria ao 
centrismo galego sen expectati
vas. O: ql:le consiga agora desde 
o seu papel de árb itro -vai estar 
eri relación non só coa sua pró
pria coeréncia interna, senón ta- . 
mén en relación a unha po;:;1bel 
descomposición de CP." Así e 
todo é de xusticia afirmar que .o 
seu eslogan de "Galegas, fagá
monos respeitar", conectou ta
mén cun eleitorado que redama 
un certo galeguismo de direitas. 

Eleitorado que se desputou . 
co PSG-EG, a formación que re
xistou maior aumento, ainda 
que este non veu do centrismo, 
senón máis ben dos anteriores-
votantes do PSOE e dun PCG 
dividido que librou a sua batalla, 
(case empatando) asi como do 
Partido Galeguista, que nas an-

. teriores eleicións autonómicas, 
· feíto. que todo o mundo parece 
esquecer, conseguiu máis ,de 
trinta mil votos. 

O PSG-EG sube espectacu
larmente en Vigo, con votos pro-

- cedentes do espácio poi ítico 
antes citado, pero tamén nas 
províncias de Lugo e Ourense, 
ainda que aquí o ascenso, fo'se· 
maioritário nas capitais, corres
pondéndose moito o resultado 
ces votos que obtivo o PCG nos 
anteriores Gomícios autonómi
cos ~ A esta suba eleit0ral 'ténse
lle que unir· tamén como ele
mento a ter .en· conta as siglas 
PSG, que, tradicionalmente, 
arrastan votos: · 

P ola .sua banda o BNG 
. aparece para alguns como o 
gran. derrotado ao pasar de tres 

. deputados na anterior lexislatu
r:a a un só nesta ocasión. Pero a 
baixa de votos que tiv'o:non pa
rece tan importante. Son oito mil 
votos dos cais máis de catro mil 
rexistárbnse ria províricia de 
Li.Jgo, ·onde rías anteriores elei
cións tiña catro alcaldes máis 
que . nesta ocasión (un seria ex
pulsado, dous pasáronse ao · 
PSOE e oútro dimitiria por estar 
·en minqria),' p,or máis que tamén 
se evidenciou que o BNG" non . ' 

"OS PARTIDOS- DE 
DE RE ITA OPUXERON/SE . 
·NO.SEU MOMENTO 
A QUE A LEI ELEITORAL 

' PROIBISE 
EXPRESAMENTE QUE 
OS PARTIDOS 
IMPRIMISEN AS SUAS 
PAPELETAS.ASIOS 
PAISANOS SE.GUEN 

.CHEGANDO A VOTAR 
CO SOBRE PREPARADO" · 

~Unha XOrnad3 eleitoral "no·rmal':~ 
. ' . \ .~ 

A xornada .eleitoral do 24 ·de . 
Novembro. foi "moi _ normal" 
en Galiza. · Ao. dicer normal, 

. estamos afirmando que non 
se diferenciou moito das an
teriores consultas. Un ele
mento novo que ;;iparecia na 
campaña eleitoral, a negat~va 
dalgunhas parróquias a votar 
se non lle arranxaban os seus 
problemas de infraestructura, 

' quedou nun mero anllncio 
propiciado npor manobras 
políticas, · pois· á hora da ver;" 
dade todos se dispuxeron a 
depositar o seu voto, de~de 
os de Nogueira. na r:ibeira de 
.Chantada, até os de Carril en 
Arousa, pasando polos de 
Adá e Esperrante na aba do 
Faro. lso si,· o recurso da pre .. 
tendida abstención funcio
noulles en parte. xa -que os 
de Nogueira viran colocados 
os primeiros postes de telé
fono que levaban ano.s ,agar
dando. Outras parróquias: 
ollaron como montóns de pe
dra aparecian nas pistas in
transitábeis. Todo parece u 
moi lóxico se non fose que 
esa abstención masiva esta- · 
ba argallada d~sdE! [\P. polos . 
.cr~gos parroquiais . . 

E talando de cregos, hóu
boos que mesmo o·_ dia das 
votacións á mañá seg.uiron 
coa sua campaña eleiton~I. e 
desde os seus mítins nos 
templos, sen que ninguén lles· .. 
pudese chamar a at~nción , 
. seguiron anatematizando 
contra a esquerda. 

i=oi. todo .moi "normal" t,a-
men en canto ás papeletas 
de votación se refire, ainda 
que como sempre . houbese 

· coléxios eleitorais, como en 
Oúrense que non aparecían 
determinadas papeletas, e 
·nalgun 'outro lugar onde ,as 
papeletas dalgunhas .candi-

consegue votos nac¡ueles luga
res que· por incapacida~~ orga:
nizattva non pode facer campa
ña directa. 

Pero se o BNG tivo unha dis
minución . do voto rural, pola 
contra rexistou un importante 
aumento nas cidad~s, e sobre
todo no litoral,- sendo sen dúbi
da o crecimento . máis especta
cular o de Ferrol e a sua cornar- · 
ca. . 

Polo demais, o voto ao BNG 
ten qúe ter ol.Jtras leituras . xa 
que foi unha forza política que 

daturas correspondían ás an
teriores eleicións'. Pero onde 
a "norrnalidade" funcionou de 
l'Daneira alwmante foi en q!,Je 
na ·maioria dos casos, sobre
todo no meio rural, os votan
tes xa ian cos seus sobre 
preparados.· Cando .se deba
teu no parlamento a lei eleito-· 
.ral, os partidos da direita 
opuxéronse roturidamente a 
que en dita lei se proibise ex-

_ presamente que es partidos 
imprimís.en as suas papele_
tas, co que _seria obrigatório 
coll.ela~ nos coléxios eleito-

- rais. De ser asi o reparto ffe
gal . de sobres o . mesmo dla 
das eleicións, conxuntamente 

_, co transp,orte instituído polos · 
. partidos, terian moito menos 
pesol decisório á hora dos re
sultados. 
- E que, ·claro, os partidos 

que te(ien cartos e poden pa-
. gar coches e máis xente, a 
razón de -4.000 mil pesetas 
como fixo. a CP, recolleu aos 
votantes nas suas casas, 
ca~e os obrigaban a meterse 
n0 cocbe, ~o poder de per
.suasión que . teñen os caci-

. quiños, meterlles -º sol:>re na 
mari e .a votar. Dos catro mil 
cocJ:l~s cQ!Je CP puxo en mar- . 
cha, .. algun realizou máis de 
vinte viaxes en todo o dia, na 
sua parróquia. Pero tamén 

, houbo autobuses, con -video 
. -inclµído no que, cómo non, 
_aparecian Fraga e Albor ta
lando; non era propaganda 
eleitor~I, era puro "entreti
mento". Claro que os mortos 
noñ tiveron estas vantaxes, 
por rnáis que poder podian 
votar ainda ben deles, por . 
pór un exemplo citarei a un 
familiar meu que morrera hai 
máis dun ·ano . e que ainda 
aparec;ia nas listas de votan
tes, ainda que habia outros, 
até candidatos, e sobretodo 

non estivo no parlamento ao ser 
expulsados os seus deputados,' 
e que. non es~á claro se vai a.es
tar tarnén nesta léxislatura; tmha· 
forza política que xoga en parte 
importante fóra do sis~ema e, 
desde logo, contra o sistema. 

Os resultados do BNG tam
pouco se poden considerar 
cómo os dunha. forza máis, es
quecendo que as eleicións, .para · 
esta organización serven no mo
mento que valen para -aumentar 
? conciéncia do povo. 

A •. EYRE 

xóvenes, que n·on estaban 
censados. 

Nalgunhas mesas, corno a 
identificación se fixo "a olio" 
pésie as protestas dos inter
ventores, non habia moito 

. problema co censo. Nalguns 
casos resolveron as· protes
tas dos inter\ientores de for
ma ~xpeditiva, por exemplo_ 
en A Xesta, Lalin, onde un in
terventor do BNG tivo que 
escapar se non queria· levar 
unha malleira, todo por recla
mar que os votantes debían 
de identificarse; ainda que 
aquí son .moi seus e os inter
ventores xa tiveron os mes
mos problemas nas últimas 
.eleicións, cando pediron que 
se sacasen do coléxio eleito
ral os carteis de Fraga. Ta
mén en Lalín o irmán do Al
calde Guiña negouse a que 
votase na mesa a ·intervento
ra qo~ PSOE, alegando que 
non lle vali8:n explicacións .. 

. ",pois eu son ·moi cerrado". · 
Na maioria das mesas ta

mén foron desestimadas as 
protestas de interventores 
que pedian que fosen .retira
das as papeletas correspon
dent'es ao MCG, ·que.tiña reti 
rada a sua candidatura. O se
ñor Barreiro afirmaria que isto 
oco.rreu xa que non foi retira
da "en forma", aspecto n_ega
do polos responsábeis do 
Movimento Comunista. 
- Por outra banda o voto dos 

emigrante,s, ese que foi deci- . 
sivo para a consecución dun 
escano, trouxo de cabeza a 
CP, no·n só pala es.pera, se
nón que as persoas ·vidas en · 
avións, pagados á metade 
por CP, non puderon votar na , 
sua maioria. 

En . fin , foron unhas elei
cións mui "normais" , coma 
sempre. 

·A.E . 

"O -PODER' QUE DIR IXIU . 
EN GRANDE PARTE O 
VOTO DOS CIDADANS, 

· INTERPRETATAMEN 
ESE VOTOS SEGUNDO 
AS SUAS .. 
CONVENll:NCIAS E 
INTERESES 
DO MOMENTO: ' 
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DADOS ELEITORAIS. 

0 1PSOE' 
·a única forza que 
perdeu .votos 
desde ·as · . .: - . 

·últimas eleicións , 
.> . ·: "' ' 

'> 

'v4Ma.S A 
T24NSFb~ 
~SíE_'"' MvNiciPi~ 

L 
r· 

\ t 

1 ' 

,: 

.. _: ·- !: • ·~ 

VARIACIONS NO VOTO NAS SETE CIDADl¡:S MAIS IMPORTANTES 

1977 1979 1979 (m) 1981 , 1982 · 1983 

CP .. .. .. ....... ...... ... ~.... . . . ..... . ..... . 12.006 
PSOE ..... ...... .......... .............. . . 24.186 
CG ............................. ..... ., ... ,. 
ílNG (!) .... .. .. ..... ......... ... ..... .. . 1.252 
l'SG-EG (2) ...... ..................... . 
PCG ......... ....... .......... ... ... .. ..... 3.800 

..... . cos .......... " ..................... : ..... . 

CP ..... ......... ... .... ........ .... .... ·... .. 5.487 
PSOE .............. ....... :.............. 8.482 
CG ...... ... ... ............. : ... ..... : ..... . 

. BNG (!) .. ........ ~ .................. . ... 520 
PSG-EG (2) ... ........ .............. .. . 
PCG ...... ... .... ·... .. ...... ....... ...... .. 4 .999 
CDS ...... .. ................... .. .. ....... . 

CP .... ...... ........ : .... ...... y.:·· .. ··•·•· 
PSOE. : ... , ......... ... : .. ... .......... .. . 

,.CG .: ... ... . ... ... ..... ...... ..... .... : .... . 
, E!NG(I) .... ........ .... : ....... ... ... .. . 
PSG-EG en ....................... ... . 
PCG ............................... ....... . 
CDS .... ..... ......... .... ....... : ....... . 

6.243 
4.982 

8.7S 

837 . 

CP ........ ..... ........... .. ................ 5.546 
PSOE...... .. .... ........ ..... ...... ... ... 7.503 
CG .... ....... ,: ... ........... ........... .. , 
B~G (1) .. .. ...... ..... .. ..... ...... ,. ... 575 
PSG-EG (2) ...... ...... .. .... ..... .. .. . 

• PCG ....... ................................ 1.101 
CDS ......... .......... .. ....... ...... .... . 

CP ... ....................................... 3.931 
PSOE .................... ....... . '.'..... .... 5.093 
CG .. : ................. .. .. '. ... ......... ... . 
BNG (1) .. .. .. ......................... :.. 426 
PSG-EG (2) ... .. .. .. ... .. ............. . 
PCG.... .......... ..... .... .. .. ... ..... .... 855 
CDS ..... ...... ........................... . 

CP ..... ...... .. :.......... .. .. ...... .... .... 12.540 
PSOE ...... ............. , ............ ... ,. . • 23.291• 
CG ......... .. . , .... . ... · .. ... .. .. ... ..... .. . 
BNG (!)..... ..... ....................... 2.914 
PSG-EG (2) ..... ..... ... .... ......... .. 
PCG......... ................... ........ ... 6.944 
CDS ................... ................... . 

A Coruña · 

16.698 11.428 
il.658 . 17.903 

S.471 7.268 

4.S06 7.639 

O Fenal 

5.056 
8.499 

1.557 

6.04S 

3.449 
9.705 

1.500 

6.752 

Santiago 

S.737 
. 4.0SS ' 

2.431 

98s· 

3.694 
. nos · 

2.580 

2.259 

Lugo 

6. 78§ . 4.SOS 
8.149 4.081 

1.863 ~.168 

899 1.478 

Ourense 

8.28S . 
9.321 

2.225 

1.412 

6.638 
S.861 

2.934 

2.962 

, Pontevcdr.a· 

3.578 
4.586 

1.490 

963 

17.230 
19.164 

6.~60 

8.611 

1.407 
2.156 

1.302 

1.266 

Vigo 

10.2 17 
22.789 

S.497 

8.901 

33.825 
28.728 

S.923 
3.878 
2.611 

11.100 
IÓ.942 

2.832 
l.28S. 
3.845 

13.193 
6.251 

1.921 
1.110 

899 

·9.394 
6.9_85 

1.943 
366 
67·1 

13.419 
9.951 

'2.224 -, 
3511 

1.189 

39.686 
S9.366 

3.084 
1.942 ' 
f.60Q 
S.010 

25.898 
43.S9S . 

S46 
1.913 
2.131 ' 
2.609 
1.499 . 

17.170 - 13.657 . 
21.901. 14.140 

1.403 1 .• 233 
641 631> 

2.966· S.OS2 . 
1.275 . 1.336 

·19.680 
12.772 

IA81 
1.686 

491·. 
1.276 

1 l.6S9 
·9.924. 

·-905 
.• 797 
1.478 
1.633 

67S ', 

19.150 12.847 
13.358 10.456 

S.32S 
686 1.013 
37"9 )1 6 
417 1.330 
933 539 

21.395 
20,347' 
/ ,,,_:. ... 
1:137 

280 
sos 

J.387 

U.601 . 
14.129 ' 
6)3S 
1.4!0 
. 203 
1.272 

662 

s.796 ' 1n6s 
4.n9 11.492 

14.SSI 
6.905 

1.208 662 SIS 
554 " 
S94 
SS4 

783 1io 
533 424 

30.039 
18.484 

4.748° 
11.942 . 
4.759 

867 

S0.170 ' 35.767 
47.SH 41.400 

3.317 1.987 
7.157 4.783 
4.566 6.osj 
4.660 2.148 

(1) O BNG concurreu en coalición co PSG nos com(cios do 81 e o 82. Neses ca-
sos aparecen obtidos_pola coalición. • 
:;_ :?.) Agás no 1985, EG concurriu ás eleicións só. Neste ano fli<oo co PSG . 
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36.968 
44:875 
12.736 ' 
3.480 
6.547 
f.204 
4.336 

17.169 
13.7J8 .. ' 
4.147. 
2.963'· 
4'.495 . 

· 1.509 
LSSS 

18.'318 . 
U87 

. 3.716 
1.604 

,. '·J.809 
' .334. 
' t.241 

16.216 
10.388 . 
5.354· 

945 
1.259 

-314 
u2i' 

16.452·: 
14.825 . 
6.641" ' 
l.S97 
2.)98 . . 

40.S ' 
1.847. 

12.062 . 
8:948 
2.7-92 

.982. 
2:SS8 

181 
1.246 

48.759 
30.990 
7.149 . 
3:499 

19.307 
1.603 
4.406. 

.:.;--;,.ir¡r .. ,: ,.... _._. ..... _. _ _._... _.,.~."":'""" _ _....., .. '"' ....... ~---
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A . cantioade de valoraéións 
que ~e poden facer á vista dos 

que non p~rdeu votos en practi
camente · ner:igunha confronta
cicím eleitóral, o' PSOE perdeu un 

outubro do 1982 pero perdeu 
perto dun 15 . por: cento ... dos 

·" apoios que tiña no .1981 ; o CDS · resultados -~leitorais ·permiten, 
as máis das veces, esp~cular 
con trunfos que só est~n, no ma- , 
xin de. quen se queren xustificar , 
.e non na realidade dos guaris
mos. As cifras saidas das urnas, 
alén de moitas consideracións 
sociolóxicas, r:nostrán várias evi-. 
déncias: Coalidón Popular 
afianza o seu poder, e mostra 

· 15 por cento do seu eleitorado 
a respeito do seu tetto d0 ,1982; 
Coalición Galega amostrou fór
teza neste l?.fimeiro embate; 
PSG-EG sub1u . espectacular
mente a respeito da sua última . 
apresentación nuns comíci9s; o 
B~G recí:Jperou ü(iha importante 
parte do eleitorado alonxado en ' 

- desaparece dun-· mapa , político 
no que nunca estivo e os PC 
qti~ se apresentarq.n perderon . 
votos,. até sumados, de maneira 
api:-eci~bel -(case un 34 por cento 
respeit.o as ,anterim:es autonómi-. 

_cas). . · . 
Separadas, as cousas ofe

recen ,al~unhas outras luces. 
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. AS' ALTERNATIVAS . 
ESTATAIS . . 

Comparando coas anteriores 
aut5>riómicas cp practicamente 
obtén os seus votos daquela e 
'os da UCD :de · entón. O ·réágrl!
pamento· da direita deu resulta
dos boils nas fumas per.o falta 
saber -é un combate anuncia
do desde hai" moitos meses
que vai suceder a partir de ago
ra coa amalgama· de. intereses 

cootrapostos que malviven · en 
CP. A práctica s_eguridade de 
formar o gabinete e a necésida
de de asegurar es.a unidade, 
can® 'menos, até as eleicións 
xera·is próximas, poden mediati
zar moj~<? a vida. política galega 
nos prox1mos meses. 

O PSOE foi o grup.o político 
máis castigado; · · Demostrouse 

-- qu~ a política_ levada adiante 
polo gobl~rho centr~!' ten un co.s-

te eleitoral importante, e eso é 
incootestábel: se ben na maioria 
das cidades perdeu entre un 22 
e un 30 por cento dos seus elei
tores do 82, no Ferrol e máis en 
Vigo, as duas cidades máis cas
tigadas pala re9onversjón naval, 
a perda situouse no 37 por cen
to; séndo especialmente grave o 
caso de 'Vigo, pois a ~xcepción 
das outras cidades· galegas ta
mén tivo un enorme retroceso a , 

1 

EVOLU<;:ION DO VOTO -. 
19T'f l9.79 1979 (m) 

CP 147734 148139 147834 
PSOE . 178792 183958 i52917 
CG 
BNG 23167 63440 78346 
PSG-EG 
UCD 606720 519545 ' 389879 
PG 
UG 58391 52747 
PCG 34307 43655 48482 
PCG(mr) 
CDS 

- . 

respei.to ·das eleicións munici
pais. Outro fenómeno que afeé::
t9u ao PSOE, nunha rápida ob
servación dos. dados, é a inver,
sión do .seu eleitorado habitual 
desde o 81 até· agora. Se da
quela ~s seus apoios das gran
des c1dades . representaban un 
44; 7 por ·cento, agora descén.
den a un 36,9 por cento, en con
trapartida co aumento ·nas vilas 
e o rural ·en xeral onde agora ten 
máis dunha ·sexta parte de vo._ 
tantes . .Vale aquí. ·a análise da 
terídéncia a votar ao poder, es
pecialmente na zona rural. . Sen 
dúl:)ida é un fenómeno a obser
var con detimento. 

. O CAMPO DAS FORZAS 
GALEGAS 

O fenómeno· ·de CG só sorpre.n
deu. a · quen olla a. reali9ade. de 
·Gahza con anteollos ·metropoli
táns. A m_agnitude da operación 

. REPAR'T·O DE ESCAl\:Íos 

CP 34 
PSOE 22 
CG 11 
PSG-EG 3 . 
BNG 

Os inquéritos 

. Tal é como viñemos dicindo 
ao longo dos últimos núme.:
ros, os inquéritos que se vi
ñan dando a coñecer sobre. 
as eléicións cometian -e 
todos . da mesma maneira..:._ 
un significativo erro. O CDS 
seguh.do . estas encuestas 
oqtiña uns resultados moi · 
parellos·aos de CG. 

Os resultados viñeron 
darnos a razón: o CDS non 
obtivo nengu_n escaño e CG 
consegui~ o·nce, o cal ven 
corroborar a nosa opinión, 
xa argumentada pará este 
caso . concreto no seu dia, 
de que os inquéritos pree-

. léitorais son unha forma 
máis de propaganda. 

qi.:Je levou á ·crit;tción de CG. foi · 
abando analizada en ANT, . e a 
pesares dos duros ataques a 
que foi _sometida, e ás intrigas 
internas, captou parte do eleito-· 
rada da UCD-81, unha parte do 

_ voto PG:81, e qutzais xe.nte que 
nunhas xerais como as últimas 
votara PSOE e ql!e, defraudada;. 

._ se achegara á campaña eficaz 
programada polos xestotes de 
¡Coalición Galega (tan lonxe es-
1 tári os· presupostos reais e ac,.. 
iuantes de PSOE e CG?) 
;" O ascenso do PSG-EG-a res
:·peito das últimas xerais e das· 
·anteriores autonómicas é incon
lestábel sen . máis referéncias, 
por mais qye dados como as 
municipais do 1983 signen a es
casa capacidade organizativa 
do..partido. Falouse como déter
minantes de. duas motivacións: 
o prestíxio acadado por Camilo 

. Nogueira como parlamentário -
un labor especialmente magnifi- · 
cado por alguns comentaristas . 
políticos- e a fuga desencatan
da do reformismo PSOE. Indo 
máis atrás cabe preguntarse-en 
canto á base potencial posí
bel- uló aqueles 59.000 votos 
de Unidade ·Galega no 1979?. 
Ese é o sustrato real dunha op-

1981 1982 1983(m) ' 1985 .. 
300897 488348 437947 513287 
193531 426469 .. 335894 360812 

162304 
61698 38437 q0511 52890 
33443 22192 19165.._ 71495 
275231 -
32638 

28974 20108 31557 10837 
8340 
4Q:468 

-

c1on política éomo a que apre
sentou, qúizais éon mellar é · 
máis útil arroupamento, o PSG
EG·. Se a isa sumamos a perda 
de vot0s do 'PCG teremos que · 
esa base. eleitoral non debia ser · 
imprevisíbel. (Pódense cotexar 
os resultados de EG e PG no 
19~ 1, e ternos un panorama 
aproximado}. A habilidade, sen 
dúbida, foi apresentar esa alter- · 
nativa de~ maneira semellante a · 
aqueles anos. · 

·. O BNG chegou ás · eleicións 
cunha arriscada baza política 
afrontada na última lexislatura 
autonómica: o pulso co poder 
para 'non aparecer ábdicando, · 
nen formalmente, das suas te
ses. nacionalistas. O custo en· 
votos non · foi esaxeradamente 
elevado, e case se pode dicer 
que foi baixo á vista ·de tres 

· anos de -auséncia do Parlamen
to, case aconflitiva desque se 
consumou a expulsión e o asun
to pasou aos xi.Jlgados, pero si 
f oi grande en preséncia parla-
mentária. - · · 

Recuperou parte do terreno 
perdido nas xenerais, pero ten 
c9ncentradas especialmente as 
perdas en Lugo en · Ourense, 
ainda que porcentualmente 

· manteña un equilíbrio entre -o 
voto rural e o urbano. · 

OS QUE NON SAIRON 

A auséncia do CDS quixo ser 
evitada. Unha .desmedida cam
paña nos meios de comunica
ción, sen pudor para que a dis
criminación fose clara, non va
l~u para nada, como tampol.i"Go 
serviron ·de nada os inquéritos. 
Calquera observador sabe que 
o CDS non ten nengunha im
plantación e os . 40 milleiros de 
votos obtidos no conxunto do 
país respostan -e indicativa
mente é bon · sabela- ao tirón 
que ten ainda Suárez despois 
de 5 anos no poder. · · 

O PCG fracasou, pero a sua 
era . un ha desaparición anúncia
dai que ainda o s~rla de iren 
xuntas as duas fraccións, sen 
posibilidade de repetir o aRañ_ó 
do 81. E:nt oda casq si ·que plan
texa unha pregunta ·comparati
va:· se , Guerreiro .era considera
do, case unanimemente, o par:: 
lamentário máis brillante dos 

_que esgotaron a lexislatura, 
cómo .non se reflexa nas ·fur
nas?. Ou se precisa un eleitora
do máis consciente ou i'noito te
ñen que ver os meios de comu
nicación co que cheg~ aos cida-
dáns. · · 

UN ESCRUTINIO .XERAL 
HIPOTETICO 

Pero , nori a· todas as fori:as 
políticas lles costa por igual ob
t_er un deputado. Aos "grandes" 
(AP-PSOEOCG) saiulles o d_epu-

. tado a uns 15.000 votos, men
tras que PSG-EG precisou case 
·23.000 e· o BNG 52.000. Fixe
mos un hipotético reparto de es
caños no caso de~u:e Galiza 
fose circunscripción eleitoral 
única e b resultado muda osten
sibelinente: CP-31; PSOE-21; 
CG-1 O; PSG-EG-4; BNG-3 ·e . 
CDS-2. Segundo estes dados, 
combinados sen demagóxia, ao 
PSG-EG 16.000 votos non lle 
serveron para nada e ao BNG 
37 .000 (no tocante ao obxectivo 
final eleitoral de obter deputa-... 

· dos), tampouco. 
X.ó. 

N. 2a215 DE ÓEC._EMBRO ·¡ íe85 

r .. ~ 



_ ............. =ait•~-..-
'Camilo Nogueira: 
"OS nosos votos . proceden do PSOI;" 

-.Q. aumento de votos, en 
que medida vai ·cambiar a po
lítica do PSG-EG? 

-En primeiro lugar qµero di
cer que para medir b aumento 
de votos naso, ternos que medí- · 
lo con EG, entón a incidéncia 
que ten a fusión PSG-EG, qué é · 

·. Q partido actual, non a podemos 
medir. A fusión potenciou máis 
esta alternativa política· e debeu 
ter unha influéncia. 

Sobre a maneira de repercutir 
na nasa política futura eu diría 
que a esquerda nacionalista, 
deu un tirón moi importante das 
eleccións autonómicas a estas, 
e iso é moi positivo. A influencia 
que terá será potenciar o noso 
traballo. Eu creo que o noso 
partido fixo un traballo moi sé- _ 
rio, moi riguroso e moi intelixen
te no parlamento pasado. O 
naso partido estivo, sen dúbida, 
presente nas loitas d0 ano pasa
do,· por exemplo se a alguén lle 
di algo o nome de Pepe Diaz, 
Carlos Neira ou Curras Meira, 
verá que non hai máis que infun
dios cando se di que o noso 
partido non está presente na loi
ta social. Sen dúbida que_ este 
resultado é un impulso extraor
dinário. Hai que pensar 'que o 
noso partido, despois de CP e 
PSOE é b primeiro nas sete ci
dades, por encima de Coalición 
Galega. O avance nas cidades é 
moi importante para un partido 
que logo querera estar presente 
na sociedade galega. Nos reco"' 
ñecemos que ternos unha certa 
debilidade organizativa ainda, 
non tanto como a xente di, pero 
sob~e a base destes resultados, 
estamos seguros de que nos ta
remos presentes en practica
mente todas as cidades gale
gas. 

Esto vainos impulsar politica
mente, e independentemente de 
alguns votos que procedan dou
tros partidos, os nasos votos, 
na sua maioria veñen do PSOE 
e iso é un avance da esquerda 
nacionalista evidente; ao mellar · 
hai xente no BNG e do PCG que 
nos apoiou, pero iso é unha mi
noría ainda que poden ter valor 
simbólico. 

-Pero non pensa que eses 
poden ser uns votos p~esta-

_dos, que en calqúe·r momento 
poden voltar para o. PSOE ou 
para o PCG? · 

-Sí, iso dio o BNG, pero eu 
preguntolles se cando- eles in
crementen as votacións pensan 
ir:nportalos do Brasil ou de , Por.,. 
tu gal. 

.Supoño que cando incremén
ten a votación procederan dal
gún sitio. Senda evidente que 
canq_d medra un partido, o seu 
medre ven de algún lado, o que 
pasa e que _despois ese partido 
ten que ter unha: práctica: políti
ca para conservalos e incremen.: · 
talos. Todo ·o. que avance a es
querda nacionalista a costa da 
esquerda estatal é algo .do que 
ternos qué alegrarnos. · · 

-Pero se eses votos veñen 
da sua direita non ·pc;>den facer 
es_corar a su~ política cara e~e 

campo, corno lle suceden . ªº 
PSOE?. 

· -Un partido que está ria es
querdá, inevitabelmente incre·
méntase de votos vidos da direi-· 
ta e ternos que ledarnos de que 
voto"s vides da direíta se c6nvir
tan en votos da esql.ierda nacio
naltsta. Esa pergunta é falsa no 
princpio-, pois afirmar iso se.ria 
tanto como ·_dicef que non se 
pretende medrar nunca. O.u é 
que hai ·que esperar a que voten 
os que- acaban de nacer-agora? 
O que caracteriz;a a un partido 
non é de ,onde proceden os vo- · 
tos, senón . que práctica política . · 
ten. Nos irnos facer. a política 
que. fixemos até o de a_gora. · 

-Pero esa pÓlítica para 
moifos o único que fai e· apun
talar Linhas institucións sen 
competencia~··· . 

. ~ h l . 

- _..:¿.;-. 

_:Nos, evidentemente, esta
mos intentando que o parlamen
to autonómico se convirtá nun 
verdadeiro parlamento para que 
un dia, Gon rnaioria nacionalista, 
se convirta nun auténtico .Parla
menfo Nacional. Evidentemente 
estamos intentando consolidar . 

· as_ institucións autonómicas, -
pero non para· facer áutonómis
mo, senón para lograr desde aí 
a Soberania N~eional. Non -esta-: 

. mos inter.itando 'apuntalar aci 
PSOE e AP, senón as institu
cións que tera Galiza desde hai . 
moitos séculas; para, desde 
elas, conseguir ·a Soberania Na-
cional.<' · 

:_Antes destas eleccións 
falábase da confluencia co 
PCG. Despois das eleccións 
vostede fíxolle un chamamen
to a Anxo Guerrefro. ¿Cómo 
ve agora a situación? · 

-Hai moita xente que· non 
entende a nosa polítiéa. Nos es
tamos na esquerda nacionalista 
e seguiremos estandp. Todo 

· tipo de confluencia que se pro
duzca estará dentro da esquer- . 
da nacionalista e, con iso xa 
digo todo. Non non irnos con
fluir co PCG, en absoluto. Ao 
que queira ·vir connosco, recibi
rémolo cos brazos abertos. 
Creo ·que está ·claro, pero hai 
_moita xente que non o quere en-
tender. · 

-Ágora son· tres parla~en
"tários. Como vai · cambiar o 
seu traballo? · 

=-Haberá unha distrieución 
de tarefas. Aaportadón de Ran
dulfe, abogado laboralista, · moi 
preparado nas cuestiór:is obrei
ras e . de Martinez Aneiros coa 
sua · esperiencia no AXuntamén- -
to. de Narón, tamén será impor- · 
tante. 

. Por outra ·parte o partido vai 
potenciar a pr~sencia dos parla-
_ mentário~ en Gali:za, co1.,1sa que -
antes _non podía facer eu, xa que 
bastante tiña. Intentaremos ligar 
máis os problemas do povo co 
Parlaniento. . -

-Falou antes 'de que Marti
nez Aneirc;>s vai estar no parla-

mento. Non teñeo medo a que · 
quede"':debi_litado Narón? . 

