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Q proceso para elixir ao presidente _ desde un · p~ir:neiro moment6 par~ Foi asi c\>~º _quedou -disipada ou-
Vilanova, Antón Baamonde, Francisco Carballo, Xe

: -.-.-. sus González Gómez, Manuel Rlvas, Xesus Vega, M. 

autonómico de Galiza está a reflexar que CG perm1t1se, polo me.nos, a ele1- tra vez a dub1da de que os intereses 
imaxes· - francamente interesantes ción de Ferriández Albor. Primeira- económicos· galegos sexan autócto-
para aqueles que pretenden escrutar . . m,ente fixérono vi~ reformi~mo. C~e- nos, e;vi~enciando a sLia !igazón e de-
a · política autonómica e a mesma po- .-garonll~s a anunciar que· un ha ~ª!9ª pendenc.1a esta,tal. A teo,na da faltad~ 
lítica galegá. . . , en Gall~a que .n~". fps~. a. r~ele1c1on b~rg~es1a au~~ctona puxose en ev1-

As cmwersas, as negocrac1ons, os do candidato d1re1t1sta s1g.111f~caba au- dencra na prat1ca, non tendo nada a 
pactos e retractos, puxeron de man,i- tomaticamente a . imposibili~ade de ver o ªPº,!º ou r:ion a un ~g~berno de 
testo a auséncia de intereses econo- contar por partes dos reformistas_ cos progreso , seno!l coa propria confor-
micos autóctono~ que propugnen e cinco mil millóns que precisan para. mación p~rtidária de CG. . 
apoien un partido nidiamente galeg_o a próxima ·ca·mpaña das _eleicións xe- Po~ ou~r~, banda a asunción. de cer-
e de direitas ou centro. " ra1s. . tas cond1c1ons polo PSOE, ta1s como 

/ . . · . . . -Logo as presións foron directas a retirada do recurso de inconstitu-
Franque1ra, Uteco, Ca1~as Rura1s e con chamadas dos dirixent.es empre- c:;ionalidade á lei de Normalización 

aque:I~~ sectores · Q';J~ ,impulsan ,.a sariais. Afinal os de Cóalición Galega, · Lingüística amasa ás <;:laras a verda-
- Coal1c1on Ga~ga alinearons~ ma1s para v~rse libres destas presións, to- deira capacidade da autonomía e o 

unha vez co's poderes ec<;rnom1cos maron unha decisión · valente fixé- valor que ten para estes partidos. 
dominante~ ~ n ivel de ~sta~o. Per:de- ronse ca ~go das débedas que 

1

tiñán, 
rali estes .ultimas a pnme1ra batalla froito dos anteriores· comíci'os. . Que ·a Ministro Félix Pons anúncie 

a posíbel retirada d ú n recurso de in
costitucionalidade pon en · evidéncia 
até quff punto as competéncias de
penden da grácia do Goberno Central 
de turno que pode recorta las ou am-

coa nominación. do candidat~ á Xun- --Pero e~ta foi tamén a s·ua perdi-
ta,. cando foron incapaces de impar a ción, pois deull.e máis poder a aque-
V1tor Moro. . , . . . . les sectores galegos que propugna-

A pugna agora ta_r;ien fo1 longa ,e ban o apoio á direita tradicional, 
~ura. A Confeder.ac1on de err1presa- dado que foron eles os que avaliaron 
nos e a banca est1veron pres1o.nando ditas débedas. . plialas ao seu antollo. 

1 c-artas 

Caro.Director: · 
l::screvo-lhe por primeira vez 
como leitora do ser.nanário, que · 
com todos os defeutos, acho· in
teresante ... A falta de algo mel
hor! Publicará-me. a carta? 

.. _Com motivo da apertura de 
relac;:.o.es diplomáticas entre o 
Estado Espanho~ .e o Estado Ju
~,eu surgirom al11u~~ -comentá-

. nos, . tanto na radio comó ria 
. TVE, que me induci r.om a ~scre
v.er-lh'e a presente e breve carta. 

Os espanhois; coma sempre 
prestos a nom perder baza, ,nem 
curtos nem perezosos r~ivindi
cam todo o que se Jhes aproxí
ma. Para eles, e com cert a ra
zom, o ladino ou sefard í, ou 
como se chame, nom é outra 
~ousa que o castelhano ... Certo! -
Mas isto recorda-me outra gue
rra semelhente. Porque a cone- . 
xiom ou desconexiom entre o 
castelhano dos judeus 'expulsa
dos da Espanha e o castelhano 
hoje oficial é a mesma. (eu creio 
que menos) que se pu idera tra
gar entre o galega e o portu
gués. Os mesmos anos, mais ou 
menos, de afasamento .. . etc ... 
Mas os galegas somos mais "fi
nos"!! l~noramos, por "espan- · 
holismo (?) é de suponher, a 
nossa grande posibilidade uni
versal mentras aplaudimos a 
"unidade" alheia, isto é, tudo o 
relaeionado com a cultura e lín
gua de Castela a "reaq;ao" dos 
galégos. Como dixo Camóes: al
guns ga legas 'sao tao sórdidos! 
Certo. · 

Mª ALICIA R.ODRTGUES CASTRO 
· Madrid 

RESPOSTA . 
A ISIDORO PADIM 

Meu Prec;:ado Isidoro: . 
Aproveito a presente para, umha 
vez mais, enviar-che a minha mais 
cordial e sblidária aperta patrióti
ca, assi como para realizar umha 
série de breves pontualizac;:ons a 
"carta aberta" que· me dirigiche no 
284 de ANT, sentindo-me asistido 
polo dir.eito elementar da réplica. 

Concordo . plenamente contido 
· em que é um erro· da tua parte ini
ciar este tipo de polémicas, eritre 
gentes que se dizem indeperiden
tistas, a luz púl;>lica (para goc;:o e 
mórbo de quem eu bem me sei. .. ). 
Mais isto nom vai impedir que, 
inevitabelmente, replique a umha 
série de afirinac;:ons que pos na 
minha pluma, assi como a outras 
da tua própria colheita, que amo
sam alarmantes lagoás de mate
rial ismo dialéctico no teu·discurso. 

, Acho-me na abriga, pois, de acla
rar: 

1'. "El País": por qué? 

Publiquei a Garta intitulada "Inde
pendentismo galego" nes!?e jorna l 
e nom em outro qualquer, pota 
singela razom de que desde "El 

N. 286 I 13 DE FESREIRO I 1986 

País" vinham caíndo 'numha de
sinformac;:om reiterada e .interes- · 
·sada que, ao meu ju ízo, podía le
var a confussom, perigOS'élmente, 
em amplos seitores de opiniom da 
Gal iza e do r-esto do Estado espan
hol. Nom vou entrar, como fas ti, 
a valorar se o objectivo de " El 
País" é - destruir ao · Bloque ou 
nom, porque nom gasto de meter 
o nariz ali onde nom se me cha
ma; e creio· que está claro que eu 
nom milJtQ'.nEl?Sa organizac;:om po
lítica como ·' para ousar meter-me 

. erñ assuntcfs .0a.· sua competencia 

interna é·"' ·· · - ~ar:ia. · ~ Antes . ·. por rematado este 
pontó, m ' . . .rido amigo, quixe-
se, porém, deixar-che no, ar duas 
interrogantes : 

. Primeira: !A que dianhos será 
devidci que em ANT nom chovam 
cartas como a tua quando, em vez 
de Ferrín ou eu próprio, é, por 
exemplo, X.M. Beiras ou Xan Car
ballo quem escreve nas páginas 
do "El País"? Se -consideras que 
estou insinuando "algo", prova
velmente estejas no certo ... · 

Segunda : Se utilizar tacticamen-
. te '.'El Pa ís" é pouco ético e para

policial, carecem, entom, de ética 
e som elementos· parapoliciªis Al- . 
fonso Sastre, Méndez Ferrín, Mikel 
Castells, X.M._ Beiras ou os teus 
ex-companheiros do PCE(r)? . 

2. O porque dumha súspeita, ou 
dumha insis.tencia. 

Ainda· no caso de qué no_m fosse 
o único destinatário válido -
como resulta que o éra- "EÍ País" 
para p1::1blicar a devandita· carta, 

· ."ónde me sugerirías ti, Isidoro, que 
a tivese publicado?. Em. "La Voz 
de Galicia"?. Em ANT., quii;:a .. . ?. A 
opc;:om de te-la enviado ao jornal 
de Hérr Augusto Assia semelha 
desaconsel hável e de escassas 
possibilidades . . Nom mais prová
veis me pareci·am, a prióri, as pos
sib ilidade_s de que essa carta tives
se sáído a luz aqui (onde no mo
mento de escrever-che esta carta 
tenho sérias dúvidas, mesmo, de 
qué a vaiam publicar). Por que 
aquela suspeita?: pois simples
me~te porque mé consta c{ue CIS 
apreciac;:ons que eu poda ter res
peito temas._ como o ali exposto 
nom goc;:am do-parabém deste jor
nal, que ti te empenhas em des-' 
vincular de orgañizac;:ons· políticas 
muito bem defir:iidas. . 

Mas, no caso de que ti estives
ses no certo e eu exagere a in
fluencia da UPG na linha editorial 
de ANT, ór:ide vai a análise-respos
ta que enviei fai · vária$ semanas . 
em contestac;:orn do demagógico 
artículo de Ramón Muñiz sobre as 
eleic;:ons? E que se nom coml.jlga
mos com esse partido deixamos 
de sere tam naciona'listas e comu
nistas como o que mais? E que o 
meu estilo period ístico é tam ne
fasto que nom merece tres colu 
nas deste jornal que se diz aberto 
a todo o nacionalismó conseqüen 
te? Ou o que nom tern cabida, qui_
c;:a, é a minha linha política ... ?. E 
que neste país só ex istem as análi
ses d~ Muñiz, Eduardo Gutiérrez e 
cia. r E que isso,' Paddim, nom é 

autentico 'e humilhante goebbels
simo? 

Se estou equivocado nesta apre
ciai;:om, convido aos amigos de 
ANT a que me dem cum _canto nos 
dentes publicando a arriba citada -
análise-resposta -"A retórica do 
fracasso" - ou qualquer outra va
loracom das passadas eleic;:ons 
que nom seja de membros de car
nete do Bloque; material , a bom 
seguro, que nom vos vai faltar ... 
Mentres, nom terei mais remédio 
que seguir referindo-me a·este jor
nal como órgao político de quem 
eu creio que o é. -

3. De "Galiza Ceive" e de portavo-
zes. . ' 

Neste ponto mimes como um bel
haco. E míri.tes porque pos na 
mir:iha bo.ca causas que eu nom 
afirmo por nengures na minha 
carta a "El Pa ís", sacandó parágra
fos· de contf;lxtos -e manipulando 
os meus juízos. 

Eu nom me erigim em nengum 
momento em portavoz de nin
guém, e muito menos de GC, em 
tanto que nom explicite i a mintia 
vincu lac;:om a grupo ou organiza
c;:om algumha. Tam só assinei co 
meu nome e indiquei a minha per
tenc;:a a equipa propulsora da re: 
vista independentista e revolucio
nária "Abril". 

Eu, amigo Padim, nom poderia 
(leve-me antes o demo !) dizer-me 
portavoz de quem tenha como 
"aliado principal" a um partido 
anti-independentista . 

Júlio Béjar jamais será portavoz 
de quem nas· eleic;:ons passadas 
gardou ó ma·is cobarde e sum isso 
dos silencios -descuidando gra
vemen_te a su.a independencia pro
gramática- en aras de mostrar a 
sua "boa fe e disposic;:om" para 
com esse " aliado principal". 
. Pedim, sempre tivem um fundo 
respeito e cordialidade para com 
os camaradas de Galiza Ceive 
(OLN), e penso seguir tendo-o, 
embora te ·empenhes em azuzar
me para que· me cabree convosco. 
Se eu nom me deecidim a militar 
de momento, Isidoro, é porque, 
junto cos mais quali.ficados inde
pendentistas como som Crego, 
Cide Cabido, . Ferrín, Graña, etc. 
(alguns de ·· eles ex-CG) dos que 
tanto tenho aprendido, ' considero 
que segue sem existir na faz da 
Gal iza . o Partido preciso para ca
minhar cara a independencia e o · 
socialismo. Portanto, eu son ex
clussivamente portavoz de JÚlio 
Béjar e nom penso rectificar as 
minhas palavras embora ti trates 
de misturá-las e tergiversá-las; o 
independentismo galego -o que 
eu, meu bom amí~o Padim, defen
do-. além corrig1r os problemas 
intrínsecos a sua táctica, .eleve lu
tar por superar os problemas ex
trínxecos que lhe impedam avan
c;:ar e calliar no tecido social. Si, no . 
tecido social; pórque eu nom con
sidero como ti que a independen
cia de Gal.iza vaia ser obra dumha 
dúzia de superdotados genéticos, 
nom. Se estudas a situac;:om de 
Euskalherria ou do Ulster verás . 
como nom é assi. 

4. HB e a independencia. 

Palavrarias aparte, e " argúcias 
dialécticas" também, HB explícita 
e implícitamente desenvolve 
~mha práctica independentista. 
HB nom participa dumha concei
i;:om autonomista como " outros" 
porque sabe que no Parlamento 
bascongado jamais conquistará a 
maior:ia absoluta para transformá
lo no máximo órgao de soberania 
popular. HB está claramente pala 
independencia de Euskalherria, e 
está preparada para reclamá-la, 
entre outras razons, porque em o 
povo basca a "antítese" (vía arma
da) nom é umha realidade susten
tada por umha dúzia, senom por 
dúzias de milheiros de patriotas. 
Estám, enfim, preparados para a 
única dualidade possível: subme
timento ou independencia. Por 
isso a reGlamam día a día, por isso 
som, na práctica, independentis
tas. 

5. Umha pontualiza~om final. 

Exijo o meu direito inalienável de 
criticar sempre e quando me ven
ha em ganha a quem eu conside
re, embora esse "quem" se diga 
ou seja independentista, e se me 
vejo abrigado a fa~e - lo em "El 
País" nom será Isidoro Padim 
quem me de liyons de ética nem 
de principios revolucionários (ao 
menos nesta ocasiom equivoca
ches-te) . 

Ou o independentismo saca do 
seu caminho a broza anti-indepen
dentista pu nom dará tirado para 
diante: e essa é umha batalha na 
que nom valem as "tablas" . E se 
esse estorbo histórico optasse 
num acto de mínima coeréncia 
por disolver-se, melhor. Creio que 
se entende, assi que saúde e Pá
tria. Vale. 

JULIO BEJAR 

BARCELONA, MIÑA AMA
DA 

Ou ixera, miña amada, que nos 
volvésemos ver. "Ni que només 
fos perque sentissis com t'anyo-
ro". , 

Fáloche desde· San Amaro, 
aqui onde repousan Curros e 
Murguía, e pídolle a estas nubes 
viaxei.ras que agora descansan 
sobre esta ba_ía, que maña can
do, despois de cruzar España, 
cheguen onda ti, se deteñan ña 
Praza do Norde, o teu corazón e · 
máis o meu, e .. que lenemente 
descarreguen a sua água, que 
son ás bágoas de quen, como 
dicia Bernardino Graña, voltou á 
Terra mais perdeu o amor. 

Miña Amada! Qué tormento 
acostumar-se a viver sen ti. Per
guntábase Bobert Zimmerman, 
cantos anos poden os pavos vi
ver sen coñecer a liberdade. per
guntamo-nos nós cánto tempo 
poden os homes viver sen acu
dir á tua fonte? Porque ti, Mesa
lina, es unha fon-te iñesgotábel 
de liberdade. Es, entre os ánxos, 
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Querubín; entre ás ra iñas Nefer
tari, entre Proteo e Perseo es 
Prometeo o libertador; entre os 
páxaros a Loica, entre ás arbres 
a Luma, entre os poetas Neruda. 
Es Ariadna, que neste intrincado 
laberinto, nos ensinas o camiñ o 
aos desnortados. Onde vai r Jor-

·- di Sarsanedas, o vello e bel o 
gozo de Barcelona? Onde va i? 

Para min xa non voltarán as 
mañás nocturnas con Edith Piaf 
no Pastis, nen Pedro-Rainbow 
con Tarot Woman no Cadillac, 
nen Vertov cos "Tres Cantos", 
nen Strindberg con Júlia, nen 
Can Qu imet, nen o catro e o v in
te e dous : de Lesseps a Can Ca
ralley. Nen sequer as pisadas 
Shusterianas polo Camp Nou, 
cpmo Apelo por Delfos. 

As llachianas noites máxicas, 
como aqueta do seis de Xu llo, 
quedan en ti eternamente, como 
as ondas hertzianas de Papas
seit quedaron en nós. 

Adeus miña Amada. Ouatre 
Gats, Universal, Bugatti, KGB, 
Zurich, Miramelinda, Cyrano. 
Adeus a Canaletas, Lombao e 
Xosé, Agarimo, Virreina, Rius i 
Taulet, Colometa, Llu ísa, Ma ría, 
Paquita, Escándalo oh , Sitges, 
Dulan Thomas adeus. 

Se vas a Sinera, non deixes de 
ver a Cucurull, estará historian
do algunha leira dos PP.CC., 
mais terá tempo de ensinarche 
os camiños de Espriu. E, en Pi
neda, Lluísa levara-te onde Co
rominas que andará misturado 
no Clio das verbas catalanas ou 
galego-portuguesas. E despois 
volta ao teu corazón . A Grácia 
Catalana, Republicana e Federa
lista. A túa esencia. E desde A 
Torre de Rius i Taulet toca ás 
campás de unión da nación de 
Ausias March, Pere Quart e Cos· 
ta Llobera. Adeus miña Amada, 
"escrebe-me axiña, non fa gas 
da soedade a miña fiel compa
ña". Qui era que nos volvése
mos ver. Ni que nomes fos per 
dir-nos un altre adéu serena
ment". 

JOAM FRAGA 
(A Coruña) 
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~guen as mesmas estruturas forais do. 1600 

Gal iza: entre a ldade 
Média e · o Terceiro Mundo 
Metéronnos en Europa; promulgaron unha . 
Constitución, seica avanzada; chegou o "cámbio", a 
postmodernidade e a nosa moda a Paris; pero Gal iza 
segue nunha boa parte ·s..upor-tando as mesmas 
estruturas feudais da ldade Média. Segue sendo 
Terceiro mundo por máis que os concellos poñan 
latreiros de "Concello de Europa". E isto non é 
retórica vacia, nen palabraria de propaganda. t:ean 
senón o problema dos caseiros e o caso concreto de 
Berdoias no concello de Vimianzo. 

"Laxe, concello de Europa". O 
cartel en azul e branco desta
caba na cuneta da estrada no 
meio dunha tronada de sarai
va. Estábamos en Europa, se
gundo afirmaba o cartel. A Eu
ropa do "progreso", do 
"adianto", da "modernidade", 
do "desenrolo"; o "mundo ci
vilizad o" por antonomásia, a 
terra dos "homes libres". lso é 
polo menos o que querian 
anunciar cando puxeron o car
tel. 

A min particularmente non 
me suxeria nada diso. 

Por máis que fose guiando 
un coche através da tronada 
cun frio que facia que máis 
dun paxariño aparecese morto 
no meio dunha estrada digna 
de ser estudada polos espe
leólogos, cavilaba que ainda 
estábamos na ldade Média. 

Viña de Berdoias, no conce
llo de Vimianzo (tamén de Eu
ropa pero sen cartel) e ali as 
cousas seguían o mesmo que 
en 1607, cando Sancho de 
Lema lia o testamento do seu 
pai Alonso de Lema 1, señor da 
Casa de Berdoias, deixándo
lles as propriedades e os vasa
los desta parróquia, 20 famí
lias. 

terceira parte (sic). Aqui empe
zou tamén a resisténcia dos vi
ciños, e un de Boallo, Manuel 
Villar, botou todo o ano 47 na 
ca de a. 

Pero o problema máis grave 
foi, sen dúbida, a usurpación 
dos montes viciñais en base 
ás ameazas dos Gardas Arma
dos. 

Os viciños chegaron a levar 
a pacer as vacas de noite e, in
cluso, cerrar tamén de noite, 
con terróns, unha bol.iza. Todo 
se resolvia cando Lorenzo 
Pose se presentaba montado 
nun cabalo e acompañado de 
numerosa Garda Civil para sa
ber quen eran os máis revolto
sos e castigalos axeitadamen
te. 

O asoballamento chegou a 
tal extremo que a Garda Civil 
chegou a abofetear, no cruce 
das estradas en Berdoias, can-

. do estaba coas vacas pola cor
da, a Alexandro do Mariano, 
ainda que non tiña leiras da 
renda e o seu único modo de 
subsisténcia eq:1 o monte que 
sempre fara dos viciños. Pre
senciaron as bofetadas o ex 
Alcalde Antelo, Tovar Blanco-

Rajoy e Lorenzo Pose. 
Eran tempos ainda de xente 

nova, que facia intentos de re
sisténcia, coino o demostra o 
feito de negarse a pagar as 
rendas, xuntar os cartos para 
defenderse con abogadqs, que 
os desenganaban dicíndolles . 
que con don Benito Blanco-Ra
joy~ Decano dos abogados de 
A Coruña, deputado en Madrid 
e con rua principal na vila de 
Vimianzo, non tiñan nada que 
facer. · 

Pero a xente nova, imposibi-

Logo a família dos L~ma vai 
acaparando lugares acaseira
dos, até que fundou dous vín
culos, un na casa do lugar de 
Berdoias e outro na casa do lu
gar de Boallo. 

Esta família ven sucedéndo
se até 1891, ano en que pasa 
o domínio dos caseiros á famí
lia Blanco Rajoy, en formas e 
métodos nada claros. 

Seis mil famílias poden 
quedar sen terra 

Os labregos seguiron pa
gando as rendas en trigo que 
levaban en carros até o lugar 
das Edreiras perto de Zas. Po
los anos 20 xa as pagan en 
cartos na botica de Vimianzo. 

Nestes anos habia paz, se
gundo nos cantan os viciños, 
porque as rendas non eran 
moitas e facian o que querian 
en todo o território parroquial 
que resultaba ahondo para os 
viciños (60 familias das que 55 
son caseiros). Foi por isa polo 
que non se preocuparon de 
arranxar a situación como xa 
facian neutras parróquias no 
primeiro tércio deste século. 

A SITUACION ACTUAL 

Polo ano 36, o Perito Agrícola 
de Vimianzo, Lorenzo Pose 
Domínguez aparece como 
apoderado dos señores Blan-
C?-~ajoy. Con el chega un au
tentico azoute para os viciños 
dos lugares de Santa Cristina, 
Pedra do Frade, Bouza, Boallo 
e Berdoias, todos da parróquia 
de Berdoias. · . 

Un primeiro paso foi apre
sentarse nos montes repovoa
d~s, acompañado-da Garda Ci
vil, para vender os pinos e, ao 
rn~smo tempo, forzar aos ca
se1ros para que. seguisen repo
voando se non querian que 
llos sacasen. Despois o apode
rado venderíaos e daríalles a 

Seis mil famílias galegas 
pad~n ver cómo lle arreba
tan unhas terras que viñe
ron traballando desde tem
pos imemoriais. Outras cin
cuenta mil máis verán ta
mén cómo parte dunhas te
rras que viñeron labrando 
desde sempre e que forman 
a base da sua subsisténcia 
·pasarán a mans dun donos 
que o único que fixeron du
rante centos de anos foi co
brar as rendas. 

Ademais, gran parte des
tes caseiros poden quedar 
tamén sen casa e outros te
rán que comprar o solar 
onde. a edificaron (alguns 
xa o están facendo a pré
cios abusivos para eles). 

Todo isto a fins de ano e 
sen que nengunha autorida
de, (nen Gobernos Civis, 
nen Xunta, nen Cámaras 
Agrárias, nen Axuntamen
tos) informasen desta situa
ción ~os afectados. · 

Todo por culpa dunha lei: 
a de Arrendamentos Rústi
cos na que se di que os con
tratos concertados con an
terioridade á Lei do 15 de 
Marzo de 1935 nos que se 
tivese ,..perdida "a memória 

· do tempo polo que se con~ 
certaron, cando o cultivador 
seña . persoal, estarán pro
rrogados por un período de 
tres anos". 

Como esta lei foi promul
gada en 1980, a fins de 1986 
finalizan estes seis anos de 
prórroga, se que até agora 
nengun dos lexisladores eli
xidos polo povo que é ta
mén quen !les paga as suas 
viaxes e estáncias en Ma
drid, se dignase informar a 
ninguén, nen sequer atra-
vés dos meios de comuni-

. cación, da nova . situación 
que se ia criar canqo finali
zase esta prórroga de seis 
arros. 

Agora os caseiros e 
arrendatáriós encóntra.nse 
cunha nova situación re
pentina á que non oden fa
cerlle frente, polo que van 
cambiar as suas vidas, xa 
miserentas, totalmente. · · 

A 1mposibilidade de com
prar as terras, a ·précio de 
expropriación, é patente na 
maioria dos casos, e a.inda 
ninguén tentou adoptar 
unha solución axeitada nen 

· axuda oficial. A Garda Civil, 
como vimos en As Enchou
sas, botaraos das terras an-· 
tes ou despis, se non hai 
quen o remédie. Pola entra
da no Mercado Común ne
cesítanse unhas explota
cións grandes. A reconvere
sión chegou tamén no agro 
galego. De momento a case 
sesenta mil famílias._ 

litada de conquerir calquer 
mellora e terras de seu, non 
tivo outro camiño que a emi
gración, principalmente á Suí
zá. 

No ano 54 sácanlles, secre
tamente, a paga da Contribu
ción Territorial e as pagas pe.
las casas, que viñan a nome 
dos caseiros, pondo todo a 
nome dos Blanco-Rajoy. 

A partir dese ano fanlles a. 
cada case"iro unha "libretiña" 
na que lles poñen ·"pagó la 
renta y la contribución". Des
de o ano 71 engádenlle "y la 
seguridad social"; trabuco que 
os viciños non saben para que 
é, nen menos para qué vale. 

UNHA SITUACION 
DE AUTENTICA POBREZA 

Hox_e a parróquia encóntrase 
empobrecida economicamen
te, pois os pinos que permitían 
algunha mellora, e o negócio 
de venderlles pequenos ana
cos de terra e os mesmos sola-

. res das casas construídas po
los seus antepasados, aprovei
tando os cartos dos "suízos", 
e da Beneficéncia (a maioria 
desta parroquia está acollida a 
ela como forma de subsistén
cia) van parar ás arcas de 
Blanco-Rajoy, nas que debe 
ter boa parte Lorenzo Pose, 
para algo foi, segundo os vici
ños, o armadanzas desta opre
sión. Non hai máis que ouvir
lles contar dos précios que !les 
poñen para faGerse denos dos 
solares onde construiron as 
suas casas, ou se ·algun quer . 
facer un ha. ampliación; précios 
que superan tres ou catre ve
ces. os varores dos terrenos 
nas zonas-limítrofes non afora
das. Outras veces, en plan de 
castigo, .nen .sequer hai ven-
das. · 

Tamén a Jamília Castro Rial 
de Cee se .beneficia dos terre
nos da parróquia de Berdoias, 
quer dicer, todos menos os 
próprios viciños. 

-Mais o -empobrecimento 
non é só . e.conómico, senón 
que, o que é pior, tamén se 
produce un ernpobreciniento 
humán debido á situación de 
opres·ión. 

"Co médico, o crego e o 
amo noí! queremos débedas", 
é un dito popular na zona, que 
mostra ás claras a vasalaxe, 

(pasa á páxina 4) 

'quia con 
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A Casa dos Lemas en Berdoias presenta 
un estado semi-ruinoso por máis que é 
"dona" de toda a parróquia. 
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Lugar de Berdoias visto dende a estrada 
que vai a Vimianzo. 

~' ·(• t ' ( 1. . ' 

. \ 'erdadei ro . un -Y. 
Existe , onó-

-""' .. orime~ 
~-L-.111'1'1::l·· ~ 'n hurna-

. -·erotam~ 
~~ sióh · 
~pJ§=-

Antes os veciños pagaban a 
contribución do que é unha mo'stra iste 
reéibo, agora apóntanllo nunha libreta 
como a que se pode v~r eiquí. 
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(ven da páxina 3) 

por máis· que hoxe por hoxe o 
actual crego Ramón Romero, 
xogue · un papel importante 
para restituirlles a sua dignida
de como persoas. Outro espe
llo da situación é o "ben que 
falan" do amo que, ainda que 
os amola, failles moitos· '.'favo-

. res"; como arranxarlles a igré
xa, ou recomendándolles aos 
seus tillos cando están no ser
vício; isa si, "levando algun 
carneiro e _galiña do curra!, sen 
que queden os ovos", dicíanos 
un viciño. Un destes veciños 
que ainda se atreve a talar, 
pois desde que se empezou a 
arexar a situación O:? que de
ron a cara receberon múltiples 
presións, polo de agora a pa
rróqu ia pretende protestar en 
conxunto, sen .que ninguén· 
apareza como cabecilla; ainda 
que tamén saben ql!_e "en 
cada lugar vai _haber algun que 
lle vaia meter todo no cu ao 
amo". 

O ÁXUNTAMENTO -TAMEN 
TEN A SUA CULPA 

As ruas · das áldeas de. Ber
doias están cheas de bulleiro 

· e os viciños apresentaron 
unha. proposición do Axunta,
mento para que llas amaña
sen, como tiñan feito· en parte 
das aldeas do concello. A res
posta dun tenante de alcalde, 
Alexandro, foi significativa: 
·agora os de Berdoias tamén 
van querer que lles poñamos 
a cociña económica". 

E é que en toda esta desfeita 
viciñal, en toda esta situación 
de opresión e de pobreza, non 
ten pouca parte o ·Axuntamen
to de Vimianzo, onde os alcal
des que houbo,_ desde a gue
rra á democrácia, foron todos 
a imaxe e semellanza dos 
Blanco-Rajoy. , · 

-"Agora, para non romper 
a tradición as •cousas · seguen 
empiorando", dinos un viciño. 

-"Nos catro primeiros anos 
~iña que ser por natureza, -ao 
ser Alcalde o Doutor Pose, que 
ainda qúe é fillo de campesi
ños de Negreira, séntese moi 
identificado cos caciques de 
Vimianzo, e, por ·suposto; cos 
Blanco-Rajoy", recunca outro 
viciño. 
-" Ademais", argumenta un 

terceiro, "foi ben amestrado 
pola man do Señor l:eis, oficial 
qo Axuntamer:ito, que non ten 
pouco a ver na película de Ber
doias. 

O PSOE; qu·e leva tres anos 
no poder tampouco se salva 
das críticas dos viciños, que 
afirman: "acentuou o avasala-

. mento dos servos de · Ber
doias". 

O actual Alcalde é o doutor 
Oreiro, médico, tillo de campe
siños de Baiñas. 

.-"Quen diria que o señor 
Alcald~, fillo dun perseguido 
da guerra, e o señor Alexan
dro, tillo de · vasa los, · se . con
verterian en perseguidores e 
avasaladores . aos parroquia
nos de Berdoias", quéixase un 
viciño sen que lle asome un 
chisco de xenreira, senón máis 
ben de incredulidade. 

A actual corporación· leva 
gastado ne.stes tres anos máis 
de trescentos millóns d~ pese
tas. En Berdoias non foron ca
paces de amañar a · camiño 
principal do lugar, que une 
ademais a igrexa coa escala. 

A r'esposta, segundo os vici
ños, foi "que o amañe Rajoy". 

