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Gafiou a propaQanda·
A marxe de votos que separou en
a unha convocatória se non tivetodo o Estado español o "si" do
se unha mínima certeza de, pon"non", hai que considera la coma
do todos os ineios · en xogo, pounha vitória · dos meios de comuder tirar unha maioria de votos
nicación. Foron eles, manexados
favorébeis á sua pqstura.
polos intereses gubernamentais e
Pero este · ref~rendo cambiou
multinacionais, os verdadeiros
rñoitas causas. Hai quen di, desprotagonistas dunha campaña tode a direita e desde a esquerda,
talmente desequilibrada onde os
que algo non será igual a partir
primeiros tiveron todos -os resorde agora. Durante os dias que
tes á sua disposición e os segunprecederon ao 12 de Marzo endos movéronse na máis absol~frentár~nse duas _opcións .que
precariedade.
~aparec1an outra vez como 1rre,
· conciliábeis; era o remedo, ·máis
Unha vitória, fraguada en base
ou menos, dos que apoiaban o
ao amordazamento das conciénrupturisrno e os que se subiron
cias cidadanas que se vi ron
ao tarro .da reforma, c·an tránsfuameazadás, bombardeadas con
gas para una e outra parte.
inumerábeis calamidades de non
Levou este · referendo a moitos
gañar a posición mantida polo
militantes, desencantados, cansagoberno, que en todos os refedos, ou "pasotas", outravolta á
renc:fos coñecidos, agás .no caso
acción política, á esperanza, á miuruguaio, sempre foi amplamenlitáncia. Nas .cafetarias e nos
te favorábel aos convocante~.
"pubs" voltaron as discusións de
Non ~.e teria arriscado o PSOE ·
política.: Novas xeracións traballa-

ron cóbado con cóbado con vellos militarites "retirados". A vitórioa moral foi ·d eles, foi do "non"
militante contraposto .ao cliénteJismo e á·dependéncia e subordinación ao poder, que clarificou as
.causas e deixou os bandos máis
aclarados, cunhas clases pasivas
ou pensionistas que apoiaron ao
goberno, segundo os inquéritos
realizados.
A loita pola paz vai estar máis
difícil que se o "non" fose maioria; orabén, o asunto das bases,
nordeamericanas, as que pretenden instalar de novo, e as xa presentes, e a posición ·anti-OTAN
vai seguir presente no pavo, pois
son xa moitas persoas as que se
deron canta de que a .sobrevivéncia depende do pacifismo. Un referendo non é nada definitivo
cando se xoga o futuro da humanidade.
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PE CARNOTA A USA

tenho comigo a tua carta a El País,
tas formas de intoxicac;om da opi- .
fica que nom tem que sentir-se crimas nom necessito olhá-la de
niorn pública para impedir se proticado por mim, como ti pretennovo para reafirmar-me em que ti
duzisse o que mais lhe preocupaXan está a preparar o pasaporte
des, todo aquel que escreveu, escando
opinavas
sobre
a
conveva
a
oligarquia
espanhola
nesse
cando inda non hai moito que
creve, ou ponsa escrever algo para
niencia
de
que
se
disolvesse·o
Beintre: um forte ascenso eleitoral
lle deron a cartilla militar; hai
El País. Essa argúcia dialéctica a
neg~ nom o fazias a título particudo nacionalismo rupturista. Em
que recorres, de intentar convenque dicer que Xan librou da mili
lar
senom
em
nome
de
todo
o
indo
verdadeiró
nacionarealidade
cer aos leitores de que eu estou
no Exército español como por
dependentismo
galega.
Davas
a
lismo,
porque
o
de
Coalic;om
Gale"tam chiflado" que meto no caso
favor institucional, inda que e figa ... já vemos em que se está queentender claramente que a opidos elementos pouco éticos e palio de viúva e na sua casa non
.
nio_
m
__
de
que
o
Benegá
devia
estu_
dando
aquilo
de
fagamo-nos
resrapoliciais a todo aquél que colahai recursos económicos. Xan
dar a sua autodisoluc;om era unápetar; e o nacionalismo de EGborou ou colabora com El País,
anda amañando cunha entidade
nime
nas
filas
independentistas.
PSG
nom
lhe
mete
medo
nem
as
como
aes mesmissimos Beiras e
de aforro un .documento no que
Se os do ANT tivéram '6- amabilivelhas beatas.
Sastre, dem.onstra que nom és
se acredita que ten cartas dadade e a possibilidade de publicar
Agóra que está a cair o día do
parvo, pero também mui pouca
- bando como para ir de turista a
' inteira a tua carta ao El País ao
Referéndum, poderemc:.is compr.oética.
lanquilándia; estes son favores
tempo que esta minha, seria fácil
var .como El País bota os restos
Um caso espezial é a tua refeque as Caixas e Bancos _desta
comprovar como "na prática",
para ajudar ao governo a ganhárencia aos ex-corripanheiros do
zona están acostumados a facer
erssa verba que ti tanto gastas de
lo, a nom ser que considere imPCE(r). Estranha-me muito que ti
cun macc;1bro sorriso caciquil..
usar, actuavas de portavoz de
possivel dar-lhe umha ajuda efeitinom es.tejas ao tanto, ou polo meComo que Xan non pode facerse
todo o independentismo galega,
va e prefira nom queimar-se inutilnos norn ouviras campanas, dos
pasar por estudante de inglés,
suplantando unhas furn;ons para
mente. Pero em princípio convém
feítos que para nom abusar do es. con permiso de · estudos en
as quais nom estavas autorizado,
que lembremos o quase absoluto
pac;o resumirei ao máximo: En jaEEUU, vai tentar que unhéf invipolo menos por Galiza Ceive. Pero
silenciamente -das taigas de fa me
neiro de 1985, e a raiz de umha
tación da sua irmá para pasar
o pibr nom é isso, o piar é que
de hai uns meses organizadas a
polémica de um tal Valverde com
alá as vacacións lle sirva para
mintes, · porque das a entender
nível de todo o Estado polos antio"Arenas", secretário geral do
opter o visado; el confia' en que,
que a opimiom de Galiza Ceive é
tanistas. E hai que ver o que dí El
PCE(r), nas páginas do Egin; o Codo mesmo xeito administrativo
a que nom é; daí que essa suplanPaís no dia chave da reflexom.
mité Central do Partido Comunista
do tío Sam, inda que intue que
tac;om nom foi um simples despisEsse día no que os partidos nom
de Espanha (internacional), editapor arroutadas do mercado de
te pola tua parte, ja que é evidente
podem fazer propa~anda, pero os
va umha folha informativa dando
traballo pode verse de volta en
o intento ae fazer o máximo dano
jornais así podem informar sobre
algúns dados sobre "Arenas " , e
possível sem importar-che os
o que dixérom os partidos o día
acusando-o de ser um chivato da
calqüer momento.
policia. Meses mais tarde, em junmeios para conseguí-lo, sem imanterior, e com a sua informac;om
Xuraria que Xan non entendia
portar-che recorrer a mentira. A
em data tam decisiva influir numho de 1985, o acusado resposta
os nasos panfletos, pero estaba
mim nom me parece mal, nem
ha.boa parte dos eleitores.
com um documento titulado "Las
de acordo coque dician, seguramuito menos, que alguém se ponCompreendo que um jornalista
cartas de um tramposo" que seria
mente se aborria r;ias xuntas,
ha a explicar a opiniom de Galiza
de profissom colabore com El
replicado polo PCE(i) com outro ti. pero estaba ali onde tiña que esCeive sobre isto ou aquilo nos
País, embora él seja um bom patulado "La verdadera historia de
tar. As causas apréndense na
mais
diversos
meios
de
comunicatriota,
porque
tem,
direito
a
ganManuel
Pererz Martínez" , e adjunprópria pel. Xan móvese ben no
har-se o pam, como o obreiro da
~:om, ao contrário, é de agradecer;
ta fotocópias das declárac;ons feiambiente dos rapaces desta
Bazan que fabrica barcos de guepero se resulta que talas de n.ós
tas ao passo por comisaria. Com
zona, onde as· infraestrutu ras se
para mentir sobre qua! é o ponto · rra, Pero nom som partidário de
este documento, que o PCE(i)
traducen en índices de alcoolisqualt¡uer outra colaborac;om, nem
de vista que defendem.os, e assí
anunciou nom era o último, de semo, e -porén- Xan ten nos
poder · instrumentalizar-n-os em
sequer esporádica, com esse jortembro de 1985, desapareceu para
olios a brancura destas praias e
nal, polo simples feito de que em
contra do Benegá, isso nom cho
mim a menor sombra de dúvida
no cabelo o nordés desta terra.
vez de ser a esquerda quem se
perdono. Só faltava que eu calara
de que o PCE(i) tem toda a razóm
Hoxe a literatura de emigraaproveita dél para difundir as suas
para facilitar com o meu silencio a
cando acusa a "Arenas" de estar
ción está pasada de moda e léideias, é. él quem se aproveita da
tua labor contrarrevolucionária,
as ardes da policía espanhola.
vanse as fantasias pasivas .desesquerda para conservar a influenumha labor que Stalin definiu nos
Nom andavas inteirado disto, Júcoñecedoras do compromiso,
- seus tempps como.: palavreria esc;a sobre um grande número de
lio?. Nada de nada?. Nem sequer
pero J?Or esta costa inda non se
querdista, actos direitistas.
.
leitores e utilizar essa influenc;a
ouviras campanas?. Porque eu hai
le mo1to.
nos momentos decisivos a prol do
Hai bastantes mais mentiras e
tneses que pedim as companheiXan pensa pasar nos USA uns
burdas manipulac;'ons na tua resrégime; que nom do governo, porras e aos companheiros de Gáliza
aniñas, e voltar -"por suposposta a minha carta, mas como dique num intre determinado poCeive déram a conhecer esses doto"-- AgardJmos · a sua ·volta a
xem 'antes prefiro que os leitores
dem os poderes fácticos do El País
cumentos "ao máximo possível
unha Terra Ceibe sen emigrase entretenham encontrando-as.
acordar derrubar a um governo
dos seus achegados, dos meios de
para salvar ao régime, 'e senom
ción. Máis nada, só un consello,
Se escolhim este exempto para o
comunicac;om existentes, das orapartado das mentiras .e porque o
que lhe perguntem a Suárez se
ganizac;ons políticas e sindicais da
·se alguén quer fac~r un traballo
esse jornal nom tivo nada que ver
tal fixo-me cavilar ·espezialmente.
esquerda, etc." . Assí o pedía a bersobre Puerto Rico que dé unha
, com o ·deterioro da sua image pú.Porque é .evidente que ou mentías
ta mente num escrito firmado por
voltiña por aqui.
brica.
por vício ou porque buscavas um
mime titulado "Nunca poderemos
M.L.BESTEIRO
Ainda assi, tem seguridade, Júobjectivo. Más qual? Nom será
avanc;ar sem desenmascarar antes
(Camota)
lio, de que nom me _molesto o
que és ti quem intenta azuzar-nos
a Arenas pubricamente". Reconmais mínimo se· encontro de cancontra o Benegá, ou ao Benegá
hec;o que nom resulta nada fázil
do em vez um artigo de Beiras ou
contra nós? Estarás quic;á inteirainteirar-se destes temas, dado o
Sastre, até ei de reconhecer que
RESPOSTA A JULIO BEJAR
do dos intentos de aproximac;om
bloqueio informativo, e dado que
me produze umha certa alegria. O
que hai -tanto por parte de gente
nom faltam artigas, como o de Fedo Benegá como de Galiza Ceive
problema está em que a tua carta
- Nada Prec;ado Júlio: .
.
.
rrin no El País do dia seguinte as
e queres evitar que frutifiquem?
tratava de -determinado assunto,
A tua carta dá pé a umha extensa
eleic;ons em Galiza, que lhe aju. dam a "Arenas" a mantero pedidaí que eu dixera, textualmente:
Apartado das Argúcias Dialéctiréplica ponto por ponto, mas ten."parece-m·e um grave· erro recocas. No.m som partidário de enviar
gré que pre"cisa para jogar a perdo em conta a secc;om do ANT a
rrer a um órgao de prensa como
que vai destinada· esta, vejo-me
colaborac;ons ao El País. Este jorfeic;om o seu papel de quintacoesse para tratar sobre um tema do
obrigado a ñom espraiar-me todo
nal aplica a perfeic;om a régula lelumnista · dentro da esquerda.
da importáncia do que ti trata~ na
ninista de agarrar firmemente em
o que quixera, níu!to apesar meu.
Compreendes a~ora porqué nom
carta". Está clarissimo, Júlio, nom
cada intre concreto o eslabom
-Oaí que me decida
clasificar os
mentei mais arriba a Ferrin, junta
foi o feito de que escreveras umha ·
principal da cadeia e a par.tires dél
''materjais" que aparecem na tua
a _Beiras e Sastre?. O artigo de Fe- .
carta
qualquer
senom
de
que
estirar de tpda ela.· Cando o probleem tres apartados, dos dous prirrin exigia umha menc;om especreveras essa carta concreta, o
ma político princípal do régime
meiros · exporei um exemplo de
zial, devido a este detalhe da refeque
a
mim
me
preocupava.
Eu
eram
as
eleic;ons
ao
parlamento
cada e invito ao leito,r descobra os
rencia a Vigo e aos Grapo.
nom te critico por escrever umha
galega, o El Pais soubo dar quardemais casos e os clasifique, em
Se é que estavas minimamente
carta, Sf?nom por escrever ESSA
verdade que som tantos que até
telilho noutros temas a. esquerda,
informado desta história, a conto
carta. O feito de escrever umha
para . conservar o pedigré entre o
·se podería organizar um concurso.
de qué vem essa "astuta" inclucarta sem mais nom é o que motiO terceiro é um caso espezial.
progrerio, ao tempo que nom dusom dos ex-cor:npanheiros do
vou a minha acusac;om, isto signi. PCE(r) junto a Beiras ou Sastre?
Apartado das Mentiras. Eu. non
vidava em recorrer as mais nojen-
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Para rematar dizer-te que nom
comparto a tua concepc;om sobre
o que é o valor e o que é a cobardía. Para mim nom tivo nada de
cobarde e submissa a atitude de
Galiza Ceive na última confrontac;om eleitoral, se de mim dependesse Galiza Ceive houvera apoiado púbrica e abertamente ao Benegá. Eu persoalmente votei a
prol do Benegá nas passadas eleic;ons, e voltarei a fazé- lo nas próximas proque como mínimo, por
mu i radical que um seja , nom lhe
pode negar ao Benegá umha
" chispa de rebeldia", e isso t ernos
todos os bons e generosos a abriga de cuidá-lo como um prec;ado
tesouro. A canto de que vem isso
da cobardia e submissom, Jú lio?.
A quem pretendes azuzar co ntra
·quem?. Desde logo que polo menos Galiza Ceive tem que co rrigir
algúns problemas intrínsecos
sua tática, como é o erro de negarlhe apoio eleitoral ao Benegá, ou
o erro de invitar ao povo a absterse no referéndum Otan. Que pena
que esse panfleto de Galiza Ceive
ao que se referia o ANT passado
nom rematasse dizendo "apesar
de todo, invitamos ao povo a participar n_o referéndum e votar
nom" ! !. E umha pena, porqu e tal
como está perjudica a luita antiOtan, na m edida em qu e poda
convencer a alguém de que nom
vaia a depositar um voto negativo,
e perjudicá-nos a nós porqu e nem
o argumento mais radical resiste
umha crítica baseada no sim ples
senso comum de que convém participar e votar nom; o qual debilita, ridiculiza, o valor e a forc;a de
tantas causas íustas como se sinalam no panfleto. Cada qual tem as
suas próprias preocupac;ons a respeito de Galiza Ceive, Júlio.

