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_edit~rial 

1986, ano de Castelao 
A .presión .dos feitos trainos resulta
dos insospeitados. Só asi nos expli
camos que os .meios de comunrca
ción centr~is se viran na obriga de re
saltar o dia 7 o cabodano de Castelao 
e divulgar que -este 86 se celebra o 
centenário do nacemento,·. un 30 de 
xar_:ieiro, do gran p~~riota de Rianxo. 

Certo que Castelao e un - viaxeiro 
perspicaz que mira e asimila nos 
campos da Europa Atlántica, primei
ro, é da Urss déspois. Pero leva sem-

empresa de recuperación da liberta
de. 

Sabe expresar esa chamada nun li
bro definitivo Sempre en Galiza. E 
desde as páxinas desta obra dialoga 
coas novas xeracións de galegas e 
entrega un programa mínimo de dig
nidade e de esperanza. 

,_ pre na. mente as necesjdades do 
povo galega e as raíces espir:ituais 
nas _que cómpre insp~rarse. · 

Contamos comarco para .a fotogra
fia do home A.O.A. Castelao. Serán 

Certo que Castelao foi Ún dos 
membros das lrmandades da fala e 
formou con outros maitos na chama
;fa xeración Nos, pero soupo ser fiel 
a unha liña avanzada e xenerosa parél 
superar todo conservadurismo e 

A persoa e a doutrina, o talante e a 
praxe política de Castelao son o me
llar _maxisterio na .educación do povo 
galega. Galiza ten mestres, e ten con
cretamente un Mestre por excelencia 
en · Castelao: que esixe a libertade, 
que procl_ama a unión de.todos desde 
a autenticidade, que camiña con to
dos na fidelidade. El cantou no séu · 
discurso "Alba de Groda" a proce
sión dos inmortais de Galiza uns que 
cairon deixando o sangue como se
mente, outros que_ durmiron na paz 
dá Terra como promesa de futuro pa
cífico, e moitos .que tiveron que aco
llerse ao exílio na espera de dias me-

- moitas as cámaras e os pintores que 
acometan a empresa de dar imaxes 
des.fe galega, nós ternos a oportuni
dade de comparar e esixir autenti<;:i
dade ·nas reproducións. Ce~o que 
Castelao foi un importante literato: a 
sua prosa é das primeiras en conse
guer un galego normalizado, un gale
go sinxelo que se botaba de menos 
nas prosas · de eruditos .de laborato
rio. 

Certo que Castelao é ante todo un 
gran debuxante, pero un debuxante 

. qu~ asume. unha tarefa. educati_v~, e 
emotiva da Patria. Danos unha v1s1on 
consciente dun país maltratado e dun 
país de .tondos inmensos de tenrura. 

· todo parcialismo. As circuhstancias 
forono levando á responsabilidade 
máxima de representante de Galiza. 
Per.de ao único filfa, vese no exílio e 
reclámano desde distintos sectores 
ideolóxicos como licer do galeguis
mo, como loitador por unha pátria 
mergullada na miseria e na opresión. 
Asi desde 1944, en Montevideo e 
Buenos Aires, castelao preside o 
Concello de Galiza, dirixese a todos 
os galegos do pais e da emigración, 
da patria aldraxada .ou do exilio delo
roso, e trata de xuntar a todos nunha 

' llores. Inda que estes dias non sexan 
bons, camiñar todo .1986 con Caste
lao e un oficio de luz, significa unha 
andaina de enriquecemento. 

1 (:artas 

CARTA ABERTA 
A JULIO BEJAR 

Estivem lendo no "El Pais" do 
13-12-85 a tua carta e nom podo 
por menos que manifestar o se-
guinte: · 

-Parece-me um. grave erro 
recorrer a um órgao de .prensa 
como esse para opinar sobre un 
tei:na da importáncia do que ti 
tratas na carta. "El Pais" é um 
jornal que está a demostrar dia 
a dia a sua func;om de manipula
dor da informac;om, roc;ando 
nalgúns aspectos as lindes da 
mínima é~ica profissionat para 
funcionar como um vulgar pan
fleto policial intoxicador da opi
nióm pública. O exemplo mais 
recente foi a cobertura informa
tiva que lhe deu a um documen
to supostamente firmado por 
etarras arrependidos e que~logo 
se ·comprovou ser umha monta
gem policial, sem que esse jor
nal se pre.oGupara o mais míni
mo por info'rmar dos desmenti
dos que seguíron ao suposto 
documento. O "El Pats" é um ór
gao que também está interessa
do , na disoluc;om do Beriegá, 
como o prova a cobertura infor
mativa dt_1rante a r'ecente con
frontácom eleitoral, e que ja na 
precampanha mandara a um 

. dos seus plumíferos mais dema
gogos, Feliciano Fidalgo, a que __ 
reunira informa~om encaminha
da. a despres~i91á-lo. Parece-me, 
po1s, pouco et1co recorrer a se
melhante jornal para em nome 
de todo o independentismo 9a.: 
lego e da v.purec;a" de princíp1os 
clamar pola disoluc;om do Bene-
gá. M . . d "d - a1s grave ain a cons1 ero 
(e isto é, em~definitiva, o que me 
induziu a escrever-te), o erro de 
que t~ ~rigas, sem que ninguém 
cho pedira, em portavoz do in
dependentismo gale90 p.ara di
zer: "Nas últimas ele1c;ons, o Be
neg_á sofreu um durissimo voto 
de castigo (tam só un escanho), 
que, a ¡·uic;o dos independentis
tas ga egos, deve levá-lo de _ 
umha vez por todas a estudar a 
sua · autodisolu~om, . deixando 
via livre ao Mov1mento de libe
racom Nacional Galega". E isto 
logo de explicar que o indepen
dentismo galego ~st~ h_oje _re-· 
presentado por Gallza Ce1ve · 
(OLN) e a gente ligada as revis
tas Abril' e Espiral. Ou seja que 
s'egundo ti Galiza Ceive (OLN) 
deseja a autodisoluc;om do Be
negá porque o considera um im- · 
pedimento para o avanc;o do 
que hoje por hoje, e desgracada
mente, -nom é mais .. que umha 
pomposa verba: o Movimento 
de L1beracom Nacional de Gali
za. Pero no último voceiro Gallza 
Ceive manifestou que o "Bene- _ 
gá sóm hoje por hoje os nossos · 
aliados prmc1pais que nom . té
mos contradicc;ons antagónicas· 
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al~umhas ... ". Com qué direito, 
Xulio, falas em nome de todo o _ 
independentismo 9alego, e con
cretamente de Gal1za Ceive?. Eu 
·também tenho a minha particu
lar opinióm sobre o que deve fa-
zer o Benegá, más nom a vou a 
expór em nome dé todo o inde
pendentismo, nem sequer em 
nome de Galiza Geive, porque 
embora milite nom som o· seu 
portavoz oficial '. Para mim se hai 
algo que o Benegá nom deve es
tudar é a sua autodisolu_c;om, 
para mim se hai algo que o Be
negá deve estudar é a maneira 
de comquistar a maioria absolu
ta no parlamento de cartom 
para, transformá-lo no máximo 
órgao da soberanía popular em 
Galiza, por riba do qual nom 
ha ja nem deuses, nem reises . 
nem tribunos. Para mim se hai · 
umha c9nclussom que tirar da 
recente ·confrontac;om eleitoral 
está é a se9uinte: Nom queda 
mais reméd10 que encontrar· a 
"síntese" que_ supere o actual . 
sofisma de enfrentar "tese" (via 
institucional) _com "antitese" 
(via . armada). E dizer que nem 
"tese" que exclua a "antitese", 
nem " antitese" - que · exdua a 
"tese", senom "sintese" que in
clua a ambas as duas e ao mes-:. 
mo tempo as supere na sua par-
cialidade. · . 

O mais seguro, Xúlio, é que o 
Benegá nem che faga caso a ti 
nem mo faga a mim. Pero por 
riba de todo se eu me decidim a 
criticar-te (apesar de que consi
dero. um erro que os poucos in

,depehdentistas existentes na 
Galiza nos 'liemos a enfrenta
·mentos públi_cos) é i:?orque nom 
comparto a tua teona de que a 
autodisoluc;om do Benegá seja 

· condii;om sine quo nom para o 
avahi;o do Movimento d~ Libe
rac;om Nacional Galego. Esta 
opiniom parece-me totalmente 
anticientíf1ca e políticamente pe
rigosa, porque representa o . in
tento de sair-se pola· tangente 
em vez de ir a polo touro e do
menhá-lo. Explicareí-me reco
rrendo ao editorial do Espiral (nº 
5, maio-junho 1985), onde se 
afirma: "A nossa luita poi a inde
pendéncia e o socia-lismo está, 
pois, no vento da história ... fica 
como obstáculo maior para lo
grar os nossos fins e ausen·cia 
de um destacamento de homes 
e mulheres de ferro que esco
mei;em por ter fé na possibilida
de da independéncia de Galiza e 
que nom temem comprometer
se até o sacrífício persoal na 
causa do trunfo do socialismo 
por essa via. Esta segue a ser a 
nossa carencia efeitiva, guaren- . 
ta anos depois do sacrificio de 
centos de milheiros de patriotas 
e comunistas em todo o planeta. 
E dá vergonha~'. Enfim, a marga 
do tono um tanto melodramáti-. 
co, a verdade é que o editorial 
do Espiral esbanja sinceridade, 
embora logo_ nom deixe de me-

ter-se, teimudo, com a, UPG, 
dentro da linha ferrinista. Apro
veito esse arrebato de sincerida-

- de do editorial de Espiral para 
reafirmar-me na opiniom de que 
é um grave erro encontrar no 
Benegá, e na mesma UPG, a cul
pa aos males que aqueixam ao 
independentismo galega. Esse 
editorial dá no cravo: o proble
ma. no independentismo galega 
consiste em que .hai algumha 
vergonha, pero hai muito mais 
medo que vergonha. E nom me 
estou referindo tanto ao medo 
físico como a outros medos 
mais importantes, como o medo 

_ de errar sobre a oportunidade 
ou nom de dar tal ou qual passo. 
Recentemente um camarada co
mentava-me que todo o mundo 
coincide na conveniéncia de 
pór-lhe o cascabel ao gato, más 
ninguém se decide. Eu penso 
que estamos em realidade num
ha fasse anterior a essa, esta
mos na fasse de coincidir na dú
vida de se hai que pór-lhe ou· 
nom o cascabel ao ~ato. E que 
culpa tem o Benega, Xúlio, de 
todo isto? Se para comec;ar a an
dar cheQa com urnha dúzia de 
persoasf E tampouco se precisa 
que sejam de ferro, basta com 
que tenham os melindretes e os 
ovarios no seu sítio, e disso 
nom falta na Pátri. Porqué de
mos, Xúlio, pretendes desviar a 
nossa atenc;om ao Benegá? Por
que demos nos exiges que nos 
dediquemos a pedir a sua diso
luc;om? Nom yes que os nossos 
verdadeiros problemas, os nos
sos problemas de carne e osso 
som outros? . Se ti te queres ir 
polas ramas vai-te, más nom se
rei eu quem te siga, e nom serei 
eu quem te ajude a arrastar se
guidores com um silencio cóm
plice. 

-Parece-me un erro nom me
nos grave dizer que .a UPG nos 
seus órgaos semanais nega o 
papel do proletariado. Porque é 
evidente que te estás referindo 
ao ·ANT, e se a. UPG nega que 
tal. "quincenário" seja o seu ór
gao, porqué te empenhas ti em 
dizer que sí o é? Oue esperas 
ganhar exagerando a influenc;a 
que poda ter a UPG sobre o 
ANT?. Igualmente errónea é a 
seguint~ "informacom": "Ape
sar de que repetidamente se o 
equipare com HB em Euskadi, o 

· Bloco nom é independentista". 
E acaso é independentista HB? 
Desde cando?. Cres realmente 
que para a tua guerra p·artjcular 
com o Benegá e a UPG está jus- ' 
tificadªs essas argúcias dialécti
cas?: Es muí livre de recorrer a 
certas formas de intoxicacom da 
opiniom pública?. -Es müi livre 
efe recorrer a certas formas de 
intoxicac;om da opiniom·pública, 
más considero-me com direito a 
pedir-te que nom o fagas em 
nome de todo o independentis.: 
mo galego, porque como míni-

mo hai um que nom coincide 
contigo. 

ISIDORO PADIM CORTEGOSO 
Cadeia de Segóvia (15-12-85) 

COLABORADORES CRITl
COS 

Desde o noso respeito, agarimo 
e colaboración que ternos para 
todos/as os leitores de A.N.T. 
vémonos na obriga de enviar 
esta carta perante o Editorial do 
último número do periódico. 
Para os que teimamos na utopía 
dun periódico nacionalista sen 
máis (nada menos), coidamos 
que inda que utopía é viábel; 
pensamos que A NOSA TERRA 
debe ser o vocei ro de todos os 
naciona)istas, desde o Partido 
Galeguista até os arredistas. 

Sen afondar no seu contido, o 
Editorial evidénciase claramente 
partidário e xustificativo cara o 
cámbio táctico dunha determi
nada opción política, reduce a 
sua análise do aspecto parla
mentário a unha "componenda" 
C.P.-PSOE frente a un BNG si
lenciado, cando resulta evidente 
a preséncia do parlamentário de 
E.G. que, góstenos ou non, le
vou a cabo un traballo que non 
pasou desapercebido a amplos 
sectores da nosa sociedade. 

Coidamos que ao periódico 
débeselle dar un enfoque máis 
amplo, participativo como lugar 
de encontro, reflexión e tamén 
de crítica, que ~ditoriais como o 
mentado son obstáculos para 
conquerir a publicación que to
dos os nacionalistas deberíamos 
arelar. 

X.M. SALGADO (B.N.G.) 
XAN MANUEL ESTEVEZ (PSG-EG) 

(Vigo) 

POR UN ROCK RADICAL 
GAL EGO 

De todos é coñecido que hoxe 
en día o feito musical galega 

.. está capitalizado pola tan · caca
-- rexada "movida viguesa". E a 

verdade é que un xa está bas-
tante farto do cachondeo e ma
moneo que se traen os grupos 
deses lares. O seu modernismo 
chefra xa de máis. -

Dunha banda case todos os 
grupos galegas de rock despré
cian o noso idioma (lémbranse 
das declaracións de Siniestro 
Total en ANT, n°1261 ?) e fan uso 
case exclusivo do castellano. 
Neste sentido ternos que aplau
dir a iniciativa tomada por Os 
Resentidos, que fan do. galega 
unha verdade1ra frente de loita. 

Doutra banda a temática das 
suas cancións oferecen a. visión 
dunha Galiza caribeña, irreal ~ 
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descafeinada, na que semella 
que non pasa nen acontece ren. 
Por mais que me esforzo non 
consigo ver máis que cachon
deo e pitorreo, ás veces tan bur
do que raia coa estupidez. Sen 
ir mais lonxe aí ternos o exem
plo dos lucenses Semen Up que 
resulta que agora teñen inventa
do o rock pornográfico. E ainda 
estarán orgullosos .. .! 

Acaso palabras como "milita
rismo", "paro", "reconversión", 
"drogas", "represión", "perigo 
nuclear", " liberación nacional", 
etc., non vos din nada? Ou aca
so vividas á marxe? Cando vos 
daredes canta de que se pode 
facer unha música divertida -
xa que tal parece ser o vaso 
empeño- e á vez comprometi
da coa realidade social e nacio
nal de Galiza? 

Por todo isto eu vexo positivo 
para Galiza que se paoténcie, 
como xa se fixo en Euskadi, a 
existéncia dun rock -non todo 
vai ser pandeiros e gaitas, ou?
, radical -comprometido coa 
realidade galega-, e galego -
íso, en galego-. Ademais, des
te xeito aos partidos revolucio
nários galegas ábreselle así 
unha nova porta que lles permi
te conectar máis directamente 
coa mocidade; o éxito da cam
paña que HB flxo en Euskadi 
baixo o lema "Euskadi alegre e 
combativa" -pala que pasaron 
grupos como Kortatu, Vómito 
Social, Zicatriz, La Polla Re
cords, Ramoncfn ... ,- faime 
pensar que al~o semellante se
ria de gran utihdade para a nasa 
Gal iza. 

L. F. R. (IRUN) 

CAMBIO DE PRECIO 
Como xa anunclabamos no núme
ro anterior, co apllcacl6n do 1 V A 
( 1 mposto do Valor Acrecentado), 
prodúcese un incremento nos 
costes de produclón da meirande 
parte das publlcaclóns periódicas 
aoque A NOSA TERRA non po
de sustraerse. O incremento, ao 
Igual que nos dlárlos, supón unha 
suba do vinte por canto. 

FE DE ERRATAS 

No artigo de Ramón Muñiz publi
cado ti0 número anterior, e na sua 
derradelra columna, a continua
ción de " ... pero como partido 
subrogábel que é, estará' moi con
dicionado na sua"evolución pela 
utilidade ao sistema". A continua
ción debera ir a seguinte frase, 
"Terceira.- A clarificación sobre 
os papeis que . ~umple o BNG e 
EG-PSG no sistema invalida .. .', e 
continúa o xa publicado. 



Un sector a QUnto de reconvertir ------

·chequeo á situación sanitária 
Os temas sanitários están permanentemente de 

actualidade. Aos problemas da infraestructura da 
comarca viguesa, hai que unirlle nestes últimos 

tempos os casos de hepatites en Sarria e Chantada, 
ou a polémica en torno a privatización do Hospital 

Municipal "La Baca" de A Coruña. Ramón 
Muncharaz, membro do Consello Galego da Saude, 
analízanos aquí a situación sanitária de Galiza que 
para o autor está a sufrir os problemas de "unha 

industria máis a reconvertir". 

En Galiza están agudizadas to
das as contradicións do sistema 
sanitário estatal. Se considera
mos dunha banda a realidade 
do noso atraso económico, so
cial e cultural, e se entendemos 
que a Saúde, e polo tanto o -de
senrolo da Sanidade, están en 
realción directa con estas cues
tións, pódese entender doada
mente que Galiza teña hoxe un 
importante nivel de subdesenro
lo sanitário, o cal podémolo ob
xectivar: 

1 Prevaléncia de doéncias 
cuxa erradicación está en 
relación co progreso e 

condicións de vida dos pavos: 
(bócio, tuberculosa, heredo-de
xenerativas, zoonoses, transmi
síbeis, infecciosas, etc.). Este 
feito pon ao descuberto ade
mais a falta de incidéncia do ac
tual aparello sanitário galega 
{Xunta-Deputacións-INSALUD) 
en cuestións tan básicas e prio
ritárias como son a planificación 
e control da natalidade, preven
ción e educación sanitária, sa
neamento ambiental, etc., im
prescindíbeis cara a a unha 
abeiraxe axeitada das mesmas. 

Non é pois casualidade que a 
tasa máis alta de mortalidade in
fantil (21,65/mil nacidos vivos) 
sexa a de Ourense (Estado es
pañol 14,43) que ocupa o derra
deiro lugar de todo o Estado es
pañol na capacidade adquisitiva 
por habttante e ano, e que Gali
za ocupe o primeiro lugar do Es
tado en mortalidade de nenos 
menores de 5 anos, mortalidade 
global e méis en certas enfermi
dades de declaración obrigató
ria (primelro lugar do Estado en 
casos de sarampelo: 9.047 en 
1984, e 4° posto en febre tifoi
dea (690 casos) e infeccións 
meningocóclcas: 360 casos ta
mén no mesmo ano 1984). Nen
gunha casualidade resulta ser 
que Galiza sexa dos pavos do 
Estado español cunha rede de 
servizos hospitalários máis insu
ficiente e cunha cobertura de 
profesionais sanitários moi por 
baixo da média estatal: 

Jización. 

Distribución dos leitos hospi
talários en Galiza nos sectores 
público e privado. 
NÜMERO DE LEITOS 
NO SECTOR PRIVADO 
........................................ 27.058 
NMERO DE LEITOS 
NO SECTOR PÜBLICO .. 8.568 
TOTAL ........................... 35.626 

Número de institucións sanitá
rias en Galiza segundo a sua de
pendéncia. 

DEPENDENCIA 
INSTITUCIONAL 

nº de 
centros 

Privados 64 
INSALUD 10 · 
AISN (xa transferidos) 6 
Deputacións 7 
lgrexa 1 
Concellos 2 
Cruz Vermella 1 
Benéfico Particular 1 
Ministério de Educación 1 
TOTAL 93 

Número de profisionais sanitários (por 10.000 habitantes). 
médicos 

Gal iza 14,9 
España 22, 1 

2 A esta insuficiente dota
ción de recursos da rede 
asistencial témoslle que 

engadir a sua desaxeitada distri
bución e falta de funcionalidade, 
recoñecida incluso polos ac
tuais xestores do INSALUD en 
Gal iza (1 ). Existe un ha multide
pendéncia institucional que pro
duce a descoordenación dos 
distintos servizos sa,nitários do 
país e máis un forte sector sani
tário privado que a nivel hospi
talário representa e 70% do to
tal das institucións sanitárias 
galegas e o 76% do total das 
iostitucións sanitárias galegas e 
o 76% das unidades de hospita-

A.T.S. Farmacéuticos 
18,7 4,1 
33,4 6,2 

O único subsector da Sanidade 
onde as unidades de Hospitali
zación do sector público supe
ran ás do privado é o da Saúde 
Mental. Este feito paradoxica
mente é de máxima gravidade 
se ternos en conta quemáis do 
90& das unidades de hospitali
zación psiquiátricas están espa
lladas nos catro manicómios ga
legas (tres deles dependentes 
das respectivas Deputacións 
Provinciais e un, o de Toén en 
Ourense, transferído da AISN). 

3 A falta de axeitamento 
entre as necesidades sa
n itárias rea.is e a distribu-

ción e funcionalidade dos ser
vizos, (consecuéncia do crité
rio ·economicista que confunde 
deliberadamente "necesidade 
real" con "demanda"7, produ
ce a sua conseguinte satura
ción duplicidade de funcións 
e p~lo tanto unha 1.nfrau!ili~a
ción dos recursos d1sponibe1s. 
Este feito está agravado aínda 
máis pota falta absoluta de ac-

. tuacions no eido da preven-

Número de centros psiquiátri
cos en Galiza segundo a sua 

dependéncia institucional. 
PRIVADOS 8 
OtPUTACIÓNS 3 
AINS(transferidos) 1 
Total 12 

Distribución dos leitos psi
quiátricos nos sectores públi-

co e privado. 
Leitos psiquiátricos no sector 
público ............................ 1.906 
Leitos psiquiátricos no sector 
privado .............................. 192 
TOTAL ............................. 2.098 

ción e asisténcia primária o cal 
repercute nun medre excesivo 
das demandas de atención sa
nitária que despois son medi
calizadas ás veces dun xeito 
iatróxeno: Aproximadamente 
un 4% dos ingresos en hospi
tais para someterse a interven
cións de ciruxia plástica ma
rren por algun tipo de compli
cacións. Un 3/10 mil das cha
madas intervencións quirúrxi
cas "brancas", (fimoses, amig
dalectomias, etc), rematan en 
morte por algunha complica
ción, (un número importante 
tendo en canta que represen
tan 30.000 intervencións por fi
moses/ano e 74.000 amigda
lectomias/ano no Estado espa-· 
ñol). O 2,3% das altas hospita
lárias son por falecimento, 
(dse cada 5 persoas 1 morre 
nalgun hospital) -o cal repre
senta que cada ano morren 
máis de 75.000 persoas nos 
hospitais do Estado 

" 

O carácter desigual e de
pendente do desenrolo 
económico galega fica 

producido no eido sanitário. 
Os actuais recursos do sector, 
ademais. de ser i_nsuficientes, 
están concentrados nós nú
cleos urbanos, mentres o meio 
rural, (que evidentemente é o 
máis necesitado), segue a es-

tar moi deficientemente aten
. dido, (nalgúns casos sen co
bertura sanitárria nengunha) e 
o paro dos traballadores da 
Sanidade segue a medrar cada 
ano (actualmente existen máis 
de 3.600 profisionais sanita
rios en paro rexistados en Ga
liza). O paro afecta tamén a 
máis de 2.000 médicos. -

Estas contradicións agra
vanse e teñer:i a sua continui-

dade na planificacióñ sanitaria 
do país feita · pola Consellaria 
de Sanidade e Consumo e . 
concretada no Mapa Sanitário 
de Galiza que, (sen entrar por
menorizadamente nunha críti
ca exaustiva), non está axeita
do á realidade social, demo
gráfica, económica e cultural 
do povo galego e adoece de 
dados que indiquen con ob
xectividade as necesidades e· 
recursos sanitários. A~acha, 
pola contra, critérios sanitários 
que de seF tidos en contra po
derian supor, evjdentemente, 
o cuestfonamento, desde a 
base, de toda a actual planifi
cación sanitária (prescíndese 
de indicadores tais como os 
de endemias e zoonoses, sín
dromes dexenerativos, suicí
dios, siniestrabilidade laboral, 
enfermidades mentais, alcoo
lismo, etc), e que indicarían a 
necesidade dunha política sa
nitária de tipo preventivo. 

5 Progresiva penetración · 
en Galiza dos intereses 
das grandes · indústrias 

estatáis e multinacionais que 
se nutren parasitariamente do 
sector sanitário ao estar con
cebido segundo un mode-lo -
consumista: (laboratórios far
macéuticos, empresas cons
trutoras, electro-medicina, bio
tecnoloxia, etc.): A lucrativida
de destas empresas está ·re
troalimentada por un forte cor
porativismo dos estamentos 
sanitários dominantes e .máis 
pola devandita tendénCia á pri
.vatiza~ión e burocratización da 
Sanidade: calcúlase que só un. 
15% da povoación precisa 
asisténcia primária e destes 
non máis dun 5% necesitaría 
hospitalización, (o 0,75% da 
comunidade)', apesar do cal o 
70% dos gastos sanitários in
véstense nas institucións hos
pitalárias. Resulta significativo 
neste sentido que ·os gastos 
previstos para Farmácia nos 

Presupostos Xerais do Estado 
para· o ano 1986, (173.417 mi
llóns), sexan superiores aos 
do ano 1985 en máis de 12.000 
millóns. (.En Galiza o gasto en 
receitas médecas supuxo du
rante o ano 1983.máis de 3.300 
millóns de -pesetas} Oeste xei- · 
to, mentres os gastos en Far
mácia absorben o 16,7% das 
prestacións para asisténcia sa
nitária en Investigación non se 
investe máis que un O, 1 % e en 
Medicina Preventiva un 0,8%. 

Gasto do INSALUD en Farmá-
cia en Galiza (1983). 

Número de receitas 2.047 .572 
Gasto/receita 409,24 pta. 
Gasto/persoa 9.181 pta. 
Gasto TOTAL 3.324 mill./ano 

_ Coincide coa imposición 
dun modelo sanitário "asisten
cialista" dominado polos inte
réses da clasé médica e que 
despraza -á comunidade de 
usuários e traballadores de 
toda participación real na pla
nificación, xestión ou control 
dos programas de Saúciec: (Re
sulta exemplificadora a actuat 
composición do Consello Xe
ral do INSALUD con 2/3 dos 
membros pertencentes ao Go
verno e Empresários, 1/3 de 
sindicatos estatais ·e nengunha 
representación conseguinte
mente de centrais sindicais na
cionalistas' ou minoritárias). 

A nivel asistencial estabe1é
cese , un ríxido e anacrónico 
modelo de xerarquización nos 
servizos, (en bas,e ás presións 
do poder médico), que contra
di as recomendacións de-orga
n~zacións sanitárias como a 
O.M.S. (nada sospeitosa de es
querdismo), no sentido de pu
lar a prática en equipos e dar
lle un sentido comunitário e 
multidisciplinar. 

lsto compleméntase coa 
existéncia dun marco de rela
cións laborais que non só re
sulta alleo ás problemáticas 
específicas dos traballadores/ 
as galegas/as senón que, ade
mais, mantén as mesmas arbi- ' 
trariedades antiobreiras do Es
tatuto dos Traballadores, (des
pido ceibe, · -,,movilidade do 
persoal", etc.). A patro.nal pri
vada do sector ficé! protexida 
cun sistema de concertacións 
económicas que lles mántén 
na titularidade dos centros sen 
ter que asumir compromiso 
a_sistencial nengun, (a empre
sa privada non vai colaborar 
nunca no desenrolo de plans 
sanitários que non primen os 
critérios de lucratividade), e 
sen riscos de posíb_eis perdas. 

6A política sanitária, supe
ditada aos intereses do 
gran capital e modelada 

en función das presións corpo
rativistas dos seus éstamentos 
dominantes, -adoecente dun 
sentido comunitário e preven
tivo, feita á marxe das necesi
dades sanitárias reais e sen 

· uriha participación _real da co
munidade, atópase agora afor
talada cun disposítivo legal, 
(Lei Xeral de Sanidade), que 
fai ainda máis difícil darlle 
uríha alternativa á caótica si
tuación actual. Concebir a Sa
nidade como unha empresa 
máis e analizar ás necesidades 
en termos de "demanda", os 
recursos como "capital dispo
níbel ". e "oferta", etc., repre
sentan a aberrante contradi
ción do sistema riun sector 
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cuxa función esencial está no 
contexto dunha méllora nas 
condicións de yida da colecti
vidade e carregada de tantas 
conotacións éticas. 

Pero a realidade é outra moi 
distinta: As desigualdades re
prodúcense e faise certo o 
provérbio italiano de que " ~ 
medicina é a Ciéncia que di 
aos probes cómo se poderian 
curar se fosen ricos". O Estado 
español fináncia- cun 21 % os 
gastos da Seguridade Social 
en Sanidade mentres un 76% 
segue a estar financiado polas 
"cuotas" dos traballadores e 
empresários (estes cotizan 
parte da plusvalia resultado da 
explotación, co cal o trabal.la
dor resulta oprimido po_r parti-

. da doble): 

· Párticipación do Estado . Espa
ñol na financiación do gasto 
sanitário previsto nos presu
postos Xerais do Estado para 
1986. 

C.otízacións (cuotas) .: ..... 76% 
Estado ............ : .. '. .............. 2~% . 
Outras .'. ....................... : ...... 3% 

·calcúlase que aproximada
mente o 2,6% do presuposto 
económico dunha familia in
véstese en cuestións sanitárias 
(1,2% en gastos farmacéuticos 
e 1,4% en cuotas a seguros). 
O teorema de Watson (o sec
tor privado vive a expensas do 

. mal funcionamento do públi
co), confirmase: no Estado es- . 
pañol máis de 4 millóns. dE} 
asegurados (cotizantes pa~an 
simultaneamente algun · tipo 
de seguro privado de enfermi
dade onde son ·asistidos por 
médicos que traballan no sec
tor público (o 8.4% dos médi
cos traballan ao mesmo tem
po nQs dous sectores). . 

7 Estabelécese un ríxido . 
control estatal sobre o 
xeito de financiación, 

control do gasto e planifica
ción sanitária de Galiza (ver 
Leí Xeral de San.idade, Títulos 
11 e 111) no contexto do referido 
na devandita Lei .para a "orga~ 
nización sanitária das Comuni
dades Aútónomas". Dous or
ganismos Hpicamente c~nt~a
listas (Corisello lntertemtonal 
do Sistema Nacional de Saúde 
e Alta Inspección do Estado), 
anulan na prática toda posibili
dade de planificar a Sanidade 
no noso país doutro xeito que 
non sexa fiel reprodución dqs 
intereses estatais. 

O referido anteriormente so
bre a auséncia de ·participa
ción dos usuários nos distin
tos niveis de · planificación e 

:X:estión sanitarias a escala es
tatal, reprodúcese e poténcia 
para Gal.iza: 

Niveis organizativos ~ de re
presentatividade das Areas de 
Saúde para Galiza segundo o 
disposto na Lei Xeral de Sani
dade para as Comunidades 
Autónomas. 

CONSELLO DE SAÜDE DE AREA 

Corporacións locais (alcal~es e 
concellais ......................... 50% . 
Profesionais sanitários titula-

- dos .......... .................. .' ....... 25o/o 
Administración sanitária (de
signados pala Xunta) ..... 25% 

CONSELLO DE DIRECC. AREA 

Nomeados pola Xunta ... 60% 
Corporacións -loca is ........ 40% 

XERENTE DA AREA 

(Nom~ad<? pojo Concello de 
Dirección de Area a proposta 
da Xunta e só pode ser cesado 
nas suas funcións a proposta 
da· Xunta). 

n este contexto .xe_ral argu- . 
mentar, como fa1 a Xunta 
de Galita, que o proble-. 

ma fundamental da política.sa
nitária é o retraso· ha conce
sión de "transferéncias" non 
resulta ser máis que a xustifi
cación.dunha evidente incapa
cidade tanto para presionar 
activam~nte coma para darlle 

uo único subsector da 
Sanidade onde as 
unidades de 
hospitali'zación do sector 
público superan ás do 
privado é o da Saúde 
Mental" 

"O paro dos traballadores 
da sanidade segue a 
medrar cada ano" 

11 A medicina é a ciéncia · 
que di aos pobres como 
se poderian curar se 
.fosen 'ricos". 

11 A luáatividade das 
empresas sanitárias esá 
retroalimentada por un 
forte corporativismo" 

"Os intereses da clase 
médica desprazan aos 
usuários e traballadores 
de toda participación real 
na planificación" 

a este país alternativas axeita
das e non será outra cousa 
que "pasarse os trastos de 
matar" como se diria no argot 
taurino. A desatención na cal 
se atopan problemáticas tan 
graves como as derivadas dun 
des·axeitado programa de pla
nificación da nadalidade e 
orientación sexual, morbilida
de infantil, saúde mental, al
cool ismo, drogodependéncias, 
reabilitación, minusválidos, 
terceira idade, etc., etc., non é 
máis que a sua consecuéncia 
lóxica: a indústria sanitária ·re
presenta hoxe unha peza im
prescindíbel do sistema capi
talista para asegurar a conser
vación da forza de traballo ex
plotábel ou reparar co mínimo 
gasto e no mínimo tempo. Ao 
sistema sempre lle resultará 
máis 11 barato" curar ao obreiro 
que substituilo e tamén moito 
máis rendábel estabelecer sis
temas de "cura" nas empresas 
que controles do risco. 

Moitos usuários, agás aque
les achegados ao tema, seica 
non entenden o significado de 
toda esta arañeira político-le
gal e de intereses tan diversos 
que están a determinar hoxe o 
deterioro da asisténcia sanitá
ria no naso país. Pero todos 
coñecen pola própria expe
riéncia cómo funcionan as ac
tuais institucións e servizos sa
nitários, das "colas" de espera 

para collar "número" nos am
bulatórios, das horas perdidas 
esperando o turno de consulta 
para despois ser ." despachado/ 
a" en dous mirrntos polo mé- · 
dico/a de cupo cun feixe de re-. 
cetas e al~un que outro "vo
lante-P-1 O', do negócio redon
do das consultas privadas dos 
mesmos médicos que traba
llan nos centros públicos, etc. 