Pero polo que se ve os Rajoy 
. non están éiispostos a amañar 
nada que non sexa en seu pro
veito. Mentres tantoa, os vici-

. ñas que xa non-podían agµan
tar a situación, · encóntranse 
agora co_n que poden botalos 
·das terras que veñen traba
llando desde o ano 1600 .. A lei 
está aí, á volta da esquina, e 
eles sen sabe-r nada, pois nin
guén lles informou (iso si, o 
axuntamento pon papeis para 
vacunar os cans, pagar contri
bucións,. eleicións ... pero dun,. 

\ 

ha causa tan vital todo o mun
do se esqueceu'). Polo demáis, 
hai empresas capitalistas da
bondo que queren penetrar no 
agro galega. A forma máis fá
cil sempre foron aquelas te-

rras traballadas por caseiros. 
Primeiramente foi Cesuras e 
Curtis, lago As Enchousas, 
agora xa toda Galiza, unha na
ción na que moi poucos pen
saron que se poderia levantar 

Amos. e caseiros 
En Galiia existen 5.932 ca
seir.os que traballan 23.932 
hectáreas. Pero hai ademais 
outras 50.866 explotaclóns 
na que parte da terra, 
91.857 hectáreas, é arrenda
da. 

Os tipos de arrendamen
tos e os tratos entre amos e 
caseiros son moi diferentes 

-- segundo as zonas. Naque
las parróquias ou concellos 
nos que os caseiros son 
maioria e os tratos veñen 
de lonxe as rendas non son 
moi altas pero as condr
cións son máis leoninas. Os -
caseií-os novas, hoxe xa 
case inexistentes, nas zonas 
nas que a e.ase totalidade 
da terra e propriedade dos 

_ que a traballan, teñen un
has condicións moito me
llares. 

Hai bisbarras como Cesu
ras ou Oza en que os casei:.
ros son un tércio do total 
das famílias. Noutras a por
centaxe é máis baixa, ainda 
que hai_ parróquias inteiras, 
como en Vimianzo ou Ar
zoa, onde o 90 mpor cento 
son caseiros. Nestes casos 
as propriedades case sem
pre perter:icen a unha só fa
mília. Nos cásos de caseiros 
"caseiros novas" os amos 
dan a traballar as terras 
para que non queden en 
campo ao non poder traba
llalas. 

Tamén hai que pór de 
manifesto que algunhas ve'
.ces os caseiros antigos te
ñen . terras de seu, cousa 

- que sucede case sempre 
cos novos caseiros, e trabá

. llanas simultaneamente. 
Pero os .casos máis san

grantes . e problemáticos 
prodúcense naquleas zonas 
onde a maioria son casei
ros, que veñen exercendb 
como tais desde a ldade 
Média, como en Berdoias. · 
. Nestes casos a dependén

cia segue senda absoluta 
con relación ao amo. As ca~ 
sas son inabltábeis na case 
totalidade dos casos xa que 
o caseiro, por máis que 
que ira e teña · meios, non 
pode facer nen ·a máis míni
ma reforma sen o cor;tsenti
m·ento do amo, que segue a 
ter plena propriedade sobre 
~la, : debéndoa abandonar 
cando se marche ou cámbie 
de amo. · 

Nalgunhas zonas persoas 
e gando ainda viven separa
dos 'SÓ por . un pequeno 

paso (zona de Curtís). 
Tampouco as ·explota

cións gandeiras sofreron 
nengunha mellora e mesmo 
as fincas. 

O amo pode obrigar ao 
caseiro a ter o mesmo nú
mero de vacas que cando 
firmaron o trato, tamén lle 
abriga a seguir cos mesmos 
cultivos ainda que non se
xan rendábeis, non poden
do botar, por exemplo, 
unha nabeira a prado, ou 
deixar de botar centeo e au
mentar a produción de mi-
llo. , 

Tampouco pode cortar ár
bores, ainda que sexa para 
facer cerras ou cancelas, 
por máis que, nalguns tra
tos, estipúlase que o casei
ro poderá escotar dous ca
rros de leña cada ano, im
póndolle as veces que debe 
de realizar as mesmas fun
cións para o amo. 

Estipúlanse en moitas 
ocasións os porcos que po
derá cebar o caseiro, non 
podendo facelo con máis 
que os que se lle estipulan; 
moitas veces tamén terá a 
obriga de cebarllos ao amo. 

Rescindido o trato, o ca
seiro deberá de entregarlle 
os animais polo mesmo 
précio ·que foron ':aprecia
dns" cando se fixo o trato, 
pois na sua marcha volve
rán a ser tasados. 

Hoxe a maioria das veces 
o gando é propriedade do 
caseiro, pois a maioria ve
ñen traballando aterra des
de dús;ias de anos. Aqui as 
rendas páganse en cartas e 
non son moi altas, tendo ta
mén máis liberdade para o 
cámbio de cultivos, ainda 
que as outras condicións si
gan a sér as mesmas. 

Nalguns casos chégase 
tamén á abriga de ter que 
facer regalos de capóns ou 
carneiros por datas sinala
das como pode ser o Patrón 
ou a Noite Boa. 

En suma, que o .seivilis
mo e a depe.ndéncia dos ca
seiros é total e ahonda o 
dito popular que reza "se q 
amo e caseiro se levan mal, 
pobre caseiro, morrerá de 
fame", para dar un ha visión 
da situación d.estas millei-

- ros de. famílias galegas .. 
Polo demais, hoxe os amos 
queren "desfacerse dos ca~ 
seiros". 

A.E. 

un berro de "A Terra para 
quen a traballa", é máis, para 
quen a traballou durante sécu
los. 

A. EYRE 

O problema 
de As Enchousas 
en vias de solución 

Cándida Ulfe firmou un 
documento notarial no 
que se contempla a com
pra da metade das terras 
que tiña arrendadas a Xai
me Meilán Gil. O importe 
é dunhas 800.000 pesetas, 
précio sensibelmente máis 
baixo que o que demanda
ba o outro sócio, Armando 
Romero, que ainda posue 
a outra metade e que se 
nega a vender. 

Outros oito case~ os ta
mén lle teñen feito a Mei
lán Gil ofertas de compra, 
se ben ainda non se ten 
chegado a nengun acordo. 

O caso de Cándida Ulfe 
era, sen dúbida, o máis 
grave, dado que lle fora ti
rada a vivencia por unha 
paleadora e viv1a nunha 
espécie de pendello levan
tado por obreiros, mem
bros de Comisiós Labre
gas e viciños. Taméri que
dara sen terras en virtude 
dunha senténcia xudicial, 
ainda que o pleito está 
ainda sen resolver definiti
vamente. 

Outro caseiro, Xosé Ote
ro, que tamén perdera o 
xulgamento, xa chegou ta
mén a un pre-acordo con 
Meilán Gil para a venda da 
sua parte das terras, pois 
estaba en vias unha sen
téncia de alzamento para 
botalo das terras. 

Os caseiros e afiliados a 
CC.LL., que viñeron nos úl
timos meses realizando di
versas accións de protes
ta, consideran un éxito es
tes acordes, ao mesmo 
tempo que denúncian a 
cerrazón do outro co-pro
prietário, Armando Rome
ro. 

Afirmaron tamén que, 
cando concluian estas ne
gociacións, CC.LL. tratará 
de axudarlles a estes cam
pesiños a mellorar as suas 
condicións de vida me
diante un programa ·de ex
plotación racional elabora
do polos técnicos 'deste 
sindicato. 
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Albor será gresidente de novo 

Coalición Galega . 
plegouse ao refor~ismo 
A abstención de Coalición Galega nas duas sesións 
de investidura permitirá que Fernández Albor ocupe 
outravolta a presidéncia da Xunta. Esta decisión, 
tomada despois de dous meses de negociacións pala 
Executiva dos centristas galegas, tentan quedarse a 
médio camiño entre as posicións mantidas polos 
dous sectores existentes dentro do partido. O 
chamado "galeguista" que propiciaba un 
entendimento co PSOE e o sector conectado máis 
directamente co reformismo esteatal que abogaba 
por proseguir coas conversas con CP. Un ha decisión 
que non espera contrapartidas por parte dos 
populares. 

Serviron para algo estes dous 
meses de negociacións? lsto é 
o que se pergunta o povo ga
lega despois de que a decisión 
da executiva de Coalición Ga
lega de absterse e permitir asi 
a reeleición de Albor como 
presidente, puxese as c9usas 
máis ou menos como podían 
estar ao princípio, cando a di
reita viu cómo o seu candidato 
non conseguía os votos míni
mos para unha reeleición . 

Empezaron lo~o, xa en sé
rio, as negociacions entre "po
pula res" e "coagas'', tenden
tes a que estes últimos permi
tisen a reeleición de Fernández 
Albor. Duraron as conversas 
até o 29 de Xaneiro, data na 
que Coalición Galega decidiu 
romper as negociacións, por 
falta de garantías no pactado, 
que viñan a ser os famosos 6 
pontos, pero sen a firma dos 
presidentes das Deputacións 
rubricando estes acordos. 

O mesmo "argumento de 
falta de garantías" foi o que le
vou á executiva da CG a non 
signar un pacto preexistente 
co PSOE e o PSG-EG. Foi asi 
cómo o qia 7 de Febreiro unha 
negociación que parecía rema
tada, quedaba sen valor algun. 
Os 13 fólios do documento 
base quedaban só como "pa
pel histórico", ao que alguns 
lle engaden o nome de "pere
grino", xogando co nome de 
hotel onde foi redactado e 
coas ideas ali vertidas. 

Mentres tanto, neses dous 
longos meses, acentuábase a 
crise no seo da CP, con liortas 
internas onde os presidentes 
das Deputacións xogaban un 
papel preponderante. O candi
dato Albor, dicia, pasaba por 
todas con tal de sair elixido, e 
Barreiro Rivas, desdicia des
pois a ·ritmo de poder provin
cial, cambiando as tomas e os 
papeis xogados antes da frus
trada investidura. 

Ao mesmo tempo en CP es
taban a realizar unha lista de 
conselleiros deixando a Albor 
á marxe. CG parecía levar to
das as de gañar. Estaba casti
gando duramente a moitos 
dos seus aliados.Gañaba cla
ramente aos pontos e tiña aos 
direitistas ao borde do K.O. 

Pero precipitáronse, e que
rendo acabar canto antes un 
c~n:~ate romperon as nego
c.1ac1ons, pensando que iso se
na o golpe definitivo. E xa se 
sabe, un boxeador nunca sube 
só ao cuadrilátero, o seu com
bate quen verdadeiramente o 
gañan e o perden son os "ma
nagers". e os "empresários" __ 

Se antes CG recebera xa 
n:ú!tiples presións dos seus 
s~c1os reformistas, Roca e Ga
rngues insistían unha e outra 
vez en qu~ había que selar un 
Pacto con CP. A banca tamén 
mandaba aos seus emisários 
golpeando unha e outra vez 
a~ravés do teléfono a resistén-· 
c1a coaga. 

Os empresarios presiona
ban tamén desde a mesma es
quina e advertían moi . seria
mente que non ian permitir o 
K.O. de CP. 

Os "coagas", no fragor da 
loita non facian o máis míni
mo caso e seguían negocian
do co PSOE e PSG-EG. Nunha 
operación arriscada até paga
ron as débedas contraídas fóra 
da nosa nación. Parecía que 
ian lanzados en pos dun triun
fo rápico e contundente sobre 
CP. 

O acordo co PSOE e PSG-EG 
foi iminente. Este último parti
do quedaba fóra do Goberno 
porque non "tiñan as garan
tías institucionais e presupos
tárias" que solicitaran (pero xa 
tiñan anunciado antes de em
pezar as negociacións que ian 
apoiar este "goberno de pro
greso" polo que pouco impor
taba que aceitasen ou non as 
suas propostas, nunha deci
sión tan pouco clara co era 
que querendo ir a un pacto de 
goberno permitiron que CP se 
fixese co control dos órgaos 
do parlamento). 

OS TRECE FÓLIOS 

Os trece fólios pactados viñan 
ser unha espécie de "pacto de 
Goberno", ao estilo de Euska
di, pero con algunha substan
cial diferéncia, que CG com
partía o goberno co PSOE, con 
bastantes parcelas de poder, 
nunha posición minoritária e 
que os socialistas galegas fá
rian de intermediários do Go
berno Central con quen teria 
que negociar CG os pontos 
conflitivos, tais como o proce
so de transferéncias, ou pactar 
previamente os proxectos de 
lei que pudesen ser confliti
vos. 

Convertíase asi o Goberno 
de Madrid en verdadeiro su
pervisor da política ·galega, · 
pois CG estar:ia sempre nunha 
·posición máis feble. Terian 
ainda máis a tixola polo man
go, pois a s_umisióh dos socia
listas galegos é recoñecida 
proverbial, tanto . como o seu 
intento de recortar as compe
téncias das autonomías, em
pezando pola galega. 

· O sector galeguista de CG 

aceitaba esta situación pen
sando · primeiramente que os 
seus verdadeiros inimigos en 
Gal iza son os .de CP, e segun:
do intentando que, ao arreba
tarlles o goberno autonómico, 
que quedase o caciquismo sen 
o sustento nutrício,.,,as preben
das políticas e económicas. 

Pensaban tamén que .estar 
na Xunta favorecería o creci
mento e .implantación de {:G 
ao mesmo tempo que CP ca
miñaba cara á ruptura. 

Non importaba asi que "os 
13 fólios" non fosen moito 
máis que unha chea de boas 
intencións que non se diferen
ciaban moito do discurso de . 
investidura de Albor. Fálase 
neles de "diálogo e negocia
ción" co Goberno Central e até · 
da criación dunha comisión 
para tratar sobre os recurso·s 
de inconstitucionalidade;pero 
case nada dos recursos, base 
de toda competéncia. Era · 
unha promesa sen realidaae 
tanxíbel. Non se talaba nen de 
Astano, nen de Ascon ou dos 
grandes problemas do agro. 
Pero o acordo estaba tomado 
e só faltaban as firmas. 

Os de CG non contaban· con 
que este alineamento botaría 
por terra a "Ope·ración Refor
mista". Primeiramente pola 
eséncia da operación en si e, 
logo, porque patronal e banca, 
dixéronllelo moi claro, pr_imei
ramente aos galegas ~ des
pois a nivel estatal, que non 
estaban dispostos a esta al ian
za, so pena de que das suas 
.arcas non saise un can para o 
Partido Reformista que necesi
ta para as eleicións xerais 
5.000 millóns de pesetas. 

Foi asi cómo a com isión 
executiva de CG desautorizou 
este pacto, pois os sectores 
empresariais galegos que lan
zaron CG, están vinculados ao 
capital español, posicionándo
se claramente en favor de que 
Albor sexa o novo presidente, 
como queren en Madrid. 

A política galega quedaba 
asi supeditada, outra volta 
máis, aos intereses e tácticas 
estatais. 

Franqueira deu a orde: "nós 
no centro". E esta foi a deci
sión da executiva; nen con un 
nen con outros, "de oposición 
real e construtiva", por máis 
que o sector galeguista ainda 
soñe con poder revocar esta 
decisión; pero a bon seguro 
vaille faltar tempo para convo
car o Consello Político. 

Estamos como hai dous me
ses, por máis que CG diga, 
nunha posición de síntese, 
que todas as negociacións fo
ron positivas, non descalifi
ca.ndo aos negociadores co 
PSOE. O intento do K.O. levou
no·s a que - se declarase o 
"combate nulo", a que o "Pre
sidente" siga co seu título, e a 
que CG estivese ás portas 
dunha ruptura interná, pois 
está visto que os seus "mana
gers" non están dispostos a 
deixalos camiñar sós, ainda 
que hai que concederlles ó ho
nor da valentia que tivo o ·sec"' 
tor progresista ao plantarlle 
cara. 
- A final, estas negociacións, 

estamos ·seguros, serviron 
para que uns e outrós se coñe~ 
cesen mellar, e a que a máis · 
mínima dificuldade no Parla
mento salten as interioridades 
destas negociacións. Asi intei
rarémonos todos algo máis de 
quen é cada quen. 

ALFONSO EYRÉ 

Oferenda floral nacionalista no monumentp a Castelao, en Ponte

vedra. 

Claro contraste de conceicións 

Actos _no _centenáriO 
do. nascimento· 
de Castelao 
O pasado 30 de Xaneiro, a cen 
anos do seu nascimento, cele
bráronse nas vilas e cidades 
de Galiza numerosos actos de 
homenaxe e recordo de Daniel 
Castel a o. 

Cronoloxicamente foi AGAL 
(Associa9om Galega da Lín
gua) quen fixo prim.eiro pre
séncia en Rianxo -o domingo 
26- para facer unha oferenda 
floral intervindo no acto, entre 
outras persoas, Ricardo Carva
llo Calero e Marínhas del Va
lle. Este acto, así como os de 
protagonismo non oficia l, fo
ron en xeral silenciados polos 
méios de comunicación. 

O xovés 30 tiveron lugar a 
maioria das celebracións. Dun
ha banda estaban as organiza
das pola "Fundación Caste
lao" en Rianxo, ás que asistiú 

·Teresa Castelao. O primeiro 
acto foi o descubrimento dun
ha placa que dá o _nome de 
Castelao ao Coléxio Paúblico 
da , vila, e no que falou ·a sua 
irmá. Posteriormente outras 
duas placas viron a luz: · na 
casa onde viveu e na que nas
ceu, na rua_ de Cabo de Vila. ·
Ali talaron vários dos presen
tes, entre eles Barreiro, o vice
presidente da Xunta, e Rospn, 
presidente do Parlamento, que 
esta vez si deron rango institu:. 
cional á xornada. O contrapon
to puxérono diversas interven
cións de Luís Bandrés, Conse
lleiro de Cultura basco, repre
sentante dos Centros Galegos 
de Uruguai e Arxentina e Ave
lino Pousa Antelo, quen ade
mais de pedir a difusión da 
obra do noso político e artista 
lembrou que el "nunca tivo 
vocación de estupefaciente". 
Despois houbo- unha misa e, 
no acto máis participativo, 
unha oferenda floral de máis 
de 2.000 escolares. Na tarde 
Carballo Cé:!lero pronunciou 
unha conf,erénci.a baixo o ' títu
lo "Lembrando a Castelao". 

OUTROS ACTOS 

Pola sua banda os nacionalis
tas do BNG fixeron actos en 
todas as grandes vilas de Gali
za. dirixentes da organización 
talaron en actos políticos, sen
da esta organi?ación quen 
máis diversificou a sua pre
séncia e maior núméro de ác
tos celebrou. 

·A posición nacionalista dive
rexe claramente .da mantida 

·por grupos de obediéncia es
pañola, como o PSOE que fixo 
en Compostela, conxuntamen- . 
te coa CP, unha oferenda floral 
en Bonaval na que Xerardo Es
tévez afirmou o xa habitual 
nos actos oficiais: "o seu ideá
rio non é património de nin
.guén, é de todos". 

O PGN, pola sua banda; fixo 
na tarde do 30 unha oferenda · 
floral e uri mitin, con interven
ción de nacionalistas vidos de 
Euskadi que lembraron o pa- . 
pel de Castelao n-o . pacto Ga
leuzca. Martínez López fixo 
unha importante intervención 
na que afirmou "Castelao é 
máis que un símbolo, é un 
mito (. .. ) E custoulle dores, 
mesmo morrer mirando para 
Galiza. _ Eu tamén estiven mi
rando 31 anos para Galiza e 
para o noso Partido Galeguis
ta, encarnación última de Cas
telao. Mirei e loitei polo noso 
partido, pequeno, insignifican
te e metido nunha crise pola 
traición que tivemos nunha 
parte das nosa·s filas. Pero 
Castelao está con nós, r.eve
renciámolo e querémolo". 

Mentres, en Viana do Caste
lo, púñase a primeira pedra do 
monumento a Castelao coa in
tervención posterior de Valen
tin Paz:-Andrade e do profesor 
da Universidade de Porto, Sal
vato Trigo. 
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-12 de Marzo: referendo . contra a OTAN 

Gran movilización antes do 1· 2 de Marzo 

Milleiros de' persoas 
marcharon de Cambados a 
Vilagarcia contra a OTAN 
Ao paso daquel rio de xente 
unha .muller, toda de preto e . 
con l)láis de setenta anos, 
perguntaba: "E qué pide esa 
xente?"; "é .un ha . 
manifestación para que non 
poda haber guerra",.
respostáronlle- e coa 
emoción húmida no.s ollas 
repetia pgra ·si mesmo, "Isa 
está ben, eso está ben, non 
debera haber nunca guerra" . 

Na estrada de Cambados a 
Vilaga·rcia, o 2 de Febreiro na · 
máis grande movilización 
contra a OTAN que ten habido 
en Galiza nestes últimos anos, 
6.000 persoas marcha,ban 

. ocupando a calzada baixo o 
berro unánime de "OTAN non, 
bases fóra ". O traxecto tora 
elexido polos organizadores 
como resposta a unha 
hipotética instalación de 
dispositivos militares na ria 
de Arousa, como en repetidas · 
ocasións se ten apontado. Cun 
recorrido de 11 quilómetros, 
cuberto en pouco máis de 
duas horas, e con chegada a 
Vilagarcia pasadas as duas da 
tarde, os asistentes escoitaron · 
o comunicado final que leu o 
ex-capitán e ex-membro da 
UMD, Xosé Fortes Bouz.án. 

- Con esa marcha dábase 
impulso definitivo á campaña 
da esquerda e dos 
nacionalistas contra a entrada 
na OTAN, poucas horas 
despois de que se anunciase a 
data definitiva do referendo. · 

A preocupación _ 
gubernamental, por outra 
banda, debe ser grande á hora 
de controlar a movilización 
pois, segundó moitos 
observadores, era 
considerábel a preséncia de 
policia e guárdia civil de · 
paisano acompañando a 
marcha. 
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"Nen _Europa 
occidental é toda 
Europa, nen a OTAN 
é toda Europa 
occidental, nen a 
CEE é a OTAN" 

"Solidarizarnos ca 
· goberno no da OTAN 
-airida que non nos 
gaste-· para apoiar os 
demáis logros dos 
socialistas. Pero, qué 
logros?" 

·Posiciónanse Qartidos .e colectivos 

Nacionalistas e outras . . , . 

organ1zac1ons 
de esq~erda solicitáráii 
masivamente o 

O anúncio da 
celebración do referendo 

sobre a preséncia do 
Estado español na 

OTAN, e da pregunta 
que se vai_ facer o 12 de 
Marzo, ten provocado 
xa o posicionamento 

definitivo das 
. organizacións que nestes 

anos teñen amostrado, 
repetidas veces na rua, a 

sua oposición á 
permanéncia nese 

organismo militar. 
Ao cerre desta edición de A 
NOSA TERRA fica clara a peti
ción de voto negativo de todas 
as organizacións apoiantes da 
marcha . sobre Vilagarcia, que 
na campaña se agruparán di
ferenciadas, coa excepción de 
Galicia Ceibe que chama á 
abstención. · 

COORDINADORA GALEGA 

O dia 6 .constituise a Coordina
dora Galega pala saida da 
OTAN, co obxectivo de "tratar 
de chegar á povoación galega 

0 meciiante unha campaña uni-
10 tária para que vote contra a 
-g permanéncia de España na 
..,..1 Alianza Atlántica". Na coordi
cn nadara están presentes unha 
~ dúcia de - organizacións: 
~ CCOO, CXTG, PCG, PCG(mr), 
x PCE(ml), .PH, PSG-EG, Verdes, 

FPG, UCE, Socialistas contra a 
OTAN e .PCPE, ainda que fica 
aberta a novas adesións. 

A intención da coordinadora 
é constituir comisións en cida-

lfOll 
des e vilas para veiculizar 
unha campaña que quere ser 
unitária, "para tentar presen
tar unha só campaña contra a 
que realizará o Goberno, que 
dispón de máis médios para . 
chegar á opinión pública, e fa 
cer chegar a todos os recun 
chos de Galiza as papeletas do 
voto negativo". 

ORGANIZACIONS POLA PAZ 
E NACIONALISTAS 

A Coordinadora Nacional de 
Organizacións pala PAZ, que 
integra a dez colectivos paci
fistas e antiimperialistas espa
llados por toda Galiza tamén 
vai levar aéliante unha impor
tante campaña no referendo 
contra a OTAN, para cuxa con
vocatória ten desplegado unha 
fortísima actividade nestes úl
timos meses con organización 
e dinamización de actos e mo
"'.ilizacións por todo o país. A 
Coordinadora ten publicado, 
moi recentemente unha unida
de didáctica, "Educar para a 
paz", en colaf'.>oracion co 
SGTE, na que recolle abondo
sa documentación sobre os 
perigos da integración na 
OTAN, e unha nutrida escolma 
bibliográfica e hemerográfica 
escolmada das declaracións 

A pergunta 
Todo sociólogo sabe que a 
formulación das perguntas 
nunha encuesta é unha das 
cuestións máis complicadas. 
Tratar de que sexan claras e 
que non condicionen as res
postas enc~rra toda unha sé
rie de dificuldades que obli
gan a realizar, en moitos ca
sos, "encuestas piloto" gue 
permitan facer as correcions 
oportunas e concluir nun in
quéritO o máis intelixibel e 
obxectivo posibel. Por iso, 
non fai falta recorrir a unha 
selección da mostra arbitrária 
para manipular unha encues
ta, basta con orientar as per
guntas dunha ma·neira deter
minada para que as contesta
cións teñan mais probabilida
des de ser do xeito desexado. 

Un exemplo de formula
ción manipuladora, digno de 
ter en conta polos profesores 
de soci.oloxia nas suas clases, 
represéntao a pergunta sobre . 
do Referendo da OTAN. Ve
xamos: 

1°. Elimina as siglas OTAN 
substituíndoas por Alianza 
Atlántica. OTAN, que é o ter
mo utilizado normalmente, 
está introducido na socieda
de cunhas connotacións pe
-xorativas, ieientifícase con mi-
litarismo, carreira de arma
mentos, guerra, misiles, gas
tos improdutivos; namentras 

que Alianza significa unión, 
pacto entre iguais, acordo e~
tre am~os, ten un sanso sol1-
dário. Este cámbio, aparente
mente sutil, ten importáncia 
na decisión de voto e non es
capou aos sociólogos do 
PSOE. 

2°. A pergunta que se tai 
non é neutral senon que se 
presenta dun xeito positivo, 
"Considera conveniente para 
España permanecer na Alian
za Atlántica ... " o cal sicoloxi
camente produce unha ten
déncia ao voto positivo ta-
· mén, se, pola contra, en lugar 
de permanecer puxera sairse 
a tendéncia seria a mesma 
pero os resultados xa non lle 
farian tanta grácia ao PSOE. 
Os sociólogos, asimesmo, sa
ben que existe unha propen
sión por parte dos entrevista
dos, diante dunha pergunta 
dicotómica sí ou non, a votar 
sí. O plantexamento máis co
rrecto serf a, entón, poñer as 
duas opcións: "que é o que 
considera mais conveniente, 
permanecer o'u sairse". 

3°, O Goberno toma postu
ra explícita a favor da OTAN 
no texto do preámbulo o cal 
xa 'predispón ao eleitorado, 
tendente a votar ao poder, a 
adoptar unha posición sem~
llante. Pero é que ademars 
identificá a permanéncia na 
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publicadas nos últimos anos 
sobre a OTAN. 

Pola sua banda o BNG, que 
ten mantido o slogan "a paz é 
un direito e non se vota", criti_, 
ca a convocatória do referen
do tamén como "un erro da 
esquerda española, ... máxime·· 
se ternos en conta que seme-
1 lante referendo se fa ria só · 
para avalar a política de inte
gración na OTAN e . non para 
avaliar a sua saída, por non 
entrarmos a considerar o seu 
nulo valor legal no marco xurf
dico vixente", para despois 
afirmar que "se defende o be
lixerante voto negativo na 
consulta, sen por iso recoñe
cer lexitimidade algunha a cal
quer evéntual resultado afir
mativo á permanéncia do Es
tado español na OTAN, pois 
un tema semellante non é vo
tábel nas circunstáncias de 
manipulación vixentes nen de 
desigualdade propagandística 
e informativa entre as postu
ras vixentes". 

A ABSTENCIÓN 

Ainda que desde presupostos 
totalmente diferenciados dos 
da direita, Galiza Ceibe (OLN) 
repartiu durante a marcha do 
2 de Febreiro, un comunicado 
onde se especifica o seu cha
mado á abstención. Coinciden
te na argumentación sobre a 
ilexitimidade do referendo, so
bre todo nunha cuestión tan 
fundamental, co BNG, Galiza 
Ceibe chega a conclusións dis
tintas sobre a actitude a tomar 
finalizando ao dicer "se Espan
ha foi quem, sen referendum 
nengum, nos meteu na OTAN 
e na CEE ... a única soluyom 
para escapar deste interno é 
tron9ar a cadeia que nos_ ata a 
Espanha (e por meio desta, ao 
sistema capitalista)". 

O início da campaña tense 
dado desde hai vários anos, 
certamente, pero o asédio das 
enquisas é o máis chamativo 
nas últimas semanas, asi 
como o pronunciamento "de 
autoridade" dos políticos eu
ropeus. En Galiza, a esta altu
ra, só fica por definir ao res
peito a posición de Coalición 
Galega. 

Todo está empezando. 

Alianza Atlántica como o 
máis conveniente para os "in
tereses nacionais' o que su
pón unha descarada coacción 
ao cidadán medio que pode 
entender que votar a saida da 
OTAN significa ser un "anti
patriota". 

4°. Establece tres premisas 
para permanecer na Alianza 
que constituien máis un re
clan:io publicitário para 
apo1ar o que guer o Goberno 
que unha explicación obxecti
va sobre os termos da perma
néncia. Poñer na papeleta do 
voto, non á incorporación na 
estrutura militar, non á nu
clearización e desmantela
mento progresivo das bases 
americanas, é converter a 
aquela nunha octavilla propa
gandística. 

Pero para gañar vale todo, 
agora o interesante vai ser 
saber até que ponto o Gober
n.o con todo o seu poder con
s1~u~ manipular á opinión 
publica de cara a poñela en 
contra do que o senso comun 
dí. De feíto xa ternos un dado 
si.gnificativo, conseguiu ma
nipular aos militantes do seu 
próprio partido facéndolles 
defender unha postura favo
rabel a OTAN que hai tres 
anos repudiaban, se isto aco
rre con persoas que coriside
f an:ios informadas que non 

X.C. 

aran cunha povoación na 
sEua maioria desinformada. 
speremos que o día 12 de 

Marzo chova a chuzos para · 
ver se polo menos empata-
mos. · ' 

· RAMÓN MUÑIZ 

tribuna 

Cultura popular 
LLUIS MARIA XIRINACS 

1 ean Jacques Servan 
s~~reider, ~espois dun 
serio estudio eco-

nómico, conclue que a inver
sión máis rendábel é a que se 
dedica a educación. Canto 
máis e ·mellor saiba o home e 
canto máis e mellor faga, tan
to rnáis avantará a sociedade 
na que esté mergullado. Os 
poderes establecidos opreso
res ou ben manteñen desca
radamente ignorante e desir:-i
formado ao povo ou ben sér
venlle unha subcultura ideali
zada, censurada, deformada 
se~undo intereses e conve
niencias. O home verdadeira
mente culto ou o país verda
deiramente culto recebeñ au
tos emolumentos e iso é un 
ben escaso e cobizado que 
hai que protexer da xentalla. 
lnterpóñense foxos insalvá
beis entre o saber dos sábios 
e a ignoráncia da plebe. O 
castelo rodease de murallas 
mestas de tecnicismos inevi
tábeis na complexísima cién
cia moderna. E despois sérve
se unha divulgación rebaixa-· 
da que non transmite o esen
cial do coñecimento. O povo 
non pode entender, segundo 
os autos coñecedores da 
ciéncia, os segredos da teoria 
da Relatividade de Einstein ou 
dos Cuantos de Planck,· en fí
sica. O povo non pode enten
der os derrubadoiros dos con
trois e dos ratios en ecano
mia. O pavo non pode com
prender as mister~osas razóns 
de Estado en política. Ao 
pavo, pan e circo. Consumo e 
folclore de antroido ou pelícu
las de ciéncia-ficción. Ao 
povo, a arte inofensiva, o tea
tro, a danza, o deporte, as fes
tas, o sexo. O que verdadeira
mente xenera ou controla car
tas, como son a ciéncia, a téc
nica, a política ou a economia, 
hai que mantelo lonxe do 
povo. E perigoso. Poderiase 
danar. Non apto para meno
res. 