-Non · nes plantexamos ese 
; problema . neste momento: .. Saiu 

elexido e vai estar no Parlamen-
. to. Hai moitos coacellos nos que 
ternos que · plantexarnos unha 
estratéxia, haber que tacemos 
con ele~ .. os votos conseguidos 
nas di~tlntas vilas e cidades 
prefigurannos un futuro nas ins~ 
tituc"ións que queremos consoli
dar. Faremos todo o posibel por 

. estender o partido en toda Gali
za p..Qis· ternos unhas-condicións~
[nmillof"ábeis neste . momento. 
Irnos ·~potenciar ' todo tipo de 
asociaciór:is'" de carácter nacio
nalista, tanto sindicais como 
c~ltl!rais, · como calquera outro 
mov1ment9. 

. .~En canto · aos pacto~: . 

-Nos na campaña eleitoral 
dixemos: queremos derrotar a 
AP. A alternativa non pode ser 
o PSOE. A clave está no noso 
pr_ograma. Se alguén quere fa
cer o programa que nos propu
·Xemos ... son os demáis os que 

· teñen que contestar. 
Gestariame qúe dixeras unha 

cousa. 

-Diga·. 

-o noso partido fixo -unha 
campaña, a e&pensas das con-: 
tas definitivas, con i O ou 11 mi
llons de pesetas. Deses 1 O ou- . 
11 - miffón.s conseguimos, 5 mi
llóns aproximadamente, catro 
mi11óns son cartas dos militantes 
sacados do seu bolsillo e ún mi
llón· que conseguimos fora . do 
partido,· con bonos etc., e apor
tacións de- simpatizantes. O res
to consretos, 5 .ou seis millóns. 
Conseguimo~. segundo os re
sultados das eleccións 8 millóns -
300 mil pesetas segundo a lei 
eleitoral galega. Conseguimos 
nestas eleicións dous millóns 
trescentas mil · pesetas ou tres 
millóns de superavit. . Até o de 
agora ·non recebimos cargos de 
ninguén, e se algún partido polí
tico se consola do seu- resultadó 
decindo . que recebimos cartas 
dalgún sitio, pois pobre conso
lación. · 

A.E . 

González · Mariña~: "Non · vai . haber _nengun · pacto de goberno" 
-Até que ponto se sinte 

cóm,odo no papel de "chave". 
Qué vai ªbrir, cara o galeguis
mo ou cara Coalición Popular · 
en busca de espácio eleitoral? 

-Nós ternos fidelidade ao 
noso programa e ao noso com
promiso político que é .Galiza. 
Non vai haber nengun pacto de 
goberno; non ternos nengunha 
voracidade eje goberno. Non 
irnos andar con pequenos acor
des, defendemos unfia política 
grande, que.cu111pre os compro
misos. 

estatal, que non ·asumia o gale
guismo. Un e 9utro. ,non ·teñen 
nada á ver. 

-Xente que hoxe está en 
Coalición Galega, cando esta
ba en UCD estaba a~ada por' 
eses vínculos estatais. Hoxe 
non están atados polos víncu-. 
los reformistas. . . 

-Nós ternos moi c laro cál é 
a nosa -opción e a nosa sobera- . 
nia cerno partido. Tivemos uns 
acordos .cos reformistas de co
labo"raQión política desde a ple"'.
na soberania dos partidos, nori 

-Os seus votos débense de dependéncia . . fNós . non que-
máis ao herdo da UCD ou ao remos facer desde CG , un gale-
"fa_gámonos respeitar'~ .•• ? '· . · . guismo pechado, senón máis 

aberto,_ para que Galjza conxun-· 
~oesde logo ·o naso partido ~amente con out.ros pov9s poda 

asume a sua própr.ia história, facer unha gran alternativa non 
pero desde logo CG non é resto só cara España,. senóri tamén. 
de nada, senón que e .unha op--:- cara Europa: · 
·ción que xurde hai un par de 
anos no campo· do galeguismo -No · anterior parlamento 
político, como partido naciona- houbo persoas que cambiaron 
lista moderado -e polo tanto non bastante de grupo parlamen-
vexo que haxa que facer un pa- tário, mesmamente . no · seu 
ralelo coa UCD, por máis que • grupo. Non teñen medo a que 
teña unha certa idea, tamén, do volte suceder o mesmo e al-
centrismo; UCD era un partido guén do seu partido se pase a 
N. 282 / 5 DE DECEMBRO / 19§5 
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outro grupo; hai posibilidades 
que desde CP ·pasen tamén ·a 

· engrosar as filas de CG? 

-Calquer consideración dese 
tipo pode faoerse, é perfeta
mente Jícita, por: máis que nós 
estexamos seguros de que non 
vai acorrer, pbr m$is que o ~Íéi-
torado de CG é bastante ·amplo 
xa que ' provén, ~eg,undo o 34 · 
por cento do., P$.QE, o 20 de AP 
e o J 6 por· c:er;ito ~ da UCD e: o 
resto · .do Partido- Galeguista e · 
dos partidos ·- nacionalistas; o 
que que( dicer q1:1e é un partido. 
interelasista . Peró a situacióñ dé 
agora· non teb nadá a ver coa do 
primeiro p'¡:irlamento, onde' ·oe- ,' 
saparéceu . un dos ' partidos que · 
xa '3Xistian ou, incluso, tiv.eroil a 
decisión de participar nunha for
mación política npva como-CG. 

, ·Eú cFeo que iso non se pode re- . 
petir; unhas eleicións ·feitas ·con
xúntamer¡te xungüen moito;---sén 
perxuício . ·de que a opositión 
pérso~I , de cada un. mude, xa 
que ninguén está libre de que un 

- deputado por razóns persoais 
cámbie, pero non será; en todo 
caso, o· ~aile qa anterior lexisla
tura. 

l. 

;. 

1 
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Anxo ·Guerrei·r.o: - ·. '·. :/ . 

uo PSG.;.EG benefidoUSe. · 
da .. c:rise ·do 

··Pattido Comunista" 
província de A G.oruña. Por co-n
seguinte esta non é. unha situa- · 
ción estábel e menos unha si- · 
tuació.n na que o PSG-EG teña 
as forzas . organizadas sociais 

. para poder facer .unha política -
. distinta de trarisformacións so
ciais á que fari outros ·partidos 
políticos como b . PSOE, non · é 
cuestión de vontade, é tamén 
de ter as forzas organizadas. 

Por conseguinte a nosa pro- · 
· posta segue a ser exactamente 

a · mesma; que ·a unidade que · 
necesita Galiza-pasa pala con- · 
fluénciá desa~ · duas grar:tdes co
rre.ntes do panorama político 
galega. · j -

-Hai quen afirma que parte 
dos votos de PSG-EG viñeron 
propiciados polo labor parla
mentarií:! . de Camilo Nogueira. 
Vostede estaba considerado 
por todos . os comentaristas 
como o mellor parlamentá
rio._ .. 

o ·cansello NaCional ·ahalizóu as elelcións 

-Cómo analiza o resultado 
do PCG nestas eleicións? 

-Para min hai duas cousas 
fundarnentais. A primeira é que 
apesar da división, a suma dos 
votos de ambas candidaturas 
manten se no voto de 1982, pra
ticamente de fomia exacta. Se
gundo, que esa división non só 
repartiu o voto éAtre ambas 
candidat1,Jras, senónb que o que 
fixo sobretodo foi escurriscar a 
miles de votantes comunistas 
potenciais perda do PSOE, ou 
reais, pois votáronnos en ante
riores eleicións. 

En térceiro lugar quereria des
tacar que o RCG saca o 30 por 
cent0 máis de votos que o PCG
mr, fipesar .de que hai tres me-· 
ses que fixemos o congreso, ga
ñando nas catro províncias. . 

En cuarto lugar o -resultado 
desastroso dos comunistas en 
Galiza ten unha explicación, a 
división como xa dicia antes, 
pero non en abstracto, senón 
que hai que recordar algunha 
causa importante: a primeira 
que Santiago Carrillo demostrou 
gran poder de destrución, non 
de criación, e que ademais o 
"em$ erre" e Carrillo colleron 
máis unha . vez a Gal iza como 
coelliño de indias para a sua es- · 
tratéxia a nivel de España. 

-:-Antes houbera intentos de 
confluéncia con EG, agora 
eles están nunha mellor posi

. ción que o PCG. Nogueira' lc:tn
záballe xa na noite eleitoral un 
cabo ... 

-Eu non sei qué cabo me 
lanzaba Camilo. · De todas as 
maneiras xa debe ter bastante 
claro desde hai moifos anos, se
nón hai que clarificarllo, de que 
non se -trata de ·cabos dese tipo. 
A nasa posición segue. sendo a 
mesma; quer, dicer, nós. pensá-

, bamos desde o ano 80-, e non 
atacados por u,ns resultados 
eleitorais como poden ser e_stes, 
que en . Galiza fai falta un ha al
ternativa uf'litária de tocia a es-
· querda, real, nacional galega, 
quero dicer excluir ao PS.OE. lso 
non se reduce ao -PCG· é a_ EG, 
pero é evidente· que ten .dous 
pés esenci.ais que é. o naciona-
1 ismo que basculou' ·cara pdsi
cións dó socialismo democráti
co, e as forzas tradicion~is que 

-EL! creo qué ese non é o 
problema. Penso que os votos 
de EG non vi_ñ~ron propiciados 
por iso, sinceram,ente, ainda que 
unha pequena · parte tamén 
pudo ser iso. ·Pero hai máis cou-· 

O BNG corisidera inlboí1ante 
:o nümero_ de:votos -~C~dados" 

sas. Prirneira o PSOE ten un 
_ destaste sério en Galiza, apesar 
de que non teña alternativas de 
gran forza pala sua esquerda; 
perdéndo o 18 · por cento dos 
seus votos que, .extrápolado ao 
resto do estado ·serian uns dous 
millóns de votos de ·perda .. Hai 
que :engadir adernais que o úni-· 

sas_ Primeira o PSOE ten un 
destaste sério _en Galiza, apesar 
de que non tefía alternativas de 

O ConseÍlo. Nacional do Bloqu¿ 
Naciooali~~ª--- Galega reunjuse ·o 
1 d~ Deceriibro en C.ompostela 
para analii«:!r os resµltados. obti'" 

. dos pbr esta f.orm.ación políticá 
nas últimas ~leicións autonómí- . 
cas. . . . 

Despois desta reunión o BNG-· 
fixo público , un comur:iicado 
donde afirma . que "considera 
importante o número de votos 
acadados", sobretodo tendo en 
canta a "manipulación e o ocul
tamento· sistemátido do que fu.:: _ gran forza pala sua esGluerda; 

perdendo o 18 por cento dos · · mos .obxecto,. e da .nasa ausén
.cia da institución parlamentária ·seus votos que, extrapolado-ao 

resto do estado serian uns · dous 
millóns de votos de perda. Hai 
que engadir ademais que o úni
co partido que baixa desde o 82..
en Galiza é o PSOE; ben, nós ta
mén pero_pola dlvisión. Eses vo
tos a quén van; a maioria deles, 
os votos obreiros de Ferrol e de 
Vigo que foron votos nasos ou 
o serian propicios ao PCG, pois 
asi nolo dixo moita .xente, a úni
ca alternativa similar que encen
tran sen crise é o PSG-EG e 
vanse a el, non polo labor de 
Camilo Noguei.ra, e non porque 
o seu labor non fose bon, que 
quede claro. Eu diria máis, xa 

·debido á expulsión". _ 
Denúncia tamen a "axuda 

descarada de certos meios de .. 
comünicación e de esferas rela
cionadas co poder a alternativas 
pseucionacionalistas pára levar 
ao seu terren-o político votos · 

, que deberían ser para o Bloque 
Nacionalista Galego polo trapa
llo político realizado durante ·es- , 
tes anos, para cortar as.i o noso 
ascenso". · , - .. ' . · . 

En canto á yampaña eleitoral, 
o BNG califícaa no citado comu- , 

que estou talando para un meío 
nacionalista: non tíai que facer- Os resultadcis p_~rmften cónsta- · 

' se ilusións de que aumentou o tar que CP, pésie a mantero ni- -
nacionalismo en Galiza, nen se- vel de voté.ción das eleícións xe-
quer o moderado, xa que non rais ' de 1982, non obtén a dése-
me creo que desde hai ano e xada . mai_oria · absoluté;i que 
médio, en Féf'~ÓI, no que EG sa~. · anunciaba nos seus actos elei-
cou set~centoS\ vqtos: pase a ~orais :· Ao tempo, o PSOE rece-
c1nco m11,· que os traballadorés b'3 . un_ evia~nte voto de eastigo 
se den conta. de que o nacioná- . _naquelas~ c1dades -Vigo e Fe~ , 
lismo é a. s;¡ilyacíón, afortunada · rrol-- oñde ,resultou máis evi-
ou desgraciadamente, non lle dente·o _car,actér antipopular da 
poño ·adxecHvps, digo que .. iso sua política. · - · . 

.; , non é verdé!dé, o problema é O MCG e_ntende _que os m~us , 
que eses trapallé;idores que vo- de 50.000 votos obtidos polo 
taron ou·votarJan ao PCG na sua BNG -ao. cal apoiaoa o naso 
gran maioriá ri-cm encontraban a' partido.,..- representan un impor
este . partidÜ 'ÓQmo · opcion a-vo- · tante nb1efd:e confianza polític~ _ 
tar.. , · · ,. nas forzas ' que non aceitamos 
' Eh segundó ·lugar, hai qué de- os límites~:antidemocráticos tlo 

cilo, o P.SOF'"perseguiu en Gali- actual réxirne · político. ·Neste 
za ao PCG e ao CDS. Por unha senso,· os résultados eleitorais 
,question. Eles, sabian que ian do BNG. pérmiten· cónstatar a 
-perder votos .· pala esquerda, · consolidación da i'rifluéncia so-
pero non é .o mesmo que gáñe _cial da. esquerda rupturista gale~ . 
votos.o PSG-EG, que nas xerais gá; Certamente, o avance ele.ito-

·nicadó. 'iie '"despolitizadora e . 
. manipuladora da opinión públi
.ca", afirmando qué o seu ob
xectivo era ·"q,fortalar. o biparti
dism9, .facer crer á xe.nte tjue· 
eran unhas eleicións presiden
ciais e que se tiña que escoller 
entre rostas de famosos''. 

. O Consello Nacior:ial ·do BNG 
tamén -afírma que constataron o 
"fracaso do noso esforzo para · 
facer reais as .expectativas que, 
tanto dentro como fóra do BNG 

· téñense aespertado aq respeito 
do · naso crecimento relativo''. 
pondo como un ha ·das causas o 
-"~xito da campaña de manipula
ción dos grandes núcleos urba
nos, esp~cialmerite a camadas 
da povoación · dubidosas e am
bíguas respeito da. nasa alterna
tiva política;' 

Reclama o BNG tamén neste 
corf!unicado.·que "se fagan pú
blicos os gastos eleitorais das 
distintas forzas políticas -para 

· evidenciar a violación· da legali
dade que só autol1rizaba uns. 
gastos de 192 millóns c;orno má- -' 
ximo e · a .intoxicación que se 

co.n~egue na · opinión pública 
con cámpañas que distorsionan 
a reali'dade; qüe partidos que 
non tiñan o- 1 por_ cento en 
Agosto, acaden.porcentaxes in
sospeita:ctos despois de receber 

· diñeiro que non procede da sua 
base militante, máis si de dos 
interesados en que ·a pavo gale
ga estexa conft:mdido e deso
rientado". 

AÓ mesmo tempo tamérJ po
ñen en Ct,Jestión a própria lei 
.eleitoral da que afirman que .é . 
antidemocrática e discriminató
ria, "pois concede a opcións po~ 
líticas . con menos de Cincocen
tos mil votos 34 . escanos, men
tres que con 53 mil só se conse
gue un", propugnando a~reforma 
de dita lei "se se quer talar mes
mo de democrácia formal neste 
aspecto". · · . . . 
. ,.... Finalmente o BNG reafírmase 
no ','traballo.' de mo_vilización, or-

. ganización e conc;:ienciación das 
camadas populares ga.legas en 
función dos obxectivos da auto
determinación nacionál de Gali- -
za". · 

·v~loración do MCG -

PIDllas·! 

, ·- . nós representamos no movi-
mento obreim. Hoxe o PSG-EG 

nbn é un. inim-ígo do PSOÉ, que ral dun partido como ·PSG-EG 
os gañas.e o PCG que· potencia- certifica o ieito de que -certos 

pudo coller un voto de descon
tento. co PSOE, que vai ao PSG.:. . 
EG pola crise do Partido Comu- . 

. nista, senón a maioria non teria 
ido ao PSG-EG, sobretodo· na 

ria toda a alternativa comunista · sectores que no pasc;tdo votaron · 
en España ·frente ao bipart~dis- 'ao PSOE non están dispostos, 
mQ do 86. Claro que a promo- polo momento, a dar o seu 
cíón -que se fi~o de Camilo na apoio á esquerda rapical. 

· prensa -.claro que el no'n ten 
culpa- non é casu8;1. OFICINA DE PRENSA DO MCG 
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A faciana intolerante, o ramala
zd intransixente do poder, ·a re
presentación do pinochetazo. 
Todo gardado aqui, onde a de
mocrácia se administra ·nun de-

- partamento de imaxe e as;· liber
. dades son só o envase poi icr.o

mado dos novos priviléxios. 
Mais, estes non foron os únicos 
r~stos da campaña. Cada ·poi íti- -

co garda no camerino mil caras 
máis. Cara alegre para "cando . 
aponta unha cámara.1 . Cara triun

. fadora, á americana, de comezo 
de mitin. "cara séria, con ár res
ponsábel,· para os temas · econó
micos e iegais. Cara amiga para 
receber o· ramo. Cara paternal 
para coller ao neno (tillo do al
caide) no colo. Cara de -preocu
pación ·e sacrifício ante un grupo 

¡' de parados. Cara de imbécil can
do a cámara acende a sua luz ver
mella por sorpresa. 
· Cada poi ítico que se précie leva 
en si un enorme espírito de ac~ 
tor. · 

Reportaxe gréfica: DELMI ALVAREZ 

N. 282 / 5 DE DECEMBRO / 1985 .... -



____ ..._......_..Un · silenciOso escándé:ll() 
A prensa francesa non. puipo ca
lar por máis tempo tjue ·tras o. 
GALestán os: servícios secretos 

. ·, españois, , "Le Monde"· fíxose 
-,éco, hai- uns .poucos dias, de 
que -tres dos detiqos 'entre os 
seus mercenários declararon 
que foran contratados polos . 
servíciós secretos españois, dos 
que tiñan recebido cartas e a in-:-· 
fo~mación ·que compria · para . 
atentar contra refuxiados bas- . 
CQr~ .-

,; . 

. O Ministério español dO" Inte
rior prefire non facer comentá- _ 
·rios :sof>re este tipo de notícias, 
: como prefe.riu ·non ·facelos ás 
-· declaraci_óns - · pr9pqrcionadas 

pQ.r .un ·garda civil a revista "ln
terviü" ·na ·que· se involucraban a 
altos -cargos ainda en activ.o e . 
das que se · -inferirían motivos 
·máis .que de ábgndo para un es
cár:idat.o ;internacional nun con- - · 
·texto menQS complacer:ite Óoa 
"xqven _;dernocrácia ·española" 

-que· ven de celebrar o seu pri-
meiro .decenio-::- · . 

.· Pi.s prensa francesa foi, deica 
agora, moito máis cauta á hora 
de d~nunéiar· as gosibeis impli
cacións dos- próprios· .servícios 
secretos iranceses e minimizou 
até o momento, o ."affaire" rió 

··que catro membros deses serví-
- cio_s foron $Olprendidqs en lpa

r:ralde "tratando de. se infiltrar no 

GAL". A impunidade· n~ que ae'
tuan os 'hampós mercenários 
sµxire un ha protección que non .. 
remate' na posibilidade . de se · 
trasladar · ao "santuario · espa- '· 
ñoP', mais e$a presunción resul- -
taria demasiado incómoda para 
unha·opinión pública que deixou 
matar a duas dúcias de residen
tes coa maior indifer.encia, inclu- - · 
so cando ·de cidadáns franceses 
se ·tratou. 

_ A lembranza da responsabili
dade deses servícios no atenta-.. 
do contra o "Rainbow Warriór", 
recurrindo á violéncia en nome 
do interés nacional, saldado co 
menor custo posibel para a ho
norabiliciade das próprias insti- , 
tucióris, aconsella non suxerir, 
polo momento, as suas rela- · · 
cións con .outros servícios simi
lares extranxeiros. A credibilida
de democrática poderfa ser pos-:. 
ta en cuestión e, finalmente, tra- · 
tariase somente dunhas accións 
de resposta ·contra uhs bascas 
excesivamente molestos. Unha 
cousa é unha bomba, ainda seo 
morj:os, nunha sinágoga de Pa
rís e OL!tra, · üns cantos mprtos, 
asi sexan de a catro, na "frontei-. 
ra con· España"._ . · 

ANTXON ALLENDE,. 
{Egin) 

Emocionad-a -homenaxe a Santi Bioua~d . ·( 

O comentário xeralizado dos -
que asistiron o pasado dia 23 de 
Novembro ao homenaxe a Santi 
8(ouard, 4n ano despois de que 
este fose asesinado por merce
nários do GAL, era que. nunca o 
Pabe!lón de Deportes de La Ca
silla resultara · tan abarrotado 
como o foi ao remate da multitu
dinaria manifestación ·que díscu-

-
familiares de presos e. refuxia-
dos políticos bascos, tras a que 
desfílou a familia de Santi acom
pañada de · representantes. da 
Mesa Nacional de HB, .de Hasi 
e .das delegacións doutras na
cións do Estado presentes ·na 
.homenaxe. Durante a marcha · 
arreciarán os berros a favor ele 
ETA e KAS, e contra o PSOE, a 
Policía e os GAL, coreándose 
repetidamente "Santt, gogoan 
zaitugu", "lndependentzia"' e ou
tros. 

Qh~mamento. para unha homenaxe 
-a todas as vítimas de;>-franquismo 

- rriu sen incidentes polo centro . 
de Silbo. _ 

· Diver:sas persoas . famosas de 
todo o , Estadoa están 11 impul
sar; a iniciativa do PCl;.(M.L.), · 
unha homenaxe, que pretenden · 
que sexa unitário, .a todas as ví~ 
timas do-franquismo. 

de.liberdade e
1

para ós pavos de 
España". 

Até ta~ ponto foi insuficiente o 
recinto no que se desenvolvel.J o 
acto político en hohor ao lider 
abertzale morto de miles de 
asistentes á manifestación tive
ron que se contentar con seguer 
o ..acto desde o exterior. : 

Precedia a manifestación, bai
xo unha intensa choiva, unha 

-gran pancarta co le.ma "Errefu-» 
xiatuek Euskadin" portada por 

O acto político foi p~rticular
mente emotivo; e riel os sons da 
txalaparta, a inspiración e o ca
lor dos bertsolaris, a lembráoza . 
acesa que para Santi Brouard ti:
vernn : os_ representantes das na
cionalidades do Estado, os da 
Mesa Nacional e Hasi e, espe
cialmente a sua compañeira e · 

os seus ~illos, fixo que qu~n tive
ron .a fortuna de poder entrar no 
Pabellón se sentisen máis co
nectados con Santi e todo o· que 
el significou. que incluso :na mul
titudinária e combativa manifes
tación que precera o ácto. 

.No chamamento. unitário afir
mase que "as vítimas do fran
quismo continuan esperaridó, . 
dez anos despois da morte do 
ditador, a sua reabilitación e que 
se lles rinda unha· hbmenaxe ·ao 
que teñen lexitimamente direito 
por contribuir . co seu exemplo, 
coa sua vida, coa 1sua loita e os 
seus sofrimento~ ; máis que cal:.. , 
quer outró, a arran_car _parcelas 

. · A esta homenaxe poden ade
rirse todas aquelas persoas que 
queiran, pero taméri os colecti
vos, sindicatos e partidos' políti
cos. De momento deron o · seu 
apoio a .esta iniciativa o PCE, · 
PCE-ML, IR, EE., CNT, CC.00. 
de Madrid, JOC, JI, JCE-ML, JC 
de Madrid, Fraternidad Demo
crática de Militares del Ejército 
de la República e Movimiento de 
_Objetores_ ~e ~oncie11cia. · 
. · As adesións poden - dirixirse 
ás sedes do CPE-ML. Teléfono 
2327666 de Madrid: 

_estado -critico 

-Ética e vótós 
Sabian que o comportamento do efeito
rado galego non ten unha correspon ... 

· déncia directa no resto do Estaco. Pésie 
a isd, quixeron facer do 24-N as "primá
rias" , das xeraios de 1986 co desexo 
anunciado de que se confirmase a vi
xéricia do bipartidismo "per omnia se-
cula seculo~um_ ''. · . . 

. t 

- . 
- mén, que o PSOE rion ten sofrido o qes- . Qué sorte lle espera ao partido de Suá-
·gaste eleitoral que se. podía esperar .rez despois do fr;acaso que ven de-so-· 
pola política praticada desde o governo / frer? .Qué:pasará cos tres Partido.s Co- _ 

· de ·Madrid .. Pero daí a esa· triunfal ceri- munistas: serán capaces de· recoller os - . 
mónia post-eleitoral méd.ia unha distán- votos que. perda o PSOE ou só acada- . 
cia_ que s9· se pode pe.rcorrer cerrando rán a parte corre~po_r'ldente · do . cativo' 
os ollos a realidades tan incómodas eleitorado comunista~ c:ie 1982? 
como a abstención. Tamp· oucó nistn- · · ·' · · · , A respqsta non· tar.dar:á e·n chegar. De";.. . 
existe unha homologación total co resto pende . dunha persoa tan af~ita a . cum-
dq território estatal. Pero hai algo que, prir as s.uas promesas ·como é Felipe 
·ª .esta altura, resultp evidente: os centos G_onzález. A súa penúltim? .. palabra -

. _Chegou O· 25 de Novembro e muda-· 
·ron o disco para s~guir co mesmo ritmo 
t~iunlalista. Que CP non tiña conseguido 
a . prometida maioria absoluta? Que 

- Laxe ficaba moi lonxe do·· pázo de Ra
(ou milleiros?) de millóns ·gastados nün- convenzan-se: para el nunca .hai últimas 

· ha abafante propaganda escrita e sono- 1 b 1 · ·· · · 
·: ·.ra non motivaron ao 4'1-,85% do eleitora- pa ª · ras- proc ama que haberá ref.e.- . 

. xoi? Non _ lmportaba. "Extstia ·un truco 
·que permiti~t salvar ··a cara: . tomar como 
única : referénda" comparativa as elei
ciór;is· ao Parlamento autónomo de .. 
1·9?1. ·Oeste xeito, ·e gracias ao reparto 
d~ 'heréncia e.leitoral -·da _UGD; os dous,, 
p9dian cantar~ vitoria _e _agachar dous f ei
tós-:-s.i~n ifié~tivos: ·ó bocádó do ·1 s% ·dos 
votbs arriñcqdo p'©r Coalición Galega da · 
pretendida~ maioria ·traguista e os . case 
70.000 votos· ·perdidos polo PSOE des- · 
de Outubro de 1982. . · 

Certo que CP .mantén o'nivel aéadádo 
nas wJtimas eleicións xerais. Ge.rto, ta-

. <;:to galega. Npn ' se trata de especular -. r~ndo en Marzo e, segurélmerite, . elei-
. sobre as opinións polí1icas-desas per- cions aó cor:n~z~ do verán. : , .. · 
soas que non· acudirón-á cita do dia 24. ~~cer pron<:~t1cos ·a pa:t1~ c;:las ?ecla-
Trata'-se de constatar que-esa xente non rac1ons dos d1nxentes ~oc1ahst~s e unha 

. lle fixo caso aos que utilizaron xenero- tarefa que, P.arece estar res.ervaoa aos 
:; samente á rádio, a televisión e-os perió-__. ".,-; deuses ota~1cos: Porque 9s_ se~e~ ~1:1-

dic.os para dícer gtle. agora 'corven ir <~manos que. habitamos peste t~rr_1ton~ 
aaiante porque · moc:iernizar· : interesá non 7 ~er)1os · rlfda que. !acer gespo1s de 
para-voltar.á esperanza. · - · esco1tar a L~1:> Solana nun rec~n.t~ pro-
, · grama telev1s1bo sobre a trans1c1on es-

Confirmara-sé o anúnciado teito-elei- pañola. Co sorriso nos beizos, o mem-
toral de Fraga na sua carreira cara á bro da Trilateral confesou que, hai. dez 
MonGloa? Conseguirá o centrismo de anos, o PSOE predicab'a a ruptura no 

:Roca) capitaliz~r os r.e~ultados de CG? .pesertó .franquista mentres el e outros 

·" :. ,,._ 

1 negociaba~\~\i~f9r.~a ~ós despachos. 
da clase pólí:tica~ .d~ ditadura. 

Con eses · arifecedentes, explica-se o 
· dos BOQ.OOO post6s; 9~ traballo, . o da 
· QTAN e toqq o aemais'. F.eHpé González 

·· . afirmaba~ --~i;ii. " pouco nuriha er:ttrevista 
~que . "os soc1ahst9s tem9~ .pado· pasos 
de.sc;:le unha" é!ica da~ ideas a untia ·ética 
das t~sponsabilidades". Propoño-lles 
unna·prb8a m~tei:nática. Valoren a ética 
dos diri5<e'tltes do, PSOE en 1975, unha 
vez .có_ñeCida~ J3.s palabras de. l. Solana. 
Sunien-llE? a ét!9a ·demostrada polo .go
verno socialista no$ tres últimos. anos . 
Qué ·resultado lles dá'.? ·:Eu obtef:íó Lin 
cero .. Absoluto. · · ,., . .·, , · 

A experiéncia histórica reportada polo ~ 
PSOE . de_mostra que ztica e votos son 
dous- fenómenos non necesariamenté • 
compleméntários ... As veces, os votos .. 

.. son ·consecuéncia''das indubidábeis ha--·;:. 
·bmdades ,carT)aleóriicas dos políticos de· 
turnar Nese caso, a éUca é como ·a: rou-
pa dos domjngos: utiliza-se de cando . 
en vez para conseguir que as aparién-
cias enganen. · -

XESÜSVEGA 
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O xenocídio dos arménios 
Os atentados que en diferentes cidades europeas veñen 
cometendo desde hai tempo os nacion_alistas arménios. 

poñen d~ actualidade por momentos a problemática dese 
país. Precisamente hai 70 arios, indica o naso colab9rador . · 
e historiador Anselmo López Carreira, o gober.no tÜrco · 

· ·_levou adiante o .xenocídio do pavo arménio. 

Un libro case recén publicado 
(Gerard Chaliand e Yves Ternon: 
Le génocide des a!meniens. 
ed. Complexe, Bruxelas,, 1984) 
intenta quE;i un dos máis vergo
ñosos feítos da Humanidade 
non fique no cómplice esqueci
mento e procura manter o tema 
na actualidade: hai setenta 
anos, entre 1915 e 1916, o go
berno tur.co, aliado da Alemaña 
e belixerante na Prirneira Guerra 
Mundial, levou adiante o imenso 
xenocidio do pavo arménio. 

Aos irreproducíbeis sofrimen
tos aturados por esa nación 
veuse sumar ainda a posterior 
frustración non s6 de non ver to
talmente satisfeitas as suas as
piracións nacionais, senón ainda 
de asistir ao corrimento dun 
pano de amnésia sobre o suce
so, posibilitado tanto polas no
vas relacións internacionais 
(Turquía pasou. ~ . formar part~ 
do "cordon sanitario" en torno a 
URSS), como polo posterior 

·toupido doutro acontecimento 
s_emellante pero de envergadura 
cuantitativa ainda maior, que o 
eclipsou: a harbárie názi. 