Rematar cos ghettos sanitá
rios (manicóminos, centros de 
drogas e alcoolismo, reabilita
ción de minusválidos e dismi
nuídos psíquicos) e xerar alter
nativas dignas e comunitárias. 
Rachar coas pensións --esmo-

· 1a do F.N.A.S. Facer posíbel 
que as mulleres galegas dis
poñan de todas as garantías 
sanitárias e de axuda social 
que precisen tanto no control 
da nadalidade como para a in
terrupción voluntária do em
barazo. Suprimir as desigual
dades no sector sanitário pro
duto da especulación e elitis
mo. Formar aos novos profi 
sionais da Sanidade e reciclar 
aos actuais para unha prática 
comunitária, preventiva e 
adaptada ás necesidades do 
noso país. Educar sanitaria
mente á povoación de acordo 
coas suas demandas concre
tas (coas suas necesidades) e 
non dun xeito paternalista, 
medicalizante e elitista como 
se concebe na Lei Xeral de Sa
nidade ou se está a desenrolar 
pola Consella ria de Sanidade e 
Consumo da Xunta ): os 
123.425.766 millóns gastados 
pola Xunta através da Conse
llaria de Traballo Seguranza 
Social e Emigración no ano 
1984 para subvención institu
cional á drogodependéncia 
non fixo parar (todo o contrá
rio) a incidéncia do problema 
de evidente orixe socia l e que 
polo tanto é preciso m ixtifica r 
e medicalízar. Vixilar polas 
condicións de salubridade do 
meio ambiente elim inando os 
factores de contaminación e 
construcións que estraguen o 
noso ecosistema ... 

Todas estas cuestións, entre 
moitas outras non son hoxe 
máis que desexos utópicos a 
luz da actual lexislación sanitá 
ria e tendo en canta a actual 
composición das relacións de 
poder político en Galiza. 

(1) " Realldade e Necesidade de 
Asisténcia Sanitária a nivel de enfer
maria na Comunidade Autónoma de 
Galiza". Provincia de A Coruña. Di
rección Comisionada do Ministério 
de Sanidade e Consumo. 

RAMON MUNCHARAZ 
Membro do Consello Galego 

da Saude 

O·Axuntamento de A Coruña privatiza o Hospital Labaca 
O Hospital Labaca de A Coruña, dependente do Concello 
vai pasar a mans privadas concretamente ao Centro · 
Oncolóxico Rexional. ·A operación forma .P arte do deseño 
da P-Olítica socialista para os conc;ellos~ apricada nalguns 
con -menos 11 escrúpulos~' que noutros, desprenderse 
daqueles servicios· municipalizados, entre os que se 
encontran os sociais, que dan perda para as arcas 
municipais. Ainda que tamén se .afirma que hai outras 
connivencias. 

O Hospital La Baca de A Coru
ña ten unha gran tradición na 
cidade e un gran cariño no co
razón de moitos. Alí naceron 
unha boa parte dos actuais co-

. ruñeses e alí curaron moitos 
necesitados que por non ter 
nen tiñan onde cairse mortos 
e menos Seguridade Social. O 
Hospital La Baca é unha insti
tución que . agora o Axunta
mento pretende destruir ao 
poñela en mans privadas se
guindo unha política rentabi
lista de desprenderse daque
les servicios que lle sexan de
ficitarios. Claro está, os servi
cios_so~i_aiª entran para eles. 
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entre os áeficitarios. Esta polí
tica, · ·aplicada polo · 'Axun~~
mento de A Coruña con ma1s 
intensidade se cabe, é común 
a maioria dos axuntamentos 
nos que goberna o PSOE, en
tre eles-o de Vigo, que tamén 
ten anunciado que· vai privati- · 
zar determinados servicios. En 
A Coruña Francisco Vázquez 
afirmou igoalmente . que v_ai 
privatizar o matadeiro e a esta
ción de autobuses. 

FAVORECER 
INTERESES PRIVADOS 

Neste caso, como nalguns 

máis, esta privatización favo
recen claramente intereses pri
vados senda calificada por al
gún médico, traballador do 
centro, como "pírrica". 

Xuzguen vostedes o trato: 
"concesión por cincuenta 
anos, trinta millóns cada ano, 
trinta de entrada con 3 anos de 
carencia"'. O Axuntamento o 
ano pasado gastouse en arra
nxos máis de trescentos mi-

-" llóns d~ pesetas, modernizan
do as instalacións e material 
para adaptalo as necesidades 

. dun hospital xeral con vistas 
ao convenio do INSALUD. 

O ponente de Sanidade, Sr. · 
Campos Romay, afirmaba 
unha e outra vez que de nin
gunha. maneira se ía privatizar 
"Labaca". 

Por outra banda o PSOE in
clUia no seu programa cara as 
eleccións municipais o seguin
te: "potenciación do hospital · 
municipal como base da p·olíti
ca asistencial sanitaria a co
munidade. Consolidando a 

sua vinculación á rede pública 
asistencia I". 

Este ano estaba tamén a 
punto de firmarse o convenio, 
pero surxiro'n problemas aos 
que non son alleos os enfren
tamentos entre o Coordinador 
do INSALUD par~ Galiza, Caro 
Dobón, e Francisco Vázquez, o 
que foi aproveitad.o por este 
para desfacerse do hospital, 
rompendo o acordo co INSA
LUD e sen ter avisado a outros 
centros da Seguridade Social 
que se viron sensibelmente 
afectados ao aumentar a de-
manda de servicios. · 

o paso da venda foj rápido, 
ainda que desde habia tempo 
se viñan comentando supos
tas saidas. 

Así ofreceuselle a universi
dade de Navarra para que pui
desen facer alí prácticas os es
tudantes de mediciña. A ope
ración non foi adiante. 

Falábase tamén de que o 
sector máis reaccionario da 
mediciña coruñesa estaba vi-

vamente interesado na sua ad
quisición; ainda que ao fin 
tampouco se levou a cabo a 
venda. 

Agora o centro pasará a es
pecializarse en enfermedades 
cancrosas criando, ademáis da 
problemática da privatización 
da sanidade -actitude a todas 
luces regresiva e antisocial
un problema social para os 
traballadores do devandito 
centro pois non son na sua 
maioria con'tratados, sendo 
previsibel o seu despido ao 
necesitar persoal especia.liza~ 
do noutras matéria~ son nece
sárias antes , para un hospital 
xeral. . Esto tampouco foi tido 
en conta na venda. 

Por outra banda nos menti
deiros coruñeses falase das re
lacións entre os mandamáis 
municipais e alguns dos com-

,...pradores do Hospital. Rela
ción~ que tamén foron men
cionadas a respeito doutras · 
decisións municipais. 

·_ B. LAXE 

E 
A 
,, /J 
de 
ca 
Cé 
ta 
pr 
e 
ot 
d~ 
ql 
ge 
dé 
si1 

~! 
fil 
a< 
ol 
81 

S< 
e 
o 
R 
ei 
b 
t< 
tE 



am
idas 
;u Ita 
ado/ 
mé

:? re
"vo-· 
fon
dos 
aba-
etc. 

nitá
s de 
ilita
smi
lter
rias. 
mo
;íbel 
dis-

1ti as 
>cial 
ltrol 
3 in
em
ual
pro
itis
rofi
ciar 
1tica 

e 
do 

1ria-
1rdo 
ere
s) e 
sta, 
1mo 
Sa
o lar 
fo e 

os 
dos 
)Se

n za 
ano 
:itu
icia 
trá-
1m a 
que 
icar 
>las 
do 
os 

, e 
n o 

itre 
oxe 
s a 
1itá
ual 
de 

de 
iter
a de 

Di
érlo 

RAZ 
ego 
ude 

3d-
fin 
1 a 

es-
les 
da 
ón 
las 
1-
os 
ito 
.ua 
do 

ªº za-
::e-
tal 
do 

1ti-
re-
áis 
m-
la-
m-
·as 

J<E 

~ 

1986;, centenario do nacimento de_ Daniel 

Duas conceicións· diferentes 
enfréntanse no Ano de Castelao 
A designación de 1986 copmo 
11 Ano de Castel a o" ten orixi na
do,xa na sua xénese, polé~i
cas. Solicitado poi.a Fundac1c;>n 
Castelao e o Partido Galegu1s
ta Nacionalista, para que fose 
proclamada polo parlamento, 
e cando -pese ao retraso 
abrigado polo ~róprio calen
dário deste- as1 se esperaba 
que sucedese a Xunta descol
gouse facendo a declaración 
da data por decreto. O feito é 
significativo se lembramos 
que, cando a traida dos restos 
de Castelao, fixérase moito 
fincapé en que aquel era un 
acordo unánime (coa auséncia 
abrigada dos deputados do 
BNG) do Parlamento. 

O 7 de Xaneiro -neste mes 
son os aniversários da morte 
e do nacimento de Castelao-,
os actos concentráronse en 
Rianxo e en Compostela, onde 
están os seus restos. En am
bas e duas povoacións os ac
tos foron dobles. En Compos
tela facia o seu primeiro acto 
público a "Fundación Caste
lao", que conxuntamente co 
Partido Galeguista levou a 
cabo unha oferenda floral na 
tumba de Castelao, no Pan
teón de Galegas Ilustres, no 
que ademáis dun acto relixio
so, dixo unhas palabras Ra
món Martlnez López chaman
do a que o acto non fose máis 
que o comezo dun ano de re
cuperación da memória de 
Castelao. No Panteón estivo 
tamén a irmán de Daniel, Tere
sa Castelao, e por parte insti
tucional hai que constatar a 
preséncia, a título personal, de 
Paz Lamela -Directora de Po
lítica Linguística-; e Moreira 

Matalobos -Director Xeral de 
Cultura-. O outro acto de 
Santiago consistiu na oferen
da floral do PSG-EG -o seu 
secretariado nacional-, ·en 
Bonaval, no que Camilo No
gueira insistiu no argumento 
xa exposto no 1984 "Castelao 
é de todos, e é bó que esteña 
aquí como elemento referen
cial para a construcción nacio
nal de Galicia". 

COMISION PRO-CENTENARIO 
E BNG EN RIANXO 

Na tarde confluiron n~ pavo 
natal de Castelao dous actos. 
O primeiro deles era organiza
do pala Comisión Pro-Cente
nário, un organismo de carác
ter municipal, que espallou 
polos locais públicos de Ria
nxo carteis lembrando a Cas
telao, e consistiu nunha ofe
renda floral (duas corcas de 
caraveis roxos e unha forman
do a bandeira galega), seguida 
dunha misa. O acto, tamén 
apoiado pala Fundación Caste
lao, contou coa preséncia de 
Teresa Castelao 

· e serviu de apresenta
c1on da comisión popular na 
que se integran os centros cul
turais, directores das escalas, 
e profisionais de diversos sec
tores. 

Ao acto convocado polo 
BNG asistiron vários cantos de 
persoas, que se concentraron 
diante do busto situado no pa
seo de A Ribeira, que se en
contraba cuberto cunha ban
deira nacionalista. Ali intervíu 
Anxo Vidal (concellal naciona-

lista en Rianxo) e Manuel Ma
ria, quen recitou un seu poe
ma a Castelao e outro de Ra
món Cabanillas. Os presentes 
dirixíronse despois a un cine 
da vila onde interviron nun mi
tin Bautista Alvarez e Xosé 
Manuel Beiras. · 

No mitin Bautista Alvarez 
lembrou como parece ainda 
actuante a consigna da Direc
ción General de Prensa no ano 
1950 na que se recomendaba, 
en caso de resaltar a sua acti-

vidade política, "mencionar 
que aquella fue errada y que 
se . espera de la misericordia 
·de Dios el perdón de sus peca-
dos": e engadiase .a proibición 
de mencionar o "Sempr~ en 
Galiza" e os seus albumes de 
dibuxos sobre a Guerra Civil e 
"se elogiarán del fallecido sus 
características de humorista, 
literato y caricaturista'¡; Bautis
ta Alvarez referiuse aos acon
tecimentos do 28 ·de Xuño de 
1984, "nos que o BNG de4 
unha resposta aos partidos au-, 
tonómicos", e foi moi duro ao 
calificar aos participantes na
quelas xornadas "Rosón afir
maba .coa estilográfica de Cas-

. tela o a chegada dos restos, el ' 
que noutros·tempos perseguiu 
e diezmou as filas do PG en 

~ Lugo:.. traidos por un Parla-~ 
mento que botaba aos parla
mentários nacionalistas .. ; sa
cionábase e denunciábase a 
locutores de TV por ler "textos 
do BNG ", cando en realidade 
eran párrafos do '~Sempre en 
Galiza". Lembrou, finalmente 
a opinión de Castelao cando 
afirmaba que xa non chegaba 
o Estatuto e que era preciso 
reivindicar o federalismo e a 
soberania política "e se é pre
ciso ser independentista". 

lnterviu despois Xosé Ma
nuel Beiras quen, ademáis de 
chamar a non perder a memó
ria histórica "non hai que es
quecer quen trouxo os restos 
de Castelao", anunciolJ qu·e " .. 
por moito que nós tivésemos 
que facer unha promesa da 
Constitución para poder entrar 
no Parlamento, o BNG xamáis 
vai entrar no colab'oracionis
mo: o~ríganos o he~do po_líti-

O fio quente que une a Castélao con Bóveda 
"Bóveda terá de ser n-um 
mañán próisimo ou lonxano, 
a bandeira da nosa Reden
ción" ("Sempre en Galiza". 
Páx. 431). 

Con estas verbas s1gntt1ca
ba Castelao o seu respeito e 
a ademiración Por Alexandre 
Bóveda, e un certo azar do 
tempo fai coincidir nun mes
mo ano a celebración dos 
aniversários destas duas per
sonalidades fundamentais do 
nacionalismo galega con
temporáneo. 

N1nguén pode hoxe negar 
xa que a obra política de Cas
telao, tanto nos seus textos 
como na sua intervención or
ganizativa, ten axudado a de
finir nidiamente o carácter 
progresista do nacionalismo 
e contr:ibuiu decisivamente{ e 
non só no plano simbólico, a 
decantar os seus aspectos 
máis revolucionários. As in
vestigacións nese terreo dan · 
creto ás interpretacións que 
amosan que nos anos ante
riores ao golpe de estado fas
cista do 1936, Alexandre Bó
veda tivo un papel decisivo 
~o enfocar desas tarefas polí
ticas, e é abondosa a docu
mentación que permite man
ter esa afirmación e na que 
Castelao signa a sua ademi
ración por Bóveda. 

Un morreu fusilado,. por 
defender dando a cara até o 
último momento, a legalida
de republicana e ·as suas 
ideas. O 17. de Agos~o, "Dia 
da G~liza Ma_rtir", Alexandre 

Bóveda asinaba co seu san
gue un compromiso político 
que naqueles anos tamén pa
garon coa vida outros moitos 
homes e mulleres en Galiza 
e en todo o Estado español. 
O outro morreu no exílio e 
mantivo acesa e vertebrada a 
luz do nacionalismo. 

Mais, por qué, institucio
nalmente 1986 é declarado 
"Ano de Castelao" e non for
ma parte Bóveda desa "cele
bración"?. As operacións de 
asimilación son causa bas
tante comun nos nosos dias. 
Sen ir máis lonxe vimos de 
vivir o "Ano de Rosalia" e 
algo sabemos do asunto. Se 
ben a operación de Rosalia 
pode ter tirado froito en moi
tas conciéncias -foron moi
tos anos de "santificación" 
peripatética- é moi dificil 
que se consume esa inten
ción con Castelao, e menos 
podia selo, xa a priori, con 
Bóveda, pala sua marte vio
lenta. 

No 1984 consumouse, coas 
facilidades políticas dun gru
po nominalmente nacionalis
ta, a traida dos restos de Cas
telao. Oueriase desa maneira 
abenzoar a normalidade dun 
proceso institucional que en 
boca de quen os trouxeron 
estaba "definitivamente fina
lizado", e chegaron a afirmar 
que daquela a vontade políti
ca de Castelao estaba conse
gÜida. A posición intransi:. 
xente do nacionalismo radi
cal conseguiu tirarlle o veo a 
esa vergoñenta conducción 

do carpo de Castelao a un 
panteón que, mais que de 
galegas ilustres ten vocación 
de ser de galegas esquenci
dos. Naquelas semanas, e 

· nos meses posteriores, viuse 
moi clara a actitude do po
der: Castelao era un artista 
("polígrafo" era a designa
ción máis metafórica), un es
critor (alguns no seguidismo 
da consigna salen dicer 
"poeta", ·uló os poemas de 
Castelao?), pero nunca a fa- . 
ceta fundamental da sua con
ducta: un político. A reivindi
cación política de Castelao só 
pode ser feita desde a óptica 
nacionalista e desde unha vi
sión revolucionária, e os seus 
textos aí están como proba 
inequívoca. Non só o "Sem
pre en Galiza", ,tan. ·., os 
seus discursos, os seus dibu
xos e o seu labor no exílio,
que haberia "'€1Ue reconstruir , 
pormenorizadamente, e asi 
se fará o dia que todos os 
que interviron neses anos de
cidan dará luz o material que 
a documenta, tan comentado 
e seguramente aclatatório. 

Castelao é de todos? Non, 
sen dúbida. Esas xeneraliza
cións que elevan a "patrimó-

. nio comun de todos" ás per
soas· teñen dificil cónfirma
ción cando se pode esta bel e- -
cer o contraste entre as dife
rentes actitudes políticas e 
éticas. Fixeron chegar a Cas
telao entre Guárdias Civis e 
rodeárono de moitos dos que 
non podian · tolerar -só uns 

anos antes- nada do ideal 
de Castelao e fixeron o posi
bel para silencialo. Facén
doos pór a todos de un en 
un, e en ringleira, haberia 
que ver cantos pasaban por 
asumir nen a metade da obra 
do rianxeiro. Aquela traición, 
porén, consumouse, entre o 
escánda_lo e as cargas poli
ciais, entre os berros e a cen
sura televi·siva, entre o botar
se a man á cabeza farisaico e 
a condena dos nacionalistas 
("ese xoven cos ollos inxec
tados en raiba que camiña fa
natizado palas ruas de San
tiag9 ... " en verbas r~xistra
das. na prensa daqueles dias). 
Castelao, para eles, non era 
nen nacionalista nen, case, 
case, deste mundo. 

A própria xestación do 
"Ano Castelao" é significati
va. ·Reclamada como óbvia 
.desde moitos sectores, e can
do se e~peraba un acordo 
Parlamentário ·ao respeito, 
foi a própria Xunta a que qui
xo anotarse o tanto político e 
fíxoo por decreto. E · os pri
meiros actos .son de cristal: 
ofer'endas de troles e actos 
relixiosos dunha. banda e ac
tos políticos noutra, e a Xun
ta nen sequera está presente 
con algun representante. A 
mellar proba desa sua hipo
tética vontade de esp~llar o 
ideário e o exemplo de Cas
telao podia ser a edición ma
·s1va e a baixo custe do 
"Sempre en Galiza" ~n lu
gar de editar medallas-=- ou 

1 

co e idolóxico de Castelao 
plasmado nos seus textos e na 
sua praxe". 

ACTOS NESTE M~S 

Ain,da que hai previsións para 
todo o ano, neste 30 de Xanei
ro o ·BNG ten anunciado actos 
reivindicativos da figura políti
ca de Castelao nas sete capi
tais galegas. Tamén o concello 
de Rianxo prevé, ademáis 
doutros actos, a actuación da 
Coral Polifónica de Ponteve
dra, da que Castelao foi cofun-

. dador. lgoalmente ese dia está 
prevista a colocación da pri-
meira pedra dun monumento 
na Praza de Galicia de Viana 
do Castelo (Portugal), adicado 
a Castelao. Ao acto, promovi
do pola Asociación de Amiza
de Galiza-Portugal, téñen sido 
convidados os Ministros de 
Educación e Cultura de ambos 
paises. 

Institucionalmente a Xu'nta e 
o Parlamento non teñen apre
sentado nengun tipo de pro
gramación, e a nivel institucio
nal só se coñece a iniciativa, 
de grande envergadura, da e~
posición qi.Je está a preparar· o 
Ministério "de Cultura español 
-ao frente da cal está o histo
riador Xosé Antonio Durán- e 
que despois viria por Galiza, 
prevéndose tamén pendurala 
en Portugal, outras zonas do · 
Estado español e América. 
Dentro dese proxecto do ·go
berno central tamén está a 
posta en marcha, ·por terras 
galegas, dun denominado 
"Tren Castelao". 

X.C. 

que en · todas as escalas se 
coñecese unha completa edi
ción dos seus debuxos, in
cluindo (cántos dos que, ago
ra, falan ben del os asumen?) 
"Milicianos", "Galicia Már
tir", e" Atila en Galicia", todo 
un brado contra o fascismo. 

Pero non. Nada deso vai 
ser realidade. O obxectivo é 
ben distinto e vai ter vários 
fitos, nos próximos 30 del<a
neiro, 28 de Xunio, 2·5 de Xu
llo e 17 de Agosto. Mentras 
tanto o poder' en Madrid 
apóntase un tanto .frente á 
Xunta e inaugura a sua am
pla exposición sobre Caste
lao -por qué non o fixo a 
Xunta?- en Madrid. Como 
aí!tes con Rosalia; quérennos 
convencer da sua "españoli
dade", e non: Castelao era, 
parece absurdo ter que lem
bralo, un nacionalista galego 
e por engadido é proprieda
de da humanidade progresis
ta. 

Como conclusión este 
"Ano Castelao" supón o in
tento de asimilación dun sím
bolo por parte dunha. Xunta 
necesitada de lexitimación e 
a victoria . do nacionalismo 
que consegue introducir ma
sivamente no tecido social 
un valo~ fundamental para 
Galiza. A profundización na 
obra de Castelao -reivindi
cada polos proprios naciona
listas- é unha arma que 
pode queimar ao mesmo go
verno autónomo. 

XAN CARBALLA 
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Discurso de investidura 

Albor leú trinta ·e oito fól • IOS 
Odia 14 Xerardo Fernández Albor, proposto polo Presidente 
do Parlamento para presidir a segunda Xunta autonómica, 
realizou o seu discurso de investidura. O xoves, despois das 
48 horas preceptivas de espera para consultas, os demáis 
grupos parlamentários fixarán as suas_ posicións. Contando -
con que cada grupo ten ;iO minutos para facer a -sua 
exposición ese mesmo xoves poderia producirse xa a 
primeira votación na que, con toda seguridade, Albor ainda 
non vai ser elexido. ' · 

Fernández Albor, candidato á 
presidéncia da Xunta nista se
gunda lexislatura, comezou o 
seu discurso de investidura refe
ríndose a que no primeiro man
dato a · autonomia ainda era 
unha utopía, afirmando que o 
camiño recorrido dende entón 
demostra a eficácia do feito au
tonómico, ainda q.ue matizou 
que non ía . ter a tentación de 
asentárse s·obre da obra feita. 

Anunciou logo algunhas das 
poucas realizacións concretas 
que aparecen ao longo do s'eu 
discurso: "a inauguración do 
edificio parlamentario para 
1987-88" e o asentamento defi
nitivo e adecuado de todalas 
institucións nun prazo similar ao 
fixado para o Parlamento; para 
pasar logo a dicer que a nova le
xislatura, "terá que servir para 
que unha série de novas realiza-. 
cións de caracter institucional e 
cultural, conformen o cadro defi- . 
nitfvo para que b noso povo fixe 
a sua conciénciaa nacional". En
tre istas realizacións citou a Bi
blioteca, a Hemeroteca de Gali
za, a Orquesta Sinfónica e a Fil
moteca como proxección do ac
tual arquivo da imaxe, asi como 
a dotación de estructuras· esta
bles para as aGtividades dramá
ticas. 

Voltando outravolta aos temas 
xerais e aos principios autonó
micos Albor afirmou que esta
mos entrando nunha nova xeira 
"na que o galeguismo non será 
unha actitude intelectual ou sen
timento de xentes punteiras e 
comprometidas, senón que será 
unhé!. condición que abrangue a 
tódos o~ que compoñemos iste . 
povo". . 

Referiuse logo á Ordenación 
Territorial de Galiza que_ "terá 
que afrontarse axiña sobre do 
consenso xeral, cun sistema de 
ponéncias conxuntas, anuncian-
do a intención· de facer un novo 
ordenamento do ensino supe
rior e a revitalización do ·papel 
político da comarca e da parró
quia; .así como a -organización 
xudicial e.a coordenac1ón das di
ferenbtes admainistracións, 
ponto iste vital, dado o posicio
namento de Coalición Galega, 
que· seria_ tocado, outravolta; no 
seu discurso pero sen especifi
car nen aclarar absolutamente 
nada. 
· Tamén entrou no seu discurso 

a tópica esperanza moderniza
dora e a iniciativa de particula
res que se deron a coñecer fóra 
de Europa; pasando máis tarde 
a afirmar que "ternos somentes 
o reto de ir perfecionando a 
obra que xa está encamiñada". 

Pasou logo as referirse á en
trada na CEE e ao reto que re
presenta ainda que diste xeito 
Galiza quedara "inserida nas na-. 
cións que camiñan á cabeza--do -
mundo cara o ano 2000'',, pero 
puntualizou que para iso hai que 
facer "unha reivindicación plena 
das nasas competéncias", de-

- fender .os nasos instrumentos fi
nancieiros de autogoberno e 
trasformar o marco xurídico ga
le9·0, puntos donde existe fric
cions co Goberno central. anun
ciou . tamén ·que se loitará por 
conquerir tódalas transferéncias 
en condicións de ser exercidas, 
cegando incluso ao arbítrio -do 
Tribunal Constitucional, citando 
como caso máis grave o do IN-
SALUD. · . 

Pediu tamén a instalación dun 
foro no que se analicen e discu
tan as posibilidades de Galiza 
afirmando logo nun párrafo con
traditório que "xa non se poden 
p-roclamar que o que - alguns 
chaman rexións estean subordi- · 
nadas ao Estado: esta subordi-

·nación realmente cabe se ·se fala 
de libertade. A libertade non se 

Albor con Cacharro Pardo, en campaña 
. r . 

·compadece coa sumisión e os 
. pobos livres nón obedecen máis 
que as suas leis e os cómpromi
sos que libremente aceptaron"¡ 
sobre todo se se ten en conta 
~ue logo criticou o intento socia-

. lista de, co gallo da integración 
en Europa "vaciarnos de compe
téncias' .; pedindo que se aceite 

· . que as Consellerias máis .impli-

Albor reu 38 fólios e non di
xo nada. Todo era fume. O 
seu discurco moi ben podia 
firmalo o PSOE ou calquera-

. forza non nacionalista. Foi 
unha lectura, ainda que -abu
rrida e longa, ben entonada 
~moito meUor que a do 82, 
neste sentido aínda que sebo
tou, ainda máis que naquela, 
en falta o programa poi ítico, 
feito tantas veces criticado na 
anterior lexislatura), tivo pe
quenos despistes.e onde decia 
"vello galeguista", no que 
se vía a man de Barreiro Ri
vas, Albor mudouno por "ve
llo amante da Terra": O dis
curso navegaba na ambigue
dade máis xen_érica e absolu
ta, usando· a palabra 'nación' 
duas veces re.ferida a Galiza e 
unha a España, por pór un 
exemplo. Xeralidades que es-
taban- tamén presentes á hora 
das formulacións do progra
ma: "equiparación do status ' 
económico dos agricultores"; 
"potenciación dos cultivos 
mariños e da investigación"; 
"potenciación da pequena e 
mediana empresa"; "recupe
ración económica, elimina
ción do desemprego e mellara _ 
da calidade de vida" ... Cando 
expuxo ideas de cámbio, co
mo o do ensino superior, ape-
lou ao consenso pero sen mar
car nen miriimamente a sua 

. posición. O mesmo ocrre· coa 
Lei de Ordenación do Terri

. tório, onde as posicións do 
candidato non se fixaron para 

cadas podan expoñer todos os 
asuntos que. lles afectan. Abo-

. gou pola ampliación dos contac
tos co exterior, principalmente 
os que s~. veñen mantendo co 
norde de Portugal. 

Analizou despois o,s distintos 
sectores comenzando polo agro. 
~l)áiise tópico propondo ac~ 
c1ons tan 1~conclusas como a 

"potenciación da concentración 
parcelaria ou da Extensión Agra
ria" ou a "equiparación do sta
tus económico e social dos agri
cultores", a inda que anunc1ou 
que se potenciarán as agrupa
cións e unións de agricultores, e 
as sociedades Agrarias de 
Transformación. 

Análise parecido fixo do sec-

nada, "potenciación da Pa
rróquia e da comarca", pero, 
cómo?. 

No tema máis espiñento, o 
das Deputacións e o seu con
trol, tamén andou a bailar, 
botoul le a culpa á Constitu
ción de que non se poda rea
lizar un control efectivo, para 
logo .afirmar que non permiti
ra "xestos para a galería, ou 
demagóxia que nada serve", 
en clara alusión a CG, por 
máis que logo ofertase un 
proxecto de lei en ponéncia 
conxunta que estabelecese 
uns ótgaos consultivos, que 
non terian nengun poder real, 

Non se pode dicer que se es
bozase un mínimo programa, 
ainda que ás veces estivese en 
clara contradición coa poi íti
ca levada a cabo nos catro 
aos anteriores (potenciación 
da investigación-desmantela
mento do Plan Marisqueiro; 
galego nos meios de comuni
cación -auséncia de prémios e 

· subvencións aos mei.os inte
gramente en gal ego; te_r en : 
conta a· opinión de todos os 
grupos-rodillo de CP na ante
rior le.>:eislatura; planta de reci
·claxe-conflito _ coa mancomu
nidade de Ferrol; ... ). 

A sua apelación ao consenso 
e ás ponéncias conxuntas non' 
é máis que o froito da situa
ción de maioria simples. O 
mesmo anunciara na anterior 
lexislatura e cando se encon
trou coa maioria absoluta, 
todo mudou. "Palabras .. .', di
ca ,Ceferino Diaz. 

tor pesqueiro onde anunciou a 
intención de •. aumentar as ma
llas, a potenciación dos cultivos 
marinos e a investigación. 

Do sector industrial afirmou 
que o PSOE realizou a reconver
sión contrariamente a como pre
tendia a Xunta e que asi mete
ron a Galiza "nunha situación da 
que lle vai ser difícil sair". 

Anunciou as bases da futura 
acción de Goberno: "a recupera
ción económica, a eliminación 
de desemprego e a millora da 
calidade de vida". 

Anunciou tamén o compromi
so, se sae investido, de afron
tar a elaboración de Plans de Ac
ción Integral das cinco grandes 
rias, cos lóxicos traballos de sa-

O mesmo se lle poderia di
cer a CG, que na anterior 
lexislatura votou en contra 
do control das Deputacións 
polo Parlamento, e que agora 
est-a a poñelo como ponto 
clave para apoiar a Albor. 

Coalición Galega está pondo 
ao ,borde da rotura a CP, cuns 
presidentes das deputacións 
que non queren perder o seu 
poder, e un Fraga que precisa 
o Goberno galego para seguir 
aspirando, minimamente á 
Moncloa. No meio Barreiro, o 
home de Fraga, leva os paus, 
e Albor, que sairá beneficia
do, anda sobrevoando e de 
compracente. 

CG, con esta bomba de relo
xria, trata de desfacer a CP 
sumida en liortas internas, e 
poda que alargue, ainda máis, 
na segunda votación a incerti
dme. 

O PSOE quereria apoiar a 
Fraga, pero, coas eleicións á 
vista, . non pode repetir os 
pactos sellados para as muni
cipais. O seu 11goberno de 
progreso" é unha cortina de 
fume e póderia esfumarse 
11en aras da gobernabilidade" 
se Albor non saise elexido nas 
primeiras votacións, e Fraga 
aceitase facer campaña no re
ferendo da OTAN. 

"Lume de Viqueira e fume 
de· leña verde", comentário de 
Xosé Manuel Beiras ao remate. 
da sesión. 

ALFONSO EYRE , 

neamento" e tamén o de "con
servar as máis de cuarenta zo
nas húmidas, costeiras e illas 
con valor ecolóxico", pronun
ciándose tamén polas plantas de 
reciclaxe como método para tra
tar os lixos. 

Puxo como eixo fundamental 
da política cultural a tarefa de 
normalización lingüística asi 
como o uso normal -do galega 
nos médios de comunicación, 
"que presidirá o noso labor". 

Na área de ensino universitá
rio e investigación propuxo un 
proxecto de lei consensuado por 
todos os parlamentários, pero 
sen fixar as directrices. 

Tamén no eido cultural Fer
nández Albor puxo como liña a 
seguir "a estimulación entre a 
administración autonómica e 
aquelas entidades e institucións 
que traballan no mundo da cul
tura". 

No aspecto sanitário anunciu 
que se lle ofrecerá ao povo gale
go "a livre elación de médico e 
centro sanitário", cando se rece
ban as transferéncias penden
tes. 

Na emigración puxo como an
ceio o conseguir a "equipara
ción dos galegas residentes en 

0 
Europa"; entrando seguidamen

'til te no aspecto máis esperado e 
..o conflictivo, ainda que non dixo 
.3 nada novo, ao anunciar cun 
en tono ambiguo: "a descentraliza
º ción administrativa por médio 
~ da articulación de óq~anos pro
~ vinciais", propondo niste aspec-

to un consenso ao nomear unha 
ponéncia que asuma o reto de 
organizar Galiza territorialmente 
e máis adiante, referindose xa 
concretamente ao caso das De
putacións, afirmar que queria 
buscar "unha fórmula que per
mita a prevaléncia dos intereses 
xerais de Galiza, e sexa, ao mes
mo tempo, respetuosas coa au
tonomía que as Deputacións te
ñen recoñocida na Constitu
ción" para afirmar logo que 
"nós non irnos permitir ningun
ha medida que o control da le
galidade constitucional poda 
converter, sen máis, nun xesto 
para a galeria ou nunha doada 
demagóxia que para nada ser
ve", coque viña a rexeitar a pro
posta de CG, sobre o control das 
Deputacións, ponto que separa 
a ambas formacións para poder 
chegar a un acordo co que Albor 
poda ser investido Presidente. 
Ainda que logo o candidato da 
dereita propuxo a creación dun 
proxecto de leí que cree unhos 
órganos consultivos no que se 
poda discutir e adoitar cntérios 
de actuacións concretos, que re
collan e amparen os distintos in
tereses en xogo", co que abria 
novamente unha porta ao enten
demento cos reformistas. 

Convidou logo aos distintos 
~rupos a chegar a un acordo 
institucional nos grandes temas 
e que a iniciativa parlamentária 
sexa exercida polos diversos 
grupos coa constitución dunha 
ponéncia que elabore os textos 
da proposición, moi acorde coa 
sua minoria pero moi lonxe da 
política realizada na anterior le
xislatu ra, sobre todo se ternos 
en conta que tamén propuxo 
que "os grupos parlamentários, 
os do goberno e os da oposición 
estexan abertos ~s influéncias 
das razóns obxectivas", ainda 
que agora a maioria funcione co 
rodillo que CP funcionou ante
riormente. Denunciou o perigo 
de involución do Estado das Au
tonomias pedindo apoio aos 
grupos para que o Goberno cen
tral non provoque a inoperancia 
das autonomias. 