A tarefa da democratización 
da cultura é sempre unha ta
refa a contracorrente en fren
te dos poderes constituidos 
do signo que sexan e en fren
te dos cultos cómplices que 
defenden a sua sinecura con 
unllas e dentes. A cultura 
máis determinante no mundo 
de hoxe é aristocrática. De di
reitas ou~ de esquerdas, pero 
aristocrática. 

Certamente a ciéncia e a 
técnica requiren unha lingua
xe e unha metodoloxia rigu
rosas e complexas. Pero ta
mén é certo que o discurrir 
científico alonxado do povo 
produce monstruosidades tan 
aberrantes como a nucleariza
ción do mundo ou as armas 
biolóxicas· coas suas contami
nacións dos mares·ou ás suas 
fugas de gases letais, mentras 
que esa mesma ciéncia pare
ce impotente para impedir a 
fame, a desertización, etc ... A 
máquina de vapor,por impre- . 
visión dos sacerdotes da téc- . 
nica, sumiu á humanidade no 
proletariado máis ·abxecto. A 
democratización dos inven
tos, · como paso qbrigado e 
esixibel, humanizaría a cién
cia e a técnica, que sen iso 
son esencialmente desalma
das e sen entrañas. Democra
tizada desde o princípio, a 
ciéncia teria sido ecolóxica 

c.,;tn&m, . , 

€.so k ~ Cvlka ~'(4 htb> f<'ª oOEa<bb, pen-. usleJes, 

~ Uev\~ ¡~~~~e{~--· 

antes dos ' desastres· de ho
xendia. E con iso teria sido 
máis científica. Non se diga, 
pois que o pavo estorbaba no 
desenrolo -científico . 

A economia, por máis que 
se queira, ainda non é ciéncia. 
Vístese de ciéncia pero non o 
é. Convén ao poder ir man
tendo o discurrir soterrado do 
diñeiro. A rio revolto gañán
cia de pescadores. A lectura 
das páxinas económicas do 
xornal convértese nun martí
rio para o probe home de a 
pé. Cántas persoas non saltan 
esas páxinas económicas in
descifrábeis, máxime cando 
van seguidas das gorentosas 
páxinas deportivas?. Os sa
cerdotes da economia pontifi
can nas alturas mentras gaña 
o especulativo e perde o tra
ballador. Nen sequera os polí-

.ticos que deben aplicalas che
gan a entender o porqué das 
directrices económicas reco
mendadas polos expertos, 
que non científicos. Cando hai 
inflación, porque a inflación é 
má, e· cando hai deflación, 
porque a deflación é . má, o 
pavo sempre sae perdendo e 
nunca sabe porqué. A .econo
mía, vese, tampouco é apta 
para menores. 

E a economía, oculta e es
cura, goberna á política. Se 
soubéramos as razóns reais 
palas cales os socialistas .pa
saron de non querer a OTAN 
a querela? Pero non nolas di
rán na campaña do referendo. 
Dirannos palabras moi cultas 
e rebuscadas que manterán 
ao povo na incultura política. 

A soberanía non pode estar 
no povo se o povo é inculto e 
desinformado ou man_ipu~a
do. Razóns de Estado?. E peri
goso que se saiban certas 
causas?. O nemigo entérase 
porque é outro poderoso, 
como o Estado, que pode pa
garse os s~us espías. O povo 

non. O nemigo sábeo todo e 
o próprio povo non. Hai tem 
po que o pavo perdeu a sobe
rania. Foille arrebatada cos 
procedimentos democráticos 
máis "ortodoxos". En cada 
proceso eleitornl o povo so
berano cede a sua soberania 
aos seus' representantes. Es
tes s·eguen unha terríbel .lei de 
ferro da política que eu non 
quixen seguer cando solpresi
vamente sain elexido senador 
por Barcelona nas primeiras 
eleicións. "Se queres manter
te na política, nunca pidas 
arriba o que realmente preci
san os de abaixo e nunca ex
pliques abaixo o que real
mente deciden os de arriba". 
Dous xornais pedíronme que 
escrebera unha coluna diária. 
Asi o fixen durante un ano e 
médio, con crecentes dificul
dades, recortes e censuras. Fi 
·nalmente os dous convidá
ronme a abandonar. Collera o 
mao costume de telefonar di
rectamente desde as Cortes 
todo o que estaba a pasar aos 
meus lectores · e electores. 
Fun o úni~o parla'mentário, 
que eu saiba, que peqiu ao 
povo soberano enmendas á 
Constitución. Apresentei 134 
enmendas recollidas da rua. 
Por isa expulsáronme do meu 
grupo · parlamentário. Atenta
ra Gontra o "cansen.so" das 
alturas "servidoras e repre~ 

sentantes do povo". E as Cor
tes tiveron a" ben non aprobar 
ríen unh·a das miñas enmen
das. Estaba todo previamente 
decidido. Nen se consultou ao 
povo, nen sequera se consul
tou á base dos próprios parti
dos parlamentários. A consti
tución pactouse en non sei · 
gué parado.r de .Segóvia ou 
Avil~.~.ntre ."expe.rtos". E, pro
bab1lls1mamente, foi archi
consultada cos militares, cos 
banqueiros, cos eclesiásticos, 
cos aliados europeus e ameri
canos,. todos, todos, .... menos 
e.o povo. Ao povo, un referen-

Calros Silvar 

do final de tómao ou déixao, 
nun só paqu·ete, cunha cam
paña pactada e forte do "si", 
e unhas migállas televisivas 
para o "non". 

Os políticos sucédense a si 
própr¡os. Constituen rapida
mente unha super.estrutura 
autónoma, aristocrática, cor-

. porativa, que eles mesmos 
moi ben denominan clase po
lítica. Un repr.esentante do 
povo, desde.as próprias Cor
tes asignábase nos meus 
tempos, no máis puro uso da 
democrácia, un soldo de par
lamentário, un plus de mella
ra, un plus de lonxania, cando 
se vive lonxe de Madrid;· ten 
gratis .barco, avión ou tre.n en 
território español ainda que 
non sexa para o exercício das 
suas funcións, dietas para 
dias extras, un tanto por por 
ter gañado as eleicións, un 
tanto po.r escaño, un tanto por · 
grupo parlamentário e, se for
ma parte dun partido, un tan
to por iso. En diante só terán 

· diñeiro para gañar as elei
. cións os que teñan gañado as 

eleicións. Se a esto engadi
mos unha sibilina lei de 
Hondt, feita ·coa bonísima in
tención de facer operativos os 
parlamentos, pero que de fei
to impide que un novo peque
no partido nunca poda ter 
op'ortunidades, teremos re
dondeado o deseño do que 
representa gobernar ao povo, 
para o pavo, pero sen o povo. 
Tamén hai "nomenklatura" 
en occidente . 

Os sábios e 0$ parbos. A 
pri'meira cousa que hai que 
repartir nor:-i é. pan e circo, se
nón cultura científica, técnica, 
económica e política. E ·saiba 
o povo que es~o non se aga
sal la, témase. E a Bastilla me
llar custodiada. Espero que se 
me siga deixando dicer cou
sa.s desas. 

Pa'lsos Catalans 
Febreiro, 1986 
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Cata luna 

Solé Tura 
podes.ero 
p_róximo 
candidato 
do PSOE 
O até agóra membro do comi
té central do PSUC,· Jordi Solé 
Tura, profesor catalán e un 
dos pais da coilstitución, pode 
ser o próximo candidato do 
PSOE á Generalitat, barxo a · 
imaxe de candidqto da "es- · 
querda". 

O PSOE qü_e, ve moi dificil 
de superar o masivo apoio ao 
outro Jordi . -Jordi Pujol
pretende reanimar cara á sua 
alternativa a diversas persoas 
dunha esquerda clásica en 
franco deterioro. Con es-te fin 
xentes cercanas ao partido do 
goberno central e ~iversas 

. persoas independentes orga
nizaron dur.ante .este mes dé 
Xaneiro en Barcelona a "I Cori
feréncia de hómes e mulleres 
de esquerda", na que se verte- -
ron moderadas críticas ao 
PSOE, abogando, nalguns ca
sos, por unha maior autono
mia . da ponla catalana deste 
partido, na liña do que era an
tes o PSC. 

Euskadi 

Só a Un de cada once detidos. 
' . 

a Lei Antiterrorista- lle encontra 
motivos P.ara ser · encerrado· 

- ... " . 

Máis ·dun cento de cidadáns 
do País _Basca pasaron polas 
dependéncias policiais ao lon
go do mes de Xaneiro. Na sua 
maioria foron sometidos ás 
cláusulas da lei Antiterrorista 
(incomunicación, · prolonga
ción dos dias de . detención, 
etc.), con todo o que iso aga
cha e significa. A maioria, ta
mén, foi posta en liberdade 
sen cargos tras pasar polo 
xuiz, e -alguns sen necesidade 
sequer de cumprir este requi
sito, segundo informou recen-
temente o diárió Egin. .· 

A Memória que anualmente 
elabora a Xestora pro-Amnis- · 
tia indica, pola sua parte, que 
só un de cada 17 detido~ polí- -
ticos foi ingresado en prisión 
tras declarar ante o xuiz. Se
gundo as cifras ~presentadas, 
duh total de 1.181 detidos por 
razóns polític;:is, ~omente 69 
foron ingresados en prisión 
tras declarar perante o xuiz e, 

mente ao cárcere. En total só 
un de cada 11 detidos baixo a 
lexislación antiterrorista foron 
encarcerados. 

'~ACTUACIONS-"A MARXE 
DA LEI" E 
"CONTROL DA POVOACION" 

Ante estes feítos, o abogado 
navarro Andrés Percaz plante
xaba unha série de interrogan
tes: "Por qué son incomunica
dos? Por qué non se lles per
mite designar abogados? Se o 
motivo de todo é a sospeita 
policial da sua perténcia ou re
lación con ETA por qué se lles 
pon en liberdade, nalguns ca
sos, ás 24 horas da sua deten
ción sen prestar declaración 
nen en comisaria nen perante 
a autoridade xudicial?". 

A conferéncia asistiron ta
mén diversos membros do an
tes poderoso PSUC, situados a 
medias, agora, entre o seu an
terior partido e o PSC-PSOE. O 
caso máis salientabel é preci
samente o do seu dirixente 
Jordi Solé Tura quen parado
xicamente segue a .ter unha 
gran influéncia dentro do par
tido e cuxa preséncia estelar 
parecia ser unha das claves 
semiocultas destas conferén-

Detidos en Euskadi 
Tempos de Franco 

Máis ·de mil detidos por ano entre unha pov·oación adulta de pouco 
máis dun millón e médio de indivíduos. 

"Se as sospeitas policiais 
desapareceron tras as mani
festacións do detido, pergún
tase tamén o abogado, é certo 
que existiron interrogatórios 
sen preséncia letrada? Qué su
cedeu nestes interrogató
rios?". 

Na opinión de Kepa Landa, 
abogado bilbaíno, os cidadáns 
detidos que quedan en liber
dade sen cargos "vanse en
contrar cunha ficha policial de 
alcance e duración indetermi
nados". Para Kepa Landa, este 
tipo de actuacións policiais su
pón de feito " o famoso control 
social que se_denunciou tantas 
veces". 

1970 ............................ 831 

destes, un total de 28 sairon 
en pouc;:o tempo en liberdpde 
baixo fianzá. Tamén é destacá
bel que dos 1.18 f deti dos, a 
765 lles foi ap_licada . a lexisla-

ción antiterrorista e que, des
tes, tras permanecer dez dias 
en dependéncias controladas 
pala Garda Civil ou Policia, so
mente 41 foron parar final-

1972 · ............................ 616 
1973 ............ : ............... 572 
1974 ......................... 1.116 
1975 ......................... 4.625 . 

Detidos por 
motivacións políticas 

Ano 1981 ................. 1.300 
Cl amargo desfile , cia. Desde posicións da es

querda real catalana valorá
ronse os actos como unha pla
taforma de .lanzamento para 
un futuro candidato de "es
querdas e independente" bai
xo b protectorado do PSOE. 

Ano 1982 ................. 1.261 
Ano 1983 ................. 1.157 
Ano 1984 ................. 1.879 
Ano-1985 ................. 1.181 

Hai que viver aqui para p-a~ 
decelo. Hai que ter un filio, 
un irmán, unha .JJoiva, un 
amigo que valva sair 
boiando, ás rúas ou a 
casa, tras unha semana ou 
dez dias de incomunica-

multiplicalo por mil, por 
millares ... para empezar a 
entender o problema bas
ca. 

En Euskadi padecen a deten
ción en "cuartelillos" ou comi
sarias algo máis de mil per
soas cada ano, entre unha po
voación adulta dun millón e 
médio longo de indivíduos. 

Mes de Xaneiro 
Euskadi ·. 

O ex-diputado Solé Tura, 
queri xa perteñecera nos anos 
70 ao grupo esquerdista, Ban
dera Roja, pode converterse· 
así, a dicer dalgúns, JlUn dos 
representantes máis cualifica
d9s· do "trepadurismo" políti-

1982 ................ 75 detidos - ción nunha comisaria "sen 
cargoalgun". 

Os Gardas civis falan do 
síndrome do Norde, pero 
deberian comprender ade
mais· o outro síndrome, o 
de milleiros de cidadáns 
bascos que pasaron inde
fensos polas suas mans. 

De cada cen nascidos en 
Euskadi nos próximos dez 
anos un, ao menos, terá a se
guridade de pasar polo trata
mento especializado de deten
ción sob a lei antiterrorista. E 
a gran maioria, ademais, terá 
pasado polos insultos, maus 
tratos e incomunicación sen 
causa oficial algunha porque o 
xuiz terao posto en liberdade 
sen cargos. 

1983 ................ 13 detidos 
1984 ........ .-..... 113 detidos 
1.985 ................ 56 detidos 
1986 .. .. .......... l08 detidos' - co en veloz marcha cara a de

reita, mentras o PSUC ve 
como recebe as últimas esto
cadas en beneficio dos socia
listas. 

F.onte:· Egin 

Hai que palpar a raiba 
incontíbel, o sentimento 
de absoluta inxustícia 
dese viciño liberado tras o 
torménto da detención, e l. GAMIZ 

estado crítico 
XESUS VEGA 

Desde aquel inverno de 1974, a termi
noloxia política incorporou unha hova 
peza retórica ao seu vocabulário: "o 
espírito do 12 de Fevreiro". O motivo 
imediato foi o discurso "aperturista" 
de Arias Navarro que tencionaba ins
tituir o "asociacionismo" como a en
fermedade senil do franquismo. O 
nome foi obra de comentaristas máis 
ou menos ofic-iais, dispostos a criar 
unha pantasma que percorrera o Esta-· 
do para aliviar a imaxe· sanguiñenta 
dun réximen que confirmaba a sua vi- . 
xéncia coa execución de Puig Antich. 
En realidade, debaixo ·do "espírito" 
non habia nada. Mellar dita: había 
unha realidade material moi precisa._. 

·A continuidade .pura e dura do fran
quismo. 

Agora, con doce anos -de distáncia, 
estamos asistindo ao nacimento dun 
novo "espírito" na política oficial es
pañola: o "espírito do 12 de Marzo". 
O oQxectivo é criar a pantasma dunha 
Alianza Atlántica _ "civil", "europea", 
"non nuclearizada" e respetuosa das 
decisions soberanas dos paises inte
grantes da mesma. Felipe Gonz·ález 
personifica este "espírito" de non 
querer asumir públicamente a realida -
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O 11 espí rito 
·do 12 de Marzo'' 
·de dunha·OTAN militarizada, nucleari
zada e dirixida desde a Casa Blanca. 

González ofere'ce unha OTAN a pré
cio de saldo pensando que asi poderá 
vender o seu produto no mercado 

. eleitoral. Conseguirá en coarenta dias -
o·que non acadou en catro anos? . 

A premeditada confusión introduci: 
da na pesgunta no referendo ten a sua 
imp.ortáncia cara ao resultado final. 
Pero esa confusión non actúa só, nen 
principalmente, contra as persoas 
partidárias da saída da NATO. Tamén 
a padece o governo a pesar de que -
_.xoga coa ventaxa que . senípre te.n a 
instáncia do ·Poder que decide acudir 
a semellante instrumento de lexitima
ción. Porque -tal e como é o éaso--.., 
deff:!nder un sí vergonzante, defensi
vo, non é o mellar método para gañar 
unha confrontación eleitoral. 

Nas fuinas non se pode matizar ·e 
nun referendo moito menos. Na vota-

ción da Lei da Reforma Política, da 
Constitución e dos Estatutos de Auto
nomía, os partidários do sí practica
ban o fácil recurso oa simplificación: 
o voto afirmativo era a "liberdade", a 
"democrácia", o "autogoverno" ... 
Non había mais "peros" que os que 
poñían os defensores do "non" ou da 
abstención. Os governos de turno na
vegaban a favor da corrente mani
quea que id~ntificaba o voto afirmati
vo co "progreso". 

Agora, tal maniqueísmo resulta 
moito ·máis problemático. As forzas 
do "si" aparecen divididas diante dun 
electorado instalado maioritariamente 
nunha posición non otanista. Por" ou
tra banda, non· é facil reconvertir o re
ferendo nun dilema entre González e 
Fraga cando os dous se alinean na 
mesma equipa que di.rixe Reagan. 
Porque se Fraga simboliza a verdadei-

ra cara da OTAN, González non repre
senta algo substancialmente diferen
te: oferece, en todo caso, unha cara 
de circunstáncias. A que necesita para 
tentar rectificar o mal paso que deu o 
dia que decideu utilizar a NATO como 
pasaporte eleitoral para a Moncloa. 

O recente debate parlamentário 
permitiu coñecer alguns dos argu
mentos que se van escoitar nos próxi
mos días. Un dos mais comentados 
foi, sen dúbida, o vello alegato do diri
xen~e político que proclama: "ou eu 
ou o caos". E por se acaso ocurre que 
as xentes piden o "caos", Felipe Gon
zález avisou da sua intención de se
guer predicando as bondades da 
OTAN. A sua conversión ao atlantis
mo é tan fonda que resiste unha even
tual derrota na consulta do 12 de Mar
zo. Nunha boa medida, esta data vai 
permitir comprobar o talante· demo
crático dos políticos que hoxe posuen 
a representatividade formal vixente 
no sistema. Se primeiro se mete 
medo e lago non se aceita o resultado 
das turnas, haberá que _concluir que 
nesta primavera do 1986 non só mo
rreu o episódico "espírito do 12 de 
Marzo" senón q~e tamén ficou ferida 
de marte a credibilidade das institu
éións criadas no postfran-quismo. 
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En H, .9i~i, a primeira reRública negra da história 

Xa se foi ·o Galígula trQpica·I 
FERNANDO CARBALLA 

4 ' Na segunda metade do sécu
lo XVIII, o mellor azúcar do· 
mundo agromaba do chan es
ponxoso das chairas da costa 
de Haiti ( ... ) No outono do 
1791 estalou a revolución( ... )" 

O primeiro de Xaneiro de 
1804 proclamábase a indepen
déncia da illa de Santo Domin
go que Fráncia non recoñece 
até 1825, a cámbio dunha xi
gantesca indenización, "que 
resultou unha pedra esmaga
dora nas costas dos haitianos 
independentes (. .. ) O país nas
ceu en ruinas e non se recupe
rou xamais: hoxe é o máis po
bre de América Latina". 

As citas de Eudardo Galea
no, · de Las venas abiertas de 
América Latina, definen o par
to e a pubertade da primeira 
nación de escravos africanos 
que se sacudiu o xugo colo
nial. Cento oitenta e dous anos 
máis tarde, un playboy médio 
subnormal, neto da ocupación 
dos "marines" por vinte anos 
(1915-1934), monta nun "Star
lifter" da USAF e fuxe camiño 
do exílio dourado na Alta Sa
boia, cun séquito de vintecin
co fieis, e con trescentos mi
llóns de dólares de fortuna 
"persoal" agardando por el 
nos bancos estranxeiros. 

Por qué tanto interés nos 
meios de comunicación polo 
primeiro produtor mundial de 
pelotas de béisbol e o segun
do de sosténs para mulleres? 

UN RÉXIME POLITICO 
SANGUINARIO 

Trátase da caída da ditadura 
máis vella do hemisfério, des-· 
pois da de Stroessner no Para
guai, un réxime despótico e 
sanguinário sostido, entre ou
tros, polos Estados Unidos, a 
Fráncia pre-socialista, a RFA, 
Canadá, Israel, Taiwan e Xa
pón, "que comprometeu á so
ciedade haitiana tradicional 
nun proceso involutivo e re
gresivo que a transformou 
nunha caricatura monstruosa 
de si mesma" . 

Esta é a radiografía catastró
fica dunha formación social 
abocada ao desastre económi
co e á ruina social e humana, 
tomada de Le Monde Diplo
matique, número de agosto do 
1982: 

Un sector manufactureiro 
esquelético xustaposto a unha 
industria sen relación algunha 
co mercado local. 

Superexplotación dos traba
lladores, sen direito á folga 
nen á sindicación. 

Extensión do fenómeno dos 
zombies: milleiros de campe
siños drogados, reducidos ao 
embrutecimiento, que traba
llan dia e noite, sen salário, 
nas plantacións do clan duva
lierista. 

Seis mil hectáareas da terra 
cultivada que se perden cada 
ano pola erosión. 

Ruina no rural e nas vilas, 
entre outras causas, palas ex
propriacións dos 40.000 ton
tons macoutes, que non co-

. bran salário do estado. Trátase 
dunha milicia extraída do lum
pen e sectores marxinais, en
f~rvorizada coa demagóxia in
~1xenista de Papá Doc Duva
ller, que viven exclusivamente 
do roubo e da apropriación. 

Envellecimiento do aparello 
Prod,utivo: Haiti importa arroz 
e azucar (!) 

. ~u.séncia de toda política sa
n1tana coerente A malnutrr
ción infantil avanza en· lugar 
d~ r~ducirse. Reaparecen en
demias que se creían erradica-

. . . 

visados de entrada á Repúbli
ca Dominicana, Bahamas, Mia
mi, Nova lorque ou Montréal, 
un presuposto de educacióñ 
oito veces inferior ao de de
fensa, unha siniestra história 
de contraban-do de traballádo
res (en número de 400.000) 
para a indústria azucareira na. 
viciña Dominicana, con mi
llóns de dólares pagados ao 
próprio Estado haitiano para a 
"compra de-"braceros" para o 
traballo de escravitude nos en
xeños azúcareiros"; denuncia
da en 1979 pota Sociedade An
tiescravista de _Londres, unha 
burguesia absolutamente ven
dida á oligarquia dominicana e 
ao seu potente- clan sirio-liba
nés, apesar da crueldade do 
réxime, a represión feroz e o 
máis absoluto desprécio á li
berdade, os EEUU tardasen 
vintenove anos en esixir como 
o Secretário de Estado Shultz 
a pasada semaná, "un Gober
no saído dunhas eleicións li
bres e democráticas". 

A OMNIPRESÉNCIA 
DOS EEUU 
Acaso non.sabían que, no mes 
de Xullo do ano pasado, Baby 
Doc gañara un referendo con 
498 votos en contra, que o úni
co partido realmente consenti
do ·era o ridículamente chama-' 
do Consello Nacional de Ac
ción Jeanclaudiste, con todos 
os .deputados menos un?, non 
sabi~n dos centos de presos, 
asasinatos, tortura sistemáti
ca, corrupción sen límites? 

De que ese país do Norde· é 

Duvalier no 1978. Tiña medo e precisaba pistola. 

o amo e señor dos destinos da 
América Latina axoellada aos 
seus pés non pode ficar dúbi- · 
da cando anunciaron o derro-

das, como o paludismo, a le
pra e a tuberculose (o 50% dos 
haitianos portan o bacilo de 
Kock). Hai en América do Nor
de máis médicos haitianos 
que en Haiti. 

Qué dicer do sistema educa
tivo: o analfabetismo campa 
por todo o país, cunha tasa 
média de 80%, e de case o 95 
no rural. 

MÉDIO PAIS 
É DOS DUVALIER 

A família do ex ditador posue, 
como Trujillo na viciña Repú
blica Dominicana e Somoza, 
as máis grandes plantacións e 
centrais azucareiras, as mello
res terras, empresas de servi
cios, da obras públicas, merca
do inmobiliário, supermerca
dos, cadeas de restaurantes, 
discotecas e grandes centros 
comerciais. · 

Como non tiña meios de 
criar indústria turística nacio.,. 
nal, concedeu praias a grupos 
multinacionais en condicións 
escandalosamente favorábeis 
aos especuladores estranxei
ros. 

Con salários irrisórios e in
sultantes (unhas duascentas 
pesetas diárias), instaláronse 
no país máis de trescentas 
empresas nordeamericanas 
nas que se manufacturan os 
xa citados equipos deportivos· 
e roupa interior, amén de za
.patos, xoguetes electrónicos, ' 
casetes para . magnetófono, 
etc. · 

Non utilizan matérias primas 
nacionais e están aütorizados 
a reexportar os seus benefi
cios,. co que non aportan nada 
ao desenvolvimento do país. 

A débeda externa é (Decem
bro 1985) de 650 millóRs de 
dólares . . 

Francois Duvalier, morto en 

. camento do vitalicio presiden-

~V 1~~wr-~~ ~ATS-UN .... l.~S-----,1----------__.,. 
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1971, cambiou o seu voto, ne
cesário aos Estados Unidos 
para expulsar a Cuba da OEA, 
por un aeroporto novo e unha 
estrada en dirección á pista de 
aviación en 1962.. Canta Galea
no que ao non cumprir os ian
quis as suas promesas, Papa 

..Ooc sentiuse estafado e invo
cou ao deme para vingarse de 
Kennedy, segundo se contaba, 
e que sorriu compracido can
do caiu asasinado en Dall.as. · 

Esta anédota ilustra a cruel 
servidume aos intereses do 
Big Brother que aléntou a polí
ti.ca dos Duvalier, e é o que 
fixo que apesar de ter un mi
llón de exilados, un 20% da 
povoación, dos que a maioria . 
fuxen de fame, pagando cen
tos de milleiros de pesetas á 
familia da muller do presiden
te en' sobornos. para conseguir · 

te haitiano cunha semana de 
anticipación. Unha rectifica
ción, a espera duns dias e lis
to . . 

Non seria irónico que fose o 
mesmo aer9porto con que 
compraron a sumisión do seu 
pai o que vise abandonar a 
Jean Claude Duvalier a sua 
vida, convertida no máis po
bre país de médio mundo? 

Finalmente, marchou o últi
mo da família que tinxiu de 
sangue o mar Caribe, o Calígu
la tropical, como foi chamado 
Papá Doc poro poeta haitiano 
René Depestre, exilfado desde 
1959 en Cuba, membro do co
mité de dirección da "Casa de 
las Américas" e logo funcioná
rio da ·uNESCO en Paris. Se
guramente agora voltará á sua 
terra a "despapadocquiser" 

. Haití. . 

o 
11Challeng~r" . 
e a~ televisión 
soviética 

A catástrofe americana 
destes dias, a explosión 
do Challenger, trouxo con
sigo unha cola · que non 
pasou desapercibida. En
tre o 28 e 29 de Xaneiro os 
noticieiros premiáronnos 
aos cidadáns occidentais 
non só cos datos da explo
sión senon cos matices so
bre cómo a televisión so
viética dera a coñecer a 
notícia no seu país. 

Curiosos matiCes eses 
que apareceron _ sen falta 
acompañando a notícia 
principal do accidente. Se 
ben. non chegamos a sa
ber de parte de quén esta
bá a razón, se da TVE que 
na noite do 28 sinalaba: "a 
televisión soviética tradt
cionalmente lenta á hora 
de dar as notícias foi moi 
rápida e·n cámbio no anún
cio da explosión do Cha
llenger" ou do diário "El 
Pais", elaborado . aquela 
mesma' madrugada, que 
tamén destacaba o tema 
pero á inversa: "a televi
sión soviética deu a notí
cia con máis dunha hora e 
m·eia de retraso", indicá
base no titular, engadinC::to 
no interior que a explosión 
do Challenger fora dada a 
coñecer "ao final do últi
mo telediário e despois in
cluso da información in- · 
ternacional sobre Ugan
da" . . 

Extrañas curiosidades 
cando aquí ninguén se 
preocupa de comentar o 
feito de que a meia colum
na escasa que ocupaban 
as declaracións do minis
tro · de Asuntos Exteriores 
italiano, Giulio Andreotti: 
"Tal como se plantexa o 
referendo (sobre a Otan) 
dubjdo que A-inguén poida 
votar non" (El Pais 6 de 
Febreiro), tiveran un eco 
espectacular no telediário 

·de TVE dese mesmo dia, 
lidas de maneira case ínte
gra, de forma pausada e 
con enorme realce gráfico 

.e- sonoro. 
• T 

M. VEIGA 
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Xorriadas de . Admistración Pública 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-

'A Xunta debe a fa·lar cos sind.icatos 
. Celebrouse o pasado fin de 

semana en Santiago o 1 
Encentro Nacional de 

Traballadores da 
'Administración 

Autonómica. Orgr;¡niza·do 
polo SGTAP, esta reunión 

recolleu nas suas 
conclusións as distáncias 

entre a situación da Xunta 
de Galicia nesta matéria e 

outros gobernos 
autónomos. 

.. A reunión que os pasados 6, 7 
e 8 ·de Febreiro mantiveron en 
.Santiago

1 

os traballadores da 
administración autonómica 
convocados polo SGTAP (Sin
dicato Galego de Traballado
res da Adeministración Públi
ca) é continuación dunha ante
rior que o mesmo sindicato 
celebrou ·sobre Administración 
Local. Os actos do encontro in-: 

·c1uiron a intervención dun re-
presentante da administración 
da Xunta que dibuxoli, desde 
a perspeitiva oficial, a actual 
situación da función pública 
en Galiza. O vernes realizouse 
unha mesa redonda dos sindi
catos n·a que asistiron cc90, 
a Asociación de Funcíonários 
da Xunta e o SGTAP, sendo 
este sindicato quen ·apresen
tou, na derradeira xornada, un 
paquete ·de conclusións que 
incluía: urxir a regylación e 
convocatória de eleicións sin
dicais; a publicación da Lei da 
Función Pública de Galícia; re-

clamar a criac1on da Escola 
Galega de Administración Pú
blica e urxir á ofi'cialización do 
galega na .administración. 
' Asistiron ao congreso repre-

. sentante~ de.ELA-STV, que pu
xeron de manifesto como no . 
País .Basco parte des·as reivin':' 
dicacións que ainda son preci
sas en Galiza .xa están logra
das. E xa van · aqui 5 anos de 
funcionamento autonómico. 
Tamén estiveron presentes 
portugueses da Federai;áo . Na
cional de Sindica.tos de fun
~áo Pública; integrado na ln
tersindical, sindicato ql..le man-

Crónica· n~gra laboral 

tén importantes relacións co 
SGTAP, e que enviou "unha 
mensaxe de amistade e solida
ridade". 