Sen dúbida todas as potén
cias que algunha vez foron im- . 
perialistas teñen no seu haber 
proezas da mesma natureza: 
pensemos no extermínio total 
dos habitantes das Canárias ou 
das Antillas polos españois, nos 
séculas XV-XVI; ou nas deporta
cións masivas e masacres indis
criminadas que os ingleses fixe
ron en Irlanda no X\/11; ou nos 
millóns de africanos desarraiga
dos, humillados, asasinados . e 
vendidos por todos os negreiros 
europeus . desde o XVlll; ou . na . 
destrución física e moral dos ín-

. dios por parte dos nordeameri
canos no XIX; e un etcétera infi- -
·nito... . . · 

Pero os acontecimeritos con
temporáneos son os que máis 
poden sacudir as nosas con- · · 
ciéncias. E non ha ser un conti
nuado afán de morbo o que nos 
faga volver sobre eles; , nen o 
máis mínimo prurito ·racista 
compensatório . ou oportunista. 

. Pois non. veremos a nengun 
. pavo marcado ca estigma da 
violéncia e a destrución; nen 
chegaremos á fácil conclusión 
de que . sexa por natureza o es
pañol yiolento, a. ·¡ng_lés .opresor, · 
o yankee brutal, o alemán per
verso e o turco bárbaro. Facelo 
seria entrar na dialéctica que 
leva a eses resultados ... e, até é 
moi posíbel que nós, sofridos 
galegas, teñamos no naso · pa
sado (a lonxqnia é relativa) algun 

· episódio ·do que mellar é non se . 
- inteirar. · · · 

Lembraremos sempre este 
tipo dé sucesos, un tento como 
homenaxe e desagrávio (esté
ril?) ás vítimas, e, ·sobretodo, 
porque constituen a parte riláis · 
dura _da História, da que máis 
compr~· aprender. 

1 A. "c:ieportación" 

bs feitos que no citado libro se 
relatan e documentan · teñen 
unha semellanza sospeit9sa cos 
que 25 anos despois desenca
dearon os názis alemáns. Se a 
imaxinación perversa do home 
alienado no.n fose capaZ de cal
quer aberración, · ·poderiamos 
pensar que ali coñeceran os efi-

. caces métodos do xenocídio rá-
pido e en gran escala. . 

Efectivamente, os · · arménios, . 
vella comunidade· nacional re
partida entre Rúsia (zarista da
quela) e o lmpério Qtómano, vi
vian neste en número aproxima
do de case dous millóns de indi
víduos, concentrados en parte 
ria própria Arménia turca (no NL 

. do lmpériq) e en parte disemina
dos polo resto do Estado, con 
comunidades numerosas nal
gunhas cidades, especialmente 
a capital, · Constantinopla · 
(200.000). No seu território dedi
cábanse, loxicamente, . a todo 
tipo . de actiyidades, pero fóra · 
del eran especialm~nte comer
ciantes, constituindo unha mi
noria relativamente acomodada 
entre a gr-an masa turca, de nivel 
económico· e cultural . en xer:ar 
máis baixo. · 

rmpério 
Austro- . 
Húngar·a 

· Rúso 

. I~~érw/ 
Otom~no 

,1915-
-1916. 

' · Tamén uns 200.000 reparti
dos polo lmpérfo' (Constantino

. pla e Esmirna sobretodo) ficaron 
· a salvo. 

.. A. esta situación xa de por si 
xéradora de conflitividade social 
unjanse · oufros dos feitos facil
mente manipulábeis ·pala opor
tuna demagóxia, das clase~ do-
minantes cando comprise: os Pero por riba de 1.300.000 
arménios eran unha nación to- persoas, homes, mulleres e ne-
talmente diferente· (étnica e lin-· nos .. ·coñeceron na sua carne a 
güísticamente indoeuropeus) e "operación estratéxica." levada a · 
coesionada en torno ~á ' relixión efeito para reprimir un ha supos-
cristiana, mentres que os de- ta ·~traición". · 
mais eran musulmáns._ · Concebida oficialmente e de 

As tensións· e roces: viñan de ca~a á galeria (naéional e inter-
ve11o. Pero desde ·que en .1908 nacional) como unha "deporta-
triunfa en Turquía ·un moviménto · ción" de todos os -arniénios cara 
nacionalista .-agresivo, .de - ten- a zonas desérticas de Sí ria e 
déncia · racista e imperiaVsta, a . . Mesopotámia que se ·supu_ña ian 
.t(axédia precipítase. · . colonizar, ·foi ·en realidade ·unha 

A participación do lmpério na matanza xeral, que. comezaba 
Primeira Guerra Mundial vai ser co fusilamento en masa dos ho-
premeditadamente ·utilizada mes que non esta.ban moviliza-

. polo Goberno para sacudirse e dos (separados previamente das 
"'cuestión arménia" .. .A ·ocasión mulleres · e nenas para evitar 
brindáballe motivo e asegurába- toda posibilidade de resistén-
lle unha publicidade limitada. cia); pero recorr~use máis, debi

do ~s grandes cantidades de 
A invas.ión da froriteira nor- QL!e se trataba, ao degolamento . 

oriental por parte dos rusos, b 1 
coan tropas integradas en boa ou a eta os, _atados en grupos, 

- ao rio Eufrates. Paralelamente 
medida por arménios ·(da Armé- , os reclutas .erán separados e · 
nía rusa) e as simpatías -xerais · _ as¡:isinados. 
da· povoación arménio-turca por 
eles foi a xustificación para ·pór O resto facíase pouco a pou- _ 
en prática o p·lan... e tamén a co de camiño: non se lles daba 
salvación p-ara os. 300.00.0 que ,,,- a~mento . -nen aloxamento; nen 
viron asi o seu. território liberado t;:Jesc~nso baixo motivo algun 
ou que pasarc;m a fro"nteira do . . (parto, enfermidade, ~te.) A mor-
Cáucaso: foron e$tes os únicos tandade nas colunas de ·vellos, 
habitantes da Arménia turca.que mülleres e r:lenos era imensa, vi-
non padecerón a deportación e limas da fame totál e do clima 
a mfisacre. · · ·· · . de;> deserto. A obra completába-

vive.o·gakgo ~ 
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na as epidé~i~s e. ~rupos . de 
in'urnanos salteadores turcos e 
·curc,los, que lles roubabari até as 
roupas e viplaban e ~~cuestra
ban ás rapazas e nends que ti
ñan .algunha rentabilidade vivos. 
Os xendarmes e soldados ·que 

· escoltaban as colunas e "cam
pamentos" tomaban parte no 
e$termjnio . 

Un millón ~e rriortos 

,Com.o resultado, un-total aproxi
mado de 1.000.000 de persoas · 
sucumbir:on nesta matanza or
ganizada. ·A maior parte . dos· 
poucos sobrevivintes emigrou 
despois á Arménia soviética, ' 
polo que . dos cerca de .. 
2.000:000 de arménios que ha-

. bia no estado turco en 1914, 
non quedaron máis que algun
has dúcias de millares. · · 

En canto á povoación turca- é 
preciso dicer, por. unha parte, 
que a gran maioria non se intei
rou dos feitos ou, polo menos, 

. non da sua auténtica dimensión 
pois apresentábanse com¿ · 
unha deportación temporal, _ for
zada pola guerra e cori todas as 
garantías para quen a sofrian; 

- ade·mais as partidas 'facíanse en 
grupos limitados e os asasina
tos en lugares discretos. Houbo, 
igualmente, comunidades e au
toridades musulmanas que in
tentaron paliar os sofrimentos 
dos deportados, chocando en 
ocasións coas proibicións gu
bernamentais. Mais, por outra, 
. tamén é certo que ~ demagoxia 
racial e relixiosa-fixo o seu efeito 
e incitou os máis baixos com- . 
portamentos por parte de nume
rosos grupos de povoación 
~ómplices do crime. 

De entre os "civilizados" paí
ses ocidentais (nos que houbo 
quen · a titulo individual interviu 
na situación) uns, como a Ale
maña, inibíronse por· óbvias ra ... 
zóns estratéxicas, . e . o interés 
dps vencedores polo tema du
rou apenas nada. 'Os responsá
beis máis importantes de tanta 
atrocidade houberon de cair nos 
anos posteriores ao remate da 
guerra a mañ$ de arménios ven-
gadores. -

E as esperanzas do povo só 
se puderon realizar. na criación 
da act~al República soviética de 
Arménia que, se ben non contén 

. máis que uRha parte do seu ve-
llo território, · é hoxe, o fogar 
próspero dunha nación. · 

ANSELMO LOPEZ CARREIRA 
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História-e Condena ,de Manuel Cebra1~ :. 
trab808élor de ASTAN , 

co~o que~di 

Os netos 

Tres meses de ~rresto maio'r é 
30 mir pesetas de mul_ta e o re
sultado da senténcia do xuíéio 
celebrado en Ferro! r:) pasad.o 21 · 
de l'\lovembro contra Manue1 
Cebral López, traballador "'de As
tano e me.mbro "da INTG, acusa-

- do dun delito de coacción na 
persoa do, daquela dir~ctor de 
Astano', ·Francisco Ruiz Millán. A 

. senténcia vai ser recúrrida de in-
média~o p~lo .acus~do. · · 
. A h1stona de · Manuel Cebral, 
que pasou unha -semana en fol
ga de fame como protesta antés 
de ql!e se. celebrase o xuício, 
coméza en Febreiro do 84, mo
mento en que deixa de traballar, 
p.ermanecenqo ~n reg~lación de 

er:nprego até .. secembro - dese 
mesmo ano; · 
· O expedente de regulación re
collia o pago do salário como a 
medi;;t dos ·seis meses anterio
res ªº mes de regulación como 
si.se estivese tr-aballando. A em~ 
presa, en .vez de facelo asi, :non 
tiña en conta este último factor; 
daqüela . toda a xente que tivera 
auséncias ao traballo por algun 
motivo (faltás, .. motivos, ·rebai
xas ... ) percebia f.T.IOito ménos do 
que correspondia :~· no cas·o de 
Manuel Cebra! era entre . 13.000 
e 18.000 pe~etas, é dicer cobrar 
algo máis de -.40.000 en vez de 
60.000 pesetas: No mes de Ou- . 
tubro do 8~ a empresa r:ecoñe-·_ 

. ' 

.0 que dixen ao final do. Xtl~CiO~ can1dO O xuiz 
mé perguntou se · tiña .algo -que· dicer , 

O fiscal entende que- eu cornetín 
un delito de coaccion ao perso
narme no despacho do, daquela 
director de ASTANO, Francisco 
Ruiz Millán. Eu pergúntome qué 
tipo de delito comete im patrono 
ao norrpagar aos obreiros o froi
to do seu traballo, xa realizado. 

-Poderia calificarse ·de coaccion 
ou tal vez de chantaxe, o acce
der a pagala débeda de inmedia
to, baixo a condición de pasar a 
tntegrarme. nos fondos de pro-
moción de emprego? _ ~ 

Este . ofer.ecimento foi feito, 
polo daquela dtrector de asuntos . 
sociais, Sr. Aranda na miña pre-

. séncia e a de dous membros do 
Comité de Empresa. . 

Daquela _era notório o interés, 
tanto · da direción de Astano, 
como do Góberno e os partidos 
maioritários no parlamento espa
ñol, AP e PSOE, _de integrarmos 
nos FPE:. · 

Qué pas¡:¡ria se eu chamara á 
Garda Civil decíndolles que fo-

. sen prender á direción de Astano 
porque non me pagan unha dé
beda que recoñocen ter c'ontrai-
da comigo? . _ 

Facendo a pergunta doutra 
maneira, qué hai que facer para 
que se pague unha débeda re
coñecida no mes de Outubro do 
85, é dicer, cinco meses máis 
tarde, ainda sen pagar? 

Xa quedoµ claro ·nesta s~, as 
condic1óns que estábamos a vi
ver os obreiros de Astano: sen 
cobrar desde o 12 de Xaneiro, 
coas cartas de despido na man, 
e sen perspectiva algunha de re
cebi[ salános. 

Quén é o inductor da miña ac
ción de ir ao despacho dó direc
tor? 

Unha vfü': :.-no despacho, que 
teria ocurrido se o Sr. ·Francisco 
Lúcio Ruíz Millán, en vez de 
manter unha actitude prepotente . 
contr~ria ao aiálogo, mantendo o 
princípio de autoridac:je por riba 
oe todo ... Unha actitude-de "fora 
dé aquí, que a leira ~ miña, ·sé 

non chamo aos gardas ... Qué te- b Sr.' Ruíz Millán. 
ria ocurrido repito, se fose ao- Non obstante a maquinária da 
contrário, se fose unha actitude xustícia non funciaiou ... / . 
aberta e solidária, de escoitar a O artigo 23 da Declaración 
alguén que sofre un problema ... ? Universaf de .Direitos · Humános-

Seica era máis importante na-· no seu apartado primeiro di: , 
queles momentos atender ao Sr .. · Toda persoa ten dereito ao 
Ramón de la Fuente... traballlo; a- liv re elei~ión. do seu 

Eles estaban tratandq impor- traballo.-.. . 
tantes contratos que debian No seu ap artado 3 éli: "toda 
tr~er moitísimo traballo para As- persoa que trabal_IC!- ten direito a 
tano, como todos estamos en unha rerrnuneración equitativa e 
condicións de testemuñar .. · sat1isfa.ctória ... ". 

A actitude do S.r. Ruíz MiUán · Pois ben no meu caso, desde 
foi a ·de se negar a escoitar_me; · Feb~eim do 83' a Marzo do 85, 

-negarse a mandar chamar ao non se· cumpl~a- o -apartado tres 
Secretário do Director de Asun- do artiigo.23 da Declaracion Uni-:: 
tos Sociais, Sr. Maceiras; negar- versal dos Dereitos Human0s. 
se en redondo a nada que non , E na actualidade non se cum-
fose que eu saira do seu despa- ; ple o artigo 23 da Declaración 
cho, potas boas ou ás más. - . Univeresal dos Direitos Huma-

Rompin eu a porta ou foron os nos commigo e con máis de tres 
berros do-Sr. Ruíz Millán achu- mil traballadores de Astano: · 

A chamada reconversión do · 
chando aos Gardas Xurados_ sector naval afectóu fondamente 
para que puxaran e a romperan ,a. Ferro! e a Galiza no -seu con~ 
(orden textual) ... ? t t t · · G 1· · 

Rompin eu 0 cristal ou foron xun o, ano e.¡:ist que a iza in-
as ardes -do sr. Ruíz Millán aos teira. opúxose a. esta reconver-
Gardas Xurados para que así ~ - sión, realizando no prazo dun 

. procedesen? ano, tres fólgas xerais. As con-
1 Por outra banda, cómo é posí- secuéncias traumáticas do pe- · _ 

bel que rompa unha pechadtira che de Astano e Ascón, tanto 
dunha port~ que se pode entrea:- para Ferro! e Vig_o como para 
brir? ... Non é posíbel porque non Galiza, por constituir o sector 
houbo tal rotura; a dirección de naval, o fuñdamental da sua es-
Astano, 'facendo gala dun gran- tructura industrial, son hoxe in-
de "desprendimento" aproveita a -... ~ conmensurábeis, no senso de 
· · · - 1 que ainda pasou pouco tempo 

s1tuac1on para · pone a nova a . para que.· poidan ser evaluadas. 
canta allea. O que si podo afirmar como 

Foirmaba parta da equipa di- obreiro despedido e como gale-
rectiva de Astano no mes .de go sen traballo é que o pavo ga-
Xuño do 82, e_ntre outros, o Sr. lego, e nq.ción galeg, a, non foi 
Ruíz Millán, que era Presidente tratada polo'· Estado español 
do Comité de Seguridad~ e Hi- conforme ao p~incípio da 1gual-
xiene, gue como todo o mundo dade de dereitos e de LIVREDE-. 
sabe, e o encargado de · vear TERMINACION conforme ·reza 

~ pola vida e seguridade dos que . na Declaracióñ das Nacións Uni-
realizan o traba11o na empresa. O das sobordos princípios de De-
·dia tres do citado mes viuse reito Internacional referentes ás 
abaixo o motor princip¡:¡I -.dun · - Relacións de Amizade e á Coo-
barco morrendo dous obreiros peración entre os . estados (Re-
de Astano: Gérmán e Armando, solueión 2625, ep. XXV). 
Había indícios racioilais de res- · Asi pois, o . povo - gaJego, - en 
ponsabilidade' crim'inal por partEf · tanto que tal, ten .ctire1to coh to-
da dirección de Astano, incluido das as . suas consecl,léncias .ao 

·., 

Co~gresQ 

da cXre ·o -14 e 15 
GRAN .· AVENTURA! "En marcna, sen' ataduras" é o · 

lema ·do 1 Congreso da CXTG · 
que esta central ten previsto ce- . 
lebrar os próximos 14 ·e 1 ~ de 
Decembro na Faculdade · de 
Ec'Ol')ó.micas de Composte.la. 

Unha novela que- se recomenda 
calurosamente e que poaen ler 

• todos ,os memb~os da · familia; 
ou sexa, . 
unha inv.érsión rentable. 

X.G,.G. . 
TREBOADA l!I ' 1 

l~~!!.J 

Un singular vo!Úme dentro 
da riosa literatura. 

X. Goniáiez G6mez 
. A NOSA TERRA 

~- * . 
Mar:ttn Coutinho en l>usca do sol 

é moito mais 
(que un ha novela de · aventuras): 

é a gran . aventura do 
home 

en busca de si. mesmo . . 

-- M. Qüint'á~s Suárez 
'EL CORREQ GALLEGO 

OIS 
TRIBUIDA 
POR 
GALAXIA 

Os seus .líderes destacan a 
importáncia do Congreso por- . 
que .. é o primefro e vai sentar as 
bases dá acción futura". 
~ Adem.,ais do Regúlamento 
precongresual, · as ponéncias 

r que se presentarán serán ª$ se
guintes: Acción sindical, Base~ 
prográmaticas, - Estatutos e Re
lacións lnternadonais. Os asis
tentes · levarán a cabo tamén a 
eleición dos membros do futuro 
Consello Nacional e do Secretá-
rio Xerc~I. · 

ceu a débeda ante-o"Comité de 
Empresa por mefo do daquela 
d ir:e9tor de asuntos sociais ,, ou 
xef e d~ , persoal, ·señor · J .R. 
Aranda, na actualidade ·na eqúi- . 
pa diréctivo dunha empresa ubi- · · 
cada en Madrid. O d ia 1 de Mar=-·, 
zo · do 85 o mentado acusaba 
baixa en Astano. "Eu dirixiame ,, , 
ao sabelo, - indica Mámiei Ce
bra!- á única, persoa que que
daba con poder decisório na 
equipa · directiva, o señor Ruíz 

.. Millál), e no despaqha peste 
ocurreu o .suposto secuestro". 

A continuación transcribimos 
literalmente as palabras que 
Manuel Gebral dixo 11a sua pró
pria defensa ao remate do xuí
óio. 

de ~reo.gán ~ 
MANUEL LUEIRO REY 

.-Vou no tren, cátniño ·de Ma-
'· drid. Domingo, dezasete de ,, 
·novembro de 1985. · Galicia J 
vai quedandb atrás de min. 

•:son vísporas de eleicións e 
aindá levo nos ouvidos os be-

. rros dos candidatós ao parla- · 
·ménto galego. Pecho a fiestra 
do departamento porque a 
noite pasa fuxindo por diante 
do vidro como un pantasma 
q¡ue me cega ria escuridade. -
Vou soio. Se fose· neno tería 
medo. Non sinto máis que 

. buido que fan as rodas. Boto 
man do xomal "El País" i·ató
pome cun extraordinario adi
cado á nosa terra baixo este • 
tiduo:"Los . nietos de Breo
gán Galicia, unha sociedad 

·a •1caba'Uo entre el siglo XIX 
y el s;iglo XXI". Vqu)e~ndo, e · 

, 1- como sempre os top1cos -- de 
_ semp:re: as mei~as ,, o.s crucei-. 

·ros, as corredo1ras, mestuq:1-
dos co-n frases que fan ·rir, un
has, 1i ,t;on outras que fan fer
ver o sangue: Exemplo: "Ga
licia es una tierra al noroes
te de la peninsula, allá don

-de acaba el m·apa" . Boa de-. dimito .á LIVRE DETERMINA- . 
CION, que implica necesaria
mente, o direito a l!oitar por to- --
do's os méios neoesários de que 
se pod<;1 dispoñer, callíldo se es-
gotan as pos:ibilidades de c;on

·que~i r este DEREITO por. med ios 
pacificas, contra 0 Estado espa
ñol {1Ue reprime as suas arelas 
de libertade e independérmia, 
surnindo a Galiza no subdesen-
rolo-e na :Probeza. · _ 

Esto. secadra pode parecer 
pretencioso, pedante · ou extra

- vagante, pero estoume a referir 
, a min aos traballadores de Asta

rio, que .estamos en Galiza; na 
península .Ibérica, Europa e o 
M.undo. un mundq no que rexen 
leis de carácter internacional con 
rango superior ·e que nos están 
dicindo que temo~ dereito a loi-

. tar por todos os méios, qomo in-
. _ dividuos e como colectivo para 

yonstruirmos unha Galiza prós
pera que non sexa base militar 
de riengunha poteéncia estran
xeira, nen de alianzas militares 
extrañas a nos: 

Esto que acabo de dicer des
préndase da Carta das nacións 
Unidas, dos dous Pactos lnter
·nacionais de Dereitos Humanos 

-das Nacións Unidas, da Declara
<;;ión dos Princípios de Direito In-. 
ternacional, da Declaraci.én so
bre a independéncia -aos paises 
e poyos· coloniais. · · . 

Rematar dicindo, ,que a miña 
folga de fáme e un meio .. modes
tísimo meio,. inscrito ne_ste mar
co que veño de enunciar. 

Espero e desexo que a sen
féncia· deste. tribunal sexa a de 
. non considerar que éorñetera -
delito algún, se non que fixen va
ler os meus direitos, como obrei- · 
ro e como· galego. _ · 

Aproveito e remato ·xa, agra- . 
· decendo as mostras de solidari
d~de cara a mi~ª persoa. E un 
pequeno e fermoso exemplo de 
cómo podemos actuar no futuro. 

. MANUEL CEBRAL 

Absoltos os 
nudist~s de earóña 
En' pleno inverno, e · despois de 
vários· aprazamentos, foi dada a..: 
coñecer a senténcía do xulga"' · 
mento- contra ca~orce persoas 
xulgadas baixo a acusaciqn de . 
escándalo público cando prati
caban o nudismo _ na praia de. 
Baroña. · 

· Segundo. os resultados deste 
. xulgamento, celebrado no Xul-:·. 
gado de Distrito de Noia, os nu
distas, para os que o fiscal p~di
ra dez dias de arresto. e 20.000 

. pesetas de multa, 1ampouco p~
garán as costas do · proceso, 
que correrán a cargo do xuzga
do. 

Esta senténcia pode sentar a 
base dunha maior liberdade 
neste tema. para futuras oca
sións. 

finición. Castela é unha terra · 
cbán que anda polo medio do . 
mapa. Máis adiante: "Aunque 
lo que se pe.sea se~ misel1ia,.,· 
no, hay ot~a región en el 
mundo donde :se produzcan 
más muertes v.iolentas por 
disput as fútiiles de lindes o 
por la simple tala de un ár
bol" (Esta afirmación taina un 
sociólog10. ¡Vaiche boa!). De
nantes hai quen. dí: en este 
país las almas viven en per
manente dº~posici:ón al mi
lagro" . Non·ta!ta il:amén o que 
un d_ía escribeu un poeta ben
querido -cecáis nun intire. de 
néboa- aquilo . de: " un día 
esta gente rompe con todo 
su mundo tradicional y se 
lanza a la tremenda aventu-
ra de la emig:ración para co
nocer nuevos paises". (Pen-
so qüe isto é esquencer o que 
Castelao deixoli dito: "Gal i
cia. non pide: emigra") Polo ' 
visto, .as forzás de esquerda, _ · 

_ ainda que en tono confiden
cial , afirman: "existen caci.;. 
ques buenos y . caciques 

. malos". ¿Qué forzas de es
-querda poden dicir esa parva
da? ¿,Non se lle chamará for-
zas de esqUerda a calisquera 
dos oportunistas que andan 
espallados pra trepar, me
drat, enche-la andorga, sacia.: _. 
l'a súa vanidade, roubándolle 
a Galicia a oportunidade de 
que poda atopar ó seu cami
ño? ... Eu penso que así é. 

E para cugulo destas indig
nidades escritas, ferindo ao · 
noso. país sin dar, alguén se 
astreve (alguén que . se eré · 
dono·da Cultura Galega) a di-
'cif ó seguinte: · -

"Frente a ese sentido atá
vico de la propiedad, el 
campesino gallego- y es 
una c·ontradición más de 
esta tierra....;. tiene una men- · 

. talidatt sorprendentemente · 
liberal con respecte;> a la fa- . 
milia. Es frecuente en Jas al-

. deas gallegas . el que un 
campesino viva con su miJ-
· jer ·y con la hermana de 
esta, y tenga .hijos de am
bas en el seno del mismo 
hogar, o que .una mujer re
,ciba ·al marido que vuelve 
viejo y arruinado de la emi
gracion, y que no le ha es-

-~ crito ·en 50 años, con abso
luta naturalidad, la misma 
con que el marido acepta 
los hijos que su mujer ha 
ido pariendo durante su au
sencia". . · 

Sentíli noxa e cuspinlle ao 
xornal· como se fose a faciana 
de quen tal cousa afirma. 

Lago, en Madrid xa, cando 
mercaba os xornais galegas 
nun quiosco da Gran Vía,..ía 
matiriando sob-ür ·os netos de 
Breogán, e parecíame que 
ouvía un ha voce · dentro de 
min, onha voce moma, corno · 
unha man fráxil, carexándo
me 'o peito por dentro, e di
cíndome: non te aflixas:- hai 
moito fillG dé puta· que nin se 

. qüer merecen ser galegas . . · 
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CALENDARIO O arquit'ecto Xan Casabella · 
fai unha análise da .comarca 

do Valadouro."( .. ·.) Non-é · · 
doado explicar as ·razóns 
biolóxicas-da presencia de . 

tanto universitário hunha vila 

ValiidourO:: pas 
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·Eduardo Ochoa 
Xurxo S. 'Lo.bato · 
Manuel Vilar:iño 
Manuel Sendón 

-A 

Xosé L:uis.Suácez Canal 
Xosé Abad -
Tino .Viz ... ~.· ,. -· 
Moncho· Rama . 
Chus Garci& ·-
Tino ·Martínez 
Vari .Caramés 
Delmi Alvarez 

··¡ 

- praticamente ailla.da, . 
de economia agrícola en 
·recesión, con apenas unhff 

pequena escala pública e un · 
coléxio de monxas ( .. ,r, .· . 

dí o autor. 

flO se.u· célebre dicionário Pas
cual madoz en ·rnso, pareice que 
deixaron restas dé exploracións 
mineiras no Váladouw, relacio- · 
nadas seguraméhte coa · explo
tación dO "'.OUro e .. do ferro. · Se
gundó unhá escritura que, cito a 
Amor Meilán e máis J. Marfínez 

. Cobo, outorgou : ·o Cabido : de 
Desde hai moitos anos tiña iri- : Lugo. en 1220;~ ,¡jlencióriase ·.o 
tención de escreber algunhas Vallis Aurea,. relerido: segura-

fl · ' · b mente ao Va:ladotiro. 
re ex1ons persoa1s so re a que- Sobr:e a Alta· l'dcrde Me' dia non 
rida terra -.onde nascin, pero_ 
nunca conseguin . un estímulo é doado atópar dgrdos·, pero pe
'dabond0 poderoso. para me .. quenas referéncias1dannos unha · 
abrigar a ordear tódq 0 .que non idea de· que a vida do Valadourq 
pasaba de.puras intuicióris e al-· comeza·á se desenrolar. Asi ,. por 
gunhas notas tomadas pra 0 de- exemplo, Villa-amil rnfere que en 
senrolo da miña . tese doutoral Adelán , existia· ünha parróquia 
.en que üntia das partes se dedi- , . desde o an0 610, e Martínez · 
ca · á cidade de Móndoñedo. CÓbo .. di que da igrexa de San 
Agora, enrolado · na campaña · Vicente de Lagoa se tala no ano 
que se está a facer pra conque- 747. Tamén é sintomático que 
rir para 0 Vala~fouro 0 Museu Et- polos séqJlos Vlil e IX, os nor- · 
nolóxic.o e que encetamos hai mandos desembarcaron . várias . 
agora··un ano un , grupo de ami-·i · veces na costa., roubando ·e in-
gas •. decidin pór. as .alforxas en cendiando cantq' puderon, agás 
prde e os pes ao camiño. · aquela vez no ano 846 en que o 

. Antes de meterme propria- bispo c:ionzalo a golpe de ora-
m;ente no tema, é~bozarei al- cións ia afondando barcos en 
guns aspectos xeogirá1iieos, h is:.. frente ·de San Martiño de Mon-
tóricos e sócio-econólilíl ioos do doñedo -Gamo se_,.dunha .máq'Üi-
Valadoum go gallo de ar 11rnuipar na de marcianos .se tratase. 
as propostas, a1prese1ntalas ;curn Na Baixa ldade 'Média o Vala-
rigor.cw e u ltraJlaise~ a.'imeira dts- · dóuro comeza a ter unha certa 
quisicvón 

1

persoiall, ie a¡poil'ta1~ da:- ·sana e Un certo florecimento. No 
.tos obX!ectJi1vos ,0 ·v1e·l'aG1es q,ue· si- século 2(11 . construese a igrexa 
tueil aos fettores co matenall rne- románica de Adeláo, da que so-

, cesário .para mellor as'compren -· mente se conserva o pórtico de -
.1 "der. · · . · entrada. En 1220, segundn no-

Xeogfaficamente 0~ Valad0.uro vas de· Vil la-amil, o Rei -de León 
é unha pequena comarqa; cun- Aífonso IX está en Bacoi, conce-
ha unidade territorial ben defini- déndolle concello a Alfoz e máis 
da, que se situa no lírrlite sul nomearido Vi ia a este núcleo. 
doutra gran comarca que abar- Este nomeamentó xerou unha 
q1ria A Marif.ía de Lugo. " gran discórdia entre .o bispo de 

No seu território o Valadouró Mondoñedo ·e o Concello, dis-
amosa duas partes ben diferen- . . córdia que se prolongou _no 
ciadas: a veiga dorio Ouro, que tempo e que entronca coa vida 

· comprende praticamente o ac- do Marechal Pardo ·de Cela. Con 
tual município de Alfoz e a cha- ~ efeit6, o bispo de Mondoñedo -
mada antigament~ Tierrallana, ·D. Pedro Enríqüez de ~ Castro 

·que. abarca o actual município deulle as rendas do Concella do 
· de Férreira.. Castro de Oúro.a D. Pedro Par- • máis .importante da proyíncia de 

.Pola sua xeogr:afia ven:10s.~qu.e do de Cela como dote ao casar- Mondoñedo e de Galiza. Tanto 
o Valadouro está abocado-a en- se coa sua sobriña: Asi este ins- é 9si que desde Madriq autori-
tenderse áentro . ·da Mariña de tálase no Valadouro construiao . zan a construción dunha fábrica 
Lugo, en relación .. paraJ_éla cos- a fortalez~· do Castro. e mais a . de Holandillas en Mondoñedo 
vales de ·~ourenzá .e de Mondo- :- . . da Frouse1r.a. A xulgar poi as no- . aló. polos anps 17 48, e 'en 177 4 
ñeé:lo e en relación vertical cos . vas que ha1 sobre a sua persoa, · e$tiveron . é;l ponto d,e porse tres 
núcleÓs da lifla da costa cañtá- - pebeu •ser ·un feudal moi pode- fábricas' r:ñáis en Ribadeo, Ovie-

·'- brica. · ·· - _ _ -- . roso •. con vários ·ca~telo-s, fórta'- · . do.e San~iágo:_.~!a~fábrica.~ oµ 
~> · · ... ~ :. - o cllr:lía.<"'e- e~eriCialmente o· lezas,·, casas sola'r,e"§las e moitos aqueta~ E9col~ · g~ ,. Fi~,r ,.que ·,.· 

· ··- chá(Tl~doinárítirno 't~piq9-,.t:iúmi-, servos ~~áball,and.<:?. -~l~ ~u9s t~- . .. propula e11 l788 o C0nsula,qp.qa ... 
• ·k • • ~~· do e marítimo fresco. ñas zonas . rras . . Asd amen -,orf.a J-1supor.-9 .t1- · :, Coruña que se · in,~tal~s~o' .. en ,. 