Pediu finalmente que se lle 
permita gobernar, xa que iste 
esforzo debe afectar "a todos os 
grupos por igual", ainda que 
debe ter un alcance distinto se
gundo a proximidade ao grupo 
de goberno", en clara alusión a 
CG. 

Finalmente despois de referir
se a Castelao, "rendíndolle tri
buto a quen tanto loitou pola au
tonomía", pediu a colaboración 
de todos e a confianza da Cáma
ra. A.E. 
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XESUS VEGA 

Aproveitou a visitad~ Carrington para 
dar a imaxe do político que sabe o 
que quer e que está seguro de conse
gui-lo. Felipe Gonzalez non podia fa
cer outra causa di ante do ." cheff" do 
restaurante otánico. Non podia · reco
ñecer o seu fracaso na búsqueda dun
ha solución menos problemática que 
a convocatoria dun referendo para 
confirmar a presencia do Estado espa
ñol na Alianza Atlántica. 

Cando chegou á.Moncloa tiña claro 
que habia que seguir na OTAN. O que 
non sabia era cómo face-lo sen pagar 
un grande coste político por isa. Dei
xou pasar o tempo confiado na perda 
de peso específico dos sentimentos 
anti-otánicos presentes nunha boa 
parte da povoación. AQ.ora, remata
dos todos os prazos pos1beis, tiña que 
dicer con qué cartas pensaba xogar. 

Desacougo 
Compartido 
de perdedor pola vida· e menos nun 
asunto tan . importante como este. 
Nen siquera fixo e.se papel o seu ami
go Gonzalez lax·e e sabia perfecta
mente que o seu partido non ía· gañar 
as eleccions do 24-N. 

cia que depara a liturxia bipartidista 
P.rotagonizan -espectáculos tan arro
gantes como esa recente votación do 
Congreso dos Deputados ratificando a 
presencia do Estado espq¡íol na 
OTAN. Sabian que, nese momenfo, 
,non eran representativos do sentir 
dos seus votantes pero actuaron 
como se quixeran demonstrar que es
tán por riba de opinións tan v1.,1lgares. 
Dese xeito, o Parlamento marcou 
·unha dist~nciq que pode ser confir-
mada o dia do referendo cun resulta
do que abra unha .grave crise de todo 
o sistema político. 

Anunciou que xogaba coas _de refe
rendo. E non puido resistir a tentación ' 
de botar o primeiro farol: "non con
templo a posibilidade de perde-lo". 
¡Qué ía dicer! Que os seus proprios 
inquéritos confirman a viabilidade 
dun resultado desfavorabel aos de
fensores da OTAN? Felipe Gonzalez 
sabe -por un elemental sentido do 
marketing electoral- que non pode ir 

Situado nesa perspectiva, o presi:
dente do governo tenciona presionar 
a Fraga mediante o argumento de que 
vai respetar un posibel resultado con
trário á permanéncia na Alianza Atlán
tica. A postura abstencionista de Coa
·1ición Popular non concorda, certa
mente, coa lóxica dos chamados "in
tereses nacionais" e da non menos ci
tada "razón de Estado". Fraga non 
quer participar no referendo para non · 
ficar subordinado á política guberna
mental e poder aspirar. a unha renda
bilización electoral do eventual fraca
so socialista. A cambio, pode atopar 
a sua tumba política moito antes do 
que él esperaba. O de Vilalba sabe 
que o sucedido con Balbín non é unha 
excepción. Roma non paga traidores 
e Reagan non perdona aos que se 

permiten o luxo de xógar coas éousas 
da .OTAN. Ao Pentágono non lle preo
cupa a cor dos gatos da Moncloa. Só 
lle interesa que cacen ratos cando 
eles ordenen. 

· Ainda que, ao remate, Fraga e Gon
zalez solventen as suas diferencias ac
tuais, non o teñen faci-1. Dispoñen, cer
tamente, da televisión e dos princi
pais meios de comunicación para re
forzar a apoloxía deste idílico euro
peismo onde unhas siglas -CEE
son uti~izadas para suavizar as re
soancias de outras -NATO. Pero te
ñen que aturar o WA, con todas as 
suas letras grabadas a lume lento nos 
petos menos poderosos. E algo máis: 
terán que convencer aos desconcerta
dos paganos do IVA que eses cartos 
deben financiar a compra...dos misi"S 
que a OTAN instalará no Estado espa
ñol denantes de que comece a última 
decada do século XX. 

Pala saida da OTAN e pala soberania nacional 

Gonzalez . e Fr~ga personifican, 
hoxe, o desacougo de duas forzas po-
1 íticas que asisten medrosas ao de
senlace dunha batalla que non saben 
se van gañar. Habituadas á prepoten-

E non os viciños 
éomo afirmaron as notas oficiais. 

Campaña cooxunta das nacións· 
Europeas sen estado 

O CESIO -foi quen impediu ~ 
o. secuestro 
do exiliado cubano en Madrid 

Facer unha campaña conxunta 
sob o lema de "pola saida da 
OTAN e poi a soberania nacio
nal " , foi un dos acordos que 
tomaron as nacións europeas 
sen estado reunidas ao final 
de Decembro en Barcelona. 

Esta campaña concretarase 
no caso do Estado Español 
nunhas xornadas de loita nas 
mesmas datas en todo o Esta
do. Os dias escollidos foron o 
25 e 26 do mes de Xaneiro . En 
Galiza estas accións serán, se
gundo acordo do Consello Na
cional do BNG, movilizacións 
a nivel local, con concentra
cións, manifestacións, carava
nas ou encerros. 

No Conseo tamén se tomou 
o acordo de que Cataláns, Bas
cas e Galegas realizarían mi
tins conxuntos nos que partici
parían representantes das tres 
nacións. Estes mitins serian si
multaneas nas nacións respec
tivas e nas vilas máis impor
tantes. As datas desta celebra
ción ainda non están decididas 
e serán anunciadas tamén en 
rodas de prensa conxunta po
los representantes das tres na
cións. 

Dentro da campaña anti-

Estaria o PSG-EG 

OTAN, o dia dous celebrarase 
unha marcha de Cambados a 
Vilagarcia . Esta marcha está 
apoiada polas organizacións 
políticas e sindicais a esquer
da do PSOE e polos naciona
listas. 

Mentres tanto séguese a es
pecular coa data de celebra
ción do referendo e, ainda que 

diversos portavoces socialis
tas deran xa dia concreto, todo 
parece indicar que esta ainda 
non está fixado concretamen
te, estando o governo a espera 
de coñecer as últimas encues
tas para por dia a celebración 
do plebiscito, segundo a orien
tación e a comenencia de voto 
q~e favoreza ao "si" , 

Bandrés tenta lanzar unha candidatura 
autonómica cara ao_ Parlamento Europeo 
O parlamentário de Euzkadiko 
Ezquerra, Xosé Maria Bandrés, 
está a realizar reunións con di
versos partidos do estado es
pañol con vistas a facer unha 
candidatura conxunta que se 
presentaria ás eleccións ao 

·Parlamento Europeo, do que o 
' político basca é agora parla

mentário mercede ao sorteo 
entre os compoñentes do gru-
po mixto ·no Congreso. . 

.Nesta candidatura participa
rían .part.idos como ó PSG-EG 

e Ezquerda Republicana de Ca
talunya, así" como outras for
macións autonomistas do Pais 
Valenciá, Mallorca, Canarias e 
Anda lucia. 

Non oustante, a intención de 
Bandrés parece ser que é ta
mén a de aglutinar a persoei
ros españois de esquerda non 
adeptos ao PSOE. 

Diversos meios cataláns ca
lificaron xa esta operació11 

como "unha nova Operación 
Roca", pero cara Europa. · 

Ate agora parece que os 
contactos realizados polo polí-: 
tico basco van por bó camiño, 
mentras partidos como o PNV 
están a loitar porque Euskadi 
seña circrus.cripción eleitoral, 
co que terian asegurada a sua 
presencia no Parlamento Euro
peo. O mesmo punto de vista 
a respeito da circruscripción 
eleitoral manteñeno outros 
partidos cataláns e galegas. 

Axentes adscritos ao CESIO 
(Centro de Servicios Informati
vos da Qefensa} foron os. que 
yerdadeiramente impediron o 
mtento ·de detención do cuba
no . Manoel Antoni-Q Sánchez 
~érez, exiliado en Madrid, por 
catro funcionarios da embai
xada do seu país, cando este 
portaba unha carteira cun má
letín con "documentos ·moi 
importantes". 

A versión oficial · dos feítos 
afirmaba que cando catro per
soas armadas interceptaron a 
un viandante e intentaron me
telo nun coche, os viciños da 
rua madrileña da Castellana 

impedirono, abalanzándose 
so~r~ eles e chamando lago a 
pollc1a, cando, segundo puido 
saber A NOSA TERRA, en fon
tes dignas de creto, éses "ciu
dadanos" que nun primeiro 
momento impediron a deten
ción do alto funcionario cuba
no, perteñecente a organismo 
central da economía, que fuxiu 
a España con importantes do
cumentos, eran axentes do 
servício secreto español que 
viñan seguindo ao · exiliado 
desde que este pedira uns dias 
antes asilo político ao goberno 

. Español, feito do que a opi
nión pública nol"! tiña noticia. 

DOCE LAMINAS ESCOLLl
DAS ENTRE AS MILLORES 
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c_omo qúen di-

Eu-non son· 
o que ·VOS 

· trouxestes 
MANUEL LUEIRO REY 

Con este. mesmo tíduo, can
do o esperpent.o. vergoñento 
da ·cheg.ada dos restos de 
Castelao, escrebín UIJ artigo 
en "Espiral" denunciando 
aquela farse; por certo que 
se me censurou a sua publi
cación no "Faro del Lune", 
como na época" franquista 
de máis fervura, ·ainda que 
hoxe, dia 8 de Xane1ro, 
mentras· lle dou forma a es
tas liñas, vexo que "Faro de 
Vigo" (son da mesma em
presa anque traten de decir 
d contrario), no seu editorial 
"En torno a Castelao", 
como se inventase a pólvo
ra dicindo quen foi Castelao 
como artista, como home, 
como vítima dos moitos de 
hoxe que o festexan, trata 
embarulladamente_ de facer
nos crer que hai tres Caste
laos: "existe un Castelao 
que pinta y dibuja, existe un 
Castelao que escribe_ y ha·y 
un tercer Castelao". E decir, 
como se fose a Santísima 
Trinidade, explicada como 
aquel cura cando lle berraba 
ás beatas: 11 A Santísima Tri
nidade, non rompades máis 
a cabeza, é como o nabo, a 
nabiza e máis o grelo, tres 
cousas distintas e unha soia 
cousa". E tratando que es
quezamos o esperpento da 
chegada vergoñenta dos 
restos de Castelao, pero asi 
a todo ensinando a ourella. 

Tamén di o "Faro de 
Vigo", "A pesar de la polé-

. mica que rodea la forma en 
q-ue se llevó a cabo el retor
no de los restos de Alfonso 
Daniel Rodríguez Castelao, 
es un hecho c:le notable sig
nificación, uno de ·esos he
chos que merece ser califi
cado de histólrico". Pois 
'non, dígolle eu. Non pode 
ser considerado un feito his
tórico no sentido vivo da 
historia como semente da 
verdade, a lembranza mer
denta daquel dia. ·E senón 
debemos borralo da memo
ria é para todo o contrario. 
Non para consideralo como 
un feito que poda· cimentar - 1

' 

as nosas r'aices, senón para 
non deixar de ter en conta 
que ainda os corvos seguen 
peteirando a carne podre 
dos cadavres. Eu, lembran-
do a data da morte de caste- -
lao, a quen coñecin sendo 
neno ouvíndolle decir: 

. "Non lle fagades caso aos 
caciques que vos dan unha 
esmola (eran colchóns de 
borra dé tan) 'pra comprar
vos o voto, pois fan como 
Pepa 11 A Loba" que tamén 
lle botaba chourizos . aos 

· cans para que lle deixaran 
roubar''; volverei a repetir 
algo dos versos do meu 
poema que lle adiquei no 
ano 1970 ("Castelao na voz 

· dos poetas". Ediciós do Cas
tro), máis tarde recollido no 
meu libro "Escolma ferida", 
que dicia nalgunhas estro
fas o seguinte: "Daniel, es
críbeche de eiqui~ de xunto 
ao povo /f erto da tua casa 
rianxeira O noso mar de 
Arousa é un neboeiro / e o 
Meco non pendura na fi
gueira. / Hai tristura antre a 
xente, I a xente chora a mar
te que ti sabes, / na ribeira 
hai un cheiro abafante que 
apodrece /as mesmas flores 
roxas da · roseira". Máis 

·'adiante; decíndolle e con
tándolle como estábamos 
vivindo, esplicáballe, "eu 
Jt::ño sede; Daniel, / e auga 
nos falta. I Sede da miña xu
ventuáe primeira, / teño 
sede dos ferros oxidados I 
qi.Je tecen a ·rexa carceleira ". 
E tamén npara darlle unha 
idea do que este;¡ba pasan
do,- aquí na nosa-. terra, ao 

', : (pasa ' páx. 23) 
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"Somos un Rauco a voz de Mikel Zabaltza" 

ldoia Ayerbe e Jon Arretxe, 
supervivintes de lntxaurrondo 

ldoia Ayerbe e Jr:m Arretxe"' foron as .out~as duas persoas detidas 
na madrugada do·26 de Novembro, en que prenderon a Mikel 
Zabaltza. Eles sairon vivos dun calvário qlie -segundo a versión con 

. máis credibilidade_ popular- Mikel non pu ido resistir. ldoia Ayerbe, 
moza de Mikel, estudante_de Xeografia e história, ·tilla de pais xa 
xubila~os, 23 anos -"ainda que na incomunicació_n tan prolongada 
pense1 que xa pasaran moitos anos e cando un Guárdia Civil me 
preguntaba a idade eu crialle candó me decia que non podia telos 
que tiña moitos máis"-, e que no verán ten que percurar trabal10

1 

"para poderme pagar os estudos". Jon Arretxe, 21 anos,. estudante 
~e Bellas Artt:s e,no seu_t~mpo libre cenógrafo dun grupo teatral, 
somo~ §.ete lrfl'!ans, e ~1v1mos todos en casa, tillos de pais _ 

traballadores, e 1so tamen mo botaban en cara, como dicindo -
ironicamente- que só así non se podia manter un ha família". ldoia 
e Jon n.arraro.n para A Nosa Terra, "co ánimo de que todo o mundo 
coñeza o que ali dentro pasa"~ o tránsito espantoso da ·tortura. 

Vos en· todo o proceso teredes 
explorado todas as contradi
cions da desaparición de Mikel... 
· Jon: Un paralelismo curioso é 

gue a primeira vez que me dete..: 
nen tortúranme no monte e nun 
ria. Se eu chego a morrer, fadal-

. mente, tamén seria unha. morte 
por asfíxia e inmersión. Non é 
casual que o fixeran nun rio pois 
así teñen perto un CUéirtel, En
darlaza, e en caso de que se lles 
vaia a man poden montarse 
unha ve_rsi.ón oficial. Outro deta
lle é a tortura aplicada en casas 
particulares e vivencias de Gár
das civis (GC) en lntxaurrondo: 
eran pisos; non unha comisaria, · 
onde topabas aos familiares bai
xando· polas escaleiras, e - en 
caso de control xudicial esa falta 
de oficialidade entorpece cal
quer esclarecimento. 

ldoia: O primeiro é que Mikel 
non sabia nadar e se escollera 
fuxir xamáis o fa ria por un· rio ao 
que tiña _ verdadeiro pánico. A 
versión oficial di que escapou ás 
6 da mañán que é a bora aproxi
mada na que o vin eu por pri
meira vez ... a 40 quilóm.etros de 
Endarlaza. Pasou bastante tem~ 
po até que o vin por segunda 
vez, que foi cando escoitei que 
estaba bastante mal. Nós fala
mos cos viciños de Endarlaza e 
din que nas horas posteriores 
non houbo nengún tipo de ras
treo, que seria lóxico se tivese 
fuxido, e din qu_e ·s~ botou por 
un burato e eu e 1rmans de M1kel 
-que son pastores- témolo in
tentado e é imposíbel sen se 
agarrar ás pedras, e el non tiña 
rabuñazo algún nas roupas. 

Máis ainda. Desaparécelle á 
Garda Civil e a eles aparécelle 
tamén, por máis que os rastreos 
da Cruz Bermella foron ahondó 
minuciosos. E ademáis, hai tem
po afogaran alí dous gárdas e 
un apareceu inteiro pero o ou
tro, aos dous dias, xa ti.ña co
mestos os ollos, ao contrário de 

- Mikel que apareceu · completo · 
nos órganos exteriores débiles 
(ollos, testículos, ... ) e sen nen
gunha mordedura, e ali hai an
guías, troitas, ratas, ... 

Jon.Eu oí,JVino berrar. Cheguei 
ás 6-7 h. e ouvín alaridos de dor 
dun home, que non viñan dun 
intermgatório pois non dicia 
nada. Pen~ei que eran para 
asustarme, pois non sabia de 
m~is detidos. Despois relacio-
netno. · · 

E por qué hai que dar creto á 
GC,..car:ido nunca o tivo? A miña 
detención prodúcese por un 
desple9ue· aparatosísimo, tiran 
aos pa1s ao chan, abrindo port·as 
con metralletas,... Cando me 
meteron no coche puxéronme 
unha capucha, _e ao chegar ao 
monte inmovilizáronme con sa-· 
cos de 'plástico que despoi$ em
brullaron con precinto adesivo, 
de maneira que eu estaba ríxido, 
coimo unha mómia, e así me
tianme na auga. Era imposibel 
fuxir e estás rodeado de poli
cias, polo menos uns dez gárdas 
con cascos de ·mineiro. Así que 
para revisar un zulo ian ir só 
tres, ... e ademáis din que non .ti
ñan porque disparar, como se
nón coñecésemos casos de dis
paros por apañar caracois, nun 
control ou a unha parella dentro 
dun coche. 

Pensadas que a sua morté 
tivo que ver coa vosa posta en 
'libertade? 
. Jon: Penso que non pero si 
notei que o trato ao princípio foi 
durísimo e despois mudou algo. 
Tíñannos que ceibar porque non 
tiñan cargos, pero retivéronnos . 
tres dias en Carabanchel para 
que non intervísemos no asun
to. Amenázante moito con que 
non digas nada, nen fagas rodas 
de prensa. 

ldoia: Non sabia que ·estaba 
detido até que o vin. Pedín que 
lle pasaran un café con leite e é 
cando empeza o bombardeo de 
preguntas sobre onde podia es
tar para facerme crer que fuxira. 
Só en Carabanchel soupen · a 
realidade de Mikel. Penso que o 
noso testimónio quíxose impe
dir que saise á luz pois haberia 
probas, pois o vin á mesma hora 
en que din que se "fugou". A fis
cal queria que estivese de 1 a 3 
meses na cadea e é milagre que 
esté fora. 

Jon: En · Euskad·i a tortura é 
sistemática. Sabiao desde o pri
meiro momento en que vin á 
policia en casa, e no monte esta
ban esperando cos utensílios de 
tortura preparados. E a Mikel 
claro que o torturaron, como a 
todo o mundo. 
ldoia: No pene debéronlle intro-
ducir algo e logo nos testículos 
tiña queimaduras. eles querian 
impedir que víramos o cadaver, 
e a min avisoume unha família 
de que aparecera o cadáver, e 
ao cheJJar non me deixaron 
velo, remdose de min. A família 
enviana a un depósito equivoca
do e eu, que seguira á ambulán
ciá, quero avisará família de ml
kel e non me dehcan usar o telé
fono. · Eles querían facer de in
mediato a autópsia pero eu opú
xenme e conseguimos que esti
vese presente un médico da fa
mília. Nas fotos parece que ten 
ben a cara pero tíñaa destroza· 
da: a frente como se lle puxeran 

A morte de Mikel 
·Todos os forenses que no 
seu momento foron pre~un
tados confirmárono: "pode
se saber a causa final da 
morte, pero se é afogado o 
gue non se pode determinar 
e se se afogou ou o afoga
ran". Dous feitos sairon 
nestes ·dias ao respeito que 
confirman esa tese pero que 
se expoñen na prensa de 
maneira que confirmen a 
versión oficial: a auga topa
da nos liviaos de Mikel Za
baltza era do Bidasoa. E?. 
Qué auga terian os de Jon
Arretxe se, como case suce
de, morre cando foi inmovi
lizado e introducido nun rio 
até case. afogar? 

O outro dado é o facilita
do pola doctora danesa Hel
weg ~ Competentemente 
cualificada, no seu momen
to puxeronselle obstáculos, · 
polo abogado da Gárda Ci
vil, para que pudese, tan se
quer facer as probas peri
ciais. Agora an_úncia inten-

un peso enriba e os olios como 
un boxeador ... feito un Cristo. 

Jon: A autópsia pouco podia 
demostrar, por.que ademáis tor
turan con tecnica para que non 
fiquen marcas, e el morreu por 
inmersión. E se eu morro tamén 
no rio, qué ia dicer unha autóp
sia? Morreu por _e~~~ _pei:_o 

ldoia: No depósito fixeime nas 
pernas, na cara e nos pulsos. Fí
.xate como van colocadas as es
posas que eu só de querer subir
me a cremalleira da zamarra 
quedei con marcas vários dias. 
.,Unha persoa que se está afo
gando tenta ceibarse como sexa 
e el non tiña marca algunha nos 
pulsos. Seguro que as esposas 
puxéronllas despois de morto. 

A morte de Mikel vai aparecer 
como un episódio aillado desde 
moitos médios de comunica
ción. 

Jon: Sempre tentaron calar a 
miña detención coa intención de 
subxectivar a morte de Mikel. 
Din que "é da ETA e os seus ir
máns, a sua nai e a sua noiva, 
qué van dicer! ", pero non din 
gue eu fun detido, que non ·o co
necia de nada, e a min querian
me dicer que era dun comando 
con el. O meu testemuño obxec
tiva o caso e desde o primeiro 
momento cálano, e por iso vou 
seguer insistindo. 

ld~ia: O de Mikel quéreno pre
sentar como algo illado e o ex
cepcional é que non morra máis 
xente en comisaria. 

Alí despértanse todos os teus 
instintos, especialmente o de su
pervivencia, suxerianme se que
ria que me aplicaran a Lei de Fu
gas e eu respostaba "si señor, 
aplíquenma para que asi remate 
todo isto". 

ción de - denunciar as pési
mas condicións dos depósi
tos, admitidas polo próprio 
Coléxio de Médicos de Na
farroa. E no seu momento 
tamén di><o -pero ninguén 
se fixo eco- que habiá 
máis dificuldades: non po
dia facer outra autópsia, 
non podia aplicar o método 
anglosaxón que contempla 
unha evisceración comple
ta, non puido realizar o exa
me de tqdos os músculos 
da caluga e os laterais do 
pescozo, non puido exami
nar. as vísceras e as partes 
blandas do pescozo e a trá
_quea xa a tiña cortada; a 
descomposición facia impo
síbel ao examen das glán
dulas suprarrenais e non 
puido empregar o seu ins
trumental e a manipulación 
debia sere feíta polos foren
ses oficiais. Tras dela vinte 
anos de QXperiéncia e 8.000 
autópsias realizadas. · 

x.c. 

' 

Mikel de qué estaba operado? 
Dunha apendicite que case foi 

peritonite e que se lle infectou.e 
tivérono que supurar. Posterior
mente saiulle unha hérnia. El era 
moi forte pero canto máis forte 
te ven máis duro te tratan. A min 
fixéronme o da bolsa de plástico 
e ameazáronme coa bañeira 
pero chea de sangue. Tiña tal 
psicose que me via espida -tal 
como me torturaron moitas ve
ces- chea de coágulos, e tiña a 
sensación real de afogarme. O 
afogo na bolsa é dunha angústia 
indescriptibel. 

A tortura persegue máis a de
gradación e a destrución da per
soa que obter información 1 

ldoia: A finalidade deles non 
era facernos falar, senón anular
nos. Ameazábannos continua
mente "mira que despois colla~ 
moste e dámosche unha tunda 
de morte no monte". E iso pasa 
en Euskadi, ainda lle pasou a 
unha rapaza en donosti hai pou
co que a rodearon, levárona e 
déronlle unha paliza. 

Jon: _So~re o que dicias quiza 
nun pnme1ro momento queiran 
saber algo pero despois só é 
~estru_irte. Firm_as o que che po
nan d1ante, e ainda procuras di
cer algo . fo rte. Só con que me 
acercaran á bañera tremábanme 
~s pernas e dicia "vou fa lar", e 
inventas calquer cousa. 
. ldoia: Mira como te destrozan 
que a min facianme perguntas 
como se fose unha cativa; unha 
delas era "quén descubriu Amé
rica?", e xúroche que non o sou
pen, e até sair de Carabanchel 
que tiven que miralo nun libro. 
Anúlante. Un dos que máis me 
torturaron en Euskadi fixo de 
"bon" en Madrid e daste, en cer
to ~~nso, a el porque percuras 
canno como sexa nesa soleda
de. Pola· miña condición de mu
ller torturáronme moito. Eu sen
tin vergonza de ser muller, sen
tin noxo de selo, repugnábame. 
"Que acaben comigo e remato 
con isto". E iso foi o que liberou 
a Mikel. El non pode talar pero 
p~nso que Jon e eu somos un 
pouco a sua voz. 

Pénsase que o torturador é un 
sádico e un enfermo ... 

Jon: En lntxaurrondo está moi 
claro. Está un soltándoche un
has hóstias e chámano e escoi
tas que está falando coa muller 
no pasillo, e iso vólvese contra 
ti. 

ldoia: E xente que sabe facer 
moi ben o seu traballo. De enfer
mos non teñen nada. Son seño
res cos seus estudos, e as suas 
carreiras que saben perfeita
mente como e por qué torturan. 
Non son enfermos, o que que
ren é enfermarte a ti e poñerte 
tolo. 

Jon: Son xente normal que 
tan eso como un traballo. Eles 
din "date conta, rapaz, ternos 
que te torturar .. . toda a policía 
do mundo o fai". Chegan a ex
cusarse así. Tamén pasaba que 
chegaba un -quiza1s de Tráfi
co- e viate alf, indefenso e dicia 
"Ah, un de ETA", e pegábache. 

ldoia: O medo que sintes ali 
non hai palabras, nen música, 
nen ob ras de arte que poda ex
presalo, é un pánico que vai a 
máis e a máis ... Igual que foi Mi
kel, pudemos ser Jon ou eu. 

Ainda falamos de máis cou-
. sas. Jon e ldoia son duas perso

nas que van recuperando a · se
gyridade que quixeron trouzar 
co tormento e a soedade. Saben 
que o apoio popular é para eles 
fundamental ainda que un cur
mán dela que denunciara que a 
torturaran a ela nos primeiros 

. dias foi collido e part1ronlle un 
brazo por tres sítios, e tentárono 
atropellar duas veces e é a ú"nica 
maneira de respostar ao medo. 
Ainda que ldoia di "sei que ago
ra non, pero quiza dentro duns 
anos~ me digan pol·a rúa "eh, ra- · 
paza~' e me leven e me den unha 
tunda". 

XAN CARBALLA 
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Nicarágua 

Os miskitos .retornan ao río Coco 
Como todas as tardes, unha tormenta brutal cai sobre Manágua. 
Nestas horas, os nicas regresan do P"aballo en autobuses 
abarrotados. Seguindo a rua do cinema El Dorado hai unha 
~aberna improvisada con tablóns de madeira: Casa Sarita. Aqui 
<[anse cita internacionalistas de todo o mundo. O idealismo 
apenas ten xa sitio nas caducas democrácias ocidentais, e 
chegaron a estas lonxanas terras a aportar a sua cuotª de utopía 
e xenerosidade a unha revolución xoven e acosada. E o seu 
compromiso co século. 

Neste barracón con pinguei
ras e cheiro a fritura falo con 
António Zurita, un cordobés 
de vintecinco anos que leva 
tres en Nicarágua. António 
traballa no CIDCA (Centro de 
Información e Documenta
ción para a Costa Atlántica). · 
Este organismo foi criado 
polo Governo Revolucioná
rio para dar saída ao dificil 
problema étnico-nacional 
dos miskitos, os índios que 
ocupan a parte Norde da 
costa atlántica, co seu idio
ma e formas culturais pró
prias sobre as que superpón 
a influéncia da colonización 
anglosaxona. 

O desaloxo forzoso dos 
miskitos foi un dos episodios 
mais dramáticos que viveu 
este povo. A xente ainda 
hoxe evoca as imaxes tráxi
cas das suas colleitas e ran
chos abandoados. Tamén foi 
un dos principais argumen
tos utilizados internacional
mente para atacar á Revolu
ción Sandinista. Ocorreu nos 
primeiros meses de 1982. 
Millares de miskitos asenta
dos nunhas cuascentas al
deas ao longo do rio Coco -
fronteira entre as Honduras e 
Nicarágua- víronse abriga
dos a iniciar o seu· éxodo 
cara o interior do país . . 
. Deixou de . chover. Sara 
sérvenos unha ración de 
arroz con fríjoles e unhas 
Gervexas. A charla vaise . 
amenizando entre trago e 
trago. _ 

-António, ti coñeces ·ben 
ao povo miskito. Conviviche 
con el en Porto Cabezas. Sa
bes que para os miskitos, o 
río Coco non é só un anaco 
de terra xunto ao água~ A 

cante do rio pertence a todo 
un mundo de símbolos ba
seados na sacralización da 
natureza, que conforman a 
sua identidade. Cres que 
pode haber algunha razón 
de estado que xustifique a 
violación do direito dun 
povo7 

-Ben, non sei se hai al
gunha razón que o xustifi
que, mais .si hai circunstán
cias que o explican. En De
cembro de 1981, Nicarágua 
sofreu unha das máis fortes 
ofensivas realizadas até en
tón pota contra. A operación 
Navidad Roja pretendía insu
rreccionar aos miskitos de 
Zelaya Norte, e lanzar unida
des armadas para ocupar 
unha franxa de territorio 
ónde instalar un governo 
provisório. E e neste mo
mento cando o Governo 
Sandinista decide despovoar 
toda a zona fronteiriza para 
dar maior axilidade ás mano
bras militares sen pór en pe
rigo a vida de millares de 
persoas. 

-Esta medida debeu ter 
unhas repercusións enormes 
cunha revolu.ción recén es
treada ... 

-A repercusión máis in
mediata foi o abismo que se 
abriu entre os miskitos e o 
Governo Revoluciónário. O· 
momento máis grave acon
teceu entre 1982 e 1983, can
do se fortaleceron política e 
·militarmente as organiza
cións -armadas miskitas, Mi
sura e Misurasata, e ao tem
po .se converteron .nun caldo 
de cultivo imellorábel para 
elementos imperialistas 
.como Steadman Fagoth, que 

as utilizaron ·ao servizo dos 
intereses nordeamericanos. 

-Na actualidade a política 
sandinista parece que virou 
neste tem ...... a. o pasado mes 
de Xuño o Governo decidiu 
aceder a unha demanda irre
nunciábel do povo miskito: 
volver ao rio Coco, o seu lu
gar de orixe. Rectificar os 
próprios erros é sempre loá
bel, mais ainda para unha re
volución como a sandinista 
que se ve abocada a unha 
guerra interminábel imposta 
pola avidez do Governo Rea
gan. António, de qué manei
ra se cristaliza este novo 
rumo que os dirixentes san
dinistas deron á cuestión 
miskita7 1 

-Desde hai vários meses, 
entre vintecinco e cincuenta 
mfamílias abandonan sema
nalmente os asentamentos 
para re~resar ao rio. Mais 
non é so o retorno ao Coco: 
é tamén o proxecto de auto
nom ia que está agora en dis
cusión, e outras medidas 
como o desenvolvimento 
dun programa bilíngüe e bi
cultural; estase a dar priori
dade á designación de mem
bros indíxenas para postas 
políticos e administrativqs 
rexionais. Respeitan-se as 
estruturas tradicionais,-como 
a comunidade, o consello de 
anciano's, e incluso a igrexa 
morava que ten unha forza 
significativa en toda a Costa 
Atlántica. Até se suspendeu 

· a abriga dos servizo militar e 
o EPS (Exército Popular San
dinista) retirouse das aldeas 
indíxenas -non da- frontei
ra- hoxe defendidas por mi
lícias populares integradas 

· por miskitos. . 

-Caís son, ao teu xuizo, 
as maiores dificuldades que 
entraña todo este proceso 7 

-O problema.,.é moi com
plexo. Ves que por un lado, 
a estrutura productiva tradi-· 
cional dos miskitos basea-se 
na autosubsisténcia sen ape-

nas mercado, e esta estrutu
ra resulta cada vez máis in
suficiente · para satisfacer as 
necesidades do consumo 
dunha povoacíón en creci
mento. Por· outro lado, non 
obstante; a intr:oducjón dun
ha economia máis tecnifica
da . e · empresarial destruiria 
as formas cu.lturais próprié!s 
desta comurndade. Adema1s 
está tamén o problema da 
defensa. Ten en conta que 
Nicarágu~ está en guerra e o 
Governo non pode aceder á 
reivindicación mískita de que 
o Exército Sandinista se reti
re da franxa fron~eiriza que· 
pertence ao seu território. O 
gue si está claro é. a vontade 
firmemente expresada de 
chegar a un entendimento. 

De súbito, a taberna én
chese de xente. António e 
máis eu s'aludamos a un gru
po de brigadistas que se 
achega á nosa mesa. Acaban 
de chegar do Norde. Traen 
novas... as mesmas novas 
dramáticas que se süceden 
dia a dia ... emboscadas, es
tradas minadas, matanzas de
labregos... Esta vez, 2.500 
contras, apoiados por tres 
batallons e duas compañias 
das Forzas Armadas de Hon
duras, ameazan desde a 
fronteira, no departamento 
de Paraíso .. 

De volata ao hotel para
mos ante unha das numero
sas pintadas que hai potas 
ruas: Non pasarán! Entón, 
un entende de prioridades e 
se decata de que a cúestión 
dos miskitos, como tantas 
outras que o Governo ten 
que atender, ocuparán un se
gundo plano 'mentres non re- · 
·mate a agresión. Pero esta 
voritade de chegar a un -en
tendimento cos miskitos 
converte a Nicarágua er:i mo
delo e esperanza para todo o 
continente ame.ricano que 
ten que abordar a su.a loita 
pola liberación nacional ·su-

. mido nun entramado com
plexo de razas e de étnias. 

SUSANA FORTES 

.•orvlclo 'nerlor . 
U.n mundo 
.sen ONU 
~OCARBALLA 

Cando o 18 de Novembro de 
1945 se asina en Londres a 

·Constitución da UNESCO, 
, ninguén podia pensar <:fue 

cuarenta anos despois os paí
ses de orixe do seu primeiro 
secretário, Julfan Huxley, in
glés, filósofo, e Archibald Ma
cleish, nordeamericano, poe
ta e redactor da Constitución · 
da orgánización, terian aba_n
donado a UNESCO. 