No transcurso do congreso 
denunciouse a marxinación 
das centrais sindicais por par
te da Xunta e instóuselle a for
rnalizar unha mesa negociado
ra coas centrais. 

O SGTAP anúncia a sua in
tención de facer xornadas 
anuais, cuxa primeira edición 
prevese para Novem_bro, des
pois das celebracións das elei
cióñs sindicais. 

de Xesus · Rodríguez Pumar S.A. 
En Ferrol, na rua Dr. Flerning, 
moi pertiño do Pazp de Xustícia, 
existe un edifício en construción 
cuxas obras corren a cargo da 
empresa Xesus Rodríguez Puñar 
S.A. En cada ladrillo, en cada an
da.r, queda impresa a explota
ción e o terror que están so so
frer os 30 traballadores ·da mes
ma. 

A INTG ven de apresentar de
núncia perante a Inspección de 
traballo por mor das moitas irre

-gularidades que están a sofrer 
os o.breiros da dita empresa. 

Desta denúncia cítase que a 
empresa . non lle facilita aos 
obrei ros . buzos, botas e. cascos, 
·asi corpo que aos horários de ~O 
horas semana is_ que veñen reali
zando os traballadores · desde o 

mes de Abril do 85, haxa que su
marlle 10 horas extra realizadas 
baixo ameaza de despido. 

Pero os papeis parece que es
tán en regra, por máis que os 
traballadores se vaxan obriga-· 

. dos a firmar nóminas de pagas 
extras como a de Xullo e De
cembro, que non cobraron. 

.Tamén firman, segundo se di, 
a nómina mensual, ainda que a 
hora de cobrar só receban un 
sobre marrón con 40 mil pese-_ 
tas, que - veñen sendo unhas 
10.000 menos por traballaqor 
das que deberían de cobrar. 

Se ·botamos contas, como se
guro .que o fai o ·empresário, 
saeri desde ó mes de Abril, 11 

millóns de peset.as 'roubados 
aos traballadores, e, por se fose 
pouco, libres de impostas. 

Tamén se cita que ten un alba
ñil que leva dous- meses xa tra
ballando e ainda está sen asegu
rar . 

Asegúrase ademais que isto é 
posíbel grácias á fidelidade que 
6 encarregado, Manuel Naya, 
pratica diariamente. 

O exemplo-realidade é dema
siado claro: aproveitarse da si
tuación de crise e desemprego 
para conseguir máis benefícios 
utilizando a ameaza e o terror. O 
traballador pasa polo que diga o 
patrón ou pasa a engrosar a lis- · 
tas negras da construción. 

GUADALUPE CES 

Sectores do SGS · pása_nse á .UGT 

O SGS do hospital de Ponteve
dra ·decidiu pas~rse a UGT por 
unanimidade. A decisión foi 
tomada nunha asamblea do 
centro, despois de que os afi-
1 iados de Pontevedra acorda
sen a sua disoluciq.n, por máis 
que nun congreso celebrado 
hai duas semanas, a maioria 
dos militantés do Sindicato 
Galega de Sanidade acorda
sen a sua integración na 
CXTG. 

Esta posición, xa esperada 
en Pontevedra, non é única, 
existindo contactos en centros 
de A Coruña ' con CC.00. e 
UGT. 
. Por outra banda -SGS e 
CXTG valoran positivamente a 
integración do Sindicato Gale
ga da Sanidade na CXTG 
"como un paso importante 
para avanzar na unidade de to
dos>os traballadores gal egos". 

O SGS segundo os estatutos 
da CXTG terá cinco represen
tantes, incluido o seu Secreta
rio Xeral, no Conseflo Nacio-
N. 286 l 13 DE FEBREIRO I 1986 
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Hospital de Pontevedra 

nal da Confederación Xeral de 
Traballadores Galegas. · · 

Estas per-soas serán os cinco 
membros elexidos para o se
cretariado nacional do SGS no 
seu 1 Congreso Extraor_dinári<;>. 

Tamén acordaron estes 
dous sindicatos que un r~pre
sentante do. SGS se integre no 
Secretariado Nacional da 
CXTG. Este. repre~,entante será 

elexido polo sindicato sanitá-
rio. . 

Tamén en cada secretariado 
comarcal se integrará un 
membro do SGS, e nas distin
tas direccións comarcais os 
membros que correspondan a 
raiz de un repre$entante por 
cada pO afiliados, ~egundo 
contemplan os estatutos dé! 
CXTG. 

HisQánia "Fábrica de lápices S.A." 
' 

A conciéncia 
.dun despedido 

O g-rupo "Alberto Fernández 
Marftín" é un exemplo de em
presas a piques de pechar. Das 
empresas do grupo, lcotex éstá 
definitivamente pechada, Textil
fer de Redes negócia o peche 
definitivo, e o pasado día 28 de 
Decembro, Alberto Fernández 
Martín Sl. (Textilfer de Puntillas) 
asinaba a rescisión de contratos 
a efeitos do 30 de Xaneiro deste 
ano. 

Pero é outra empresa, a máis 
importante do grupo, Hispania · 
S.L., .con expedientes de regula
ción desde o ano 1979, a que vai 
asestar unha nova coitelada, 
esta vez concretada no despido 
dun traballador, Carlos Longa, 
de 51 a·nos, casado, con vános 
tillos, afiliado á INTG. 

As coaccións qa empresa ve
ñen sendo xa unha rotina. Di
cíanlles hai poucos anos que so
braban 30 persoas dunha planti
lla de 125, na actualidade son 
68. Pero apsicose polo medo á 
perda do posta de traballo obri
ga aos traballadores á firma de 
novas expedientes, a seguir sen 
convénio nengun cobrando uns 
mínimos, segundo se di para 
manter a empresa, chegando a 
ter que deixar o próprio salário 
para financiar a madeira, que 
eles mesmos van transformar 
en lápices, pero que só o Patrón 
vai vender. 

En Novembro habia 5 meses 
que lles debian a paga extraordi
nária e dez días de salário. Car
los Longa publica un ha .carta no 
11 ldeal Gallego" denunciando a 
situación da empresa e argu
mentando en contra da necesi
dade de expedentes na mesma. 

lmediatamentes despois de 
publicada a carta, é convocado 
polo Director, Xúlio Fernández, e 
o apoderado Veiga, que lle esi
xen a firma dunha declaración 
xurada retractándose de todo o 
dito · r,ia prensa. Carlos négase a 
esta firma. Dias despois anún
ciaselle o despido. 

O ·comité de Empresa de His
pania está formado por 5 dele
gados, 4 de CCOO e o apodera
do da empresa (este feito, ainda 
que legal, conta co beneplácito · 
de CCOO). O devandito Comité 
nun princípio . parece coincidir 
coa empresa en canto que pen
sa que a denúncia de Carlos fai 
perigar a viabilidade da mesma. 
· A INTG entra a negociar direc

tamente cos representantes da 
empresa e estes insisten na sua 
postura qe non readmisión. 

Conséguese, nunha a·samblea, 
o apoio maioritário .... dos traballa
dores, e nunha nova entrevista 
coa empresa, obrígase a un 
princípio de acordo. O que esi
xia a·empresa era unha carta fir
mada polos traballadores onde 
se lle solicitase a readmisión de 
Carlos, pero pontualizando que 
se estaba en desacordo coas 
afirmacións del vertidas na 
prensa. Decídese que os dias de 
cobro, a xeito de caxa de res is- · 
téncia, se recolla o que lle co
rrespondería .cobrar ao despido. 
Despois da primeira semana o 
Comité aban~ona esta atit~de, 

que segue a ser levada adiante 
polos afiliados da INTG da em
presa. 

A empresa demora a resposta 
até que ao fin decide de novo 
que a carta non lle vale, que car
ios Longa segue despedido. 

O trinta de Novembro este tra
ballador encadéase nun radia
dor dentro das oficinas da em
presa, de onde é retirado pola 
policia, e conducido a comisari a. 
Xúlio Fernández apreséntal le 
unha denáncia por "allanamien
to de morada" pero finalmente 
é pasto en liberdade sen cargos. 

Mentres, o comité tiña firma
do coa empresa dez dias de va
cacións anticipadas que come
zaban o 1 de Decembro. Era a 
maneira de illar o conflito. 

Celébrase o xulgamento o 
sete de Xaneiro. A empresa leva 
como testemuñas ao apoderado 
señor Veiga e ao mesmo Direc
tor, Xúlio Fernández. Carlos Lon
ga non conseguiu nengun. Máis 
unha vez, o medo fixo presa até 
nos membros do comité de em
presa. A senténcia foi favorábel 
ao despido, aludindo gue tora 
presentada a reclamación fóra 
de prazo. A empresa en todo 
momento, tentou demostrar que 
ao Carlos despedírano o dia 7 e 
non o 14 como reza a carta de 
despido. A xustícia deste país 
segue mái_s p_reocupada pqlos 

pontos e vír~ulas, datas e selos, 
que pola d1gnidade da persoa 
que se ve violada ao quitarlle un 
direito fundamental como é o di
reito ao posto de traballo. 

O caso de Carlos Longa é o do 
obstáculo que, como sexa, hai 
que apartar do camiño. Porque 
sempre é molesto ter nunha em
presa, sobretodo que se di en 
crise e onde se necesita pactar 
cos traballadores o que se ch a
ma "saída negociada', un ha pe
resoa que non cale apesar do 
medo, e que defenda os seus in
tereses e os dos seus compañei
ros. 

Como denunciaba o Carlos, o 
que persegue a empresa é pe
char para especular co solar e 
construir unha nova nave no Po
lígono Industrial da Gándara, 
con plantilla reducida e even
tual, e non como o Carlos que 
leva 35 anos traballando para 

· Hispania. 
Esta crónica parece estar con

denada a non rematar, porque 
desde odia 8 de Xaneiro, no que 
saía a senténcia, Carlos Longa 
viña agardando dia tras dia o 
pago da famosa paga extraordi
nária que reclamaba, e os dez 
dias de salários (13.000 pesetas) 
que deixara para financiar a m~
deira, cantidades estas que xa ti
ñan cobradas o resto .. dos traba· 
lladores. 

Máis unha vez o pasado mér· 
cores dia 22 péchase na empre· 
sa, desouvindá as ameazas dos 
em.presários de recorrer out~a 
vez á policía para expulsalo dali. 

Pero esta vez, despois de duas 
horas de tensión, saiu cos cartas 

- no bolso, fáltalle agora conse
guir cobrar .os cartas da liquida-
ción... . 

GUADALÜ~E CES RIOBO 
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Manuel Varela, acusado de Violación 

11Golpeeina pQrque estaba <?9ª reg-la;' 
Manuel Xesus Varela Moure, 
34 anos, viciño de- San~iago, 
encarregado da discoteca 
Black, foi denunciado recente
mente sob a acusación de vio
lación e maos tratos á xoven 
M.C.A: 

Manuel Varela declarou ante 
o x uiz que "efectivamente, pú
xose a facer o amor coa vítima 
co consentimento desta e can
do estaba empezando deuse 
conta de que estaba coa regra, 
m ot ivo polo cal comezou a 
golpeala" . 

Perante estas declaracións, 
o xuiz Keller, pertencente ao 
colectivo de X u íces pola De
mocrácia, decid iu de maneira 
inusitada a liberda e do acu
sado. 

O detido foi xa denunciado 
anteriormente en várias oca
sións, acusado de maos tratos 
a mulleres. E na próp ria d isco
teca parece que son coñecidos 
os casos de agresións a cl ien
tes femininos. 

Neste suceso, ocorrido o 20 
de Decembro pasado, M .C.A. 
encontrábase na discoteca, 
acompañada de vários ami
gos, dirixíndose despois á sua 
casa, momento no que o agre-

. so r decidiu acompañala, "dei
xá ndoa morada" segundo de
cl aracións de persoas que esti
veron posteriormente con 
M .C.A. 
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Os .CAF. claros. 
gañadore.s das 
eleicións 
universitárias· 

Os Comités Abertos de Fa
culdade (CAF) foron claros 
vencedores das eleicións ás · 
Xuntas de Faculdade, cele
bradas en dias pasados. · Se 
ben a Universidade ain.da 
non deu a coñecer dadós 
pormenorizados pódese fa-

. lar duns resultados seme
llantes ou incluso algo supe
riores aos obtidos polos 
mesmos CAF nas eleicións 
ao claustro universitário ce
lebradas o ano pasado e 
onde este movimento -=-cie 
orientación nacionalista
consegui ra unha esmagado
·ra ma1oria dentro do estu
dantado. 

Por outra banda a cand i
datura coñecida co nome de 

' PEPA,. ligada ao PSOE, e 
que veu prestando o seu 
apoio ao actua l equ ipo rei
toral, non se apresentou a 
estas eleicións debido sen 
dúbida aos escasos éxitos 
conseguidos. Dase com o 
posíbel que nunha próxima 
ocasión--que be11 podia _ser 

_a eleición do .novo claus- _ 
tro- opten por apresentar
se baixo o nome de Estu-

. dantes Socialistas. 
Ao actual proceso eleito

ra I apresentáronse tamén 
diversas cand idatu ras inde
pendentes, algunhas delas 
ligadas á direita. 

A agredida apresentou de
nú ncia en comisaria esa mes
ma mañá, sendo detido M .X. 
Varela quen negou todo me
nos os maos tratos, delito ao 
que corresponde unha conde
na inferior ao de violación. --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.-~~;.o....~~~--c.. ' 

Os resultados totais foron 
difíceis de coñecer á hora de 
elaborar esta información, 
por tratarse de eleicións por 
separado a cada Xunta ,de 
Faculdade e con candidatu
ras onde ás veces non figu
raba a adscripción da per
s_oa que se apresentaba, ao 
que hai que engadir a atitu
de "filipina " · das altas ins
táncias universitárias ás 
que, ao parecer, fáisel l_es 
moi costa arriba recoñecer e 
facer pública a v itória- dos 
Comités Abertos. 

PROTESTA DAS 
· MULLERES FEMINISTAS 

A nte o coñecimento dos feí 
tos, o movimento feminista de 
Compostela movilizouse en si
nal de protesta. Diversas pin
tadas nas que se criticaban as 
violacións e se acusaba a Va
rela de violador foron borra-

das de co ntado. 
O 29 de Xa_neiro un impor

tante grupo de mulleres, con- · 
v acad as po la Asoci ación Ga le
ga da Muller e vá ri os co lecti 
v os de mu lleres de disti nt as 
facu ldades, sairo n en m an ifes
tación polas ruas de compos
tela ás 12 da no ite, corean do 
berros en contra das v io la
cións e esixi ndo a p_osib ilidade 

de "camiñar tranqu i las de noi
te e de día ". _ 

Para rematar, as man ifestan
tes dirixíronse á discoteca 
Black, lugar ond·e traballa o 
denunciado e onde esperaba 
xa un furgón policial. Diversas 
persoas foron vistas mentres 
se ded icaban ostentosamente 
a facer fotos das manifestan
tes. 

As que van por aí provocando 
E máis que curioso que esta 
sociedad e ta n sensibi lizada 
ao parecer co tema da inse
gundade cidadán faga non 
oustante a v ista gorda no 
tema das violació ns. E non só 
a v ista gorda, autoridade e 
voceiros habituais ce iban de 
cando en vez algunha burra
da de pésimo gusto sobre o 
tema. A incultu ra populachei
ra cando é m achista obtén 
case sempre un bon respaldo 
en institucións pouco afeit as 
nout ras ocasións a escoitar 
as clases baixas. 

Case sempre hai un sorriso 
comprensivo para o que solta 
a " humorada" de: " é que van 
por aí provocando" , "non lle 
chegana e por iso o denun
ciou". "Chistes " rnoi frecuen
tes entre o sexo masculino 
con excepcións que se contan 
cos dedos dunha orella. Falar 
do_ ~em~ desde a outra pers
pe1t1va e tan "molesto" como 
falar do paro nunha cea da 
alta sociedade. E as veces :·o 
non pasar do surriso non se 
debe máis. que á idea de que 
en certos ambientes ir de ma
chista queda mal. Lonxe esta
mos da conciéncia real de 
que o tema 1. :e todo o que ro
dea as violacións está nas 
fronteiras da criminalidade e 
da existéncia dun frecuenté e 
horrendo abuso· contra a mu
ller -que debese avergonzar á 
humanidade como · a aver
gonza o racismo sulafricano. 

Burrada de pésimo gusto 

' 

oí por exemplo a que soltou 
o Governador Civil de Cordo
ba, Gregório López, quen 
aconse llou ás mu ll eres que 
se resistisen ás pretensións 
do v io lador, dado que "nos 
casos nos qu e hou bo resis
téncia das m ulleres, a viol a
ción non se consumou " . 

Pois moi ben, home! Que 
supriman a Lei antiterrorista 
e que lle digan aos m ilitares 
que se defendan cando v an 
sofr ir un atentado. Ainda que 
o m áis seguro e que os mil i
tares, salvadas sexan as dis
táncias, contestasen de ma
nei ra parecida ás feministas 
andaluzas : "Cómo se pode 
resistir unha co coitelo no 
pescozo?". 

E outro tanto diríamos diso 
de que "van por aí provocan
do ". Qué o rouban? Po is cla
ro, non o van roubar. Leva a 
carteira no bolsillo, aparca o 
coche en calqueira parte, 
anda presumindo de xoias. 
Lóxico, vostede provoca aos 
ladróns. O delincuente xa ten 
un ateriuante e até a posibili
dade de sair en liberdade: 
vostede qu'e faria, señor xuiz, 
se lle puxesen un Audi - Catro 
diante do seu naris e coas 
chaves no contacto . Claro, 
claro, diría o xuiz mentras o 
delincuente lle chiscaba olio. 
Algo así suce.de cando en vez 
dun Audi - Catro son as per-

-nas de fulanita. Se ben neste 
·caso entran en xogo persoas, 

seres humans, o que ainda é 
m áis grave. 

O mesmo día que o Gover
nador de Co rdoba fac ia estas 
declaracións, e sobre as que 
logo se retractaría, Carlota 
Bustelo, directora xeral do 
Instituto da Muller congratu
lábase na Coruña, durante a 
inauguración da sección do 
citado instituto nesa cidade, 
ºde que durante o ano pasado 
só houbera na província 25 
denúncias, das que foran per-
seguidas 16. , 

Só, di. Houbo moitas máis, 
rnoitísimas 111áis, pero- non se 
denuncian. E obvio. Desgra
ciadamente as violacións 
xunto cos abusos e as pallps
cas a mu~leres forman parte 
da vida cotidián . E, o _que é 
piar, a ninguén lle importa. 
Aos homes en g r:.an parte por 
selo e a moitas mulleres por 
ter asumido unha conciéncia 
de inferiores, entre outros 
conceptos machistas, como, 
por outra parte, lle sucede a 
calquer sector oprimi<;:fo men
tras non se fai consciente. 

Non hai denúncias porque 
hai unha ideoloxia máis ou 
menos subliminal, un convé
nio de desprécio, de desinte
rés e de burla. Non hai vonta
de, nen nas comisarias, nen 
entre os xuices nen nos de
mais · eixos da sociedade, 

_ pará poñer fin as. violacións, 
senón totalmente, si ao me-· 

O dia 3-0 produciuse o careo 
ante o xu íz, á saída do cal- o 
acusado foi abucheado por un 
grupo de mulleres. No careo a 
porta cerrada M .X . Varela re
traCtouse xa, ao parecer, na 
"observación" de que a vítima 
tiña a regra, insistindo no ha
bitual argumento nestes casos 
de que " houbo consentimen
to" ; 

nos poñendo _cancelas a unha 
menta lidade tan proclive. 

Porque, unha muller nunha 
comisaria non ten que facer a 
denuncia, ten que respostar a 
un interrogatorio máis pró
prio de acu~ados que de v íti
mas. Ten que respostar a per
guntas nas que non se sabe -
se o que se pretende averi
guar é o feito da violación ou 
os gastos e características se
xuais da vítima. lmaxínense : 
Asi que a vostede roubáronlle 
o bolso dos cartas? Je, je, e 
logo_ que levaba no bolso, je, 
je. E vo~tede moi rica? Ao 
mellar por iso a roubaron , je, 
je . Claro que esta compara- ' 
ción non.ten a "pillería" sem-

. pre atractiva do sexo. O.ué 
bromas cando un sabe que 
nunca se vai ver no caso. Qué 
horribel situación para as que 
a padecen. Por non talar da 
obsesiva esixéncia de probas 
-cousa que por lástima non 
sucede na mesma medida 
ante outras matérias delicti 
vas-. ·Algun policía parece 
solicitar a preséncia dun es
permatozoo con filiación á 

-·vista. . . 
E por último aí está un acu

sado de violación, Manuel 
Xesus Varela, dedárando que 
a muller tiña a regla e por iso 
a golpeou. Qué mulleres, e 
non avisan! Que marrás! ago
ra as mulleres nen saquera 
saben ser víctimas. 

M. VEIGA 

A participación foi dur:i 25 
por cento, porcentaxe que 
paradoxicamente pod.e con
sid~rarse como alta, se te
rnos en conta a participa
ción eleitoral habitual neste 
país e ainda máis o clásico 
abstencionismo universitá
rio . 

OS RESULTADOS 

UniversidJ:l~e de S~nt iago: 
Matemat1cás: 29 CAF e 1 

lndep. 
Bioloxia: 24 CAF, 3 lndep., 

2 Colectivo Alunos·de Biolo
xia e 1 por libre. 

Direito: 14 CAF e. 19 Es
tud. de Direito Unidos (can
didatura ligada á direita). 

Farmacia: 10 Vagalume 
(candidatura ligada · aos 
CAF) e 33 ·outras candidatu
ras. 

Químicas: 6 CAF e 25 ou
tras candidaturas. 

Físicas: 15 Colectivo 
Orión (ligado aos CAF) e 5 
candidatura de 1º Curso. 

Filoloxia: 31 CAF e 6 Mo
vimento de Estudantes de· 
Filoloxia. 

Xeografia e História: 18 
CAF e 14 Colee. Est. Xeogra-
fia e Hist. · 

Filosofia e Ciéncias da 
Educac.: 38 CAF. 

Económicas e Empres.: 
28 Comités Reivindicativos 
Abertos (candidatura ligada 

. aos CAF} e 13 Candidatura 
de Empresa riais. 

Medicina : vitória dos CAF 
ainda sen dados. 

No tocante aos Colexios 
Universitários son ainda di
f iceis de coñecer os resulta 
dos. Se ben polas primeiras. 
estimacións tanto os CAF 
como outras· alternativas vi-· 
ñeron preseritándosé baixo 
diversas denominacións, o 
cal fai dificil o reconto. 
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Entrevista 

O u-niverso nun -bocado 
- . 

del chan,· de José Saramago 
Sobre a mesa de 
castañÓ hai unha 
peq~ena máquina de. 
escrebir que máis 
parece de 
correspondente .na 
revolución mexicana. , · 
No terceiro r>fso da rua 
da Esperanza ("esta 
palavra Esperanza, con 
minúscula ou sim ela, . 
o melhor é riscala do 
nos so· vaca bu 1 á ri o") 
entre o chifro dunha 

· ambuláncia e, por se 
foran os soldadós da 
Inquisición, .pensamos ' 
en Sete-Lúas, que. 
camiña no branca da· 
tarde atrás dun 
espíritµ. No lenzo da , 
ampla libreiría, un 
rótulo de cartón 
("Historia"), Jembra 
algún safari de 
clasificación, aboiado 
no rieiro de novas 
libros. Desde este 
recanto de Lisboa, 
Jose .Sara mago 
(Memorial do 
Convento, O ano da 
morte de Ricardo Reis, 
Levantado d9 chao, 
Viagem a Portugal, 
Poemas Possiveis) fai 
unha literatura que ~ 
están- traducindo en 
todo o .mundo. 
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"·A ironia é unha maneira de nos defendermos" 

As veces,. as literaturas voltan 
do -revés o anteollo de Ro
binsón e descansan de es

preitar o horizonte á busca 
dunha vela. A v.iaxe herorca 
métese daquela en'tre o deco
rado dun carreiro de formigas, 
as referéncias do comun ocu
pan o lugar da aventura e o in
terior dó vocabulário das nor
mas de abrigado cumprimen
to sustitue á retórica. Aos ·es-

. cenários de Jose Saramago 
pásalles coma aos de ·Almeida 
Garret que escribeu un libro ti
duado Viagens da Minha Terra 
pero aterra de _que se tala non 

. vai moito alá de Santarem. 
"Non sei ben o que en este 
momento está a pasar na Gali
za, pero aquí durante moitos 
anos discutiuse o sexo dos 
anxos: a universaliáción ou a 
.universalidade da . novela p.or- . 
tuguesa universal; cómo se in
teresarían outros paises por 
e/a. Neste momento, cando xa 
non se discute tal causa, e es
tamos. de feíto interesados en 
saber qué terra é esta e cómo 
é" a nosa xente, descobrimos 
que os do outro lado das fron
teiras, cando len as nosas no
velas, din: iso · que vostedes 
están a facer é mesmo bon. 
Pero aquí só estamos a fa/ar 
de · entre o Terreiro . do Pa90 e 
Mafra é onde decor.re a nosa 
vida e é da nosa vida do que_ 
temas que fa/ar. Se os demais 
queren saber de nós, é de este 

bocado de chan e de este bo
cado de vida do que teñen que 
saber. Non, desde lago, cunha 
novela inglesa ou francesa feí
ta desde aquí. Esta reflexión 
non fai máis que dar canta de 
algo obvio ... A Galiza terá ta
mén que encontrar o seu esce
nário entre Vigo e Lugo ou 
Santiago,.por exemplo". 

O escritor ten na máquina un 
fólio da novela que sucede á 
No Ano da Marte de Ricardo 

Reis (1984), da que xa se ven -
deron corenta mil exemplares 
en Portugal. A proposta de 
que ternos que· falar da nosa 
vida e da nosa terra, está aquí 
desenvolvida nun razoamento 
que delimita iberismo e euro
peismo. "Se hai un tema cen
tral neste novo libro, é real
mente a Península Ibérica. E 
non ten que haber aquí confu
sión con ideas de iberismo ou 
unión ibérica, senón a con
ciéncia de que de este lado 
dos Pirineos hai unha entidade 
própria. lsto para alén das di
feréncias internas na penínsu
la: Catalunya non é a Galiza; 
Galiza non é Euskadi; Andalu
cía non é Gaste/a e nada de 
isto é Portugal. Somos unha 
espécie de e.hxaretado de cul
turas, de afirmacións rexionais 

-e nacionais moi acusadas. E a 
pesares de todo canto tentou 
envolver e revolver estas dife
réncias, séculas despois, é di
cer. hoxe, os caracteres pró
prios mantéñense e tenden a 
afirmarse cada vez máis. A no
ción que eu teño é que a Pe
nínsula Ibérica é algo particu
lar, que nunca poderá íntegra
mente formar parte da Euro
pa; nós non somos parte de 
esa unidade que se chamQ Eu
ropa, que tampouco é tal uni
dade. O erro histórico é · aue 

Coido que son realista 
pero xa me situaron 
no realismo máxico, 
no real maravilloso, 
.. . son realista, 
con certos 
riscos próprios. 

,. 
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antes de termos podido, como 
Península Ibérica, desen_volver 
tódas as nosas capacidades 
próprias, aquetas que son no,
sas e que non s~n confund1-
beis con nengunhf! das expre
sións europeas, 1mos ~mtrar 
(xa entramos) ·na c_alde1ra de 
Europa. Polo dema~s tampou
co é un compromiso para a 
vida e para a morte: hoxe es
tán a construir Europa pero 
Europa mañá pódese descons
truir. E cando falan cun entu
siasmo tan grande dos Esta
dos Unidos de Europa, eu creo 
que están a brincar connosco. 
Non é posibel facer así os Es
tados Unidos de Europa, con
verter só unha parte do conti
nente europeo nunha organi
zación da que sabemos de so
bra que, se por eles fora,_ esta
ría dividida en estados neos e 
estados pobres. Estes ~stados 
Unidos de Europa non fan se
non conservar unha relación 
de forzas e de dominio que · 
existe xa. Só que en vez de ser 
paises independentes terian 
un nome común pero non por 
mudar o nome dunha cosa 
muda nada. A miña novela, 
con recursos próprios da fic
ción, metafóricamente, preten
de explicar isto: que a Penín
sula lbédea non é Europa. 
Agora non vos vou dicer máis 
porque revelaría o segredo do 
relato. Na colmea non se pode 
entrar". 

cerse máis que nos cadros do 
realismo que son ben máis 
amplos de aquelo que se pen
sa en certos ·momentos. Non 
hai moito perguntabánme 
nunha entrevista, pero voste
de é realista? Eu coido qué son 
realista pero xa me situaron 
no realismo máxico, no real 
maravilloso, nas influéncias 
das escritores /atino-america
nos . .Son realista, con certos 
riscos próprios. 

Ricardo Reis morreu- en 1936 
pero foi lapidado no 1984 
con O Ano da Morte ·de Ri

cardo Reís. O intelectual libe- . 

Qhumor e a ironía son mar
as compartidas por toda a 
·teratura que permanece. 