-- ··_¿. :. -F."': de mpnt,aña. Polo tipo,,,g~ ~'clima' - tulo -~~ Ma~echal 9·tie· oste~ta~~ . ·.' Mondoñedo, Lugo .~ , Moriforte, 
J:""i'~ ·,.. • ·,. e s·egür:Kfo ·a · :'Mapa..J;:i,~J~1:1,ltivo$.·,,. e o . ~trev1m_e_nto_ de-, desafiar 1 xunto coa fábrica de .S~rgadelos 

- ,,<,•· :>i.i.-:::"' ""!'',:.·.,- y á13'rÓvecbamier:itQ$~·,·do.: Miriis:; ,·,.·: aosJ~e1s Catollcc¡>$ ;r:iegandose a que estaba a funcioqar .utilizan-
,. ..... - -=_:iif:•'":, ·.'· ·:r tério · ae; Agricqltcira de .. '19.77 . 0 . acatar a$ sua$ .0rdes 1 do como ·matéria pr.ima o caolin 

- ~i'7'-... tipo. ,d~ ~Q.u;ltivqs. inái~ jipropria.- ; Nó -sécu-lo xvf, .. ñ'áS terrás~· de· . ·: e o ferrq rec011id9 ;prpatic.arriepte 
· -~ ~ · · d~~ ·~~ra º~f .. v~1aqo~~9 s~fié:l~n os _, · ~ M·o11d<;>fíédo ·cultívase por"· pri. : · · , ª· p~ . de, !ábri~a, .. pQ.d~~ipn ter 

cnof1los .. (tng_o, erx1llas,,._ p~taca, .. meiréf<vez- én -Europ éf a: pataca:; - s1do~.a solida c1mefltpc1on para 
trébol ;~,~µ;'.) .a,~i' co.mq ".a x,udia,-. ._ ' traídar:pdlos ·conquistadores ·de \ ·· sum~r -.a .. comarca. d~ Mari ría de 

,send9 ~t~[nen mpi_.favor:~bel pra . · AmériGa, 2.:.ven· revolucionar . a ' · LugQ.,á grq.n :r~voluciqn· inciustrial 
pastos:.e .f.Orraxes., .. . - . . . . \.-. agric'ú~tura da zoria· ·e marca á·· " que .abalou. t_oga a:..economia do 

HistOricar;nepte : "q . .V~l~doi.lr9 .. . .coniezo ~ dun certo :florééimento"', mun.do. oci~~nt~h·e· Ff.l~rcou . o co-' 
, .. par~c~ que hoñ parti.~J,J?O.U };omo,_.:, agrícola e ecoilómice)'. da corT,iar~ '.· ~ezo d~Jera n:iotjeJ.Jl:~· ·compre 

cenano eri n~11gynha .das . gran- ca. Oeste r sééulo"-~ é-!:; tamén a ·-.. d1cer, ~a qUEh)om:k XªJí' foron .as 
d~z ,f~añas. q';J~ .. con,tormaJ;§>~ a . · constnJcló.ñ dc:(igtex~F-do c ·as- . ~ c~u~as, qw~)á:J.~tr,ar:o í;}t e.stc:rs ini-
h1sto~1~ .9e 1Gahza-Qu, de--Es~ana. - tro. " .- ... ,,, . ·- ~º'~t .... - · · -- -- c1at.1vas,p01s,amt;:tas·,_~ d!Jas son. 

. Foi asi, debjdó á r:iqn e~\~[;s~tua- Os séctJIOS XVII' e9f'itlll son ·de '" -moi difere11te,s: a fábrica de Sar-
_d_o . eri' : -neriguñha _: cj~_S." ~gr~nd~s . wandé"' .. prósperidaaé. ·para :.:- a" -. -gade.lps" LJ,íl, ~Q.os pr1m~.i.rp~ ; -altos 
v1~s de. ~e~er;¡vol\1;1r:nentp ~.~on~-. 1grexa galega en x,eral e para. a .' · fornc;>s de; ,J:spaqa,~h ~1xou .de . 
mico e non posuir neqgui:iha n- de Mondoñedo .err particular .. Vi :: funcmnar:,, ~.O ;·s~r ·as~inado ·en 

· queza natural e·n p;;i!'Jti#adEf·da- vendo ,das rendas ·que lle pro.-.. ·".R[badeq ·º . .,,~.eu . pr.oprjetário se-
, bando · p_ara ser deb1c;f ao/lemte porcionan. as suas grandes pro- ~- ~ ñor füá~ef .poJA.S- trop.~s trance- . 
.: explo_ra9,~: ,No.n en:barnant~~ te- priedac:jes agrícolas;:.:o bispado· sas, qlJe ·.n_aqlJe) intr~ ¡pcup;iba~ . 
: . mos ,.11ot1c1as.par.a poper..~f1rrnar ·acomete:a-:comsttucró:n .de moi- ' . toda .. Espa.-na; a causa ,::pO(asas1- . 
~- que es.~a , ~e_r..ra. foL p·~yo~q~: xa _tas igrexas do V~ladoúro Deste~r -- · nat.~ ;-foi sen. d.~9i<;:1ª ~ su_q. ,vincu- · , ! 

,,, ,desde ~9.1 a~tlg<? "e -pog~r. _ es..:. anos spr1 .as. de B.u9i:~nJ , Sar;ita lac1on .. s:on. !nglgt~·rr.a;;J;~pn ,q14en 
quemat1zar unhá pequ~n_a hi_stó- Cruz, .Bacoi ; Ala~e. ,Q.apelá ~ da .. c.omerc1aba, e -~eg1,m~ment~· o:· 
na .do . val . , Cas~la, -etc. Asimesmo os af9- · negar:s.e a cqlaQ9rar .·na· fabrica- . . 

As :pri~eiras nov~~ .~hégan- .· re!r?s. qo bispado· ~ .'doutra~ fa-. · .. ci~n :~e mate_rial: de ,.gyerr,a pa,r.a r .. 
.nos co& ~~Itas f:ltraves .dO$- !e~- m1has, nobr~s constr:u~n .pazós e · Fr~.n~t~i en c~lq.~er· ·.9~s9, '.des- : · 
tos que de1x~ron e da topomm1a. casas solaregas nal:)-~µas gran-. po1s _qa_ e~p1.;1ls1on .c;:l9s~ fra.nce- . 

Nos 0~1osouEs DESDE 
A PRIMEIRA ·SEMANA 

d!ilg~ns lugares de ~laras rete- des . fimcas, .como os de Gradaí,- · ~ ses, a . fat?,Qc~ nq.n . fo1 ~ Qppaz d,e. 
renc1as ao se.u p~sado (Ca~!.ro lle, Rizal, .CarrocidE?r "Mosquera, , ~obn~viyer, (igr\oro a§>; :J.~óns) e 
de Ouro, o .castnl.lon de B~.1<;~1an, etc. &on, pois, · estes . anos de . t1vo qwe . . f!~Chélf;-: f. .-fa,br;1ca .. de . 
un · mo~te qhamado _ _._a qroa E'.n grande prosperidade 'para a Co- l~nzos ~e J,mo :f? ·Cfinarf1g.que_ ~e- · 
San Ac1sco) e da . H1s~opogp~f1a ma~ca, tanto no que -r.espeita á b1a at;mr en R1baeeo ~ com1s10-
dalgunhas partes (ha1 -. not1c1as ~gnpultura como $s pequenas nado . real Don ~ Xoaqum C~s~~r, 
de ~ue a lgrexa de Sa!'lta Cruz industrias, . artesanas, como o recoll1.a tqda ur:iha grar1 .t~ad1c1or1 
esta sobre un castro celta y ·Jiño e o ·viño . Efectivamente se- de teares que prindpalmen~e rn~ 
etc.). · , .. · · gundo di Villa-amil, a fabÍ-ic~ción províhcia · de Mondoñedo. . era . 
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p-resente dLin.val de, Lugo 
dunha escala prática de· 
agricult.ura como xa pro-

, puña en 1912 o deputa
do Avelino Montero, ir a 
unha xusta concentra
ción parc~lária, · aprovei-
· tar racio.nalmente os ríos, 
criación en cooperativas 

.douro· era do ' 48,6 . h~h./Hm2 , _ -Recuperar as indús-~ de agricultores. etc: 
~ mentres que a média g~_le.ga era trias xa experimentada~ _--Seleccionar a·cria do 

de ·130,3 hab/Km2• Dados do anteriormente no \lál e qan@_e.n-ftmción dq ren:. 
Ministério de Agricultura que hoxe de - novo viábeis · fafiíITdade e tendo en 
nos deixan -ver a ·sangría que , economicamente, como conta a entrada no. Mer-
significaron para ·o Valadouro os _ .fábri.cas de liño e cáña- cado Comun .Europeu .. 
. derradeiros anos da vida de mo de gran saída actl)al- lsto_ recomenda, pensó 
Franco. O resultado deses anos -- ínente debido á incidén- eu, potenci.ar a cría de 
é unha paisaxe de casas en rui- ciá da moda. caeras e ovellas a expen-

. nas, ferras de cultivo deixadas a ..:_Racionalizar a explo- sas das vacas. 7 

-bravo, montes· con silvas, un tación do arborado de - -Recuperar as indús-
mercado é .:: unha feira pratica- monte e de árbores fru- . trias xa .experimentadas · 
rriente despovoadbs, e as -ex- - - tais, así como·'a sua ma- anteriormente rio Val e 
plcita_cións que ainda funcionan, nufactura até o converter ; . hoxe de nóvo viábeis 
excesivamél}te divididas (o ·89% en material . de constru- economicamente, como 
das· explotacións · agrárias son cióri, móbeis, etc. Planta- .. fábricas de liño e cáña-
menores de 1 O Ha. -e coa explo- ción de espécies fronda- mo de gran saída actual-
tación é parcelada co 93, 1 % sas . (castiñeiros, carba- mente debido a incidén-
das parcelas menores de 1 Ha.) llos, etc.). . cía da moda. 
son antieconómicas. · -Acon.didonar o Vala- . ~Racionalizar a e>,<plo-

Nos _últimos anos o Valadouro ,....,- douro como zona de tación do arborado. de , 
convértese · en fornecedor de descanso .e -turismo, di- mo~e e· de árbbres fru-
carne para a emigración. Esta é vulgando a sua, imaxe tais, asi como a sua-ma-
de dous tipos: a man de _ óbra entre o mar e a montañá, nufa tura até o converter 
manual vai traballar na alúmina, ·co!l paraxes .naturais de en material de constru-
nos barcos de Burela, ernprega- . . gran beleza, artesanías ción, móbeis, etc. Planta-
dos de Banca, oficinas, etc. $ a populares vivas (cestos, ción de espécies frondo-
man de opra intelectual (médi- zocos, $tC.). sás (castiñeirós, carba- ·" 
cos, enxeñeiros, arquitectos, · -lnGorporar a "í"nteli -" llqs, etc.). 
periodistas, economistas, etc_.) xé-ncia" emigrada coa -Acondicionar .o Vala-
que· existen nunha porcentaxe criación de ·equipos téc- douro como zona de 
s~guramen~e moito maior que nicos asesores dos dife- descanso. e · turismo, .di- -
en calquer outra ·vila -ou cidade rentes sectores económi- vulgando a -. sua imaxe 
galega, buscan traball_o nas cos. . entre o. mar e a montaña, 
grandes cidades. - - -:-Potencia( a unidade con paraxes nati.Jrais de· 

Non é qo·ado explicar as ra- do Valadouro·con iniciati- gran. beleza, artesa'nias 
zóns socipléxicas da preséncia vas como a criación· dO populares vivas -(cestos, 
de tanto universitário nunha.vila . Museu .Etnolóxico, esco- zocos, etc.). 
p·raticamen-te illada, de -econo- Nos últimos anos o Valadouro -Incorporar a "inteli-
mía ~ agrícola · en recesión, con convértese · en fornecedor de xéncia" emigrada coa 
apenas unha pequena escala p _ . carne. para a emigración. -Esta é criación de equipos téc-
ública -e un. ·9oléxio de- Monxas, -·de dous tipos: a man de obra nicos asesores dos -dife-
senón é pola "ruptura" social manual vai traballar na alúmina, rentes sectores ~conómi-
que supón a imposibiliélade eco- - nos barcos de Bur.ela, emprega- cos. 

- nómica da agricultura, a fuxida dos· de Banca, oficinas, etc. e a -Potenciar a unidade · 
cara adiante sen solución · de man de obra intelectual .(médi~ do Valadouro con iniciati-
éontinuidade. _E ·a_ explosión so- cos, enxeñeiros, ·arquitectqs, vas como a criación do 

. cial dunha comarca que · non periodistas,. economistas, etc.) Museu Etnolóxico, esca-· }¡.· 
vendo saída modernizando o - que existen nunha porcentaxe · -la ·prática de agricultura; 
.seu meio ecónómicó; xür:ita to- seguramente moito maior que un Boletín de Estudos do 
dos os seus aforres e' xe·ra seres en Galquer ciutra vila ou cidade . Valadouro, etc. 
dout~o "meio" -·completamente galega, buscan trabatlo nas Pero sobrétodo ir á criación 
alleo .. lsto,- apesar do' deslu111- grandes cidades. • . dun único Axuntamento para 

dos labradores ~Pascual Ma- ·riúncias apresentadas polo bi~: brante que poida parecer a pri- Non é---doado ,explicar as ra- todo o·Valadouro. Ignoro-o por- · 
doz fala da existéncia duns 17_0 po de Mondoñédo pois este te- meira vista, .é para min a segur:i- zóns sociolóxicas da preséncia qué se divideu o Val en dous, 
teares no ValadC)uro en 1850-; mía polo futuro do daquela v~la, da gran frustración do ValadoÜ·: de tanto ·iJniversitário nunha vila pero supoño que as razóns son 
como matéria-prima utilizábase tal era a competénciá que lle fa- ro. Por qué? _porque . cán_ao un ·praticamente illada, -de econo- bastante vergoñentas. Non -hai, 
a lá de ovella e sobretodo o liño cía. - · procesq ·non conseg_ue incorpq- - mía agrícola en recesión, con. penso eu, ~nengunha razón ob-
e cáñamo, plantas que se daban En · 1787, · segundo refere·· _raros seus proprios cadros, ám- · apenas . unha _pequena-escala p ·. xectiva pra que unha unidade 
moi ben nesta ·coniarca;'a fábri- Amor Meilán a p,rodución agrí-· _ bas -as duas-partes qúedar:i per-_ -ública e un _ Coléxio de Monxas,. territorial e· histórica tan ben de-
ca apenas cli'égo.u ·' a :tuncionar cola do Valadouro estaba así:· xudicadas: unha porqu~ ad'-non _ senón é -poh:i- "ruptµra" social ,limitada <?Ornó queda dito teña 
por oposiciQ~ ~ós ·que 0pinaban 9.60_0 fánegas, c¡i~ ··c~nteo, 8_500 haber continuidade te.nderá á · -i _que supón a imposibilidade :eco- - dous Axuntamentos. A pobla-
que o liño gale~o non era apro- · c;fe Mtllo, 700~$ J,rigo,, 72 1- CE>r-: extinciór:i, e_-:: oytrá porq~e . t~~. nómica da ·_agricultura, a . fy~ida ción, a súpe_rficie ou as distan-
priado"pára ser fiado ao torrio, ·e deiros,, 300 c¡:it?r:itos,-744 terneH . que partir dereero nun rn:e10 des:..· cara adiánte sen solución ae cías non o xustifican porque o , 
esa ~ildústria est'abañ bert repar- ros, 500 - enx~l]'les. cle aballas, . - coñecido.':""' ·' .,· · - '· continuidade. ·E a explosió_n so- - .Val de ·Mondoñedo é equipara- · · 
tida pelas casas; desgraciada-· castañas -. etc. " ... _ _ ~J··. · :~ Ainda: .. ~~~ .. -9'A~ngr~mia .. gµ__~ ~: cial dunha comarca qu~ non ~ ble -en todas elas ao Valadoúro. · 
mente esa falta de visrón de fu- · - - · :... ·_ , . _ .., . _-_. gu~da.· d~l:?.t.prad~):~qn .,e .ro~1: .<?P.·- ~ .~ vendo saída modernizando o ·Hai, non embargantes, várias ra- !:I 

turo . veu -- dar a·o traste con esa Un c.~pitulo ~_part~ merece .q· .. ,. t1m1sta, t'l~1 11}ot1vqs e · ~xpenen-:.. -_ ._: seu meio económico~ · x1.,11ita to- ' -zóns que peden a gritos unha 
indústria: -artesána, ·ao obngar • producion. de vino., No Valadou- · · ~ias que· ~os _ anjtnªn · ~r·espE;!rar ~. -. dbs os seus aforrós e·xera seres·~ única administración, e - son a 
unha .desafortunada leí do sécu-· · ro con e~eito ·r.e_colhase en gran- intres meJlores pára- o. Valadouw . doutro "me.io" completamente : eficácia na aplicación de medí-

. ro XIX a enviar' todos ·os tecidos' . des ,cantiqad~~~, desde a, se.cu--· · con:io xa s-~-'está a ·ver ·en_casos· alleo. !sto, apesar .do. deslum- ~ das para convencer áos labre-
ªº Ferro!, ' 0 que ·desde esta. co- ·'::. lo XVI. s~gunªC? · _L,ence-S~nta,r; ··:·'- pont_u_ai~»: Ef~ctivamer:ite .-~ éco- _'. · brante que poida parecer a¿pri- · gós, industriai"s, comerciantes e 
marca era praticamenté imp<?sí- P.~ro. ª qor:np~teQCI~ qu$ lle faGl8-· _ .. nom1~ .d~ Val)E}n:_q!Jer. ?topa~...-<?-- . meira vi.st;;i, é para min ásegün- . obreiros do Valadouro ·a moder- - ~ 
bel debido · a ·falta de boas t;;o- -! vino .. do B1b~iro.., (@es.ar -~e estar,.' seu s1t10 na coma-i:_c~ _Qq Mar!na _. , da gran frustración' dd Val~dou- nizar as suas explotacións, O· 
municacións· )~ sen i unhá' s"á"ída 0 dest~ .cp~arqa pro_texido_- por (_ de Lugo, e .a ese· ·1ugar .. pe_nso -' ró. Por qué?· Porque can,do un - debido asesoramento - técnico 
comercial gáraht!d'a, ~·0s- - tea'res _ orde do, Rei~~ de Gal iza) e ·unha ·: ·. · e;~, ·chégase' pot~nciaí\9~".váriás , .. _ proceso_ non conseg4e ir,icof'.po- - aos viciños, o aco~dieionamen-

. foron desapa'féc'é'ndo ·-p0üco -a" · pl_aga · de Oi~.ll,!f:FI • 13c~baron C?.n.~ . hnas·· de tr_~füg:¡.llo: ' - ·, : ·. -" - __ . . . . : · r~r os seus próprios q:idros, am- • to axeitado das- infraestructuras 
pouco. eh todá ·a . c<Jfn~rca ,'"que~ ·" cas~que toda_% ª~ · vi.des_. . A. ·co-:- . - · _- ' _: '.,'. ~sped~a}fzar ' a· p'ro-· .- basas duas partes quedan per .. · qüé posibiHten o despegue eco-
dandó apeFtatf lJnha 'rilósfra en ;· mezo deste .s~~ul.~ recome:a~~m ::_- ~· -·~~9~or ~agnoo!a',t!e'" ha~a •. · .. ~ xüdicadas: unha porque ao'_ non nómi~o. Nes~ sentido, compre 
t912 én Carhalli'dó na casa das . . algu~s labregos a plantar vide,. .. ' : as:ast~ce.ridq ·o. ñ'u_clep 1,n_- . - haber contihUidade- tenderá á que· ''-O Aiumamento func:iione 
Roquitas. ~_..,· .'.:· _ :> -.;" · - . _, amenca.n~ pefo.;. s~n- ·c}1egar. a - · ,:_ _ qqsJrr~L~:dé! · CQ~ta, d~s ... -' e~tinción, e ·outra porque terá :cqmo- aglutinádor, ··dinamizador 

Da pr.ospef:it:Jade" ha~ce o·co-· ~ ~ca~far a. impq.~ancia .. qµ:·~-~nt:~~~'- -·'·, ~~9.~l:l.t-~s _vex~tajs·:·r\et,e-: ... .1;: qu~ · p~rtir de cero nun meio des- e infdr:_mador, por un lad<;> e 
mércio, e asi' nb séc.tilo-XVlll fún..:_ _ .. tivo. - · !Jc~:~·l · . • _ · ., - - , .~-- .. · s.ario~ (~ortall;z:as~ legu- .-,,·'. · conec1do. . _ como- portavoz diante das ins-
dase 0 merc-á;dó ';de~-Ferreirá polo - T?da . estanprospendade era_ - _ !'f)~s.~~ P~t~cas, et<?.) Para .. . :Ainda que o panorama que:·.; ~táffoias'·superióres, por outro. 
e~m:~co· de Büdi.án Anx.el'C~~ta- · pos1bel. sen ·e0:ntar c~~- nengur:t.. · '1s_Q ;~orl)p~é ir ·a unha mo.: .'j gli~dá de~uxad~ non é moi .<?P- _ .;:;;.'"". • -. - -- . . ,,.~ 

. no.n, ·segundo refere Martinez - ha estrada .en i.c;:ond1c1ons, p01s cj~r.nLZ?C1on das expJota- .·. . t1m1sta, ha1 motivos. e expenen- XAN CASABELLA é arquitecto e pro-
C~bo. - ·0.m~rca:ad a~i~a : ní~dra . ~ ~ · ac~ual_que 1Gon9uce a ·~~ndo~·::_-- ·· _ _. . ~19n~ ::;:agr.í~_?las: . ?fiación --:~. -: ~ias que nos animan .a esperar fe$0r:~d8 Esc9la .. Fécnica $~perior de 
e confümase , '60 mo , ui:i" dós-<:te ., ... 1 

• nedo fG1 conslru 1da .. desp.01s ,de.-' . -- 9Vl"l_t!a::~scql¡;¡ pratrca , pe :: ·,·., mtres mello res para o Valadouro Arquitecblra-da Coruña. 
má:is vitalidcid&dá .. co'f.narca:' .ali > 1850.>.: i. - ;:::.\.<" ," _.,.·.-~;-:.:·\ti · -· -. agrfoúltura ·'-corno xaJ >ro- ·. -.~ cómo xa se .está a ver en casos ~>-.'"":·. ,, , · 
intercámbiáríse -oá- prCiduto$~ do ···;.,, -· o~ secú1o :Xk -:66rrrezá -. cO'n ~· st·-_·,--, :: )-~MJ~~~1~12 9 cfop~!~- -.--~~ pónt_uais. Efectivamente a eco- e1iu~RAFlA: '· -
;mar ·e ' os · da ·montqña e'·horta,. · · nais de decadéricia :'económicá -do Avellno Montero,· ir a, ,.-, nqm1a _do Val ten que atopar o ~~n.j -Apuntes Históricos del 
oferécense ·léñzos para a expoi-- --~- para -o Valadóurá •. o qtie .trái _uti_h_a . x~st~ . _qoncentr~:- _ · s~u sítio na comarca da Mariña Valle de Oro. J. Martinez 
t~ción, ··vénae~s-e -produtos-.:' de _como · consecuéncia a emigra"' .<?"º~. parc~l~n~, é!P~oye1.- _. de LUQO, e a ese- lugar, penso Cobo. Mondoñedo 1912. . 

-fóra - _(cho~olate, · azúcar, · gas, · ción ·masiva á Arxentina e OQba ·_ ·ta~ r~c1onalmente_ Q~ ~1os, .. e;u, chegase potenciando várias ~alicia .en Mapas. Antón 
etc.) "e dEf árlé$ariia · (éfact)~rros · ., prim~iro; a<:Eüropa déspóts e· ul:,; . _. _ ·cna?1ó0 · eo·: ~ooperat1vas < hñas de traballo: RoZAS ·caeioro. Escola 
de Moridoiiledo,- cestos' de bím-:-- -_ timar'nente :á~Fcapitais españ_ólas' · d~_'.agrtcul~?.res, etc._.- ._ - - -Especializar a pro- Aberta, 1980 . . 
bíos, _ulenSiliqs de ,: lata, .instrd- .. -: · (Madrid; Barcelona; etc.) e ás ci;;, · · ::-S~lecc1or.r~r ·a cna do · dución agrícola de horta, -Pascual Mildo'i. Dici:io-
mentos para ·-o gañdo?~~·c'.~:.Ne- · dades galegas (Corufü~, Vigo, · ga~~o en func1ór'.l .da .ren- abastecen do o i:iúcléo in- nario xe0gráfico ... de Espa-

. ses anos _non · existia .·.m~rcado Burela¡ etc} Como conclusión té3:b1hd?de e tendo · ~n dustrial da ·costa .-dos _ ña. 1~_. 
en Lourerízá onde -sornen.te- se • hai que . dic'er 1 que no decénio c;onta .a ent~ada nó Mer-: produtos vexetais nece-_<>J-. • -Cr9nic~ de la Provincia 

-celebraba unha Feira de gando - 196Q-70 a .J)bvoación disminuiu cado Comun Europeu. sários (hortalizas, legu- de Lugo Vila-amil -Y Castro • 
. ao mes, igual que eH Alaxe e nun - 8º/o en todo o Valadouro, l_std recomenda, penso mes, patacas, etc.) Para ~ · 1866 . . 
Carballido -(ver Mapoi). -Da pu- ~ mentre$ ·que ' no · Município de · eu, potenciar a cria de iso compre ir a unha mo- -Mapa de Cultivos y 
xanza -do m·ercado de Ferreira · Cervo aurrientou un 14% e no cal;>ras e ovellas a expen- dernización das explota- aprovecbamientos. Min.iste-
dá ooa- mbstra o feíto das de- ano 1970 a.· dens·idade ·de · Val- sas das vacas. cións agrícolas: criación rio· de, Cultura. 1977. 
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depresión 
A depresión E;Jsta sempre en 
relación a .unha perda (dun _ 
parente, .do amor da mo.za,..:-

- dun amigo, do traballo, ou 
de ·deputados, por exer:n
plo). Poderíamos dicer: ·qué 
o-comun ·a toda situacióh 
depresiva é a infravalorá-. 
ción, a perd~ da autoesti
ma, que nos leva a a\,.Jtoen
viarnos escárnios e acusa
cións a eito. Pero estas in-

. xúrias ~rece1ia que viñe
sen . do ro. E, polo tanto, 
frecuen· e que, neses m,ó
mentos, nos dirixamos a 
nós mesmos, en terceira .. 
persoa: "mereces · que · che ' 
pase isto"; "es o tia máis · 
burro do mundo"; "pero ·. 
mira que es cabrón"; "mere~. 
cerias que te ostiasen" ... . E 
·como se alguén, . desde o . 
naso interior, estivese sina
lár'ldonos permanentemente 
cun ·dedo acusador. · 
. A interrupción de sumi
nistros narcisísticos (i.Jri 
descenso de votos, por 
exemplo, da opción polític~ 
que apoiamos 'con gran im-: 
plicación subx~ctiva) pertur
ba todo o naso mecanismo 
psíquico. Asi, o proceso de- . 
presivo intenta reparar a au
toestima 'debilitada. Desta 
maneira, hai quen opta polo 
autocastigo como mal me
nor e', mesmo, pode atopar 
certo pracer masoquista 
nestas "penalidades". Pero, 
cando o sadismo do auto-

' castigo é excesivo anúlase 
a oportunidade de perdo
narnos e péchaselle o cami
ño a calquer intento repara
dor. 

Porque se algo ten de 
bon a depresión é que, en 
doses moderadas, sup<m 
unha condición imprescin-
díbel para a reparación. Ou
tra posibilidade ·seria, ·me
diante a negación da reali
dade, non admitir a perda e, 
polo tanto, a neGesidade de 
arrarixar nada. Constituiría, 
este, un mecanismo moi 
tolo de defenderse da me
lancolia a base de- negar _a 
evidéncia. Seria como · se 
ante a marte da . nasa nai · 
seguísemos póndolle ·prato 
na mesa á hora do xantar, 
en lugar de deprimirnos, in-· 
teriorizar a sua figura como. 

- r:ecordo, e intentar reorgan·i- . 
zar a nasa vidá- sen ela. 

Por suposto, non nos é _ . ..., ; 
doado escoller a mm:lalida.:. · 
de depresiva. Hainos qtJe, , : 
ante unha perda, din: "aG¡ui , 

. rion pasa nada". Outros ·es
tán, os probes, que non Je
vantan cabeza. - Pero, os 

• máis felices probablemente· · 
sexan os que. sbfren un· 
pouquiño para; mediante os 
cámbios ~ue ese sofrimento 
introduce, abrirse a novas 
posibilidades de go~e. 

L 

M. FERNANDEZ/M.V. 
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Debate 

Métodos contr~ceptivos 
irreversíbeis e_ · cOntro1 ;da -- eatalidadé · 

'. •• - '· ; ~ • • • • < .. <' : ·~ \. 

En primeiro lugar c:Jirei que noo· 
podo deixar de coné.o'r'dar- ~n qu~, 
os dados que · apórta en · relac!~n· 
ao estaocamento da povoac1;an. 
galega (5,44°(0 de·_auménto r:iUf"l 
períod,o de 26 anos, mentres gue' 
no conxunto do Estado espanol,· 
no mesmo período, o at,.J.rn~nto foi . 

• do. 23,03%) · son preocupantes 
desde o ponto de· yista da< nosá 
situación. ,.. · · 

Sabemos qÚe un máÍs}dos me
todos utilizados polo· i.mpeí,ialisrño 
nos países do' terceiro mundo; 
para m(3.nter a sua· si.tuacié!n · de· 
dominación dos ppvos.; é·o ·ccmtrol 
da riatalidade. A auséncía de ere;-

. cimento demográfi_co · da nación· -
dominada e o aumento" da .opreso.: . 
ra favorece os procesos de colo
nizaciáñ. Se repasamos a históhé! 
podemos observar como a rlxidez 
sexual da moral xudeu-cristiana, 
da que participamos, ten a sua 
orixe na necesidade dun aumento 
da povoacián que, en auséncia de 
território x1,Jdeu próprio (ou, xa 
·moito m·áis tarde; unha vez usur:
pado ao povo· pales.tino), lles per
mitise a sua pervivéncia como·na
ción e o se·u expansionismo. Esta 

· moral xudeu-eristiana castiga cal-· 
quer impedimento á función re
produtora da relación sexual (utili- · 
zación de anticonceptivos, horno-_ 

· · sexualidades~ etc.Y e constitue un 
segredo ideolóxico dunha necl!¡si ..: 
dade social, .. 

Poderiamos, por citar outros 
exemplos, tómar en consideracián .. 
o fenómeno de aniquilaciQ.,n das 
nacións indíxenas do ·continente · 
americano ou do interés, actual, 
de imporlle, por parte dos países 
industrializados, aos .-países dcr 
terceiro mundo política de control 
da natálidade .. 