En 1945 eran vinte estados 
os membros. En 1985 cento 
cincuenta. 

No ponto de mira están a 
ONU e as suas axéncias e or
ganiiacións. Os _ declarar:ite.s 
da guerra·son a extrema d1re1-
ta estadounidense e -. 'o ultra
conservadurismo mundial. 

Cando nasceron, as Na
cións Unidas contaban ape
nas con catro dúcias de Esta
dos, que xa foron sesenta en 
1955, cento cinco en 1955 e 
cento cincuenta e seis en 
1982. Para a lóxiéa do pensa
mento dominante nos EEUU, 
"A paz mundial como obxec
tivo é certamente loábel, mais 
non é en si unha liña de con
duta suficiente para os res
ponsábeis da política ameri
cana". Os Estados Unidos 
apoiaron a criación da ONU 

- porque crian que os seus pró
prios intereses e seguridade 
nacional progresarían asi. "~ 
en función deles e non· sim
plesmente da pz mundial en. 
abstracto como hai que xul
gar ás Nacións Unida". os 
·textos entre aspas forman 
parte dun libro editado pola 
Heritage Foundation, unha or
ganización que funciona 
como mentora ideolóxica dás 
máis "briflantes" iniciativas 
da Administración Reagan en 
matéria de penamento. Q. seu 
título é "Un mundo sen ONU, 

·qué pasa ria se as Nacións 
Unidas quebrasen?!' 

A medida que a descoloni
zación avanzaba nos anos 
1950 e sesenta, modificábase 
a correlación · de forzas na 
Asamblea Xeral. Hoxe o re
sultado é que non menos de 
cento trinta nacións se posi
cionan contra as posturas 
nordeamericanas habitual
mente. o seu desexado lide
razgo moral contrasta tanto 
coa sua prática política coti
diana, sobretodo no Terceiro · 
Mundo, onde non hai lugar 
para subterfúxios e é onde se 
sofre a prepoténcia do siste
ma imperial, que a Adminis
tración estadounidense debá
tase nun insolúbel dilema: 
.abandonar a ONU pode pare
cer unha fuxida ante os pári~s 

.do mundo, inaceitábel; ficar 
no sistema de NNUU é aturar 
bofetadas diariamente, deplo-
rábel. . 

Hai domínios da actuación 
da ONU que, verdadeiramen
·te, non molesten de forma es
pecial aos falcóns ianquis. Fá
lase especialmente das opera
.cións dos cascos azuis que 
"en termos de intereses ame
ricanos foron· cómodos; for
neceron aos EEUU de excu
sas oara diferir decisións difí-
ceis11. · 

O libro pasa a ocuparse das 
cousas que "verdadeiramente 
importan": desarme, desen
volvimento económico, edu
cación, direitos do home, etc. 

. No sector do que se ocupa 
a FAO, alimentación e agricul
tura, calquer relación entre 
desaparición da indixéncia e a 
·nova orde t;tconómica interna- . 
cional é considerada absurda: 
"ás nacións admitidas de hai 
pouco na ONU son incompe
tentes, sen experiéncia en 
matéria internacional, e cun 
débil coñecimento da histó
ria". Sen comentários. 

Como as Nacións Unidas 
tañen aceitado á OLP e á 
SWAPO como lexftimas re
presentantes dos povos pa
lestinos e namfbio, e non as 
trata "como organizacións te
rroristas ·Que son", mentres 

(~ipix. 23) 
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·F·RIGSA. vendid·a a ·Unha 
multinacional _americana. 
Ainda que decidida a venta polo INI da factoria Frigsa 
de Lugo á empresa Saprogal, dependente da 
multinacional americana Conagra, os traballadores e 
a plataforma de partidos e centrais sindicais seguen 

. a movilizarse para que esta non sexa entregada ao 
seétor privado. Esta venda por un montante de 800 .· 
.millóns é o último paso do desmantelamento dunha 
factoria que hai anos era a m·áis importante do -
Estado e que .o sector público se empeñou en 
liquidar. 

Desde o ano 79 vense escoi
tando, unhas veces con- máis 
intensidade, outras con me
nos, o_ berro de "Salvemos 
Frigsa". Ag,Qra o berro é máis 
forte, por máis que os ataques 
de morte vaian dirixidos con
tra unha factoría case agónica. 

A sua venda a Saprogal, em:
presa dependente da multina
cional americana Conagra, 
acelera a penetr.ación- das rilul
tinacionais no agro galego e 
acentua a sua dependéncia ao· 
tempo . que o sector público 
entregalle un inmenso capital 
e unhas importantes riquezas 
xeneradas polo povo ás mans 
privadas, un pbvo que tivo 
que ·pagar tamén as perdas 
froito das más xestións e inte
reses alleos a Galiza. · 

Pouco importa ao fin que a 
venda se realizase por .800 ou 
por catrocentos millóns como 
afirman algúns, ainda que o 
dato si pode ser significativo 
para saber porque o Goberno 
no lle vendeu a factoría a co
perativa Unialco, pois esta non 
podia aceptar as condicións 
presentadas polo INI e se o 
foco en condicións máis venta
xosas ao $ector privado, pois 
é evidente, segundo denun
cian alguns partidos p'olíticos, 
que .se están desm·antelando 

tamén as industrias agrarias 
galegas, ainda aquelas que din 
perteñecer a sectores máis 
competitivos na CEE:. 

Paramo-Cotecsa, empresa 
que quedou con Mafriesa, per
teñecente a Rumasa, era ou
tros \dos licitantes, pero o INI 
deciaiu non facerlle máis . "re
galos" co pretesto -de rion 

. construir un monopolio gale
go da carne. Tamén o mata
deiro lucense "Frimisa" estaba 
nun principio interesado nesta 
compra, ainda . que logo non 
chegase a realizarse ao non 
dar .afrontado o risco esta em
presa. 

O certo é que, con folgas 
como a do dia 14, ·con peches, 
con manifestacións diante do 
parlamento e proposicións a 
cámara; o povo lucense está a 
pedir que Frigsa non se priva
tice, sehón que pase ao sector 
público galego. O Deputado 
do BNG; Xosé Manuel Beiras 
pediulle ao INI que non forma
lizase a venta mentras non se 
discutise no parlamento, onde 
CG e o PSG-EG teñen presen
tado proporsicións niste senti
do. 

A DESFEITA 
DUNHA · GRAN EMPRESA 
Frígsa foi durante moito tem-

A realidade dunha comarca d.eQrimida . · 

po o orgullo de Lugo, conxun
tamente coa muralla. Os lu
gueses afirmaban orgullosos 
que tiñan a rnellor factoría car
nica de Europa, alá polos anos 
sesenta. 

Pero logo o INI encargouse 
d~ ila desmantelando e así no . 
79 pretendía traslada~a a Meri-. 
da. · Foi neste ano cando a 
ANPG lanzo u a campaña ·de 
"Salvemos Frigsa", conse
guindo deter o seu traslado, 
pero non o deterioro empresa
rial que froito . das más xes
tións ano tras ano arrastraba 
un tremendo deficit. A plantilla 
foise reducindo e dos 700 tra
balladores que chegou a ter, 
agora só quedan '174. Ultima
mente o goteo de traballado
res era constante a través de 
baixas incentivadas; por máis 
que a plantilla actual non dea 
feito o traballo. 

Ao tempo cambiase a ma
quinaria e cómpranse terbe

. llos que nunca chegaron a fun
cionar. Entroulles logo a febre 
do cambio de factoria e o 

·~ axuntamento comprou os anti
~ guos terreas que el donara an
t'.l teriormente. Fíxose unha nova 

factoría que, segundo parece e 
din os técnicos é moito máis 
má qu~ a prio:ieira por máis 
que tamén sexa máis pequena 
e se cambiase o sistema de 
prod1:1cción. · · 

AS RAZONS DUNHA VENTA 

O director do grupo éle empre
sas alimentarias do INI, Sergio 
Piñole, declarou o venres dia 
1 O, ante o comité de epresa e 
as centrais sindicais que se en
trevistaron con el en Madrid, 
que a venda estaba realizada, 
ainda que non quixo dar a ci
fra exacta. Afirmou tamén que 
quedarían 124 traballadores 
na factoría, e que cos cincuen
tra s~brantes negociaria o INI. 

Cando foi perguntado polas 
causas da venda contestou 
que a empresa non era renda
bel, dado que a factoria estaba 

_ mal feíta e mal deseñada, polo 
que era imposíbel remdabiliza
la. A comisión. sindical pediu
lle que se buscasen responsa
bilidades vindo a afirmar o Sr. 
Piñole que "hoxe ninguén está 
na cárcel". 

Así as causas, a batalla ago
ra irá, sobre todo, dirixida a 
conservar todos os postas de 
traballo actuais, pois parece 
que o Goberno non vai dar 
marcha atrás na sua decisión. 

A.EYRE 

·claves· para o infanti~ídio ~e .Cee 
Houbo diário que lle adicou 
unha páxina enteira, · foto en 
portada incluida: Ao Concello 
de Corcubión chamaron de · 

. canto .Meio de Comunicación 
hai, desdé El Caso a Rádio Na
cional de .España. Ninguén 
quixo ver a reqlid~de: · -. _ _ 

E moi posíbel ~que todos co~ 
ñezan a morte dun--neniño de 
tres anos a nians do suposto 
amante da sua. nai, á unha da 
mañá, en Cee. E posíbel . que 
todo~ saiban que o que se re
coñeceu como culpábel es.taba 
en tratamento psiquiátrico .. 
Como · tamén estaba o ·que 
agredeu a nDario Xohán Caba
na cun machado cando trataba 

·de calmalo para que non de-· 
rramase a casa da sua nai, 
GUmplindo as suas funcións de 
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garda do Concello .de Corcu
bión. Eis que non son feitos 
illados. Están unidos no tem:. 
po, as festas do Nadal, e a co
marca, realmente terceiro
mundista. 

Em ambos e -dous casos os 
mozos recoñeceron que bebe
ran: un cando matou ao rapaz 

. outro a noite ·anterior, co con
"Seguinte "mor:10" depresivo. 

. -. Se fosen os únicos, ben. pero 
· ~ hai que darse un paseo 
.pola sá d~ festas de Cee ou 
pola discoteca da mesma po-

. voación para ver a mozas de 

.- qu.iQce ou dezaseis anos col-: 
gados do alcol, pois que non 
son só os homes os que o tan, 
por compraba ·' directa de
dúcese que a .pe xe de· 
mulleres alcólicas é gr~n e. E 

a única via de fuxida ao afoga
mento s~manal; á non existén
cia de 'actividades para o tem
po libre ·ou culturais, agás en 
Corcubión ·e agora algo en 
Camota. 

A segunda observación co
mún é o tratamento psiquiátri
co ao que estaban submetidos 
as dous: que digan, dunha 
vez, que a comarca do Fisterra 
é a que ten maior índice de in
ternos en Conxo, que é onde 
·hai meirande cantidade de 
subnor'mais por habitante ... 

As festas do Nadal, co con
sumismo e o alcolism.o, as de
presións familiares e a realida
de dunha das rendas mais bai
xas da costa galega, fixeron o 
resto. 

X.CURRAS 

tribuna_· 

.. Manifesto conxuntq da UTBG-INTG 
e LA.B (sector .banca) 

Reunidas en Donosti as dele- . 
gaciqóns do Sector de Banca 
da INTGa e LAB para analizar 
conxuntamente a situación e 
problemática da Banca Priva
da, cheQamos ás seguintes 
conclusions: · 

Consideramos que este 
proceso non é novo na Ban
ca, pois desde hai alguns 
anos xa se ten producido un 
aumento progresivo da me
canización e unha reducción 
no emprego. Durante os últi
mos 4 anos téñense reducido 
dunha forma silenciosa un to
tal duns 11.500 postos de tra
ballo e asimesmo reduciuse a 
porcentaxe de empregados 
de oficina, pasando de 16 
persoas en 1978 a 10,5 en 
1984. O sistema utilizado pala 
Banca foi o das xubilac1óns 
anticipadas, as baixas incenti
vadas e un importante au
mento nos despidos discipli
nários. 

Entendemos que esta pri
meira fase de reconversión 
silenciosa está tocando fin e 
que os banqueiros se apres
tan agudizar o proceso de re
conversión utilizando méto
dos tradicionais en calquer 
tipo de reconversión: o despi
do descarado. Os voceiros da 
patronal bancária xa teñen 
advertido en várias ocasións, 
públicamente, da necesidade 
que dín teñen de reducir as 
plantillas nuns 35/40.000 tra
balladores. En efecto, con 
motivo da entrada na CEE a 
Banca ten decidido adecuar 
as suas estruturas á situa
c1on, concentrando ainda 
mais os capitais, e segundo 
as suas próprias palabras 
combatir "a baixa produtivi
dade das suas oficinas" en 
relación coa banca europea. 

Esta situación está levando 
a un deterioro das relacións 
laborais coas suas próprias 
contradicións pois mentras 
se asegura que existe un ex
cedente de traballadores es
tanse a realizar miles e miles 
de horas extraordinárias, in-

~ cluso sen pagar, realízanse 
xornadas extranas para obter 
máis rendimento do sistema 
informático, estase a mecani
zar o traballo sen nengun 
control, estase a recurrir a 
empresas de servícios sacan
do traballos fora do baneo, 
etc., etc. 

Para levar a cabo a preten
sión bancária nesta segunda 
fase de reconversión, LAB e 
INTG non descartamos a po
sibilidade de que se utilice a 
via do Decreto-Lei guverna
mental. Agora ben, dado que 
os Bancos gañan ao ano mi
les de millóns, non poden 
presentarse publicamente 
con esta posición e moito 
menos en vísperas eleitórais. 
Por iso, tratarán de preparar
se no terreo ben por méio da 
negociación colectiva ou no 
ámeto das relacións laborais 
cotiáns, valéndose dos sindi
catos reformistas. 

A UTILIZACION 
FRAUDULENTA 

. DOS FONDOS PÜBLICOS 
A Banca ten utilizado e segue 
a utilizar os fondos públicos 
para sanear as suas empre
sas e pagar as consecuéncias 
das suas decisións de redu
ción de plantillas. Efectiva
mente a chamada "crise ban
cária" tennos costado un bi
llón douscentos millóns e ten 
servido para que os bancos 
en crise foran reprivatizados 
ou teñan pasado a ser pro
priedade dalgun dos 7 gran
des, producíndose ainda 
·rnáis concentración de capi
tal.· Asimesmo a Banca ten 
utilizado fraudulentamente os 
fondos públicos enviando a 
cobrat o subsídio de desem
prego aos traballf3dores que 
despediu polo sistema de bai
xas-·incentivadas. 

~ P~$lVID.ADE 
DAS INSTITUCIONS 

Denunciamos a pasividade 
das lnstitucións autonómicas / 
vasca, navarra !:! galega, que 
non só se iniben ante a situa
ción exposta anteriormente 
senón que debido ao seu va
cio de poder real, calan ante 
as maniobras do capital fi
nancieiro deixando que éste 
OP,ere como queira e en oca
srón incluso permitense re
baixar multas e sancións im
postas aos bancos por incum
plimentos da normativa labo
ral vixente. lso supón un des
précio polos intereses dos 
traballadores de Euskadi e 
Galiza e unha despreocupa
ción total polos intereses eco
nómicos das nasas nacións. 

APROXIMA 
NEGOCIACION 
DO CONVENIO 

LAB e INTG coincidimos na 
análise dos prolegómenos 
que veñen precedendo a ne
gociación do próximo Convé
n io de Banca Privada. O glo
bo-sonda lanzado por Termes 
coa sua negativa ao pago do 
complemento de pensións 
encubre duas pretensións : 
que os traballadores de ban
ca nos ocupemos máis de tra
tar de conseguir que non nos 
arrebaten o que xa ternos 
conseguido e a utilización 
desa negativa como moeda 
de cámbio, para conseguir 
contrapartidas favorábeis á 
banca na mesa de negocia
ción ou á marxe da mesma, 
que é onde realmente se ne
gocia o convénio. A necesida
de de adecuación dos bancos 
ás novas situacións non é 
problema dos traballadores, 
é problema dos banqueiros e 
os traballadores non irnos 
axudarf les a resolvelos. 

Coincidimos tamén na Pla
taforma a presentar cuios ei
xes centrais son : 
-MANTENIMIENTO DO EM
PREGO: 

-Control da Mecanización 
-Redución da xornada 
-Negativa á participación 

da xornada 
-Nen horas extras nen 

xor nadas especiais 
- MANTENIMENTO DO PO
DER ADQUISITIVO: 

-Aumento lineal 
- NEGATIVA A CALQUER 
PACTO REGRESIVO: 

-Pago do complemento de 
pensións 

-Non á movilidade xeográ-
fica nen funcional. 

-Non aos cámbios de horá-
rio. 

Asimismo coincidimos na 
necesidade de conseguir un 
marco de relacións laborais 
tanto para Galiza comao para 
Euskadi e nesta liña estamos 
por un Convénio de Banca a 
nivel de cada unha das nosas 
nació ns. 

Estas posicións son as que 
a INTG vai levar e defender 
coa sua preséncia na Neao
ciadora do Convénio en com
cidéncia con LAB non presen
te na mesma. 

Asimesmo LAB e INTG pro
nunciámonos en contra de 
calquer tipo de Pacto Social 
para o Sector de Banca Priva
da nen no caso de que pre
tendan presentárnolo como 
de corte "vasco", ou "gaJe
go". 

COMPROMISO DE COOPE-
RACION . 
INTG e LAB adquirimos o 
compromiso de manter unha 
cooperación combativa e de 
fomentar os contactos nece
sários e a debida, cordinación 
na búsqueda dunha mellar 
defensa dos traballadores e a 
consecución dun Convénio 
de Banca Privada para cada 
unha das nosas nacións. 



' ] 
ALFONSO SASTRE 

lamas o . outro dia en auto
movil cara Bera de Bidasoa 

A morte como síntoma 
· dias infernais, e'stás en liber
tade, como os outros . deti
dos. Só" Mikel Zabaltza regre
sou morto. A paisaxe notur
na como cámara de tortura 
forma pa·rte do aparato qué 
se emprega; era cousa sabi
da. Qué terán feito· con el, 
con Mikel? Este relato, mal 
trans_cribido por min é a ver
dade de Jon Arretxe, cuxa 
man, felizmente, poiden es
treitar~: el sobreviviu. ldoia 
Aierbe o dixo o out~o dia, no 
Bulevar de Donostia, ante mi- . 
lleiros e millei.ros de manifes-

-cando de súpeto, naquela 
mañán chuviosa de Decem
bro, vimos que na outra ban
da, na ribeira do Bidasoa, ha
bia unha .equipa da Cruz Ber
mella de Gipuzkoa e que 
duas lanchas estaban reali
zando · .operacións nas suas 
augas. Percurando qué?. Per
curando o carpo dun desapa
recido que non ian atapar, 
porque non estab~ -segun
do moitas opinións- ou por
que durante aquelas xorna
das fíxose invisíbel, ainda 
para os ollas expertos e para 
os métodos técnicos, moi es
crupulosos e determinados, 
de quen o buscaban. Era o 
carpo de Mikel Zabaltza, un 
home sinxelo deste povo, 
cuxo nome ten acadado tris
tei ra notoriedade pública 
como signo mortal dunha si
tuación bochornosa ou, me-
1 lor, dunha institución bo
chornosa: a tortura, un ha e 
mil veces denunciada, e que 
aí segue, viva e coleando, 
mortal e pestífera, arrouoada 
agora pola cobertur~ dos go
bernantes d9 PSOE, que es
creben asi un capítulo igno
minioso da sua história: a 
tortura. Nen o pior Fraga iri
bar¿; ne dos piares tempos 
poderia mellorar a marca 
deste señor Barrionuevo e 
dos seus compañeiros de 
partido a propósito desla la
cra tan evidente e noxenta. 
Asi é. Asi hai que dicelo, e asi 
é seguro que o ven e o con
denan, polo menos no seu 
foro interno, moitos e moitos 
socialistas de boa fe. 

Lembro agora, outravolta, 
de qué maneira o tema da 
tortura ten sinalado as nasas 
vidas e cántas veces durante 
tantos anos as nasas firmas 
ocuparon o seu pequeno ~s
pác10 ao pé de documentos 

'(A propósito do ''caso ZabaltZa") 
O horizonte de firmas colaboradoras con A Nosa Terra vese 

ampliado a partir do presente número. Xosé Neira Vilas, autor 
· da obra en galego máis vendida "Memórias dun neno labrego" · 

e con residencia actual en Cuba; José Saramago, un dos 
escritores portugueses máis relevantes da actualidade, ~utor 
de obras tan difundidas como "Memorial do convento" e "O 
ano da morte de Ricardo Reis"; LL. ·Mª Xirinacs, ex-senador e . 
intelectual catalán; xunto con Alfonso Sastre, dramaturgo. e 
articulista madrileño, con residencia actual en Euskadi -que 

· inaugura a serie- irán aparecendo. alternativamente ante os · 
nosos leitores. · 

. ,,, 
,cf -a ~ ~ 5;~ hJ:enh ~;¿n ( ,,,, 

• 1 f ,;;j; ¡,01 /, r(; • f'?:.SÍ4/ ...• ~ <;re :;;sae/ ~ 
Ji a- tr1Í.S/rp., freúÍ~fl ~ antes !! ~ -

en que esta situación era de
nunciada tanto por quen 
acreditaban que o adveni
mento da democrácia formal ta 
comportaria a liquidación ~ 
desa práctica como por quen ü5 
sospeitábamos que se trata ~ 
dunha institución española a; 
moi resistente e arraig~Rada, u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
capaz de navegar -co seu ·'.t 

rosto fedorento e o seu ven
tre apodrecido- no interior 
do que poidera vir, sobre 
todo tal e como se apresenta
ban as causas: con tan min
guadas perspeitivas para que 
se producira a nova situación 
en termos do que daquela 
chamábamos "ruptura de
mocrática". Tal como vai a 
história, cando xa está moi 
claro que o teito da reforma 

do franquismo, nos términos 
en que foi plantexada, é ain
da máis baixo do que alguns 
críticos da situación presu
miamos, vai parecendo evi
dente para moitos que a tor
tura é menos un defeito her
dado ou un resíduo do siste
ma anterior que un pilar do 
sistema, preciso para o .. seu 
mantimento; pois doutro 
modo, é incomprensíbel o 

1------- NOVIDADES 
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HORAS 
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Lois Xosé Pereira 
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que está sucedendo, agora 
como sempre, nos cuarteli
ños, nas comisarias e, con 
toda evidéncia, nas máis al
tas instáncias do Interior. Si~ 
nistro interior! Burato negro! 

Pozo de angústia! Cómo di
cer .esto? Desde hai xa moi
tos, demasiados ~nos, segui
mos sentindo o mesmo tre
mar ªº referirnos a estas 

ARREDORDA 
MULLEREN 
18 MUNDOS 

Ursula Heinze 

prácticas: desque dimos a 
nosa primeira grande batalla 
-irrisóriS) pero gr:ande para 
as nosas posibilidades- nos 
anos 60, a propósito de Astú-
ries. _ 

A literatura é, entre outras 
. causas, un ha_ expresión for'
malizada da vida. Pódese es
creber, por exemplo, unha 
pasaxe como esta: "Era de 
madrugada cando o detive
ron. Qué estaban a facer con 
el? Tíñ.enlle embolsado a ca
beza cunha e·spécie de rede 
tupida e era conducido a al
gures. Agora pi'ocedian a 
unha curiosa operación co 
seu cor'po. Enfundábano con 
grandes bolsas de plástico e, · 
con grandes tiras dunha es
pécie de esparadrapo, aquela 
sinistra camisa ficaba fixada 
ao seu carpo, amorcillado, 
que agora, nalgt,.1nha parte do 
monte era arrastrado por un 
solo de terra. De súpeto, sen-
tiu o contacto da auga. Esta-
ba sendo mergullado nun rio, 
seguramente. Tentou respi-
rar pero a partir de agora xa 
non seria tan só difícil: Era 
imposíbel, porque a sua testa 
esta sendo sumerxida nas 
águas por atroces mans i.nvi
síbeis. Era a asfíxia.; e no seu 
cerebro reflexáronse as de
rraderias · pegadas da sua 
vida, porqüe sen dúbida ia 
morrer: as pegadas que ... Jiña 
entrevisto a trave·::So do teci-
do da carapucha. Aque!es 
homes pantasmais, cuxas ca
bezas proxectaban feixes .de 
luz sobre o sombrío paraxe. 
Lembrara-, no estertor da sua 
angústia, aqueis cascos de 
mineiros no máis recóndito 

. tantes: "O de Mikel é un 
exe_mplo do que pasa. Os 
que pasamos polos cuarteli
,ños ou as comisarias e lago 
podemos contalo, somo su
p·ervivintes". A marte de Mi
kel, con todo o terríbel que 
ten sido, nen é mais -nen 
menos- que un síntoma. A 
enfermedade segrega dia a 
dia o seu pus. O detido -a 
meirande parte das veces 
posto despois en libertade, 
como todos os que agora fo
ron detidos con Mikel y-é en
carapuchado, golpeado, per
de · a noción do tempo e do 
espácio, mófanse del, mer
gúllanlle a cabeza, síntese 
morrer, desexa morrer, mé
xase, cágase, tírano aí, escoi
ta risas de cativos, ónde 
está? Qué é Jntxaurrondo? O 

· seu perfil é xa visto con ho
. rror por quen circulan pelas 

suas proximidades. Qué o"co
rre tras desa porta na que 
nen siquera consta que un 
·entrou -ten sido entrado
por .ela?. 

da negrura. Mais agora as . 
mans que o afogaban facian-_...,..... 
se benévolas. Podia voltar a 
respirar; iso só foi por un ins
'tante. A asfíxia, a nausea, a 
respiración cada vez máis.im-

Pero lntxaurrondo t~mpou
co é máis -nen menos
que un síntoma; de maneira 
qu~ se pode dicer, como se 
dixo -por ·un ilustre xurista 
nun rec·ente artigo moi certei
ro, que lntxaurrondo -tóme
se este nome como un sím
bolo- significa a excepción 
como regra. Unha regra que 
comporta, efeitivamente, a 
imposibilidade ·de que ós ' 
sectores d~mocráticos que . 
xa existen no aparato xudi
cial procedan ao clarexamen
to deste tipo de feitos e á de
terminación das particulares 
responsabilidades en cada 
caso. En canto á responsabi
lidade máis xeneral e fonda 
está moi clara; a esa respon
sabilidade tamén ten rostros 
de carne e oso, e nomes e 
apelidos, por certo inesquen-

posíbel... Por fin. sentiuse 
m-.orrer. Era ... o pracer de 
morrer. Era o benestar agóni
co, como sol e dicerse". 

Non é boa literatura, penso 
agora. Haberá que escrebilo 
doutra maneira; pero cómo? 
Cómo contar o que che fixe
ron, Jon Arretxe? Cando coi
daron que morrias, leváronte 
ao cuartel de lntxaurrondo. 
Agora sabes que, segundo os 
expertos, as unllas que se en
negrecen son un mal signo. 
Agora tes coñecido as tripas 
do horror, en Madrid e lnt
xaurrondo. Despois de oito 

TRASALBAOU 
VIOLETA E O 

MILITAR MORTO 
M. Ledo ~di6n 

-cíbeis. 

Hondarríbia,· Decembro 1985 

P.S.: O artigo a que veño de me 
referir é do maxistrado Perfecto 
Andrés lbáñez e titúlase "lntxau
rrondo: la lógica de la excepcio
nalidad". Apareceu no diário "El 
·País" ·(21 de Decembro do 1985). 
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A terceira Europa 
A Con~eréncia das Nac"ións Sen Estado da Europa Óccidentar (CONSEO) é o. princípio da 
organizacjón dos pavos sen ~oberania política. Unha nova Europa -a dos pavos frente á dos 
Estados-· vense a unir á .habitual división Leste-Oeste. 

Os dias 27 ao 31 de Decembro· 
tivo lugar en Barcelona a 
anunciada Conferéncia das 
Nacións sen estado da Europa· 
Occidental (CONSEO) -
preparada desde un ano atrás 
e ·que nace, segundo os 

- organizadQres, ~pmo resposta 
á imposición dun esquema 
político-económico de Europa 
conformada polos actuais 
Estados (a entrada n~ CEE do 
Estado español coincidiu co 
fin desta reunión); ·e coa · 
reivindicación das libertades 
nacionais e a soberania das 
nacións europ~as no exercício· · 
efectivo do direito á . . 
autodeterminación. Trátase· 
xa que logo da Europa dos 

- povos frente á dos Estados. 
O documento que se. elaborou 
como conclusión final da 
CONSEO -ver recadro- foi a 
síntese de cinco dias de traba
llo elab.orado por un Comité 
Internacional que se valeu das 
conclusións elaboradas pre
viamente en cinco comisións. 

NORMALIZACION . LINGUISTI
CA E~LIBERDADE NACIONAL 

.. Fixo de ponente -no plen.ário 
da CONSEO- o repres~ntante · 
bretón do EMG.ANN para ex
poñer as concl~sió':l~ d~ co.~i
sión de normalrzac1on lrngurs- . 
tica e recuperación nacional. 
No texto propóñense · várias 
medidas entre as cales están a 
aplicación do princípi?. de _t,e
rritorialidade, a planrf1cac.ron 
do proceso de recuperación 
lingüísticaas -en colabora
ción coas institucións públicas 
e os movimentos populares-, 
asi como a oficialización das 
línguas próprias de cada país 
e a denúncia da institucionali
zación do status dunha língua 
domi'nante sobre outra. A de
legación ga.lega incluiu no tex .. 
to a condena de todas as leis 
e accións represivas que aten
ten contra o .direito de practi
car as respectivas línguas. 
Aprobouse tamén nesta comi
sión a,criación cunha estrutura 
·permanente de coordenación. 
Sometida a votación producí- . 
ronse tres votos en contra, cin- · 
co abstencións e cua·renta e un 

· voto a favor. 
A segunda . ponéncia, pre.

sentada polo representante do· 
Movimento Corso para a Auto
determináción (MCA), era a re:.. 
ferida ás "Estratéxias para 
avantar nos procesos de auto
determinación" · e ainda que 
contén elementos moi globais 
-próprios dunha reunión 
onde as experiéncias políticas 
son moi dispares- marca 
como eixos princip.ais o reco
ñecimento da identidade na
cional das nacións .sen estado 
e a necesidade de recoñéci-

. mento internacional das loitas 
de liberación nacional como 
integrantes das libertades da 
humanidade. O texto obtivo 30 
votos a favor, 7 en c,0ntra e 12 
abstencións. 

DENUNCIA DA COLABORA
CION REPRESIVA INTERESTA
TAL 

A ponéncia aprobada . con 
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máis unanimidaae -só catro 
abstencións- foi a referida á 
represión dos Estados sobre · 
os movimentos de liberación 
nacional e· def-ensa dos direi-· 
tos colectivos, que apresentóu 
no· pleno Encarna Otero, do 
Bloque Nacionalista Galega. O 
texto denúncia a colaboración 
policial represiva entre os di
versos estados da Europa Oc
cidental, e de maneira especial 

os dirixidos pola socialdemo
crácia, cuxa _represión foi tilda
da de ·~ertamente fascista". 
Denunciouse tamén nesta co- . 
misión a represión ideolóxica 
e. a manipulación dos meios 
informativos, e a política de 
arrepentimentos, esixíndose a 
derogación de leis, tribunais e 
carpos especiais e o recoñeci
mento, "en tanto loitadores 
políticos do~ patriotas", espe-

cialmente aqueles que se 
achan presos. Nesta comisión 
interviron Jon Arretxe e idoia 
Ayerbe que na sesión inaugu
ral, cando se anunciou a sua 

. preséncia e · se lembrou a Mi
kel Zabaltza, foron recibidos 
polos congresistas por un lon
go aplauso de vários minutos 
de duración. 

A ponéncia sobre a arde 
económica foi lida por Xosé 

Bautista Alvarez, presente en ambas reunións 

O precedente da Carta de Brest 
Bautista Alvarez foi un 
dos membros da 
delegación galega do BNG 
presentes en Barcelona, e 
que ten a experiéncia dun 
anterior acordo de 

· organización nacionalista 
como foi a Carta de Brest. 

Qu~ tipo de comparación 
se· pode facer coa carta de 
Brest? 
Aq_uelo · xa intentaba ser 
unha organización ·de par
tidos políticos das nacións 
sen -estado da Europa Oc
cidental: Era unha asam
blea moito máis reducida 
pois só esta~an os irlande
ses (SINN FEIN), bretóns 
(só UDB), Euskadi (HASI, 
daquela non existía HB), 
Galiza (primeiro a UPG e 
posteriormente a AN-PG e 
os cataláns (PSAN). Non 
habia representación da 
Occitánia, nen da Cataluña 
Norde, nen do Val de Aos
ta, nen do Friul... Aquelo 
foi un precedente que 
hoxe é moito máis amplo 

e cunha perspectiva de re
sultadps mo~ superior. -

Cáal é a utiÍidade da CON
SEO cara ao futuro 1 
Todas as decisións que se 

· toman nunha conferéncia 
internacional depende da 
virtualidade que teñan na 
práctica e do interés das 
diferentes organizadóns 
políticas ~artici~antes en 

levar a cabo todos os acor
des. Neste senso todas as 
organizacións participan
tes na CONSEO demostra
ron unha vontade impar-

. tante. na plasmación dos 
acordes; ademáis nun de
ses acordes recóllese que 
antes de dous anos volve
rase a reunir para ~laborar 
unha Declaración de Direi
tos dos Povbos, para en
gadir á dos Direitos do 
Home, o que xa constitue 
en si un aliciente para a 
continuidade. 

Falouse de que a CONSEO 
seria unha espécie de Par
lamento Europeo alterna
tivo das nacións?· 

Falouse como unha ré
plica ao Parlamento Euro
peo composto polos Esta
dos que integ.ran a CEE. 
Non é unha réplica pois as 
finalidades son sustancial
mente diferentes, son ca
mi ños diferentes. 

x.c. 

Manuel Beiras (BNG), e o seu 
texto á hora da votación foi di':' 
vidido en duas partes. A pri
meira, máis análítica, tiña as 
reservas do MCA (Córsega) e 
da Unión Valdotaine (Vall 
d' Aosta), e considera que o 
modelo do Mercado Comun 
resposta ao esquema centro
periféria, no marco do cal non 
teñen solución posíbel as na
cións sen estado e que se ca
racteriza por implicar, por 
meio da economía de merca
do, capitalista, un desenrolo 
desigual especialmente nega-

,tivo para as nacións oprimi
das. 

Entre as propostas da comi
sión está a criación dun centro 
de documentación e informa
ción económica, a organiza
ción dunhas xornadas econó
micas das nacións sen estado, 
a potenciación de accións 
prácticas para desenrolar mu
danzas económicas entre es
tas, a promoción e reforza
mento de sindicatos autóno
mos, e a elaboración e difu
sión de alternativas económi
cas próprias destas nacións. 