a

ISIDORO PADIM CORTEGOSO
(Cadeia de Segóvia)

FE DE ERRATAS

A fotografía

aparecida na parte esquerda da páxina 4, no número
anteriot correspondia a Miguel
Campuzano, quen sofreu diversas
magulladuras ocasionadas po_
l?s
Gardas Xurados da Diputac1on
Provincial da Coruña cando o
agredido xunto con 6utros sindicalistas protestaban contra o des·
pido do Hospital de Conxo do
Doctor IV!uncharaz.
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As estafas de Qromotoras e imobiliárias
Cu\tu-

Comprar piso e ·quedar na rúa

:esáreo
Ramón
Conselo, Lois
itón da

Antes sucedia de vez en cando, lago púxose de moda e agora xa é un ha plaga. Mercar un piso e quedar sen.el é domáis
normal hoxe en Galiza. A picaresca de urbanizadoras e promotores, a voracidad.e J,:Jas entidades creditícias, unha lexislación
inadecuada e a desinformación de compradores, fan que moitas fa _
m ilias cheguen a situacións .límites: .
quedan sen cartas e sen casa.
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Francisco F. e Anxeles P. son
un xove.n matrimónio. El traballaba en Asean e ela nuns
grandes armacéns. Ao pouco
tempo de casar decidiron mercar piso. F~ro~ ? un banco ~
pediron un cred1to; catro m1llóns de pesetas. Logo foron a
unha promotora e adqu~riron
un piso, despois de ver o "piloto" e os planos. Data de enXullo
83.
Précio
trega:
4.200.000 pesetas.
· Hoxe Francisco está nos
Fondos de Promoción do Emprego, no paro. Viven cos seus
pais mentres pagan, como poden, o crédito. Pero tamén están sen piso. O piso que mercaron tiña unha hipoteca e xa
non é seu, vaino subastar a
Caixa de Aforras; a empresa
que lles vendera o piso quebrou.
Este só é un caso máis dos
mileiros que ultimamente se
veñen producindo en Gali7a.
Unhas veces saltan as notícias
aos meios de comunicación,
outras arranxan as cousas
como poden. Segundo avogados expertos nestes temas,
"son máis as persoas que
amañan como poden que as
que poñen as causas en mans
da xustíci a". Este recurso só
se produce cando os afectados
son moitos e non lle queda outra sa'ída ao non dispar de
meios para facerlle frente ás
hipotecas que caen sobre os
pisos.
Por citar casos famosos nos
últimos tempos poderíamos
referirn os a Cortón e Unicasa,
S.A. en Coruña. O primeiro
está procesado por estafa e
falsificación de documentos
públicos. Fo ron máis de 100
famílias as afectadas, ainda
que alguns f!xéronse cargo
das débedas e seguiron construindo o piso.
En Monforte está hoxe de
actualidade a Cooperativa Provired, aos que lle reclaman 72
millóns de pesetas que, din,
fáltanlles por abonar aos 44
propietári os das vivencias.
Pero onde os problemas con
imobiliárias e promotoras se
producen con máis frecuéncia

Hai que asegurarse antes de mercar para evitar ªsurpresas".

é na cidade de Vigo. Asi nos
últimos tempos pódense citar
a Urgeza, Loureiro Benavides,
Américo ou Groymos. A enumeración podía ser moito
máis exaustiva e abarcar até
moitas vilas pequenas de Galiza, onde compradores de pisos se vi ron estafados.

TODO COMENZOU COA CRI-

Promotore~, suba de intereses bancários, "chanchullos legais", todo un.
mundo de intereses a costa do comprador
.
SE DA CONSTRUCION
Para ver as raíces deste problema ternos que remontarnos
ao comezo da crise e ao seu
efeito directo sobre a construción.
No "boom" da construción,
para venderllo a emigrantes e

Comprar un . piso non é
comprar un par de zapatos
Que ten que facer unha persoa que queira adquirir un
piso sen encontrarse lago
con problemas? Antes de
nengunha outra xestión o
que debe facer é dirixirse ao
rexistrador e comprobar que
non existe sobre a propriedade nengunha hipoteca, embargo ou carga; saber, en
suma, que o que llo vende é
o dono real e absoluto.
Despois virá a escritura
ante notário e o rexistro a
nome do comprador. Hai
moitas persoas que pensan
que con formalizar a compravenda perante notário xa chega. lso vale para pouco nestes casos. O único que fai o

notário é "dar fe", de qu~
"tal" e "cal" persoa, con capacidade e libremente, comparecendo diante do notário
acordan ... O notário non certifica que non teña hipotecas o
piso, nen tan sequer que sexa
o vendedor o único e verdadeiro proprietário.
A lexislación española ampara en certa medida estas
anomalias ao non ter unificado rexisto e notaria.
Xa o sabe, se non queren
ter surpresas, asegurense
ben do que compran . Un piso
non se pode mercar coa mesma alegria que un par de zapatos.

xente que recalaba na cidade
desde o. agro; habia numerosos promotores de vivendas,
entre os que hai que destacar
aos "mexicanos", que chegaron a funcionar como máfias dentro das cidades, sobretodoen Vigo, pedindo vários presupostos e despois collendo a
construtores "amiguetes", e
facendo que estes se quedasen coas obras, ainda que
eran os -próprios promotores
os que colocaban ascensores,
griferías, etc.
Coa chegada da crise estas
empresas construtóras construíronse tamén en promotores de vivendas.