Vemos, entonc~s . . que non nos 
debe ser indiferente o estanca
mento (favorecido, · tamé!l, pola '. 
emigración e a mortandade infan
til) da povqacián .galega. Pero, 
ante esta reali.dade, pode dicerse 

· que constitue un problema a utili.- ' 
zación, por p_arte dun sector da 
poyoación, ·de métodos irreversí-

. beis de control da nataliqad~? 

A miña resposta, baseáridome 
' nos dados da ponéncia· de Xósé 
Manuel Viñas, ·é negativa~ 

'A razón 1é moi simples: entre .. 9s 
100 mulleres do estl:ldo/extr.aí0~s· · 
ao azar dun total . de 286 casos, ·: 

· suman 478 "fillos .. (dá ,urn.ha méaja"' 
de ca'se-5 por muller:). l\lor.i: páréc..e, 
entón, que sexan as_ mt1lleres qu .. e 
opté!n pola ligadurn as que poñen 
en perigo o .crecimento demogr.á-
fico galega. · 

Non sei se Pastor Alonso ten 
feito un estudo similar ao de Viñas 
coa .pov'oación, galega, por ·e1 .va
sectomizada para pod~r contras
tar dados. De todos os xeitos até 
onde eú ché.go a cpñecer, el me. 
correxirá se non é así, a média de 
fillos nos hol'}'les que recorren a 
este método, con ser quizá máis 
baixa que nos casos de ligadura· e 
de trompas, é superior á da média ·~ 
d~ povoación. (3 

G> 

· Á~poné(i~ia · e·la.tJ'Orad~.-p~r )<osé Manuel Viñ~s.-Lefro ~obre 
a.s consécuén~iéJsTísica~, psíquicas-e sexuais-e, ~nt~.s que .. · 
nada~ sobre as< repercusións"'d.~mográficas qu_e na situación 
de ·Gal iza pode. ter a áplicación da contracepción . · 
quirú"rxica, :ñesté ·~asó_fem:iriinf;I, anjma .cert:a:mente, .como 
se recollia no núme.ro; 280 de A NQSA TER RA eón motivó 
c;fa :publicación '.~·tf);ó ré.sumo~·qa 'p·oné.~cia, a .inicjar un 
éiebate. -_ · ~>~:_. · · ' · 

unha petición de operación pode 
estar representando, (en rel('!ción . 
á suá par§!la e á sua própria ·estn,1- . 
tura -da personalidade, por ex_em
plo), máis alá:-.da presentación ra-

,..., ' zoada da·pe{ición. lsto quizá po
deria~facer mudar unha conceición 
inicial .. dos resultados físicos, ' psí

. quié.os. e sexu).is da interv~nción. 
En todo ·caso este ach~gamento 

· ~ diferent'e,teria de ser obxecto dou
tro. estudo, cunha mostra máis re
ducid.a, complentário · deste pro
dutivo achegamentb de índole 

. máis médico-social. ' 

E, baseándome neste achega
merüo médico-social, que eu per
mítome dicer que esta interven
ción se produce sobre unha po
voación de mulleres, "carregadas 
de tillos" , sen . informacián sexual 
e· anticonceptiva adecuada (30% 
de embarazos entre os 6 e 12 me
ses do último parto; ·o 71 pratica
ban como método antiq.onceptivo 

·o coito interruptus, etc.), cunha -
cobertura médica deplorábel e un 
nivel económico e cultural baixo. 
Nesta situacián a ligadura ·revéla.:. 
se como unha aposta a favor da 
saude física e psíquica tantó da 
na1 como dos fillos . Ainda así, pa
réceme ben, nestes casos, que a 

· parella reflexióne sobre a de.ci
sión, mesmo irreversíbel; pero 
vexo negativo esixir, como consta 
na ponéncia que se facia, o acor
de .do .esposo como condición 

. para proceder á intervención. 
Máis -que axudar a reflexionar iso 
pode contribuir a coartar unha de-· 
cisión que lle corresponde, en últi.:. 
ma instáncia, á muller. · 

En resumo, recollendo a impor
tante aportación que fai Xosé Ma
núel Viñas en· canto á chamada- de 
atención sobre os riscos do estan
camento da· povoación galega, 
expresar, porén o meu desacorde 
en canto a qué a orixe do proble
ma est-exa, nen sequer mínima
mente, na utilización de métodos 
contraceptivos irreversíbeis. Pen- . 
s·o, entón, qu€1 máis ben o proble
ma debe situarse na tendéncia da 
mocidade actual, agravada pola 
crise e o paro-, a non ter filias .. Os 
fillos deixaron xa de concebirse, 
socialmente talando, como un 
meio de realización vital e máis 
ben son considerados, por moita 
xente, como .un atranco para unha 
maior realizacián persoal e como 
.coartadores da liberdade indivi
dual. A crise, parcial, do .modelo 
tradicional da parella-matrimónio 
e a extensión dos métodos anti
conceptivos _están a facer o resto. 

Estas son, m·oi resumidamente 
(gostaríame que alguén máis ex
perto na análise social continuase 
o debate), ao meu xuizo, as cau
sas do decrecimento demográfico 
(en termos relafo1os) da povoación 
galega, xT.mto coa emigración ma-

. siva e a mortandade infantil (a 
máis alta d.O Estado). · ' 

' . ' 

En definitiva, trátase de saber 

Pero voltando ao estudo de Vi- 1_ -
ñas, faise preciso contrastar ou- L--~-----------..:..........; ______ ...;... ....... ____ _ 

. da existéncia do problema e en
tender, desde o máis absoluto 
res·peito á eleiciór1 individua.! _<;le 
cada quen, ·que a nasa dec1s1on 
de non ter ·tillos, ou de cantos ter, 
xera 1;1nhas - consecuéncias so
ciais. Non creo que iso, en ausén_-· 
cia· dunha acción de goberno ·que · 
prime a ·reproducción (que non se 
vai prodúcir · e,· ademais, poderia 
ser mó.i cuestionáb el), modifique 
a nosa opció,n individuar tan pre
sionada por outros · factores so- · 
ciáis que influen no- senso contrá
rio. De todas as. maneiras, é bon 
entender que cada vez ·OS gal egos . 

tros dad.os. Asi, a média de ídad~ 
das mulleres que se sométeron á . 
intervención é de 34 anos (consul- · -
tanda a 'ponér.icia vese que a me- · 
nor tiña 23 anos, pero 6 fill,os, e a 
maior 44 anos). Unha~ idade mé
dia, esta (tendo en canta que o 
49% do grupo foi operada . entre 

.. os 35 e os 40 anos), no que é con
veniente pensarse; eñ ·xeral, 'por 

. razóns psicolóxicas e por risco de 
subnormalidade (nalguns casos 
do estuélo xa existían anteceden
tes), o ter tillos .. Máis ainda 'estas 
mulleres que, sobretodo, no meio 
rural parecen estar en condicións 
de vida tremendamente deteriora
das. 

Se a aisto engadimos, como· re
colle Viñas no ponto 3 do resumo 
da sua ponéncia;. que "os resulta
dos da intervención son franca
mente positivos, tanto desde o 
ponto c:le vista médico-quirúrxico, 
com·o pola melloria psico-somáti- · 
ca e ·sexual das pacientes obser
vadas", as conseó.iéncias . deste 
tipo de intervencións non pare.cen 
plantexar máis que vantaxes e; 
áesde logo, non evi_déncian que 
sexa por aquí onde estexa o peri
go do estancamento demografico 
'e de envellecimento · da povoa-
ción. 

Habería ·outros aspectos ·na po
néncia que, desde o p.onto dé vis
ta da clínbica psicolóxica, dari~n 
moito para . prnfundizar, como a. 
relacián éntre a modalidade de ré
lacii'ms sexuais,, o método utiliza- 
do anteriormente, ' os transtornos . 
apresentados (somáticds, dis·f0n-. 

· 9ión-s sexuais,. etc.) e . o resultado . · 
despois . da oper~eión. Estes ele
mentos ' non podén ser rec_ollidos 
simplesmente nun, cuestionário e 
favorecían un achegamento máis 
profundo á análise da demanda 
da · .paciente .en relación ao' que 

. somos nenas. Igualmente, que 
non debemos: ser m.áis a costa do 
sofrimento dun cé:>lectivd de rnull.e
res tan necesitadas .dunha ade
cuada atención · ·social, CL)ltural e 
sanitár:ia 8' dunha urxente informa- " 

. ción sexual e anticonceptiya. 

MANUEL FERNANDEZ BLANCO 
· · P~icólogo . · 

l 
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Qué bonito o 1baile! 
Esperpéntico? Pode. Normal? 
Tamén. · interesante" Segundo. 
lntelixente? Non, de nengunha 
maneira, "o baile dos entrena
dores" que está de moda desde 
hai anos, permanecendo a eter
nidade se se compara con "Lps 
Pajaritos", máis hortera, pero 
menos dañino, é un ha · activida
de .intelixente. Os ''músicos" que 
interpretan a partitura impoñén 
o baile cando queren, e fan an
dar aos "danzariri's"- ao ritmo 
que a eles !les interesa. Rara vez 
se paran a pensar se a situación 
e o ambiente está para ese bai
le. Non, eles cando ven a "festa 
apagada", collen e· deciden to-: 
car o "baile dos entrenadores". 

Moitos espera11 ao final da 
festa, pero outros, máis impa
cientes, tan pronto como ven ao · 
equipo ·nunha situación, non má, 
senón que non !les gasta, empe
zan a focata. Pobres entrenado
res, pobres clubes, pobres afei
zóns! Nen por un momento se 
paran a pensar se esta situación 
é real, eR consoáncia co equipo, 
e coas ar:cas. económicas. Non, 
primeiro césase ao entrenador a 
ver se funciona, se se produce 
o cámbio. Antes de contraer 
máis débedas, non· cavilan en 
pagarlle as xa contraídas aos 
xogadores. Dalles igual. dous
centos millóns máis que cen mi
llóns menos. Total os cartas non 
son deles, ademais, o máis fácil 
é despedir a un · entrenador e 
contratar a outr:o, se fai falta pe
dindo un novo crédito. E-como, 
certas veces, as coúsas funcio.., 
naron, pois o novo entrenador 
para facerse cargo pon condi
cións; exemplos: "que os xoga
dores cobren as fichas adebe
dadas qesd~ o ano anter.ior, ~ue 

· se lle paguen q$ primas e ?e 11~ 
avalien as soldadas dever:iga-. \• . ,· 
ao pr~~uo toq~e . 

I • 

das; que ·o · presiodente non se 
meta nas alineaci,óns e-o dele
gado do equipo non apareza 
pala caseta antes · dos parti- -
dos .. ., etc. Ademais inclue no · 
equipo a algun xogador marxi
nado pala directiva. polo que ti
vera problemas co entrenador -e 
fai que o equipo," polo menos 
por uns dias, 9rea que as cou
sas van cambiar. Como tamén 
hai outros equipos na mesma si
tuación, con directivas incom
petentes, ao mellor a sua situa
ción é pior e o torta no país dos 
cegos... . 

Pero ben, tamén pode acorrer 
que non se arranxe nada, que o 
equipo -descenda, ou que non 

- consiga o 9ampeonato, e todo 
se agrave con máis pébedas. E . 
todo. por unha simples razón: 
non pode ser doutra rnaneira, , 

·por que todos non poden gañar. 
. Páranse p. pensar os di.recti

vos se nas actuais circunstáh
cias, por exemplo do Celta, este 
clube pode permanecer na pri
meira división? Esa cavilación 
nunca a fan. Nen tampouco se 
paran a pensar. se funciona o or-

. ganigrama do clube e a política 
de fichaxes foi a correcta ou se 
deixaron levar pola improvisa
ción ou polos gosfos personais 
da directiva. Demos unha aliada 
ao Celta. Podemos comprobar 
cómo a defensa non funciona, 
fai águas por todeos os lados. 
Comparémola coa anterior tem
'Pada cando estaba Xilberto.Ve-
xamos fichaxes; apontalouse 
esta liña. Funcionan. Qué pasa 
con Camilo? Por qué se lles 
ocmreu co_ntratar outro porteiro 
a un mes vista ..de. poder xogar 
Maté?; . era. a culpa do porteiro · 
ou era da defensa? N.on podian · 
ver ao comezo _da tempada se' 
Félix · servia como entrenador-

para primf?ira ... ?) ·Estas e outras . 
cu.estións r:ion son analizadas, o 
máis fácil é cambiar de entrena-

- dor. 
E se .houbese que estar tres, 

catro, -oito anos en. segunda 
·para poder planificar un equipo 
. con garantias e sacar a socieda-

- de deporti_va do atolladeiró ecO'
nómico. Seguro que a respost;:i. 
interior de- moitos directivos é: 
"para iso non vale a pena ser di
rectivo". Normal, s6 se "saca . 
peito'" . can do hai res4Jtados á · 
. vista. No mundo dos directivos 
non pasa nen pola imq.xjnaciqn 
facer u_n traballo calado, que, 
non_ teña o reflexo cara ágaleria. 
Amor ao clube, ha, ha, -ha! En 
todo caso un amor desinteresa- · 
do. 

Pero en ·fin, non se estrañen 
os áfeizoados galegos. Até pasa 
no Madrid, ·ande antes era ináis 
fácil que a Gibefes baixase do 
seu carro a refescarse na fopte, 
que o Real Maé:lrid . mudase de 
entrenador no meio d~ t~mpa
da. 

Agora non. Agora, até indo -de 
prim.eiros, si, de primeiros, pen..: 
san en cambiar dé entrenador. 
Prescinden dun home · ao ~e 
abrigaron a sentarse no.banqui
llo. Cámbian toaa a planificación 
que tiñán para a tempadª próxi
ma, o rumo marcado. E igual. 
Pouco importa que Hugo Sán
ch€1Z non vexa a :porteria-n~n en
tecnicof or, · que Butragueíio -dé 
'máis voltas que un gato ao. que 
lle derpn un pau nunha orella, ou 
que Maceda teña mengs cintura. 
que o olivo vigués e-qu~ 9s, cen
tros de Gordillo non encentren -

. rematadores ... A culpa é do en~ 
trenador. · Vfva o baile! Vivá. 
Georgie Dann! 

. : ·.unH.a ' reconversión necesária 
·1,'. . :1. -;• ;-.''" . -, 

' l: 

Moito se leva dita sobre a ne.: 
cesária' · reconversión · da 
·'~Copa do .Rei" pero o qerto é 
que, pon"náis que· ~é . fa:la, 

_ nínguén . pensa 9-rranxar · os 
· · prób[emas_ desa ·competición . . 

Esquecendo :algun caso 
particular, · os _ equipos que · 
participan _·perden r)10itíSirJ10S 

. cartas :e :·fica erara qu~ as 
.. ~coñomias dos clubes, sem

pre 'febles, · rq_on poden :sy_por- · 
tar paus tan 'importantes. 

Xogar unha elii:ninatória ·os 
mércores é tanto como dicer. 
que' a metade qos sócios non 
van ao .campo, e -os que .. non- . 
o . ~on nen sequer se inteiran 

do . partido. A prens~, que fai . 
reseñas con alineacións in-.

duidas deis partidos de 2ª Di
visión dé! : Liga, desp?cha · 

: unha ellminatória copeira cos · 
. resultados qos partidos, dis

tinguindo - ~o.n letra · negriña 
· aos clasificados. 

Oeste xeito -s.upérase unha 
e outra eliminatória até che
gar ás semifinais que é onde 
.a competición ·calle forza. 
Menfras xogáronse-centos de _ 

· partidos e o afeizoado segue 
a ter nos rniolos ·que xogar á 
Copa é perder pontos para a 
Liga,· gastar · carta~ qu~ ·non 
hai e todo esto sabendo que 
éil fii;ial gañaraa un dos catro 

grandes do· Santi~go Berna
beu, co rei de carpo presente 
e o himno español de fundo. 

· Din que a Copa mantense 
por tradición, ,_ que non se 
pode desfacer unha competi
ción .histórica, pero ~u penso · 
que moltos equipos . xogar;i 
porque están na abriga de fa
celo e, ·cando poden, apean
se da história e autoelimínan
se sen .que se note moito. 
· A Copa do Rei cómprelle 
·un ha reconversión e .como 
non cheguen a tempo. o que 
van ter que fac'erlle é un ente-
'rro de seg!Jnda. ' 

RICARDO RIVERA . 

, , 
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XESUS CAMPOS 

Aeroporto de Labacolla, vés
pera do 24 de Novembro. No 
corredor da chegada interna
cional apílase un cento largo 
de emigrantes no Brasil . que 
volven momentaneamente á 
terra. Unha chea de periodis
tas, camarógrafos e funcioná
rios confúndese entre eles. Al- , 
boroto ·e ledícia nos rostos dos 
recén chegados. 

-Viñernos votar!, exclama 
un vello. 

Unha xornalista, entre un 
grupo de ancianos, fai pergun
tas e recolle impresións. O ca
'marógrafo soporta estoica
mente entre empuxón~ os seis 
quilos da filmadora sobre o 
ombreiro. 

-E lago non puderon votar 
no Consulado? 

-Home, e logo ... A ilós pa
gáronos a metade. do billete ·e · 
claro, aproveitamos ... Nisto in
terrompe un funcionário da Di
rección Xeral de Emigración; 
amonestando severamente 
tanto á xornalista como ao en-
·trevistado. . 

-Aqui no se pagó ni el bille- · 
te ni la. mitad a nadie. 

....... Pois se non foron voste-
· d.es ·-responde o vello- a ver 
· quén foi. O caso é que a nós 
pagáronnos a metade do bille
te. 

. ·sua · votación. Mentres agar
dan, chega un. autobús do asi,. _ 
lo: Segundo van baixandoa, 
tres monxas, ao pé da porta 
dianteira, van lle ·entregando en 
sobre pechado. as . papeletas 
de votación. 

Chega o vicepresidente en .
coche oficial, con algo de re
traso. Acompáñano a sua dona 
e máis os fillós. Estaticamente, 
Barreiro responde ás pergun
tas dos informadores 'Sen sol..: 
tar aos dous cativos. · Logo de 
amosar o seu carné na mesa, 
repetirá a saída do. coléxio a 
petiqión dos informadores grá-
ficos. · · 

Vintecatro de Novembro: Ber
tamiráns. Ao pé dun coléxio 
eleitoral estaciónase un auto
bús con eleitores. Van baixan
do dun .en un coa papeleta na 
man. Valeiro, o autobús, i;isó
mome ao interior e comprobo 
que segue funcionando o vi-· 
deo: trátase dun spot eleitoral 
da Coalición Popular que amo- . 
Sq a un Fraga recomendando 
o voto e -hunha das ·esce
nas- ·cortand_p unha fermosa 
rosa vermella e entregándolla a 
sua ' dona no xardin do seu 
chalé de Per~es. 

Vintecatro._ de · Nóvembro. Sete 
e média da tarde, _Santiago. Di

Vintecatro de Nóvembro. Dece · ríxome ao meu coléxio eleito
- e vinte da mañá.- Coléxio elei- ·. . rai.- Coito a ,pépeleta e volá, _br
. toral do Sagrado Corazón en -~ gulloso' de co'ntribuir é-oa:miña . 

Pontevedra. Dez ou doce infor-' - libre ·decisión ~Q áfian?-ar:nento · _ : 
madores agardan a chegada da ·democrácia·; a :autonomía ·e·~ · 

· do .vicepr~sidente da Xunta a liberdade. porqu~ ni.e, int~re-. -: 
para imbrtálizar o momento-da .. sa, pbrqu_e, rñe cónyén. \._ ' .::' -

. \MEDÍA ·· . . 
; VUELTh\\ 

Censurado en Suláfrica o último· 
númer0 .de A ~OSA, TERRA. 

· O dia 13 coriferéncia na Aula de 
Cultura: "A importáncia dos to.:. 
nos brancos e negros no dese
ño de prensa" a cargo do dese-· 
ñador gráfico de ANT. 

Pespois dó éxito eleitoral, ·coali
ción Galega disposta a · utilizar 
-como sede do partido o Pazo de 
Mariñán. 

A publicidad.e de ANT emprega
rá como fondo musi.cal ·o novo 
disco de Ramonyín: "Ríos de 

· tinta corren por mis. venas'.'. 

'.'Cambiaron1 as tornas" declarou 
un observador nacionalista. Os 
dep,Utados do PSG-EG expulsa
dos do· Parlamento· por neg~:irse 
a xurar a Constitutión. O repre
sentan1e . do . BNG láváse as . 
'mans. 

ANT pon á venda un .novo extra 
· titulado '~Fe de. erratas". "Dada 
a calidade dos erros qúe se nos 

, apresentaron e o elevádo.núme
·ro, agar:damos que,. ¡;¡ edición 
sexa moi completa e supoña un 
gran éxit(;>", declaro'-!? diredor. 

'PSG-PSOE, , PSG-t=G, . e · PST 
dispostos · a forniar .un clúbe. 
X.M. Beiras disposto· a fundar o 
PSG-PSG. . 

· Camilo Nogueira desminte que a 
primeira . proposta do PSG-EG 

. ao Párlamento galega s~xa a de 
traducir a vernáculo as novelas 
de Mário. -Onaindi~. · 

"' li.i.> '"'S;r .. ·~--~r:ar. : 
""' l!cJc.. loi.:. ce. traiZ:.. 11&. • 

_, 

Nado ·na Coruña nunha famí1ia obra poética de gran categoria 
galego-uruguaia, viviu a sua_xu- e sensibilidad.e. · 
ventude no Uruguai, onde entre A marxe da sua gran valia lite-

. outras cousas foi profesor de rária, Monterroso é unha persoa· 
piano. _ · . dun.ha exquisita educación :e le-

Monte_rroso-é un firme e pro- - diciosb lrato, duas causas que 
fundo galeguista, ·demos~rando- cada dia abóndan menos entre 
o día a día -co-seu traballo er:i tó.. · ,o "persoal". 
dos os ?idos da cultura galega, -Seguidamente enumero -_ as 

-. - ~a cal é __ un- grande divulgador, suas obras publicadas: "Cará o 
en .especial en temas lingüísti- lonxe, noite adiante", Poemas. 
cos ~ _bistóricos, sobre os cais - - "Berro" Cantigas, "Antón Vi lar . 
ten dado conferéncias por toda Ponte" Biografia, "Nau enfeitiza- · 
~_aliza e pu~li~ado artigas na ·da" Pc;>emas "Galegas .e gale-
1n:iprensa e radio. ·· . / guismo" Biografías, "Antoloxia 

9 se1:1 labor ,Poético. é amplo de pequenos poemas" xunto 
e importante, desde os come- con outro: "As ruas da Coruña~'. -
zos con poemas en bilíngüe 6on "O gale·go hoxe" "Galiza ano 79" · 
certas nostálxias latino.américa- e "Amor e desamor" 1 e 11. 
na$ té hoxe coa sua poesia só 
en galega, oferécenos Unha A,NTON CORDERO 
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RafaetQuenedi#~ 
<,f 

escultor -e artes:án-cubano -_ 
"O ~~~ullÍs~o non 'eSt~ df:do\:o bon vestir" 

~.¡; :-::.. ""1 

Organizada po.i~·. '~A~~cia~i~I! ·de Ámistadé-Ghl_eg.~ . · 
Cub.ana Francisco. Villamil , . celebrou~e e:iJ :Vigo dias·. / 
pasados unha exp9sición de moda e artesaiüá do . 
país caribeño,'·que viuda man do Fondo Cúbariolde. 
Bens Culturais, do Ministério cie Cultura, que é o - . 
·organismo ocupado da promoción: das artes plásticas . 
e a artesania tanto nacional como internadonalmente . . 
Rafael Quened~tt, escultor, grabador e arte_sán, fou quen 
acompañou á mostra e quen contestou para . 
·A NOSA TERRA unhas .perguntas que dan luz a un . 
tema xeralmente pouco coñecido da .opiñ:ión cubana, 
nos conceitos referidos á moda e ªº vestir, aspectos . ' 
.que a nivel internacional (oran noticia o ano pasado cun 
desf~e que ~e realizou en La ~a,bana, e ao que ·asistiroti 
modistos europeus tan coñec1dos como Paco Rabanne 
Courreges ou Christian Dior. · ' 

-Que senso ten a moda en 
Cuba, qué a· distingue do con
ceito manexa'do habitualmente 
nos países capitalistas?' 

-A moda para nós xa rece
be un outro nome: a cultura 
do vestir. Esta moi lonxe do 
conceito dunha sociedade de 
consumo onde muda cada 
pouco para incentivar as v~n
das. Con .esa óptica o que ri.ós 
pretend~mos é que .a xente se 
culturice sobre o senso do ves
tir e que a prencfa que leve 
teña unha motivación : cultu
ral. Os criadores . <lesas ~liñas ~ 
deseñan retomando· todos os 

. valores tr~dicionais eta ·- nósa 
cultura, sen se apattár C:lo que · 
se leva na actua:lidade, pero . 
pensado para un entorno e un 

. clima como o noso, e que 
. rea.Iza Lmuller cubáná € po
. ·dériá facéio<de -ca:lqu6r m:ul'ler . 
· do mundo'. · Pero :esa cultura 
/ . d9 vestir P.~etende támén ~nsi~ 
- · nar a ut1hzar .as mans, non 

.está orieñtada só · á venda se
.. :·· nón. par.a que as persoas se 
?:_ sin tan estiinulaG:as a utilizar as 

· -~~ .. suas próprias mans, e resgatar · 
·~ ;:. as . tradidóns · quG :se perderon 

- especialmente .pola aparición 
· _:.:· das máquinas. · 
~ •:,; . ._Polo:'qu<; nos di, está pen-

. sada especificamente para a 
· muller? · · . 

_ -Está dirixida á muller e 
/ ao ., ·home, ainda que . neste 
. :. caso rion hai aquí nengunha 
- .moda masculína exposta. 

. ,-.-Até- q"l;le píonto_ está me- . 
diatizada ··'a diversidade dd. .. · 

· moda palas duras condic ións 
de dese.nrolo que_, ten. o-país~ 

·' ) : 
) : 

) 

l 

-O importante é criar co 
que teñas na man, e máis o re
sultado final. Penso . que a 
obra non está dada na calida
de dos materiais, senó.n no de
seño en si mesmo. Digo esto 
como arftista e non como · un 
feíto político: a neéesidadé · 
obrígache a facer causas, e ·· . 
quizais dentro <lesa dinámica 
fagas grandes causas; é moi· 
fácil que sal.ta unha bírria con 
moitos médios. · 

-E sabido que ternos as qi
ficuldades económicas dun 
·país' en desenrolo . sometido 
aos mil problemas qúe-todp o 
mundo· coñece, e non son só 
limitacións na roupa· senón 
outras <.iotisas -moi fundamen
tais, e . os-- artistas quixemos 
dar respos_ta a isto e emb.ele
c~r a v1d_a e f acela _ máis agra-: 
dabel: ,-;,,.,,_:~, · - . - ,.. · 

-Por qué .cantes se" div.ulgii 
en Cuba esta moda que se. ex-. 

.. pón·_ aqui? · 
. -Atr&vés da televisión, das ,· 
· .revista·s, exposicións inté.rna-
r~cion_ais'. .. . 

·. -A iirzaxe que se deu,. por . 
. ,. ,exemplo a ·que chegaba ·de 
. Chína, suxeria .unha idea de 
, uriiformación da .· povoaéi_ón, 

un fenómeño_ que non se deu 
en Cuba.. .. · .- · · 

- Xamais-, xamais, nen nps · 
momentos máis críticos.' .. ~. 
. ~ ... f anno por unht;z cues
.tión· ideolóxica? · · 

;:_E, qµe .· o comunismo non 
· ·está rifado co bon vestir, o 

que · lo.ita -é porque todo o 
mundo. teña as· mesmas posibi
lidact~s, porque to.do o mundo 

1 . • 

1. 

·. 

- víst~ i:g~al . p~rq non evt~nde
do -1so· como unha ' uniforma-

- ciqn, senón que todo o mundo 
tena o -coñecimento estético 
da maneira de. se .vestir'.. Nós 
chamámoslle a cultura do ves
t~t;_ que non t~Ii que ser ex9lu
s1v1dade dunha clase. · · · 

O feíto de-- q~e sexamos 
iguais- non ·quer dicer que fe
ñamos que nos ·u.niformar e o 
feíto · de_ que sexamos soci~lis - · 
tas non quer dicer . que teña-
mos ·que ir mal vestidos. . 

-Un dos fen(>menos que· 
máis repercusión tivo en Euro
pa do .deseño cubano, agás os 
pintores~ foi o do cart§lismo 
cubano. En qué momento está. 
agora? . · · . . 

. - Segue a rñesma dinámica 
per.o houbo un momento cru
cial hai uns anos . O cartel é 
un méio par~ situacións irÍie- · 
diatas e qaquela a agresión, as _: . 
tensións políticas, .. ~ levaron a · 
dinamizalo .. Hoxe· ten outras 
dirnensións, ~specialmente . a 
relacionada éo cine; que _pen-
so qµe é . unha da~ co1ección~ 
máis imp_ortáJltes , e no ensi
no, . 1 na~ orientaci0n á povoa:-
ción, .. et~... . · 
. - En Cuba houbo unha ex

periéncia de -popularizar a 
arté;· mesmo .através de im

. prentar obras "Orixinais en latas 
~ de galleta.s ... 

.:_continua fac.éndose e se
guimos un qitério de que a 

·única maneira de que un povo 
coñeza a sua· arte é masificán.,. 
<loa, lev;indclla atrav~s dunha 
lata de gal~egas, dun paquete 
de-caramelos, dun pano par~ 
a testa. Que a arte fose máis 
cotidi.ana, e non fose para 
unlia elite nen estivese pecha
da nos salóns. ·Empezouse cos -
grandes m_e. stres da plástica · 
(Portocarn;ro, Lam, Mariano 

.· Rodríg-uez ... "), e f(xose tamén 
. en prendas de vestir, estampa
das· con obras suas. 

-Hai unhq. pergunta tópica, 
non capáosa f}este caso, que 
refire á libádaáe de ·crü.ición 

_en Cuba coa chegada da revo
lución. 

· E un fenómeno interesante, 
porque eu pergunfaria que é 
liberdade. o conceito de cada . 

AP.resentouse en Ma.drid "Crónic~s 
_de una _transición intransigente" 

Pata Lueiro Rey . ~'as cousas 
n·on -teñe.n mudado·· tanto'~ 

' ' 

O . pasado 21 de Nov~mhro 
apresentous-e na galeria Sar·ga
delos, en Madrid, : o ·libro 
"Cr-ónicas. de una transición 
intransigente", ·. de Lueiro 
Rey, colaborador asíduo nes
tes últimos ·meses de.A NOSA 
TERRA, publicado por Edi- . 

. ciós do Castro. . : 
· ~1ário · Benedetti, · I~dio 

Juan e Mar:cial .Suárez .acqm
pañaron. . ao autor no ado de 
apresentación. BenedéHi sé
r:io e . relax~do . en vésper~s da 
sua partida ao. Urugua.i, dixo 
que Lueiro, ainda que xorna-

. hsta nesta última publicación, · 
é autor de vários xéneros _:_ 

. poesia, .. conto_, rÍoveia-, en 
duas Línguas (galega e .caste
llano )a , e quizais de dous 
mundos , xa que .ademais das 
suas publicac1óns no Estado 
español, edito.u tamén na Ar- · · 
xentina, ·país que coñece e 
comprende, e obtivo prémios 
tanto aqu_i como·aló . . 
· · Ta.rnén salientou Benedetti 

que . o rasgo fundamentar de 
Lueiro é o de poeta. Así, ·a 

. _sua série de agonias, .do seu li~ 
-bro "La_ noche espera al alba" 

· · acredítao como un poeta hu
mano desde a claridade á sin· 
xeleza como dous atributos 
imútáb~is. - "Yo soy . aquel 
hom_bre que se encontró de 
pronto con unha noche infa~ 
me cerrándole la puerta", di 
un dos seus poemas. . 