Saramango tenlle chamado 
sabedoria. O sorriso seria pois 
a comprensión que vive a ca
rón do nós como un peto con
tra as agresións; ferramenta 
perfecta de transformación. 
Ofrecémoslle que poña os 
marcos as leiras cruzadas da nós. Finalmente, imos conse-
impoténcia e da _rebeldía que guindo viver nunha situación 
hai no humor. "E verdade: a de armistício. Oscilamos entre 
ironía é rebeldía e tamen dar. a paciéncia e violéncia e eu 
Teño dito que as veces a ironía penso que escrebir é unha for-
e a máscara dunha grande ma de controlar esta tensión 
dor. Ese irónico porque se está que existe antre unha causa 
dorido, porque se está sofrin- que se espera que aconteza e 
do. En vez de cair nas bágoas, a violéncia, que retarda ou 
na efusión dramática, hai unha precipita o que se desexa ou o 
espécie de auto-cauterización que se teme " . 
coa que o autor se queima a lfªs novelas de Sara mago hai 
si próprio. /so nótase en al- unha grande reflexión iróni-
guns dos meus libros porque ca sobre os mesmo~ ele-
eu emprego a ironía mesmo mentos do realismo . ~ tre-
contra aqueles que eu mais menda afirmación de que a 
amo. Onde é mais evidente é paisaxe non existe, o autor 
no "Levantado do Chao ", opón unha paisaxe (" o que 
onde eu viro a ironía contra os rnais há na terra, é palsagem. 
homes que amo: os labrefJOS, Por muito que do resto lhe fal-
os trabal/adores. Unha le1tura te, a paisagem sempre so-
errada poderia levar até a pen- brou .. . ") utilizada como imaxi -
sar que o autor oponse a estes nación; parece como se quiera 
personaxes. Unha grande con- rir dos que afirman que a pai-
fianza no próprio futuro, faria saxe está deshabitada e con-
probabelmente que o ton iró - seguira demostrar que os ele-
nico aparecese fora de lugar. mentos materiais do realismo, 
No fondo a irania é como estaban cheos dunha humani-
quen asubia cando Pª?ª por dade que non se queria ou 
frente dun cimetério. E unha non se sabia reflex'ar. "Cada 
maneira de nos defendermos. vez que alguén se ínter.esa 
Parecendo un sistema de ata- polo que eu estou a escribir a 
que pode ser finalmente de sua preocupación é onde se 
defensa ainda que se poda ser me pode colocar. Leo críticas 
menos pesimista no uso da e ensaios e doume canta de 
ironía. Cando serve para des- que unha das dificuldades xe-
mitificar, para amasar o outro rais sobre a miña narrativa é 
lado das causas, para destruir certa incapacidade por definir-
os convencionalismos, é xa me. Ouén é este home? Qué fi-
que lago un arma positiva. bro éeste? En moitos casos in-
Con· todo, concordo: non será ventan razóns que non están 
un sinal de impoténcia pero si máis que na cabeza de quen 
que é de franqueza temporá- · escrebe; sen apreciar o que é 
ria, digamos". obvio. Eu creo que podemos 

Houbo un tempo en que Jose tentar de expl/icalo por exclu-
. .Saramago descrebiu a , vida sión 'de partes. Eu non son un 

como unha longa paciéncie. escritor surrealista; tampouco 
até recoñecer que mellar se existencialista ... A medida que 
define como. unha longa vio- vou retirando hipóteses, poida 
léncia. "Probabelmente é máis que a ú.Qica cousa que perma-
unha intuición que a4 esult-ado neza sex'a o realismo. Por to-
dunha experiéncia própria. das as razÓQS, e precisamente 
Cando falo da longa paciéncia porque eu tento de facer unha 
é porque nos temos que resig- narrativa que abranga todo. 
nar de viver sucesivamente os Con esto non quero descrebir 
días e nen todos os dias son unha narrativa ecléctica, na 
días que valían a pena; e vio- que houbese un pouco de su-
léncia porque, a f~[J.. de cantas, rrealismo, de existencialis-
é unha sucesión~ae-áctos .vio- mo... A vida? Xustamente 
lento~ que inflinximos aos ou.- abrazar a vida, cinguir a vida . . 
tras e que os outros ten con Eu penso que iso non pode fa-

\ ' 1/ 

ral, culto, sensibel,. descom
prometido observa o Portugal 
salazarista coma un entomólo
go; Fátima como un raro des
tiño folcklórico-litúrxico; o gol
pe fascista en España coma un 
acontecimento do fado. "Can
do escollo a Ricardo Reís é 
precisamente a quintqeséncia 
do intelectual indepen.dente 
que declara que contentarse 
ca espectáculo -do mundo é o 
sinal da sabedoría, da sages
se. Os escritores que defenden 
a non participación na vida po
lítica de feíto defenden en 
maior ou menor grado o esta
tuto do espectador: eu son es
pectador, non interveño, non 
participo; eu non estou senta
do no escenário; fico aquí na 
miña platea e asisto. Como es
critor, como persoa moi inteli
xente que son vou tomando . 
nota do que acontece. Cando · 
eu vou buscar ao Ricardo Reís, 
que declara que non ten nada 
que ver co mundo e o confron
to co ano terribel que foi 1936, 
pergunto ¿E posibel nunha -~i
tuación semellante que alguen 
ouse dicer que non quere sa
ber do mundo, 'dos homes? 
Cando se pergunta se un escri
tor debe compron)eterse ou 
non, cóstame entendelo. Con
sidero que toda a vida do 
home, é un compromiso C0[7 
todo: os seus clientes, os ami
gos, a família, a · pátria. O 
home ten que f;;¡cer un certo 
número de causas ou non fa
cetas. E dentro da sociedade 
está a acción_ política, por qué 

non se quere que o escritor 
tome en conta esa parte da. 
vida social que é a acción polí
tica? E coma se lle. pedisen 
que se exprese nun sesenta ou 
setenta por cento da 'Sua per,. · 
soalidade e oculte a outra. No 
meu país · h?i un certo número 
de autores que reclaman para ,,.. 
si o estatuto especial de inde
pendente das loitas políticas e 
dos partidos. Pero cando ese 
autor · é chamado a votar, 
como agora para a presidéncia 
da República, teria que levar a 
sua independéncia ao 'extremo 
e nen sequera votar. Tan pou-_ 
co suxa as mans .na vida políti
ca, que non move os pes para 
,ir votar. Pero se vota; será por 
alguén, por · algun partido, 
pero cómo se compromete? 
En segredo? E non se pode di
cer públicamente cal foi ese 
comprdmiso? Se alguén di: 
son escritor pero non explico_ 
·quén son eu políticamente, e . 
corto únha parte da miña. per
soalidade e exprésome par
cialmente, eu sinto desexos de 
perguntar se eses escritores 

. teñen medo de perder leito
res ". 

Sar,an:ago participa 12os actos 
publ1cos da campana a pre
sidéncia da R~pública en 

apoio de Salgado Zenha, xun-
to con outros nomes ben co
ñecidos do Partido Comunista. 
O bruido da camp_aña sube 
desde a rna, e está na mesa 
s·obre a que talamos, nas pri
meiras planas dos xornais. 
Nós talamos ainda dos libros 
de este escritor comprometido · 
e da sua visión da galaxia Gu
temberg. "Aí ven a televisión 
con 25 canais que lle vai facer 
crer a a/guns que está vendo 
o mundo cando o que estará 
vendo son algunhas imaxes 
do mundo, que non é a mes
ma causa. Hai razons para te
mer , un ha quebra de interés 
por un xénero como a novela, 
que ten -trescentas ou catro
centas páxinas e require tem
po de leitura. _Paradóxicamen
te, no momento en que en 

- Portugal máis se nota a in
fluéncia dos meios audiovi
suais estanse rexTstrando as 
maiores tiradas de libros dos 

_ últimos trinta anos. Non estou 
a fa/ar só dos meus libros (O 

· Memorial do Convento, sesen
ta mil exemplares; O an·o da 
Morte de Ricardo Reís, corenta 
e cinco mil), senón dos dos 
meus camaradas de letras que 
atinxen con facilidade dez ou 
quince mil exemplares de ven
ta. /sto non acontecía hai anos. 
O que explica fundamental
mente este fenómeno é que o 
lector portugués que non con
cedía moita importáncia a sua 
própria literatura, e prefería as 
traduccións tal vez por efeito 
do 25 de Abril e das transfor
macións cu/turais e sociais 
que trouxo, e da participación 
dos cidadáns na vida do país, 
interesóuse polos escritores 
próprios. Pero tame.n hai . ra
zóns para preocuparse. V1ve
mos unha profunda crise eco
nómica e, aparte dos méritos 
intrínsecos que un autor teñé~ 
para que compren lean e dis
cutan a sua obra, o leitor non 
ten diñeiro para libros e sínte: 
se levado por unha presión a 
comprar o libro do que se fata. 
O Best Se/fer é unha torre que 

· proxecta unha sombra sobre 
libros de grande mérito que 
deberían ser /idos pero non ó 
son porqµe non se, fa/a deles. 
Qespois a Democrácia tornou
se institucional p que é un mal 
sinal ... Pero daquela os escri
tores regresaron á casa e hoxe 
na narrativa hai aspectos inte-: 
resantes. Outro aspecto a sa
lientar é que desde hai moitos 
arios hai unha situación nova: 

·non temas mestres literários 
que ·definan un ha tend{§ncia 
ou unha escala". 

G. LUCA DE TENA 
Fotos: XAN CARBALLA 

como quendi 

Agora, 
OTAN non 
~bases fóra 

MANUEL LUEIRO REY 

Este berro, cheo de vida 
como un niño de loita con
tra . a barbarie, o mesmo 
que unha forte explosión 
de luz que en vez de ce
garnos arríncanos da es
curidade ·fuxindo da rilor
te, foi o berro humán que, 
perante o tempo que nos 
revou a marcha Anti-Otan 
do dia 2 deste mes entre 
Cambados e Vilagarcia 
saiu · de todas as gorxas 
da~ máis de seis mil per- _ 
soas, para resoar como un 
alerta preciso polos cam
pos, as praias e as xentes 
da comarca do Salnés. 

Xunto do camiño por 
onde teñen que ir os po
vos cando non turran a ce
gas para adiante, xuntos
nenos, mozos, vellos, mu
Heres e homes sin erros. 
nin xestos de dúbida, sin 
un soio paso en falso, to
dos conscientes do noso 
chamado, ali estivemos 
para demostrar unha vez 
máis que é o que de ver
dade ·queremos, que non 
ven .sendo outra cousa 
que conseguir que o noso 
esforzo nor:i sexa un arbre 
sen follas, un niño de ver
me, e o noso país un ci
minterió cheo de mortos á 
beira das noites pechas. 

Cecais máis dun oitenta 
por cento dos que camiñá
bamos o dia 2 de Febreiro 
desde Cambados a Vila
garcia, .berrando "OTAN 
non e bases fóra" (e sos
peito que me quedo . bas
tante ·curto no porcentaxe) 
non tiñamos un coñeci
mento craro, nidiamente 
·craro, do que é, na sua es
trutura, : ese organismo 
que résponde ás siglas ·· 
OTAN. Pero, ¡coidado! 
que non se desmadren os 
"listillos" de turno pondo 
o seu rebumbio no ceo. 
Pen-so que non ternos ese 
coñecimento craro da sua 
estrutura nen falta nos fai, 
pois sabemos que é un or
gani$mo de morte e non 
de vida, e· con iso chéga
nos de abondo. 

As mesmas forzas arma
das do naso país -como 
din que dixo o xeneral 
Santos · Peralba, Xefe do 
Estado Maior do ·Aire
(artigo de José -Aumente 
do dia 3 de Febreiro), tam
pouco teñen ese coñeci
mento, como se olla can
do comenta: "No se cono
ce todavia aun lo que es ta 
OTAN y sus organismos, y 
las ventajas que nos apor
tan o pudieran aportar". 

Nós airida ternos o chei--
. rume_ suficiente para dar

nos ·conta de que un ca
ñón pódese disparar, de 
que un cañón costa cartos 
que podian ·ser e.mprega
dos noutras -cousas que 
fati · máis falta que o ca
ñón, ... que senón nos me
ten na OTAN non será po
sible que na ria de Arousa 
se poda instalar unha base 
de misiles, mentras que se 
estamos dentro, non de
pende máis de que na cha
mada estratexia se consi
dere idoneo o lugar da Ria 
cousa que xa se falou. 
Nós sabemos que se, da 
outn:i· banda, hai misiles 
para dispa~ar sempre o fa-

(pasa á páxina 23) 
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Protección civil non funcionou 

O Que puidO ser: a gran traxédia de A Córuña 
~nha c~isP,? s·aída da t:.onada cai~ m.~n depósito que 
Pet(ollber ten no pe1rao da refmana de A Coruña. 

O que pudo ser unha traxédia de incalculábel 
ma9nitu~~ _quedou, ao fin, nun gran susto que . 
rryo1tos v1cmos nunca esquecerán. México e Palermo 
~11nda éstaban na. n:i~nte de moito& despois de ver as 
1maxes por telev1s1on. Agora agardan ansiosos que 
as autoritjades arreden ese perigo c~rto. 

-ft....s mulleres corrian polas ruas 
en bata de casa, os hom.es 
saían dos talleres vestidos cos 
buzos de traballo. Habia quen 
levaba nenos pequenos no 
colo. Outros axudaban a per
soas de ·idade. Todos ian nun- .. 

- ha dirección: fuxian cara o 
monte dos Castros. Non leva
ban nada consigo, nen sequer 
paráguas pésie á tronada. Non 
tiveran tempo de pensar nou
tra cousa que non fose en · sal
varse e salvar aos seus. 

Nun momento empezaron a 
chegar coches de· viciños e ca
rregarse de familiares, de ami
gos, até oito persoas nun 127, 
sete nun R-5. Non importaba, 
só existia··unha obsesión, és
capar, marchar o máis lonxe 
posíbel canto antes. 

Os pais tamén empezaron a 
·ir buscar, tan pronto corno pu
deron, aos seus ·fillos que esta
ban nos coléxios próximos. En 
pouco tempo produciuse · o 
seu desaloxo. 

Todo era medo e confusión 
nun ceu que pasara do chum
bo ao negro desde que en 
toda a cidade herculina se ou
vira un ruído estremecedor 
que fixo tremer a moitas casas 
e1irou polo chan a máis _dunha 
persoa. 

Despois do ruído logo se 
pudo ver como unha gran co
luna de fume s9ía do peirao 
petroleiro. Os viciños das ime
diacións puderon ver con clari
dad.e cómo esa coluna saía 
dun depósito dos do petróleo. 

o depósito .estaba ardendo ! 
Viron a traxédia ás portas. Ha- · 
bia que fuxir, c:¡ue salvarse. Po
dia estoupar, propagarse ao_s -· 
outros, incendiar todo o bai
rro, saltar polos ares a metade 
da Coruña ... non habia tem-
po .. .. sair canto antes, alonxar-
se ... os Ca~tros é bon lugar ·e 
podíase divisar perfeitamente 
o depósito. Todo isto pasou 
pola ment~- d~ moitos viciños 
a unh·a velocidad.e tan grande 
que impedia calquer outros 
pensamentos. 

Despois em·pezaron os ruí
dos das· sereas· dos bombei
ros. Pero a xente segúia esca
pando. 

A policia_ chegou ao bairro 
rnáis dun cuarto de hora des
pois. Deixáronse ver. Nen me
gafonias ·para orientar aos vici
ños e tranquilizalos ou orde
narlles a evacuación. Estaba 
xa todo controlado? Nen pen
sa lo, polo menos no Goberno 

-Civil non sabian nada, posto 
que diante das chamadas dos 
viciños, algunhas máis dé mé-. 
dia hor9 despoís, . a sua res
posta tranquilizatjora era: '' es
tamos investigando". Foi isto_ 
.o que alpori?OU a moitos cida-

. dáns xa cando o perigo pasa
ra. As críticas ao Goberno Civil 

por este motivo _foron moitas. 
Críticas que se · misturaban 
c::oas rexoubas á tan cacarexa
da "Protección Civil" que, se-

.~. Os obreiros combaten o calor do de pósito. As casas quedan perto. 

Oleoducto qué vai a refineria. Discurre 
mesmo pegado -as casas. Ao fondo o 
depósito que sufriu o impacto da chis
pa. 

· gundo os v 1cmos non apa re
ceu por nengunha parte. 

VOLTA A TENSA 
TRANQUILIDADE 

Cando o fume deixou de sa ir 
do depósito unha tensa tran
qü ilidade apoderouse dos vici
ños. Foron ba ixando do m onte 
e as ruas parecian cheas, co n 
numerosos corros onde a xen
te expresaba o seu hor-ror, o 
seu medo ao futuro. Agora to
dos ollaran perto a catást rofe . 
Antes só os vici ños máis con
cienciados ou con m áis infor
mación sabian o que pod ia pa
sar. Os demais cri an a propa
ganda de que " coas m edidas 
de seguridad.e non pode pasa r 

nada". Mesma mente alguns 
nunca viran os depósitos 
como un perigo, nen tan se
qu~r o oleoduto que pasa por 
ba1xo mesmo das suas casas . 
. Pero ~gora saben que o pe

rrgo existe e que calquer dia 
esa chispa non ca~ nun depósi
to que só ten tres mil tonela
das de petróleo cru ; o dez por 
cento da sua capacidad.e, que 
no caso deste "902" era de 
23.000 toneladas. Ou cai nun 
que estexa cheo de gasolina 
ou doutro combustíbel máis 
inflamábel. E, por moi ben que 
funcionen as "válvulas de se
guridad.e" e os servícios de 
bombeiros, .a catástrofe está 
servida, a experiéncia dout ros 
países ensina. 

Al i, ao lado mesmo das ca-

j ~= ~a~r~!cie un~a~:pó~~~: ~d~ 
-3 100.000 metros cúbicos. 
u5 Acfomais están os petro lei-
0 ros ama rrados ao pei rao. No 
~ momento do incéndio do ven
~ res dia 31 de Xaneiro estaba o 

" María Dolores" descarregan
do cru; " Camporraso" e 
"-Campoazur" carregando refi
nado e "Butadiez" carrega ndo 
propano e butano. Tamém es
taba o "B utados", fondeado á 
espera. 

Lem bra alguén A lgeciras?. 
" Deberían pór uns para

rráíos novos", dicíalle un capi
tán da p0licia, vestido de gala, 
cando o saudou un cabo pri
meiro. Xa pasaran case tres 
horas da caída da chispa. Pero 
non existen pararraios, seica 
as normas internacionais de 
seguridad. e non os aconsellan. 

Os viciños de Teis en Vigo, 
os de Ourense, os de Lugo, 
non saben se recomendaron 
ou non os pa rachispas, pero 
s~ben, máis certo ainda, que 
ali ao lado da sua casa teñen 
un perigo real e certo. 

A.E. 

O Tempo non pasa nas cantinas. 
Están en pehunbras como esta 
·en penumbras unha ígrexa .. . 

W.Glass 
·Viva as· tabérnas ! ! 

da dem ocrácia do viña, res
peito mútuo diante das cun
eas e do ca nte. 

Auditórios coa acústica 
axeitada ás interpretacións 
de dinam ita das rancheiras, 
ta ngos, habaneras, canti~as 
popula res, blues etc ... M usi
ca de ferruxe e abandono. 
M úsica de herexes e de ne
gros. Sóbran os Conserva
tó rios. 

A Taberna, centro de civis
mo e espiritualidad.e, no 
que todos os dias bébense 
e xóg9nse as soedades do 
persoal. Quen non pagou a 
atención ou a réplica do ta
berneiro máis que o valor 
da mercancía servida? 

Criptá fresca ; incensada 
co cheira de viños, licores, 
cervexas e chourizos onde 
se celebra diariamente · o 
milagre da eternidad.e do al-

·-cool. 
Mundo de mistério e uni

versalidad.e qüe fai que os 
inicié!dos pratiquen litúrxias 
cunha transversal .comun 
en calquera que sexa o sítio 
do mundo no que se atope 
o local. -

Non vai un a divertirse a -
estas capelas, precisan diso 
.só as xentes que se abo
rren. Estes non son os clien
tes das Taberné!S, senon 
dos "pubs" de grande flore
cimento nestes tempos de 
peluquería. 

Institución socializadora 
pendente do debido recoñe
cimento, á esperad~ que al
gun · dia veña un alcalde de 
esquerdas para nomealas a . 
perpetu ida de axentes so
ciocu ltu ra is "honoris cau
sa". 

Nas Tábernas pódense 
atopar solitários pero . n·on 
estraños, pésie ·a. que o am
biente fique expectante, a 
afectividad.e suspendida no. 
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ar e o volume da ¿onversa 
amainado coa entrada dun 
feligrés novo; sensac1on 
momentánea, pasando de- . 
contado a recomporse o cli-

- ma· a espera da entrada 
doutro estraño-familiar. 

Xentes da Taberna, xen
tes apaixonadps no discur
so~ arrastando e conectan
do coas conversacións do 
dia anterior. Vívese para 
lembrar nas Tabernas. Con
vérsase sobre conversa
cións. Recréase o tempo. A 
lucidez esboura, desveláñ
dose no espello (nu11ca falta 
un espello na Taberna)' a in
consisténcia do que fai un 
intre sostíñamos co·mo ra
zonábel. Ráchase e recom
ponse o mundo ao mesmo 
tempo. Os olios iluminados 
brincan por riQa dos copos_ 

e das verbas, e a língua de
sobedente precisa máis 
boca. 

Comentários de Taberna 
intelixentes e disparatados, 
nos que a es.axeración e o 
descreimento relativizan o 
cotidiano oficial. Ateneo Po
pular ·onde se fala e discute 
de todo e nada se acorda. 
Baixo letreiros · de proibido 
_blasfemar ~ talar de políti-

ca, .fálase de todo o huma
no e div.ino, rodando moitas 
veces os deuses.e os gober
nos por enriba dos mostra
dores. 

Tamén se chora· nas Ta
bernas. Bágoas de borra
cho. melancolía do brandy 
e aguardente, que nos co
lleu no dia no que se curt_ou 
o leite na . cana da e o sen
sentido da vida agatillóuse-

Pepe Carreiro 

nos na g'orxa. Ainda que as 
penas son mariñeiras, por 
veces desnortéanse nas Ta
bernas. 

Nas Tabernas están de 
mais as auforidades (sal
vando quizais a Policía Mu
nicipal de vella escola ·que 
entra - descuberta de gorra 
en sina_I de respeito ao lu- · 
gar e a parróquia) e a auto
ridade en si mesma. Mund9 

Tabernas nas que se pro
cura información para ata
par cam a nunha noite, t áxis 
pirata, vendas de contra
bando, apartado de correos, 
axéncia imobiliária, oficina 
de emprego, xestoria, etc .. . 

Nobreza e saber estar dos 
taberneiros. Oportunidad.e 
para intervir na conversa da 
clientela sen resultar entro
metido, acompañando co 
vaso servido polo baixo; 
nunca no mostrador. Arbi 
tro das discusións e notário 
dos feitos. Para un consello, 
o taberneiro. - Confidente 
das desgrácias. Confesor 
dos pecados incq.nfesábeis. 
"Os curas e os taberneiros 
teñen moito parecido ... ". 

Que nunca nos falte á bai
xada dun tren, a chegada a 
un porto, perto da parada 
'do autobus, unha Taberna. 
Non coñezo outra forma 
mellar de entrar nunha ci- ' 
dad.e e nun pavo que atra
vés das·suas Tabernas. · 

Que tampouco nos falte 
en intres de desamparo a 
penumb~a da taberna. 

.BREIXO BA~DE RANDULFE 



__,r•atll;Wltia18•••.....-r•&W"Aif~ 
Os fraxicómicos goles do Celta 
en ·zaragoza . 
A situación do R.C. Celta de Vigo é traxicómica. 
Tráxica porque se está a x·ogar cos cartas/e as 
ilusións de moitos afeizoados. Cómica pois os fallos 
que demostran os seus xogadores profisionais de 
fútbo,I noo lle son permitidos nen aos equipos 
alevins. E, no fondo de todo. hai persoas e futuros · 
profisionais q~e saen perxudicados. 

Pereira, porteiro do R. C. Celta 
de Vigo coloca no estádio da 
Romareda de Zaragoza ao xo
gador referéncia para situar 
axeitadamente a barreira. Pero 
os outros xogadores en vez de 
porse ao lado da referéncia 
(que estaba situado en liña 
recta entre o poste e o balón) 
vanse un metro á sua direita. 
Entre eles e a "referéncia", en
tre eles e o poste, queda máis 
dun metro de burato por don
de Kalicanin cola o balón. Pe
reira, claro está, colocado nun
ha posición que a barreira lle 
deixe ver ao balón, xusto ao 
outro lado, non pode facer 
nada por atallar ese balón, 
raso, que nunca poderia ter 
pasado por ali, pois non pode
ria existir tal oco. Era o minuto 
71. 

No minuto 88 sácase outra 
falta ao borde da área. Fórma
se a barreira e un xogador ce
leste, incomprensibelmente, 
despois de chutar García Cor
tés, abandona a barreira, per
mitindo que por este sítio se 
cole o balón. Pereira tamén, 
loxicamente, estaba no outro 
poste, non podendo facer 
nada por atallar o balón. 

Fallos inexplicábeis que só 
desde a abúlia e a indisciplina 
dos xogadores se pode enten
der. 

No minuto do 69 xa Rubén 
Sosa deixara plantados ao 
borde da área a tres defensas, 
tres, que non souberon nen 
sequer entrarlle e lago, men
tres se ia en diagonal, (non 
sorteando, senón alonxándose 
dos contrários), reaccionar e 
plantarlle cara. De película. 
Ninguén viu tal cúmulo de fa
llos garratais nun encontro de 
Primeira División. 

-E por isto polo que ~nten
demos perfeitamente e com
partimos as declaracións de 
Pereira a unha emisora de rá
dio na que viña dicer que al
gu ns dos seus compañeiros 
non eran profisionais e anda
ban por aí de copas ás noites 
sen coidarse. 

Entendemos as afirmacións 
de Pereira porque sabemos 
que son certas. Moitos dos xo
gadores o que fan é entrenar 
na noite viguesa e é feito sabi
do e corrido nos mentideiros 
futbolísticos. Pero ninguén pa
rece darse canta desta falta de 
profisionalidade. A directiva 
nunca fixo nada por resolver o 
problema. Os meios de comu
nicación adeptos até extremos 
insospeitados, · imbuídos por 

un localismo tan ba·rato como 
impresentábel _ e dañino, ta
mén se coidan moi muito de 
facer comentários en torno a 

· e~ta realidade da qU~ 'Se viñan 
queixando desde princípio de 
temporada alguns xogadores. 

Comprendemos ' a Pereira 
nas suas declaracións, que fo
ron moi mal vistas por certos 
compañeiros e que lle poden 

· valer máis dun problema, até 
apartalo do equipo titular, ao 
tempo!, dado que para calquer' 
porteiro é tremendamente 
frustrante recebere seis goles 
nun só partido. Todo se agra
va se un non ten a máis míni
ma culpa nestes tantos e se· o 
problema xa ven de atrás e su
cedéndose domingo tras do- · 
mingo. 

Logo están os "cronistas" 
deportivos que contan as cou-

. sas coa sua visión persoal. Afi
na!, os fallos, non sabemos 
por qué, sempre son do por
teiro. E Pereira, que deixou o 
Atlético de Madrid e veu a 
Vigo perdendo cartos, pero 
con ganas de xogar na sua te
rra e contribuirá permanéncia 
dun equipo galego en Primeira 
División, vese asi non só desi-
1 usionado, senón tamén criti
cado, e até culpado por alguns 
sectores. 

Veu a Galiza perdéndo car
tos e agora, até profisional-

. mente, vai sair perxudic~do, 
todo por mor dunha directiva 
que non sabe estar no seu sí
tio, que pecha os ollas á reali
dade (outra cousa distinta é 
que o Celta non teña equipo· 
nen potencial para permane
cer en Primeira) e alguns prnfi
sionais que non cumpren co 
seu traballo. 

Mentres tanto os afeizoados 
dedícanse a· receber aos xoga
dores con asubias,. ou már
chanse á metade do encentro 
como pasou no partido de 
copa co Oviedo, no que os xo
gadores prometéranlle ao pre
sidente "partirse o corazón". 

A noite estaba fria. 

PUC~~IRO . 

O e~pectáculo dentro do e~pectácul.o 
Antes, en cada grada (agás 
nos palcos dos señores enco
petados, que roian o puro por 
non abrir a boca), en cada 
campo ainda que fose da al
dea máis pequena, habia o 
gracioso de turno, o especia
lista en berrarlle ao árbitro ou 
comentar as xogadas en alto 
cunha ocurréncia que todo o 
mundo acollia cunha risotada. 
Eran eles os que mantiñan di
vertido o ambiente , cando o 
que estaba pasando no terreo 
de xogo daba máis sono que 
outra cousa; os que permitían 
que os espectáculos non con
vertisen ao público nunha ma
nada de papa moscas, (pola 
boca aberta). 

Eran seres anónimos pero 
queridos por todos. Non eran 
punzantes e, menos, maledu
cados ou ferintes. Tiñan unha 
retranca que os podia conver
ter en mestres do· humor. Un 
humor clásico. " 

Pero pouco a pouco estes 
homes foron facéndose popu
lares e o seu "oficio" deixou· 
de ser expontaneo e pasan a 
ser case ünhá obriga. Domin
go tras domingo o público, 
cando se aburría, ou ainda 
can~9 consideraba que a si
tuac1.on merecia un comentá
rio. unha grácia, demandaba 
"actuación". 

Asá a persoa que ia alí a de
safogarse ·toise convertendo 
pouco a pouco nun espectácu~ 

lo por si mesmo, chegando a 
un determinado momento ou 
situacións nas que a xente se 
esquecia do espectáculo que 
teoricamente fora ver e centra
ba a sua situación no "chi$to
so de turno". 

Viñeron logo os clubes e 
quixeron aproveitar a esta 
xente para os seus espectácu
los institucionalizandoos dal
gún xeito. E se primeiro foron 
os "voceadores" oficiais que 
habia en cada campo. Viñeron 
lago os "homes das bandei
ras". Uns e outros puxéronse 
de moda en todos os estadios. 

Pero o público demandaba 
cada vez máis espectáculo, 
poda que, en parte, porque 
onde tiña que telo cada dia hai 
menos e os rectores do depor
te-espectáculo quixeron -pro- · 
porcionarllo desde as gradas, 
pero sen costarlles diñeiro. Así 
como os ianquis teñen as suas 
"starlettes"; aquí, por un pase 
de favor, contan cos animado
res oficiais. 
· Pero este foi só un comenzo 

'porque coa chegada da TV. 
esta xente puxose tan de 
moda, polo menos alguns, 
que s_uperan eri popularidade 
aos mesmísemos xog~dores, · · 
converténdose até en profe:
sionais como o tristemente ce
lebre "Manolo o do Bombo"; 

· non faltando en nengún es
pectáculo deportivo que se 
précie. 

-Os meios de comunicación 

empezaron a dedicárlles espá
cio e eri cada cidade, en cada 
vila, xa hai un "bombeiro", 
"trompetista" ou o que sexa 
que compite en gracioso con 
calquera e até lle permiten sal
tar ao campo para facer as 
suas monerias e posar cos xo
ga~_ores. 

<.;hegolise así a situación 
que nestes momentos xa hai 
moitos rapaces que prefiren · 
ser "o Manolo do Bombo" a 
un xogador, pois ven que el 
soliño acapara toda a atendón 
dun público. 

Hoxe hai unha auténtica 
competéncia por · snbresair 
neste campo. 

Un domingo despertaban
me media ducia de mozos con 
trompetas e tambores. lan 
vber o partido Liceo-Domini
cos. Pola tarde voltaban a pa
sar os mesmos con idéntico 
ruido; ian para o partido De-

. portivo-Málaga. De volta viñan . 
con igual estru~ndo. Oueren 
facerse populares a conta. de 
estar en todas e facerse notar, 
ainda que seña pola rua. 

E a nova dinámica dentro -. 
dos espectadores-masa. Alie
n~dos que pugnan por sair do 
anonimato, por diferenciarse 
da masa, por facerse notar. Ao 
final alguns ven até unha saí
da "profesional" no asunto. E 
a alienacróri do deporte espec- · 
táculo levada ao sumo. . 

_PUCHEIRO 

ao primeiro toque: 

Xav·ier Cleménte ·. 
En xeral, cando un entrena
dor e un xogador teñen 
unha porfia é o segundo o 
que leva as de perder. Ade
máis arrédaselre da equipa 
uns dias e ábreselJe un pe
queno expedente .discipli
nário. 
- Neste .caso, o contencioso 
entre Manolo Sarábia e Xa
vier Clemente tivo unha re
solución diferente: cese do 
entrenador. 

Cle.niente foi sempre 
unha persoa moi taladora e 
andou sempre en todas as 
guerras dialécticas con Ma
radona, Juanito e outros 
bocazas máis do futbol es
pañoL Na de S-arábia tam
pouco calou pero as razóns 
eran moi diferentes. 

Manolq Sarábia sempre 
foi titular' até que un dia em
p~zóu a chupar banquillo 
para sair nos derradeiros 
vinte minutos. Clemente 
tiña as su as razóns: "A Ma
nolo sóbralle ·clase pero 
cómprelle resisténcia física, 
é urí caso semellante ao de 
Sola" (hoxe xogador do 
Osasuna) . -

Sabido é que Clemente 
prefire aos xogadores con 
resisténcia física e loitado
res ' natos. 

Abonda dicer que cada 
un ten as suas razóns. Can
do tivo que plantexar á pre
sente tempada falou de 

ANT 

traspasar a Manolo Sarábia 
pero a directiva non cedeu. 
Pouco despois Clemente 
quixo aceitar unha oferta do 
Madrid para ser entrenador 
deste equipa pero a directi
va tampouco aceitou. Agora 
por fin tomaron unha deci
sión e . o perxudicado foi 
Clemente. A equipa · non 
marcha ben e coa marcha 
do entrenador non se arra
nxa ren, pero a xente es
quece de que o Madrid está 
a nove pontos: Ademáis a. 
op~ración pódelle costar ao 
clube perto dos trinta mi
llóns -de pesetas. 