COMO FUNCIONAN
O funcionamento das promotoras de vivendas é moi semellante. Vexamos.
Estas empresas compran un
terreno e para empezar a
construir peden un préstamo
ao Banco ou Caixa, hipotecando ese solar. Fan os planos e
empezan a vender os pisos.
Pero os intereses dos créditos
avanzan. O promotor que tiña
pensado que, coa venda de
"tantos" pisos, ia poder saldar
a hipoteca, ten que facerlle
frente e pagar outras débedas

máis perentórias para poder
seguir construind9 e venden-·
do, non podendo facer frente
á hipoteca no prazo previsto e
disparándosetre os intereses.
Cando acaba a construción
dos pisos, se é que a dá acabada, no mellor dos casos, os
que se crian proprietários encóntranse con que pesan sobre eles hipotecas e, se cadra,
tamén embargos, e que os
verdadeiros proprietários son
os bancos ou as Caixas de
Aforras.
As saídas poden ser múltiples, pero os compradores
sempre_ saen perxudicados,
tendo que pagar nalguns casos o doble do que riun princípio prevían; · no caso de que
queiran facerlle frente, claro.
Este relato é válido para
cando o promotor non obra de
mala fé. Outras veces o que
fan é deixar deliberadamente
aos compradores- na estacada,
dando quebra unha· promotora
e construindo con outro nome.
Tamén os hai que até fuxen
para o extranxeiro.

OS BANCOS, OS ÜNICOS
QUE SE BENEFICIAN
Segundo un promotor que
tivo que dar quebra, os que se
benefícian de todo isto son os
bancos e . caixas de aforras, afirmando que esta_situación
"ven criada polo próprio sistema".
·
Afirma que en todo este tipo
de quebras ten moito a ver a
suba de intereses que en poucos anos pasaron dun 8 a un20 por cento, asi como a form?
de trabal1ar os bancos que,
cando vas pedir un-novo crédito, se ainda non_ pagache.s o
anterior, ao comezo recíbente
con moi boas palabras e, logo,
cando· cho conceden, quédanseche cos cartas que lles debias, polo que te encontras doblemente empufado. Logo
eles apróprianse dos baixo_s,
dos pisos e, ainda por riba,
voltan venderlle o piso, coque
gañan doblemente. Hai entidades que son mestras neste
tipo de "chanchullos lega is".
A. EYRE
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Despois de pagar máis de catro millóns,
a Caixa subástalles os pisos
Médio cento de familias viron
como a Caixa de Aforras de
Vigo lles subastaba os seus pisos no xulgado o dia 7. Pisos
polos que tiñan pagado desde
catre millóns e médio, polos
grandes, a 2 millóns 700 mil
Pplos -apartamentos. Agora esta~. sen cartos e sen piso, por
ma1s que se encontran xa vivindo neles.
"!"odo empezou no ano 81,
cando lle compraron á empres? Roymos, S.A., uns pisos;
sobre plano, situados no Polígono de Coia, en Vigo. Segundo as condicións do contrato,
os pisos estarían entregados
no ano 83. O contrato estaba
selacio polo MOPU. Tamén
subscreberon unha póliza de
seguros por se a empresa non
cumpria o contrato. Como veremos todo isto de pouco lles
valeu.

A princ1p1os do ano 84 o
se; mentres, a Caixa decidiu
construtor pediulles unha suexecutar a hipoteca, .e subasbida média de 700 mil pesetas. - tar os pisos.
a cada "proprietário", negánPola sua banda a compañia
dose estes a pagarlla. En Xullo
de seguros vailles . dando lardo _mesmo ano parálizáronse
gas aos compradores, primeias .obras e cando os co"mpraro con promesas, até que agodores dos pisos foron ao rexisra lles di que demanden se
to encontráronse con que exisqueren. Pero só este trámite
tia sobre eles unha hipoteca
xa lles custa 600 mil pesetas,
de 105 millóns, sen contar ine,
quen sabe cando terán un
tereses, 20 millóns máis da
cantidade na que os tiñan . so- 8 fallo? Pasarán anos, con recursos tra·s recursos. Menfres
rogados.
·
que? De que vale un contrato ·
Ti-ñan tamén un embargo
selacio polo MOPU no que se
pore valor de 65 millóns de pedi que se comprometen a desetas feíto por cinco bancos.
volverl les os cartas en ·30
Negociaron con eles e todo~,
dias? De que serve a póliza de
agás o Banco Herrero, levant~ . seguros, pergúntanse ·os vicibanlles o embargo se os escriños?
turaban ao seu nome. Pero
non puderon.
Mentres tanto os cómpradoA compañia seguía a dicer
res, ma maioria empregados e
que estaba disposta a acabar
con família, viúvas, ou xubilao edifício, custase o que custados, que investiran os aforras

no piso -habendo alguns que
tiveron que pedir crédit.os que
están a pagar- estaban dispostos a facerse ·cargo dos pisos, sen rematar as obras ·e
pagar 25- millóns máts qo que
acordaran. Pero· a Caixa levou
á empresa ao xulgado por 114
millóns, estando dispostos a
adxudicar todo por 125. Ainda
que quixesen, non poden che- .
·gar a tanto.
Toda unha traxédia para
unha xente humilde que ve
como se quedou sen cartas e
a ponto está de quedarse sen
piso.
As suas pancartas de "Os pisos ·s on nasos", penduradas <(
das fiestras é un clamor contra · ·E
unha inxustícia legal. Pareci- a:;
.das
pancartas
"adornan", o
.. .
~~da dia máis, as nosas cidaSen· cartos e sen· piso ainda que
vivan nel

A.E . .
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- Barreiro gaña e consolida a sua estrutura na Xunta. Carreña
perde e calle as .maletas para Madrid. Albor tenta facerse con
· máis controles, calle máis responsabilidades no seu
departamento e nomea a xente próxima. Cacharro impón
·a Garrido Valenzuela. Páramo _
N eira gaña a -partida e aséntase

.
en Pesca para infl~ir en .A gdcul¡-ura. Coruña presiona e
consegue Sanidade. En Cultura (con água bendita) Al_exandrino
·fernández Barreiro. Cada un levouse a parte da tarta que pudo
e agora estaa ff repartir.
Fin da-pfimeira parte.