. Através dos· an9s, segundo 
. següiu manifestando o escritor 

uruguaio fóronselle fechandb 
a Lueiro máis portas, "quizá 
porque a sua poesia clara e 
transparente non deixaba lu-. 
gar para as dúbjdas. A sua ca
racterística principal é a. bon-
dade ferida". . . · 

Noutros versos .di Lueiro 
''non estou só na praza. Espa
ña vol ve á vida". A forza na 
brega, o·coñecimentb da reali
dade son duas cáractérísticas 
que se úe atribuiron a Lueiro,. 
quen falou xustificando o seu
emprego do castellano en 
cada · momento e do galego 
noutras. A sua . afirmación 
p~incipal, como revelan a,s pá~ 
xmas do ·seu libro , é que as 
ca.usas non teñen mudado tan
to· como se di ou se quer cre;r. 

"Os mesmos de sempre se
guen a ocupar pastos decisi
vos_..:._", di , e é indubidábel 
que unha das formas de resis
téncia de Lueiro foi o xorna
lismo 1 e .as "Crónicas .. ," con..: 
firman esa vocación . Benedet
ti termino.u manifestando ""~ 
!Íteratura de compromiso ten 
má prensa, e incluso ás veces 
é un · sínal ·de &traso. Ainda ' 
que o compromiso pase de 
moda non acorre o mesmo 
cos feítos que a orixinan". · 
·. Hai que congratularse · de 