RELACIONS INTERNACIO
NAIS 

A ponéncia referida aos méios 
para afortalar as relacións in
ternacionais foi leida polo de
legado bretón de EMGANN e 
tivo tamén duas votacións. A 
primeira parte -que só tivo 6 
abstencións- propón a ins
tauración dunha asamblea 
permanente que recolla repre
sentantes de cada nación. 
Unha das funcións deste orga
nismo seria preparar, nun pra
zo non superior aos dous 
anos, dunha nova reunión da 
CONSEO, e un secretariado 
executivo ~orno recolle o 
documento final- seria o en
cargado de garantir a regulari
dade técnica dos distintos tra
ballos a realizar en conxunto . 

A ponéncia en~adiu unha 
propota do Comite Internacio
nal, que só tivo unha absten
ción, declara a solidaridade 
das nacións oprimidas no con
tinente europeo cos povos in
díxenas da América e nese 
senso declárase o dia 12 de 
Outubro día de solidaridade 
con estes povos e 1992 como 
ano de movilización contra 
toda forma de colonialismo. 

ACCIONS DE SOLIDARIDADE 

Durante o transcurso da CON
SEO tívose coñecimento da 
detención, en Irlanda, de 18 
membros do Sinn Fein, orga
nización presente en Barcelo
na. O Comité Internacional or
.ganizou unha acción consis-
tente na entrega dunha carta 
de condena no Consulado in
glés da capital catalana. Re
presentantes das distintas or
ganizacións, coas bandeiras 
dos seus }:>aises, acompañaron 
a Pat Rice, do Sinn Fein, que 
topou dificuldades para entrar' 
no consulado pois os funcio
nários dician que estaba "in
vadindo unha propriedade pri
vada", ao que o irlandés res
postou que "os ingleses levan 
ocupando o meu país vários 
centos de anos, e esto, compa
rativamente, non é nada". No 
documento, no que se pedia a 
liberación dos presos irlande
ses afirmábase que "esas de
tencións manifestan que a ver
dadeira intención do recente 
pacto firmado entre Fitzgeral ~ 
Thatcher era rematar coa úni
ca oposición políticaa á ocupa
ción inglesa dunha parte da Ir
landa". 

A acción apresentouse, na 
Asamblea na CONSEO, por 
Pat Rice, como un símbolo da 
solidaridade que pode veiculi
zar esta orgaqnización no futu
ro entre as distintas nadóns 
oprimidas. 

XAN CARBALLA~ 
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PARTICIPANTES NA CONSEO 

Ademáis da Crida a la Solida
ritat e máis do CIEMEN, que 
levaron o peso organizativo, 
da iniciativa da CONSEO, 
esta é a lista das organiza
cións inscritas e convidadas 
ás reunións de Barcelona o 
27, 28, 29 e 30 de Decembro 
de 1985. 

PARTICIPANTES 

-A Nosa Terra (Galíza) . 
-Asociación Sócio-Pedagóxi-

ca Galega (AS-PG) (Galiza). 
-Bloque Nacionalista Galego 

(BNG) (Galiza). 
-Confederación de las Calan

dretas (Occitania). 
-Confeder-azione Sindacale 

Sarda (Sardenya). 
-Consulta di a Ghjuventu Na

ziunalista Corsa (CGNC) (Córse
ga). 

-Cymdeithas yr laith (País de 
Gales). 

-Elsass Lothrigervolksbund 
(El) (Alsacia). , 

-Emaann (Bretanya). 
-Equipe D'action Culture! 

(EAC) (Vall d'Aosta). 
-Euskal herriaren Autodeter

minazioaren Alde Elkarte (Euska-
di). . 

:_Euskal Kulturaren Batzarrea 
(EKB) (Euskadi). 

-Fleurish Nationalist Writers 
Union (VNA) (Flandes). 

-Friesland Movement. 
Gestoras· Pro-Amnistia (Euska-

di). . 
-Herria 2000 Eliza (Euskadi). 
-lnstitut D'Estudis bccitans 

(IEO) (Occitania). 
-lntersindical Nacional dos 

Traballadores Galegos (INTG) 
(Galiza). 

-Jeunesses Valdotaines (Vall 
d'Aosta). . · · 

-Kelennerien war ar Brezho
neg en Deskadurezh Publik 
(KBDB) (Br~tanya). 

' 

-Kevred1gezh ar Studieren 
war ar Brezhoneg (KSB) (Bretan
ya). 

-Moviment Socialista Auto
nomista Occitan "Volem Viure al 
Pais" (MSAO) (Occitania). 

- Movimento Friul (Friül). 
-Movimentu Corsu per I' Au-

todetermi nazione (MCAl (Córse
ga). 

-Partitu Sardu de Atzione 
(Sardenya). 

-Plaid Cymru) (País de Gales). 
(Radio Onde Furlane (Friül). 
-Sardinnya e Libertade/Sar-

denya i llibertat (Sardenya). 
-Sindicat Autonme Valdotai

ne des Travailleurs (SAVT) (Vall 
d'Aosta). 

-Sindicat Occitan deis Ensen
haires (SOC) (Occitania). 

-Sindicatu di i Travagliatori 
Corsi (STC) (Corsega). 

-Sinn Fein (Irlanda). 
-Skoazell Vreizh (Bretanya). 
-Slovenska Skupnost (Eslove-

nia). 
-Stourm ar Brezhoneg (Breta

nya). 
-Union da Mocedade Galega 

(UMG) (Galiza). 
-Unión Valdotaine (UV) (Vall 

d'Aosta). 
-Urdd Gobaith Cymru (País 

de Gales). 
-Velados Occitanos (Occita

nia). 
-Organitzacions Polítiques 

de Catalunya. 
-Esquerra Reublicana de Cata
lunya. 

-Entesa deis Nacionalistes 
d'Esquerra. 

-Moviment Comunista de Ca-
talunya. ' · 

-Lliga Co.munista Revolucio
naria (de Catalunya). 

-Moviment d'Esquerra Nacio
nalista. 

-Front Nacional de Catalunya. 
-Esquerra Unida deLPaís Va-

lencia. 
. -Partit Socialista de Mallorca. 
. -Partit Socialista de Menorca. 

-Unitat Nacionalista de la Ca-
talunya Nord. 

-PSAN. 
-IPC. 
-MDT. 
-Comités de Solidaritat amb 

els Patriotes Catalans. . 
-Organitzacions Sindicals. 
-USTEC. 
-CNT-C. 

CONVIDADOS 
-AD-MAPU (lndis Mapu.ches, 
Chile). 

-Bureau Europeen des Lan
gues Moins Repandues. 

-Centro Chitakolla (Bolívia). 
(Cercle Franz Fanon (Martinica, 

Guadaloupe e Guaiana). 
-Comité de Soutien Aux Pri

sonniers Politiques (CSPP) (Anti-
· nas). 

-Groupe de Barbados. 
-Demokratische Alternative 

(DA) (Suiza). 
-Front Populaire de Libera

tion de L1eritrée (FPLE) (Eritrea). 
-Grup Nacionalista Bubi Ir. 

· d'Abril. 
-Groupe d'Estudes Sur la Pro-

i~~ _Federalis!e .en Afrique Austra~ _ 

-lndigenous World. 
-lnti. 
-Misatan (Indios Miskitos, Ni-

carágua). 
-Nacion Andaluza (Andalu

cía): 
-Organizació para a Libera

ción de Palestina -(OLP). 
-Parti Communiste p_our la Li

beration et le Socialisme (PKLS) 
(Martinica). 

-Rolde de Estudios Naziuna
lista Ara~onés (Aragó). 

-Sindicato de Obreros áel 
Campo (SOC) (Andalucia). 

-Union Patriotique du Kurdis
tan (UPK) (Ku'rdlstán). 

-Union Pópulaire pour la Li
beration de la Guadeloupe 
(UPLG) (Guadalupe) . 

Declaración ~ 
. . . 

_da CONSEO, 
. Frente á política dos estados 
constituídos da Europa do · 
Oeste que tentan levar a cabo 
unha unidade fundada en ter
mos de poder e de mercado, 
r~presenta,n~es de. o~ga!"liza
c1ons pollbcas, ·smd1ca1s e 
culturais das nacións domi
nadas reuníronse en Barcelo
na do 27 ao 30 de Decembro 
de 1985 na Conferéncia das 
Nacións sen estado da Euro
pa Ocidental (CONSEO). 

Elaborouse e· definiuse 
unha nova dinámica de apro
ximación tendo como pers
pectiva o progreso humano, 
no cal a unidade do tecido·so
cial sexa fundada na solidari
dadé e a xustícia, e a paz sexa 
a consecuén'cia do respeito 
dos direitos colectivos de to
dos os povos, o que implica 
a faculdade para estes ·povos 
de dispor deles mesmos e de 
se liberar de toda derendén
cia económica, socia e mili
tar. 

Así, representantes das Na
cións sen estado da Europa 
Ocidental, coa resolución de 
as converter en práticas con
cretas, aprobaron os princí-

. pios e proposicións seguin
tes: 
1.1. A CONSEO reafirma a le
xitimidade para cada nación, 
aos- ollos do Direito Univer
sal, de se autodeterminar e 
de pór er¡ prática os meios 
precisos para exercer ese di-
reito. "'" 
1.2. A CONSEO condena a 
utilización feita polos estados 
dos meios de comunicación 
masivos e dos"'5istemas edu
cativos para destruir as con
ciéncias nacionais e desacre- . 
ditar as loitas .de emancipa
ción. 

Considera como ilexítimas 
as lexislacións estatais que 
proiben ou limitan a liberda
de de autodeterminación dos 
povos. 

3'.2. A . CONSEO, sen excluir -
no inmediato a utilización 
máxima das posibilidades 
permitidas polo cadro actual 
das institucións europeas, 
reivindica o direito para cada-

. nación de elixir libremente as 
suas alternativas económicas 
e de controlar a propriedade 
e o emprego dos seus recur
sos. 

A iniciaüva da CONSEO per
mitiu, de maneira preparada 
e, org~r:iizada, provoc~r i')~er
camb1os entre organizac1ons 
que loitan a todos os niveis 
para a emancipación das dife
rentes nacións sen estado da 
Europa ocidental.· Constituiu, 
alén das relacións sectoriais 
bilaterais existentes, unha 
ocasión histórica de confron
tación global das experién- · 
cías. Permitiu encentrar ba
ses comuns de análise e de -
acción. 

R'esultou diso unha vonta
de unánime das organizac
vións participantes de prose
guir, ampliar é desenvolver 
os intercámbios, de estrutu
rar' accións comuns próprias 
para reforzar as loitas de cada 
nación e as solidaridades en
tre · elas no contexto dos ob
xectivos expostos. 

Ademais, a CONSEO foi a 
ocasión de estabelecer novas 
solidaridades cos outros po
vos en loita do planeta vidos 
pa_ra asistir ~os seus traba
llos. 

Para concretar esta solida-· 
ridade, as organizacións 
membros dá CONSEO com
prométanse desde o presente 
a participar cada un ao seu 
nivel, nas manifestacións de 
sostén aos povos indíxenas, 
con ocasión da vergoñante 
celebración do quinto ceate
nário da sua colonización e 
xenocídio pola civilización 
europea ocidental: 

Participando desta nova diná
mica das relacións, a CON-

Denúncia,- eri particular, o 
recurso sistematico deses 
mesmos estados a meios po-

· liciais, xudiciais e militares de 
excepción para reprimir aos 
que traballan pola sua libera
ción nacional, incluso o recur
so aos acordos inter-estatais 
explícitos ou ocultos e aos 
metodos universalmente re
probados como son a incita
ción a delatar, a tortura e o 
asasinato. 

~ SEO somente no estudo do 
seu Comité internacional a 
elaboració_n e constitución de 
estruturas permanentes. 

2.1A CONSEO recorda que a . 
língua e a cultura son as ma 
nifestacións máis evidentes 
da identidade de cada nación. 
Precisamente por iso son ob
xecto de agresións e as nega
cións máis significativas por 
parte dos estados, que ten
cionan amordazalos para 
destruir as nconciéncias na
cionais. 
2.2. A CONSEO proclama a 
nécesidade de oficializar to
das as lín9uas nacionais no 
seus terntórios históricos, 
para permitir· a normalidade 
do seu uso tanto na vida pri
vada como en todos os domí
nios da vida pública. 
3.1. A CONSEO afirma que a 
orde económica da CEE, que 
exclue por princípio ás na
cións sen estado das ·su as 
instáncias e das negociacións 
sobre o seu desenvolvimen
to, poh en perigo a süpervi
véncia destas nacións como 
tais, non somente no plano 
económico, senón tamén nos -
cultural e sócio-político, á 
mercé dos estados opresore.s 
e do pod_er das multinacio
nais. 

Non pode, igualmente, ad
mitir a nova estratéxia dunha 
"EuroP,_a das rexións", · cuxos 
plans /'económicos non· ten
den máis que a noqnalizar as 
desigualdades en detrimento· 
das nación.s- sen estado e as 
suas re~pectivas unidad~s. 

Desde o presente, dótase 
dun secretariado permanente 
encarregado de asegurar as 
relacións entre os seus mem
bros e de coordenar diversas 
iniciativas comuns concernin
tes: 

·. :-ás accións contra a¡'repre-
s1on. f -

..:...._ás campañas poias lín--
guas e as culturas. / 
· -aos estudos e investiga

cióo dunha nova or~e econó
mica europea e m~dial. · 
. :-aos estudos e investiga

c1ons dun-ha nov orde eco
nómica europea mundial. 

-ás manifest~cións con-
cretas de solida'ridade entre 
todos os povos fan loita. 

Porá igualmente a -ponto 
meios de .info~ación mútua 
coa p~rspectiva de se dotar 
dunha axéncia de prensa. 

A CONSEO contempla 
como finalidade constituirse 
en_Asamble~ Permanente das 
Nacións sen estado da Euro
pa Ocidental frente ás institu
cións da Europa dos Estados. 

Nunha primeira etapa, pre
vé reunirs~ novamente en 
asamblea pl~nária, sobre ba
ses amplas,¡_ nun praze> máxi
mo de dous anos, tenbdo 
como obx-ectivo a elabora
ción no intervalo dunha DE-

. CLARACl·ON DOS DIREITOS 
COLECI.IVOS DOS POVOS, 
complqmento indispensábel 

~ da Declaración dos direitos 
do home. 

A EUROPA DA NACIÓNS ÉR
GUES_E. VIVA A EUROtA DAS. 
NA~IONS, -.. . 
Barc~lona, 3~ de Decembro 19~5 
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0 UÍ r a vez Líbia 
ANXO' RUAS~- - (que · tanto · se preserva . no 

mundo ocidental), de conver
Os graves e=mxu ificad~s- · ter_aos agresor~s en agredi-
t t d "d d"ias · dos e aos agredidos en agre-

a e~ a os C? r1 os sores. . 
~tras nos. aero~os de--- Non é a nosa intención, 
Roma e Viena, -serv1ron de neste momento, entrar no 
prestexto para que todo o análise dás.-virtudes (que as 
arsenal propagaffilístico tén, e moitas) e .tfos defectos · 
ocidental se volcase outra 6dos que tampoucb adolece, 
vez nunha difam~ia cam- obviament~) era- política inte~-
paña antilibia. EStán servin- n? _e. ext~n~r ~o P!Oceso · 11-
do tamén de xustificación bio, iso. sr,. md!scutrbelmente 

• . , progresista. Tratase agora de 
para unh~ pos1bel agresio!' : desenmascarar o maquiavéli-
a .este pa1s por parte dos s~- . co plan preparado -xa no 
mestros cerebros do penta- ano 81- pola administración 
gono nordeamericano e das Reagan, cuxo obxetivo non é 
suas criminais criaturas sio- outro que provocar a conver-
nistas. sión de Libia, como no pasa-
Non serve de nada que Libia do, nun reducto dO-imperia-, 
condenase públicamente o lismo no Mediterráneo, un 
suceso. A Libia hai que "cas- mar vital desde o · ponto de 
tigala" por "ser ún dos princi- vista xeoestrat~xico que os 
pais instigadores do terroris- EE.UU. desexanan ver como 
mo internacional"; sambeni- arsenal de armamento nu-
to que a Administración dos clear; nun reducto añorado, 
EE.UU. colga á espalda ' de no que no pasado a adminis-
todo aquel que loita, ou se tración nordeamericana tiña 
compromete real e solidaria- instalada a sua maior base 
mente, pola soberania e auto- militar de toda Africa. remata-
determinación dos povos. ría así, de paso, coa preocu-
Sambenito co que trata de - pación que produce un réxi-
XU$tificar •o terrorismo de Es- me distingui~o pol!3~ ,suas fi~-
tado que ela mesmo (e certos ~es e. r~dica1s pos_1c1~n~ ant1-
estados terroristas que, como 1mpenal1stas e ant1-s1on1stas. 
nos casos de Israel e Sudáfri- E únicamente neste contex-
ca, sostén e promociona) to, no que se debe de situar' 
exerce a través da sua políti- pois a desvergon?adéi campa-
ca belicista e a9re.sJ~a. 0.s ñ~ de desinfor~ación prom~-
meios de comurncac1on oc1- vida polos me1os de cornuni-
dentais xa se encarregarán, c~ción occid~ntais contra ~i-
por arte de maxia da "exem- b1a na actual1dade. Campana 
piar liberdade de expresión" que xa non é a primeira e, <:Je 

11Delenda est . Carthago'' 
EDUARDO GUTIERREl · 
·Por se a realidade non fose da
bondo expresiva, tiven a oportuni
dade' de constatar na noite do dia 
24 de · Novembro a rexouba dun . 
militante d~ Esquerda Galega que 
esbardallaba sobre o voto de cas
tigo ao BNG por non ter xurado a 
Constitución e o Estatuto. Inme
diatamente a.codeu-me á memó
ria o conto do envexoso ao que . 
lle din que se lle concederá todo 
o que desexe, pero que seu irmán 
levará sempre o dobre. A respos
ta é antolóxica: . solicita que se lle 
arrinque un olio. Dito doutro xeito 
igualmente elementar: EsquE}rda. 
Galega deixará de contar para 
aqueles que inflaron esa opcióA 
até a desmesura cando o Bloque 
Na~ionalista _Galega s~xa reduci
do. _.; - . . ' E e que tam
pouco vai alén do sentido comun, 
ou dunha información de Manuel, 
afirmar que para o actual sistema 
compre desartellar institucion_al
mente á única forza nacionalista 
e de esquerdas que ten preséncia 
social, que é o aguillón dun movi
mento de masas ao que hai que 
cortar o aceso a unhas inst1tu
cións ·que lle serv~n, mesmo 
cuestionando-as, para multiplicar 
esa importante capacidade movi-
lizadora. · 

Por suposto que, previamente, o · 
sistema leva anos magnificando 
o que é unha via morta e a escle
rose do movimento obreiro e po
pular: o camiño institucional 
como xeito exclusivo de actua
ción política. E, por müi elemental 
.que semelle, convénb recordar 
que o parlamentarismo naceu e 
desenrolou-se na Eutopa coa che
gada da bur~uesia ao poder, e 
que -pasenrñamente- consti
tuiu-se na expresión e nq marco 
político da orde ·política capitalis
ta. No seu comezo, tan só as cla
ses sociais posuidoras tiñan ace-· 
SQ ao parlamento, .pero a medida 
que colleu forza o movimento 
obreiro e a sua loita políti~a, foi
se ampliando o direrto ao voto 
até se facér uriiveresal. Certo que, 
daquela, · as forzas populares 
exerceron unha relativa influéneia 
política através desa institución, 
pero o Estado capitalista foi ta-
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~men, -·pouc.ó- a poÜéo, transfor- . 
·mando as suas estructuras · e 
transferindo o mais esencial do · 
poder decisório real cara o apare
llo administrativo, económico e 
militar. A burguesía dispón, des
.de hai muito tempo, de privilé
xios e de meios efectivos capaces 
de transformar a institución par
lamentária nun instrumento ao 
servizo da economia capitalista, e 
a chamada lei do número non tra
duce , a vontade re~l . dó povo. En 

Europa .o aceso d;;i clase obreira 
aos parlamentos en absoluto.con
duciu á míngua do potencial bur
gués. -Fixo, iso si, que a burguesia 
modificase os seus métodos axei
tando-os, habelencios.amente, á 
realidade, admitiu . algunhas rei
vindicacións obreiras para asi 
atemperar a fervenza revolucio
nária e .pudo seguir detectando o 
poder. No ocidente, xa que logo, 
o sistema parlament~rio é unha 
institución fúndamerital do poder 
da burguesía e elemento esencial 
da superestrutura social. Comp• 
non perder' de vista estas xenei 
lidades antes de proxectar a n 
atención sobre un Parlamento 

· tonómico fruto dun merado Est . 
tuto. O que non significa minimi
zar uns resultados insatisfatórios 

· para o BNG que obrigarán, ao 
.noso xuízo, a. algún axuste de ca
rácter táctiso e, quizais, metodo
lóxico. 

Mais para relativizar e, sobretodo, 
para que sexa mais. obxectivo o 
xuízo que poda facer-se, é obriga
do referir-se aos meios de comu
nicación. Xa non é a primeira vez 
que nestas mesmas colunas 
abordamos a cuestión, nen tam
pouco a única en que os aconteci
mentos nos brindan a oportuni
dade de precisar nidiamente os 
métodos de infección ideolóxica, 
de manipulación en suma. Irnos 
facer gracia ao lector dos centos 
de exemplos que poderian adu
cir-se nesta ocasión, xa que nen 
escrebemos nun periódico cal
quer nen, por-suposto, nos dirixi
mos a calquer ti.~o de público. 

O caso é que o anúncio da convo
catória de eleicións foi o sinal 
para desatar unha embestida en 
toda regra contra o BNG, e só a 
entrega militante, urxente e afer
voada á campaña, esvairon mo
mentaneamente unha xeneraliza
da sensación de impoténcia e de 
carraxe diante dun acoso progra
mado e axustado até tal ponto 

. que haberia que remeter-se aos . 
métodos do Dr. Goebels para ato
par un precedente merecente de. 
comparación. Par:alelamente 9s 

. mesmos meios poñian opeche, 
con traca final, a unha campaña 
de preséncia do líder de Esquerda 
Galega inidada. har catro .anos. 
Ben sei que hai xente que coida 
que o "éxito" eleitoral deste parti-

seguro, non i:,;erá a última. Ao 
réxime libio -encabezado, 
segundo parece, por un 
"tolo" e '.visionario"- hai 
que relacionalo con todas 
cantas crueis accions se pro
ducen en avións e aeropor
tos. Hai que relacionalo co 
atentado do restaurante "El 
Dorado" de Madrid do pasa
do 12 de abril, co tráxico se
cuestro dun avión exipcio o 
pasado 23 de Novembro, ou 
tamén con todos aqueles su
postos terroristas que se~un
do parece pululan por •diver
sos países ocidenta1s coa úni
ca obsesión de cometer ase
sinatos políticos... Con este 
podrido caldo de cultivo ideo
lóxico calquer acción de casti
go (embargos, boicot econó
micos, agresións militares, 
etc.) está permitida, todo está 
xustificado contra Libia. 

Pero isto non é todo. As po
tencias occidentais buscan ta
mén, coas suas campañas de 

·desinformación, fomentar o 
desprestixio da causa palesti
na. As palabras "palestino" e 
"terrorista': aparecen con fre
cuéncia relacionadas, nos 
meios de comunicación do 
mundo occidental. Desta for
ma, a indiscutíbel xusteía da 
loita do povo palestino pala 
sua autodeterminación redú
cese, a maior parte das xui
ces, a unha sene de actos in
discriminados e salvaxes pro
movidos, case sempre •. por 
grupos cuxa procedencia e 
máis que dubidosa. Mentras 

do se debe ao labor parlamentá
rio do Sr. Nogueira. Va ilusión. 
Convidamo-los a facer unha lista 
de realizacións alén de por de 
acordo en trivialidades, en cues
tións de estilo ou en tirapuxas fú
teis aos dous grandes partidos 
estatais, xa á manee da proposta 
de regreso dos restos de Caste
lao, algo que curiosamente non 
foi recordado nesta ocasión. Ta
mén a que se imaxinen ese "la
bor" sen o suporte dos meios de 
comunicación. isto é: en cantas 
movilizacións estiveron presen
tes, ou detrás, cantas aldeas e vi
las souberon da sua preséncia, 
etc. Ainda recordamos os tempos 
en que un antigo dirixente do 
PSG, hoxe en Esquerda Galega, 
nos dicia que seria preocupante o 
momento en que "la Voz de Gali
cia" talase ben do partido. Hoxe · 
é xa história. E ben documentada, 
por certo. 

Haberá, igualmente, quen tome 
estas notas como un consolo 
para a militáncia ou mesmo como 
un desafogo. Afortunadamente 
os membros do BNG non preci
san de nengun tipo de bálsamos, 
porque saben mui ben o que sig
nifica, mesmo para a sua bioQra
fia persoal, pertencer á organiza
ción. E, por outra banda, quen 
isto escrebe opuxo-se no seu dia, 
teimosamente, a que o vello PSG 
se fundise co POG, que é o anees- · 
tro da actual EG. Así pois, o asun
to non é de hoxe, por mais que a 
actualidade nos recordase aquel 
fraude chamado Unidade Galega 
cando hai ben poucos días, na 
TVE, o Sr. Nogueira formulaba un · 
programa para "gobernar" Gali
za, co PSOE e con Coalición Gale
ga, perfeitamente asumíbel por 
parte desta formación, segundo o 
Sr. González Mariñas ali presente. 
As semellanzas van alén do traxe 
gue vestian os Sres. Laxe, Mari
nas e Nogueira. . 

E, porfin, hai que insistir outravol-· 
ta en que estamos loitando, ain-

. da, poi as liberdades e, como 
queira e xa fica dito, que. nc;m pre
tendemos consolar a ninguén, se
nón simplesmente descreber a 
r.ealidade, fai-se preciso engadir , 
que as . ap~lªcións X:enéricas a 

/ 

tanto, as sistemáticas e diá
rias agresións "cometidas por 
israel contra o povo palesti
no, a violación permanente 
que fai dos direitos recoñeci
dos pola comunidade inter
nacional, a traxedia cotidiana 
dos palestinos, privados das 
suas casas, da sua terra, da 
sua Patria, son presentados 
polos mesmos medios case 
como meras anécdotas. 

O Estado español súmase 
tamén, como fidel lacaio, a 
esta orquestada actuación. 
Hai que facer ver que a OTAN 
(algunha 'de cuxas bases se 
pretende utilizar como plata
forma de agresión contra Li
bia) tamén sirve pra loitar 
contra o "terrorismo"; e hai 
que facer ver, tamén que f s
rael (co que se pretende ini
ciar relacións diplomáticas) 
non é tan mao como algúns 
o pintan, que se fai o que fai 
é para se defender do terro
rismo". 

Non cabe dúbida de que 
estamos asistindo a proxe
ción dunha campaña, meticu
losamente preparada, detrás 
da que se agachan, sen dúbi
da, novos actos de agresión 
do imperialismo e do sionis
mo. A solidaridade de todos 
os que se precien de pro~re
sistas para cos povos libro e 
palestino é, neste intre, mais 
que vital e obligada. 

Anxo Ruas é respon bel da Co
misión de Internacional da unión 
do Povo Galego. 

esas liberdades tan invocadas 
aos direitos democráticos, á líber~ 
dade de expresión decote concul
cada, non constituen unha cate
goria cientttica e, xa que logo, ca
recen de alicerces históricos. 
Aclaremo-nos: a liberdade na sua 
expresión política non é unha sin
xela abstracción, nen unha xene
ralidade indefinida, senón que 
fo!. e ainda é, a expresión dun di
re1to cun contido social determi
nado, ou ~xa permitida a unha 
clase ou a unha caegoria social 
pero negada, dun ou doutro xei
to, a distintas clases ou a unha 
categoría social pero negada, dun 
ou doutro xeíto, a distintas clases 
e grupos sociais. E, sen6n, volte
":lºs á história. Cando a burgue
sra puxo en marcha a sua revolu
ción contra o feudalismo, recla
maba a liberdade no nome de 
todo o povo. Mais o certo é que 
en canto se fixo co poder a liber
d~de transformou-se nun privilé
x10 de clase, cuxo exercfcio era li
mitado. A burguesía, é algo sabi
do, defQtmou a liberdade, ou o 
que eles chamaban direitos do 
home, nunha verdadeira prerro
gativa. E se a democrácia, tal e 
como existe hoxe en Europa, non 
é un galano que a burguesía fixo 
ao povo, senón o resultado de 
numerosas loitas populares, os 
usos democráticos, a liberdade 
de expresión .e os demais direitos 
que non son negados, haberá 
que conqueri-los¡ porque non hai 
mais resultados políticos que 
aqueles que se gañan, através da 
movilización, da ocupación de 
ámbitos institucionais, da organi
zación. 

Chamar avance, crecimento e en 
xeral denominar con hipérboles 
semellantes a ocasionais resulta
dos eleitorais, baseados na cari
dade interesada de meios e de 
grupos exóticos, e teorizar á ma
rxe do contexto político, do conti
do social, non fai mais que preci
sar nidiamente o perfil socralde-

. n:iácrata do que non é mais que 
un .apósito para unha realidad~ 
nacional mais necesitada de solu
cións urx:entes que de usos e ritos 
formalistas. . 

"Delenda est Carthago". 
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Oüt~~s facetas do deporte 
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Ximnásia colltra stress 
O coñecido bió)o~o canadien
se Nads Selye, criador da teo
ria do stress, descobriuno 
como resposta non específica 
do organismo a unha esixén
cié'.i que se lle plantexa. Selye 
af1rmou que o stress non é 
simJ?lesmente a vida, é gosto 
da vida. Oeste xeito considera
mos que os stress son necesá
rios,. claro, . se non esquece
mos que poden ser tanto ne
gativos como positivos. Está 
mal cando surde un stress 
prolongado negativo. Por 
exemplo, certa situación com
plicada que non desaparece 
durante un templo longo debi
do a l!n c.~nflito interpersoal 
(compl1cac1ons na família, no 
traballo, etc.). E esa situación 
non cámbia mentres non aco
rra, falando metaforicamente 
unha averia do organismo: 
V~n a descompensación, quer 
d1cer, o estado de enfermida
de. A condición frecuente de 
tais situacións pode conducir a 
g~aves ~feccións vasculares: 
h1pertonia, estenocárdia en
fermidade isquémica do 'cora
zón, úlcera, asma bronquial, 
etc. 

O número de semllantes 
afeccións debidas aos nervos 
medra continuamente. Polo 
xeral, a cura con remédios é 
insuficiente. A búsqueda de 
novas formas de influéncia na 
enfermidade levou a criar en 
Moscu, en 1974, a Clínica de 
neurose, dirixida polo doctor 
Vilmir Chugunov. 

A clínica ocúJ?ase de diagno
se, tratamento integral e profi
laxe de neurose e alteracións 
psicosomáticas. 

No seu arsenal de meios te
rapéuticos ocupan un lugar 
importante a ximnásia médica 
exercícios especiais e método~ 
de preparación de deportistas 
super-clase. 

"Unha das nasas tarefas 
principais", di Vilmir Chugu
nov, "é sacarlle ao paciente a 
sensación de dor. Pero sen dú
bid~, é moito máis importante 
ensinarlle a reaccionar correc
tamente diante do conflito sur
dido, diante da situación cria
da, saber evitar as influéncias 
n~~ativas do organismo, mo
v1t1zar as suas forzas defensi
vas por meio de exercícios físi
cos, autoxestión e relaxarnen
to. Poñamos un exemplo: o 
enfermo de 48 anos, constru
tor de profisión, debido a so
b.r~cargas emocionais por ten
s1on no traballo empezou a 
s~ntir dores de cabeza, sensa
c16ns desagradábeis na rexión 

do corazón, flacidez, debilida
de, insónio e irritación. Este 
home estaba permanentemen
te baixo observación de car
dióloghos, endocrinólogos, te
rapeutas e. _neuropatólogos. 
Cada e~pec1allsta puña o seu 
diagnóstico. Dáballe inxec
cións, tomaba remédios. Pero 
non melloraba a sua saúde 
n.en cando a sobrecarga emo
c1<;>na.I d9 traballo pareceu dis
minuir. Con estas queixas in
gresou na clínica", di Kvókov 
º· IJlédico ps!~oterapeuta qu~ 
dmxe a secc1on. "Veu literal
~ente cunha bolsa de remé
d1os: once en. total. E tomába
~os cada día. lmaxínase? 
Once tabletas diárias. Qué fa-

c~r? podíamos ir polo camiño 
trillado, seguir o mesmo trata
mento, darlle o que recebia, 
pero . neutras doses, pois as 
anteriores eran pouco efica
ces. Podíamos ir polo camiño 
trallado, seguir o mesmo trata
mento, darlle o que recebia, 
pero . neutras doses, pois as 
anteriores eran pouco efica
ces. Podíamos receitarlle ou
t~~s medicamentos e inxec
c1ons. Ü';J probar algo t9al
mente distinto, métodos de 
tratamento estudados, elabo
rados e propostos polo doutor . 
Chugunov. 

Cada sección da clínica ten 
salas deportivas especiais 

A GRAN AVENTURAI 
Unha novela que se recomenda 
calurosamente e que poden · ler 
todos os membros da familia; · 
ou sexa, 
unha inversión rentable. 

X.G.G. 
TREBOADA 

· Un s!ngular volume dentro 
da nosa literatura. 

X. Gonzátez· Gómez 
A NOSA TERRA 

Martfn Coutinho en· busca do sol 
, é moito mais 

(que unha novela de aventuras): 
é a gran aventura do . 

home 
en busca de si mesmo. 

M. Quintáns Suárez 
EL CORREO GALLEGO 

º."!de os pc;1cientes, s~b a direc
c1on de expertos instrutores 

. f~n. ximnásia médica, respira~ 
tona e de aµtoxestión. Empré
ganse .amplamente masaxes 
de diferentes tipos, inclu.so 
masaxe subacuática e outras 
clases de tratamento con 
água. Os enfermos tan:ién' utili-

. zan en doses modéradas a 
sauna. . . 

Durante un mes, o citado 
enfermo experimentou en si 
as propriedades curativas de 
todo ese sistema de influéncia 
psicofisiolóxi~a. Prescrebéron
lle terápia con. dieta de descar-
9!3· .acuRuntura e ximnásia ae
rob1ca sistema Cooper. Todas 
estas medidas (integrais por 
e~apas), permitíronlle cr~r en 
s1,.que e un home praticamen-

. te san, pero ~sgotado polo 
stress: Agora sentese magnífi,. 
e.o e non. toma nengunha pas
tilla. 