Remodelación da Xuota

Asi foi o prime.iro reparto de postos
"Xu.ro ou prometo ... " Albor na
dúbida sempiterna, na indefinición a cabalo entre o "galeguismo sabellpiñeiriano" e os
ditames de Manuel Fraga; entre as reixas dos pactos partidários e as presións dos líderes provinciais; entre a desconfianza de Barreiro e a certeza de que sen el a nada;· ~n
tre as amizades e a conveniéncia; Albor ·entre "ser ou non
ser". presidente... "xuro ou
prometo". Nen xura nen promete. Na estrita legalidade, a
sua toma de poses.ión foi nula
de direito, e a plasmación dó
seu debate interno.
Un debate mantido durante
semanas consigo mesmo e
coas presións que o cercaban
por todas as bandas . .Tiña de
ser el quen se decidise e tiña
moitos a quen consultar pero
unhas
doíanlle
e outras
proíanlle. Non podia esperar
máis; canto máis esperaba _
máis dificil se lle facia a sol u- · Xoán Corral, un dos que tivo que facer as maletas
ción . .
/);. primeira decisión que toidea. Algo máis pode tela de
Pero o control de· Barreiro
Vigo, onde están acondiciomou foi a de que tiña que ser
portas, competéncia que lle
seguiu aumentando ao situa·r
nando local, á Coruña, segunPresidente, ou, polo menos,
uniron- a esta consellaria de
aos dous seus máis directos
do promesa feita despois do
intentar selo. Non podia estar
nova criación para que o seu
colaboradores e amigos en
Congreso provincial de AP
catro anos .máis á cabeza dunpresuposto non fose só o de
pastos claves. Así António
nesta província.
has reunións sen saber o que
pagar aos funcionarios.
García Cotarelo, que é quen_
ia sair delas, catro anos sen inO novo conselleiro está esverdadeiramente deseña a poCULTURA CON AGUA BENDIteirarse do que se decidía nas
treitamente vinculado ás említica "barreirista", ocupará o
TA
suas próprias consellarias, capresas capitalistas que operan
cargo de encarregado da Setro anos de boi mudo no parla"Cultura con água bendita",
no noso agro. Tanto a Páracretaria Xeral Técnica e de Remento, de ermitaño en Raxo~
seguro que non vai ser o lema
nio-Cotecsa, que comprou Malacións lnstitucionais (co parlaque sai para cortar cintas,
de Alexandrino Fernández Bafriesa e outros matadeiros,
mento) da Consellar-ia da Precomo os eremitas saían para
rreiro (Popi), o novo conselleiainda que se lle escapou Frigsidéncia. Lois Caeiro, outro
abenzoar as pestes. A sua dero de Cultura e Be'n estar Social
sa, como a empresas de imhome imprescindíbel para Ba- .
cisión foi apoiarse en Barreiro,
(incluído deportes). "Home vin·portación e exportación, até
rreiro, será o Director Xeral de
pero fiarse o menos posíbel
culado ao Opus, ligado primeidas tan traídas e levadas vaRádio Televisión de Galiza.
del (Albor e Barreiro ódianse
ramente a Meilán Gil e logo a
cas.
Reforza tamén as competénpersoalmente). Este é o ponto
Marfany. Xa ocupou o mesmo
Os seus intereses directos
cias da ·consellaria da Preside partida para entender a forcargo na preautonomia distinestán na agricultura, onde vai
déncia coa adscrición das
mac_ión do Goberno Autonóguíndose polos "bandazos"
intentar influir desde o Consecornpeténcias de emigración,
mico.
que deu na suá política, destallo da Xunta.
onde é cesado Xosé L. Rodrícando no eido da normativa
Para Director Xeral de Parguez, "Pepe Botella".
BARREIRO GAÑA,
lingüística, onde houbo duas
tos vai levar a un fruteiro, ao
CARREÑO PERDE
normativas oficiais. A Directoex alcalde de Santiago e comALBOR GAÑA
ra ¡Xeral de Cultura e ·Patrimópañeiro de partido, Marcial
COMPETENCIAS
Fraga mostroulle a Albor, imnio será Raquel Casal, que anCastro Guerra, que, se por
púxolle a continuidade de BaPero se Barreiro, pésie á destes ostentara o mésmo cargo
algo se caracterizou foi pola
rreiro como Conselleiro da
confianza de Albor, foi o gran
pero só no referente a Patrisúa má xestión á frente da al Presidéncia e Vicepresidente.
triunfador deste novo gabinernón io, cesan.d o Moreira Matacaldía.
Albor tivo que ·d efinirse desde
te; o Presidente parece tamén
lobos. A Nova Directora Xeral
un primeiro momento para
deCidido a ter máis protagode Cultura é -a muller do xor.cortar asi movimentos qué ponismo e non seguir desempeTRABALLO; Al DOLOR!
nal ista "-C,ouselo". ·
derian levar logo a unha desñando o papel de "Reina MaLuciano Asorey Fernández foi
composición das coordenadas
dre".
A GUERRA DO PDL E CACHA-córrelación de forzas que tio designado para conselleiro
RRO
Decidiu asi aumentar o seu
ñan que darse no nascimento.
de Traballo, lndústria e Turisstaff, pasando a depender dimo. O PDP tiña asignada outra
do novo Goberno. Non pudo
Ao princípio todo paretia indirectamente do Presidente o
car que · un dos conselleiros
carteira e non lle ·encontraron
cortalas de todo, o· que foi
Gabinete Técnico, que será auque non repetiria cadeira en
mellar acomodo.
aproveitado por Barreiro para
mentado, a Secretaria Xeral
Raxoi seria Garrido ValenzueAlbor tivo que prescindir asi
contraatacar.
Técnica, Centro de Informala, o de agricultura.
A pretensión · de Carreña de
do anterior conselleiro Xoan
ción Estadí$tica, Asesoria XuríPero Garrido manobrou indisminuir as competé.ncias de
Corral, que até pasara polo
dica da Xunta e as Direccións
Barreiro e de ser el, desde a
telixentemente. Púxose nas
trago amargo de pregarse á
Xerais de Relacións coas CoConsellaria
de
Economia,
mans de Cacharro, axudoulle
petición de Albor e compensar
munidades Galegas e de Proquen· gui.ase boa parte da polína "guerra das listas de
a Cachaúo coa compra do Hotocelo e Relacións Publicas.
tica galega foron· desmontaLugo", ~ando as eleicións e,
' tel Miño, con gran desgaste da
.Albor tamén impuxo na conagora, Cacharro conseguiu ~
sua imaxe. Esta lealdade non
das, como no caso de Mella
sellaria de Sanidade a Xosé
chegou para que Albor lle enque seguise no cargo, onde
.Villar, polo próprio Fraga. A
María · Hernández
Cachón.
realizou unha xestión que se
consecuéncia lóxica foi que
contrase espácio no goberno,
Home da sua corda, que xa
pode calificar de nefasta, nunabandonase o Goberno, aduabandonado tamén en parte
cindo cuestións de saúde.
ha cons_
e llaria que se distin- . ocupara o mesmo pasto na
como estaba · polos seus menprimeira etapa do goberno AlO desenlace producido xa
guiu polas irregularidades, o
tores, a patronal, reticentes
nas dez de últimas, foi apro- _ amiguismo e o despilfarro. . bor, ainda que logo tivo que · con el pala pouca dureza mosprescindir del, "con moita dor'•
veitado por Barreiro para _gaGarrid.o tamén estivo . apoiado
trada cos sindicatos, aos que
por Fraga.
de corazón", éomo expresara
ñar na mesma man. outra parsempre lles temeu.
daquelas, para darlle cabida
O novo conselleiro vai ·ser,
tida e lograr pór á frente de
aos u_cedeos que desembarcaAgricultura era tamén a consen dúbida,. moito máis duro
l:conomia e Facenda a Xosé
ban en AP.
. neste campo, sobretodo se
António Orza Fernández.
' sella ria codiciada · polos do
Orza ·Fernández, Director XeCachón tentar-á defender os
POL, que internamente se disnos fiamos do seu paso pola
ral na mesma consellaria, ao
putaban o posta de conselleiro
intereses sanitários do "Grupo
dirección de Tablicia,. ~n Lugo,
que catalogan como "indepenRosaleda" e do sector Romay
empresa que se distinguiu
pactado. Afinal sai vencedor o
dente", foi o home que nos
Becaría da AP coruñesa. Unha
pola sua presión contra os
presidente do partido, Páramo
tempos de Mella Villar, contra-:
Neira, que foi o que impuxo - das decisións que sen dúbida
obre iros.
Madrid.
vai tomar, para calmar aos co' Asorey é·coñecido como "El ·
lab~ todo o que pasaba na
ruñesistas, sera a do traslado
corysell~ria e seguia as directriRojo", en contrasentido eviPáramo · Neira xa declarou
ces de Barreiro.
que de pesca . non tiña nen .
da Xefatura do INSALU.D de
derite,_ainda que si pode ser o
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máis "esquerdista" da sua família, este home de Otero No.
vas.
OS DE SEMPRE
Vázquez Portomeñe e Suá rez
Vence son dos "ex ucedeos"
que continuan con carteira
neste novo goberno. Orabén
as suas situacións de partid~
eran bastantes dispares. Vázquez Portomeñe, que xa na
anterior lexislatura collera de
rebote Educación e Cultura
consellaria que ninguén apet~
cia polo conflitiva, salvou a pa.
peleta diríamos que ben, cunha política que se pode califi·
car de próxima aos feirantes.
Nesta remodelación, pois non
parece que na política va i dar
nengún xiro con relación aos
catro anos anteriores no que á
Xunta se refire, Vázquez Portomeñe quedouse sen Cu ltura,
un área sempre cobizada .
A Educación, sen Cu ltura,
ninguén 11e queria botar o den·
te, o PDP negouse a aceitala
un ha e outra vez, pois Albor e
11~
Barreiro intentaban salvar a
Corral, ao que teñen qu e bus·
pertc
carlle outro posto, xa que non
no ri
ten outro traballo. Ba rreiro,
exclu
cunhas relacións nada amistoe C¡
sas con Portomeñe, queria
"no n
desfacerse del e darlle "pasaobtiv
porte" xuntamente con Carreo 53,1
ña, un dos que intentaba em
hos !
purrar a Portomeñe. Tamén
ment
Cacharro presionaba para dei·
"non
xar a este conselleiro fó ra do
tan de
goberno. Pero afinal tiverm
mil '
que entregarlle Educación
6,68
pois os "anos de paz, atad os
branc
con cordóns", como dicia un
e un
alto dirixente de AP, "qu e os
tenci1
aguante quen os atou , nin·
Nai
guén vai carregar co morto'.
ñol f1
Esa será a difícil misión de
voto
Portomeñe, que conta rá ~
bre a
mesmo equipo anterior, per·
CD O
soas moi criticadas desde dis·
65, 1 r
tintos departamentos do ensi
tres 1
no.
31,35
O outro ucedeo, Suárez Ven
foi dE
"non ·
ce, é sen dúbida o que ten m
llar imaxe da anterior Xunta
ment1
Home que din chamado a mei
gañal
randes
empresas,
re alizo
50,71
unha eficiente labor ha ant
ment1
rior consellaria, ainda que, al
mané
gunhas veces cai nalgunha
43,29'
campañas
propagand ística
gaño1
un pouco absurdas no se u e
En
peño de darlle proxecci ón ex
o "si"
terior ao seu labor. Apetecíalli
meno
Ordenación do Territorio, ca
españ
po no que ten experiéncia po
xións
desenrolar a sua actividad
de 101
neste campo como Delegad.
das E
onde
Provincial de Pontevedra . Va
tiatlar
se encontrar con duas eivas
resto
que Carreña deixou as inver
sións realizadas para bastantt
o 57 1
rábeis
tempo, e unha forma de trab
os co
llar viciada que de non ta
54,34
biala pode levalo a cavar a su
frente
própria tum6a política.
.
"non"
En suma, duas consellana
Res,
novas, outras duas desa pa ~
tenció
cen, 46 Direccións Xera1s
que n
duas menos que a anterior; u
onde
Goberno en minoria, tentan~
cento
. pescar a algun ·coaga; Barre1
un 38
que consolida o se.u pode1
Marzo
apoiada por Fraga e Albor qd
27,77
quer deixar de ser o "meren
rerise
ñas';. Afinal todos van busc¡
Ponte'
o "talón de Aquiles~·: "mora
\ forza r
·dade"-. Eficácia só alguns as
pu lar,
ñan.
··

o
A

qL
ac
o
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~ la ción aos
is no que á
~uez Portom Cultura,
1izada.
1n Cultura,
1otar o den·
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ois Albor e
'\ salvar a
n que bus·
Ka que non
. Ba rreiro,
ida amistoñe, queria
irlle "pasa·
con Carre~ntab a em·
-e. Tamén
1a pa ra deiiro fóra de
1al tiveror
Edu cación
:>az, atadm
io dicia un
P, "que m
ato u, nin·
co morto'.
misión de
::ontará ~
t eri or, per·
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os do ensi
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realizo
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O non" gañou nas· nacións sen. estádo .
A excepción de Galiza,
que ainda asi acortou a diferéncia favorábel
ao SI nun 7o/o a respeito do resto do estado
O " si " gañou en Galiza por
perto de 7 pontos menos que
no resto do Estado español ,
excl uindo Euskadi , Catalunya
e Canárias, onde gañou o
"no n". En todo o Estado o " si"
obtivo, en dados provisórios,
o 53,04%, o que ven supor unhos 9 millóns 100 mil votos,
mentres que a porcentaxe do
"non" foi do 39,17, representa ndo uns 6 millóns quiñentos
mi l votos. Houbo ademáis o
6,68 por cento de votos en
branca; un 1, 11 de votos nulos
e un 40,41, por cento de abstencións.
Nas nacións do Estado español foi onde tivo máis peso o
voto negativo no referendo sobre a OTAN . Asi, no País Basca o "non" gañou ao obter o
65,1 por cento dos votos, mentres que o "si" só acadou o
. 31 ,35. En Nafarroa, o resultado
foi de 52,61 por cento para o
" non" e o 40, 15 para o "si",
mentre en Catalunya tamén
gañaba o "non" ao obter o
50,71 por cento dos votos
mentres os partidários da per-·
manéncia na OTAN só eran o
43,29%. En Canárias tamén
gañou o "non".
En Galiza, ainda que venceu
o "si", fíxoo por case 7 pontos
menos que no resto do. Estado
español equiparándose con rexións como Madrid e Astúrias
de longa tradición de esquer~
das e, no caso de Madrid,
onde máis· se volcaron os antiatlantistas. Así, mentres no
resto do Estado español eran
o 57 por cento de votos fovorábeis á OTAN contra o 34 %
os contrários, en Galiza eran
54,34 por cento os votos "si"
!;ent~, a un 37,81 por cento o~
non .
R~~altar tamén que a abstenc1on en Galiza foi menor
que no referendo autonómico
onde só participara o 29 por
cento da povoación, frente a
Mn 38 por cento n~ste 12 de
arzo (41,53 en A Coruña;
27 .77 en Lugo; · 29,82
Ourense e o 41.,36 por cento en
Ponteve~ra~ ,P?r mái's que a
\ forza marontana, Coalidón Popular, ch~m'ase á abstención ..

en

As' NACIONS SEN ESTA.D O
CONTRA A OTAN

.