que ainda existan gatepardos 
. que amasen nas suas . arrugas 

que o tempo non ·pasa en bal-
de. . . · 

ANXELA RODICIO 

9ue~, cómo ·a entendemos ~o , ·' · · 
amb1to persoa1. 1 Semirtário Internacional 
· En Cuba . ternos unha total 
liberdade para criár ·. tanto na de Arguitectura ,Galega: 
plástica como · na artesanía. · 

~~~:,~¡:,aái¡;ó~~~~~~:ád~f¡~ · A inutilidadé dun e·n· ·con.· t'r·_.·o.-. 
irreal, a máis surrealista, a 
mais hiperrealistá,. .. O artista No mes de Novembro 
-ten a liberdade noh · só . de 

nuinental foi un fallido intento 
de algo que pudo ter sido previs-· criar~ ~ pói:gne· ti pode.s faGeJo ·_.. ce~ebr~use en.S~~tiago o · 

en ca~a · e _despqis· non exibilo, ~ .,.Pnmeiro Semmano ,, 
·senón tam€n,,dé~exibilo e é di- · -. Internacional de Arqu~tectura· 

to . .., _ 
Fallaron tres causas: 

vulgado~· ·e -0 público ~ quen Galega, . organizado · ¡:>ola · 
ditamina. • · Xunta~de- Galiza. O noso · · . 

En primeiro lugar o inodo. · 
Enfocouse e organizoµse mal o -r, 
congreso. Un congreso non debe · · 
de limitarse a un conxunto de- . 
conferéncias illadas entre si. · : 

O artista non ten un ctmi~ .;, · · c9laboradot Plácido 
pro~iso de abriga a facer Uii· .. · " l:i~~ÍJ.CO~ danos aquí a SUa , 

. reahsmo, que é por onde sem- · v1s10n. 
· , ' pre nos· atacan, cando ·na rea

.· lidade. "é un dos países· no' que 
-. menos realismo se faL 

· Rafael · Qúene.ditt · dicía.nos . 
· . ·que que~ queira ~r;ñecer ou re

. ceber mforma<::zon sobre a 
· : moda cubana -é mesmo pe(i,i-
. la para comercjalizala- póde- · 

·· ' se dirixir' a·· ''.La· Casona" (Dr. 
Esqu_erdo 47-1° D <;n Madrid), 
que e quen se encarrega da sua 
difusión no _Estado <;spañol. .· 

XAN CARBALLA 

Moito menos se todas esas conf e- · 
réncias non gardan relación al-: "' 

· Este seminário; produto apresu-· gunha co tema do seminário nen' . 
rado que había que facer encai- tampouco con Galiza. ConvÓ- ~ ·': 
x_ar dentro dun apertado ca(endá- cous~ · a importantes figuras da · .·} 
no pre~leitoral, constituí~ un~. arquitectura (Rossi, Portas Por- ;; 
tremendo . f~a.caso. , Despms de te~a, etc,), pero todo 0 seu.'saber ~ ~ · 
pasar o suflCle_!lte tempo como 7\ fo1 desperdieiado. , · "· ..,.-~ · 
para . te lo m.ed1tado e valo~ad,o _ En segundo lugar, .0 contido . 
apodemos afirmar que o dedicar- Non se entro·u· en prob·l · 11 · , ·· , "A · emas e un semmano a. rqmte.ctura- .reais. O. seminário limitouse .a 
e. p:o?Ce~,to na. belfa da _c1d?de . unl).a apresentación de proxectos .~1 
h!~tom:a por parte das mstitu- .. teó~ico.s seguidos . de. _pequenos . 
c1ons enc~rre~a~as d~ v_elar polo coloqmos nos -que non se deba-
noso patnomomo arttstJco e mo- · · · 

. . ~~,~~~ 



P.-Aurora García escrebeu 
que ti eras "das que se sentiron 
atraidas polo chamado sector 
sinbülista da abstracción neoior
kina'', "pala confrontación do 
riguroso orden91Jlent<Fespacial e 
as amplas--Zoas vibrantemente 
cromáticas". 

R.-Sf:'/ lse texto falaba de 
,--Rothko: porque carido ela me 
plantexara que a _t:niñ.a-pintura 
tiña moito _de aostracc1ón eu 
resposteille que o que máis me 
interesaba era o traballo coa 
cor, a composición case_Jictícia . . 
Eu comentáballe que o que 
máis me atraía era Rotko pola 
vibracidade da cor, os campos 
amplos --que é o que s"obretodb 
me interesa e os posfheis cho
ques. surxido_§ da- composición 
das cores. 

I.sto era .o que máis me 1üfaía 
do expresionismo americano: as 
fronteiras, o contacto que pqde 
ter unha cór con outra, a vibra
ción, e a composición da cór 
por si mesma. . 

P.-'Jl pasas por inte~rar esa 
tendéncia de recuperac,ion da fi
guración, por emblemática e pri-
mitivista. · . 
R.-~mos ver: o que pasa é 

que eu non me metin na figura- · 
c1ón conscientemente , o que· a 
min me interesa sobretoeo é o 
que é a composición. Así que ·a 
figuración é un motivo de com
por, o máis importante para 
min seria a idea, o conceito, o 
conceit? dentro d~s~ esplácio 
que sena a compos1con e· fogo __ a 
cór. '. 

A miña pintura é, sobretodo, 
dunhas cores moi vivas e moi vi
.brantes· que é o que lle dá o es
tallido maior. Esa figuración 
está remarcando a cor, ainda 
que ambas as· duas cousas 
apoianse mutuamente ... e des
pois . ~. ti estás dentro dun espá
cio fictício, a teia , --ou real me
llar ditq- e o que intentas é. re
beAtalo, encher todo polos bor
des ... parece que non entran as 
COmJ;)OSicións. .. . 

Ademáis plantéxase tamén 
que a miña figuración é emble
mática. O termo foi usado por 
primeira vez para referirse á 
miña pintora. Pode que aparen
temente si o sexa , mais persoal
mente creo que é mais concep
tual que emblemática, que é 
máis da idea, ainda que as figu
ras sempre cantan algo, non7 ... 
mais non sei ... 

Tampouco a mma pintura é 
primitivista porque é máis ben 
conceptual, roáis ben popular, 
incluso porque eu, se teño que -
buscar unha .raiz iría a obras 
case-.ánónimas; como as figuras 
de San Andrés de Teixido, o ro
mánico popular... son. formas 
m.oi contundentes que enraízan 
cun povo dunha tradición fortí- · 
sima, que teñen unha fqrza pri
mária, telúrica, mais que non 
son o que hoxe se entende por 
primitivismp. . · 

Cando hoxe se fala -de pi:imi- , 
tivo estase fac.endo urrha P,pera
ción consciente, tomartdo ·unha 
tradición que se entende qu~ é 

.primitiva: os africanos , os aus
triacos, etc ... , ao confráTiQ a 
miña pintura ten unha rniz cun 
pavo moi concreto, cqn t9dos 
os seus mitos. Por aquí creo que 
é por onde vai a história. 

MENCHU- LAMAS 
A pu,reza_ da cór , 

Ten un falar baixo, repousado: com9 ela mesma. Antes 
de inidar formahriente a conversa -isto ·é: antes de 

tida, .concentrada,. nese .Símbolo 
que pode ser esa cabeza de pá~ 
xsir<?-, de galo ou do que sexa. 

- . ·.Y ou s_empre a fotrna.s .r,uqts, 
,tltandolles toda decorac10rt e, . 
sobreto9o, a causas · que· teñan 
grande bnportáncia: o pé na te
rra, a man, que . algo sempre 
atrapa, e despois .a cabe;za. O. 
mesmo que candb facia os páxa- . . 
ros; sempre facia páxaros-pei-
xes,- seinpre estaban .voando ou 
rebentand0, como quer_en.do es"- -

· end~o--magnetofono- elaprqtesta, di que é un . . 
desastre para as entrevistas, que hai cantidade de cousas 
que non.ten claras. De8pois empeza a falar e é· ~nha ·.:o 

maravilla de lucidez, .de simplicidade ~ - de ho~estidii:de: ! ' 

cre9 que. Menchu Lamas ·é dos mansos· de .corazón, ..,., 
aqueles do~ q_ue._a -litúrxia di que · . · 
son benaventurados porq1:1e deles será .~ Reino dos í'.eus~· 

¡' 

P.~SiJ.p.oño qué teiien algo .a 
ver con isto os símboZos que uti-
lizas, as serpes... 1 

• ' 

R.-Si. Cando empecei cos 
peixes, as serpes, babia quen di-

. cia que tiña a ver co da cava de · 
Altamira, co paleoHtico cris
tián. Visto desde fóra pode ser, 
porque son símbolos case de 
toda a história da Arte· desde o
princí pio. Pp.~én,., remít?me . ~o 
que dixen, tratase de s1mbolos · 
que se retiren a algo que. vai 
dentro dos home·s, que son im
pottántes na sua traoicióf} .ma_is· 
1sto é distinto do que hoxe se 
ehtende por "primitivo". 

P.'-:-E a estaticidade das tuas 
figur.q.s, .esa estaticidade que te . 
relaczona coa arte popular!' · 

P.-Eu .roáis que da estatici.
dade falaria de síntese, a min 
interésame mfJito a xeometria e 
a xeomteria son formas como 
moi ~lemen!ais, e quizá aq1!i . 
podeqamos· 1f un 'poueo a . Ce
zanne gue dicia que todo estaba 

' formado- polo c1Tco, o cadra- -
do ... Penso que a xeometria ten ,¡ 
grande hnportáncia par~ ~ncai
xar todo e darle expres1v1dade. 

·unha expresivtdade que parece 
causa fria mais está carregada 
de .símbolo . E se ten carga ex
presiva eu falaria · de síntese 
máis que de .estaticidade ... · · 

P.-Antes Jalabas de que a··tua 
é unhapintura conceptual.:. 

. capar do cadro. · . · 
· Daí ven o barroco, que eas.e : 

é un terror . ao . valeiio: aindá 
que . sexa'n só duas figuras -e 
illadas, abandonadas-:-: están aí 
metidas no espazo, non queren
do teren· ar varcio. A cor opri
meas e; simultaneamente, que 
rebente o qu~ é o marco do. bas
tidor e a tela que ·sempre está 

· chea ainda que teña mm poucas 
formas . 

. P.-Gillo Dorfl.es opinq., por 
certb, que· a arte debería agora 
cultivar o horror pleoi visto o · 
horror · dun modo demasiado 
cf¡,eo. Semella . unha chamada á 
mesura .. : 

R.- A miña · é unha pintura 
moi plana, · talvez de símbolos 
nioi daros., moi evid~mtes e que, 
ao mesmo tempo; ·é moi barro
ca. Isto é moi conttário, aoque· 
plántexas, o horror de deix'ar 
espáCios vados. :.. 

P.-!Sto que dis de facer es-
toupar o ca~ro. . . - · ~ 

.R.- ,_ .. é : recuperár un barro: 
co, un barroco puro,:rin barroco 
sen adornos, mais que é barroco 
ao mesmo tempo porque non 
deixa ar', , non liai_ f~suras. Non 

· obstante - é unha contradición 
porque carid.o empezo· a pintar 
dQ m~smo modo que a cor apa
rece como un muro, opacán·do, 
dei_xo buratos, burat_os de ar. 

E· como un_ muro transparen
. te:· supondo . que o cadro ~exa 

vermello' en apariéncia, ves uns 
.. buratos .. qnde aparece un ocre, 

aparece un verde, un azul: . . -os 
bordes· están mostrando que ha
bía algo máis, aindaque en apa-

R.- Eu referiame ·a que can:, riéncia ·é unha pintura moi pia-
do vou facer un cadro teño · na. - E unhá contradición. · 
unha idea primária, · algo que _P. - lsto das cores tan vivas. a 
me está rondando pala cabeza qué Óbedece? · · 

. e que despois empezo a ·estuda- . R.- A cor ten tanto protago-
ló en . bocetiños -e .a que nesa nism-0 que case ncm admito co-

. ideª, ap~rte dun e.stude estético- _res suxas. Se houbese que dubi-
de composíción, hai un estudo dar entre por un ou. cin~o quil~s 

.. de que as forrnas sexan o máis de ve,rmello eu pana C!.nco qm-
. puras _posíbeis, -que nada poda los. ~ .. é máis v~rmello. E a pm:e-
'estorbar á hora oe plantexar' o za da cor. Amda que despo1s, 
prirríário, o fundame.ntaL. Un clarn, está á beira i;lun verde e 
home é . un tronco, é' algo ·que xa non é o mesmo· que se es ti ve-
ten moita forza, ou un pé, como ·· se il só : Mais ese verde tamén 
nas miñas últimas figuras,_ un pé seria puro porque ainda que 
moi grande que está como n_on aparece un ·anaquiño é-un verde -
querendo escapar da terra e, ao _concentrado. Teño obsesión po~ 
mesmo tempo, ·nos homes ou las córes víbraptes, góstame a 

_ no~ animais -é . !gual-=- hai __ ~!:!~.~a cór ~ non podo dicer.z 
unha .. componente de' fantasiosi- ~Han se1 por q_ue. . . . . . . 
dade; a. cabeza é algo qµe voa, N_aturalmente despo1s-dm: ·en _ 
que pod<? chegar . ª~ _ ée~, ten _ Gah~a supon~~ q~e . ao ter uoha 
todo ~ m1to 1 toda a.h1stóna me- atmosfe.ra rnais tenue .~odas as 

cores: deberian .. tender máis a 
grisáceos, · aing~ que tose . iJn 
vermello debe'na ter .algo - de 

. gris. Pod'e ser que o que fago se 
explique poi? contraste c~a pai" 
·saxe oe Gahza .. :_Non se1, non 
teño unha. ide~. E moi curioso, 
visto desde afora choca tet eu 
unha cor tan viva ·sendo durt te
rnt6rioo onde a atmósfera é asi. 

P.-Chocante incluso coa tra-
dición pictórica. · . ~ -

R._:_Si, ainda que os -pintores · 
·daqui con frecuéncia usan cores 
mm vivas, .case sempre están 
dentro dunha atmósfera envol- · 
vente. ó que fago semélla m~is 
cru, máis. duro tamén. 
P.~A tua ·piñtura está povoa

da de fortísimvs símbolos. ·Son 
meros pretextos 'para a composi
ción ou teñen ·valer por si mes-
mos? . -. · 

R.- E certo ·que os símt>olos 
forman .unha co_m.posición e ta
mén que teñen unha carga de li
teratura.• Se tes _un: home cunha 
¡::esta de peixes e na tela está · 
ben resalto 9 mesrµo que a 
composición e _a síntese, poré.n 
está .cantárido · tamén que é un 
home cunha cesta de peixes_ · E 
is to ten senso por si mesmo. O 
senso nasce dos dous aspectos. 

P.-A tua pintura é eclé{;tica 
dado que , cqmbina aquilo . que 
respeita a traición da abstracción 
neoiorquina e, pala outra parte, 
o manantial de símbolos. 

R.-A tradición da pintura 
case sempre reside na composi
ción e na cor máis tamén está a 
parte simbólica, a·literatura que 
lle metes. ,,_ 

Asi que, efectivamente, dun
lad,o a pincelada abstrac~a, dou
tro a figuración. Mais o cadro é 
sempre unha totálidade onde as 
córes teñen que chocar, ou que
darse de acordo, levarse ben en
tre elas:, Eu p~nso q13e non hai 
sep~rac10n e figurac1on: entre o 
debuxo e a pincela.da, o xesto. -

Con motivo dunha exposición 
rpiña eii Madrid, hai uns anos , 
a miña pintura foi evaluada 
cómo abstracción con rasgos fi
gurativos. Hoxe, pof~ contra, 

_roáis ben se acentua o segundo 
termo e relativízasé o primeiro. 
Isto é causa dos tempos da va
riación de critériQs críticos ... 

Máis tarde, xa Antón Patiño 
entre nós, ·' á volta de Menchu 
Lamas e de C/1.us (Jarcia do es- · 
túdio onde foron facer as fotos, 

· inteirámonos de · que o seu tio, 
Reimundo Patiño, está grave na 
Coruña. El comenta que se está 
voltando supersticioso. Quedií
monos calados un intre. Despois 
viria a definitivamente infeliz 
notícia. · 

Non moito antes estivéramos 
comentando que era. tarefa da 
xeración que agora se inícia re
difinir os mitemas deste ce/lo-e 
venerábel país. Poucos como 
Reimundo Patiño contribuiron, 
nun terreno da sua obra e no da . 
sua existénéia,-"a criar outra idea 
de Galiza. Unha idea non de 

' fracaso e frustración, de entrega 
do castelo antes da batalla senón 

·de esforzo, de perseveráncia e fé 
en que a nacion dos galegos ha 
chegar a. ser o que promete ser 
-através de homes como el. · 

Texto: ANTO.N BAAMONDE 
Fotos: CHUS GARCIA 

--~~-NOVIDADES~~----:~___;~~~~--~~~~~~~~---~~~~~~~~~----1 

BESTIARIO DOS DESCONTENTOS 'CQNTOS DE LQBOS 

aes1;;a.1~to nm) .nt ~)~·. ~.)!.;·: ~ .. 1'i r ~.)? 

mf~l~·eian>to mLlfil<ln 

e9 . 
•'"> .• ó:.· : ~;,t".='*1'~S!:i 

MIGUEL ANXO MURADO 
Ilustración~: Antonio. Murado 

N. 282 / 5 DE DECEMBRO / 1985 

CONTOS 
. DE LOBOS 

'Íim<el fole 

ANXELFOLE 
Introducción, selección e notas: CLAUDIO RODRIGUEZ FER". 

·QC' · · edicións xerais de ~alicia · 
'9 'iiiíl/ Doctor Marañót:l lO Tif. 29"61 16 -29 62 32 VIGO · 

. ' 

XOSE. LUIS MENDEZ FERRIN -_ 
Ilustracións: Pepe Barro 

Deseño gráfico: Pepe Barro:·¡ Xosé Diai · 



.... , 

.. , 1 andando · a. terra 

·Os gordos . 
Servidor, dende ·, os anos da 
~ua infancia, semp¡:e sentiu 

. unha gran~e, fonda e irrepri- , 
mible simpatía polos· gordos. 

O primejro gordo que tra
tou, admirou e co que amis
tou foi a señor Farruco e Ia
ñez, un home. enorme, pou
són, cun bandullo descomunal 
e µnhas p.emas\Ielgadiñas, se
mellantes as dun·. "gorrión. 
Tiña uriha -tala aflautada qüe . 
moi chistosa lly caía: Sempre 
afirmaba, sen que ún poidera 
averiguar a razón., que os pro
bes falan gordo_ e os ricos ta
lan delgadiño. Un tiña, e se-· 
gue tendo, a sospeita ·de que · 
debe ser ªºrevés. o úmco fi
Uo do señor Farruco chámase · 
Bernardo. E un home miudo 
e pequeno e non semella fillo 
de tal pai. A casa c;los lañes, 

· grande e cuadrada', tiña e ten, 
unhas fiestras moi peqúenas, 
pegadas case ·ªº lousado. Pó
dese ollar na parroquia de San 
Andrés de Castro, no concello 
de Lugo, a mau esquerda se
gún se entra da estrada. xeral 
Madrid-A Coruña, a eirexa 
do San Romao onde, no mes 
de· agosto, se celebra unha ro
mería moi lucida e competen-. 
te, pese a que non é o que foi 
algún día. 

O gordo. máis amigo deste 
barbas é vilalbés de nación. · 
Polos anos setenta ganou un 
concurso de gordos celebrado 
en Foz polas festa~ do San 
Lourenzo. Según se pode ler 
en El Progreso de Lugo da
queles anos, -~ste gordo naso 
amigo, . aos seis vintetantos 
~os, p_esaba cenrp cin~nenta 
e tres kilos, que non.esta nada 
mal . Distinguía moi ben, e 
dún xeito sotil, entre gordos e 
.barrigás. Esta distinción · é 
diña do escolástico máis recal
citrante. Agora o noso amigo 
vilalbés perdeu moito peso. 
Anda cabizbaixo .e morriñoso 
e non ten o optimismo esplo
siv0 e contaxioso dos días de 
antano cando quedou cam
peón en Foz. Ten que volver 
por sí. A mellar receta son os· 
capós oe Sancobade, as troitas 
do Magdalena, o lacón' e o xa-

. món de O Carrizo de Santa
balla, o roscón do San Ramón 
e os queixos de ~an Simón. 

Dos gordos galego~ o máis 
famoso foi o meu tocaio Ma
nuel María' P~ga Parga (1874-
1918). Deu .moito que falar 
aos coruñeses da sú~ época. 
Sería 'curioso e mesmo provyi
toso · recoll.er o seu inxenioso 
e divertido anecdotario que,, . 
cada día, neste país triste e · 
desmemoriado, se' vai _perd~n
do sen remedio. Dende moi 
neno fun 'devoto .e apaixqado 
lector do seu libro La cocina 
práctica, ' ao que Cunqueiro 
tiña certa teima. Pese" aos re
paros que poid~ facérselle · .. 

' segue .sendo un ·li.bro-_ge gr~- . 
,de utilidade e de· moi gustos(;l~ . · 
amena e edific~te l.e~tura . . 

lfa.i. anos, en Barcélona', nuri-·. 
ha librería de vello, bateinos 
con outró famoso . fil;>ru seu, 
oxe verdadeira peza de. biblió
filo. A porta9a ih1st:rase cunha .. 
fotog:i;afia dó aotot. . Repre
senta ao famoso Picadillo coa 

. camisa desa&otoada,.·unhffp¡:i
' padá . competei1tÍ'sÍip.a e : siga
rro entre Os beizos grande . 

.. _. como un palleiro: E un cum-, 
· prido soinbreiro de palla . que -

moi gracioso. lle_ acai. o libro 
é unha · mestura de C(!.dtos e 
estampas de costum€s pop"'1la~ · 
res, adubadas cos 'menús das · 
grandes e suculentas enchen-
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tas de antan.o-, das qt~e o noso 
ademirado autor tanto ten dis- . 

. frutado. ~ · 

Revolvendo en librerías de 
Lance poidemos adequerir ou
tros folletos seus, que teñen o 
seu interés mais non acaéian a 
entidade de La cocina práctica 
e Pote aldeano. -

Picadillo foi, ·por unhos me-· 
ses e dun xeito insospeitado, · 
alcalde de A Coruña, pasto 

· ao ·que brioeou dende unha 
· concellalía. As votantes de 

don Manuel María eran as 
vendedoras da plaza de abas
tos . Esta esperencia valeulle 
pra escribir un libro titulado 
Mi historia política_, · ao que 
puxo · un prólogo Rey Soto. 
Nunca puiderilos lér este li
bro, ainda que desexos non 
nos faltan. _O nosó querido e 
vello amigo Carlos Martinez 
Barbeiro tennos fa1ado dél. 
Como se sabe Martinez Bar
beiró ten na súa biblioteca tó
dolos libros galegas publica
do~, inéditos, escritos e por -

- escreber. Díxonos que es.ta 
·creación literaria do señor de 
Ánzobre é unha verdadeira 
delicia. 

Polo que ten escrito Anto
mo odriozola, tan riguroso no 
manexo e divulgación de da
tos, sabemos qu€ Picadillo 
cando tiña oito anos de edade 
chegou .a pesar setenta e cinco 
kilos . Xa talludiño púxose nos 
douscentos vinte. Contaban 
na Coruña que cando utiliza
ba o tranvía faciao escorar co 
seu peso. 'Y-amén corren moi
tos ditos con relación ao seu 
escelente apetito. Non . deixa 
de ser siñificativo que nun dos 
escudos_ <;le armas do apelido 
Puga haxa ; en campo de azur, 
duas esporas · ~e prata / e en . 
punta dous a:µos tamen en 

·prata . Se este escudo perten
cía a don Manuel María Puga 
Parga, Picadillo por seudóni
mo, señor do pazo de Anz_o
bre, que non o sabepí.os, nqn 
nos estrañaría qada que os 
aqos desapa-recernn e que o 
escudo que<;lara só ~oas espo-
ras. · · 

Entre os gordos luguese~ da 
amistade deste que escrebe 
Jembra, con ·especial agari_mo, : 
' ao abogado do.n Xosé María " 
Díaz.Sanxurxo , dunha inocen
cia anxelical e conmovedora e 
ao- que~a vida, non tratou I?-ada. 
ben. · E . a Angelito Cara · de 
Zoca;· simpátko e· optimista, 
c;Iesinteresado .e bó amigó, es- , 
traordinariamente ., servicial . 
. ' 
A.inda que era· groso· e propie-
tario dunhas manteigas aban-

. <losas i;i.on o era na ·proporción 
das viandas que metíª ao cor
po. 'Quedáras.e en medio gor
do. Non podía competir co 
naso amigo vilalbé~ e moitp 
menos con don Manuel Ma-ría 
Pugg Parga. · · 

retrincos ~ historia 

-A -casa 
do· Pavo 
de Betánzos· 
A Casa do Povo de Betanzos é 
'-un curioso edi(ício que contrasta . 
coas galerías e á arquitectura das 
casas dun_ha das mas ~á~ popu
lares da vila., a Rua Travesa, eon-

, vertida no franquismo en "Calle 
de José Antómo", ,e antés en 

· "Calle de la Rlla Traviesc;i" por 
. mor do analfabetismo-oficia]ista. 

Contqdo, ._á . reconversión fran
_quista non callou neste caso, pois 
o · seu nome popular e auténtico 
estaba xa enraizado no povo. . 

A orixe. da Casa do Povo ato..: 
pa-se nun legado ele Xesus. · Gar'
cía Naveira, benefactor ]m~aiOO, . . a 
favor das .soCiedades obreiras de 
Betanzos e por valor de 50.0IJ®i 
pesetas destinadas á adquisición 
dun local próprio. -· 
. Xesús García Naveira · e o- sen 
irmán Xoáñ exerceron' un~iménso 

·Jabor. fi1antr6pico no seu povo 
natal. De coi:idición · humilde, 1 

nascera en Betanzos a meados 
do século XIX e emigraron á Ar
xentina en plena mocedade . Ali 
acadaron unlia' enorme fortuna 
negociando co trigo e con terre-·
nbs e part.icipando en bancos e 
empresas impórtadoras de volta 
a Betanzós a primeiros do _ f>re
sente sécul0 , cos.tearon numero
sas obras ··benéficas, unhas con
xU:ntament~ e outras Ror separa
do. 

Obras _conxuntas dos irmáns . 
- foron un lavadeiro público gra

tuíto ·e· un Patronato Benéfico
Docente que levaba o seu nome 
e do cal dependían un Asilo de. 

· ancianos e unh.as Escalas:- Pala -
sua banda, Don ·xoháñ costeou 
os nomeados Xardíns <lo Pasa- . 

. tempo _- Hartas· de Don Juan, . 
popularmente- , obra capricho
sa e mastondóntic:a a maneira de 
parte enciclopédico de atfac
ci6ns, hoxe en rüina~; un novo 
lavadeiro público; -un· Refúxio 
para nenas deficientes; o sanató
rio de San Migue.!, e axudoi.I a T 

modernizar ·o Hospital de San 
Antón. · 

Dqn Xe~us, con fama de Libe
ral e r.~publicano, deix"ou legados 
testamentários para a coristru-· · 
ción dunhas escalas que Levan o 
seu nome , para a xa citada Casa 
do Poyo e para o mantimento do 
Asilo e Escolas criadas conxunta·
mente co seu irmán, e donativos 
para duascentas famílias pobres 

_ da localídade a razón de· cen pe~ 
sos cada unha. · 

A época de esplendor· das ,ins
tit.ucións criadas .polos ·irmáns 
García Naveira rematou á morte 

f is bandas de múica 

Lóvios_ 
Esta é, probabelmente, a 

· 'Banda 9.~ Música popular 
máis , añtiga · ;. de Oq_r(?nse e 
unha da·s máis antigas de· Gali
za; tall)én cµn brillante e. Ion-· 
go historial, como o ·demos
tran os seus éxitos obtidos na 
Galiza e en Portugal, en onde 
goza de-,gtanqe simpatía debi
do· precjsainente .. aos ' seus re-
.soantes, triunfos logrados _con 
.todo mere.cimento é debido á . 
.sua tenaz cónstánCia e ao·_ .e·ri
tusiasmo dos seus componen~ 

1. -·· Casa c.ie1 Pu<:h1o 

de D. -':Xoán , o máis lonxevo dos 
irmá.iri s,, :se ben moiws- dos edifi
dos é i.liillsiJ:hucións por eles funda-· 

· dais" :sobr•e\.:ivirorí á sua morte, 
aínda que reconvertidos ás nece
sida.des e' circunstánoias sanitá
rías e 1eduieatívas do momento. 
Don xoián miJ·rreu _no ]933, na_ 
luxos.a 1caisa que fixo ,edifica! a 
prime.Íi!Jíós de s:éru[o ~eguindb a 
macia da época . Amos antes,, no 
1912, tiña morto don Xesus· a · 
causa das secuelas dun acidente 
de automóbil na localidade ar
xentina de San Nicolás de los 
Arroyos. 

Os irmáns García Navei-ra -
"os §ubelas"; popularmente

. foron . uns personaxes queridos 
polo pavo, en especial polas cla-

.. ses p~pulares, ás que f<?rneceron 
de servícios e institucións bertéfi- . 
cas, sanitárias e ·educativas" . su~ 
prindo as deficiénciª-s_e-o aban- · 
dono do estado e da administra
ción, xerando ademais traballo 
para un grande número de obrei-

. ros en épocas .de crise e paro . O 
povo amosoulles a sua estima e 
agradecimento en m.imerosas ho.=
menaxes en vida e despois da sua 
morte, o último celebrado ainda 
receatement¡:! para comemorar o 
cincuenténátio da morfe de don 
Xoán. 

Voltando á Casa do ·_P_gv_o e á 
sua histór.ia · compre - dicer que 
para cumprir as condición·s do le
gado de don Xesus, as soci~da
des obreiras de .canteiros ,, car:pin-

·' teiros e oficios vários, xuntamen-
. te coa de· agricultores, constituí:
rons€ en federación co nonie de 
La Unión Obrera e -mercaron 
unha casa de planta baixa e 'dous . 
andares na rua Travesa p_or trece . 
mil pesetas_, oficialmente. Coas 
trinta e sete mil restantes do le- . 
gado arranxáróna, dotándoa : 
dunha fachada modernista , para 
ser jné;mgurada en Setembro de 
1919. 

tes. . 
A sua cria,ción tivo lugar· aló · 

pblo m~s de Agosto do_ 1878, 
senda o seu fundador don Be
nigno Salinas, un nome con 
ar.elidas imp~:>rt_antes pasto 
que na História da Música 
aparece o rtome c;lo músico Sa
linas, ainda que a dicer verda
de aquel era outro que posi
belmente nada tiñá a ver ca 
mentado nesta ocasián, .e ftO 
que o grande poeta castellano 
do século XVI Frai Luis de . 

· León escrebera unha obra de
dicada ao . inesmo . . 

Ao primeiro director desta , 
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Np entanto, as soCi~dades 
obreiras tíñanse incorporado aos 
dous sindicatos mjlioritários da 
época, a CNT e a UGT. A época 
máis fforecente e ·activa da . Casa 
do Pavo foi a etapa-republicana. 
Nestes anos estaba distr.ibuída 
dffste xeito: o abaixo (que antes 
tora .sá de espectáculos co nome 
do filántropo e cinema) ocupá
bao a 'CNT, no primeiro andar . 
estabá instalada-·a UGT e no se
gundó o PCE : Durante a II'Re
púb11~a a Casa do Pavo foi esce
·nário .9e actos importantes. para 
o movimento · obreiro e por -ela 
desfilafon os principais . líderes ,. · 
políticos e sindicais do mom~nto, 
exceptuando a breve et.apa en 
que foi clausurada --como xa o 
fora durante a Ditadura de Pri-
mo de Rivera- a raíz da revolu
cióri de Astúrias no 1934. Ostra
balláddres afiliados - ao dicer 
d9s que ·· sobreviven- acudían 
diariamente a parrafear, 'ter, dis
cutfr e formarse. -políticamente, 

. dándólle unha. vida activa que · 
non teñen hbxe moitos locais sin
dicais. 

O franquismo procedeu á sua 
incautación, pasándoa ao patri
mónio do sindicato vertical fas- . 
cista~ Durante anos os rexistado
res da propiedade da vila -negá-

. ronse a escriturala por· coñecer 
unha cláusula de domínio públi- · 
co que especificaba que a propie
dade pasaría ás Escotas fundadas · 
polos irmáns García Naveira se 
as sociedades obnúras se .disol:. 
vian. Xa a primeiros dos anos 
cincuenta conseguiron; mediante 
ocultacións de documentos e tra
picheos, que un rexista.dor sen 
escrúpulos "legalizarse" a incau
tación. Anos despois, e até hoxe , 
o edificio · pasaría por venda a 
mans · privadas, convertindo o 
histórico edificio nun armacén, , 
como -un galpón calquer, que se 
foi arruinando por desidia. Con-

_ todo , non se chegou ao atrevi
mento de retocar ou destruir a 

·-fachada, suprimindo unicamente 
a delatora lenda "Casa . del pue
blo" ' que campeaba no frontal 
d~ mesma. · 

Nen os sindicatos que <;>peran 
e.n Betanzos, que son os maiori- · 
tários no Estado, nen o actual · 
governo municipaf do PSOE pa
recen mostrar excesivo inte,rés en 
reivindiéar e recuperar para os 
traballadores., como reza únha 
recente p~ntada na fachada, o 
,histórico edif~cio. 

A Casa do Povo ten para os 
traballadores e clases populares 
de Betanzos ademars do seu va-- ·-_ -
lor histórico , un valor senti!llen-
tal npn menos importante. E ne-. 
cesá:i-io. e urxe"nte, antes da sua 
ruina total, que a · edificio sexa 
devolto aos seus auténticos pro
prietá.rios: -os tr~balladores. · 
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agrupación, · sucedéronlle ou-
. tros que lograron, a bl!se dun

ha grande vocación, que a 
mesma pudese . sobreviver: 
don ·Francisco Silva, Félix 
Martínez, Marcial Alvarez e o 
'actual don Benito Martínez · 
Durán. . 
· Tódos os seus componentes 
e como acorre neutras bandas 
destas características, son tra
ballador~s do· campo e diver
sos oficios, tendo xeFalmente 
os ensaios ·duas veces _por se
'mana, os mércores e os sába-

- do_s~' permáne_c·endo nos mes·
·:i .. mos en ocasións até altas ha-
.' ras da madrugada 'dado est.e~ . 
.:... moi significativo é verdadeira- ; 

:ip,e1*~exemplar. 

··:-Desde _hai. alguñs anos fu
s'ion~:mse coa· antiga banda de · 
Grou, localidade do mesmo 
mumcípio e por isb ramen se 
lle coñece actüalmente ca · 
nome de "Banda de Música -.... 
de Grou-Lóvios". 
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televisión · 

E se Fraga . 
perde 
·ªº qominó, . 
a m1n que 
me importa_ 

./Cando o comandante e presi
dente nica Daniel Ortega visi
ta oficialmente Madrid (Espa
ña) e. a Televisión española 
ilústranós sobre ~ grave reali
dade do pequeno país centro
americano coa relación deta
llada das ;uculéncias culiná
rias coas que Felipe González 
o agasallou na Bodeguiña, 
esta mesma indignada man 
que agort;t escrebe tira da li
braria un volume de Julio · 
Cortázar titulado Nicarágua 
tan violentamente dóce e os 
meus ollos, en compensación, 
relén: "Diríase que a . gran 
maioria dos países que son ou 
se din democráticos asisten ao 
drama que se está a desenro
lar en Nicarágua coa atitude 
de quen olla un programa de 
televisión desde o seu s_ofá, a 
copa de licor e os cigarros ao 
alcance da: man, a atención 
vagamente posta nun progra-

, maque non lle interesa dema
siado". 

Cando Felipe González 
Márquez, família e. governo 
visitan oficialmente a Chiria e ' 

, ·a Televisión española . "infor
ma" pormenorizadamente so
bre a perda . das sandálias de 
Carme Romero cando a pri
meira dona quixo competir co 
seu esposo nunha carreira por 
ver quen adacaba primeiro o 
ponto . máis alto da muralla 
china -posteriormente TVE 
aclararía, para interés dos im
pacientes telespectadores, que 
o gañador sena finalmente o 
presidente González-, ou 
cando pondera as habilidades 
fotográficas do mesmo Felipe 
para captar as belezas paisa
xísticas orientais, ou cando se 
nó~ comunica que unha das . 
misións principais da viaxe é 
que Adolfo Domínguez con
venza aos chinos de que "la 
arruga es bella" , un servidor 
bota · man do seu exemplar, 
descorido polo uso, do Libr.o 
Bermel/o de Mao, ·e vdlta a 
ler: "Ao tratar unha cousa, 
habemos examinar a sua esén-

. cia e considerar a sua· aparién-
. cia nada roáis que como guia 

que leva_ á entrada. E_ unha , 
vez que cruzamos a soleua ha
bemos apreender a. eséncia da 
cóusa. Este é o único método 
de análise seguro e ciyntífi
co". 

Cando o fraudulento presi
dente de El Salvador, José 
Napoleón Duarte, visita ofi-· 
cialmente Madrid (España) e 
o máis sobranceiro do labor 
informativo da Televisión es
pañola, infame, resulta ser ~ 
este comento en off: "Por vez 
primeira, los Reyes de España 
Q.an ofrecido a un presidente · 
extranjero una comida de gala 
en lugar de una cena, que es 
-lo . tradicional", sumérxome 
entre a mjña ·coleición particu
lar de ANT, arquivada a ca
rón <leste escritório , ·e procu
ro, atopo e releo o · delicioso 
Consello que xa non é preciSo 
en nengures no mundo· pero 
que no Salvador .. . , de Roque 
Dalton, publicado un dia por 

· este semanárioó "Non esque
zas nunca / que os menos fas
cistas / de entre os · fascistas / ' 
tamén son / fascistas". 

Cando ao traveso da Televi
sión española descobro segre
dos de Estado -naciona1s e 
internacionais- tais como 
que os deputados do Gongre-
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so ·de Madrid que roáis auga 
beben son Ruiz Gallardón e 
Femando Suárei, ou ·que. as 
executivas ianquis son máis 
proclives á act1vidade sexual 
que os seus conxugues ou pa
rellas, ou que no último en
contro g~stronómico entre Fe
lipe González e ,Manuel Fraga -
o asunto monográfico foi · o ' 
asado de traxectória mesa de' 

.. n.egociación-estómago de ne
gociador, ou ·que a prensa .so
viética censurou algunhas das 
parvada_s pre-cumiosas de Ro-

. nald Reagan . como se aquí' 
nengun xornal censurase nen 
nengun xornalista . au.to-censu
rase nada ... ; cando algo ciisto 
acontece, apago o televisor. 
Contra a televisión, cultura. 
Follow me. 

Porque a min qué coño me 
importa todo isto mehtras as 
cifras de mortos· nos acidentes 
e catástrofes nacionais tan 
prodigadas ultimamente da
das por TVE segan sen cadrar 
coas des inunánimes xornais, 
entanto segamos sen nos intei
rar do que acontece, por 
exemplo, no próximo, meio 
ou lonxano Oriente e sen 
comprender en absoluto o ti'
roteo coñstante no Líbano ... 
Ao menos, os Telexornais .da. 
Televisió:p. galega disimulan 
mellor. . 

A Televisión española vive 
unha crise de trascendéncia de 

·obscuras pretensións e de ob
tusas iaterpretacións. Asi, ca.1-

~ quera gañ¿i unhas eleici.óns. 
HERNAN NAVAL 

libros 

Oh, sielo~!! 
Precedido dunba excelente 
campaña publicitária, xa esta 
aquí, Ghegou xa o último libro 
poético de A. R. RFeixa, a 
xenuína vqz da avangarda ga
lega, quer dicer, que estamos. 
ante a preséncia, - ternos pe
rante nosa, ao grande libro da 
avangarda poética de .Galiza, 
a voz moderna da nosa poe
sia, e nós, oh! sielos! sen rios. 
inteirar e, . ademais; en dmla:s,. 

· O presente libro., · Historia 
do Rock an Rol/ (n foi pré
mio Galiza 84 desa ·institución 
chamada universidade de San
tiago, sen talvez a institución 

. máis avanganlista da cortmni
dade autónoma. galega (antes 
rincón verde do Noroeste de 
España ou península ibérica, , 
segundo gostos). Prémio que 
fora concedido outros anos ao 

. dueto transvangardista Rába
de & Villar (dous-anos);outro 
anO eoncedérallo' a · Suso de 
Tóro, posmoderno (e dicemos 
. posmoqerno porque de Toro 
quería contar, e segundo J. 
Bartb, nov~lista posmode.rno 
da A.mérica· do Norde, -o pos- · 
modernismo é contar: Borges, 
Cervantes ou García Márquez 
son posmodernos para Barth). 
O pasado ano foi para a .van
garda pura· e simples, parece 
ser, co. libro de poesía que ci~ · 
tamos enriba. 

Para que todo estexa no seu 
ponto xusto, o libro énos 
apresentado en plan moder
no, o que non quer .dicer que 
sexa máis "bonito" ou · máis 
"feo" que un volume calquer, 
é, simplesmente diferente , so
bretodo- polo formato, de in
comodidade certa, serv~, con
todo, para levar no bolso tra
seir.o do pantalón. Aparte dis
to, encontrámonos con tres 
posprologuistas que nos yan 
_avisar, parece ser, do que li
mos. Un é Henrique Montea
gudo , faino en plan t.elegra- ' 
rria. Outro Méndez Feirín que 
xa avisa: "Eiquí é o referente 
esquivo inventando a hostia", 
e un terceiro 'que se charµa 
Arturo Leyte Coello cun texto
titulado "O Trigoema" onde 

QuigirO 

se cita, pensa un equivocada
mente, a Claude Lé:vi-Strauss, 
pensn eu que o. citado debía 
ser o dos texanos Levi
Strauss, pero ·non; échevos· o 
autor de Raza e· histo·ria. Quer 
dicer todo isto, xa ternos á 
vangarda lanzada e ben lanza
da, que logo cí;}lle, xa sabe
mos, é cousa, água para outro 
muiño, porq.u,e a v~i:dade, de 
corazón; aquí hai ' un grande ~· 
malentendido. A ver se nos 
adaramos. Se esta Historia do 
Rock... tivese sido unha gfan
de umorada que o líder dos 
Resentidos lle xogase a esa · 
cousa· chamada huniversida
de, a cousa teria ·grácia, pois 
aderriais de pór en . solfa á de
vandita institución, tería feíto 
mediante a litherathura e, so
bretodo', por esa causa cha_
mada_ "pohesia" ,' como "ben.. 
·via o su¡.eidado. Jacques Va
ché. Mais non, aquí, avísase
nos, todo · vai en sério, e tan 
en sério que supomos que no 
curso seguinte será o presente · 
volume texto obrigado para 
algup curso de galego ou algo 
diso. Aí ·radica o erro: se a 
cousa fose en plan avangarda, 
qué. caralla pintaba aqui· a uni
versidade?, non a cousa vah~n 
plan \litherathura e asi irnos ir 
nós tamén. ' - · 

E como que· irnos en plan 
litherat~ura comprirá avisar: 
mercade\ unha escolma · de 
poesiai da~a, abrídea ao acaso 
,e co1111p0ra~e os textos que aló 
se· vos of ¿recen co que nos 
ofornce o no.so escritor-can
tante-cantaail.tor: quédome, 

~ sentíndloo m'Oito, coa vella 
avangarda eur@pea de . hai xa 
70 anos. Máis 1~rescura, roáis · , 
vivacidade, má~ humor . e 
umór, en fih, má'is vida; por
que dada -aparte de· estar 
cohtr~ a vida C'ara\- queria, 
non ser arte· total (vaia idio
tez), viver a poesia, e a poesia 
cáseque sempre esta reñida 
con esa .. actividade (que ·pode 
ser boa· para a . forma· física) 
chamada literatu'ra ou . lithe- · 
railmra. Dada, o surrealismo 
e todas .as avangardas .(nunca, 
as pobres non triunfaron, sai
ron da nada para chegar - á · 
máis . e'Xtremá · miséria) que 
non cairon . na litherathura 

. quixeron viver a pqesia, daí a 
cantidade de suicídios ou case 
suicídios (mortes lentas pero 
programadas) que encherpn 
esas ava"ngardas. Non, aqui-se 
non propón o. suposto abraio, 
o épatez ao progre, o asustá-

. devos que chego· eu, o a quen 
me dé un pau doulle -µn peso, 

·pero todo o que levamos rese
ñado das antigas avangardas · 
falta, porque esta Historia do 
Rock ... , é 'demasiado libresca, 
demasiado proiesoral, <lema_~ 
siado -daro- müversitáriá, 

. qué gueríades? Queríades ori
xin~hdade, por favor, quería-

. des poesia, please, queríades 
avangarda, que é iso. Tal ·vez 
o que queríamos era fuxir da 
r.otma, pero Reixa nono aca
qou, e nono acadou porque 
nos· ven ofereeer, pior e en 
mal estado para o consl:lrrío, 
todo o que _xa levábamos lido 
das avangardas; que non? vol
temos á · escolma citada de 

dada. Pel].sades ·que Reixa su
pera- ·o poema Pérsianas· .de 

· Aragón? miracie qué poema .o 
do francés: "Persianas?/ Per
·siana persiana persiana / Per~ 
siana persiaAa persiana. persia
na persiana·'/ Persiana Persia7 
na Persiana· Persiana Persiana 
/ , Persiana Persiana Persiana 
Persiana Persiana 7 Persiana 
Persiana Persiana Persiana 
Persiana / Persianas?". Talvez 
o único . poema de Reixa que 
·He chegue á altura do de Ara.:. 
gón é o aa-páxina 14, 'outro 
nón creo que . haxa ·no ·libro. 
Por non citar outros poemas 

· da9a como Mehring, Grosz; 
.Kurt · Schwitters_ (a quen debé 
moito Reixa) · ou Tzara, por 
non falar de -Pér~t. Nada, ho.: 
mes; que o presente volUme 
ámosa o arcaísmo das supos
tas · avangardas que, ·adernais, 
son dirixidas desde aulas ou 

· despaéhos-. · A q.vangarda mo
rreu hai anos, xa non existe, 
exíste, iso si ; a ·pretensión de 
vivir a po.esia, pero, isa, no 