Nos últimos tempos apare
ceron numerosos métodos de 
exercícios físic9s individuais 
en. condici<;)ns caseiras. Ainda 
as1, certas recomendacións 
r;>oden traer pouco proveito e, 
as v~ce::;, ate danar, se falta a 
contmu~.dade. En cal_quer me
todolo~1a hai que empezar po
los rudimentos, sexa ximnásia 
motora, respiratória ou auto
su~estión. En rigor, con estes 
metodos ~corre o mesmo que 
coa carreira pedestre. Non se 
lle pode propor a unha persoa 
non entrenada que corra de 
bo.as a prirr:i~iras, 1 O quilÓme
tr?~· Pnme1ro terá que correr 
va~1os centos de metros, des
pp1s, au!11entar gradualmente a 
d~stanc1az até 1 quilómetro 2 
etc. ' ' 

Sen asimilar os rudimentos 
nori se pode pasar a etapa se
g.umte~ máis complicada, má
xime en tratamentos. 
. Só é proveitosa a aplicación 

·integral de diferentes · métó
dos. Case todos poden empre
garse na casa. Antes de empe
zar os exercicios hai que pasar 
s~n falta, ainda que sexa un 
simple:; exame médico. Ao 
concluir cada etapa recomén
d.ase control médico. O pa
ciente ten que anotar cada dia 
o seu pulso antes e despois 
das <;:lases, a frecuéncia e- pro
fu nd1dade de · respiración·, e 
con eses dados ir ~o médico. 

·A persoa non debe de eludir 
o, stress. Deles non se escapa
ra. O que ten que facer é estar 
prep~rada para rec~b~los. 

VALERI SHTEINBAJ. 
(A.P.N.) 

.somos coñecidos 
11:ª Galiza inteira, 
pala nasa - · 
especialización 
en libros 
galegas 
e portuguese.s 

República 
de El. Salvador, 9 

Tel. 56· 58 12 
SANTIAGO 

Pr~za do Li}?ro 
Tel. 26 63 77 
ACORU~A 

~ J»rime~o 'ºci•: 
Feliz ano, 
e 
bo deporte. 
Rematou o ano coa matan
za de Heysel para lle deixar 
paso a .o.u,tro carregado de 
c~mpet1c1ons ao máis outo 
nivel. 

_· O xa escomenzado oiten
ta e seis presenta no seu ca
lendário Campeonatos 
Mundiais de case todos os 
deportes olífl1picos: remo, 
b.a,l?nmano, fútbol, nata
cron, baloncesto, ciclismo 
esgrima, hípic~, ... O atletis~ 
mo non ten cita mundial 
excepto os Campeonato~ 
d~ Europa de Sttutgart e de 
Pista .Cuberta en Madrid: 
. Ma1s compre unha lem

branza e un ha . homenaxe 
para eses afeizoado's que, 
"!º seu desexo de vivir unha 
f1_nal da Copa de Europa de 
futpol perderon a vida por 
m~r. dunha . organización 
caot1ca da policia belga e 
unha das máis terríbeis ac
~~a~ións dos supporters bri
tamcos. 

Os que ollaron as imaxes 
por:, TV penso que non po
~eran esquencer o angu
nante da situación. 

Agora que se está a ·con
cretar. e r~matar o esqúema 
organizativo dos acontece
mentos cJ~ados compre 
unha reflex1on para evitaren 
que . actos deportivos se 
conv1rtan en. masacres. · 

As organizacións _ teñen · 
que evitar, na medida · do 
posíb~I. que se produzan 
actos de violéncia e enfren
tamentos. Pero o máis im
portante tócalle aos afeizoa
dos na grada, aos deportis
tas na cancha ou estádio. 

,Ao Estado español corre
pondelle a organización do 
campeonato mundial deba
loncesto (unha sé en Fe
r:rol). Tócalles demostrar ao 
mundo que, apesares de 
ser o cú de Europa, esta
m?~ !lláis civilizados que 
bri,t.amcos, italiáns e de
ma1s. 

.Por outra ·banda, paréce
me causa de tolos arrearlle 
unh~ t~ompada ao afeizoa
do 1tahan.o máis próximo 
cada vez que Meneghim lle 
pega un codazo a Rómay. 

Por todo esto un desexo 
para o 86: feliz ano e bo de
·porte. 

REGALE 
CON 
A 
NOSA 
TERRA 

RICARDO RIVERA 

-. 
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Joáo 
1 

Guisan Seixas 
Nasceu na Coruña en 1957 e 
fixo estudos de Teatro, C.C. da 
lnformazón e Língua Portu- · 

. guesa. . . 
Xa desde -moi xoven dedi

cou-se ao teatro, pertenecen.:. 
do a as grupos "O Facho" 
"Teatro Circo" e "Escola Dra
·mática Galega". 

Joao Guisan é un excelente 
esc'ritor de narrativa e teatro e 
ten publicado o mellor libro de 
contos infantis que eu coñezo 
dentro da literatura galega__._ 
Origen Certa do Farol de Ale
xandria-- amais doutras pe
zas teatrais tamén para nenos, 
coas c~les obtivo vários pré-
mios. _ 

Hoxe é profesor de técnicas 
teatrais e un dos escritores xó
venes que mais prometen. 

Ten colaboracións en A Voz; 
O Ideal, "Faro" "Loia" "Man 
Comun" "Reseña" "Quime-
ra". , - . 

A relación dos prémios .obti
dos, é a seguinte: "Modesto 
RE. Figueirido", "Contos· lnfan
tis de O Facho·", "Ob'ras de 
Teatro do Ateneu Ferrolano", 

1.- "Pezas lnfantis O ·Facho" "Bol-
- sa .de Axuda a Creazón Literá- 

ria do Ministerio de Cultura". 
Tamén ten dudas .estas 

obras publicadas: "Números 
, de patente" Ed. O Castro, "Ori- -

. gen Certa-do Farol de Alexan
dria" "Un Canário ·chamado 
Frederico" Cadernos da Eséola 
Dramática Galega. 

ANTON CORDERO 

Boa ~ostra do que é a . 
. colección: relatos inéditos de 
: autores vellos, maduros e 

. U nha peza de teatro e sete 
relatos cunos (máis dezaseis 
debuxos ad hoc). O dominio . 

do idioma e o rigor da 
estrutura dos. traballos dan 'ao 

libriño, por outra parte 
· divertidísimo, unha grande 

calidade literaria. 

' mozos. Limiar de B. Losada 
1 · Castro. Cartoné, orixinal 
. diseño, profusamente 
1 : ilustrado (19 X 19 cm). · 
• f • 

1. 

Unha novela realista, sen 
concesións, fondamente 
crítica. Habilidade narrativa e 
forte complexidad e estrutural. 
Xavier Alcalá amostra aquí 
que non só é un gran·escritor 
senón tamén un autor 
Írreductt'bel. 

Empleando o mesmo 
personaxe e artellando con 

mestría dous planos temporais 
(o século XIII e a actualidade ), 
· o autor obtivo un relato 
suxerente e divertido, cunha 

grande carga crítica do 
conservadurismo galego de 

hoxe e de sempre. 

ULTiMAl-'lEW'E 
SE ESTA/ 

D \?A5PNDp. 
/"} íEM>RE 

WEWMAR 
MEDiDAS, 
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"Unha obra ben escrita, de lectura fácil, a vece divertida, con diálogo 
ben amañados" 

CARLOS CASARES 

''Ten tódaJas cualidades da 
prosa intelixente e util" 

XESUS A. MONTERO . 
"Resalta a calidade da 
escritura. Nótase que Xoan 
Manuel Casado ten unha 
gran formación poética e é 

. gran lector. sen que a novela 
sexa unha obra lírica" 

BASILIO LOSADA 
"Ben escrita, con brillantez 
de diálogo" 

FCO.F. DEL RIEGO 

1 ~otalo.. -" bl.anco U~HA EplTORIAJ: INDEPENDENTE 
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Celebraranse ·as Xomadas da 
Língua Galega 
Probabelmente nq próximo mes 
de Marzo celebraranse as pri
meiras Xomadas da lingua Gale
ga organizadas pola AS-PG, 
Asociación de Escritores e a Fe
deración de Asociacións Cultu
rais Galegas, co apoio de 
AGAL. 

O título sob, .o que se celebra
rán será o "Estado Actual da 
Normalización Linguística: aná
lise da política oficial e cultu-
ral". · 

Os apartados a estudar nestas 
xomadas, que tentarán ser unha 
répalica as organizadas pola 
Xunta nestes últimos anos e 
onde estes grupos se viron mar
xinados producíndose graves en
frentarnentos, serán os seguin-

tes: galego no ensino; galego 
· nos meios de comunicación; 
éreación literaria; estandariza
ción da lingua; lexislación lin"" 
guística e lingua na administra"' 
ción. 

Cara a celebración destas xor
nadas invitarase a todas as aso
ciacións e colectivos que dun ou 
doutro xeito teñan algo que ver 
coa lingua (funcionarios, mes
tres, pais de alumnos, xomalis
tas ... ) que poderán presentaÍ co
municacións cunha extensión 
máxima de cinco folios. 

Ao final deste encontro daran
se a coñecer unhas conclusións 
nas que se tratará de recoller 
unha radiografía o roáis exacta 
posibel do estado actual da nosa 

O Cine Clube · "Groucho 
Marx" en dificuldades 
O cine clube Groucho Marx de 
O Barco de Baldeorra ven atra
vesando p r diver a dificulda
des. 'Despois dunha longa loita 
reivindicativa, indican os seus 
dinarnizadores, mantida co 
Axuntamento de O Barco de 
V aldeorras desde hai xa uns seis 
me es co único fin de que este 
fixe e efectiva a subvención 
asignada (200.000 pesetas) 
como colaboración á fil Semána 
de Cine celebrada na primeira 
semana de Septembro, este Cine 
Clube, debido á grave ituación 
económica orixinada por estas 
circunstancias ve e obligado a 
paralizar todas as suas activida
de a partir de primeiro de ano 
de non se solucionar o problema -
de contado. -eorrendo o risco de 
que esta paralización poida ser 
definitiva'. 

"Ante estas perspectivas, indi
can tamén, a Xunta Directiva 
ten adoptado diversas medidas 
de presión, todas elas infructuo
sas: Folga á xaponesa (sesións 
de cine gratuitas, Asambleas, 
distribución de comunicados in
formativos, rodas de prensa, etc. 
Agora seguindo a iniciativa dos 
40 profesores e os 24 delegados 
de curso dos centros de F.P. e 
B.U.P. desta localidade que pu
blicamente expresaron o seu 
apoio e solidaridade con esta en
tidade e a denuncia pola actitude 
do Axuntamento". 

Os implicados teñen solicita
do tamén o envio de telegramas 
de protesta ao Axuntarnento de 
O Barco e a emisora local de 
Antena 3 (co fin de dar maior 
difusión). 

Galiza está presente só ~orno_ / 
observadora no I Congreso 
de Escritores en Língua P_ortuguesa 
Galiza só poderá estar 

presente como 
observadora, ainda que 

cori direito a · 
prese'ntaci.ón de 

· comunicacións, nas 
primeiras sesións do 1º 
Congreso de Escritores 
en Língua Portuguesa 

qu~ se celebrará no mes 
de Abril próximo en 

Usboa. 

O non acadar o estatus de parti
cipantes xunto con Timor":.-Leste 
Macao e Goa, débese a falta de 
consenso entre os sete paises 
(Portugal, Angola, Brasil, Cabo 

· Verde, Giné-Bissau, Moc;arnbi
que e Santo Tomé e Príncipe) 
que trasformaron a idea da As

. sociac;ao Portuguesa de Escrito-
res en iniciativa conxunta. 

O estatus de observadores se
ria nas primeiras sesións, xa que 
se tentará, no transcurso do con
greso, que os representantes des.!. 
tés catro paises pasen a conside
rarse como congresistas de pleno 
direito, dado que na maioria dos 
intelectuais deste·:~s paises cae
rían moi mal estas conclusións, 
realizadas cun claro matiz políti
co. As presións deica Abril van 
ser numerosas para que non se 
leven a cabo as exclusións así 
como para que sexa, en último 
caso, o Congreso quen se pro
nuncie sobre o tema. 

O TEMARIO 

O temário no que se deberán en
cadrar as comunicacións ·ao 
Congreso foi . aprobado no mes 
de Setembro, en · Maputo ~de 
quedou perfilada a estructura 
congresual; despois da primeira 
reunión que tivera lugar en Abril 
do 1985 en Sao Paulo, paralela
mente a realización naquela ci
dade do Congreso de Escritores 
Brasileiros: 

I. O escritor e a Sociedade: 
Literatura, nacionalismo e uni
versalismo; Literatura e história; 
Literatura Oral e escrita; Litera
tura e industria cultural; Litera
tura e compromiso social. 
Il. O escritor e a li~ratura: Tra
dición, inovación, ruptura e van
garda literarias; Investigación e 
crítica no desenvolvirnento da li
teratura; Expresión literaria e 
modo cultural; Literatura e Plu
rilinguismo. 

m. o escntor e a profesión: 
Prof esionalización do escritor; 
Organización do escritor; O es
critor e a libertade de expresión. 

vidaCÍes paiálelas ao . congreso 
para desenrolar nos días- que 
dure a reunión de Lisboa. 

Entre estas actividades pro
xectase incluir, entre outras, un_ · 
concurso de video, con traballos 
sobre textos literarios; unha 
mostra de textos literarios vistos 
por rapaces a través de redac
.cións, deseños, modelación, etc; 
umh~ exposición de· artes plásti
cas con traballos baseados en 
textos literarios; unha exposición 
incluindo un gran pintor de cada 
pais participante; recitais de poe
sía e concertos musicais. 

Con todo isto preténdese lo
grar, segundo se afirma no co
municado final, redactado des
pois da reunión .de Mapµto, 
"unha afirmación no plano inter
nacional, coa necesaria repercu
sión adecuada para além do uni
verso plural de Lingua Portugue
sa, a sua dimen~ión como patri
monio . cultural_ dos povos no 
ámeto da criación literaria". Así 
como a "contribuir eficazmente 
para o recoñecemento, por parte 
de organismos e instancias inter:
nacionais, da importancia real e 

Este temario foi aprobado por 
unanirnidade dos representantes 
dos sete paises, sendo agora a 
Comisión Organizadora, forma
da por escritores perteñecentes 

_ h~stórica do· espácio linguístico 
- que comprende a 180 millóns de 

persoas", ao tempo que se pon 
de relevo "de modó mareante e 
definitivo, a importancia de cada 
~omunidade principalmente nun 

ás nacións que aportarán congre
sistas, a que está a elaborar unha 
lista de convidados na que serán· 
iticluidos estudosos das literatu
ras ida lingua portuguesa espalla- -
dos polo mundo. 

Así mesmo tamén están a 
co_nfeccionar unba lista de acti-

_contexto trascontinental, onde se 
xeneran e ven espadindo modos 
literarios e culturas expresadas 
na mesma lingua, coas suas va
riantes e especificidades". 

A venda de libros galegos aum,entou lixeiramente no 1985 
Ainda que en pequena medi
da, o aumento de vendas do 
libro galego empeza a ser sig
nificativo segundo as estima
cións reáli.iadas por A NOSA 
TERRA en diversas librarlas 
representativas, do noso país. 
Neste aumento parece incidir 
de maneira clara a obrigato
riedade do galego nos centros 
de ensino, se ben o baixo ín
dice de leitu.ra se~e a deter
minar calquer estaCiística. 
OS MAIS VENDIDOS: 
NARRATIVA 
En narrativa os prémios yare
cen un elemento decislvo á 
hora das vendas; isto precisa
mente sucede coas novelas "O 

inverno do Lobo" de X. M. 
Casado (Ed: Sotelo Blanco), 
"As horas de Cartón" de l. 
X. Pereira (Ed. Xerais), que 
ainda leva pouco tempo á 
'venda "Xa -vai o griffon no 
vento1' de A. Conde (Ed. Ga ... 
laxia); e sobre todas elas "Cri-· 
me en CoJ!l_postela, de C. Rei
gosa (Ed. Xerais), sendo estas 
as obras roáis vendidas. · 

Entre as que teñen boa aco
llida están tamén: o eterno se
~do X. Alcalá con "Tertu
lia" (Ed. Sotelo blanco)· "Ar
noia Amoia"· "Arredor de 
si'at' 'de Otero' ·Pedrayo (Ed. 
G axia); "A chamada escura 
dos caborcos" ·de X. M. Oca 

(Ed. Xerais); "O reverso do 
espello", de X. R. Pena (Ed. 
Xerais); "Os· anos escuros" de 

. Franco Grande (Ed. Xerais), 
se ben esta é unha narración 
de testemuña histórica roáis 
que unha novela; "A fra_g_a 
dos páxaros salvaxes" de X. 
F. Ferreiro (Ed. Xerais); "Ro
slia" de Otero Pedrayo (Ed. 
Galaxia)· "Contos de lobos" 
edición preparada por Rodrí~ 
guez Fer sobre contos de A. 
Fole (Ed. Xerais); asi como 
obras roáis clásicas e gue se
guen a ter un bon ruvel de . 
vndas como é o caso das 
obras completas de Castelao, 
"Merlín e familia" de Cun
queiro, ou "A Esmorga" de 
Blanco Amor. _ · 

.POESIA 
O factor comun da poesía é 

que se vende moito menos. O 
de maj,or éxito quizais sexa 
Femán Vello con "Memorial 
de Brancura" e o "libro 
das paisaxes vivas" (editados 
pola A. C. V alle-Inclán e So
telo Blanco\ respeitivamente); 
a primeira uas Dbras fora me
recedora do Pfemio Esquio. 

Tarnén está a ter boa acolli-
. da Manuel Rivas e a sua "Ba

lada nas praias do Oeste" ( ed. 
Sotelo Blanco) e os dous li
bros de poetas coruñeses "De 
amor e desamoru tomos 1 e · 
11 ~ o 1?._rimeiro xa cunha reecli
cion lhd. do Castro). 

A continuación cabe citar a 
obra de Ramiro F onte "De
signium ,, (Ed. 'Xerais); Xavier 
Seoane con '~presencias" (ed. 

·DE 
AMOR E 

DESAMOR 
Bllllf/llVBA/HlllAl-VEl.11/MAIO RllDO 
PALUBD/PEllBftl/lllVU/SAUl!S/SEIAIE 
VALCUCR 

Galaxia), as últiinas obru de 
Bemardfno Graña, Manuel 
Maria e a reedición de "Os 
Eidos" de Novoneyra (Ed. 
Xerais). 

Entre ·as antolox.ias cítanse a 
Antoloxia de Poesía Galego
Portuguesa de . P. V ázqU;ez 
Cuesta (Ed. Alhambra) _· a -
"escolma de Poesia Gáie~a 

· (1976-1984) de X. L. Garc1a 
(Ed. Sotelo Blanco). E neste 
pasado ano rosaliano seguiu a 
i:lestacar~ cómo rion, a obra 
compieta de Rosalia.en galego 
en edicións de Akal e Xerais. · 
ENSAIO -XOVENES 
En Ensaio o éxito foi para "A 
Historia" de Ramón Villares 
.(Ed. Galaxia), a calidade da 
obra e aS expectativas que es
tá despertando parece que · 
neste caso van parellos. 

O resto das obras con vendas 
notábeis é bastante disperso, 
ainda que se tJOden citar as 
obras de Ferim "de Pondal 
a Novoneyra" e a de X. M. 
Beiras "por Unha Galiza libe-

· rada" ainbas e duas de Xe
.rais; 1'castelao . sen manipula- · 
ción,, de vários autores (Ed 
Xlstral); xunto co ensaio his
tórico "O ' gale.guismo na en
crucillada', ae X. Castro ( edi
ción da Deputación de Ouren
se). 

Os libros infantis e xuvenis, 
p~la _ sua banda, teñen boa 
saJ.da, factor no cal. incide, 
d:e seguro, a influéncii do en
smo. ' 

O éito cabe xeralizalo a to-
da a coleción de libros que 
Edicións Xerais dedica a este 
sectot, especialmente tradu
cións de· obras clásicas. Algo 
parecido, ainda que en menor 
medida, sucede coa coleción 
de Galáx.ia. Polo demáis "O ... 
ciclo do neno" dé Neira Vi
las (O Castro) e os poemas pa-· 
ra nenos de Manuel Maria 
seguen a ter boa saida. . 

Como dado significativo cli
re~os gue normalmente as ti
radas de libros de poesía non 
pasan· de 1.500 exemplares, 
superándose ~ 3.000 exemplares 
cañdo se trata de novela. Son 
excepción algunhas obras de 
autores moi coñecidos ou re
centemente premiados; tal é. 
o caso de "Crime en Compos
tela'' (I PrélÍlio Xerais) que 
bateu records. -

As librarlas. consultadas .para 
a· obtención destes dados fo
ron Llrboruro en Vigo, Mi
chelena en Pontevedr!> Lwne, 
Xa e Couceiro en A t.;oruña e 
Couceiro en Santiago. 

.-.v ... ·· 
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Primeiras· revelacións de Guerra da Cal sobre os 
"Seis Poemas · Galegos"· de Federico García Lorca 
Publicadas -en Portugal na sua "Antologia Poética .de Rosalia de Castro" 
Recén ten saido o anunciado 
libro, organizado por ernesto 

. Guerra da cal, '~Rosalia 
de -Castro-Antologia 
Poética", editado por 
Guimaráes Editores. O libro 
é aberto por unha ·1onga 
introducción analítica de 
Guerra da Cal que remata 
dici~do" ( ... ) este volume 
representa o preito renovado 
de Portugal a "poética nudez 
esplendorosa" desta universal 
voz lírica da comunidade 
lusíada, vinda da mais antiga 
e a mais moderna das 
literaturas de expressaáo 
portuguesa". Ademáis de 

FEDERICO GARCiA 
LORCA (1.898-1936) 

Andaluz. Nasceu em Fuenteva
queros , Granada, e morreu as
sassinado por um esquadráo de 
morte Franquista, no início da 
Guerra Civil Espanhola de 1936-
1939. Nao seria possível tentar 
tra~ar numas poucas linhas o
perfil humano e artístico do ge
nial granadino, brutalmente viti
mado na plenitude do seu talento 
criador. A expansáo e prestígio 
da sua obra lírica e dramática é 
boje universal . . O poema que 
aquí incluimos, · dedicado a Ro
salia -um dos seus poetas favo
ritos- faz parte dos Seis Poe
mas Galegas , - publicados em 
Santiago de Compostela pela 
Editorial "Nós'', em fins 1935. 

Esta composi~ao --como as ou
tras cinco que integrarn esse bre
ve poemário em língua galega 
foiarn o resultado duma colabo
ra9áo. linguístico-literária entre 
Lorca--'- nessa altura já no apo:.. 
geu dum renome de ambito in
ternacional --e quem isto escre
ve, en tao estudante e inédito 

--aprendiz de poeta. O _conheci
mento que Federico tinha do ga
lego como língua oral era o pu~ 
ramente passivo de o ter ouvido 
falar -a gente do povo- du
rante a suas vária~ visitas a Gali

. zá e em Madrid . a doi~ amigos 
galegos - que habitualmente o 
usavam entre eles: Serafín Ferro -

· (1912-1958?) e o que subscreve 
estas linhas. O seu contacto com 
a língua da literatura ·era tam
bém bastante precário. Provin
ha-lhe da leitura, profundamente 
intuitiva mais do que linguística
mente compreen'siva, de Rosalia 
e alguns poemas, medievais e 

, modernos, alguns lidos em anto
logías que, eu lhe emprestei. A 
sua mais íntima familiaridade 
com a "fata-escrita" apoiava-se 

· no número considerável de letras 
de can.~óes galegas que· sabia de 
cor -um tanto quanto iñfiel
mente, visto o facto, por ele re
conhecido, da saa acentuada fal
ta de aptidáo para línguas. A 
fonte desse conhecimento folcló
rico era o Cancionero· musical 
popular· español, do ·eminente 
musicologista cataláo ·Felip Pe
drell, que era para ele urna espé: 
eie . de breviário do qual nunca 
se separava. O escritor galego . 
Eduardo Blanco Amor (1897-
1979) -que conheceu Lorca 
pelo nosso intermédio, apossou
s~- nao sem resisténcia por 
parte deste -<los originais ma
nuscritos de cinco dos seis poe
mas, como in~ito, de os dar to
dos a estampa na Galiza, propó
sito esse, tempo· depois realizado 
na editora compostelana "Nós", 
de Anxel Casal- também assas
sinado em l936. Quatro desses 
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reclamar -nunha "Nótula. 
bibliográfica"- unha 
completa edición crítica da 
obra de Rosalia de castro , · 
Guerra da Cal chama á 
urxente tarefa .de recopilar as 

-bi-btiagrafiás ·activa e pasiva. 
,de Rosalia de Castr~ 
eoonne--e-moitas veces 
in~perante por non existir 
nengun tipo de 
sistematización sobre ela. 

O cerne do libro é unha 
escolla de 62 poemas en 
versión norma ti va 
portuguesa, plenamente 
xustificada por Guerra da Cal 
nunha nota inicial,. "seudo 

este volume publicado en 
Portugal· ( . . . ) e indo dirigido 
aos foítores do mundo 
lusíada, ternos plena ·· 
consciéncia de que tirando 
Rosa}ia .. do mundo gráfico e 
morfológico das formas 
lingüísticas dialec~ais (que 
ela te ve que usar, porque 
outras náo havia, naquela 
altura, .para o seu propósito) 
estamos a prestar um servi~o 
a universaliza~ao da sua 
poesia, cujo único futuro 
reside na sua re-inser~ao 
cultural nesse mundo". A 
escolm a propriamente dita é 

J oiciada polo q__ue é 

VELHA CANTIGA 

Ergue-te, minha . amiga, 
que já cantam os galos do clia · 

Ergue-te~ minha amada 
porque o vento muge c;:omo urna vaca 1 

. Os arados vao e vem 
De Sant'Iago p'ra Belém 
De Belém para Sant'Iago 
um anjo ·vem com um barco 

- Um barco de prata fina 
que traz a dor da Galiza 
Galiza deitadá _e queda 
transida de tristes ervas 
E!Vas que cobrem teu leito 
e a negra fonte dos teus cabelos 
Cabelos ·que vao. ao ·mar 
onde as nuvens tem seu manso pombal. 

.Ergue-te minha amiga 
-que já cantam os galos do clia 1 

Ergue-te minha amada 
porque o vento muge como urna vaca! 

originais, completos, e as suas 
primeiras estrofes do outro, sáo 
do meu pimho e letra, .o resto da 
"Danza da Lua" é da máo de Fe
derico. A raáo des te autografis
mo duplo é simples: a "Danza" 

. Seis poemas galegas, 19 3 5. 

come~ou . . . e estacou, ficando 
nesse ponto interrompida; entre
tanto eu ti ve um acidente dé es- · 
qui qu~ me aleijou temporaria
mente o bra~cr direito. Quando 
se retomoq a elabora~ao do poe-

coñecido , como derradeiro 
poema galego publicado 
despois de Follas Novas en 
vida de Rosalia, adicado a 
Luis de Camóes. 

O segundo interés , por asi 
dicer, deste volume é a 
escolma de poetas qúe 
adicaron criacións suas a 
Rosalia de Castro. 
Introducidos por unha breve 
reseña biográfica 48 poetas 
galegos, portl,lgueses, · 
cataláns e galegos son 
apresentados , e o libro 
finaliza cunha pequena 
iconografia sobre a nosa 
poeta na que ten contribujdo 

ma essa minha manqueira obri
gou a que fosse ele quem tive e 
que assumir o papel de e criba . 

Daí deri vam certo erro morfo
lógicos flagrantes que nessa par
te da "Danza" aparecem. Depoi 
da publica9áo da edi9ao de San
tiago -<la quaJ pouco exempla
res sobreviveram a de truid ra 
fúria fasci ta- e e autógra~ 
ficaram na po e de BJanc 
Amor -facto e te ao que ele 
nunca fez a mai leve referencia 
pública, ao longo do longo 
anos da sua longa vida; ape ar 
das várias, e contraditórias, ver
sóes que da origem e proce 
de composi~ao dos Sei poema 
galegas deu em artigos e entre
vistas. Conduta explicável visto 
repetidamente ter-se atribuído 
urna participa9áo implícita que 
nunca neles teve. Teve, isso 
sim, urna inteven9ao, á posterio
ri: deturpadora dos textos origi
nais. Exemplo claro e patente 
dessas interferencias é a mudan-
9a de títulos do poema que aquí 
nos ocupa, ao qual restituimos o 
de "Velha cantiga", que tem no 
nosso autógrafo, - como pode 
ver-se na reprodu9ao fac-similar 
que dele incluínios. Este título 
foi escrito por mim com. üutra 
caneta alguns dias depois . da 
composi9áo do texto. A nova jn
titula~ao - que aparece entre 
parenteses .e com outro carácter 
de letra - que jul'gamos ser do 
próprio Blanco Amor - é espú
rea. E ainda por cima canhestra: 
primeiro por conter o castelha
nismo, neste 'contexto desusado, 
cuna - que em bom vemácufo 
seria berce ou berfo; e segundo 
por que Ca_nción de cuna é o tí
tulo da delambida e popular co-

o fotógrafo galego Tino Viz. 
A polémica recentemente 

suscitada sobre a 
intervención de Ernesto 
Guerra da Cal na xénese dos 
"Seis Poemas Galegos" de 
García Lotea, e como el 
próprio anunciou ten unha 
primeira aclaración nas · 
páximis desta antoloxia (ver 
A NOSA TERRA nº 282) . 
Polo seu interés aclaratório 
reproducimos ese texto 
referido a Federico García 
Lorca (páxinas 193 a 199). 

X.C. 

média de D. María de la O Le
járraga de Martínez Sierra -
obra que era para o ederico 
dramaturgo urna béte naire. A 
e te atentado a ub tan i d 
poem a há que re e ntar tri 
grave erro d leitura qu a niti
dez inequív d te t manu -
crito náo ju tifica . Aparecem 
tre no 10° ver o: onde o pre-
ente de indicati o do verbo ga

lego traer (trai) foi mudado para 
o pre ente de conuntivo (tráia) 
com prejuíéo para a ignificacáo 
- e para a intaxe· a egunda 
tran cri9áo fa lsa ocorre na me -
ma linha, onde o mon ílabo 
dór foi alterado para d r com 
grave detrimento da medida de -
e verso . que fica com urna íla

ba a mai . Ainda ne e me mo 
verso há outra infidelidade a cla
ra li~o do autógrafo: ca foi co
rrigido para de. (Embora nao 
deixe de ha er pe soas que e 
recu arn a fazer peceder o nome 
da Galiza do artigo a - que lbe 
pertence - eu u ei-o com plena 
con ciencia, e Lorca aceitou-o . 



G ... o·· meir 
CULTURAL 1 

Ao anónimo nonnativizador 

Leio, non en asombro, na páxi
na duascenta cincuenta e catro 
do libro Literatura Galega (l) 
unha frase contundente; a re pei
to da novela de Otero Pedraio O 
me ón dos ermos: 'a descrición 
da paisaxe nunha lingua cunha 
riqueza expre iva inusitada". O 
pa mo por esta aseveración debe 
diluir- e na conformidade cando 
ob ervo que ne te país agrário 
ainda hai mente cuaternárias 
que eren nun galego rústico ou 
imple mente inventado como 

única posibilidade estilí tica do 
galega. Hai que agradecer a 
Deus que non exista en nengun 
idioma do mundo, unha norma
tiva a respeito do estilo senón o _ 
ILG elaborarla o prontuário esti
lístico galego onde a palabra 
beiJco é mais expresiva cando se 
transcrebe chucho. Pido ao ILG 
que, cando !ale do corpo huma
no, diga que este se divide en 
tres partes: cacho/a, toro e extre
midades; palabras mais expre i
vas que: cabeza tronco e extre
midade . Esta inicial reflexión 
ven a conto pola recente publi
cación de O me 6n do ermo 
(2 endo o eu t xto alterado 
do critério que a eguir co
mentarem . 

En primeir lugar exi t un 
apéndice final onde o an nim 
normativizad r n n e u r ten a 
el gáncia u d ne· a de publi
car eu n me) qu é calafrian
te, basten e tas parella : 

Ar: Aire 
Abenzoar: bendecir 
Nau: nave 
Pena: pluma 
Remo o: remordimento 

Non e trata duo vocabulário ga
lego-ca tellano, enón palabra 
incorrecta trasladadas a galego 
puro. Podo a egurar que carezo 
de calquer epíteto que poda ex
primir a miña indignación, a 
miña cólera. Que se introduzan 
aberrantes castellanismos no 
idioma é unha cousa, que se 
proscreba a forma auténtica ga
lega, que se proiba escreber a 
única forma nosa é, mais que 
unha torpeza, unha infame obs
cenidade. 

Sigamos o itinerário normati
vizador do ser anónimo. Para 
implantar castellanismos na nos 
aJíngua non escatiman esforzos, 
porén no labor de limpeza ex
cluen a hipergaleguismos nox.en
tos: bufarda (aparece en vários 
sítios); derradeiro (en lugar de 
último, tamén repetidamente); 
golpe75ado (por golpeado); de
se~tonar (por desentoar); ma
qu1ar (por non sei que); impo
dentes (apor impotentes); maio
razgos (por morgadios); . farpas 
(por zarpas); archiprestádego . .. 
A li_sta é incompleta, poderla ser 
ampliada con outros casos. Ape
sar do antedito o autor das tr~s- · 

formacións conserva no texto, 
na páxina 73, a palabra ámbido, 
rexeitada por todas as normas. O 
vocábulo coengo non só non é 
rexeitado, senón que se propug
na contra a auténtica forma gale
ga cónego. 

Agora entramos no tema mais 
importante desta carta-artigo: o 
tema estilístico. Otero Pedraio, 
ninguén o ignora, é un grosador 
formidábel. Os seus romances e 
novelas están no cima da nosa 
literarura. Iso non pode impedir 
que podamo criticar o galego 
por el utilizado, non desde o 
ponto de vista linguístico, senón 
de ponto de vista estilístico. E 
aquí reside o grave erro, o erro 
herdado desde xerazóns anterio
res, dun determinado tipo de ga
Jego: o galega "enxebre" , agrí
cola, pragado· de termos de rusti
cidade clamante, cando non da 
mais extrema das vulgaridades 
expresiva . Este "sabor local" 
embriaga, produce vómito a 
quen ísto e crebe. Otero csquece 
ou ignora o precedentes cultos 
do eu idioma e opta, con abso-
1 uta neglix.éncía por unha prosa 
cuase indecifrábel, labreguísi
ma. Vexamo aJgun exemplos: 

'fume de fa cullos ma
llado af ogando coas 
pouta , do pe adelo, e -
garabelJando na noca , 
alapeand a gorxa ' 
páx. 7) 

"Charetaba o lume e 
bandalaba unha eirexa 
atal albela e cantareira 
que o e tomelo fuxían 
e patox.ado en banda
da "(páx. 7) 
'Amouchárase a Catuxa 
feita un embrollo de ci
na co nun recanto, 
... enqueirado polo lume, 
chiscaba os ollos pitaño
sos" (páx. 21) 

Hai momentos en que o inin
telixíbel deixa paso a hilaridade, 
cando o autor, nunha enumera
ción de pretendidos sinónimos, 
nos di: 

"que trataba de barulos, 
quínolas e pobres f ande
los a pintar señorío nos 
pazos escanastrados" 
(páx. 30) 

Otero incorre no ruralismo lé
xico, na palabra soez que, de ter 
sítio na literatura, pertence ao 
nivel coloquial e de bairro-baixo 
mais que de depurada língua. · 
Evidentemente non todo Otero 
cai nestas penalidades expresi
vas, pola contra exist~n páxinas 
vibrantes e concretas en multitu
de dos seus escritos (Lembranza 
de Goetbe, Thomas Moros, O 
celtismo de Chateaubriand). 
C-ontodo esta obra é irrecuperá
be/ como modelo de lfngua, pois 
toda esta novela é unha sucesión 

de tennos absurdos, verbos do 
tipo: alpumar, estordegar, empa
nicar, embercellar, apachucar, 
gulapear, esgarrafizar, zou
chear, lecorear, acaracochar etc. 
etc. Palabras que non só carecen 
de eufonía, mas que resultan in
sólitos na f ala popular, son unba 
falsidade. Está claro que nengun 
labrego de Galiza emprega nun
ha conversa normal tal cantidade 
de exabruptos léxicos. Nos ad-

. xectivos e substantivos acontece 
o mesmo: mozas garelas, néco
ro, niesma, grusmias, gacios, 
escanabouzado, andar topinan
deiro; chatado de grolán, escasu
rrante e xurafás; chea de natu
rría, neipela e nifrosa; carafun
choso, etc. etc. 