'

analizamos estes dados,

vemos como as nacións asoballadas polo Estado español
pronúncianse contra a OTAN,
por máís que tanto en Catalunya como en Euskadi os partidos maioritários sexan· de direitas e, nalguns casos, os
seus líderes pedisen o voto
afirmativo. Os nacionalistas,
que xa romperan en anteriores
eleicións o bipartidismo, foron
tamén nesta ocasión os que lle
plantaron cara os plans militaristas do Goberno, pois, ademais doutras razóns, tiñan
unha moi esencial e totalmente asumida: a OTAN supón a
maior ameaza para as suas ánsias de liberación .
Os resultados foron asi parellos nestas nacións á sua
conciéncia nacional, ainda que
tamén non hai que descartar
outros factores que influiron
no resultado final, como é a
non dependéncia do PSOE dos
gobernos autonómicos, pois
os aparatos do poder xogaron
un papel decisivo á hora do re,....s ultado final na consulta.
En Galiza, cuns resultados
parciais de 55,54/36,55 por
cento en A Coruña, en Pontevedra 50,27/41,73 por cento;
en Lugo 54, 12/36,32 por cento
e en Ourense 60,34/32,01 por
cento, en todos os casos a favor do "si", non acadou un resultado tan favorábel á saída
da OTAN como nas outras nacións. Poda que a causa haxa
que buscala no subdesenrolo
e no colonialismo . Mário Benedetti dicia que o "subdesenrolo, con toda a inxustícia que
outr<?S o or-9anizan; pode chegar a corromper a vontade, a
institucionalizar a - tristura, a
anestesiar a rebeldía". Aqui a
isto hai que unir aos parados
e reconvertidos e aos pensionistas que, ·vítimas na campaña de corrupción de vontade
que seguiu o poder, víronse
obrigados a apoiar as teses do
Goberno. A falta de conciéncia
e a contrariedade económica
fixéronos inclinar por un "si",
porque, como dicia, un parado
"mellor é morrer dunha bomba e dunha vez que pouco a
pouco . de fa me", esperando
que a situación laboral non se
agravase; (graves consecuéncias para a economía española, desastres, saída do Merca-

do Comun, etc.) foron os argumentos que escoitaron a favor
da integración atlántica.
Asi e todo neste resultado ffna l tamén hai que ter en conta
a tímida campaña realizada _
polos nacionalistas, tendo que
anotar, polo seu simbolismo,
o posicionamento abstencio-· ·
nista de . Galiza Ceibe que, no
último momento, foi cambiado polo chamamento ao voto
"non".
O triunfo das teses gubernamentais deuse en comunidades autónomas onde o PSOE
ten gran implantación, ostentando o Goberno autonómico,
tal é o caso de Andalucía, Múr-

cia ou Castilla-La Mancha. Nalgunhas destas rexións, asi
como en Astúrias e Madrid,
con grande implantación das
forzas á esquerda do PSOE,
non puderon derrotar a proposta
gubernamentª1,· · por
máis que a dif.eréncia fose reducida a respeito das anteriormente citadas.
OPINIONS PARA TODOS
OS GOSTOS

Os partidários do "non" afirman que son os gañadores
morais e que os r.e sultados
deste referendo van cambiar

ABSTENCION EN GALIZA (%)
Referen. 1978 Referen. 1980 Refer. OTAN

·,.
PONTEVEDRA

44,77

68,3

59,00

A CORUÑA

45,55

67,9

58,50

LUGO

56,40

80,3

OURENSE

59,46

78,8

71,18

GALIZA

51,54

73,5

62,32

-

71,33

~

-

DADOS PROVISORIOS (escrut. 95%)

BRANCO NULOS

SI

NON

GALIZA

54,34

37,65

6,71

1,30

PONTEVEDRA

50,27

41,73

6,59

1,41

A CORUÑA

55,54

.36,55 .

6,93

0,98

LUGO

54,12

36,32

7,27

2,29

OURENSE

60,34

32,01

6,43

'

-·

DADOS PROVISORIOS (escrut. 82,2S%)

35

63,5

-

-

43,29

5·0,71

-

-

CANARIAS

45

48

-

-

R~sto

57

34

-

-

EUSKADI (irn::. NAFARROA)' ·
CATALUNYA

.

1,22

-

Estado español

moitas cousas na política estatal. O PSGE móstrase aliviado
ao coñecer a vitória, e CP, que
quer capitalizar unha .abstención que non foi moito máis
alá das porcentaxes normais
nun referendo. E ñormalidade
foi a palabra empregada durante toda a xornada do 12 de
Marzo. Unha normalidade que
en Galiza pasaba polo ocultamento da información por parte do delegado do Goberno
nunha política totalmente oscur.antista e propagandista.
Mentres Domingo ·García Sabell afirmaba que non había
dados da participación, o Goberno en Madrid entregaba informacións "recebidas da Deleg~ción do Goberno en Galiza", cunha participación do 8
por cento. O mesmo García
Sabell afirmaba na rádio que
as mesas se constituiran- aó
cen por cen, e instantes despois os locutores da mesma
emisora daban a notícia de várias mesas sen constituir ou
de persoas que non puderan
votar en galego.
·
Hai que dicer tamén que as
causas.· cambiaron bastante
neste referendo con relación a
outras eleicións, xa que nesta
_ocasión foron os cargos do
PSOE os que se viron obrigados a arrecadar a xente e levala ás urnas, multiplicándose
nesta misión como noutras
consultas o facian os homes
'de AP.
.
Tamén os meios.de comunicación ~ogar?uri papel propagandista esencial ad longo
de toda a xornada, con entrevistas dos líderes q·ue chamaban a votar e mostraban a sua
esperanza de que "sairá o si",
dado que eran os desta opción
os máis solicitados. Esta propaganda foi calificada p9r alguns ·líderes , españois como
de
auténtico
pucheirazo,
"maior que o de Gil Robles".
Mentres tanto, nos países da
OTAN non podian acochar a
sua alegria polu resultado, ainda que eran cautos nas suas
rnanifestacións até que definitivamente coñeceron o "telex"
enviado polo Goberno, ("con
acuse de recibo"), ás "representacións diplomáticas españolas.
A.E.

Sé

No -x xv-11 Con·greso
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Berlin, capital
da Repúblic,a

Cañóns Oll manteiga;
·alternativa .· para·a Humanidade

Democrática
Alemana·'(I)' ·

e

ocidental é gran causa; a
_
.
- xente vestirá pior porque
E certo que en Berlin Oeste · non se preocupa diso e adese respira Linha sensación
mais hai outras prioridades;
-especial~ en gran medida
os seus semblantes serán
debida ao factor psicolóxico
apagados porque son prude sabernos nunha auténtisianos; etc.
ca illa. Non é para menos,
Para empezar resulta que
pois foi preciso, para chea xente é normal. Si, isto é
gar desde o território da Reo primeiro en que reparo,
pública Federal Alemana,
·porque aparte de que a norpasar unha primeira fronteimalidade non é precisara - de entrada á República
mente algo que abonde no
Democrática Alemana -na
mundo que acabo de deique a espera pode rondar a
xar, aqui temia atopar algo
média horae outra de
máis raro (non sei ben o
saída _:igualmente molesqué). E non; ao longo do
ta- que dá paso ao "sector
percorrido que empezaba
aliado". Porque ainda que
non din con nengun deses
pertence á Repúbl ica Fedeadefésios rechamantes (d e
ral, Berlín Ocidental mantén
horteras a postmodernos);
un status peculiar, con zoe non faltaron chi cas de m inas de preséncia milita r
nifalda, nin jeans, nin pun americana, británica e frankies. Pero todo doutra fo rcesa.
ma, sen · v iolénc ia de nengun tipo, como che diri a
Esta cidade de dous millóns de habitantes, entre os
eu ... ?
que se contan trescentos
Polas ruas, polo médio de
mil imigrantes turcos, dá a
enormes avenidas (segun impresión dunha reconstruda aguda observac ión) circión -a presurada e ·d esorgaculan coches. Si en canti danizada tras a desfeita da Sede tamén normal : nen tan
gunda
Guerra
Mundial.
poucos que dé pena, ne n
Apenás un vello monumentantos que dé stress.
to fica en pé ou fo i refeito .
O centro está percorrido
Ni11guén conte atapar unha
pola gran artéria Unter den
mostra de estética ou un
Linden (" Baixo os tilos "),
exempfo de urbanismo:
que
proxecta
espácios
non hai. Todo é funcionalisimensos. os neoclásicos
mo, comércio e locais que
ed ificios que a orlaban focobran vida nas noites do
ron todos reconstruídos e
fin de semana. Ao César o
-xunto con outros de nova
que é do César : algun mufeitura oferécennos a cad a
seu e certa corrente de depaso unha surp resa para a
cadente criatividade "mo vist a. Aqui séntese a certeza
derna" (xa algo post) a
de atopármonos nunha v emanteñen en pé. Dos espías
lla capital europea chea de
non so u ben nada .
,
história:
a Universidad e
Como non, o que chega
Humboldt, o panteón dedipor vez primeira busca ante
cado a "todos os caídos na
todo con ansiedade o muro,
l9ita contra o fascismo e o
ese símbolo do povo dividi militarismo" , a Catedral, a
do para o que todo Ociden "Volkskammer " (Parlamente quer a reunificación (bai to), e xa en Alexanderplatz
xo o capitalismo, claro).
a torre da televisión, co a
Unha vez ante el non esta sua sala de esposicións e o
mos moi seguros de telo
mirador e cafetaria xiratóri a
atopado;
perguntámonos
a máis de douscentos m ese é ou non e pouco a pou tros de altura.
co chegamos á conclusión
O paseo, por paraxes co s
nomes de Karl Liebnecht,
de que ten que ser. As dúbi das débense a que non se
Rosa Luxemburg, Klara Zettrata de nengunha muralla
kin, Lenin, Karl Marx, lévaou algo grandioso, como
nos inevitabelmente a un
agardábamos, senón iso, o
dos vários restoráns (algo
que se di un muro de blocaros ao cámbio oficial) qu e
cos de cemento. E que nada
se abren nas cercanías, tras
é grandioso en Berlín ociter pasado por algunha lidental .. !
braria
internacional,
un
O noso obxectivo está do
gran mercado ou unha tenoutro lado: o mundo comuda de discos.
nista.
Pode que por deformaUn S-bahn (como o Meción profisional a visita
tro, pero . vai por riba) lévamáis surpresiva fose a rea linos deica. alá, através dunzada ao Pergamon Museum
ha paisaxe desolada e deonde, como froito do pasaposítanos, ao fin, na célebre
do imperialismo na relación
estación de Friedrichstrasde - rapiña con Turquia, alí
se. Os m_esmos trámites peesrá hoxe non só. o Altar de
Pergar:t:o ·e uriha mesper~d~
sados e escrupuloso~, realizados por policías moi xócolecc1on de arte helenist1venes e sérios, nos esperan.
co; senón tamén a mesmísiUnido á carga que ineludima Porta de lsthar da murabelmente todos levamos
lla de Babilónia, xunto cundaqui nas nosas cabezas
ha riquísima mostra de arte
fai que o recebimento no~
.asírio, sumério e islámico.
resulte agradábel en esceO balance é positivo tras
so. .
esta primeira ollada, ainda
Dirixímonos rua co conque, ben o sabemos, non
vencimento de que teremos
pasamos
da
superficie.
que facer' un bon esforzo
Queremos profundizar un
ideolóxico· pa~a encaixar o
póuco máis e para iso teque vexamos: a cidadé será
mos un\j:eléfono. A cita, catriste e fea debido a outra
lidamente acollida, estabeconceición da estética aos
lécese para o d'ia seguinte.~
danos da guerra ... e,' d~s- ,
Hai xa mil perg.untas no /
poi~ de todo, tampou.c q o
m;:¡xin ...