A directiva non tivo arres
tos no .verán para ·arranxar 

. a situación e agora colleron 
pola rua do médio. Non é 
tanto .a rivalidade Sarábia
Clemente como a incpaci
dade dunha Xunta directiva 
para evitar unha situación -
na que fican descretadas as 
tres partes, ademáis da per
da ec.onómica que vai supor 
para o club. 

A capacidade de Clemen
te como entrenador e a cali
dade de Sarábia como ·:xa
gador están fóra de dúbida. 
Pero a directiva está na 
abriga de facer mais que 
sentarse no palco ou de to
mar decisións que costen 
trinta millóns de pesetas 
aos sócios. 

RICARDO RIVERA 
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--Por un. ·.centímetro de teta· 
O vestido que non cobre a 
glándula mamári·a, senón 
apenas o seu pezón permite, 
por un escaso centímetro, 
que o señorito Juan poda 
acudir ese domingo a misa 
de 12, tranquilamenté; co es
pecial do "Faro de Vigo" de-
baixo do brazo. Ninguén dirá 
nada, ninguén podera cha
marlle indecente, acusalo de 
desonesto ou comentar nun 
cochich.eo que es.coite todo o 
corro que qué vergoña, Don 
Fulano! Nada diso, o señorito 
Juan pode mostrarse altivo 
comá sempre, galante e res-

" peitoso coas señoras, "la de 
fulano, la de-mengano, Doña 
no sé cuántos ... " 

O señorito Juan, coma ou
tros moitos resp~itábeis éida
dáns ese dia, leva o especial 
do Faro · debaixo do brazo, 

· deixando ver, entre a manga 
e o bolsillo da chaqueta, o ti
tufar e a fotografia de porta

. da: "Libertad Leblanc, a pe-
. cho descubierto". Foto atre
vida sen dúbida, pero estéti
ca, no.n coma esas porca
rias ... Non hai nada de mau 
niso, hai que ir cos tempos, 
diría se lle perguntasen. "Y 
qué dos peras!" pensa para 
os seus adentros. Todo está 
beri, por un centímetro de 
tela, aí está a cuestión, a dife
réncia, a liña divisória da mo
ralidade, da ética, do bon 
sentido, da tradición, da de
céncia ... 

Un centímetro de pel · máis 
e ve ríase o pezón e daquela: 
oh, horror! sobreviria a tieca
tombe. persignémonos. N·en 
falar, pornografiá non, non 
deixen esta revista perta dos 
nenos. O sexo é para o que é 
e até, onde é preciso, nen 

"-

máis nen menos, éstá claro, __,, 
sempre estivo claro. As per
soas non somos cans. Claro 
que hai dexenerados, xente 
sen instrución, ordinária e vi
ciosa, que se deixa levar polo 
instinto, xa se sabe, a demo
crácia ... Pero aí está el, o se
ñorito Juan, esposo fiel (bue
no, con algun desliz), pai rec
to e severo, pero tamén com
prensivo e cariñoso cando 
hai que selo. 

O señorito Juan vai tomar 
agora o habitual ·viño dos do
mingos q:>s amigos. Comen
tan o partido desta tarde, 
cantan o último chiste de 
Morán e Luís, corno sempre, 

-LINGUA GALEGA 
Francisco 

Femández Rey, 
: Henrique . 

Monteagudo, 
Gonzalo Navaza, 
Mª Camiño Noia 

Campos. 

Lingua . 
O alega TODO BEN 

Manuel Rivas 

CURSO SUPERIOR DE 
LINGUA G.ramática _ 

normativ~ 

Cole ctivo Seitura 

Q9 
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UN CONTO 
DENADAL 

Charles Dickens 

Xosé Lois 

Xesus Campos 
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E o ,dire.ctor da mostrado Ministério de Cultura 

Xosé António Durán: 
"Castelao sempre trataba de que non 
o converteran nunha l1lómia" 
A expos1c1on vai pretender, en 
pri meiro 1 ugar, ser · un acto des
criptivo "donde se vexa por 
primeira vez que o mito Caste
lao ten unha base real, que Al
fonso Daniel era un home de 
carne e oso, coma nós, que era 
unha personaxe cunha grande 
sotileza, cunha grande densi
dade humana e que ademáis 
ten unha obra intelectual e ar
tística relevante" . Aponta axiña 
a todo o que lle pr gunta p lo 
outr a p cto --o poi ítico-- da 
bra de a ·telao que non se vai 

obviar, que a expo ición vai ser 
un refl fid 1 d que foi a evo
lución id ló i a da per oaxe. 

e to dará e a coñecer de en
trañando a zona de ombra que 
contén a ua vida: "Sobre todo 
a etapa que vai desde o Caste
lao artista das Innandades, até 
e converter na estrela de todo 

o galeguismo, sobre os anos 
1930, logo da dictadura de Pri
mo de Ri era. O acontecimen
to clave, ao meu xuicio é a 
morte do filio. f: impresionan
te o proceso de radicalización 
que se observa lago de moitas 
vacilacións moi contTadictó
rias. Perante esto é moi lóxica, 
ao meu entender, a escisión 
que se produce no galeguismo 
daqueles tempos sobre todo a 
do grupo de Pontevedra que 
máis tarde colaborará até co 
franquismo. A xustificación é 
que Castelao empezara a to
mar unha decisión radical, 
cada vez máis. O exílio é outra 
zona de ombra bastante con i
deravel. De de a vi ión fanta
sio a que diron o 'gaJegui -
tas de dentro a quen Caste
lao chega a de autorizar públi
camente, até a información 
que dan o diver o grupos po
lítico arr dor da ua morte. 
Tráta e duo h m que acaba a 
sua vida nunha grande eda
d r dead dunha fracción de 
incondicionai , in omunicado 
nunha cupuliña· así acaba por 
reivindicalo t do o mundo, que 
é o que a min me pare e a ori
xe do mito. Pero pouca per o
naxe vin que trataran con tan
to esforzo que non e lle con
verti e nunha mómia. O e cla
recimento de ta zonas de 
sombra na sua vida ' válido e 
nece ário para alumear estas 
etapas da sua vida, e en xeral 
toda a etapa de posicionamen
to político estaba moi deixada 

· de interpretación e de estudo". 
Durán considera nece ári un 

estudo global da obra de Ca te
lao, conectada cos diversos ava
tares político do seu tempo: 
"Non se pode estudar somen
tes un movimento até os últi
mos tempos ta~ marxinal 
como é· o galeguismo, porque 
perdes perspectiva. Moitas ve
ces, colles unha frase de Caste
láo, pero non tes en conta o 
momento histórico, e se falla o 
contexto falla foda a interp.re
tación que lle poda dar". 

Sobre a ~onfusión existente en 
Galiza entre as diversas tendén
cias de opinión -a oficial e a 
nacionalista-, Durán opina que 
a raiz de todo está na pouca in-

. formación: "Resulta dificil ato
par ttn grupo que non esté fa-

A polémica gran' exposición que sobre Castelao está artellando o 
Ministério de Cultura entre as iras e as "invasións" da 

consellería do ramo, ten un artífice con moito interés en 
proc~amar aos catro ventos que a ideoloxia do ilustre rianxeiro 
será escrupulosamente respeitada e que a mostra pretende ser un 
reflexo de época, da vida e da obra do Irmán Daniel;como vista 
por un dos páxaros que adornan as mariñas arousáns. Este home 
é Xosé António Durán, orixinário tamén de Ríanxo, ainda que 
nacera hai 45 anos nunhas habitacións provisórias mentras o seu 
pai traballaba nas obras dun ferrocarril zamorano; como él gosta 
dicer, "en terra de ningures". Durán adicou boa parte ~da sua 

vida como historiador ao análise da figura de quen fora o 
meirande líder nacionalista con que contou Galiza. "Caste]ao en 
el Sol" e "El primer Castelao" son dous libros da sua autoría, 
entre outros referidos a diversos __ aspectos da história do país. 

Castelao nunh~ fermosa fotÓ de Pacheco 
presentada na Fotobienal de Vigo (1984). 

cendo o mesmo que outro ain
da que Hes pareza que non, 
porque todos eles manexan es
casísima información e os na
cionalismos son de múltiples 
matices. O estudo real é labo
rioso, pois unha figura que ten 
o niño posto en tantos sítios, 
que evoluciona de maneira rá
pida, que escreve centos de 
cartas longas como testamen
tos, é moi difícil de abarcar e 
só algún tolo por aí leu todo 
este material. Se non se recu
rre a este tipo de fmites, a arbi
trariedade pode ser total. 
U nha persoa pode ler todo eso 
é equivocarse na interpreta
ción, pero se non o leu o que. 
non pode facer é inventalo ... 
Eu penso que todos padecemos 
un pouco dese pecado". 

' En canto á traida dos restos, 
Durán deunos a súa opinión; 
"Eu adoptei sempre unha· pos
tura .cfara. Pareceume todo 

unha fantasmagoría mais. Se 
Castelao caera dunha bicicleta 
de casualidade, esto é, se a 
morte, xa absurda de por sí, ti
vera un plus de falla de senti
do, pois ben estaría. Pero un 
home que morre no exílio e que 
está cheo de significación, que 
foi enterrado nun lugar digní
simo, nun panteón solemne, 
cun enterro colosal, é o que eu 
lle chamo enmendar a plana á 
história, que é unha cousa riloi 
de políticos. Castelao era moi
to máis lección estando donde 
estaba que enterrado ao lado 
de xente coa que pode andar a 
paus. Ademáis, se se quixera 
facer mal, o acto· non sairía 
·millor" . 

Todo sol;>re Castelao pode ter 
cabida na conversa. Durán, un 
home que apenas ten tempo para 
dormir ·desde que está preparan
do a exposición, fala de Dona 

. Virxinia '~Uñha ·muller moi di
fícil, pero moi leal, que pesou 

· moito en Castelao na época de 
Pontevedra", do sacriff~io que 
lle supuña ao rianxeiro continuar 
na política "decía q~e seguía 
nela únicamente por fidelidade 
cos seus principios e coa .sua 
xente, pero quén lle dera estar 
na sua bufarda pintando". 

Di Durán que ademáis os per
sonaxes non son figuras de car
tón, senón entes moi contraditó
rios e cando se trata de encarna
los é a base dün traballo moi di- · 
ficultoso". Ademáis fala da mito
loxía: "A fantasmagoría urdi-

. da con Rosalia foi coerente, 
deréitosa, pero a de Castelao 
foi feíta por xentes moi dife
rentes, contraditórias, porqu.e 
non era fácil agarrarse á figura 
de Castelao aqui dentro, e aí 
xurde unha impoténcia; log~ 
están tamén as xentes de má 
fé". 

A concreción política, según 
Xosé António Dµrán, hai que 
buscala dun xeito dialético, en 
relación co entorno: "Se Caste
lao non é somentes --que ta
mén é- un político de ideas, 
que por tanto destila unha 

· ideoloxía coerente, porque ao 
.tempo é un político ·pragmáti
co que ten que utilizar as da-

. ves políticas do momento, non 
basta con ler os seus textos. A 
política é tamén un xogo posi
cional de xadrá, ten que fun
.cionar vendo cada movimento 
de pezas e en función dél. Por 
eso a evolución non é só ideoló
xicá, senón tamén posicio
nal. .. " 

A esposición revelará nume
rosos detalles inéditos da obra e 
a vida de Castela·o e mostrará 
obras do exílio que .nunca poide
ran ser vista na penínsua, asi 
como outros cadros procedentes 
de coleicións particulares e de 
diversos museus de Galiza, so
bre todo o Provincial de Ponte
vedra . O que máis chamará a 
atención, será a cór das obras , 
xa que o público está acostum
brado a jdentificar a Castelao 
coa sua labor de debuxante e ca
ricaturista. O catáfogo, moi 
completo, inclue testemuña~ de 
Méndez' Ferrín, Carballo Calero , 
Diaz Pardo, Gustavo Luca de 
Tena e Ramón Villares entre ou
tros. O material udiovisual 
completo ten duas edicións , 
unha en galego e outra bilíngüe, 
para exibir fóra de Ga1iza. Este 
feíto , según nos explicou Durán , 
obedece a ese desexe de respeto 
cara á figura do rianxeiro, que 
non consentiría a pub! icación en 
Gal iza de nengunha obra que 
non fose úni.camente en galego. 
En canto aos catálogos, a direc
ción da exposición ¡itópase en 
contacto con entidades galegas , 
entre e1as a Xunta de Galiza, 
para lograr que patrocinen unha 
edición unilíngue par¡:t a disui
bución por todo o país. Parella
mente á .preséncia da mostra en 
A Coruña, celebrarase un con
greso sobre modernidade en Ga -
liza conectado coa mostra, e or
ganizado pola Universidade I.n
ternacional Menéndez y Pelayo. 

L. MENDEZ 

11°888 

]3·urocrácia 
rio Antroido 
Era Xoaquin LoureQzo quen di
cia "'O Antroido perde o sentido 
cando ten qµe ser organizado". 
Recollíase aí-.unha verdade esen
cia] de calquer manifestación lú
dica pero doblemente escrarece
dora cando se trata do Antroido. 

E bon lembrar que foi a partir 
do ano 78 cando o Antroido en 
Galiza voltou agromar con for
za, cando as asociacións cultu
rais, de viciños e outras organi
zacións populares déronse no 
empeño de sacalo adiante. Eran 
momentos de ilusión que obtive
ron un · resultado espectacular, 
sobretodo onde máis se esquece
ra, nas cidades , conseguindo 
que neses dias de Febreiro as 
ruas fosen _un mar de xentes en 
plena subversión das aparién-
cias . · 

Acompañou a sorte? Non . 
Foi o traballo , ~ as gañas de di
versión e de recuperar unha festa 
popular que ficara case como 
curiosidade etnográfica --vizo
sísima e renovada, iso si- en 
lugares como Laza ou Verin , 
ondé o perigo maior pode ser 

· que mude eñ simples espectácu
lo. 
· Cál ~oi a atitude institucional 

neses anos? Precisábase apoio 
económico para algunhas cousas 
(propaganda, actuacións musi
cais, : .. ) e nos máis dos casos 
detectábase xa o interés de capi-
talizar políticamente esa movili- · Y 

zación festeira e monopolizar a 
vida cultural. Neste ano a cousa 
vai por aí: desfile con p~rcotri-
dos demarcados, prémios á me-
llor comparsa, ao mellor disfar-
ce, ... no estilo dos cotillóns de 
discoteca, pero disfarzado. -ta-
mén, como nón?- de estimula-
ción ás xentes. Unha sorte de 
burocrácfá. da diversión, unha 
maneir:.a de amomecer a crítica, 
que xa tivo o seu e'xemplo en 
Pontevedra hai uns anos cando 
un xurado que calificaba fixo re-
tirar unha comparsa pota dureza 
das suas críticas. Imaxinemos en 
A Coruña, van levar o prérnio os 
cortexos que máis satirizan -un 
histrionismo fácil de tratar no 
Antroido-- a política de Fran-
cisco Vázquez? Ou en Lugo 
onde se subvencionan as com-
parsas pero as letras son peneira- -
das antes. · 

Esa é a "organización": o an
quilosamento, o amputar o senti
do de contestación de moviliza
ción espontánea. , Súmeselle a 
todo iso o negócio montado con 
traxes, maquillaxes e aderezos 
de todo tipo e terase enterrado á 
sardiña moitos dias antes do 
mércores da cinza. 

XAN CARBALLA 
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Os machos do rock -and roll 
- .. 

A s vexacións do tipo sexua. 1 
cara á muller saltan a ccr

. tío dun lado para outro . 
} Do terreno exclusivamen

te privado (véxase violación ma-
_ttimonial ou legal, maternidade 
·non desexada pero socialmente 
abrigada, afectividade negada, 
frixidez alegada polo torpe ca
marada, pasividade adoptada, 
penetración sine qua non, etc., 
etc .. . ) ao terreno público, moito 
máis poderoso, _perigoso e en 
consecuéncia máis difícil de 
combater. 

A transcendéncia da imaxe da 
muller ao terreno da publicidade 
abarca asimesmo cantidade de 
aspectos, desde a utilización da 
nosa imaxe falando cun Scotch
Brite até sentarnos todas esca
rranchadas aló enriba do teíto 

· dun Supermirafiori (tal é a nasa 
incapacidade que non nos sentan 
ao volante) . Xa dí o refrán: 
"muller ao volante perigo cons
tante". 

Será por iso ... 
Pois ben, o Poder con maiús

cula cada vez é máis sofisticado . 
E, qué é máis sofisticado e arro
llador que a música, que penetra 
pala nosa pel inundándonos os 
sentidos? 

Na xeración anterior (chámese 
· Franquismo) os encarregados ou 

mandados da sonora laboura re
presiva, eran por exemplo un 
Carlos Gardel ou calquer or
questa ao uso que con voz moi 
masculina reproducía a mensaxe 
dos divos. 

Voces como esta soaban nos 
salóns de baile para asegurar a 
represión sobretodo ferninina (xa 
que aos homes estábaselle per
mitido socialmente o escape, por 
aquilo de que tal potencialidade 
sexual, ou tiña escape ou reben-

taba, e non era cuestión de arris
car a saúde e porse morao): 
" .. . desde el día que · te fuiste, 
siento angustias en mi pecho / 
. . . si supieras que aún dentro de 
mi alm_a conservo aquel cariño 
que· tuve para tí..."; ou aquilo 
de: " ... mujersita que mala que 

• fuiste / cabesita que m,al me hi
siste ... ", " ... té amé de .veras flor 
de pecado, como a ninguna .mu
jer amé I Dios es testigo de que 
he llorado / la noche aquella que 
no te hallé .. . ". 

Nese momento a represión· so
lapada viña da man desa galan
taria romanticona, de catecismo, 
que deixaba ás mulleres embo
badas e as facía sentirse impor
tantes . 
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Alberto Comesaña, Cantante ·de Se men-Up · 

O "deixarse levar" no baile, 
era un primeiro paso para o "dei
xarse levar" na vida . Todo un 
símbolo da domesticación femi
nina: esposas e nais. para a gló
ria, unha glória de cascarilla e 

., de misérias. 

~tE agora; "'Por fin, entrades vós,. 
os machos do Rock and Roll 
(1). Da vosa man a domestica-

c10n ar novo,. moderno, ruptu
rista e agres~vo ... 

" . .. No puedo acercarme a tí I 
que más quisiera yo / que poder 
abra:carte, violarte, estrangular
te / como -sé que te gusta / . .. no 
intentes acercarte por dios / en
fermarías y esa no es mi inten
ción / . .. " (grácias Semen Up 
pola consideración do final para 
co noso sexo débil). 

Toda a potencialidade contes
tatária, agresiva e vangardista 
que contivo sempre esta música, 
contra· o poder e as normas so
ciais estabelecidas, é orientada 
casualmente cara un dos sectores 
sociais mais oprimidos e- servís 

· desta sociedade: as mulleres. . 

Hoxe a nosa opres10n sexual 
xa non está solapada como nos 
tempos do "inocente tango". 
Claro, é que coa chegada da 
"democrácia" e a "abertura" xa 
está permitido incitar ás masas, 
desqe· o poder que confire o dis
co e o escenário, a "rachar" coa 
represión sexual violando e pe
gando a diestra e siniestra para 
perpetuar o "mellar" da tradi
ción . 

. Asi a alguns e algunhas non 
nos surprendeu ver nas páxinas 
do xornal, perante a campaña 
eleitoral unha das firmas que pe
día o voto incondicional para o 
partido no Poder: Semen Up. 

O novo ar de modernidade 
queda asi claro, de rupturismo 
na nai e o da agresividade sinto 
decirvos que moi mal orientada . 

Exemplar didáctico: 
Na canción "Lo estás hacien

do muy bien" (2): " ... y mientras 
yo me concentro I chúpala más 
adentro / que ya llega el momen
to / y lo haces muy bien .. ~'', 
aparte da división de tarefas , a 
intelectual e activa (concentra
ción) do macho, e a mecánica e 
pasiva (chupar) da fémia; que 
son unha boa mostrada división 
sexual do traballo no terreno so
cial, ii:nos comparar a orienta
ción desta agiesividade con esta 
outra dun grupo de Rock galega 
que para moitos sí é rupturista: 

" ... chupa aquí, mama na 
casa: .. " 

A diferéncia substancial está 
en que aquí o que chupa é Sol
chaga. 

Ides captando a onda? ... -
Non se tfata de ver fantasmas, 

o que pasa é que o famoso Poder 
da maiúscula ten grandes recur
sos. Para eles existe a necesida., 
de real de perpetuar a opresión 
e o papel que se nos ten asigna-

. do ás mulleres nesta sociedade,. 
antes de que se lle tambaleen al
guns pilares. Pero como. todo 
evoluciona, haique cambiadle a 
imaxe a esa opresión ainda que 
substancial!llente todo siga igual 
(salvo a~ pequenas batallas que 
irnos~ gañando por nós mesmas, · 
fundamentalmente). 

A permisi~idade da porno-

grafia, por exemplo, é un bon 
dado que nos pode servir. Apa
rentemente ráchase cos tabus do 
sexo pero realmente o resultado 
é a presentación da muller como 
un obxecto apetitoso e unha via 
de escape masculina para toda 
esa impoténcia que o home vai 
acumulando froito da sua pró
pria represión social. 

A muller, sexualmente, ven 
entón desempeñar a mesma fun
ción que calquer droga, canali
zando ~sa impoténcia, que en lu
gar de converterse en protesta 
social contra do inimigo comun, 
ven desembocar na agresión a 
un sector humano dobremente 
discriminado polo sexo ao que 

~pertence. 
~... Ben, con todo isto concluimos 

que os machos do Rock and 
Roll) non podían perpetuar me

llar a norma estabelecida en can-
to á ruvisión do papel sexual se 
refire. Aí está a trampa. 

Non hai grande diferéncia de 
contido entre o que nos di un Pe
rales e aquilo de: " ... ahora te 
debes callar / y vas a aborear 
el exquisito manjar / sé que me 
harás disfrutar I que te vas a es
merar / como siempre lo hará / 
muy bien, muy bien ... " 

Só cambiaron os rexistos lin
güísticos, mais seguen en pé as 
normas: 

muller = pasividade. 
home = actividade. 

muller = siléncio. 
home = babosadas. 

muller = violada. 
home = violador. 
Ula o prpgresismo? Ula o 

avance social .. ? 
No que si lle podemos dar a 

razón a Semen Upé naquilo de: 
" ... Yo soy una máquina de 

hacer el amor .. . " 
Iso sí que é verdade "como la 

vida misma" . . . un · verdadeiro 
desastre. 

Mentres o sexo·estexa centra
do exclusivamente na violéncia 
e na "buxia" (termo emprega.do 
polos protagonistas desta histó
ria) que como sabemos é o ele:. 
mento que fai funcionar o mo
tor, irá moi mal o asunto. Aví
sovqs ql!e a prós~~ta acaba c?n 

\todo, e logo quzé"! U que avisa 
non é traidor. 

Antes de lanzarse a predicar 
haise que informar e descobrir 
as potencialidades de ambos os 
dou sexos, en pé de igualdade, 
para sacar o maior rendimento 
posíbel do noso corpo.- Ah! e 
aparte de se informar támén hai 
que praticar. 

Isto tamén vai polos siniestros 
eses que veñen de triunfar na 
Metrópole (escámese o que 
que ira) . 

" . .. voy a asesinarte nena I no 
me volverá a engañar / ... te 
acuesta con todo a la vez / ... y 
i vamo al cine lo dos / lo ha-

ce con el acomodador .... ' 

Moi impático , pero: 
muller = fidelidade. 
home = infidelidade. 

muller = vítima. 
home = a a ino. 

muller = propriedade. 
home = proprietário . 

" ... ha perdido e o, mi dulce 
nenita , mi mala zorrita ... " 

muller = virxinidade. 
home = circunci ión prema

tura. 

Pero, a quén ides asasinar vós 
monicreques?, por qué non vos 
suicidades e comprobades se 

"todos los ahorcado mueren 
empalmados"? E o do virgo, que 
o líchedes, nun conto de fadas 
ou nun do Capitán Trueno, que 
tantos estragos fixo? 

O da 'Miña Terra Galega" 
gó tame moito porque eu on 
moi folclórica· e o léva e na 
alma. 

Antes de rematar quixera con
tar unha anédota que me pasou 
nun festival do "Cicatriz" e a 
' Polla Record ' ( on a f dua 
a i tente). 

Cando o primeiro dixeron 
unha barbaridade ofen iva ao 
no o exo de de o p dero o e -
cenário e algunha berramo : 
"machistas", re ultou que a "nó
via" do cantante que e taba 
diante no a na dura pi ta) vol
veu e e conf e o uno que o que 
cantaba era unha cou a per que 
el era un ti e tupend . 

Eu xa e co·tara p r af qu 
"un ha cou a é unha c u a, utra 
coua é utracu ·a,ea cu a · 
cm n··. 

Paradoxa da vida!!! 
O que n n e p de negar e

men é que o vo e pectá ulo é 
estupendo (en direct na e ru
ña). Como di o crític mu ical 
Diego Manrique: Alberto ten 
elegáncia deportiva e é un bon 
actor. (3). 

Outro tema intere ante e que 
vai quedar por e ta vez no tintei
ro é a anál i e do fenómeno do 
Rock galega? e o ba co, por 
exemplo. 

Un saúdo para a Polla Re- · 
cords, Kortatu, Hertzainak, Re
sentidos, etc ... etc ... 

Despídese unha descrida disto 
da "gran movida galega" e do 
"boom" e súmome ao de "Gali
za: Paisaxe en Re Menor" (4). 

Despídese, ao fin, unha re
sentida, ao son daquilo que di
cía: " ... que los siniestros no tie
nen pilila, no tienen pilila ... " _ 
Poñédelle vós a música. 

( 1) Só os machos do Rock and 
Roll, non o Rock and Rol!. 

(2) Abuso de comiñas polo cám
bio de idioma. 

(3) Artigo: "Erotismo y Rock" , da 
revista 'Ruta 66'. 

(4) Artigo de Lola Alvarez no no 
1 de Luces de Galiza . 
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andtndo a terrá M. HORTAS VILANOVA 

O viaxe a S. Martinho 
de Antas~ os 
"poema~ ibéricos", de Torga 

S. Martinho de Anta 'é unha al
dea de Tras-os Montes portu
gués, non lonxe de Vil a Real. 
Terra brava, situada entre a 
montaña e os derradeiros viñe
dos que suben do Douro. Nestra 
tribu aspérrima, como diría No
riega Varela, nacw o gran ~oeta 
Miguel Torga, filio de humildes 
labregos. Aló fomos en viaxe 
máis sentimental que literaria no 
Outono pasado, un dos mella
res, rnais curnpridos e fermosos 
que lle- foi dado vi ver a este bar
bas e que desexa se repita moi
tos anos . Queríamos ollar esta 
terra polo gusto de ollala e ta
mén para poder releer mellor a 
Torga. Torga e San Martinho de 
Anta son a mesma unidade có -
mica, podero a e S<?lprendente. 
En S. Martinho de Anta, como 
é de obriga, vi itamos o negri
llo, a fonte, No a Senhora da 
Acinheira, no cume da serra -
o leitores de Torga aben per
feitamente ao que me e tou refe
rindo--, e, orno non , a ca a na
tal do poeta, un humilde edificio 
dunha oía planta . Tivernos sor
te. Alí atopamos a compañeira 
do escritor a Dra. Andree Cab
bree, que no recibiu cunha cor
te ía anterga e xenero a. Mos
trouno a ca a, convidouno a 
un xenero o e maravillo o viño 
da terra e aga allouno co don 
da úa simpatía per oal. Con ela 
comentarno a inxu ticia que u
puxo que, naquel ano, endo 
candidato por egunda vez, non 
lle concederan a Torga e ao 
IDIOMA E LITERA TURA 
PORTUGUESA o Nobel de Li
teratura. Según nos dixo, tanto 
Torga como ela, xa están cura
dos de e panto . O tema deixou 
de intere ar lle . Corno debe er. 

Torga sernella un e critor ga
lega. Son moi curio as as coin
cidencia temática e e tilí tica 
de moito do eu conto con 
varias narraciós do no o Anxel 
Fole. Sería intere ante que al
guén fixera un e tudo comparati
vo do dou grandes e critore . 

A grande divulgadora da obra 
de Miguel Torga, tanto da poéti
ca c moda narrativa, na área do 
idioma he pañol, é unha galega: 
Pilar Vázquez ue ta, catedráti
ca de íngoa P rtugue a na Uni
ver idade de alamanca. No an 
1984 In tituto de O peración 
Iberoamericana publicou unha 
m i fermo a edici n d P, ema 
Ibérico de Miguel T rga con 
traduc ión, pr61 go, nota , cro
noloxía e bibliografía de Pilar 
Vázquez Cue ta. E te libro é un 
exemplo do que ten que er unha 
traducción dun autor e tranxei
ro. Compre a aclaración de que 
Torga pra un galego non pode 
ser nunca un alleo e, rnoito me
nos, un estranxeiro. 

Corno salienta moi acertada
mente a Dra. Vázquez Cuesta o 
iberismo de Torga ven de lonxe 
e, se ten moito de libresco, ta
mén ten moito de instintivo. 
Como antecedentes pódense ci
tar a Miguel de Molinos, Cer
vantes, Oliveira Martins e Mi
guel de U namuno. Trátase dun 
iberismo castelanizante que de
semboca, curiosamente, nun im
perialismo non militar senón 
saudosista e melancónico. Un 
iberismo verbalmente agresivo 
-que lembra a retórica patrióti
ca-, mascuiino e tráxico polo 
que corre, soterrada, unha con
m·ovedora vea de tenrura fatalis
ta. Este sebastianismo, que ten 
moito de irredentismo, pode ter 
os seus antecedentes inmediatos 
e estéticos na poesía de Teixeira 

. de Pascoáes, na de Lopes Vieira 
e na filosofía _ "criacionista" de 
Leonardo Coimbra, autores moi 

coñocedores e apaixoados da 
cultura galega feíto que, sospei
tarnos, non se dá en Miguel Tor
ga aínda que tarnpouco o pode
rnos afirmar. 

Os Poemas Ibéricos de Mi
guel Torga son a historia poética 
dos dous imperios peninsulares 
cos seus mitos e os seus tópicos: 
Castela e Portugal . Desta poesía 
épico-lírica ou lírico-épica que
damos ao rnarxe --e o feíto non 
deixa de ser curioso e siñificati
vo-- va cos, catalás e galegas. 
O libro está en certa linea da 
poesía portuguesa. Torga am
plía, con temas castelás, o "ar
gumento" de Mensagem de Fer
nando Pes oa. 

As 122 notas que a Dra. Váz
quez Cuesta puxo a súa traduc
ción son de grande importancia 
pra comprender --e maiormente 
os leitores non portugueses- en 
toda a súa dimensión os poemas 
torguianos. A edición é bilín
güe. E a traducción perfeita. 
Non se trata dunha versión lite
ral senón dunha intelixente tra
ducción Literaria moi traballada, 
moi esaita, moi fermosa que non 
de merece en ab oluto do texto 
portugués . O que non compren
demo é como estivo tanto tem
po en traducir pró he pañol este 
Libro torguiano que: anque im
portante non no sernella o máis 
caracterí tico da súa obra pe e 
a er un gran libro . O eu inte
ré , anque non exa mái qne 
p la temática, pró he pañol cul
to é grande. 