Que don Ramón Otero Pe
draio utilice estas voluptuosida
des enxebristas ten unba xustifi
cación histórica, epocal: o autor 
quer separar-se do castellano e 
ve como única via a eleizón de 
termos populares ou presunta
mente populares. Por outro lado 
a língua literária culta ainda non 
estaba constituida (hoxe, polo 
que veremos, tampouco está ela
borada esa coiné; ou mellor, ese 
modelo está a ser sistematica
mente ultraxado polos nefandos 
vermo do ILG e adláteres) . 
Hoxe o panorama é relativí!ffien
te diverso: hai unha língua ofi
cial e outra língua minoritária , 
mas con unha limpeza de vários 
séculas de uso e de ser utilizada, 
no aspecto substancial por cuase 
douscentos millóns de persoas. 
A balanza está aí. Mas is to non 
exime de considerar algunhas 
"liberdades" de excesivas. Deste 
modo o anónimo norma ti vizador 
ten a xactáncia-, a arrogáncia, o 
desafio orgulloso de propor a se
guinte mudanza: 

Suspirar: salaiar 
Garabato: borrancho 

Estas duas palabras son o epaí
tome de toda esa cruenta ideo
sincrásia: nós., os reintegracio
nistas, facemos garabatos; .eles, 
os ILG fan borran ch os. As nos as · 
son equivocacións elegantes , 
utilizadas por un número cualifi
cado de escritores: Camoes, E9a 
de Queirós. As deles son debili
dades meptais, ánsia da lama, 
procura do estertor idiomático, 
do charco e da cloaca. Triste 
empeño o voso, ILG,- tristísima 
e tamaña ousadia a do poder ab
s9luto, amarga tare fa a tua, anó
nimo normativizador que pousa
che as tuas maos no limpo Otero 
para enché-lo de mais lodo. 
Acabo este artigo, esta irada 
protesta, e teño que limp¡µ- as ,. 

. miñas maos e a miña palabra 
desta delongada escória en que 
estamos imersos para mal do 
país e da sua prosa. 

ALFREDO AlDAO , 

1: músi~os. ·de galiza ._ 

Xosé -.Maria 
V arela Silvari 
(A Coruña 1/2/1848 
- Madrid 10/5/1926). 

Periodista musical, musicólqgo, 
director, pedagogo, compositor 
e pianista. Realiza os seus pri
meiros estudos musicais na Co
ruña (solfeo, flauta e harmonia) 
que continua en Lisboa (Harmo
nía e Composición). Na cidade 
portuguesa dá concertos desde 
os 14 anos e aos 19 vai actuar 
diante do reí luis I; alí comenza 
a súa aétividade compositiva 

· tano para o palco como sinfóni
ca. De regreso a Galiza vai diri
xir a Banda de Carballó e dez 
anos despois fundará a máis im
portante ¡evista musical que tivo 
Galicia: "El Eco Musical ·de La 
Coruña" . (1877-78). No 1978 
pasa a residir a Barcelona onde 
colabora en "La España Musi
cal" e "El Correo de Teatros" 
dalí pasa a Madrid como redac
tor de "El Globo", volve a Bar
celona para dirixir "El ColÍseo 
Barcelonés" e de novo a Madrid 
como redactor de "La Corres
pondencia Musical", "El Nuevo 
Fígaro" e como director por seis 
anos de "El . Bol~tín Musical"; 
mentres colabora na "Enciclope
dia Musical" de Barcelona. O 
seu labor periodístico vai da 
mán dun labor pedagóxico no 
Instituto' Filarmónico de Madrid, 

e dunha fructífera carrerra como 
director e compositor. 

Por mais que V arela Silvari 
fora condedorado polos gober- . 
nos de Italia, Brasil, Portugal e 
Suiza; reeibira multitude de ho
maxes e fora membro de infini
dade de Academias e Socieda
des, non yai ser o seu labor 
como músico práctico a que dote 
de interés a súa figura. Como 
musicólogo é un historiógrafo 
romántico seguidor da liña de 
Fétis e parella en moitos aspec
tos a Vicetto; se ben a carenbcia 
de rigor científico v aleulle a re
probación de Murguía e tras del 
de moitos dós que escribiro~ de 
V arela sen leelo, vai ser o pio
ñeiro d~ histori.ografia da música 
galega e portuguesa e desde · 
1883 ao 1942 foi a súa "Historia 
de la Música en Galicia" a única· 

· obra existente sobre do tema co 
só precedente da "Galería bio
gráfica de mus.icos galegas" do 
proprio Silvari; ñon é de balde 
que cando Filgueira Valverde re
dacta o prólogo ao "Cancioneiro 
de Galicia" ten de analizar a his.
toriografía de V arela e do seu 
seguidor Vesteiro Torres. Se na 
época de Filgueira a severidade 
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de xuicio era ecuánime, coido 
que na actualidade, o Varela Sil
vari musicólogo é x.a motivo de 
investigación musicolóxica mais 
que dunha polémica q~e pechou 
o proprio Filgueira ao escribir 

.. unha história científica. 
De inmensa importáncia é a 

figura do periodista musical e 
neste eido V arela segue a ser un 
modelo pola súa oportunidade, o 
seu amor á música e a Galiza e 
polo seu val~r na defensa dunba 
ética liberal e da verdade por en
riba das convenecias e polo seu 
internacionalismo militante en 
causas como' a do _esperanto, 
idioma no que redactaba un tra
ballo sobre a música tradicional 
galega cando morreu. · . 
CATALOGO: Música escénica: "La 
pianista enamorada", "Novios y no
vias",. "La guarida del buitre" . Sin
fónica: "La Ginebrina"(1869); "La . 
Benéfica", "Gran fantasía"; "A la 
velada"; "Serenata española"; "Ma
ñana primaveral". Cámara: Obra 
para violín e piano. Piano: "Fantasía 

· original de aires populares españo
les"; "Un aire de mi país"; "Estrellas 
mindonienses"; "Fantasía de con
cierto"; "Polonesa de concierto"; 
"Recuerdos de Galicia", .. . e un sin
fin de mazurkas, estudios, impromp
tus, etc. ri10itos deles publicados por 
Antonio Romero. Coral: "Himno 
Galego"; "Marcha triunfal"; "Albo
rada" ,.. . Canción e Música Relixio-
sa . 
ESCRITOS: "Galería biográfica <l:e 
músicos gallegos" (A Coruña 1874). 
"Apuntes para la historia musical del 
reino lusitano" (Santiago 1875). 
"Historia de la Música en Galicia" 
(Mondoñedo, 1883). "La música po
pular española". Estudio crítico e 

- histórico acerca de los bailes, cantos 
e instrum~ntos populares de todas 
las provincil.18 y pueblos de Españ<!" 
(Mondoñedo, 1883). "Historia de la 
Música .popular de España". "Pasa
do, presente y porvenir del canto co-: 
ral humorístico" (Barcelona, 1893). 
"Origen de la -música como arte". 
"Máximas y pensamientos sobre la 
música y las bellas artes". "Opúscu
lo sobrella música". "Boceto para un 
curso breve y razonado de Historia 
General de la Música" (1914). "Tra
tado de estética musical" . "Ensayos 
de crítica, preceptiva e historia mu
sical". E diversas obras didácticas: 
"Prácticas finales de solfeo". "Trata
do de armonía". "Formulario armó
nico para los aspirantes . a músicos 
mayores militares". "Prontuario ·ra
zonado de canto". "Tratado práctico 
de inst;rumentación". 
REVISTAS: "Eco musical de La 
coruña". "La España musical". "El 
Correo de Teatros". ''El Globo". "El 
Coliseo Barcelonés". "La Corres
pondencia Musical" . ·"El Nuevo Fí
garo". "El Boletín Musical" . ''El Li
ceo Brigantino". "Vida Gallega". 
"La Voz de Galicia". "Faro de 
Vigo'1•••• . 

BIBLIOGRAFIA: Xoan M. Carrei
ra: "Leinbranza de VS" ~Voz de 
Galicia, 10-XII-1981). "La Galería 
Biográfica de Músicos Gallegos de 
V.S." (No prelo). "Os apuntes para 
la historia musical del .reino lusitano 
ded V.S." (Mss). A. Couceiro Frei
jomil "Diccionario Biobibliográfico 
de escritores (Santiago, 1953). J.F. 
Fétis: "Biographie Universelle des 
Musiciens et Bibliographie Genérale 
de la Musique" (Paris, 1880). X. 
Filgueira Valverde:, "Introducción ao 
Cancionero de Galicia" (Pontevedra, 

. 1942). M. Murguía: "Galería bio
gráfica . . . " (La Ilustración de Galicia 
y Asturias, ano l ; nº 5. l-IX-1878). 
J. Naya Pérez: "Figuras gallegas ol
vidadás. J.M.V.S." (Vida Gallega. 
Il Ep. Febr. 1961). F. Pedrell, F. 
Arteaga, F. Viada: "Celebridades 
musicales". F. Portela Pérez: "In 
memoriam. V.S." (Faro de Vigo, 5-
Vl-1927). M. Ossorio y Bemard: 
"Enssayo de un catálogo de periodis
tas españoles del siglo XIX" (Ma
drid, 1903). B. Saldoni: "Dicciona
rio Biográfico-Bibliográfico de Efe
mérides de Músicos Españoles" 
(Madrid, 1881). J. Subirá: "Historia 
de la música española e hispanoame
ricana (Barcelona, 1953). J. Torres 
Mulas: "Cambio _ de nombre" (La 
Voz de Galicia, 4-Il-1982). J.B. Va
rela de Vega: "V. S. J. Mª'.' (En Gran · 
Enciclopedia Gallega, no prelo). 
FONTES: Boblioteca Nacional. Bi
blioteca do Real Conservatorio Su
perior de Música de Madrid. Biblio
teca de Cataluña. Real Academia 
Galega, · Múseo de Pontevedra. 
Unión Recreativa e Instructiva de 
Artesanos de A Coruña. Instituto Pa
dre Sarmiento. 
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libros 

Pondal 
narrador 
Ao Profesor· Carballo Calero 

Nengún estudioso da literatura 
galega esquece a importáncia da 
prosa -ainda que sexa en espa- · 
ñol:- de Rosalia e Curros, os 

. dous compañeiros da consabida 
tríada de grandes escritores gale
gos do século .XIX, para dar 
unha visión máis axustada da 
sua vida literária. Frente a eles, 
Pondal aparece sempre como 
cultivador, en exclusiva, do ver
so. 

Que nós saibamos ninguén se 
ten ·ocupado a este aspecto da 

' obra pondaliana. Polo que se re
f ere aos seus "'contemporáneos, 
nen Murguia --que lle dedica un 
dos capítulos de Los Precursores 
( 1886)- nen Carré Aldao -na 
sua Literatura Gallega ( 1903 e 
1911)-, que ademais foron 
grandes amigos de Pondal, fan 
referéncia a narracións suas. 

Posteriormente, tamén non a 
fan nen Couceiro Freijomil -El 
Idioma Gallego ( 1935) e Diccio
nario bio-bibliográfico de escri
tores (1951)- nen Vareta Jáco
me -Historia de la literatura 
gallega (1951 )-, que recollen 
toda a produción dos autores na
cidos en Galiza. 

O mesmo acontece nas máis 
recentes histórias .da literatura 
galega, entre as que sobresai a 
do profesor Carballo Calero, sep. 
dúbida a máis exaustiva non só · 
no tratamento de Pondal senón 
na cita de obras ainda que non 
estexan en galego; tampouco qas 

· monografías sobre o bardo ber
gantiñán de Amado Ricón, 
Eduardo Pondal (1981) e Estéti
ca poética de Eduardo Pondal 
(1985). 

Finalmente, indicar que nas 2 
contribucións importantes que se 
fixeron á obra completa de Pon
dal (Versos iñorados ou esqueci
dos ( 1960) Novas poemas 
( 1971) realizadas manexando 
tanto os manuscritos pondalia
nos conservados como as publi
cacións da época non recollen 
nengunha alusión a obras en 
pro"sa. -

Pensamos, xa que logo, que o 
coñecimento --0u re-coñeci
mento, se existir algunha refe
réncia por nós descoñecida- de 
Juan · Pérez.. La humanidad tal 
cual fué, es y será ó Jos hombres 
por dentro contribuí a ampliar a 
-imaxe do pondal criador. 

· Juan Pérez ... é un relato, en 
español, de 27 páxina~, publica
do en 1866 --0 mesmo ano da 
aparición en folleto de A campa
ña d'Anllóns- na Tip. Galaica 
de l_o~ Sres. Brañas y Miranda 
éta Coruña. · 

Trata-se dunha narración divi
dida en 6 capítulos, os 5 primei
ros dedicados a contar, de forma 
omnisciente, a história do prota
gonista, Juan Péreé, e o sexto á 
reflexión. 

Juan Pérez é un personaxe in
feliz a causa de que "había reci
bido de la naturaleza un don · 
bien especial. Una nariz inmen
sa" (p. 1). Polo contrário, po
suia. "harto buen .continente y 
elevada estatura" (pí. 6); gozába 
dunha "educación esmerada" (p. 
1 O) xa que "había heredado de 
su abuelo una grande y selecta 
librería" (p. 7), era _"poseedor de 
una grande fortuna" (p. 11), 
~hegóu a deputado e a minis
tro, ... o que para a grande maio
ria. das persoas seria motivo de · 
felic;!dade. -

Este personaxe é un . parcial 
reflexo do próprio Pondal. Por 
citarmos só o máis significativo 
lembremos que s·e · lle atribuí a 
· seguínte copla: 
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'fki, CUAL FUF;, ES Y SERÁ, 

LQS HOMBRES. POR DENTRO. 

D. EDUARDO _PONDAL· 

CIOftV'AA.e 
TJ.POGBA.PIA OALA.IOA, 

dtlol-ln~1r.;11nnc11. 

1811. 

"Cando Edoardo Pondal 
· a _ unha ventana se aso
ma, 
sal nariz; nariz, nariz ... 
¡e a cara de ali a unha 
hora! 

Estes improvisados versos, 
polo que teñen de irónico, coin
ciden co humor manifestando -
cando o . protagonista pretende' 
resolver de vez o seu problema 
"Juan había inventado un medio 
quirúrgico con el objeto de redu
cir .de tamaño su nariz; y se deci
dió por la comprensión continua 
·Y graduacla de una venda" (p.14)_ 
(len:ibremos que P9ndal era mé
dico). 

O capítulo sexto, onde_ fala .o 
autor, é unha versión amplifica
da do subtítulo da noveliña. 
Todo ser humano ten un motivo 
secreto de inf elicidade· que sem
pre neutralizará o qae para os 
demais son éxitos indubitábeis 
porque os homes todos '.'arras
tran una existencia enferma y 
marca.da con el sello de una inte
rior e incurable agonía" (p. 27). 

Non é aventurado afirmar que 
se trata dunha obra primeiriza -
os Queixumes... publicoú-nos 
20 anos despois-, moi na liña 

. do que daquela se publicaba, a 
· cabalo entre o relato de costu

mes con rerniniscéncias románti
cas e a novela de tese de carácter 
·moralizador. 

. · MANUEL FERREIRO 
XOSE Mª DO~ARRO 

Dazaoito 
mrilleres 

Unula Heinze 

.A vida -dos demais sempre mo
veu á curiosidade. Normalmente 
"os demais" eran coñecidos e o 
que soupemos deles rondou moi- . 
to a artificiosidade. o_ libro que 
comentamos ("Arredor da mu-

· ller en 18 mundo". Ursula. Hein-
. ze. Ed. Xerais 1985) de recente 
publicación ten, sen embargo,· 
duas particularidades: "os · d~
mais" son 18 mulleres descoñe
cidas pero que de cotidianas e · 
reais acábansenos por facer fa
miliares; o Jugar da frivolidade 
é ocupado singularmente pola 
vida. , 

Ursula .11.einze, nada na Ale
maña e residente na Galiza des

. de o 1968 ten ·publicado xa en 
galego várias novelas e relatos, 

algúns deles infantís (O soño · 
perdido de El-vira M., Retnuiños 
en Coiro ... ). A obra dada a co
ñecer ,agora é unha colección de 
entrevistas realizadas a mulleres 
de diversos ámbitos, ocupadóns 
e idades. Non pretendeu a auto
ra, segundó declara no prólogo, 
que esta fose unha mostra repre
sentativa, pero si que_ reflexase 
un ,panorama variado da realida
de da muller na Galiza. Como 
un dos sesgos poderiamos citar 
quizá o f eito de que a proporción 
de entrevistadas cunha ocupa
ción fóra da casa é bastante su
perior á' meia real. 

Non se trata non · oustante da 
utilización do sistema pergunta
resposta, máis ben poderíamos _ 
falar de 18 mulleres que nos 
contan a sua vida: ocupación, 
amores, ilusións, experién
cias ... ; si ben é posíbel intuir un 
fio conductor sinalado pola auto
ra e que nos leva a coñecer res
postas sobre a autonomía da mu
ller, o machismo, o divórcio a 
realización persoal, a relixión, 
as inquedanzas, a vellez ... ; per
cibíndose tamén como aumenta 
a ·confianza das entrevistadas a 
med~da que avanza o relato. O 
feito de que a autora fose tamén 
unha muller é moi probabel que 
influise positivamente á hora de 
conseguir respostas sinceras e 
preñadas de contido, co cal a 
obra alcanza un dos seus valores 
fundamentais. Outro dos méritos 
da autora é a credibilidade al
canzada, meiante unha estructu-
ra narrativa natural e desenvolta 
en cada unha das protagonistas. 

As mulleres que lean este li
bro de seguro se verán reflexa
das en moitas das situacións, 
comprobando que as alegrias e 
as lacras adoitan a ser comúns 
para gran parte do sector femini-: 
no da sociedade. Para os homes 
a obra non perde nengún interés, 
ainjda que a coincidencia e a so
l idaridade poden verse transfor
madas en bochorno, especial
mente nas ocasións nas que ó 
machismo chega a extremos re
calcitrantes. O autoritansmo 

· masculino, absurdo incluso en 
moitas ocasións e mero reflexo 
dunhas , coordenadas socia1s, 
asoma a orella pertinaz na narra
ción do cotidiano, na sintética 
biografía, no matiz en apariencia 
irrelevante : 

"Arredor da muller en 18 
mundos" provoca a leitura so
ciolóxica onde o tema económi
co erixese como unha das cla
ves: "As circunstancias econó
micas impidenmo", "as veces as 
mulleres aceptamos cousas por-

- que hai que comer", "a autono
mía económica é a que dá esta
bilidade á parella"... repiten 
unha e outra vez as protagonis
tas. Ao lado hai soños, impoten
cia, indecisións, traumas ines
quencíbeis, abusos convertidos 
en rutina e tamén satisfaccións, 
amor, vida. En conxunto 18 ra
diografías, 18 descubrimentos, 
18 saidas á luz dun sexo sumer
xido. 

M. VEIGA 

televisión 

Para parados 
e amas· 
de casa 
En tres millóns de televidentes 
estimaba a propria TVE a au
diéncia da emisión matutina no · 
seu prirneiro dia. Será casualida-

. de que esta cifra coinc;ida coa de · 
número d.e parados oficiais que 
se rexistra no Estado Español. 
Ironías aparte, o que si é seguro 
e que parados e amas . de casa 
van ser os máis afectados polo 
novo entretenimento. Sindicatos 
e organizacións feministas aca
ban, de sofrir ·un duro golpe; a 
ver quen se organiza ou toma 
conciencia do seu problema xus-

to á ·hora en que emiten""Dinas
tia" ou ese folletín mexicano 

. "Los ricos también-· lloran". Ta
mén é pr_obabel que algunhas co

. midas se pasen de punto namen
tras as amas de casa non reaxus
tan os horários. 

A sensiblería, o suspense ha
bilmente mantido, o enredo, in
tercalados por recetas de cociña. 
como as de sardiñas recheas que 
emitiron o primeiro día, servirán 
de amortiguador social e de fal
so sustitutivo dunhas medidas 
económicas ~ sociais que o go
verno socialista non se atreve a 
poñer en-.· ; práctica. Até é posi
bel que os mozos sen perspecti
vas consuman menos droga de 
rua e se conformen coa que te
ñen na casa, co que de paso dis
minuie a delincuencia. 
. A programación empezou, iso 
si, rep~tindo algúns programas 
que xa deran o día anterior polo 
serán. Unha boa oportunidade 
para que os cineadictos podan fi
xarse nos vestidos do artistas 
que pasaran un pouco desaperci
bidos, a causa do argumento, 
nunha primeira visión. 

A.M. 

• eme 

De Nadal 
Como os satélites de comunica
ción acabaron coas di tancia e 
os localismos, entendendo isto 
sempre, claro claro, de arriba a 
abaixo, ou <lito doutro xeito, en
tendendo que dificilmente en 
USA se acharía un automóvel 
cun adesivo que puxe e manda 
carallo en Missouri! , pero na 

· Coruña si se encentra algún coa 
len da I love Ortigueira (o ove 
representado por un red heart, 
claro claro, que o fai un chisqui
ño mais cursi). Como os símbo
los (os seus· símbolos) se univer
salizan devorando os autóctones 
(os satélites perténcelles) e im
póñense as árvores de nadal coas 
súas boliñas (apesar da opo i
ción dos ecoloxistas que intentan 
salvar abetos, piñeiros e acibros 
de findaren na esteqoeira de -
pois dunha semana de parva 
vangloria) e os eus animado 
cantos de nadal. Como ano a 
ano se ven nas rúas da cidade 
mais individuos con chaquetón e 
abrigo vermellos e longa barba 
branca; individuo que ante 
por influencia france a, e cha
maban papá Noel e agora e co
ñecen xa como anta Clau , ven
cendo inclu o a repugnancia 
idiomática ante e a di c rdancia 
de xénero que e dá no nome. 
Como todo o anterior é 
.evidente parece ·e te 
un bon momento para 
que aos nenos do mundo 
se lles diga "maravillo o. 
Esta palabra ten aínda 
un sentido ... ", e se 
lles conte a lenda de 
santa Claus para que 
se familiaricen cos 
símbolos da imparable 
colonización cultural 
que -sofremos. E se 
lle~ conte'"átravés duo 
filme caro e,~ 
tecnicamente, bon, 
apesar de que cos 
actuais medíos fa-
lar da boa calidade 
técnica equi-
vale a un 
tópico, 
antano 

cando Ós críticos literarios co
mentaban a boa apresentación 
ou encuadernación dun libro. 
Hoxe dase por sentado que todo 
libro está ben encuadernado e 
todo.filme ben realizado tecnica
mente, por mais que logo surxan 
surpresas. 

Santa claus, un füme británico 
que (o mercado é o mercado) se 
desenvolve principalmente en 
New York, foi rodado, igual que 
a maioría das ~uperprodución , 
nos estudos Pinewood de Lon-

. dres, dos maiores do mundo (le
vantados pola industria británica 
para facer frente ao poder ameri
cano, como se deixou patente 
nas palabras de inauguración ao 
dicir "se eles (os americanos) te
ñen un bosque dé faias (Holly
wood) nós ternos unn de piñei
ros (pine) que son mais forte 
que as faia "), producido por 
Salkind e Spengler, po uidore 
até hai pouco do direito de Su
permán. O filme póde e dividir 
en tre parte . A primeira conta 
a lenda de anta Clau ; a egun
da céntra e na relación ant 
Clau -elfo e na produción de 
xoguete ; na terceira inc rpóra e 
a clá ica loita maniqu i ta entre 
o Ben (per naxe de 1 nd ) e o 
Mal (repre entaqdo p lo malé
volo fabri ante de x guet BZ 
6e tup ndo John Lithgow) , que 
pretende infundir (dema iado 
tarde) unha do e de u pen e e 
de emo ión. 



amor e sentimentalismo, superar 
records de arrecadación na venta 
de bílletes. 

J.A.M. 

FICHA: 
SANTA CLAUS-THE MOVIE 

(Gran Br~taña, 1985). lnt: Du
dley Moore, John Lithgow, Bur
gess Meredith, David Huddles
ton, Judy c;:ornwell, Jeffrey Kra- . 
mer. Mus: Henry Mancini. Fot: 
Arthur lbbetson. Guión: David 
Newman. Dir: Jeannot Szwarc 
(outros filmes seus: tiburón-2 
-1978- super-girl -1984). 

TODOS OS VALORES T-RADl
CIONAIS SERVIDOS CO ADE
REZO DO SENTIMENTALl~f\110. 

De ·por ·acó 
Despois da invasión de filmes 
americanos ocuparémonos nesta 
ocasión do cine europeu, come
zando pola Palma de Ouro do úl
timo Cannes; a obra de Kusturi
ca papá está en viaxe de negó
cios. 

Un neno -Malik- serve de 
pretexto para contar unha histó
ria -ou talvez a hi tória- que 
é unha visión da Xugo lávia do 
ano cincuenta baixo o gobemo 
do reí Tito. Edito como pretexto 
porque n n e trata de aprecia
ción infanti da realidade, igual 
que non e trataba en o tambor 
de lata, de Schlondorff -filme 
que á vece recorda por mai 
que entre Malik e O car haxa es
ca o parecido-- enón dunha 
realidade que en oca ión narra 
un neno. 

Desenvolta co ritmo moro o 
próprio do cine do Le te, a obra 
de Ku turika comp ' n atravé 
dunha mú ica de on folclórico, 
unha cor vella, unha interpreta
ción natural e unha ambienta
ción detallista, o retrato dunba 
xente nun momento histórico -
ilu ión contratempo amor, re
pre ión exo--, retrato que for
ma un conxunto harmonio o fa
miliar amábel entrañábel; poé
tico en re umo. 

Tamén de ritmo lento é a últi
ma obra de Patino os paraísos 
perdidos. Filme este narrado, li
terário· e xa e abe que a litera
tura é anticinematográfica. O 
acerto de lombardi na adapta
ción de a cidade e os cans foi 
xu tamente pre cindir dos ele
mento literário do libro e cen
trarse no cinematográfico . 

A voz en off mistura pen a
m nto pr prio con párrafo do 
"Hiperión' de Holderlin. A en-
amblax d t xt poético d rit

m , actua i n e f t grafia -
esta un do a pect mai notá
bei do filme e pecialment no 
aproveitamento da luce natu
rai - dá un bon re ultad . Ou 
se se quer un acabado típico de 
produto intelectual ideal para 
festivai . Pero debaixo de HOl
derlin, qué hai? Poi ca e nada. 
O regreso da filia dun exilado e 
a confrontación entre o recordo 
-propósitos- e o presente -
feítos. Neste aspecto o filme e 
anodino e canseiroso. Vamos 
como se o "non é iso, compafiei
i:os, non é iso" de LLach nolo
contasen en hora e média. 

M. SOTELO 

SE INFIEL, 
PERO MIRA CON 
QUEN 

Para facer unha boa comédia á 
americana non ahonda un argu
mento de enredos e malentendi
dos. Compren primeiramente ac
tores idóneos e compre, funda
~entalmente, un sentido privile
xtado do ritmo e do equilíbrio. 

Trueba, que non é novo no de 
facer comédias á americana, eli
xiu unha obra divertida, a de 
Cooney e Chapman sé infiel e 
non ttlires con quen, que polos 
nosos teatros pasearon Osinaga 
na compañia de Madrid e Paco 
Morán na de Barcelona. Despois 

dunha apreciábel adaptación ci
nematográfica Trueba escolleu 
incomprensibelmente a Resines, 
actor de moda que se empeñan 
en meter en comédias ainda que 
carece de rexistos e se limita a 
interpretarse a si mesmo, (o cal 
no xénero policíaco pode fun
cionar pero dificilmente en co
média). O resto do reparto, sa
cado a Forqué, Montesinos, e 
Ramos(!)?, está mais polo nome 
que pota idoneidade. Por último 
Trueba falla no equilíbrio dos 
elementos; non atina a criar ese 
clímax de espectación ante o 
malentendido preciso en toda 
boa comédia para imanar a aten
ción do espectador. Asi a obra 
de Trueba transfórmase nunha 
sucesión de situacións mais ou 
menos graciosas e nun fraco co
nxQnto. 

J.A.M. 
DONORDE 

E de agradecer un filme feíto 
aquí (Bilbao) que se esqueza de 
'campesiños" e pseudo-neuras" 
woody-allianos de Madrid ou 
Barcelona (con todos os respei
tos para Allen, neuras e campe
siños). 
. Un filme sério de problemas 

de hoxe, que tamén teñen un pú
blico que non busca no cine uni
camente a evasión. (Non todos 
están para ver histórias do alén). 

Golfo de Biscaia é unha his
tória de amor en Euskadi, dentro 
da atmósfera que lá se respira. 

Qué falla oeste filme por ou
tra parte ben realizado e inter
pretado? Falla o guión, que re-
ulta confu o para todo aquel 

que non e texa ao dia do pasado 
e do pre ente da realidade en 
Eu kadi. Un guión no que so
bran uxeréncias e arnbigüida
de . (Quizá exa bon recordar 
que golfo de biscaia e tá prati
camente pagado por diferentes 
institución : gobemo ba co, mi
nistério de cultura, tv.). 

Non ob tante unha cousa hai 
que agradecedle. A falta de 
men axe, pois o filme limítase 
a, contar unha história nun país. 
Sen mais. 

A actriz catalá Silvia Munt fai 
un gran traballo e está pedindo 
en siléncio a exportación a cine
matografias mais amplas. Os de
mais están ben, que non é pou
co. 

M. ESTRADA 

FICHAS: 
OTAC NA SLUZBENOM 

PUTU (Xugoslávia, 1985). lnt: 
Moreno de Bartol·li, Miki Mano
jlovic, Mirjana Karanovic. Mus: 
Zoran Simjanovic. Fot: Vilko Fi-
lac. Guión: Abdulah Sidran. 
Dir: Emir Kusturica (outros fil
mes_ seus: lémbraste de Dolly 
Bell? -1981). 

PARA AMANTES .DAS BOAS 
HISTORIAS CONTADAS SEN 
PRESAS. 

LOS PARAISOS PERDIDOS 
(España, 1985). lnt: Charo Ló
pez, Alfredo Landa, Francisco 
Rabal, Miguel Narras, Juan 
Diego. Mus: Carrnelo Bernaola. 
Fot: José Luis Alcaine. Guión e 
dir: Basílio Martín Patino (ou
~ros filmes seus: ca_ncións para 

despois dunha guerra -1970..:
'Caudillo -1977). 

PARA FANS DE PATINO E DA 
. HISTORIA. IN.ESQUECIBLE. 

SE INFIEL Y NO MIRES CON 
QUIEN (España, 1985). lnt: Ana 
Belén, Carmen Maura, António 
Resines, Santiago Ramos, Ve
rónica Forqué. Mont: Carmen 
Frís. Fot: Juan Amorós. Guión 
e dir: Fernando Trueba (outros 
filmes seus: ópera . prima -
1980 sal groso -1983). 

SON TODOS TAN éOÑECl
DOS QUE PENSAR EN SUR
PRESAS SERIA UNHA SUR
PRESA. 

GOLFO DE VIZCAYA (Espa
ña, 1985). lnt: Silvia Munt, 
Omero Antonutti, Amaia Lasa. 
Dir: Javier Rebollo (outros fil
mes seus: sete ruas -1981-, 
xunto .con J. Ortuoste). 

O ANTONUTTI, A MUNT, 
EUSKADI. QUE LLES IMOS 
CONTAR! · 

arte 

As artes 
plásticas e 
a Galiza dos 
oitenta (II) 
A maior renovazón nos últimos 
anos, en Galiza, no terreo das 
Artes Plásticas, estivo · dada, 
pois, dun xeito maioritário -se 
ao ámbito da-pintura e escultura 
apontamos- por aqueles que 
dun xeito ou doutro estiveron in
tegrados en "Atlántica" ou co
nectaron de diversas maneiras 
coa sua dinámica. Unha dinámi
ca que procurava. unha renova
zón total, e que se veu axudada, 
para a transformazón do panora
ma plástico en Galiza, doutro 
tipo de manifestacións que com
pre non esquecermos pois con
tribuiron a esa profunda renova-
zón. -

Entre outras várias que é im-
. posível aquí enumerar, destaca
-remos a remodelazón que da 
Bienal de Pontevedra realizaran , 
no seu rnomen to Antón Castro 
e Antón Sobral. Unha remodela
zón qµe sufríµ logo un bache e 
que seria lamentável que de ago
ra en adiante a mos.tra puidese 
volver a aquel pasado de eviden-

te anacronismo cúltural. A des
tacarmos tamén os dous · impor
tantes Ciclos de "Renovadores 
da plástica galega" organizados 
en A Coruña pola anterior cor-

. pqrazón municipal (1), co que 
supuxeron, apesar dalgunhas 
chatas, de clarificazón do pre-

- sen te e ollada ao pasado. Ou os 
ciclos que por vezes organiza a 
Caixa de Aforros de Vigo, como 
por exemplo o de pintores gale
gos, que se ben foi un tanto pro
lixo e embarullado, tivo a louvá
vel pretensól) da exaustividade; 
ou o que realiza actualmente, de 
"Grandes artistas gallegos", polo 
que teñen desfilado Ímportantes 
monográficas. 