niste
nom
libre
sión
Cons
dom

F~RNANDO
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ANSELMO LOPEZ CARREIRA

CARBALLA

E obvio

que o socialismo non
"soviets máis electrificación", como dicia Lenin, pero
máis certo ainda é que o capitalismo é o sistema máis
inxusto que hai sobre a terra·.
Porque capitalismo non son
somente os. case tres millóns
de pesetas de renda anual per
capita dos suízos, son tamén
os mil millóns de seres humanos analfabetos, oitocentos . millóns que pasan fame,· cuarenta millóns que morren de
inanición cada ano, discrimi·n acións pola cor da pel, "humillados e.ofendidos" por .non
ser detentadores da propriedade do capital ou habitantes
privilexiados do centro do sistema . dos monopólios, onde
tamén malviven" unhas dúcias
de millóns de marxinados e
desempregados.
Que a Unión Soviética non é
un paraíso están fartos de repetilo os próprio!? soviéticos;
· do que se trata é de pór como
exemplo estándar Zurich ou
Hollywood para comparar a
vida do soviético médio, ainda
que estes nunca o pretendesen, e non utilizar o patrón das
favelas, villas miseria, e bidonvilles de Rio, Buenos Aires,
Mexico, Bogotá, Lagos ou Orcasitas e ·As Roteas, sen irmos
tan lonxe.
E cando a organización política máis importante do mundo realiza un importante congreso, o vixésimosétimo do
Partido Comunista da URSS, a
coral ben harmonizada do
trompeteiros do réxime imperial ergue a .suá voz de oráculo, condenando sen ·p aliativos
á 'primeira asociación revolucionária de traballadores que
ousou plantar cara ao capitalismo rampante e, cercada,
presionada e multiplemente
atacada, manter en pé máis de
vinte millóns de quilómetros
cuadrados de primeiro estado
socialista e 280 millóns de ha-:
bitantes "sen un ·só anúncio
de Coca-Cola", como es.c rebia
García Márquez nunha reportaxe de prensa hai trint~ anos.

A co

e só

EEUU para unha povoación só
superior nunh.a -sexta parte, e
ainda compra trigo aos USA, -.
Arxe'ntina, Canadá e Austrália.
Será que os nordeamericanos
es~án piar -alimentados ou que
ha1 unha porcentaxe deles que
comen .moi mal, apesar dos
seus almorzos de cereais inter-

das, etc. en nove anos, asi
corno destruir ob.uses, morteiros, granadas minas e míse~s
tácticos nucleares dun rádio
de acción de até 1.000 Km.
Para o ano 2000, os- EEUU e a
URSS destruirian as armas estratéxicas restantes e as demais poténcias nucleares liquinac~onalmente coñecido~?
darian por completo os seus
Ainda que haxa en Oc1dente
vectores atómicos.
quen diga que o PCUS "non é _
Finalmente, todos os países
un partido político en modo al- . do mundo asinarian o acorde
gun" ·(Los Angeles Times,
universal de proibición termi- ,..,
25.02.86), quen se atreve a
nante do resurximento da
manter tamaña estupidez cun
arma nuclear.
mínimo de senso comun? Só
Esta proposta, diplomáticase pode S<?Ster por ignoráncia,
mente a máis audaz en toda a
. má fé, ou . oportunismo deseahistória da . humanidade, suUN CONGRESO
~ad_o, negándolle á história
pón que .en catorce anos, o
DE CONSOLIDACIÓN
que na 11 Guerra Mundial foron
planeta verias_e libre da plaga
Os cinco mil delegados preá frente seis millóns de comuque o azota desde Hiroshima,
o terror universal áé desaparisentes no XXVII 'Congreso, re- - nistas soviéticos, e catro mipresentantes de 19 millóns de
llóns non volveron nunca.
ción · do orbe. Para todos os
comunistas soviéticos, apropaíses e habitantes da Terra,
importantes · resolubaron
UN MUNDO EN PAZ PARA O
abri_ríase unha etapa histórica,
cións; de entre elas as máis _ SECUL9 XXI
que permitiria a desaparición
chamativas son o programa
da desnutrición, a enfermidaeconómico que dobrará a renPor riba de consideracións e
de e a ignoráncia, endémicos
da nacional (equivalente ao
problemas
económicos,
o
males que afectan _a todo o
máis im,portante acordo tomaTerceiro mundo e parte dos
PNB da contabilidade ao üso
.en Ocidente) daqui ao ano
países capitalistas avanzados.
do no Congr.eso do PCUS, foi
2.000, e a firme proposición de - - a .ratific;:ación d~ proposta do
A URSS aceita fodo tipo de
eliminar do planeta as arma·s
secretário xera~ Gorbachov feimedidas de control e garannucleares, químicas e biolóxi- . ta pública o' 15 de Xaneiro, so- . tias, incluídas inspeccións in
bre a liberación-do mundo das
cas e, en xeral, calquer sistesitu, obstáculos ·aparentes
armas atómicas.
ma de destrución masiva.
para anteriores propostas de
As · dificuldades económicas
En tres etapas perfectamendesarme. A palabra ·téñena
te delimitada·s, a URSS pro- _agora Fránci·a, Gran Bretaña;
que atravesa o socialismo non
pón, progresivamente, cesar
se manteñen en segredo,
China e- os EEUU. Non aceitar
calisquer explosión nuclear,
como se insinua nos meios de
discutir sobre bases tan franreducir ao . 50% as armas nucomünicación ocidentais, pero
cas, comprensíbeis e aplicácleares chamadas "estratéxitampouco se debe descoñecer
beis- non ten outra xustificacas'; e destruir os foguetes de
que a URSS é primeira produción que o afán de destruir o
alcance médio (balísticos e de
.tora mundial non só de petrósocialismo polas armas e pola .
cruceiro) en Europa en· tres
leo, cádmio, platino, chumbo,
presión económica que signifianos e médio .. Conxelar os
uránio ou níquel, senón tamén
ca o ímenso despilfarro militar
seus meios nucleares tácticos,
de libros e cereais. Este último
para un sistema que non ba- .
proibir armas espaciais de atacaso é especiall'l]~nte sangransea os seus obxectivos no luque, e erradicar as armas non
te por propagarideado como
cro, senón en sentar os alicernucleares . de · extermínio en
ex\3mplo do presunto "fraca·ces materiais para que cada
so" económico. A URSS promasa baseadas en novas prin.home e muller procuren a sua
duce o doble de grao que os
cipios físicos, enerxfas dirixiprópria felicidade.
N. 288 / 13 DE MARZO/ 1986
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Só -recolocará a 500 traballadores

gue é un castigo .

Aprobada a reaperturá de Ascón
e o peche de Santodomingo
A comisión de seguimento
da reconversión do sector
naval e a comisión interministerial de lndústria, Economia e Traballo deron via
libre ao plan de reconver-'
sión que, apresentado por
Constn,.1cións Navais Santodomingo, representa a colocación de 500 traballadores dos 1.433 con que conta
Ascon. O plan foi aprobado
pero ainda son moitos os ·
problemas polos que hai
que pasar para que se faga
realidade.
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O plan aprobado por Pymar
para a reabertura de Asean (e
peche de Santo Domingo)
consta de tres fases polo que
se· retire a factoría de Meira e
duas a de Rios.
No primeiro caso, a fase inicial, a desenrolarse entre 1986
e 1987, corresponde á construción de 29.300 toneladas de
rexisto bruto compensado,
equivalentes a 1.050.000 horas
de traballo, a razón de médio
millón de horas anuais, que
aporta construcións Navais
Santodomingo da sua actual
carteira.
A segunda fase prevé o incremento da actividade de Asean e a redución progresiva da
de Santodomingo por traspaso de carteira e paso de parte
da plantilla de este estaleiro a
Ascon.
A terceira fase, que comezará en 1988 consiste no peche
das instalacións de Santodomingo e o pase de todo o persoal a Aseen. A partir de 1987
preténde se levar a cabo a
construci ón de buques de
10.000 TRB, e non só de 3.000
como foi aprobado no plan, xa
que neste ano acaba o prazo
da chamada reconversión.
En canto a Ríos, a primeira
fase contempla o alongamento de oito buques, encargo
que aporta Asvarsa; construcións de 3 barcos de 200 TRB,
durante dous anos, dando emprego a 100 traballadores de
Asean e 1O de Esvarsa.
A invers ión prevista é de
130 millóns de pesetas pechándose Esvarsa . Na segun da fase a factoría de Rios só se
dedicará a repa~acións.

A éentral sindical nacionalista
INTG ven de denunciar a especial represión que están a sofrer os seus membros, tendo
nestes momentos 30 militantes pendentes de xuício pola
sua participación nas folgas
xerais "contra a reconversión
do sector naval" : Entr.e os xulg.ados encóntranse os membros do Secretariado Nacional
· Miguel Campuzano e Antón S.
Ribero e os da Dirección Nacional, Enrique Viéitez e Anxo
Ruas . En coñxunto, a petición
fiscal supera os 15 anos de prisión e o millón de . pesetas de
multa .
Os nomes "e as penas son os
seguintes:·
·
ZONA A CORUÑA

AINDA QUEDAN ATRANCOS

Pero para levar adiante este
plan ainda quedan atrancos. O
primeiro é que vários sócios
de Santodomingo non -están
conformes. Lago están os diferentes pasos que ten que dar
Santodomingo: liquidación de
Asean, a compra das suas accións a un précio simbólico, a
presentación dunha nova suspensión de pago e a búsqueda
dun acordo cos credores (traballadores, Seguridad Social,
Banco de Crédito Industrial).
Un dos problemas máis
grandes a solucionar, se o
plan vai adiante, vai ser a escolla dos 500 traballadores de
Ascon que terán traballo. Qué
critérios van seguir? Non haberá unha selección ideolóxica? As centrais sindicais xa se
teñen pronunciado por estar
nesta comisión.
UN BON NEGOCIO
PARA SANTODOMINGO