Miguel Torga merece un gran 
libr -hai x.a algunho publica
do - no que e e tude a úa 
per oa e a ua obra. A per oa 
idonea pra e crebelo é Pilar 
Vázquez Cue ta . 

Despois de leer e releer os 
Poema Ibérico ún volta a lem
brar a tribu natal do poeta: S. 
Martinho de Anta. Cada poema 
fainos evocar elementos moi 
concretos que forman e confor ... 
man esta agreste e singular pai-
axe trasmontana. Servidor ima

xina ao libro como un eido per
feitarnente labrado. E vai, na 
súa ensoñación, identificando 
cada composición do libro coa 
fonte, co negrillo, cos penedos 
da serra, coa Senhora da Acin
heira e coa súa errnida tan portu
guesa. Pra Miguel Torga a poe
sía é máis que canto e ·que en
cantamento. Él mesmo o ten es
crito dun xeito ben ferrnoso e es
presivo: 

Bicho instintivo que adivin
ha a marte 

no corpo dura .poeta que a 
recusa, 

canto como quem usa 
os versos en legítima defe-

sa. 
Canto, sem perguntar a 

Musa 
se o canto é de terror ou de 

beleza. 

/ 

G ... o meir · 
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A cova do rei Cintolo 
A Cova do Rei. Cintolo, única 
formación xeolóxica no seu xé
nero en Galiza, atópase ameaza
da gravemente, en caso de levar
se adiante o proxecto, de facer 
dela unha cova turística, por 
·parte da Depuración Provincial 
de Lugo. Iso suporia que para 
abrila ao público en xeral seria 
preciso alterar a sua estrutura ac- · 
tual, xa que ela de por si non 
reune as características típicas 
do que se coñece como unha 
cova turística tradicionalmente. 
As modificacións no seu acceso 
e interior da mesma implicarían 
unha - alteración fonda e grave, 
tanto nas estruturas xeolóxicas 
éorno nas condicións naturais 

.biolóxicas reinantes no s~u inte-
rior. 

Explorada xa polo histori~dor 
mindoniense Xose Villa-Amil, 
no século pasado, hoxe é lugar 
de cita abrigada para os espeleó
logos galegas, así como para os 
afeizoados ao estudo da xeoloxia 
e bioloxia soterradas. 

A cova atópase perto- de Ar
gomoso, a uns 6 quilómetros de 
Mondoñedo, senda a formación 
cárstica galega máis destacada, 
tanto pola sua lonxitude como 
polo seu desenrolo, corr mais de 
5 quilómetros de cova coñecida 
e perfeitamente topografiada. Os 
estudosos comparan a sua estru
tura coa dun monumental queixo 
de Gruyere, pola gran cantidade 
de buratos e galerías superpostas 
que posue. A cova · conta con 
ferrnosas formacións de estalac
ticas, estalagmitas, coadas e sa
las moi interesantes. Dentro des
tas últimas as máis coñecidas 
polos asíduos son as _do Caos, a 
dos Apóstolos, de Orgaos, do 
Pote e de Valle-Inclán, algunhas 
delas de aceso un pouco mais di
fícil que o resto. Precisamente 
debido á facilidade de achegarse 
á cova, po~s hai unha pista que 
leva perto da entrada, e o relati
vl'l:mente doado de moverse por 

[músicos de galiza 

algunhas das galerías e salas 
fixo que a cova fose rnoitas ve
ces expoliada dos tesauros xeo-· 
lóxicos que albergaba, formados 
através de milleiros de anos do 
debagado pingar das gotas da 

· água que se infiltran entre a cali
za e o xisto que conforma o en
torno litolóxico da cova. 

Sobre a curiosa etimoloxia do 
nome da cova, os historiadores 
galegos verqueron se non rios, si 
regatos de tinta, falándonos Vi
lla-Arnil dun rei Suintila, cha
mado "Cintollo" na historia de 
Iria por Ruy Vazquez, ou Vicet
to que di que o reí Herrnengario 
foi coñecido corno "Reí- Cinto
lo", ou o mesmo Murguía, que 
fai remontar o nome a un xénio 
gardador da cova de nome "Cin
tolo" que se repite noutros moi.
tos cantos sobre fadas e xénios. 
O historiador periodista, escritor 
e dramati:Irgo Manuel Amor 
Meilán, que dirixiu vários diá
rios lucenses, pescuqando sobr~ 
a orixe deste nome, búscao nun
ha inscrición dunha lápida que 
fai mención ao nome dunha vila. 

Covas semellantes a esta, ain
da que de menor desenrolo e in
terés, podemos atopar noutras 
partes de Galiza, tal é o caso da 
Cova dos Santos situada en Aba
din na província de Lugo, que 

Ramón Palácio 
(Zaragoza, 1793 - Santiago, 29-XII-1~63) 

Compositor de biograf!.a ainda 
de coñecida nalguns a pectas. 
Fillo dun contralto que fara can
tor na catedral de Santiago pare
ce ter recebido a sua educación 
mu ical en Sevilla, onde ó seu 
pai rematou a sua carreira. Xa 
aos 20 anos desempeñaría un 
maxi tério de capela e oposita á 
vacante de Zamora; no 1816 se
ria me tre de Antequera e oposi
ta a Oviedo. No 1817 é mestre 
de Zaragoza e no 1818 é nomea
do me tre de Zamora. Desde ali 
oposita a Córdoba e a Santiago 

· na praza que. deixara vacante 
Melchor López; esta última opo
sición iniciouse en Xullo de 
1824 e non se resolve até dous 
anos despois. O 10 de marzo de 
1827 toma posesión da praza de 
Santiago que desempeñar_á ' até a 
morte. 

I"{esa oposición competiron 
Nesa oposición competiron Ra
món Cuéllar (da catedral de 
Oviedo) José Ángel Martinchi
que (da de Valladolid), Manuel 
Rábago Ballesteros (da de Tui), 
Francisc9 Reyero (da de Lugo), 
Xosé Pacheco (da de Mondoñe
do), Juan Salto (da de Taraza
na) e Felipe Teixidor (da de AI
barracín) xunto co noso autor. 
Recebe unha capela que sofrira 
a crise económica producida 
pola guerra contra os franceses 
e a desamortización e vai sofrer 
unha crise co Concordato de 
1851. El mesmo estivo a piques 

de se ver despoxado da canon
xiit. 

Do volume da sua producióff 
dedúcese o seu espírito de traba
llo e entrega. Apréciase na esta
día cornpostelá unha evolución 
na distribución da orquesta des
de "2 violins , 2 flautas, 2 trom
pas, fagot e baixo" de 1829 tipi
camente do XVIII a "2 violíns, 
viola (ou 3º violín), 2 flautas, 2 
clarinetes, 2 trompas, 2 fagots, 
violoncello, contrabaixo e órgao 
en 1849. Palacio vai coñecer 
unha época de grandés cámbios 
estéticos e uns cabidos suma
mente politizados, ·ainda asi non 
coñecemos máis obras dese tipo 
que a "España triste, fatal y 
lastimosa" de 1827. Polo que 
coñezo da obra de Palacio teño 
unha pro be impresión, sen ter en 
conta o motete "Ave Maria" de 

1813, é dun gasto noxento, non 
descupábel nen sequer pola xu
ventude do autor. Ainda asi, só 
o coñecirnento das suas grandes· 
·obras permitirá un xuício non 
provisório. Non esquezamos que 
na sua época gozou dun grande 
prestíxio. 

'CATÁLOGO: En Santia_go: 7 Mi
sas. 36 Motetes. 6 Responsorios. 21 
Salmos. 5 Lamentacións. 8 Himnos. 
3 Invitatorios. ·9 Vilancicos de Na
dal, 39 ao Altísimo, 10 á lmaculada 
e 9 composicións para actos oficiais. 
Tamén uns cadernos de motetes. En 
Zamora: 1 Misa, 2 Salmos, Com-

.< 
M. CHOUZA/R. CIO-(SGHN)· 

xunto éon várias 9_!:le existen na 
zona mindoniense son as máis 
destacadas desta província, sen 
esquecer algunhas formacións 
existentes na serp do Courel. 
As prov íncias de A Coruña e 
Pontevedra carecen de covas 
des te tipo, porque non aparecen 
terrenos calizos . Tan só Ourense 
se pode comparar en riqueza de 
formacións cársticas coa de 
Lugo, aparecendo numerosas 
covas e simas na serra da Encina 
da Lastra no límite provincial 
con León . 

A federación galega de Espé
leoloxia, que agrupa a todos os 
interesados na exploración do 
mundo soterrado, ten gran inte
rés no estudo e conservación 
destas estrumras, e proba: .<liso é 
o levantamento topográfico que 
fixo da maioria das covas gale
gas, e as xoinadas que tiveron 
lugar no Nadal de 1985 no Bar
co de Valdeorras para chamar a 
atención sobre os perigos que se 
cernen sobré as nosas cavidades, 

· e que poderíamos resumir nos 
seguintes: Visita masiva por gru
·pos numerosos que poden alterar 
o meio ambiente, abandono de 
carburo e lixo no interior das ca
vas que alterarían a calidade das 
águas que discurren polo inte
rior, expólio de formacións xeo
lóxicas por parte de desaprensi
vos, capturas indiscnrninadas de 
fauna ou alteracións das condi
cións que abriguen aos morce
gos ao abandono do que son os 
seus refúxios naturais no inver
no; entre outras . 

Esperemos que o -sentido co
mun se impoña, e que cavas 
como a do Rei Cintolo, que te
ñel) un gran interés para espeleó-

· logos, biólogos e xeólogos o si
gan conservando , ao carecer das 
condicións necesárias para unha 
explotación turística axeitada 
como a que a Deputación pre
tende levar a cabo e que mirraria 
os valores naturais da cova. 

XOAN M. CARREIRA 

pletas, Magníficat, Nunc Dimitis, 5 
Motetes, Salve, l lección de difun
tos, 5 responsos, Te Deum, 5 Hirio, 
unha "Navidad", 2 responsórios de 
Nadal e 16 vilancicos. 

EDICIÓNS: "Ave Maria", Motete a 
3 voce-s. Transcrición de Joám Tri
llo. En "Polifonía Galega J". Sada, 
1982. 
BIBLIOGRAFIA: Guy Bourli
gueux: "Er compositor don Ramón 
Cuéllar Altarriba, organista de la 
Catedral de Santiago de Compostela 
(1777-1833 )", en "Compostellanum, 
XV , 1970. Diccionario de la Músi
ca _Labor, Barcelona, 1954. José 
López-Calo: "Catálogo Musical del 
Archivo· de la Santa Iglesia Catedral 
de Santiago", Cuenca. 1972. Id. 
"La música en la catedral de Zamo
ra", Zamora 1~85. Id. "La música 
en Galicia", Barcelona, 1981. Anfo
nio Lozano González: "La música 
popular, religiosa y dramática en Za
ragoza desde el . siglo XVI hasta 
nuestros días". Zaragoza, 1895. 
Baltasar Saldoni: "Efemerides de 
músicos españoles así profesores 
como aficionados", Madrid 1860. 
Id. "Diccionario biográfico-biblio
gráficQ de Efemérides de Músicos 
Españoles". Madricl 1868-81. San-

. tiago Tafall ·Abad: "La capilla de 
música de la catedral de Santiago", 
Boletin da Real Academia Galega 
Tomo 26, A Coruña 1931. Joám 
Trillo e Carlos Villanueva: "Polifo
nía Galega I", Sada, 1982. Xoán .M. 
Carreira: "Palacio, Ramón" en Gran 
Enciclopedia Gallega" Vol. 23. Gi
jón, 1983. 
FONTES: Arquivos das catedrais de 
Antequera (¿ ?) Santiago, Tui, Za
mora e Zaragoza. 
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arte 

Exposicións 
de Permuy~ 
Cecil King~, 

Correa, 
Moreda. 
Diversa a, actividade plástica do 
último mes. Como para non po
der abarca-la na sua totalidade, 
nen muito menos, dentró da 
nosa breve· crónica. De entre 
ela, podemos escolmar algunhas 
calas ailladas, para pór de rele
vo. 

En ~antiago, interesante co
lectiva na andaina dunha nova -
galeria que ven sustituir a vella 
clausura "Hidea". O seu nome, 
TRINTA, sita na Rua Nova 
compostelana. Precisamente a 
sua última exposizón foi unha 
colectiva de pintores que actual
mente están traballando en Com
postela. 

En Marin, o pasado decem- , 
bro, pendurou as suas obras Al
berte Permuy, nascido en Bara
llobre (Ferro!), as cuais levaria 
posteriormente para a galeria 
"Gruporzán" y en A Coruña. Per
muy destaca polos notáveis for
matos que enche dunba figura
zón ·cos rasgos persoais_ Un ex
presionismo dunha gran riqueza 
cromática e de degostadas textu
ras, de longa e salta pincelada. 
Un mundo que paso a paso yai 
configurando unha nítida traxec
tória plástica dentro do contexto 
da Galiza dos oitenta. 

En A Coruña, ,exposizón, na 
Sala Municipal de Durán Lori
ga, do pintor irlandés · C~cil 
King. Un pintor que xa estivo 
neutras ocasións na cidade, e 
que é unha das figuras mais des
tacadas da arte do seu país . Ce
cil King realiza· unha obra mui 
personal, <>onstituida por unha· 
abstracción xeometrizante ·de 
grandes planos de ·cor, nos que 
decanta un equilíbrio, unha sere
nidade e un rigor plástico dificil
mente imitáveis. As quintaesen- . 
ciadas. composizóns, a perfeita e 
suxerente textura, a sabiduria·or
ganizativa, o emprego dunha cor 
personalísima fan <leste pintor 
que hoxe, en certo xeito a con
tracorrente- segue a ser fiel á 
sua liña de sempre, unha perso
nalidade importante· dentro dun
ha abstracción trascendente e 
atemporal . 

No Kiosko Alfonso, tamén en 
A Coruña, unha exposizón das 
rñais interesantes dos últimos 
meses en Galiza, a cárrego de 
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Correa Corredoira, que apresen
ta unha obra de forte expresón 
figurativo-expresionista, con re
sonáncias claramente primitivis
tas, na qtJ~ a valentia temática, 
técnica e colorística cristalizan 
nunha obra plena do noso mo-~ 
mento plástico. O debuxo é 
unha das gr-andes cualidades de 
Correa.. Un debuxo imaxinati
vo, tenso, seguro, criativo, 
cheio de riqueza e matizes ex
presivos. A temática, variada, 
desde a Crucifixión a Lindsay 
Kemp, dos nus aos retratos. Os 
formatos, oscilantes entre os 
normais e obras estreitas case 
como agullas, ou pequenos for
matos, q~e constituin anacos 
mui densos, escoilleitos, dun 
mundo de plenitude criacional. 
Correa desenvólvese ben tanto 
no lenzo como na madeira ou no 
papel. Unha exposizón que des
tacou no próprio Kiosko Alfonso 
en meio de duas mostras de pin
tores estranxeiros que pasaron, 
por fortuna, sen pena nen glóri~, 
e que nos levan a reflexionar so
bre a política "selectiva" e de di
rección do Comisário do Palácio 
de Exposizóns, señor López 
Calvo, pois as devanditas mos-=
tras, como certa parte da progra
mazón do Palácio, parece estar 
dictada: · mais por motivos de 
amiguismo que de calidade. Por 
outra parte; non se pode estar 
xogando, como xa-temos critica
do desde estas mesmas páxinas, 
con critérios "átlantísticos" na 

-
arte, traindo pintores da comisa 
atlántica europea para dar_ unha 
.impresón de galeguidade, cando 
a práctica do Palácio, e dos seus 
próprios catálogos, é reácia a 
todo signo de galeguidade. 

..._· En Vigo tivo lugar unha mos
tra do pintor Xusto Moreda. 
Moreda destaca por unha figura
zón de corte expresionista e ima
xinati vo, con elementos líricos, 
humorísticos e satíricos, na que 
sobrancean os retratos de mulle
res, talvez reais , talvez trasuntos 
imaxinativos e plásticos dun au
tor de ricas matizacións cromáti
cas, sensual e expresivo, que 
leva tras de si unha longa evolu
zón plástica ao marxe do oficia
lismo cultural. 

XA VIER SEOANE 

radio 
Rádio Nordés 

Nova enrisora 
libre· 
en Ribadeo 
A iniciativa da Asociación Cul-· 
tura! "Francisco Lanza", a co
marca de Ribadeo contará ·nos 

prox1m9s días cunha nova emi
~ sqra libre: Radio Nordés. 

Cunha po~éncia de 20 wátios 
os s~us promotores' esperan "co
brir sobradamente o termo muni
cipal". Durante a primeira fase, 
Rádio Nordés, emitirá con ca
rácter experimental, durante 
unha hora ao dia, de 13.30 a 
14.30, coa posibilidade· de repe
tir algún espácio pola tarde. 

A programación irá dedicada ... 
por un tempo de 20 minutos, a 
un espácio de revista, na que se 
incluirá todo tipo de música, no
tícias, notas, etc. 

Haberá tamén un noticieiro e 
diversos espácios, que se irán al
ternando semanalmente, sobre-o 
campo, mar, divulgación sanitá
ria, curso de lingua g~ega, asi 
como un programa elaborado 
polos rapaces do centro e co
lares da localidade. Rádio Nor
dés contará tamén con dous es
pácios de mú ica actual e un de 
música culta, xunto cunha entre
vista semanal ~n profundidade. 
Por último , alternarán outros 
programas de consumo, ecolo
xia, etc. Programación e horá
rios que poderá11 er modifica
dos en ba e á re po ta do ou
vintes. 

Eduardo Gutierrez, presidente 
da Agrupación Cultural " Fran
cisco Lanza" , indicou, como ob
xetivos principai o de reforzar 
a actividade que ven tendo até 
agora · a agrup~ción a í como 
iniciar un camiño novo de actua
ción cultural , oferecendo ao só
cios unha nova forma de expre
sión . Entre as actividade que e 
tratan de reforzar incluen e , por 
exemplo , as Xomadas Culturai 

_no meio rural organizadas de 
novo este ano despois da impor
tante acollida recebida o anterior 
ano. 

Como outro dos factores fun
damentais indican os promotore 
os de que "nunha localidade 
como esta coñécemonos todos e 
non teremos problemas para es
tar ao tanto das cousas, tanto á 
hora de transmitir CQmO á de· re-
cebir". ' 

DEMANDA DE 
·coMUNICACION NA ZONA 

Ribadeo é 'unha das zonas do 
noso país, como sucede tamén 
na Rua ou no Barco de Valdeo
rras, onde a información dos 
meios habituais chega en pési
mas condicións técnicas. Apenas 
se . escoitan emisoras de rádio, 
non chega a TVG e si a TVE 
pero via Astúrias, incluida. a 
programación rexional astun¿f!c 
na . 

Recentemente instalouse en 
Ribadeo unha emisora da 
COPE, a quen lle fora concedida 
unha das once emisoras otorga
das pola . X1.mta, e que non fora 
instalada até ag~ra . A dicer dos 

ribadenses esta emisora nori está 
a cobrir a demanda de informa
ción esperada, · ao nori cumplir 
os requisitos espec!ficados i:ia · 
concesión des tas emisoras, no 
tocante as catre horas de emi
sión local e á utilización do idio
ma galego. No seu momento fo
ran rechazadas outras .solicitudes 
como a de Rádio Ribadeo S.L. 

M.V. 

,, . 
mus1ca 

·Kortatu 
Contra 
o home do tempo 

Xa hai un me es que o eu pri
meiro Longa Duración anda por 
aí. Chámase 'Kortatu" e a por
tada do di co trae a foto dun 
mozo con txapela e unha macha
da na man . Son do último que 
sona con forza en Eu kadi e fora 
de Euskadi . De poi de ouvilo 
a ele un acaba por e convencer 
de que calquer dia ao Barrionue
vo lle salta unha tecla e empeza 
a proibir todo o rock de Eu kad.í , 

os músico , os concerto , a 
ere ta e até os nenos con chiflo. 
Qué-tal sonará na comi aria o 
tema "Hemani 15-6-84", dedica
do a "Txuria" "Kattu" e a todos 
os mortos de ÉT A durante o go
berno do PSOE? 

"Kortatu" na onda do último 
rock vasco para escoitar cunha 
marcha que non para entre cer
vexa e cervexa e "petas" e máis 
cervexa. Sonido claro entre 
"sombras verdes", residuos pun
kis comic da liña underground, 
centos de x.ovenes marxinados e 
unha martxa increibel. 

Música, música e boa, ducias 
de grupos con pesadelos de r:n~
nicomio, de chute, de pohc1a 
barrigudo. A rachar co co!Ilple
xo de Edipo, polo polvo bbre e 
contra o home do tempo que se 
empeña en presaxiar nubeiros e 
chuvia química. "A asamblea de 
chiflados xa se reuniu I a asam- · 
blea de chiflados xa decidiu: / 
mañá' sol". M.V. 
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libros 

O que vostede 
quere saber 
sobre a OTAN 
e o desarme 
e non se atreve 

a preg~ntar 
As portas do referendo-Otan e 
coas conversas USA-URSS so
bre desarme como telón de fon
do, non está demais documen
tarse sobre o tema. Non todos os 
dossiers que aparecen en revistas 
teñen credibilidade. Argumentos 
sólidos, rigurosos e estarrecedo
res poden acercarno a un dos 
tema cruciais dos nosos tem
po : a carreira de armamento , 
a hipóte e dun bombardeo nu
clear e a belixeráncia e furor 
propagandí tico e probélico de 
certo estados. Aí vai unha lista 
de bo libro , editado en Portu
gal, sobre o tema e ao alcance 
do leitores: 

"Otan, resultados e futuro". 
O libro ten como obxetivo mos
trar o Bloque Atlántico tal é 
como é na realidade, desde a sua 
fundación até o no o dias, a 
falta de perspeitivas, e o carácter 
perigo o da ua actividade. Ao 
mesmo tempo expon e un vasto 
programa de medidas como al
ternativas razonábei á política 
de bloques. 

''Dossier NATO". Orixe da 
NATO (ou sexa da OTAN) evo
lución acontecimentos caracte
rizadores as relacións co mundo 
socialista. A NATO e os serví
cio de espionaxe, a diplomácia 
do petróleo . A democrácia da 
NA TO ou algunha hist6ria dos 
eus múltiples casamento coa 

ditadura . 

"Quen amena~ a paz" . Di
vulgación de dado e feíto que 
permitan formular un xuício ob
xectivo obre a guerra e a paz 
no n o dia . 

"De armamento, quem tá 
en contra?' . A p líti a n rdea
mericana e oviética obr a ar
ma nucleare . Vi i6n compara
da e obxectiva da iniciativa de 
un e outro bando. 

"As guerras das estrelas". 
Os verdadeir obxectivo do 
plane en elab ración polo E -
tado Unido e do EEUU en re
lación ao problema do espácio 
exterior e fai e unha apreciación 
da consecuéncia fatídicas para 
os povos de todo o mundo. 

"Como afastar a amena~a 
que paira sobre Europa". Ex
po_sición pormenorizada da esén
cia das propostas soviéticas de 
paz nas negociacións soviético
norcleamericanas. 

"Armas nucleares e os seus 
· efeitos". Comunicacfóns apre

sentadas no I Encontro de Tra
balladores Científicos sobre as 
armas nucleares, celebrado en 
Portugal. 

. '1'Campos infindáveis da uti
. hza~ao pacífica da energia nu
. clear". Información sobre a ene

rxia nuclear resultante da análise 
das condjcións de viabilidade 
nos vectores técnicos-económi
cos e financieiros en Portugal, 

"Un nov9 pensamento na 

·era nuclear". "Axuiciar a gue
rra pola sua eséncia terribel e 
non por ouyir falar dela; ternos 
direito de analizar e comparar as 
diversás actitudes para .con cues
tión da guerra e da paz por parte 
dps novos P.Olíticos da America, 
da Europa Occidental e de nu
merosos paises do 3° Mundo". 

O précio .da maioria dos libros 
oscila ao redor das 300 pesetas. 
Pedidos ao apartado 4 71 de 
Vigo (sérvense contra-reembol
so). 

N.V. 

G . .. o meir · 
CULTURAL 

Celso Emílio Ferreiro 

"Longa noite 
de pedra", 
por fin unha 
edizón 
escolar 
Non é frecuente en Galiza que a 
re-edizón dunha obra literária 
traia consigo o acrecentámento 
dun material crítico auxiliar, útil 
para a sua leitura e para unha co
rrecta interpretazón. Non é fre
cuente, e isto apesar de que as 
características do público recei
tor de literatura galega variaron 
nos últimos tempos. Xa non se 
trata unicamente dun sector re
ducido e vinculado dalgunha 
maneira ao proceso de recupera
zón cultural do país, senón cun 
espectro máis amplo, conforma
do en grande medida polo mun
do escolar. Eis onde reside o in
terese de que as obras de muitos 
clásicos se apresenten nunha 
edizón na que, alén do texto lite
rário, o destinatário dispoña ta
mén da informazón básica para 
descifrar os contidos e os valo
res do mesmo. A edizón que 
hoxe comentamos cumpre . con 
estes obxectivos. De X. Mª. Al
varez Cáccamo son a introdu
zón, as notas e os comentários. 
A editorial, Ediciós do Castro. 

Muitos son a meu ver os acer
tosa desta edizón. De entre to
dos salientar dous. Primeiro, a 
sinxeleza e a clarídade expositi-· 
va do estudo inicial. En segundo 
lugar, e quizá máís importante, 
o alto contido p(1dagóxico das 
"notas e suxeréncias para o co- , 
mentário", situadas no fin de 
cada poema, e que permiten ao 
aluno achegar-se a poesia do 
<Selso Emílio con maior facilida-
de . · 

A parte introdutória inicia-se 
cim esquema da vida e da obra 
do poeta . de Celanova, seguindo 
a orde cronolóxica dos aconteci-

mentos. A continuazón es tu 
danse os .Ptincipais trazos da 

"Poética" de Celso Emílfo 
como únha introduzón pré 

via ; análise pormenorizada de 
Longa. noite de pedra. · 

Centra-se esta análise na 
"história interna e externa" do li
vro, na "intención e contido'', e 
nos "recursos estilísticos" em
pregados polo autor. Cumpre 
engadirrnos · ainda o comentário 
exaustivo do poema " "Soldado" 
que figura na parte fin.al do volµ
rne. 

Esta maneira de estruturar e 
de apresentar un texto literário e 
o aparato crítico subsidiário en
tronca coa mellor tradizón edito
rial hispánica, partirrdo do mes
mo critério que coleczón corno 
Seara Nova (dá Ed . . Comunica
~ªº) para a literatura portuguesa 
ou Clásic·os Castalia para a espa-

· ñola . · 

Quizá non sé comprenda ben 
o porqué de aparecer este tipo de 
traballo nunha coleczón como 
"Documentos para a história 
contemporánea de Galiza" e non 
noutra específicamente dedicada -
a edizón crítica de obras clásicas 
con evidentísimo mercado no 
mundo educativo. 

Para acabar devemos salientar 
o respeito ·do editor a língua em
pregada por Celso Emílio, lonxe 
da obcecazón normativizadora 
~on que ultimamente se ven lu
xando todo tipo de edizón (duvi
dosamente) crítica. Mellor do 

. que ·deformar -. seria acrecentar 
traballos sérios e pedagóxicos 
como o que realizou este grande 
poeta vigués, . X. Mª Alvarez 
Cáccamo. 

Que cunda o exernplo ! ! 
(Os nosos parabéns a edito

rial) 

AMi~t21 

publicacións 

"La MUjer 
feminista" 
Unha revista de mulleres que 

· paga a pena. "La mujer feminis
: ta", editada pola Unión de Mu:c 

lleres Feminista consegue reunir 
calidade gráfica - non unha 
cousa de outro mundo pero si 
máis que aceptabel para quen 
ndn ten relación con importantes 
grupos editoriais-, contidos 
elaborados e de boa feitura e te
mas variados e interesantes .. 

· Unha revista feminista que se 
deixar ler, unha das mellores pu.:. 
blicacións do Estado nó seu 
campo. 

No número 22, Xaneiro-Fe
breiro do 86, dossier "as mulle
res no cine" non as que adquirí-

. ron renome senon as que estive
ron d~tras da cámara, xefas de 
producción; maquilladoras etc; 
"Agrádalle, enamórao, .complá
ceo", a moderna relixión das no
vas revistas para mulleres, Dú-

. nias, Cómplices e demais; "Mo
. vendo o cu en tve"; "As saha

rauis"; '~As mulleres do partido 
liberal", dentro do repaso a si
tuación da muller dentro .dos 
partidos, sabrosas · declaració~s 
de Garrigues W alker; a _actuah
dade do movirnento feminista; 
mulleres e meios de comunica-
ción .. . 

N.V: 
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[publicacións J · 1 ·e.xp.osicions · 
~ -

FESTA DA PALABRA SILEN
CIADA 

Terceira entrega desta publica
ción coordenada por Mª Xosé 
Queizán e que parece que aca
cia unha desexada estabilidade. 

Cunha maqueta moi ordena
da - da man de Margarita 
Ledo- , este número ven espe
cialmente dedicado a Francisca 
Herrera Garrido, abrindo unha 
intención explicitada no texto 
inicial: "a nosa pretensión é in
sertar en cada número un mo
nográfico adicado a unha cria
dora, intentando analizar a sua 
obra desde as nasas perspeiti
vas de mulleres galegas". 

Ademáis deste traballo -c;ie 
vá rias autoras e cunha escolma 
de textos-, incluese unha entre- -
vista con Carvalho Calero, un 
traballo de Isabel Mouriz sobre 
as narradoras galegas e traba
llos de criación e ensaio de 
Ríos Panisse, Mª Xosé Oueizán, 
Ana Romani, Mª Xosé Canitrot, 
Mª Carmen Pérez Pais, Carmen 
Blanco, Susa Juanatey, Aman
da, Enmas Luaces, Charo Pita, 
Rita Mas, Marisé Bugallo, Ana 
António , Carys Evans, Helena 
Vi llar e Marita Otero. 

Está á venda en quiosques e 
libra rias de Galiza, pero seria 
conveniente que se publicase 
algun enderezo de referéncia . 

~·A C OPACtfO 

DE CASTELAO A BOVEDA 
Asoc. Cultural O FACHO 

A Agrupación Cultural "O Fa
cha" , como outras entidades 
culturais da cidade asediada 
desde o concello, tirou do prelo 
unha nova entrega da Revista 
Monográfica de Cultura, adica
da en exclusividade a Castelao 
e Bóveda. E unha publicación 
de pequeno formato, exquisita
mente editada. 

Entre neutros materiais in
sértase unha carta inédita de 
Castelao a Ramón Vilar Ponte 
con motivo do exílio gaditano 
de Bóveda. Dibuxos, caricatu
ras, fotografías e unha escolma 
P<?ética, completan o vólume. 
Podese pedir a: A.C. O FACHO 
- R/ Fe,9eríco Tápia, 12-1º C - A 
CORUNA - (Galiza). 

[ convocatórias 
PREMIO 
"MANUEL CASADO NIETO" 

O vindeiro 24 de febreiro vaise • 
fallar en Barcelona o 1 Prémio 
d~ Narrativa "Manuel Casado 
Nieto", instituido polo Centro 
Galega. O xurado do prémio 
está composto por: Basílio Lo-
sada, _Xoan Manuel Casado, 
O!eg~no Sotelo Blanco, Sabino 
Garci~ González, Xesús Gonzá
lez Gomez e Amélia Rodríguez. 