Interesante a actividade de an- · 
tolóxicas, como as celebradas en . 
Vigo, (Casa da Cqltura) ou en 
Pontevedra (Bienal) sobre· La
xeiro. A de Colm.eiro, a de 
Grandio en A Coruña, a de Rei
mundo Patiño no Círculo das 

Artes, en Lugo, ou a actual so
bre o mesmo pintor en O Castro 
(Sada). A de Pérez Bellas, na 
Casa da Cultura, en Vigo, a xei
to de homenaxe póstumo. A de 
Arturo Souto, na derradeira Bie
nal de Pontevedra, e algunhas 
outras. Entre as colectivas, son 
muitas as que poderíainos desta
car. Entre o u tras, sinalarmos a 
de "Oito artistas do movemento 
renovador da arte galega", orga
nizada no Círculo das Artes de 
Lugo, en novembro de 1980. 
Ou, se de Lugo falamos, o in
tento, por parte dos pintores lu
censes, de se sumar a dinámica 
de renovazón própria dos pri
meiros anos dos oitenta, coa 
mostra ''Nova xeneración", or
ganizada pola Xunta de Galicia 
en 1983. Amostra de Huete, M. 
Lamas, A. Monroy e A.. Patiño 
na Casa da Cultura de yigo. A 
de "Novas formas, vellas raí
zes", montada por M. Rivas ao 
frente dun seminário da Menén
dez Pelayo en A Coruña. O la
bor da Asociazón do Condado 
que anualmente· ofe~ece impor
tantes colectivas en Salvaterra 
do Miño. 
- Dentro. do apartado de mos
tras colectivas, podemos desta
car as realizadas pola Conselle
ria de Educazón e cultura cando 
ao frente dela estivo Alvarez 
Pousa. Mostras realizadas con 
importante · despregue de meios 
_económicos, que as vezes nece
sitaron habilitar lugares non 

AMr~t21 
axeitados para · esa dinámica, a 
causa da auséncia dunha boa in
fraestructura para tais eventos no 
noso país. Importante foi, neste 
sentido, a mostra "Imaxes dos 
80", organizada no Museu do 
Povo Galego-, en Sáotiago, en 
1984. Asimesmo, o xa mencio
nado apoio aos nosos artistas na · 
mostra internacional de 
"ARCO~', en Madrid, en 1984. 
E fora de dúvida está o feíto de 
que a mostra de escultura ao ar 
livre que estivo, entre outros lu
gares, na Quintana de Santiago 
e nos xardins de Méndez Núñez, 
na Coruña, foi un acontecimento 
cheio de posibilidades comuni
cativas e visuais. 

Mas a Xunta, sempre torpe e 
inimaxinativa en matéria sócil
cultural, parece seguir a non dar 
coas claves para · unha ax.citada 
política de Artes Plásticas e Vi
suais, e mesmo a organizazón de 
grandes mostras parece ter remi
tido, en tanto que paralelainente 
tampouco se acomete a urxéncia_ 
de criación de infra-estructura 
coa inversón económica e imaxi
nativa que o tema esixe. (2) 

OUTRAS EXPRESIONS . 
PLASTICAS 

Non se pode esquecer a reno
vazón que se ten operado en di~
tintos ámbitos das artes· visuais. 
A fotografia é quiZais aquela lin
guaxe na que se ten operado 
unha auténtica eclosón cuxos re
sultados comezan xa a se fazer 
notar. Importante é neste aparta
do o Colectivo de "Novos fotó
grafos coruñeses", que recebeu 
logo novas aportacións, e que 
hoxe posui unha Sala própria de 
exposizóns através da chamada 
"Asociación fotográfica". Vigo, 
e Compostela ~ agora tamén 
Lugo-;- son núcleos nos que a 
actividade fotográfica ·amostra 
igualmente uns interesantes re
sultados, sobretodo na primeira. 
A celebrazón de mostras colecti
vas, e individuais, de seminá
rios, a edizón de catálogos, re
vistas e publicazóns, está fazen
do da fotografía, no presente ín
terin, talvez a nosa arte mais di
námica. Os rexistos estéticos, 
conceptuais e estilísticos son, 
por fortuna, diversos dabondo 
como para que xa se poida f alar 
de distiatas liñas criativas e co
municacións no campo da nosa 
fotografia . . 

O Deseño conta con pouco 
pulo . ainda entre nós. Dá-se-Ue, 
desgraciadamente, pouca impor
táncia ainda ao deseño, na maio
ria dos casos. Cando o deseño é 
unha das expresóns mais sociais 
da comunicazón visual. Dentro 
dos deseñadores, gráficos, pode
mos destacar, entre outros, a 
Pepe Barro, Xosé Díaz, Per
muy~ PGBLLAS, Mantecón e 
Janeiro, X.M. Pereiro, Xurxo 
Femández... Dentro do vídeo, 
hai ·aindá unha escasez grande, 
ainda que se trata dunha activi
_dade na que, porén, destacan vá
rias realizazóns importantes, 
como son as de X. Villaverde, 
Manuel Abad, Arx.imiro García, 
A.R. ReiXa ..... No grabado, nos 

- últimos tempos parece que hou- · 
vo un maior interés, mesmo con 
repetidos intentos de criación de 
obtadoiros, que non chegaron a 
coallar. o labor do Museu Bello 
Piñeiro é talvez o mais continua
do neste campo. O que si se 
pode sinalar é que, alén da pre
senza de grabadores como Ortiz, 
Facal, Mayer, comeza a dar-se 
o feíto de alguns pintores reali
zaren esporádicas incursións 

· nesta linguaxe. Dentro do co
mic, ten-se notado unha maior 
presenza,. ainda que unha boa 
parte segue a fazer-se en caste
llano. E lin feito que non deixa 
de ser interesante é a. prolifera
zón dos chamados "novos arte- · 
sáns", ql;le train novas ideias e 
deseños en todo tipo de técnicas 
e materiais, tendo-se realizado 

. importantes feiras nas principais 
vilas. · 

XAVIER SEOANE 
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)actos 
TEATRO 11MASCARA 17'" 
Despols do éxito de "Po~ Dios 
Eros" que recebeu unha brillante 
cr(ttcá nas su~s últimas represe"}; 
'tacións (ver 'Jornal de Letras_ 
portu~ués), o gru,P.o d~ t~atro vi
gués Máscara 17 , anuncia o es
treo no Auditório do Consello de 
Vigo da sua montaxe 'Ahl Khara
llo Light", os dias 16, 17 e 18 de 
Xaneiro, ás 2o h. 

F9LLAS DE SISIFO 

Onceava entrega deste publica
ción editada en Vigo e cuxo pon
to de refréncia é o Café Uf desa 
cidade ( rua do Pracer). . 

Cun deseño inabitual, neste pn
meiro número do 1985 publ (can
se os traballos recentemente r;>re
miados nos concursos de poes1a e 
narrativa curta convocados polo 
Café e incluense tamén traballos 
de Albert Camus ("O mi~o de?'
sifo"), o portugués Luis Ve1ga 
Leitao, Carlos Vázquez Nogueral 
e sobre Jacques Brel e Brassens. 

~ONCURSO DE CUÑAS 
RADIOFONICAS-, 

RADIO POPULAR DE VIGO con
voca o 11 CONCURSO DE 
CU¿AS PUBLICITARIAS EN LIN
GUA GALEGA, segundo as se
guintes bases : 

1. Poderán participar tódalas 
mensaxes publicitarias, . se~an 
particulares, sex~n de inst}tt;J
cións, que se radien en Gallc1a 
en idioma galega entre o 17 ~e 
maio de 1985 e o 17 de ma10 
de 1986. 

2. As devanditas mensaxes 
terán o formato que decote te
ñen as cuñas radiofónicas, cun
ha duración mínima de quince 
segundos, pero sen límite má
ximo. 

3. A axencia publicitaria, o 
axente ou creativo autor do ori
xinal deberá enviar a RADIO 
POPULAR DE VIGO, Príncipe, 
57-1 º, unha cuña grabada en 
cinta magnetofónica, acompa
ñada dos datos personais do 
autor da idea, as pescas que in
terveñen na grabación, o orde
nante da publicidade e máis un 
certificado de radiación por 
parte de calquera das emisoras 
que difundan a mensaxe. 
· As cuñas deberán estar en 

RADIO POPULAR DE VIGO de
nantes do 25 de maio de 1986. 

4. Un xurado presidido polo 
director de RADIO POPULAR . 
DE VIGO, e no que actuará 
como secretário outro repre
sentante da emisora, integrado 
por persoas relacionadas C?a 
publicidade e o estudo do idio
ma, emitirá o fallo inapelable 
para conceder un prémio de 
75.000 pesetas. 

Valorarase tanto a calidade 
publicitaria da mensaxe como 
a calidade e creatividade no 
idioma. 

5. Independientemente do 
premio en me1álico, RADIO PO
PULAR DE VIGO emitirá a cuña 
premiada cunha indicación re
lativa á súa participación no 
concurso, non menos de cin
cuenta veces. 

6. As cuestións non previs
tas nas presentes bases queda
rán 6 criterio do xurado. 

CUAS DE LLENGUA GALLEGA 

Galleg inicial per a no-gallego
parlants i gallegoparlants. 

Classes: Dilluns i dimecres, de 
5,30 a 7 i de 7,45 a 9,15. .. 

Matricula oberta. Curs gratu1t 
(Drets d'inscripció: 2.500 ptes.) 

lnformació: Ample, 35-Tel. 315 
1 O 11 - 08002 Barcelona. 

1 CONCURSO DE 
COMIC G.ALEGO 
PARA ESTUDANTES 

No intre no que a cultura labrega, 
que formou a raigaña e o sost~n 
máis fondo e ricaz do pa(s ¡:talego 
desaparece, surxo o comic galego 
cunha vizosidade e un pulo que 
nes. permite asegurar unha conti-

, nuidade que no porvir acadar-a o 
seu fruto e xusta valoración. 

A Asociación AMIGOS DA 
CULTURA, tanta contribuir a es-· 
te porvir, e ' neste senso convoca 
este 1 Concurso de Comic Galego 
para Estudantes. 

Amigos da Cultúra, tenta desta 
forma, dar pulo ao 'comix', enga
dindo ao mesmo tempo que o 

comic non é filio, nen neto, nen 
tan siquer amigo do 'pop'. E froi~ 
to l6x1co e renegado da sociedade 
do hiperdesenrolo .. Respo.sta an
guriada ás fases derradeiras da 
comercializaci6n pola comerciali
zación, con todas as suas implica-
cións. · 

Como xa o fixeran X. Marin, 
Reirñundo Patiño,etc ... Amigos da 
Cultura quere agora desfacer un 
nacente entorto: a confusión en
tre o 'pop-art' americán e o 'co
m ix' da mesma nacionalidade ca 
grafismo narrativo da nasa nación. 

Asimesmo queremos mostrarvos 
outra diferéncia nesta arte que 
pon de manifesto . as diferéncias 
antre estes dous estilos, pero cun 
fondo diferenciador: namentras 
os "pop americans' e os seus re
medadores ibéricos -que os hai- le
va á pintura a linguaxe da publici
dade e 'comic' comercial, os gra
fistas Qaleqos levan aos meios de 
comunicación masiva a linguaxe 
da pintura e da máis inxel arte 
popular. En lugar de acoller no 
lenzo os xeitos icónicos dos 'mass
media', son unhas vellas tradicións 
formales e máis os derradeiros 
xeitos de arte nova os que se citan 
na viñetiña e máis na paxina. 
A Asociación Amigos da Cultura, 

toma a idea de convocar un con
curso para animar deste xeito este 
tipo de expresión artística, baixo 
as seguintes bases' 

BASES 

-Deberán ser feitos no idioma 
galega. 
-Os orixinais non deben sobrepa
sar 4 caras tipo A4 
-Remata a prazo de entrega o 15 
de Febreiro do 1986 
-Haberá prémios en metálico e 
pubricaci6n na revista 'Hidromel' 
para os ~ñadores . 
-Remit1los ao apartado 363 de 
Pontevedra. 

MES DE CASTELAO 

A Comsión de Cultura de Can
deán-VIGO, acordou facerlle 
unha homenaxe a Castelao 
cuxo principal obxectivo é que 
o povo de Candeán, saiba quen 
fo1 a figura do noso meirande 
~estre, e que o considere p~r 
s1 mesmo. Para que se compn
se este obxectivo preparáronse 
unha marea de actividades, 
mais a súa meirande parte non 
se podarán realizar pola falla 
de presuposto. O día 6 de Xa
neiro inaugurouse unha expo
sición, no local da Asociación 
de Viciños "VIXIADOR" sobre 
Castelao: vida, obra e pensa
mento, e, de traballos popula
res, a cárrego do artista vigués 
Arturo Rodríguez. Os actos cul
turais durarán todo o mes, e es
comenzaron o día 7 de xaneiro 
coa actuación do cantautor ga
lega Suso Vaamonde. O dia 11 
deste mesmo mes houbo un 
recital de poesía a cárrego de 
Ramiro Fonte e outros poetas, 
asá coma a actuación do grupo 
musical "XERFA". O dia 18 de 
Xaneiro ás 4 do serán haberá 
para os nenas a película "Pri
meiro Festival, Mortadela e Fi
lemón", patrocinado polo Con
cello de Vigo, e. ás 7 do serán 
actuará o humorista galega 
"Xan Das Canicas", e a proxec
ción do audio-visual "Poética" 
tamén patrocinado polo naso 
Concello. O día 25 deste mes 
actuará o grupo folk "O COTO" 
de Carballal-Vigo, o grupo de 
teatro "Escoitade" de Vallada
res-Vigo, patrocinado polo 
Conce11o, coa ,obra "Un hóme, 
un pavo", e pra rematar un re
cital a carrego do Coro Pro-Arte 
de Candeán. O día 31 de Xanei
ro para remate dos actos de 
todo este mes a Castelao habe
rá unha homenaxe dos nenes 
ao insigne rianxeiro e a entrega 
de prémios e obséquios. Estas 
actividades estarán completa
das cuns campeonatos deporti
vos entre as diversas entidades 
da Parróquia. 

X.R. RODRIGUEZ-CRUZ 

AXIBDA 
~(ven da páx. 9)--

ver como toda a nosa xente 
andaba espallada polo mun
do, matando a fama en te
rras alleas; recordáballe da 
forma seguinte, "Quedan 
vellos e nenos que non po
den ·facer anha vida avéntu
reira / tamen quedan os ou
tros /non te lembras? /mu-· 
xindo a teta· gorda da leitu
ra ". E hoxe, mentras lerribro 
aqueles dias en que lle adi
caba o meu poema, mentras 
escribo estas liñas, vexó 
que, desgraciadamente, ain
da quedan os mesmos lo
bos muxindo a teta gorda 
da leiteira, ainda quedan 
aqueles que ten botaron 
fóra_, Daniel, e ainda quedan 
aqueles que roeron nos teus 
osos, coma cans, candó o 
esperpento da tua volta á te
.rra. E quera rematar estas li
ñas, feítas· así sobre a .mar
cha, cos mesmos versos fi
nais do poema que che adi
caba: "Xa ves Daniel, / xa . 
ves como hoxe .estamos / 
correndo o ano como o pan 
que queima. / Escréboche 
desde eiqui, de xunto ao 
povo / perto da tua casa ria
nxeira./ Os tempos, eu pen
so que non cambiaron nada, 
ou se cambiaron, cambia
ron tan pouco que eu vexo 
que esto vai para atrás. 

--- (ven da páx. 8)--
Africa do Sul e Chile son mar
xi nadas e acosadas ... a Herita
ge Foundation, que conta e_n
tre as suas filas a congresis
tas, senadores, xefes do Pen
tágono, altos funcionários de 
todos os ministérios, e moitos 
grandes empresários, propón , 
como condicións para que os 
EEUU •fiquen na ONU. 

-"Fin de redución da poli
tización do sistema das Na
cions Unidas". 

-Que as axéncias técnicas 
se ocupen de asuntos técni-
cos. • 

-Que a ONU deixe de sub
vencionar aos grupos terroris
tas. 

-Que a dimensión da 
Asamblea xeral se reduza. Eis 
a pérola do discurso: "Domi
nada por unha maioria intole
rante que, de forma rotinária, 
ergue unha barrería de retóri
ca e de reso/ucións contra os 
EEUU, Ocidente e a libre em
presa, a Asamblea xeral non 
debería set autorizada a apre
sentarse como un forum glo
bal". 

Rematan: "Se estas refor
mas non son aceitadas por 
NNUU, os EEUU e as outras 
nacións democráticas debe
rian abandonar a ONU. E se 
finalmente iso acelera a diso
lución das Nacións Unidas o 
mundo non estaria nunha si
tuación piar". Xa non máis se 
ocuparían de elaborar uunha 
nova orde económica interna
cional e un código de conduta 
para as multinacionais; nen 
asimilarían sionismo e racis
mo". 

Reprochan o custe excesivo 
da contribución nordeameri
cana, preconizan a · disminu
ción dos empréstimos·á Orga
nización Mundial da Saúde, á 
Organización Internacional do 
Traballo, á FAO: "A filosofia 
das Nacións Unidas en maté
ria de economía é hostil ao 
sistema de libre empresa e ig
nora a economía de mercado 
e o conceito mesmo de pro
priedade privada". Especial
mente das compañías trans
nacionais. 

Conclusión. Se a ONU tiña 
como o slogan .para o seu 
cuadraxésimo · aniversário o 
de "Para un mundo mellor", 
os ulfradireitistas nordeame
ricanos contestan: "Un mun
do sen a ONU seria un mundo 
mellar". Esperemos que a re
cente decisión do goberno 
Thatcher , non sexa un mal 
presáxio. 

1 anúnc;io de balde) 
Mércase ou percúrase infor
mación sobre madeiras de 
buxo, pradairo, alcipreste e 
cerdeira. Quen poida oferece
la ten qu~ chamar aos teléfo
nos (986) 61 11 91, preguntan
do por Fonso e ño (986) 22 80 
87 preguntando por . Ramón 
Casal. 

- . .. . 
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HORIZON"f AJS 

1.-Xenericamente, todo aquelq 
que 1non sae do común. 2.-Nai 
do meu pai. Botar cara fora. 3.-
0torga. A da paz, por exemplo. 
Respirámolo a cot10. 4.-Pedra 
consagrada. Pasa, de dentro afo
ra. Voz frar;icesa ao teléfono. 5.-
0 que non está luxado. Deus do 
fogar: Anterior distintivo .das pelí
culas pornográficas. 6.-Cun "S" 
·ao final seria oqra para os latinos. 
Tempo empregado pola terra en 
recorrer a sua órbita. 7. .- Xeito 
de vendaxe. O ácido lisérxico. 
Sustancia obtida do alquitrán. 
8.-Voz equivalente a · "onde 
está". Valeiro, sen masa. lnter
xección usada como "e ben". 
9.-Nota musical. Beiramar con 
areal. Extraterrestre en bicicleta. 
10.-Habitante da cidade bañada 
polo Tiber. Move o remo. 11.
Froito tropical. Válvula que ten o 
soprete da gaita · para impedir a 
saida do ár. 

VERTICAIS 

1.-Festas do mes de Decem
bro e Xaneiro. Arrastra cara si 
con forza. 2.--0rgano de repro- · 
dución das femias. O reí da sel
va. 3.-Letca grega. Extenso, di-

1 xadrez~ 
CAMPEONATO MUNDiAL 
DE XADREZ. MOSCOVO 1985 

16ªPartida. 
Brancas: Karpov 
Negras: Kasparov 

1.e4-c5 Defensa Siciliana. A fa
vorita do aspirante. 2.Cf3-e6 
3.d4-c:d4 4.C:d4-Cc6 A mesma 
variante que supuxo a primeira 
derrota de Kasparov no ante
rior encentro. Mas na que na 
partida 12 do presente revolu
cionou o mundo do xadrez ao 
inventar o que lago veremos. 
5.Cb5-d6 6.c4-Cf6 7.C1-c3;a6 
8.Ca3-d5! Aqui esté! : lsta é a 
sensacional ideia que descu
briu ao mundo xadrecístico Ga
rrí Kasparov na partida 12 do 
presente encentro, e agora, coa 
firma se9uranza da su~ cor:re
ción, te1ma nela arriscando 
unha posível refutación do 
campeón, que non chega. 
9.c:d5-3:d5 10.e:d5-Cb4 11.Be2 
Na npartida ·· 12.- jogou-se: 
11.Bc4-Bg4! 12.Be2-B:e2 
13. D: e2(x)-De 7 14. Be3-Cb: d5 
15.Cc2-C:e3 16.C:e3-De6 17.0-
0;Bc5 TS:Tfe 1-0-0 e firmou-se 
o empate. 11 ... -Bc5 12.0-0;~-0 
13.Bf3-Bf5 A derradeira jogada 
de Karpov defendeu o npeón 
central, mas condenou ao exí
lio ao seu cavalo de "a3". A 
boa dispo.sición das pezas· de 
Kasparov· compensa ampla
mente a entrega· realizada na 
apertura. 14.Bg5-Te8 15.Dd2:b5 
16.Tad1-Cd3 Ameaza ganar 
peza con "b4" ~ ademais colap-

. sa o jogo branca. 17.Ca-b1; 
Triste necesidade: 17 ... -h6 
18.Bh4-b4 Descolocando 
inda mais- o outro cavalo. 
·19.Ca4-Bd6 20.Bg3 Ten que pa
rar a ameaza Bf4 20 ... -TcS Ne
gras teñen clara vantage posi
cional. 21.b3-g5, O principal 
problema das brancas é non 
poder zafar-se do molesto ca
valo de "d3": nón pode 21.Be2 
por · 21 ... Ce4; tampouco 
21.B:d6-D:d6 22.Be2-Cf4 e a 
ameaza Bc2 que gaña calidade 
da vantage decisiva as brancas. 
Asín Karpov tanta jogar 22.Cb2. 
Pala sua banda ~asparov impi-

.1 xeroglífico . • N.V]' 

-Xa estamos todos? 

Soluci6n •o do número ante
rior: 
Un par de mestras de éee. 
(Un par de mes -tras de Ce, E) 

Xose M. ALDEA 1 

latado. Nos coches de Málaga. 
4.-Abreviadamente mapa. Se
gré9ano as. feridas. Al1mento 
básico. 5.-A primeira. Plantf.: 
grado. Lancha de pesca movida 
a vela. 6.-Tema, contraseña. 
Dise do que ten canas. 7 .-lndi
víduo incapaz de pelexar. Cua
drúpedo rumiante . . Consonan
te. 8.-Vinte e catro horas. Rio 
suizo afluente do 'Ar. Parte bai
xa da montaña. 9.--0 símbolo 
químico do Astato. Adxetivo, 
monótono, sempre . igoal. 
Obras do Porto. 10.-De cada 
dta, adxetivo. Herba aromática. 
11.--Conceptos equivocados. 
O demo. 

de a manobra, agora a 22.Cb2 
sigue 22 ... C:b2 23.D_:b2-g4· 
24.Be2::.Tc2 e gaña. · 22.B:d6-
D:d6 23.g3-Cd7 T_ampouco 
23.Be2-Cf4 24.Tfe 1-Tc2 ou 
24.Bf3-g4 e . gañan newas. 
24.Bg2-Df6 A 24.Cb2 sigue 

- 24 ... -C7e5 25.Bg2-Df6 e negras 
no ·ataque. 25.a3-a5 26.a:b4-
a:b4 27.Da2 l,Jnha jogada tan 
"murcha" da ideia do difícil da 
posición branca. 27 ... -Bg6 A di
fícil arte de non facer nada, ou 
casi nada... 28.d6-Non pode 

/ reabilitar o cavalo con 23.Cd2 
pala molesta 28 ... Te2 A "inútil" 
jogada anterior de Kasparov 
tiña por objeto adiantarse a de
fensa 29.Bf3 aque seguiría ago
ra 29 ... D:f3 30.C:f3-30 ... -T:a2 e 
peza de mais. 28 ... -g4 A mesma 
1deia do comentário anterior. 
29.Dd2-Rg7 As brancas dan por 
imposível a volta do cavalo ao 
jogo. 30.f3-D:d6 31.f:g4-dd4(x) 
32.Rh1-Cf6 Os cavalos de kar
pov non jogan por· tanto iste 
ataque tfi:?n de ser mortal de ne
cesidade. 33.Tf4 Tentando 
opor-se o destino 33 ... -Ce4! 
34.D:d3-Cf2(x) Acabou-se! 
35.T:f2-B:d3 Dona a caixa. 
36.Tfd2-De3 37.T:d3-Tc12 Tres 
pezas pola dona, mas un ata
que de mate ... 38.Cb2 38.T:e3-
T:d1 (x) 39.Bfl-T:e3 son duas 
calidades de vantage. 38 ... -Df2 
Para 39 ... Te1 e mate. 39.Cd2-
T:d1 (x) 40.C:d1-Te1(x) E aban
dona. Lago de 41. Cf1-T:f1 
42.Bf1-Df1 teria sido o primeiro 
mate do encentro. 

1 publicacións 
NOVA PUBLICACION 
DO CONCELLO 
DE OLEl~OS , 
O Grupo de Governo Municipal 
do Concello de Oleiros, a~~ de 
tirar á rúa unha nova pubncac1ón: 
a "Folla lnforn:u:itiva X~venil,,de 

· Información M1kho Ambiental . 
Esta FOLLA fai o número 2 das 

que este concello ten feito para 
informar aes xóvenes sob!e todas 
as actividades que se real izan nos 

· temas da Paz e Ecoloxia. A citada 
folla cent-en ademáis in!eresan~es 
artigas sobre o problema ~0$ 1n
céndios foresta1s en Gallza, as 
accións contra as batidas dos lo
bos, o aniversário d~s bombas de 
Hiroshima e Nagasak1 e a Conven
ción de Londres. 
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Unha rlluller 
no _______ 
Pa.rlamento-~-
MANUEL RIVAS 

No parlamento galego só hai 
unha muller. Unha muller e 
setenta homes. Como se 
fose consciente e as.umise 
que a história lle asina un pa
pel tan excepcional como de
corativo, Enma González Ber- · 
mello presentouse uniforma
da con traxe típico. 

A Bermello desa .. proveitou 
unha oportunidade histórica. 
Aparecer _con vestimenta folk 
pode ter un certo en~ado 
kisch -xeito fino de definir o 
hortera- pero estas cousas 
hoxe en dia só -emocionan· 
aos posmodernos .. De feito o 
protagonista da sesión . cons
titutiva do Parlamento foi o 
cravo vermello de Beiras. 
· A "b" da Bermello restalle 
engado rebelde ao apelido. 
Se Enma quixera pasará his
toria nun apartado distínto ó _ 
de variedades exóticas de fi
nais do século XX tiña que 
ter asistido ao Parlamento 
cun trax~ guerreiro e onde 
Beiras alzou a fl.or da revolu
ción ela debería mostrar ené
rxicamente unha batidora 

. eléctrica. Un símbolo ·así da
ría a volta ó mundo. 

Pero a señora deputada 
non es~á pola . faena. Ela re
presenta o orde doméstico. 
No parlamento faria falta 
unha amazona, alguén . que 
fixera que endexamais nin
guén c_itara a Rosalía en van. 

volver ao rego_ 

Ha, que escándalo! A tele do 
PSOE quitou a Balbín e Balbín 
leva mais dun mes poñendo a 
caldo á tele do PSOE. O PSOE , 
manipulaba ,., "La Clave", o 
PSOE condicionaba, o PSOE 
presionaba, o PSOE vetaba 
cértos temas como o da 
OTAN, etc. Todo isto dixo ago
ra Balbín. 

Un servidor lembra aquetas 
longa·s introduccións aos de
bates nas que Balbín facia fe 
de liberdade, xuraba e perxu
raba que aqueta era libre, que 
non tiña nengún condicionan
te, que alí se podia falar de 
todo, que. xamais se censura
ba. 
· Cantos dos que agora en
chen a boca coa palabra liber

~e~~e hon agarrarán un cabreo 
~ ~ o gue os boten? Cando se 

~f)\ dárán todos conta de- que 

r
/ ·-...~,nha .- v rdade a . tempo vale 

J mlti-s qu mil pataleos? 
~1. ) ,.- . 

'-· . ( '· 7 j - . 
1 ~ : i,__~ / :< . 

.. "\, 

M.V. 

Castelao: 
11 Cando eu-~ :non era 

. -

sepa,ratista ... '' 

- Eu morro, lsabes?, e vouche dar un consello: fuxe dos que 
falan de democracia. 

iBrindo por el nuevo Parlamento! 

Empezamos aquí a 
publicación dunha serie de 

artículos e debuxos de 
_ Castelao, alguns deles . 

pubricados nas páxinas deste 
semanário. Coidamos que 

para moitos poden ser 
esclarecedores e orientativos 
da ideoloxia dun P.Olítico do 
que din que é patrimonio de 

todos. ¿ Cantos ... ·firmarian 
hoxe este traballo do 

"S~mpre en Galiza". 

( ... ) O noso ba'rco xa deixou atrás o es
treito de Xibraltar, agora navegamos 
poi-as augas do Atlántico, i eu síntome 
invadido por unha sensación · de liber
dade, ao sairmos do Mepiterráneo. A 
miña .razón sabe que nos alonxamos de 
Hespaña, onde Galiza fica engarfada, 
para buscar o "cruceiro do Sul"; pero 
as distancias afeiktivas non sempre 
concordan coas distancias xeográficas. 

, . pjspo·ls de todo a presencia das costas 
meridionaes de Hespaña non son 
como para seducir a un patriota galego 
porque n-elas descobrimos a fisonor;nía 
d-un estado moruno, moi distante da 
nosa Patria. Por eso, aó perdelas de 
vista, gañei en alivio cordial tanto 
como me pesaría deixar as costas de 
Galiza en tempos mellores que os pre
sentes. 

Cando eu non era separatista do Es
tado ·hespañol, porque alí ainda se po
día vivir i esperar, non deixei por eso 
de .sentirme menos desterra-do en Ma
drid do que dispois me · sentín en Sos 
Aires; pero agora acharía en calisquera 
parte de hespaña, incluso en Galiza, 
algo moito pior que o desterro: acharía 
ó insulto, a cadea ou cicais a morte, en 
pago do meu natural patriotismo. Ve
lahí porque a presencia de Hespaña ·se 
me fixo engullosa. Debo rexistrar que 
durante a miña estada en parís sentía
me arreciado de Galiza por un abismo 
insalvable -o apismo que hoxe repre
senta o Estado hespañol-; pero en 
.Bos Aires sentireime novamente incor
porado a unha Galiza fibre, representa
da por moitos miles de compatriotas, 
que mameñen, a tanta distancia xeo
gráfica, os elementos moraes da nosa 
na~ionalidade. Nada de ext'rano .ten, 

pois, que un patriota galego prefira vi
vir en América a vivir como un lacera
do en Galiza, é que renegue d-unha 
Hespaña que lle impide respirar en paz 
os aires da sua propria terra. 

O barco en que navegamos ven cheo 
de fuxitivos de moi diversas nacións, 
galgando en bonanza sobordo mar da 
Liberdade. Ningún intre máis axeitado 
que o d-este viaxe para esclarecer o 
noso problema nacional en meio de 
tantas lingoas que van a perderse na 
emigración. os días son longos para 
meditar. 

E_mpecemos a discurrir ao xeito dos 
internacionalistas, tomando como mo
delo a Jean Jaurés. Para este autor a 
patria universal non pode realizarse 
máis que a base das nacións autóno
mas e reconciliadas. Querer suprimir
las de raíz, para formar unha sociedade 
única, seria o mesmo que fuxir da vida 
e da natureza, caendo en verdadeiras 
abstraicións. ¿En qué ponto afincaría
mos o combate social e cál sería o re
sultado da vitoria se a patria única non 
contase niáis que con almas mortas~ e 
sensibilidades apagadas? Non; o inter
nacionalismo eficaz non deserta das 
patrias, senón que as·transforma en ór
gaos d-unha nova humanidade. Pasou 
a hora dos ilusos, que consideraban a 
futura orgaización do mundo como re
sultante dos seus desexos, ao marxe 
das realidades hestóricas e das.-sustan
cias nacionaes. Esta negación do pen
samento socialista nin os ascetas cris
tiáns serían capaces de abrazala. Así o 
internacionalismo abstraito semella un 
novo !caro, máis ficticio que o da mito
loxía grega. Dígase o que se queira, a 
sociedade futura terá de crearse poi-a 
conxunción das sociedades presentes, 
de modo que o Estado mundial leve o 
cuño das patrias qt1e o integren. Por
que. a patria non ten por fundamento 
esclusivo as categorías económicas, 
apreixadas no estreito marco d-unha 
propriedade de clases, pois conta con 
outra fondura · orgánica e · outra meta 
ideoróxica. · ' 

As condicións da vida humán sobor 
·da codia terrestre tardaron moitísimo 
tempo en faceren posible unha socie
dade común, porque o noso planeta 
era meirande que a humanidade, e o 
seu grandor impuxo a lei de dispersión. -
Pero non esquezamos que as primeiras 

patrias xa eran vastos agrupamentos 
humáns, nos que a vida social esced ía 
das simples relacións de familia. Estes 
agrupamentos sociaes viviron arreda
dos entre sí ou en loita cos grupos veci
ños, formándose en cada un d-eles un 
tipo especial de vida común e unha 
concencia coleitiva diferente. Os indivi
duos de cada grupo, mesmo das clases 
máis opostas e castes máis distantes, 
viviron xunguidos por un fondo indivi
sible de sentimentos, lembranzas e as
piracións comúns. Tan é así que o indi
vido de hoxe en día apenas percibe o 
que na súa alma entrou da vida social 
anterior. Abonda decir que os individos 
de cada grupo hestórico, ainda para al
draxárense antre sí, utilizaban o mes
mo idioma, que é un distintivo da pa
tria. Compre afirmar que a presencia 
do esprito coleitivo en cada alma indi
vidual enxendra un extrano engrande
cimento., As almas individuaes acré
cense nas crisis de door ou de gozo co
leitivo. Este misteiro ou prodixio das al
mas faise patente nos intres de paixón 
nacional, cando se move toda a profun-

,, didade i estensión do grupo hestórico. 
De súpeto desencadéanse as forzas 
acumuladas da patria, e a solidaridade 
social sobrepasa en grado infinido a 
enerxia das concencias ailladas. Resul
ta, pois, evidente que sóio no aprendi
zaxe da vida coleitiva e da sensibilida
de humán se pode afincar a ideaia d
unha sociedade superior. Para jean jau
rés non hai máis que tres maeiras de 
evadir a lei das patrias, ou desintegán
doas en grupos minúsculos, absoluta-. 
mente independentes, sin vencellos, 
nin tembranzas, nin posibilidades de 
refacer a unidade anterior; oü ben rea
lizando a unidade humán poi-a subor
d•nación de todal-as patrias e unha 
soia, é decir, estabrecendo un cesaris
mo monstruoso, un imperialismo abo
minable. O terceiro modo consistiría na 
libre federación nas nacións autóno
mas repudiando. as empresas de forza 
e someténdose vontariamente a reglas 
xeraes de dereito, co que cicáis se poi-

. dera realizar a unidade humán. Esto, en 
resume, ben a ser o que nos di Jean 
Jaurés, no seu libro L 'Armée nouvel/e, 
a prol das patrias, que non tratan de 
suprimir, senón de superar, (. .. ) (1 ). 

(1) Sempre en Galiza. Páxinas 431-434. 
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