Todo parece indicar que esta
operación vai ser un bon negócio para Santodomingo. Ve xan senón o desglose dos recursos económicos xa decididos para a nova empres a:
1300 millóns de pesetas . Santodomingo aportará 400, 300
proceden do Fondo de Promoción de Emprego pola recolo-

cacron dos traballadores e os
outros 600 proporcióaos a
Xunta de Galiza. Santodomingo pecha unhas instalacións
caducas e adquire . unhas das
máis modernas do mundo.
PRESIONS E
CAMPAÑA ELEITORAL

Asi e todo foron moitas as presións dos diferentes estaleiros
que tivo que sofrer Pymar,
senda unha das COIJ.S.as do retraso na aprobación do plan.
Os
posíbeis
competido~es
doutras zonas do Estado opúñanse á reabertura de Ascón,
e a Pymar rebaixou bastantes
pontos ao plan orixinal, moito
mellar para Galiza.
Pero isto non parece impor- .
tarlle aos socialistas, que monta ron, · en vésperas do referendo, toda un ha campaña eleitoral a costa de Ascón. As declaracións de que forori Soto,
Sánchez Presedo e, sobretodo,
Guerra quen lograron que o
plan saise adiante, serian de
risa noutro contexto. Os obreiros contestáronas sen dilación: "a reabertura de Ascón
débese á presión .que mantivemos na rua".
Unha pergunta queda agora
no ar : qué vai ser dos outros
mil traballadores?
A.E

en Lisboa, seguian os despidos d~ obreiros empezando as "reconversións", feítas de forma parella polos
dous estados.
E.NVC. (E.P.) puxo en
marcha tecnoloxia própria,
facendo esbozos de navíos
e lanzándose ao mercado a
·competir con estaleiros· de
todo o mundo. Foi asi como
logrou a carteira de 16 barcos para a URSS, país moi
esixente en determinados
aspectos, como o da contaminación, segundo afirman
os responsábeis dos esteleiros portugueses.
Situouse asi este estaleiro
no númer·o 14 do mundo,
coa mellor carteira de pedidos. Ao princípio da nacionalización empezaron a traballar con subsídios do Go-

berno, como fan en todos
os países., e até aquí, ainda ·
que sexan moi baixos. Hoxe
en Viana xa non necesitan
estes subsídios, valénpose
por si sós e competindo con
países que subvenciona até
case o 60 por cento estas
·contrucións de barcos.
Os obreiros, altamente
cyalificados con gran tradición na construción de bar- cos nunha comarca que depende rr:ioito desta iridústria, . están presentes en todos os óqgaos da dirección
da empresa, exisindo a Comisión de Traballadores
como máximo órgao.
Os obreiros de Ascon reclaman en Vigo o djreito ao
traballo.
A.E.

-Ramón Muncharaz, delegado sindical INTG, des~do
político político-laboral, Psiquiátrico ge Conxo.
ZONA. FERROL
-Carlos Longa, despedido
de Hispania S.L. {fábrica de lápices). Xuício faltas por ocupación oficinas.
-Antón Vigoz Ramos, de
Astano, por corte tránsito en
Pontedeume.
·
-Procesada a Central Sindical por folga Xeral do 15 de
Xuño por denúncia expresa do
Gov. Civil.
ZONA MUROS
FOLGA ARRASTRE OUTUBRO
1978
-Xoán Xosé Gallart Cambeiro
-Ramón Piñeiro Boiro
-Domingo Pais Lóuro
-Eleutério Formoso Lamela
-Xoán Bauzas Lariño
-Manuel l\Ílª Pena Silva
-Xoan Lamela Lema
Seis meses e 1 dia de prisión menor por éoaccións.

As últimas folgas..xerais foron reprimidas e agora.deixan ver o ronsel da
represión

-Xan López Al'{arez~ e Miguel Campuzano Alvarez, do
Secretariado
Nacional
da
l.N.T.G., · deti.dos nun .piquete
informativo, golpeados 'pola
policía municipal ás ordes de
2 concellais do PSOE (certificado m~dico).
Coaccións e insultos á policía. •
Cinco meses e 30.000 pta.
de multa por coacéións e 1
mes e 1 dia por insultos.

O exemplo dun estaleiro
Os "Estaleiros Navais de
Viana do Castelo Ernpresa
Pública", teñen unhas características moi semellantes a Asean: dous mil obreiros, unha alta tecnoloxia e
tradición, pois ven de cumprir 40 anos.
A · diferéncia estriba en
que, desde hai dez anos, estes estaleiros foron nacionalizados e, en vez de comezar os despidos, fixeron
un~a remodelación tecnolóxica na que participaron os
obreiros. Nela non se perdeu nen un só posto de traballo.
A remodelación levou
consigo a reorganización
dos méto<;ios operativo_s,
aunwntando
o
traballo
mentres outros estaleiros, a
40 quilómetros en Viqo, ou

FOLGA XERAL 29 NOVEMBl:W
DE 1984.
.,
i --Cesar Francisco · Pintos
Barbeito, detido nun piquete
informatívo, golpeado pola
policia. Xuício o pasado dia 19
de Eebrefro. Certificado médico.
· Cinco meses e 30.000 pta.
por coaccións e 1 mes e un dia
por inswltos á policía.

· ZONA SANTIAGO

-'-António Tenreiro Ferreiro,
coaccións.
Cinco meses e 30.000 .pta.
-Ramón Bellas González,
58 anos, membro da 1.N.T.G.
Construción, golpeado pola
policía (certificación médica).
Antecedentes: asociación ilícita 1969, 2 anos de prisión.
Cinco- meses e 30.000 pta.
de multa por coaccións.
-Cesáreo Sánchez Iglesias
e Antón Cruz Freire.
Coaccións, resisténcia e desobediéncia á policía.
Antón Cruz, 5 meses . e
30.000. pta. 1 mes e 1 dia.
Cesáreo Sánchez, 1 mes e 1
di.a.
-David Daniel Rumbo Zapata, delito de danos.
, Cua~enta días de arresto ou
40.000 pta.

ZONA OURENSE

FOLGA XERAL 19 XULLO 84
CONTRA O PECHE DE FUNDIALSA.
-Anxel Ruas Vazquez, Secretário Nacional da UTSG·1NTG, vicepresidente do Comité Empresa da Residéncia Sa. nitária.
-Anton Liz
-Miguel Campuzano Alvarez
{Secretariado Nacional
INGT)
-Enrique Viéitez (Dirección
Nacional da INTG)
. -1 delegado INTG de Pereira dos Santos pechada no 1° .
sem~stre do 81: Ocqpación
oficial empresa (marzo 81 ).
Acusados de reter e amea·
zar á Directora.
Un mes e 1 dia, 30.000 pta.
multa e custes.
'"
-Anxo Pérez Carbalio {Se- cretário Zona INTG O Barco).
Ocupación AISS hai un mes.
Acusado de danos.
·
-Máximo Vázqüez Neira
Denúncia Dtor. Provincial
Trabállo Ourense.
-Xosé Manuel Alonso Noceda ·
Concentración hai un mes
diante de Simago contra a ampliación horarios comerciais.
· Multa de 5.000 pta. e costas.
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Q. señor
presidente.·
·bis A . Ferrín, /embrando "a cantiga
nova que se chama cadea ",
como o noso gran Lorenzo Vare/a lle adicou.
MANUEL LUEIRO REY

Confeso que eu son un inxenuo.' Un inxénuo bébedo da
máis inxénua inxenuidade. Si
non fose asi ¿cómo ia eu a
matinar que desp~is de t9ntas patadas no cu o sen~r
Borlá sería: nomeado presidente bis da Taxún, que ven
sendo o maior cárrego no sistema político de Liciaga? ...
· Eu dixen, atarantado polo
desexo: non pode ser, a fu.mata maura vai deixando no
ceo untia ringuilleira de·
j no ns! que non teñen dúbi~a
Logo ten de ser outro callsquera. O .mesmo Xela, ainda
. que tampouco lle vexo bo~
encarnadura. Polo menos- e
outro, e cambiando os ventos
pode xurdir unha ruta nova.
Pois non, díxome alguén.
Velo aí' o tés. Agora ha1 que
preparar fitas -e afiar tixeiras.
Cando ·o señor Sonró, coas
antiparras riba da punta do
narís como un escribano do
século XVIII facendo un documento amañado; dixo "se levanta la sesión" o día da fumata moura, eu xa escoitei:
Queda nomeado presidente
bis da Taxún o señor Borlá.
Trinta e catro aplausos dobles. Fumata branca. Presi-:
dente ternos. ¡Hosanna!. ..
¡Hosanna!. .. ¡Hosanna·!.... ,
Confeso que son un 1nxenuo, pois quen me tala dime
que despois de ouvir ao se- .
ñor Gafrá (o que estivo en
Londres cando mangoneaba
Cofrán, egue voltou cun chapeu bombm) talando dende a
capital de Sefhardí, presidente bis o señor Sariá -dicía
berrando- ou eleicións novas; e ouvindo tamén ao señor Acor, que fala como si estivese venciendo traxes de Terrassa e non tiña pito que tocar en Liciaga, ordeándolle
aos de Coalición Liciaga que
sempre prá dereita, .a coúsa
estaba ben erara: Presidente
bis da Taxún de Liciaga o señor Borlá. Polo tanto . ide.
afiando tixeiras e xuntando
fintas que vai Gomen~ar a faena das festas, feiras, inaugu~
racións,· e demáis· actos de fachenda. Tiña que ser. O señor
Borlá está feito á medida polo
mesmo delegado en Liciaga
do Goberno de Sepharad, e
andiveron xuntos naquela
"realidade gagalé". ¿Non te
lembras? ... ¿E logo? .... A fumata negra primeira_ foi pra
despistar. Lago viría a fumata
branca. As cantas son eraras.
Soio houbo un diputado que
dixo a verdade: "lsto debeu'•
se facer o martes de antroido". E éomo o martes de antroido xa pasara, fixeron un
novo antroido. Domingo, fumata moura, e ¡non! ¡non!
¡non! ¡non!. Martes, reflexións debaixo das caretas.
Mercores, enterro da sardiña
rompen~o relacións. Do,mingo de pmata, antre as mascaras do baile, o señor Borlá, co
olla direito destapado, rompe
a ·cazola das ·1ambereta.das
pendurandQ. do teito; i o premio e pra él. Fumata branca.
Presidente bis ternos. ¡Hosana !... ¡Hosqnna!... ¡Hosanna!. ..
Na capital de Sepharad,
frotando as mans Grafá. En
Liciaga, frontando as mans o
delegado do .goberno de Sepharad. No parlamento de Liciaga, frotando as mans trinta
e catro' diputados, ou trinta .e
oito, ou cincuenta, ou sesenta ... ¡Vai ti a saber!. ..
(pasa á páxina 23)
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cos imposto por Ocidente explícase a entrada das forzas
do pacto de Varsóvia en Hungria e Checoslováquia.