11 ANIVERSARIO . 
DA GALERIA ARRACADA 

Con motivo de levar xa dous 
anos_ aberta . ao público, esta 
galena de Arte coruñesa, fai 
unha mostra que recolle obras 
de Fidel Vidal, Manuel Facal 
Pérez Porto, Alberto Campo. Al~ 
fonso Abelenda, Xusto Moreda 
Maria Angulo, Daniel de Labra' 
García Gesto, González Lamat~ 
e Márgara Hernández. 

A exposición está aberta até 
o 22 de Febreiro. (ARRACADA
Zap_ateria, 4-Cidade Vella-A CO
RUNA). 

FOTOGRAFOS POLA PAZ 

O dia 14 de Febreiro, inaugúra
se no local do ATENEO de A 
Coruña a mostra de "Fotógra
fos pola PAZ". Cóntase coa 
participación de: 

Xose Abad, M. Sendón, Vic
tor Vaqueiro, Xan Piñon, X.L. 
Suarez, Delmi Alvarez, Julio 
Correa, M. Vilariño, Vari Cara
mes, Luis Gaiol, X. Albán, Xan 
Carballa, Xurxo Lobato, Piti 
Maians, Santiago Mato, Tino 
Viz, Chus García, Moncho 
Rama. 

No acto da inauguración ha
berá un recital de poemas de 
Antón Reixa e Xose Luis Men
dez Ferrin. O primeiro apresen
ta o libro "Hª do Rock and Roll" 
premio da Universidade, 1985. 

Esta mostra estará aberta 
até o dia 28 de Febreiro e logo 
sera itinerante por toda Galicia. 

1 actos 
ANIMACION CULTURAL 
DO INSTITUTO 
DE CANGAS 

Dentro do amplo e variado es
pectro de actividades recreati " 
vo-culturais que se imparten no 
l.B. " María Soliño" (Danza, tea
tro, cerámica, coro, taekwondo, 
deportes de sala, serigrafia, 
axedrez, ping-pong, fotografía) 
hai que engadir a instalación 
dun invernadeiro que pretende 
acadar, en principio, os seguin
tes obxectivos: 

1°. Criación dun viveiro de 
plantas. 

2°. Formación dun grupo de 
xardineria dedicado a repoboar 
e ornamentar con árbores e flo
res as instalacións do Instituto 
e os seus arredores. 

3°. Comprobación práctica de 
contidos teóricos da programa
ción de Botánica. 

4°. Experimentación indivi
dualizada e colectiva. 

5°. Familiarización con activi
dades próprias do invernadeiro 
e as prácticas de poda e enxer
tos. 

Na actualidade hai un grupo 
de 25 alumnos que están facen
do os s~us primeiros traballos 
dirixidos polo Seminário de 
Ciéncias Naturais e pediron, 
para a sua financiación, axudas · 
á Excma. Diputación Provincial, 
e á Xunta de Galícia, através da 
sua Delegación Provincial. 

Asimesmo indícannos que en 
breve, e se dispoñen de finan
ciación suficiente, instalarán 
duas colmeas co que se inicia
rán tamén actividades de api
cultura. 

O l.B. está instalado no Mon
te Carrasco e o pasado ano a 
Xunta Veciñal de Montes de 
darbo ·xa plantou nos seus arre
dores 1300 carballos e 600 cas
tiñeiros con participación direc
ta de todo o alumnado que este · 
ano axudará nos labores de 
rega e limpeza. 

AXllf DA 
J convocatórias 

CICLO SOBRE PACIFISMO 
E OTAN 

Organizádo pala Comisión pala 
-Paz do Ateneo coruñés a orga
nizar un ciclo de conf.eréncias 
sobre Pacifismo e o debate so
bre a OTAN. 

José Mª Mohedano pronun
ciará unha conferéncia o próxi
mo dia 17 sobre "OTAN e liber
tades", Ramón Tamames esta- . 
rá o próximo dia 25 para falar 
de "lmplicacións da permanén
cia na OTAN" O Almirante 
Rosa Cutinho falara sobre "A 
~ljanza AtlántiCC! e as implica
c1ons para os pavos da Penifl
sula Ibérica", esta conferéncia 
será o venres 28 e o 7 de Marzo 
o ex-membro da UMD, Luis 
Otero talara sobre "Exército e 
Paz". · 

Os áctos inauguranse coa-ex
posición "11 MOSTRA DE FOTO
GRAFOS POLA PAZ". 

BRIGADAS A NICARAGUA _,, 
O Comité de Soplidaridade 

cqn América Latina (C.O.S.A.L.) 
anúncia a formación de briga
das de traballo con saida os 
días 4 de Febreiro e 4 de Marza 
para Nicarágua. Os custes da 
yiaxe son de 108.000 pesetas a 
ingresar en: C/C 1530, Ax. 1221, 
do Banco Hispanoamericano 
de Madrid. 

Para máis información prega
mos dirixirse á Comisión .de 
Brigadas do Comité de Solida
ridade con Nicarágua, tel. (91) 
431 27 95, os sábados pola tar
de, ou ao C.0.S.A.L., Apartado 
170 de Compostela. 

CURSOS pA XUNTA 

O C:urso S~perior de Psicopato
lox1a do Lm~uaxe lhfantil e Lo
gopédia, dirixido 'polo profesor 
Alfonso Barca Lozano, celebra
rase na Escola Oficial de Idio
mas de A Coruña, durante os 
próximos meses de Marzo 
Abril e Maio, coa colaboració~ 
da Consellaria de Educación e 
Cultura, da Universidade de 
Santiago e o axuntamento co
ruñés. 

Os cursos itinerários Xeolóxi
cos e Procesos Biolóxicos Here
ditários destinados a profeso
res de Bacharelato, e organiza- · 
dos pala Dirección Xeral de En
sinanzas Médias, celebranse en 
Abril-Maio e Febreiro-Marzo 
respectivamente, en Santiago 
de Compostela. 

, Todos os Centros Docentes Pri
vados de Galiza que desexen 
acollerse ao réxime de concer
tos, a partir do curso 1986-87 
solicitarano á Consellaria d~ 
Educación e Cultura, através da 
Delegación provincial corres
pondente, antes do próximo 
dia 15 de Febreiro. 

l xeroglífico N.VJ 

500 A 
D 

XULLO 
Q 

-Onde puxeches o caixón 
SOLUCION AO _ \. 
DO NUMERO ANTERIOR ' 
Hai diferénc\a entré eles .. 

.ARTE GALICIA 
Revista de información· de las 

· Artes Plásticas. Ven de saír do 
prelo, o pasado mes de nadal, 

- un novo exemplar, o número 
_ 14, da revista editada en Ferrol: 
Art~ Galicia. Sobrancean nela 
traballos relaciónados con di
versas facetas da nasa realida-
de plástica: O Museu de Bel as 
Artes de A Coruña, a causa do 
seu 'abandono oficial, Alberto 
Datas, Luis Caruncho, Segundo 
Hevia, Laxeiro, a criación da 
galería Gruporzán, entrevis a 
con Carlos Martín.ez Barbeito, 
Ero~ -e a Natureza na Arte. A re
vista está .dirixida por Carlos 
Barcón, e canta cun nutrido 
grupo de colaboradores entre 
os que figuran Fernando Mon, 
Carlos Areán, García Bayón., · 
Costa Clavel! ; Eliseo Alonso, J. 
Leyra Domínguez, Roberto Ta- -
boada, Javier de la Rosa, Anxe
les Penas, Merchét ... 

os PETOS DE ANIMAS EN OU
RENSE 
Cuadernos d~ Area de Arte/Co
municación. Seminário de Es
tudos Galegas. Ed. do Castro 
1985. Importante publicazón 
~gnográfica sobre . un aspecto 
importante ~a nosa arte popu
lar. Presentazón a cárrego de 
Manuel Menor: Currás. Umiar 
por Xaquin Lorenzo. Colabora
zóns de Begoña Bas, F. Fariña 
Busto, Manuel María e Felipe 
Senén. Coordina: Andaina. As 
fotografias foron realizadas por 
Félix Romero de lbarra. O texto 
destaca, alén dos textos, palas 
205 ilustracións a negro e cor, 
que fan desta obra un docu
mento esencial para o. 'coñeci
mento do t~ma. 

XA VIER SEOANE 

convocatórias 

111 CONCURSO 
FOTOGRAFICO SOBRE 

O ANTROIDO 

-BASES-

1º. Tema exclusivo: O Antroi-
do. -

2°. Número de obras: Un má
ximo de 5 fotografías por parti
cipante, podendo ser en Branca 

. e Negro, a Cor ou en calquer 
outra técnica sobre papel foto
gráfico. Admítense diapositi
vas. 

3º. Tamaño das obras: Míni
mo de 18 x 24 cm. Ao dorso-de 
cada fotografía farase constar o 
seu título e máis o nome e o 

·enderezo do autor. 
4°. Prémios: 

1°. Trofeo e 8.000 pta. en metá-
lico. -
2º. Trofeo ·e 4.000 pta. en metá
lico. 
3°. Trofeo e 2.500 pta. en metá-
lico. · 
4º. Prémio Especial á mellar fo
tografía que recolla algun as
pecto do Antroido de Viveiro: 
Trofeo Foto Carlos. 
. 5º. Envios: As fotografías en

v1aranse a Foto Carlos (r/Pérez 
das Mariñas, 5-Viveiro) ou á 
A.C. . . 
Sementeira (Vieira, 13-Viveiro) 
antes do 6 de Marzo. 

6º O fallo do Xurado, forma
do por mer:nbros da Agrupa- .· 
ción Fotográfica Luguesa, dara
se a coñecer o 8 de Marzo do 

.1986. Este xurado poderá de
clarar deserto calquera dos 
Prémios estabelecidos. 

7º. Todas as fotografias apre
sentadas pasarán á disposición 
da A.C. Sementefra e serán ex
postas posteriormente. 

_ Agru¡:;>ación Cultural 
"SEMENTEIRA" 

\ 
prensa Ubre . . 

. ~~t23 

(ven da páxir:ia 13) 

rán sobre os paises que te
ñen misiles, pois facer o 
contrario, seria --como 

-din os arxentinos- "gas
tar pólvora · en chiman- · 
c?s",_ que _é un páxaro que 
nin s1quera yal para ester-
co. . 

E logo que é o que te
rnos qué facer? A cousa 
está ben clara: OTAN non . 
e bases fóra. · 

NOTA AOS MEUS LEITO
RES: Un dia dixen.: o -peor 
dos parbos non é que se
xan parbos senón que eles 
pensan que non son pa~ 
bo~. ··Fai dias fuxindo dun . 
parbo - inocente, botei 
unha CARREIRA, e arran-

. coume o parbo máis· par
bo de todos o.s parbos. Ta
mén é mala sdrte. 

(ven da derradeira páxina) 

tas vasos esquezan as puras 
traicións de loita poi-a liber
dade, que foron sempre a 
mellar gala do pobo irlandés. 
Esta defección somentes 
pode esplicarse poi-o desco
ñecimiento da verdadeira si
ñi~icación .da guerra civil hes
pañola, provocada por uns· 
militares imperialistas ·sen 
máis lei que o seu odio a li
berdade dos hdmes e dos po-
bos. · 

Nós, diputados da Galiza ·' 
.. no · Parlamento da Repúblic¡::¡ 

hespañola, elexidos libre e 
clamorosamente poi-o naso 
pobo~ fund~dores dó '~Parti
~o gale~,uista"; me.n:ibros das 
1nst1tuc1ons de cultura que ei
salten as riláis puras ~sencias 
da raza comú-n; seguidores 
devotos i emocioados das va
sas loitas poi-a liberdade, di
riximo-vos estas verbas que 

_queren ser queixa e chama· 
mento. 

A queixa fica xa eispresada. 
O chainamento é este: 

IRMANS IRLANDESES 

Ningún irlandés leal a súa Pa
tria pode axudar, nen dentro 
nen fara dos seus lindeiros, 
aos imperialistas arrasadores 
das pequenas nacionalida
des. E_sabedes que as forzas 
que loitan ·contra o Poder le
xítimo da República hespaño
lá representan o máis bárba: 
ro, cruel e retrógrado dos im
perialismos europeos. 
. Ningún irlandés~ que se 

S!nta avencellado a comuni
dade dos pobos celtas, pode 
axudar aos militaristas hes
pañoles,- sometedores do 

·pobo de Galiza, outa repre
sentación da comu-nidade tél
tig_a n~ lbéria. o amor a pro
pria l1berdade nacional non 
pode conduci.r máis que ao 
amor as liberdades naciona
les dos demáis pobos do 
mundo; máis ainda se, como 
ocurre neste caso, 'ese ·pobo · 
.está unido a unha común tra
dición espiritual e racial nas
cida nos abrentes da Hesto
ria. 

Retirade toda axuda aos 
rebeldes hespañoles. Axuda
de ao Goberno lexítimo da 
República hespañola, porque 
o seu trunfo será o trunfo das 
nacionalidádes ibéricas, ·entre 
elas da vasa irmán Galiza. . 

Poi-a memoria dos miles 
de irmáns de raza asesina
~OS, e p~ra impedir que se
nan asesinados moitos máis. 

Pídenvolo: 
Alfonso R. Castelao e Ra

món Suárez Picallo, Diputa
dos ~aleguistas nas Cortes da 
Republica hespañola. - . 

Pregamos á colonia galega 
de.New-York que traduza este 
manifesto no · inglés e que o 
faga ·coñecer aos emigrados 
irlandeses que residen en 
Norte-América. ' · 

("Nova Galiza_Nº 1 (5 abril 1937]). 
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Mu·nicipa·lia 
MANUEL RIVAS 

.P~pe Dopeso mirou o seu pro-
- pro retrato colgado na parede 

e preguntouse a si mesmo: 
"¿ Ouen pode ter dúbidas dun 
home como este?". Non había 
ninguén no seu despacho de 
xefe da oposición no -concello 
coruñés asi que respbndeu o 
s~u e~o: "Non, Pepe, non hai 
f]l_nauen que che gañe a coru-
nes9'. · · 
Nes~s e.staba Dopeso cando 

p~l.a sua f1estra do palacio mu
nicipal v1u caer un -avión de 
papeL A. aeronave planeou 
ele·gantemente e foi aterrizar 
na gorra dun ~arda. , ''Pobre 
Paco", pensou, 'outra vez ob
ses1ionado con A lvedro". 

-~ 

Non, tiña ocupacións urxen
tes asJ que decidiu acudir a 
conso lar ao alcalde. Paco case 
~horaba. ·Extrañamente, sosti
na nas mans un carabel que ia 
des~ollando. "¿Oso u alguén · 
dub1dar do teu coruñ1esismo ...,... 
amigo Paco? ¿Acaso vo lven ~. 
?,tacar os profetas -do Non?". 

Non Pepe, ·esta vez non se 
trata da conspiración tecida 
polo arcebispo de Composfe.,. 
la, Cousel·o e mailos naciona
listas. Acabo de recibir o m ilé
simo an6nimo decindome que 
son . menos socia lista ca ti e 
que si eu son socia lista Isabel 
~~es ley é marxista- leniihi1sta 
lma pro-china", mlllsitou Paico 
entre sa loucos. 

· Dopeso tamén se sentiu t ris
te. B tiña problemas seme
Hantes de identidade. ''Diñ1 
que ·non s,on oposición, Paco,, 
que me -ies no pa¡po". Mirou 
pma o afectado allcallde e deci
dliu darlle unha alegriía . " Paco~ 
eres un auté1111t ico socia 1 ista 
dí·~1ocho eu q¡ue son, ·a oposi~ 
cion''. " qra~ias,I Pep~· ,, eres 
u11lha autentica oposm1on, dí- -
1gioch o eu1 que soln o goberno". 
Deronse u11 abrazo e selaron 
a_s:i die n.ovo o seu pact o histó
nGo.. Polos teHado:s andaban 
como ·gatos os p mfo~as do 
Non. 

A TVG pode s•elí Lmh.a fonte i 11es
.g~o:tá lb e ll de m aterial ¡piara 1esta sec
c1110.11111 ou ¡f!Jaira a 1rievis:ta ·de ·humor 
'"'Can sen Do1110". 

A, d icció 111 da lg uns presentado-
11nes, 1e .pe111osa. Se,·g ·1.1111e111 d í1ci 111 do tr.a
d111 J1i:oc>1 ,e, re¡p1H!l1duixo ·en llug1ar do co-. 
111~e ci:o traduciu e· 1reproduciu. Es
ta 11 da !i!'~, 1q1ue· daiHe con e'xpresións 
oo~o·: vou1 a ~ 1e'va r"', "ven .a mi
rar ien luga r de 'vou levar' ou 
'v,?11L1 :mi1rar'. íl 1g¡ual que nmii se pro-
1111111J111111cm1 o ,m,e:sm o '"ó p•1eich1e··" con 
aoelílto 1 no "o" que '"o peche.''' sen 
ace 11111to~ llMiOblem a qlllle 1ev1irtarían se 
1e::s1c1rieh e:se·n ·'"',ao p,1eclirlet",. 

• _ lls1o _1rum suir·p·remfo 1ir;andó 1es-
1ir:0itamos a eses ¡p.resentado,rr,es-,as 
11?ofos ambi·e·nrte:s ,composte,ll án s,, 
fa l~ aindo1 "ª 01 s:e1u lh 1e~pañ1ol 1e "des
cansando" do 11torme1r111io que debe 
s1e.r parn1 eles 11trmta1r de talar llJl rns 
miru.11tiírrn11oi:s, 1en !gah.~·1910· .. Oué t raba llli -
1110 dá gañar a vídla!I 

, c.v. 
1fc:om,p·oste~a) 

Castelao: 
"Os .~h~mados" ~acionalistas" hespañois 
asesinaron a ·escntores, · 
pintores, xornalista·s, obreiros ... " 
Seguindo coa publicación de 

textos saídos da man de, 
Alfonso Daniel Rodríguez · 

C<:lstelao, ·escollem_os este que, 
ba1xo o titulo de "Aos patriotas 

irlandeses-Manifesto dos 
Diputados-Galeguistas" asinou 
el con Ramón Suárez Picallo, e 

·que se publ'icabé;I nos primeiros 
números de "Nova (Jaliza", o 

Boletín Quincenal dos Escritores 
Galegas Antifeixistas. 

AS NOSAS ASPl'RAciONS 

Con estes tíduos podemos chamarvos ir
m~ns e como irmáns que_remos que es
co1tedes ~s n~sas queixas(. .. ) 

Somos r:iac1onallstas galegas e loita
mos poi-a _l1berdade da nasa patria asoba
llada. Gal1za ten todal-as características 
dunha ·nacion~lid'ade, e assistíndonos o 
d_ereito a ei~ixir unha ntotal independen
cia,, .nor:i qu1xemos tronzar os vencellos 
pollt1cos que dende fa¡ séculas xunguen 
a nasa terra ao resto da Hespaña e lfimitá
monos a reclamar garantías legáles para 
o d~sen~olo natural da nosa cultura. Os 
nac1onal1sta_s galegos loitá1bamos, pois, 
contra un sistema -o sistema unitario e 
centralis~a que importaron as dinastías 
estranxeiras dos Austrias e Borbóns- e 
a~e!ábamos, simplementes, un troque de 
rex1me c:apaz de devolver Hespaña ao seu 
ser trad1c1onal. qs nacionatistas galegas 
quer!am~s segiUlr .. senda hespanoles e 

· co11s_1derabamos o separatismo como un 
mov1mento de desesperación que so
menJes. abrazaríam?s no caso de que a 
Repu.~lh ca 11011 abo l1se os procedimentos 
as1m1 l1stas da monarquía. ~sta actitude 
val_eunos por pai:te dos monárquicos o al
cuno de separ?t1stas que nós aceptamos 
porgue en real1dade queríamos vivir arre
ciado~,. da súa fa lsa concepción da patria. 

G_aJ1za _con Catalunya i Euzkadi -as tres 
nc;ic1onahdades asoballadas- aspiraban a 
u nha estructuración federativa do Estado 
que os partidos republicáns propuñaban 
nos seus. programas. os programas non 
se complrron ao derrubarse a monarquía 
porque ainda pesaban os tópicos da fals~ 
~es~ori a de España; perb .-as <Gortes cons
t1tumte.s da Repú~lica déronnos a posibili
dade de conquerir unha autonomía políti
co:-adm inistrativa a condición de que a 
maioría dos Concellos propuxeran un Es
tatuto e logo fose aprobado en plebiscito 
popu lar poi-os. dous terci~,s do corpo 
electoral. Os d1pu1tados nac iona listas de 
C~tahmya, Euzkad i e Ga liza, dispois de 
lo1tar no P~rlamento contra os p,artidarios 
d.~ :ve·l !1·0 sistema, ap,robamos a Constitu
cio 111, e os nosos partidos mant ivéronse fi
deles a nova Lei fu ndamental do Estado. 

Catal1uinya lo1J1rnu a súa autonomía en · 
canto se promulgou a Constit1uéióin. O Es~ 
tatuto autonómico de Euzkadi foi aproba
~o po-las Cortes act t.1aes. O Estado de Ga
ll11za 11Jf0Se11tou se as Corties o dia 1.5 de xu
' 1 1 ~, tr~s dJas antes de estaiar a g1.rnr ra ci
vd .• dl1spo1s de c.o~pUir e.o máis· riguroso 
es~ru po as co11 d1c1ons que a Constrtuci'ón 
esmxe .. Das hes: 11m:::ícmallidades somentes 
Galiza fica sen liberdades e ' desta vez 
ma ~iriza~a JJer uns verdugos aO" servizo 
do rmpenia llsmo estrnnxeiiro . 
, Vela~ i l.l!líll d1os: m,111 i011ti111os q¡ue os militares 
hespa~o1 les es·grnnn11e11 pa ira xúsfüi car o 
seu cn m e. 

MOnvos, IDA, S.UB!lEVACll!ON 

Aparte do "í!1o1tívo patlíi ~·tico" esgrimen 
outr~)S dm..1 s,, 1·goal1m e11te mxustificados : o 
motivo econ.óm i1co 1e !JI rellixioso. 

A P9tria dos chamados rnacional istas 
hespanoles é unha abstracción momifica
d? que se re~lbeu da veciñ a franza, e coa 
su~ concepc11on do !Estado rnduciron IHes
pana a _tnsj e condící~I'! die. potencia sin 
peso nmgun na ¡polrt11ca mtem acíonal. 
Af~rr_a_dos ac proc:edimento das vio lenzas 
as1m 1hstas díspoñiiia1nse ai percler ·c atahm
ya, Euzkadi e Ga líza como perderon Por
tugal; e n. tr~gues a nosa(iconoepción do 
~stado af 1 nc.afomis·e nas r1e,a lída1des hespa
nol1as, rias esperencias hes1tó ricas e nas 

posibilld~~es. d!-Jnha política nova, rexida 
po-las ma1s nidias normas da Democracia 
popular: réxime de Concello aberto na 
parroquia rural, plebiscito, in iciativa , refe
~endLJIT_l e recall, para que o pobo intervi-

. nese directamente na dirección da vida 
pública. Arelábamos que Portugal volve
se a nós voluntariamente para formar a 
Confederación ibérica, e poi-o tanto soñá
bamo_s cunha Hespaña meirande. 

Os intereses económicos que defenden 
os nemigos do pobo redúcense a unha 
co_bi~a desmedida, a uns privilexos ana
cronicos de erase, a un desexo de vivir 
sen treballas nen cavilacións. Culminou o 
seu arrebato coa chamada lei de Refor
ma Agraria, que era cristianísima e respe
tuosa para os pequenos propietarios i en 
x~ral ~a_r,a a pr?pieda?e que comprise a 
sua m1s1~n SC!c1al. Gal1za,_ país de peque
'::'º? propietarios campesinos e de mari
ne1ros que traballan ainda en comunida
de, concretou no Estatuto, que se ía ím- -
plantar cando xurdeu a traición militaris
ta, un conxunto de normas xurídicas pro
tectoras da pequena propiedade, conside
rad~ co~o instrumento de traballo; e os 
parbdos int,~wantes do Frente Popular -
sen escepc1on a_l~u~ha- é!POiaron esas 
norrna.s en a~en~1on a peculiar morfo,loxía 
social 1 econom1ca de Galiza. Os facciosos 
cando falan da propiedade que eles din 
protex~r, non ~e refi~en a esta propíeda
de; ref 11rense a pr~p1edade dos grandes 
terratenentes sem1feudales, escravizado
res e fameadores dunha inxente moitedu
n:ie campesiña en Extremadura, Andalu
c_1a e nas c;astelas. Esa. propiedade contra
ria a toda idea de xust1c1a social contraria 
a paz civil das sociedades humáns e con
traria aos máis enxebres principios da 
mora,I cristián, é a que defenden as forzas 
do tr~idor, Franco. Pasade os ollos pól-a 
Const1tuc1on da República hespañola -
causa do erguemento crimina l- e ollare
des que obedece a un criterio ainda bur
gué~ .dos republicáns que para persistir 
n_ec~s1ta~a o concurso dunha xusticia so
cial 111sp 11rada no cristianismo. 

A Eirexa católica en Hespaña quería 
ser dona do Estado e pouco a pouco foise 
trocando en nemiga do pobo traballador. 
~~ sanc~i ?t 1ías eran centros de conspira
c1on pol1t1ca onde se tramaban todol-os 
atentados a Repúbl ica liberal e democráti
ca. Os cató licos verdadeiramente cris
t~áns er~n consiclerados como adver~a
rno~ terribles. Ta~to que en Galiza foron 

' f~. s r lados ou asesrn,ados, sen ningún xui
cm, cerd os de catolicos demócratas in
cruso al.gím sacerdote1 porque protésta
ro111 contra o, feito inaudito de que a hám
pa sarraoena -os mauros traídos a Gali
za . po-los t raidores- chegaran en ade
mán de conquist a deica as pédras sagras · 
que gardan as cinzas do ·Apóstolo Sant
iago, na cibdade augusta de Compostela, 
a gror iosa Xerusalém de Ocidente. E ·no 
cato lidsimo País Vasco as forzas de Fran
co asesinaron a moitísimos sacerdotes 
porque, avencell lados aos sentimentos 
democrátíc iJos de 'pobo ,en que exercían o 
seu sa_gro mi nisterio, est aban espiritual~ 

men_te. a carón do Governo lexífimo da 
Republ!ca e do Gob~rno autónomo de 
Euzka~1. Compre decir que a República 
n~n ,f1re~ os ~entimentos relixiosos de 
ningun c1bdadan nen aminguou a liberda
d~ espritual da Eirexa católica . Alí onde a 
E1rexa estaba compenetrada cos anceios 
do pobo mereceu o respeto de todos 
~~onda de~ir que en Euzkadi os actos re~ 
l1~1osos rev isten hoxe a solemnidade pú
blica dos mellares tempos, que no actual 
Go~erno hai ministros catolicos e que 
mo1tos sacerdotes loitan a nosa veira . 

¿ Ouén incírrou aos militares para que 
se erguesen contra as leis do Estado e 
contra o Poder constituído? Os cregos e 
o~ terratenentes. As tres forzas que afun
~}ron o pobo hespañol na barbarie na 
1noranza e na miseria - militarismo éleri
calismo e feud~lismo-:- pre~~nden 'agora 
salvar a Hespana da infecc1on comunis
ta!. .. 
_ -Non, ha! que decir que o pobo hespa· 
nol esta 101tar:ido poi-a líberdade, sim ple
mente poi-a l1berdade; pero compre afir· 
mar que, aparte dos móviles inconfesa
bl~~ e sempre egoístas que moveron aos 
n:i 1l1tares a provocar esta ~uerra civ il ei
s1ste o móvil " patriótico' creado p

1

ol -a 
concesión das autonomías. O temor de 
que Cat_alunya, Euzkadi e Galiza disfruta· 
ran de llberdade levou a decir a Calvo So
te lo -cabeza do movimento fe ixista
gue preferia una España roja a una Espa
na rota. 
. c.reemos que estes antecedentes son 
indispensables para que os patriotas ir
lanc!eses comprendan mellar as nosas 
que1xas (. .. ) 

AS NOSAS OUEIXAS 
A IRLANDA 

País b!!n; agora somos nós, os ce ltas 
da Hespana, os que sofrímos aldraxes e 
amrtirios cando vós xa gozades de liber
dade, cando xa podedes presentarvos di
namente no mundo para tomar parte no 
concerto dos pobos libres. Galiza está en 
poder dos m ilitares facc iosos porque ain
da_ non dispoñíamos dun Goberno pro
l?ílO e po_r9ue as nosas masas campesi
nas non_ tinan armas para se defenderen. 
Os facciosos masacraron impuñemente 
ao naso pobo indefenso. Chegan a varios 
miles os asesinatos que cometeron. Non 
somentes asesinan homes ; matan e al
draxan mulleres. Os militares facciosos 
ordenan fusilamentos sen prév ia forma
ciór:i , d~ causa, como pode verse nos seus 
per1od1cos. os galegos afiliados a partidos 
do Frente popular - todos autonomis
tas- morreron indefensos a man dos fei
xistas, por orde das autoridades ou asesi
nados por bandas de foraxidos. Para re
co~stru i r o fogar desfeito non-os queda 
ma1~ . que a reserva dos emigrados en 
Amenca, que suman a quinta parte da 
nasa poboación total. 
_ Os cha_mados "nacionalistas" hespa· 
noles asesrn~ron a escritores, poetas, pin· 
tares, xornal1stas, profesores, escolantes, 
estudante_s, _funcionarios públicos, obrei
ros espec1a.l1zados, peritos e técnicos nos 
problemas agropecuarios: Eran estes na
sos mártires outísímo espoñente da re· 
nascencia de Galíza, orgulo e groria da 
espritualidade da nasa estirpe céltiga . An
tre eles contábanse os traductores á no
saz língua dos poemas de Yeats e James 
Joyce. 

Pois ben, irmán,s de Irlanda: Sabemos 
que _un sector de opinión do voso país, 

- man1féstase en favor dos imperialistas 
hespañoles, en favor dos que queren con· 
servar unha Hespaña feudal, escravizado
ra da individualidade humán, sometedora 
das vellas nacionalidades ibéricas e poi -o 
tan~o da nasa Galiza celta. Compraba· 
mos, con íntima door, que a veira da pa· 
ganía do nazismo alemán, que á veira dos 
mauros mercenarios e dos hampóns do 
Tercio, violadores de todas as leis hu
máns e divinas, traidores a todal-as Pa· 
trias, hai fillos de Irlanda loitarido contra 
nós, contra o Goberno lexítimo da Repú· 
blica, representante do ' pobo hespañol, 
ou mellor ainda -porque esa é a súa siñi· 
ficación- representante ndos pobos his· 
pánicos. Aos galegas nacionalistas, dóího 
que algúns compatriot~s .vosos esquezan 

(pasa á páxina anterior) 

o 

fa 
(pá> 


	ANT 19860213-0286-0001
	ANT 19860213-0286-0002
	ANT 19860213-0286-0003
	ANT 19860213-0286-0004
	ANT 19860213-0286-0005
	ANT 19860213-0286-0006
	ANT 19860213-0286-0007
	ANT 19860213-0286-0008
	ANT 19860213-0286-0009
	ANT 19860213-0286-0010
	ANT 19860213-0286-0011
	ANT 19860213-0286-0012
	ANT 19860213-0286-0013
	ANT 19860213-0286-0014
	ANT 19860213-0286-0015
	ANT 19860213-0286-0016
	ANT 19860213-0286-0017
	ANT 19860213-0286-0018
	ANT 19860213-0286-0019
	ANT 19860213-0286-0020
	ANT 19860213-0286-0021
	ANT 19860213-0286-0022
	ANT 19860213-0286-0023
	ANT 19860213-0286-0024