noso país, ainda é moi difícil 
pois, respeitando, ainda hai 
quen se abraia con produtos 
que se tivesen visto luz hai 70 
anos estarian beri e que hoxe, · 
máis qJe história, son pre-his
tória, e 

1
da fantástica, da que · 

· semella máis ficción científica 
que aoutra cousa. Contodo, , 
ben vida sexa esta Historia do 
Rock and Rol! se serve para 
que hon se escreban _en Galiza 
cousas como as que pergueña 
Román Raña no limiar ao seu 
libro Extramuros d;i noite; 
polo demáis, qué roáis ten. 

XGG 

1) Universidade de Santiago 
de Compostela, · 1'~ss: 

publicacións 

Mundo.\ 
daCan~áo 
me. 
~r~i!:·~s~~~i 

·11ir ~ · 

'.e · 

Pois ·si, teimamos en d~r a co
ñecer ista revista portuguesa, 
que consideramos moi impor
tante e imprescindíbel para a 
información e ~ coñecementó 
do panorama musical .portu
gués no .senso máis amplo e 
fondo. 

Importante, pnla sua orien: · 
tación intelixente, crítica e · 
aberta en defensa e · espalla- · 

. mento da música de calidade 
tomada como feíto cultural. O 
:Me ("Mundo da Can~á0") 
crarexa e leníbra en diferentes ,... 
editoriáis o seu e'spíri~u de re
novación constante, con aten- . 
dón ,aos aéontedmentos máis 
importantes e aos-que "contri':' 
buen para a riq.!leza 9a nossa 
músicá"; por iso, ainda dentro 
da variedade temática das 
suffs páxinas-foÍk, jazz, blues, 
rock .. :. .,-"a música popular 
portuguesa nunca deixou de 
·estar no centro · das nos.sas 
preocµpa<;:óes". . Imprescindí
bel; polos séus tr!:lb¡;illos e co
laboracións orixináis, ·e pqr 
ser única no seu xénero (xa no 
ano 72 o MC merecera desta:. 
que eloxioso' na p.restixiosa re
vista "Triunfo", aun .artigo do 

~ 

crítico musicé:ll F. Almazán). 
O MC foi fundada no 1969 . 

. e_ desde entón até hoxe supe
rou . dificuldades .e atrancos 

- nun percurso lúcido .. coerente . 
e apaixoado ·pola cultura mu
sical do país, e.o -esfürzo e a 
vontade de facer cultura viva, 
país_ ceibe: Mais tamén faise · 
predso dicer ·que a sua Sé:líd_a 
do prelo é irregular, , cada 3 
meses aproximadamente, o 
que a fai máis procurada e 
apreciada, se cab,e, pois nas 
·suas p~inas cheas d~ contido 
non ha1 _lugar para o supér
fluo; non se' trata simplesmen
te dunha revista roáis de infor
mación musical, 'senón tamén 
de crítica, opinión e forma
.ción; asi, atopámori.os con in
formacións xerais, entrevistas, 
artigos, comentários e críticas 

- de disc·ografia e bibliografia 
. musical, correio e poesia dos 
leitores, docuinentaci'ón musi
colóxica, balances musicáis do 
ano, diV-Ulgacións, ·etc ... 

. Eis a descripción e contido 
-do último número do · MC 
como exemplo, a falta do pró
ximo ql,le xa debe estar a sair: 
MC, Nº 67, 20 J?áx., pr~cio 50 
escudos. Editonal, balan~o do 
84: A 'música J?Opular portu
guesa (en_ disco); os concertos 
en Portugal; Um a,no de rock 
em disco; Música para teatro 
e· cinen;rn; novos lib:i;os. En~re
vista: Carlos Paredes. Notábel 
concertista de guitarra portu
guesa que actuou iste ano no 
Ciclo de. Guitarra organizado 
en Vigo polas Xuventudes 
Musica1s). · Divulga~ao: 
Atahualpa· Yupanki. · Correio 
dos lectores. . · 

MCIDISCOTECA consiste 
nun local situado na céntrica 

:.rua · portuense de Passos Ma
nuel, 134-1° esq. e que_ tamén 
é algo roáis que unha tepda0 de 
discos; é, en palabras do MC 1 

"o bra~o discográfico da revis
ta, num esfor~o de promo~áo, 
defensa e divulga~áo ·cta mú$i- · 
ca culturalmente válida", un 
lugar onde· se a topan (e ven
den) os discos de folk, jazz, 
blues, rock-portugués e extra
nxeiro, seleccionados con cri-

, tério de calidade e cultura, 
publicacións, libros e artes_a-
nato popular. · 

Ainda non rematan aquí as 
act~vidades do MC; outrós dos 
seus labores son os de anima
ción e organización de encon
tros e concertos musicáis no 
Por'to cos cali.tautores e gru
pos portugueses, e outros 
como Leo Ferré, Viglieti, Yu
panki, Amancio Prada ... , fes
tival homenagem a José Afon
so no Porto e colaboración 
cóas Xuventudes-Musicais e a 
Federación ' homenagem a 
José Afonso no Porto e cola
boración coas · Xuventudes 
Musicais e a Federación de 
Asociacións Cuh:urais Galegas 
no de Vigo. En · fin, unha re
vista que merece todo o noso 
apoio e ademiración polo seu 
labor a sério de valonzación e 
espallamentó de música popu
lar portuguesa. 

Por favor, vefia . máis , un 
Mundo de Carn;áb. · · 

XICO PE~A 

• eme 

De, vampirqs 
e a·e fadas 
O cinema de · ~ampiros popu
larizouse !lºs anos vint~ e trin
ta cuns filmes, alemáns e ame- · 
ricanos, duri barroquismo ·pre
ñado de complexa simboloxía. 
relixiosa e política. No final 
dos ciF1cuenta e1 primeiros se~ 

. sen ta, .cunha efervescencia so
cial ' que " presaxiaba revoru-_ 
cións ideolóxicas, resucitaron 
os vampiros ·no cinema (inglés 
preferentemen!e), .. _só que 



· masc&rando agora uñ.··conteú
do qe sexualidade latente en 
torno do etenio 'binomio sexo-' 
morte. Pódese recor.dar no lí
mite do fiar fino,;.< o fil~e de 
R. Ward ,Ba~er? doutor Jeky
ll · e a sua irma Hyde.. Coa 
permisividade das setenta o~ 
ciné de vampiros en "particula:r 
e o de ferror en xeral desem
bocan nunha sexualidade sen 
arnbaxes, cando non direda--
mente ~n pqrnografía ,(epa ~o- ' 
l_ab_orac1ó~ da ipdMstria esp'a
nola;. Mo)ma, Franco, o galb
go Ossono), por usar 1.1n cali
ficativo convencional. Nos 
·anos oitenta a. ~imbolóxía, ' e 
inchJso a fantasía. imaxinativa, 
declinan en favof do 'exib.icio
nisnio técnico' as veces' por . 
certo, bastante vacuo. Dentro · 
desta corrente cabe inscreber 
os do~s filmes que comentare-

' mos. º · ' · · , ' 

Noite de medo incorre mm
ha prerriatura ápresentación 
do · vampiro, o misterio, polo 
cal, lago, se prqduce unJ;ia . 
caída argumental que Holland. 
.trata de salvar cun (vacilante) 
humor macabro· e unha res
peitosa desmitificación · que 
conducen a unha meia hora fi
nal na. que copulan. satisfacto
riam~nte unha dose , de sus
pense e unha fervenza de efei
tos especiais (metam'orfoses, 
descomposicións), algúns de
les . na órbita que propende a 
comover através do asco. O 
guión é fraco e os actores · re
sín tense dunha pouco rigorosa 
dirección. Pero a pisca· de in
triga e a pisca "de efeitos for
man un conxunto qgradable. 
Sen mais. 

Forza · vital, pola contra, 
irrompe cunha primeira meia 
hora brillante tapto argumen:. 
tal como tecnicamente: o topo . 
con e·sa nave enigmática éa
muflada na esteira do cometa 
Halle y (detalle de oportunistá 
actualidade traído polos cabe
los e to.talmente prescindible 
para a m_archa da trarná). Mas 
a raíz da revivificación dos se
·res estraños o filme transfór
rnase nunha (pretendidarnen
te) sofisticada historia de 
vampiros (vampiros ·espaciais 
que substrain a eherxía en vez 
de o sangue, como símbolo vi
tal), entra en terreno de tópi
cos (do cal non atinará a sair) 
·e de contradicións caracterís
ticas destes--relatos (por exem
plo as diferentes reaccións dos 
mordidos) e comeza a facer
nos recordar demasiados fil~ 
mes anteriores (Salem's 'iot, 
recente na televisión e estrea
da en España co alevoso títu
lo de Phantasma II, na que ta
mén se debeu inspirar Ho
lla.nd para un f.ªr de esceas de 
noite .de medo . A apoteose fi-

. nal (a noite dos mortos viven-
tes, claro) desenvólvese entre 
maquetas (tirando a achafalla
das) dun Londres incendiado, 
decorados pobres e repetidos 
e, . mormer!.te, ruido, moitísi~ 
rno ruido. E mais. Non se esa
xera ao dicir que este é un fil- . 
me de sqnido. Os efeitos vi- . 
suais, simples · en irnaxinación 
e realización, saliéntanse con 

: ruido; · e ~- v~rias ocasiOns 
baixo ese -ruido, sacada unha 
axeitada banda · musical de 
Mancini, a verdade é que non 
liai absolutamente nada. Ou 
~i. ·un bón traballo de rnaqui
llaxe nas esceas de emacia
ción. Pero .. táato eiquí cerno 
na obra de Holland da simbo: 

· loxía polítiéo'-relixiósa e .. d0 
sexo prirp.itivo só pervive este 
. últinio. ·- r 

E após dos vampiro~, as fa
das. porque a mullér explosiva · 
é un contiño de fadas. coa súa 
rnensaxe . convencionalmente 
positiva. Un contifto, natu,ral-

, mente, . actualizado. . E así ,, a 
·, fada 'non ·surxe Pº! un conxu

_ro, senón por un progr'ama de 
computador. TarnpQuco . ten 
ese carís semi-mítico· e case 
asexuado. Non; entre outros 

' . 
_ motivos .pornue hai que lle sa~ 

dar partido aq . .sóso sex-appel 
d_e mQdelo .. cará de .Kelly le- . · 
Bróck apruyei~ando o suceso . 
de a muller, ·d~ vermello (lem
branza que .a ,distribuidora es- . 
. añola explicita no título. por 
se acaso). O .vocabulario moi -·
moderno tamén. Pero o es
quema en Sl, ' un conto de fa
das. Parella de adolescentes 
apljcados nos estudos' tímidos 
na· vida, timidísimos ante as 

- ~ulleres, ~iranizados por un 
irrnao maior de comporta
mento e aspecto físico fascis
toide, que coa_ axuda da mu
ll~r electrónica vencen rubo
res e temores e afianzan as 
súas personalidades. O argu
mento está qríentado para xo
vens de trece a dezase.te e es
mérase p.or a,fagalos · nas súas 
frustracións con evidente des
caro .. Non · compre. dicir que 
non. falta a ración de efeitos 
especiais para completar este 

· produto de marketing qJie en 
si mesmo Si"que parece obra · 
dunha compu!adora fornecjda 
de c;lados para criar· un filme 
de éxito .. Resaltar- a --interpre
tación de Anthony Michale
Hall, un actor~de -amploiexis-
to a quen vimos este. vrao nup 
·estimable filme,. tamén de 
HJ.Ighes e que no.n·· comenta
mos no seü día, the breakfás( 
club, estreado como o club 
lios cinco nun intento de face- · 
la pasar por unhás "albóndi
gas" ao uso. 

J.A.M: 

STRE~MERS 
Altrnan é un dos pouco_s ta
lentos· do · cine USA · que fün
ciona á marxe das rnultinacio
ñais. Con altibaixos ·na: súa 
produción pero sempre intere
sante, sen dúbic:la. ·o tema de 
Streamers . 'desperdicios) é a 
relación entre uns soldados · 
antes de Raitiren para o frente 
nun país asíátifo. Roda.da hai 
un par d~_ anos non· resulta ve
lla p<?rque para os . soldados 
ianques sempre existe un fren
te, declarado ou encoberto. A 
acción do filme decorre nun 
barracón cunha .atmósfera -que 
se volve p<;>uco a pouco opre
siva até desencadear un final 

. estúpido e sangren to .con;io a 
mesma vida. · . 

FHme de medos; medo dos 
superiores, medo ·da marcha 
·ao frente, medo de ser menos · 
h0rnes que os . compañeiros; 
medo dun tnesmo. 1 

Obra teatral · do · propFio 
Altman, converteuna en lon
gametraxe sen que se r.esenti
se da súa. orixe. Estupendos 
actores ·e linguaxe · cin,emato,_ 
gráfica· de , primeirá caiidade, 

. que e do que se trata. ' 

MANUEL ESTRADA 

·FICHAS:_ , 

FRIGHT NIGHT (USA: 1985). 
lnt: · · Chris Sarandon; Wil)iam 
Ragsaale, Amanda Bearse, Rod
dy McDowall. Mus:. Brad Fiedel. 
Fot: Jan ·Kiesser. Guión e dir. 
Tom Holland (é 9 seu primeiro fil
me). 

DESPOIS DE VER ESTE FJLME 
MAIS . DUNHA LAMA FEMININA . 
·ou PARAFEMININA DORMIRA > 

DURANTE UN MES COA XANE
LA ABERTA A VER SE HAI SOR
TEE LLE EN T~O VAMPIRO, 

G .. ··· o·, · uteir -
CULTURAL . 

PORQUE ¡co'Mo ·rnTA o VAM-
PIRO., XESUS! _· 

L19EFORCE ·(USA, 1985);_ lnt: 
. Steve R¡:i.ilsback, Petér Firth, 
. Fr.gnk Finlay, Mathilda·May., Mus: 

Henry Maricini. Fot: Alan flume. 
Guión: Dan G.:Banno_n, e Don Ja
koby. Dir: Tobe Hooper ' (outros 
filmes seus: a matanza ·de · Te
xas -1975-; a casa-dos tlo-

·rrores -~981}. . . · · · · . .z 
-~. A MIN QUE NON ME· l?;A;SE 

IS.TO PORQUE ME lARGO, COA 
.VAM,PIRA TELURICA- ·E EIQUI 
vps DEIXO A T?DOS. . . ·, . 

. WEIRD 
0

SCIENCE, (USA, 1985). 
In~: Anthony Michqel-Hall, ll_an 
M1tchell-Smith, Kelly . teBrbck. 
Mus: Ira Newborn.· Fot: Matthéw 
f. Leonetti. ' Gliióñ e dir: . JÓhn 
Hugh~s - (outros filmes seus: . a 
club dos cinco -1984). 

SE PASAS DE CRIO MELLOR 
QUE ' VAIAS- VER- A CIDADE E 
OS CANS.i . _ 

STREAMERS (USA, 1 ~83). lnt: 
Matthew •Modine, · Michael 
Wright. Guión e dir: Robert Alt-

- man (oufrós filmes · seus: 
M.A.S.H. -1970-, Nashville -
1975). 

arte 
'Pint.otes, ~ 
gráb.adores··, 
fotógrafos · 

·. outonais .. 
.. ·" \ 

... ~ . 

-. 

Exposición de Nóvoa 

. , ·Dinámico outono está resul
tando éste. que devalou con 
sol dabondo corno para que a 
raxeira nos ·ilumine a olivetti · 
mentres rememoramos. a boa 
m.orea 9e exposicións que nel 
tiveron e ·teñen lugar e nón 
hai tempó . nen fortuna para <;iS · 
ver todas e todas comentar. 
Leopold9 Nóv·oa, o veterano 
pintor ·.galego ·emigrado mui 
noyo a Montevideo e que de
seiwolveu o mellor do seu pe
riplo criativo na vila de Paris, 
amostra duasº exposicións con
xuntas . actualmente en Vigo. 
.Unha, na Galería Abel Lepi
na, do· 21 de novembro ao 7 
de nadal. . A outra, cun curn-

. prido eatálogo con boa infor
máción· gráfica sobre a sua . 

· obra, dentro do ciclo "Gran
des· Artistas Galegbs", org·ani.
zado pola Caixa de Aforras 
Municipal de Vigo. .. '. . 

Nóvoa apresenta nesfa mos
tra unha importante ~elección 
da sua obra, cara~teriiada por 
un ~entido de pe'netración in
sistente no. corazón da maté
ria, na raíz do ~spazo e do si
léncio do -ser. Unha pinturá 
dunhas calidades tácteis e. tex
tuais 'que estremecen pola,sua 
perfeizón impecávet; silent~. 
Pintura materialista, sen deu~ 
ses, .q\Je ten corno protagonis: 
ta .central a mirac;la cognosciti- ' 
va; intocada e inocente do 
home na es.piral irnensa e . si
lenciosa da matéria, no cos
·mos e as suas pulsións mais 
v~rxes, obrantes e secretas. 

,,.. A pintura · de ~óvoa é dun
. ha suxeréncia intemporal, feí
ta de perguntas e de espazos 
abertos nos que signos primi-

· tivqs, formas que retie.xionan 
sobre o cromlech e o torques. · 
Cordeis, fragmentos de maté

, ria, imperceptíveis areias, rria
. térias que nos fan reflexionar 
sobre a eséncia do cosmos, da 
terJa, dos · elementos. Corno 
muí . ben 'cristalizou ' o ·poeta 
0úlio Va/cárcel: , 

"Claroscuro~ Metal, matéria.-· 
ígnea, forza .. elemental,: · 

arztes das raice_s e· da vida: 
- Dous r<:levos 

con.forma negr:a 
e os feixes de treva 
na seiturci. dos séculós. 

Recup<:ra as orixes, o primeiro 
tremar, 

na suave transición, na ténue 
· · , inflexión · 
d,a luz que se perfila 

· nó_s signas mais antigos, no . 
. cromlech e no torques . 

Como quen en. conxuncion se 
·~ · .. integrd · · 
matéri'a _nó~ mesmos, . 

' tj,efiniti'vamente coa matéria". 

:Desa viáxe- ·polos espazos lím
pidos é abertós, metgullados 
na qüase·,monocromia da que 
gosta I_>oldo Nóvo&, pooemos 
acudir as 'antípodas se con
templamos ·a última mostra de 

- Perfecto Estévei no . Casino 
'ferrolán, éxposta desde o 15 
ao 30 de novembro. :perfecto 
Estévez, n"ascido e¡j . Ourense, , 
residente na Corµña, pintor e 
deseñador · _ fundamentalrnen~ 

te, ten -.realizado tamén incur
sións no mundo do 'grabado e 
a éscenografia. Perfecto Esté-. 

, Vez ten . unha pers.onalidade 
que non deixa nunca de . co- _. 

. nectaca arte· cos feítos ou rea
lida:~es· ~ociais q:Ue a· rodean. 
E,sra f'!Ctitude cívica, .ou ética, 
hox_e tan demodé no seio dun
ha tderante jo/e de vivre 
post-rooaerna ; .é a que o leva 
a realizar unha dura sátira nas 
suas obras mais recentes. . 

A exposición, titulada "Se
ñoras e señores" ~ amostra ~ 
unha ~imensión figurativa que 
tende a up.ha pulsión expre- . 
sionista. deforrnante e carica
turesca. Non anda lonxe o se-

. ñor do Valle-Inclán cos seus 
' famosos esperpentos. Porque 

. Estévez opera sobre a base 
corrosiva do humorismo para 
lan:z.ar os . seus ferretes plásti
gos A cor é viva, góstando da 
dimensión .. pJana, sobretodo · 
nos fondos. As vezes, eviden
tes alentos de lirismo poetiz,an 
a obra e docifican a visión. A · 
imaxinación opera en oca
sións, como na "Homenaxe a 
Chagall .. Os desnudos · abun-· 
dan. E destaca, pola sua capa
cidade de síntese e globalida
de, a .obra "Retrato social, . 
obra frontal que satiriza os 
poderes fácticos da sociedade 
actual. 

Na galeria "GRUPOR
ZAN", da Coruña, interesan·
te 'inostra de 'Manuel Moldes. 
Un pintor que ten demostrado 
nos .últimos anos unha grande 
capacidade de traballo e cria
tividade. Na presente mostra, 
con . excepción da obra ."Aires 
da miña terra", de notáveis di-

~•21 
mens.ións, e algunha · .qµtra, 
sorRrende-nos cun novo que-
bro 'na sua xa rica traxectória. 
Amostra unha pintura que, de 
medo importante_, volve os 
seus ollos sobre . a tradición, 
mas sen esq,uecer. a ·sabiduría 

- e o xeito de traballar do naso 
momento plást~co. Unha pin
tura na que sobrancea, por 
riba de calquer outro· elemen
to, o · Misterio. Trata'-se ·de 
pais;;i:x:es en to,ns obscuros, 
·case manchas, nos que se re
flexan arvoredas, ou palas de 
carballos, ou ribeiras de rio, 
palleiros, algunha casa illa
.da .... - Unha temática "clásica" 
da que Moldes fai unha leitura 
mui péffon<at e mui enraizada 

·na realidade do país. A cria
ción da atmósfera ; a simplici
dade temática, o tratamento · 
direito e valen..te, co_Q forza 
expre.sionis1a indudável, do 

- pinlbr, fah des ta série de pe
qué'.rios 'formatos, que muitas 
vezes sémellan seren estudos, 
: U..rthá rtova e interesante etapa 
dentro do intensó ciclo evolu-
ti".o· do pintor. · 
· Nascido na Coruña en 1960, 
Xurxo Gómez Chao é unha 
da~ m_ais novas incorpoq1cións 
aQ panorama tla plástica gale-
ga. Pintor de raís forternente . 
e~p:i;esionista, con base de ofí
cio, ben informado dos rexis
tos. plásticos que.operan na, di-
. námica. _dos oitenta , · presenta 
unha importante individual da 
sua obra dentro do Ciclo "No
.raeste Cero", no Concello da 
Coruña. Cunha técniéa rníxta 
feita en bas~ a látex, pigmen
tos ·e areia, o pin_tor consigue 
ün rico mun~o textual, que é 
1Jn dos· grandes acertos da sua 
obra·. Composicións dinámj-

·. cas, ,mordentes, cheias de vi
talidade, en ocasións cu11 
grande-sabor a primitivismo e 

- con .non controlada violéncia. 
Unha pintura de grand.e es
pontaneidade · e de plaiitexa
mentp mui actual qu~ nos 
dará unha boa pérsonalidade 
plástica na medida en que no 
pintor aflore progresivamente 
o que hai nel de específico, de 

. proposta personal. · 
Na G.aleria "Citania", en 

Santiago, mostra colectiva de 
. seis grabadores. Alfonso Cos- . 
ta, Manuel Faca[, Armando 
Querra, ~nrique Mayer, San
tiago Mayer, Carlos Glez. Vi
llar, amostran cadanseu estilo 
e personálidade dentro da . di
fícil e árdua arte do grabado, 
· unha aétividade que · aind:;i te- -
ria qu~ acadar entre nós. mais 
éxí~o de público. E falando de 
grabado, dizer que Enrique 
Ortiz, o criador galego -asenta
do en Madrid, expón na · gale
-ria ·"Tórculo" · desa cidade 
unha · mostra de litografias, 
grabados e pinturas sobre pa-: 
pel do 12· de ~novembro ao 7 
de nadal. Na inauguración, o 
crítico Castró Arines fará 
unha análese da · obra do ou
rensán. 
. E talando de Fotografi<i, si

nalar a· inauguración da im
portante · mostra "Informe 
dunha cidade: A Coruña", . 
que ·canta coa· participación 
dun muí nutrido de criadores, 
no antigo edifício de Facenda, 
en Durán Loriga, en A Coru
ña. A mostra é un exponente 
claro da variedade e ·riqueza 
que existe actualinente ·entre 
nós no campo da Arte Foto
gráfica. Editará-se :un catálo
go-livro en .breves dias, e ha
verá sustanciosO's debates so
bre o tema. Nen que dizer ten 
que a visión tutankamónica .e . 
alegre que da cidade se inten
ta dar hoxendia desde a Insti- · 
tución . Muni~ipal · contrasta 
bastante coa abundante ' de-

r 

. núncia social dunha'· grande 
porcentaxe de.stas fot9s, -que 
nada teñen que ver cos dias· de 
viño e rosas das poltronas e 
balconadas_, e si coa realidade - '· 
cotidiana mais inocultável. 

XAVIER SEOANE 
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(ven da páxina 17) 

teu praticameDte nada :- Nada 
porque es tes_ · prox~ctós fo ron 
sentidos como algo ·distante, · en · 
moitos , casos mal º explicados~ e · 
tan Utópicos· que era difí.cil :poder 
dicer nada deles_ · 

En terceiro !uga·r , as pers0as ; 
A entidade organizadora e os 

al unos ·participantes-ouvintes. -· 
Resuita penoso comprobar cómo 
as mesmas personas que ·autori
zan intervencións nos cacos his
tóricos das nósas vitas e cídades , 
que non se imutan di·ante da per- · 
da de moitas mostras de arqui
tectura popular e manteñen moi- , . 
tos monumentos en estado de 
abandono, organizan· un seminá- . 
rí o para tratar os ''problemas da_s 
be iras das cjdades históriéas". E 
evidente que isto debe provocar 1 

coaccións entre b s participantes. 

· . cons~·inismo-diversión (marcha?/ 
movida?) e ·a coleccionar aproba
dos. Alunos-carneiro, fieis' obe
dientes a un ·sistema .no que o dia 
de mañá van entrar de cheo. Fu~ 
turos esp.ecu!'adore~, especialistas 
en ·.eludir lexislacións urbanísti~ 
cas, vendedores a calquer pro
motor inculto· ou a -edis ávidos de. 
diñeiro. AIÚnos qu¡:;· tragan todo , 
que se entusiasman diante dos 
debuxetas a cores dq.s ~evistas de 
arqujtectur_a, que se emocionan 
ao ver cómo os vellos edificios 
son sustituídos por altos arraña-
ceus ': American looc"; .que se · 
entusiasman ao saber que a au
toestrada vai -chegar deica·o mes-
mo centro da sua .. cidade· e que 
os coches .·van aparcar debaixq ... · 
das prazas máis sigRificativas . . .. 
Estudántes . que descoñeceñ oll 
eluden a pe,rsonalidade do ' seu 

·país, da sua arqwitecturn, das Por outro lado ternos aos alu
nos da Escala de Arquitectura. 
A lunos universitários ; outra hora 
inquedos e que hoxe ~ n dia redu
cen a sua vida ao fácil mundo do 

[libros 
A ARCA DOS FAIADOS, 
por Luís Rei Nuñez. Opúsculos 
de Poesia 2. Ediéiós do .Castro. 
Sada 1985. 72 páxinas. 

Un bon . mangado de poemas, 
máis de 50, que nos amasan 
cómo un poeta pode ir cara 
atrás. Se Rei Nuñez non nos ma
ravillara con Para matar ó tem
po, era unha rná tradución de' 
Cernuda, coa presente déixanos 
máis frias que un ha tonelada de · 
xelo, pois tantas son as voces 
presentes ·que difícilmente pode
mos escoitar a voz do poeta que 
até se permite rípios e·todo. 

ARCA DOS FAIADOS 

uw llci Nwk. 

...._ EOIOO.S DO CASTRO 
opiJr;J01rk¡xu1i.i 

2 

UN ROSTO PARA 
FERNANDO PESSOA, W.AA. 

· Centro de Arte Moderna
Fundac;;ao Calouste 
Gulbenkian. Lisboa, Xuño 1985. 

suas. paisaxes , dos. seus costu
mcs. :» 

.. ' 
PlACIÓO LIZ~NCOS 

_J 
DICCIONARI DE LA NOVEL. . 
LA NEGRA NORD-AMERICA
NA, po.r Xavier Coma. 
La ·cua de palla nº 50. Edicións 
62. Barcelona1985. 190 páx. 
600 pta. 

Otil dicionário de peto cia novela 
negra americana ainda que con 
fallos como o de non traer a Car.
ter Brown ou á grande. revelación 

·dos últimos anos Marc Behm, 
outra das chatas seria a de non . 
pór bibliografía nengunha, con 
todo un libro para todos os curio
sos e amantes da novela policial , 
sobretodo da novela negra ame
ricana. Coma amasa que apesar 
de certas teimas e erras (ver ma
rxistas· onde nonos hai) é un 
grande coñecedor da nove.la po- . 
licia! americana e · fai chegar o 
seu saber cunha fadlidade máis 
que meridiana· .aos .seus leitores. 
Absolutamente recomendábel. 

· .1 xerogÍífico 

E 

. Quén acompañou 
aos rapaces a F isterra? 
SOLUCION 

N.~1 

Catálogo dunha exposición que . 
fixeron trinta e cinco artistas con
temporáneos ·portugueses sobre 
o tema de "un rosto para Fernao
do Pessoa". A exposición , como 
·amasa o catálogo, r:ion era ·gran
de causa; isa si , serviu para 
amasar que cando a un artista se 
lle dá un tema non buscado por 
el , o produto adoita a ser, cando 
menos, estraño. 

· · · AO DO NUM. 280 · 

l·verbls cr11zadi& 
.. HORIZONTAIS.: 
· 1.-Dise do loca! frio · polo ar 

acondicionado. 2.-Dez e un. Ex
por, presentar, dar a coñecer, 
3.-Nas inquéritos "non cantes- · 
ta". Alimenta. Duas consonantes 
iguais. 4.-A última comida do 
dia. Dise de algo q1:1e se despra-.. 
za polo ar. Desfai os graos, de 
millo por exemplo. 5.-Ao revés, 
árbore da familia d.as pináceas. 
Compañia. Vogal. 6.-Redondel · 
de ferro. Conxunción, agora xa, 

·por consecuéncia.- 7.-A p~imei~ 
ra. Mamífero do 'deserto. Unid.o ·~ 
con outra ·cou.sa .e con ·depen- · 

.déncia dela. 8.-A , lo-
cucióíl adverbial, ·en abundáncia. · 
A paz romana. O acordo econó
mico e social. 9.-0 Amerício. · 
Cama pequena pará cativos, xe
ralmente de base curva. Símbolo 
químico do Neón. 10.-Entre a 
mocidade, amigo, compañ.eirq. 
Adxectivo, anticipado, prematu~ ~ . 
ro. 11 .-Pequeno de estatura. · . 

. Ext~ns.ións eje a~ea en des~rtos e 
pra1as. · . 

VERTICAIS:; 

1.-Verme gue ataca a froita.' Es
pécie de ba.naneira das Filipinas 

.. qwe fornece·unha fibr~ te~til. 2.-

EStá pendente do Leo. 
·Está p en d, ente, do, LeO. 

, Dá comezo, corta o¡pnmeiro ana.~ 
· co. Deus exípcio. 3.-Fúthol Clu
be. Que vai polo ar. Nota musi:
cal. 4.-Arcaísrrio de nada. Que 
ten banda.de. .Persoa amada. 
5 . ...,......LJn. Froito - da vide. O que 
está xunto ou unido a o-utra cau
sa. 6.-Cuxo, becerro. Altar, pe
dra consagrada. 7 .~Ao revés, . 
nome de mu11·er. Antes de Xesu
cristo. Cinco centos. 8.-Rilla 
cos dentes. Atomo con carga. A 
moeda europea. · 9.-Campeón. 
Fluxo e. refluxo do mar-. Preposi-

. ción. 10.-Perxuícío. Libreta -'de 
anotacións.. 11.~Voz do burro. 
D~ ósp, plural. · 

- ,r¡ 

AXERDA Aaot2.3. 
A51 .. SI3:T 

publicacións · 

ESCRITA 6 

Está nos quiosques. o nQmero 6 
de "Escrita" que ven confirma a 
idea de que unha revista deste 

· tipo é ·necesária nó naso pa,ís. 
A sua calidade é mais que 

áceitál;iel -nun panorama onde 
hal, ás veces cantidade pero ás 
mais falla interés e rigor-. Os ar
tículos ·que .contén, xunto co de
seño de Xurxo Fernández, fan 
deste produdo un dos máis ma- · 
duros e a peffecionadós até o 
ptmto, ao menos, que este pais . 
permite. _ . 

O número 6, q1,.1e levaba xa 
bastante tempó en preparación 
-ven con data do verán- dá á 
luz un impof.tante arctículo sobre 
"A análisé do discurso e a imaxe 
pública do galegó" de Celso Al
varez Cácamo; tamén é ae inte
rés o título "Ecoloxia e Paz" de 
Carlos Vales, o poema "Pátria" 
de Ernesto Guerra da Cal, xa 
dado a coñecer no seu último 
poemário "Futuro i.nmemorial", 
entre outros. -

XÍJNT A UNIVERSAL 
DE ACCIO;NIST AS 

Pota; presente convócase -
Xunta Universal de Accionis
tas a · celebrar. o próximo dia 
14 ás 4,3·0 da tarde en primei
la conVQCatória . e as 5 ,30 en ~ 
segunda, n.o~ tocais dá Asocia-

. ción Cultural de Vigo, sitos 
na rua López de Neira, 2"2-
·1 º B de dita cidade,, · GOn ' 
arreglo ªº seguinte . arde do 

.día: · -
ORDE DO DIA 

1.- Leitura e aprobadón, se 
procede, da acta anterior. 
2.-Situªción económica da 
Empresa.: Balance 

lactas 

Márgara Hernández expón escul-
turas. . . " 

Galeria Arracada, rua Zapateira 
4, Cidad¡:¡ Vella (A Coruna). · 
· ·Até o 14 i:;Je Decembro. 

XOSE G_UILLERMO 

Cuarenta principais . Noctívoros, 
noctívagos, elementos afins .. 

Retratos en' técnica mixta, so
bre papel iaóneo (2 por 1 me-
tros). · · 
· · Xosé Guillermo expón até o 1 O 

· de Decembro na Casa da Cultura 
do Concello de Vigo. (Prtq.za da 
Constitución). . . 

MARTES TEATRAi$ 

Martes Teatrais, . 10 de Decem:. 
bro: Máscara 17 con "Álh khara,.. 
llo liigh" . 

O 17 de Decembro: "Actos Es
culturais" do grupo Galicia Mu
sic-Help Róberto Daste "Cía" . 

Aula de Cultura da Caixa de. 
Af.orros d~ Galiza (A Coruña) . , 

.. JULIO AR~GÜELLES 

·· Arte Gaficia. Cuadernos. Série 
Pintores.. Monografia Argüelles, 
Todo sobre a sua vida é a' .sua 
obra. Crónica, crítica, entrevista, · 
poesía. 

. 3.- .lnformadón xeral da mar
cha da Empresa 
4.- Proxectos .. a · realizar no ; 
ano 1986 
5.-Amplié!ción de capital 
6.- Vários 
7.- RogÓs e preguntas 

Vigo, a 2 de Novembro do 
1985 . 

O Presidente do Conse!lo 
de-Admón 
Cesáreo Sánchez lglésias 

O Secretário do 
Consello de Admón. 

Xosé Maria .Dobarro 

PROMOCIONS 
CULTURAIS 

GALEGAS S .. A. 

Pedidos a Arte ·Galicia. Aparta
do. 33~ Ferro!. PVP: 1.200 pta. 

. O LIBRO GALEG-0 
.EN LAUSANA 

Desde o 30 de·Novembro e até o 
22 de Decembro terá lugar en 
Lausana (Suiza) unha exposición 
do libro galega, organizada pota 
libraria "Couceiro", en colabora
ción coa "Federación de Asocia
cións Galegas en suiza e a Direc
ción Xeral de Cultura da Xunta. 

Amostra recolle máis de mil tí
tulos que serán apresentad.os .no 
Centro Galega desta cidade. 

No pr:esente ano a mesma li
braria organizou unha exposición 
de similares características en 
Xenebra- que obtivo un gran éxi- · 
to. 

METÓDO AUDIOVISUAL DO 
GAlEGO 

O pri.rnéiro método audiovisual 
para a aprendizaxe da lingua ga
lega apresentquse r~centemente 
en Compostela,. Esta composto 
por catrn volúmenes e tres ca-

. ·-settes con coarenta e nóve lec
cións, e foi editado por. Edigal, 
S.A. . · 

' O método foi deseñado e ela
borado polo colectivo Albariza. 

·EXTRA LUIS .. SE.OANE 
. 7 DE DECEMBRO 1 

1 HOTEL FINfSTERRE j: 

. ¡ 

. . . l INíERVEÑEN: f 

J LAXEIRO - CARVALl-10 . CALERO - 0·1AZ PARÓO ·¡ 

1 f· PIL~DO MAYOR-- PILAR PALLARES¡ · 

j Apresenta .CESAREO SANCHEZ.) 

1 COA ACTUACION DE: ·1 · 

.· 1 •QUINTETO DE VENTO DA _CORUÑA 1 

ESTRENANDO OBRAS DE· I · 
1 MANUEL BALBOA,. PAULINC? PEREIRO E XOAN .DUR@ 

1 •AMELIA MUGE 1 

RESERVAS EN: 

A CORUÑA: LIBRARIAS COUCEIRO E LUME . SANTIAGO: LIBRARIA COUCEIRO E TENDA XANELA. · RES 

TO DE GALIZA: TELEFONO. 43 3·5 24, CO PREFIXO 986 SE CHAMA FORA .DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. 
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Seoane e c ·uba --
-

O traballo que p· ::ublicamos nesta Neira Vilas dínos nunha carta chegada 
páxina deberia ir no especial de - á redjleción" ... sobre Seoane teño 

A NOSA TERRA que nos próximoscfias=- -mofüsimo que-decir. Non habería 
sairá á-venda, "Luis Seoane: espacio dabondo. Por eso, 

compromiso e paixón cria~- Por prometendo escrebir ·máis adiante 
razóns alleas á nosa vontade sobr_e él, vai pra vós esta nota, esta 

e á de Neira Vilas non chegou a tempo evocación que tiduei "Seoane 
~ de integrar o volume e o próprio , 

XOSE NEIRA VILAS 

Sobre Luis Seoane teremos de escribir 
con mais amplitude. E · sempre será 
pouco canto diga en eloxio do seu 
trascendente facer por Galicia dende 
~sta banda do mar.· 
Nunca esfo10. persoalmente nesta · llla, 
pero sentía por ela una manifesta simpa
tía. Alaudaba a Fldel Castro e a·Che Gue
vara. Maruxa tenno? dito que Un parente ' 
de Luis, emigrado en Cuba, participara na 
-guerrilla e até inventara certo tipo de 
arma de fo90. Algo así. En conversas-de 
sobremesa, con eles do1.1s e con Lorenzo 
Varela, ternos falada moito da significa
ción continental desta Revolución. De 

...... Cuba falaba tamén nas suas cartas den·.:. ' 
de Buenos Aíres. E a Cuba· refireuse ó co
mentar algúns. libros nosos n9' audición 
radial "Galicia emigrante", e na súa sec
ción "Figuracións", de La voz de Galicia 
(1 -7-1973). 

Moitos artistas plásticos cubanos ca
necen a obra de Seóane. E non sementes 
os plásticos. Recordamos a visita . do 
poeta Nicolás Guillén á organización "Fq
llas Novas", en Buenos Aires, en 1958. 

1dentificou deseguida as cubertas de li
bros dibuxadas polo noso artista. 

• r 

Decíamos que Luis nünca estivo en 
Cuba. Mais, pouco faltou pra que viñese. 
En carta do .15-6-1968 dinos: "Unha ou 
dúas vegadas puiden ter ido a esa e, por. 
diversas circunstancias, traballo, non 
cheguei a ir. Non sei si' voltarei a ter outra 
oportunidade". 

Cando Estados Unidos pispuxo .os cri
minais bombardeos ó norde de Vietnpm, , 
na década do 60, che_gou a Cuba a noti
cia de que os mais. destacados pintores 
arxentinos tiñan feito µnha exposición 90-
lectiva de ·solidaridade coa patria do Ho 
Chi Minh. Entre os primeiros estaba 
Seoane. Ese feito · tivo destacado- eco 
neste país, rotundamente solidario con 
aquela loita. E Seoane encabezaba tamén 
a mostra -de homenaxe a Che Gue.vara; 
en_ Buenos Aires, cando-o heroico guerri-_ 
lleiro caeu en Bolivia. Nesa ocasión,- os 
artistas ·participantes pintaron cadanseu 

- retrato do Che, basados todos nunha 
- mesma e moi coñecida fotografía. _ -(A _ 
mostra foi interrumpida pola PC?licía ás 
poi.Jeas horas de se ter inaugurado. Don 

'""" - "Ernesto Guevara-Lynch, pai do Che, con
tounos como os pintores teimaron - pra 
que lles devol~esen as obrasr O retrato 
pintado por, Seoane -do que Díaz Pardo 
nos fixera chegar unha fotocopia- foi in
cluído na cuberta dun libro· que sp editou 
na Habana, en 1970, con· po~mas en cas
telán, galega, catalán e vasco, adicados 
ó gran combatente int~rnacionalista. 

'Moitos libros diseñados, dibuxados i 
editados por" Seoane aínda poden verse 
nalgunhas librarías cubanas, e.nas biblio
tecas públ-icas. · · . _ 
_ En 1980, Ediciós do Castro. publicou, 
con prólogo de Xohá.n Ledo, . un curioso 
libro: unha serie de 96 dibuxos subitá
neos, ou sexa; deseños que o artista ten 
estampado - nalgunhas adicatorias per.:. 
soais dos seus libros. Anque moi orixinal 

ller. que olla ó lonxe dende unha rexa en
treaberta: Poucos dias antes de sairmos 
pra Cuba estivemos na casa dos Seoane. 
Luis apareceu con tres ou catro óleos e - -
díxonos: "escolléde; quera que levedes -

·un cadro meu": · 
Entre o 2 e o 15 de xulio. de 1970, 'esti-

e Cuba" ... son· somentes uns apuntes, 
. un has referencias". 
Coidabamos que non podia ·ficar 

inédito este pequeno e importante: 
traballo do noso criador en· Cuba e qué 
mellar momento que coincidindo coa 
saida desta últim~ edición e_speciaf de 

A NOSA T_ERRA. · . 

Almendares. O dono da casa xa se ' fora 
do país, pero falamos cos novas morado
res. Entre a.pranta baixa· e o primeiro an
dar, á esquerda do romate da escaleira, 
áchase este-·mural, que representá a dúas 
mulleres sentadas. · 

. ·Os que agora habitan a casa estaban 
dispo·stos a dárnolo. Tiñamos o proposito 
de. instal'alo no Instituto de Literatura e 
Lingüística onde, como dixemos, funcio
na _a nasa Sección Galega. Fornas alí 
dúas veces, cun · escultor · amigo, quen 

- dictaminou que non se -podía sacar sin -
'- e nutrida, esa serie é, naturalmente, in

completa. Faltánlle, cando menos, os oito 
dibuxos adicatorias que nos ternos na 

vo aberta ó público habanefro unha expo
sición de homenaxe a Seoane, organiza
da pala Sección· Gallega do Instituto de . 
Literatura e Lingüística da Academia ·de 
Ciencias de Cuba. Consisteu nunha mas- · 
tra de series completas dé .cubertas d~ 
libros diseñadas polo noso artista. Ti
duouse "Tapas de Seoane'' (esta denomi
nación de ."tapa"; . moi extendida nos 
meios tipográficos de Buenos AirE;s, dera 
logar; anos atrás ó~ seus Libro de tapas 
-Editorial Batel.la al mar, 1953- e Se.:. 
gundo libro de tapas -Ediciones Boni
na, 1957-). A r'nostra foi moi· visitada por 
diseñadores, dibuxantes, editores e pú
blico en xeral. 

- qu~ se rompesen as baldosc;is. E·aH ·que-
- habana. . 

En Cuba tamén están (no naso fogar) 
dúas servilletas collidas dun restaurante 
da Porteña rúa Sarmiento, a noite do 28 
de xunio de 1961 (cumplíanse casual
mente ese ·día 25 anos do plebiscito de 
autonomia de Galicia) na ocasión da cea . 
·de despedida que nos ofreceron amigos 
como Marnxa e Luis, Isaac Díaz Pardo, 
Laxeiro, Lorenzo Varela, Carmen e Rafael 
Dieste, Antonio Baltar, Ramón de Valen

_:r.i~-~R!L~º e outms. Nunha das servilletas dei-
~t, ·e;, " ís un fermoso e personalísimo di--
'\~ ~J;:>. _ c;i,1> na outra, un retrato de Anisia. Te-

/~ . mo's tárnén Un óleo, de 71 X 44 Cm., pin
t,ado ér:i l 956, que representa a unha mu-
~ 1 . • lt . -

En 1972 soupemos, por carta de Díaz 
·Pardo, que na Habana _ existía un mural 
de Seoane, pintado sobre baldosas -do -
ceramista español radicado na Arxentina, 
Fernando Arranz. Esta obra está instalada 
na que foi vivenda de Xerardo Alvarez · 
Gallego, no barrio charnado Ampliación 

dou alí está. Sobre este mur:al veu dar _ás 
nasas mao~, por azar, unha carta de _ 
Seoane a Xerardo, escrita en Buenos Ai
res o 24_-1-1957, na -qué, entre outras 
causas, dille: " .. _.fixen ·o dibuxo do panel. 
de cerámica que xa entréguei a Arranz. 
Penso que vai quedar inda mellar que o
do Centro Lucense, que se inaugura ·istes 
días . . O tema do teu·panel son dúas mu
lleres sentadas· e pode tiduarse "Diálo
go" . . - --

Nori era posible abranguer -aquí todo 
o que Luis_ Séoane _ternos pra decir. 
Pare eso nos limitamos a estas notas 
que vencellan a Cuba ó noso entraña
ble amigo; -

MANUEL RIVAS 

.Agora xa .sei-o que é avan
garda.- Pasei moito - tempo -
perseguindo pantasmas sen 
que ningún concepto me 
convencese. Toaa definición 
parecíame resesa, filla, para-: 
dóxicamente, da decadencia 
e non:da rebeldía. Mais ago
ra xa sei que contestar cando 
diante das praias do oeste 

· me pregunte que pode haber 
ainda de aventura na arte hu
mana que mereza a envexa 
do océano. · 

Agora xa o sei. Decateime 
v~ndo a tartaruga debuxada 
por Reimundo no seu ""Libro 
c'elta de Robledo de Chave
la". A avangarda é esa tarta-· 
ruga que, émocionados, re
producimos no primeiro nú
mero de "Luzes de Galiza". A 

_ avangarda é a testa de Rei
mundo, avanzando coma un 
sapo .. q:mcho cósmico polo 
serán apocalíptico dun hori
zonte polo Paseo de Estre
mad ura, levando coma cola a 
súa pc.üa coxa, a súa boa 
pata de druída díscolo coa 
prop'ia natureza. 

A avangarda é esa frente 
amptísima · de Reimundo. · 
Frente. de activista da 11 lnter-
·nacional e de Dadá a un tem
po, de Dimitrov e do xoven . 
Breton. de Gramsci e de 
Grosz. Frente 'incrible, -.con
ducida por uns ollas que an
tes de nacer e despois de 
.morrer traspasaron o tempo. 

Agora xa sei o que é avan-
. garda. E a tartaruga, é a t~sta 
de Reimundo tirando da Qoa 
pata do lusco-fusco do ~u
mano -exílio. 

volver ao · rego 

O pasado dia 25 recebin unha:car
.ta botada no correo en Caminha.-1.-.na 
viciña Portugal, nada· menos que o 

' dia 18. Quer dicer ·que de Cam_inha 
á Vigo, que é-onde estou .eu,_ tardeu 
set e djas en chegar. _ _ . . 
· Direille, por se non o·saben, _que· 
entre as duas vilas non hai máis de 
sesenta quilómetros e que as car
tas, en vez de vir directamente van 
·por Madrid, segundo teño enfendi-
-do. -- · 

Despois os . gobernantes falan " 
de la unidad" e de '"'los separatis- · 
mos". Aqui cada-un une o q_üe ql:ler. 

A.C. Vigo 

• 
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