CESAR CUNQUEIRO

o artigo anterior ex- .
traíamos duas conclusións fundamentais: A
existéncia dun espazo
histórico euroasiático estendido desde o Pacífico até o
Atlántico, asento dunha incríbel complexidade de pavos e
culturas estreitamente relacionados. E a incapacidade
teórica de · abranguelo nas
suas posibilidades de futuro
por estratéxia derivadas dun-·
ha con'ceición. cativa e mutilada do espírito europeio.

N

,Estratéxías e conceicións
· que noh son cer:tªme!lte inocentes ou. esp1r1tua1s, que
serviron para a afirmación da
superioridásJ~
~\lrópeia
e
para a xust1f1cac1on do colonialismo e mais do imperia·1ismo e que hoxe ba1xo o
nome de Ocidente serven de
instrumentos da política exterior nordeamericana de
agresión e explotación dos
povos do mundo. Xustamente a Otan, coma brazo armado de tal política 'traduz no
plano polít1co-mil~tar a teoria
implícita nas verbas ou sintagmas "Ocidente", "Mundo
Ce1be", "Europa Ocidental" e
outras semellantes; o que su. p_ón .. o es_quecimen!,o dos ª.l.ftent1cos intereses euroas1a. do nacionalismo de esquerticos" dos pavos .europeiós
das que patentiza a forza das
substituí dos polos · determiloitas de liberación nacional
·nantes
dunha
estratéxia
das nacións sen estado.
allea~ E posíbeJ unha meiranAs democrácias populares,
de perda de soberania que a
instauradas polos diferentes
conversión dos amigos e.n
partidos com _
u nistas ao reinfmigos en función dos que
matar a segunda guerra
o son para a estratéxia direimundial. O ·_ mérito histórico
tora da política USA? Sobre
deles é evidente: supriniiron
fecunda realidade euroasiátiestruturas capitalistas dos
ca, . a Otan, descoñecéndoa,
respectivos paises e transfordeseña nese continuum unha
maron sociedades, ás· veces
contraposición de agrupamoi
arcaicas, voltándoas
cións discontínuas, imaxinamáis xuntas e igualitárias
das coma blocQs inimigos e,
cunha estensión extraordinádesté xeito, os pavos xeog_raria dos servizos sociais e da
ficamente ocidentais de Eucultura. Hai problemas e ten, ropa son afastados do seu
sións, evidentemente: ainda
ámbito histórico-cultural e inque non se plantexa o protroducidos nun espazo atlánblema ·das ·nacións sen estatico dunha potenza, os EEUU,
do, crítico en Euro¡;>a Ocidencu ns intereses moi .diferentes
tal, polo feito .de térense fore estratéxias de alcance munmado os novas estados en dial mentres os dos euroEuropa Oriental sobre a base
peios son claramente euroado princípio das nac)onaJi~a
siaticos como tamén o son,
des integrantes dos imperios
fundament¡:ilmente, ·os da
desfeitos otomano e ausUnión Soviética, mesmo sen
trohúngarb é importante fonesquecérmonos do .seu cate de tensións a existenza de
rácter de superpot~nza. A
minorias nacionais dentro
di.aléctica dos blocas imposta
dun estado (albaneses de Kopala Otan como teoria tenta
sovo, húngaros e Transilváeliminar un proceso de connia) ou a ·convivenza plurinaverxéncia dos pavos eu roacional no marco dunha fedesiáticos dunha inxente prorazón (vg lugoslávia). Tamén
fundidade · histórica do que
cómpre salientar fenómenos
algo talamos no ,artigo ant~- 
burocráticos e de esclerose
rior e do que so lembrare1,
de partidos comunistas no
agora, a figura de Alexandre
poder, . non sempre á altura
coa sua xenial política pandas circunstáncias históricas.
gregéi e he.lenoasiática cedo
Vg. o caso da Polónia onde
truncada pala sua marte e da
Solidaridade non foi na sua
que, nembargantes, xurdiron
· orixe, mália a inevitábel exisadmirábeis froitos históricos.
téncia de sectores reaccionários e de manipulacións exDemocrácias
ocidentais
ternas, máis que un movinas que alternan no governo
mento prol dunha auténtica
a socialdemocrácia e mais a
sociedade socialista autoxesdireita . .
tionada. A verba máxica era
Os seus grandes lógros
Autoxestión. Porén, cómpre
históricos non agachan as
subliñar que as tensións e
fondas inxustícias sociais, o
conflitos sociais endexamais
paro crecente, a acumulación
tiveron un compoñente antide riquezas nas mans . dos
socialista e mo1to menos de
poucos, a alineación do conrestauración do capitalismo,
sumismo, o ra'cismo, a exploa eliminación do cal é unha
tación- do terceiro mundo poconquista histórica definitiva .
los intercámbios desiguais e
Da Unión Soviética pódese
a venda de armas. Auxe do
dicer o mesmo, só que a
militarismo. Transformación
unha escala continental.
dos partidos socialistas en •
E lago a fecunda, pero difixestores do . capitalismo ao
cil ás veces, convivenza de
servizo das multinacibnais e
tantas nacióils moi diferentes'
acatamento dos intereses hecultural e lingüísticamente as
xemónicos de USA. Perda da
unhas das outras. E tamén é
ilusión da revolución e do
indudábel - que os minoritácámbio social. Xurdimento
rios fenómenos de disidéncia
de mitos como o das novas
se moven dentro do ámbito
tecnoloxias. · Aparición .de
do socialismo sen ,por en
movimentos
alternativos
cuestión o estado socialista.
"eco", pacifistas e sobretodo
Final·!'Tlerite os mundos ára-
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E imposíbel resolver os

be, turco e· iránio: vagas poderosas de fundamentalismo
islámico, dialéctica de tradizón-progreso, reximes f~u
dais, enfeudados ao capitalismo americano e loitas revolucionárias, nacionalismo
palestino e Israel como instrumento da políticé! exterior
USA e que non aceita xogar
o papel d':Jn ~~tado co.mo os
outros na rex1on, semita entre semitas. Tamén é importante neste ámbito o problema das nacións sen estado e
das minorías nacionais.
Pois ben, se consideramos
gue o futuro dos pavos de
Eurásia pasa pala superación
dos problemas e conflitos expresados, poi a l\t?eración. n'!cional das nac1ons oprimidas, polo socialismo, pala
convivenza pacífica de todos
eles nun harmonioso proceso de desenvolvimento histórico, é claro que a Otan conxela todas as posibilidades
revolucionárias e fecha os
vieiras de futuro ao impor a
lóxica de blocas coas estratéxias de dominación e de
agresión que dela derivan:
Baixo a devandita lóxica, con
crises internacionais permanentes, hanse impar os intereses estratéxicos dos auténticos motores da agresión, os
complexos militar-mdustriais
e as multinacionais ociden tais, en primeiro 1lugar, os de
EEUU, forzando o mantimento do statu quo e agachando,
baixo unha presunta racionalidade económica ou de seguridade e co emprego de
manipulacións
ideoloxicas
de tuda sorte, a máis firme
vontade de represión das forzas qúe loitan contra o sistema imperante. O que ten
como resultado que nos países ctiamados do socialismo
real a necesidade dunha resposta coerente coa lóxica de
blocos que ltes é imposta prime sobre a neces1dade de
eliminación daqueles elementos, procesos e estrutu.ras patoloxicas que distorsionan o modelo socialista. A
primacía das consideracións
estratéxicas e de seguridade
para manter o papel na confrontación co desafio ocidental, a necesidade de dedicar
importantes recursos económicos ao estarzo militar xustifica a meirande parte das ei vas sinaladas como tais nos
países socialfstas. E dentro
. dese marco de lóxica de blo-

problemas de Eurásia, por
non falarmos dos mundiais,
cunha estruturación dos estados en blocas inimigos. En
ocidente, desde a· lóxica do
sistema, e polos vieiras que
ela permite non será posíbel
nen a liberación dos pavos
oprimidos nen o socialismo
nen, en xeral, modificación
significativa do statu qua. As forzas, pretendidamente revolucionárias e de progreso
que fagan eses traxectos
marcados rematarán asimiladas pala lóxica dominante.
O contrário. A paz, a liberación dos pavos, o socialismo
son somente posíbeis en Eurásia se os procesos que a
eles levan teñen lugar simul taneamente naquela. Os procesos e cámbios que teñan
lugar en Paris ou en Roma
son indisolúbeis dos que
acontezan en Budapest ou
Praga ou en Moscu.
Ouer dicer, tudas son condicións de tudas, cunha recíproca implicación. Condición
básica do desencadeamento
de ta is procesos históricos é
a desaparición dos blocas e,
como primeiro paso, da Otan
cunha recuperación de autonomía na formulación das
políticas dos países de Europa Ocidental, formulación
entregada hoxe aos EEUU.
Desencadear estes procesos de esnaquizamento dos
blocas en Eurásia é a tarefa
histórica das forzas que loitan pala liberación dos pavos, pala paz e polo socialismo en Europa Ocidental. A
saída da Otan dos países europeio-ocidentais está vencellada coa formulación de políticas euroasiáticas que implican recoñecer o feito euroasiático e o papel central
que no mesmo lle correspon de á Unión Soviética .
E non importa a verba "finlandización", que quer dicer
simplesmente a imposibilid ade de levar adiante en Eurásia unha política de agresión
e contrária aos intereses dos
pavos euroasiáticos, a política da "pentagonización" .
Deste xeito non é utópica a
evolución conxunta e armónica dos pavos euroasiáticos
vencellados pala
cultura,
pola história, polos intercámbios económicos e polos tra tados nunha converxéncia
cara o socialismo e a liberd ade.
Nun marco asi é posíbel a
reunificación de Alemaña
nun estado pacífico e desar. mado dedicado á cultura e ao
comércio, xa sen a posibilidade nen a vontade de xogar
un papel mundial.
Albiscamos asi a realización da liberación dos pavos
e da paz e do socialismo no
. vello espazo euroasioático
nun proceso sinfónico dunha
grandeza histórica imen.s_a.
Sexa cal for a estruturac1on
política deste espazo (que é
o que imped_e soñar nünha
confederación de povos ou
de confederacións de povos
na que o máis cativo ten a
sua personalidade soberana
na harmonia do conxunto?),
a sua enorme forza gravitat~
ria convertéralle no eixo pnvilexiado da paz e da liberación dos povos do mundo .
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moi relacionados, pero nes- .
NANINA SANTOS CASTROVIEJO
te tema eu coincido con
o termo frixidez" está Reich, e non con· Freud, en
A sexualidade foi e é socialque son as dificuldades culcheo de conotacións negatimente definida á heterdseturais para expresar a sevas, reforzado por tabues
xualidade,
e mesmo esta rexualidade as que fan que a
educativos e relixiosos.
dúcese 1° · a unhas etapas da
E por isto polo que moi- enerxia sexual que é reprivida ·-as reproductivas- 2º ao
mida sexa expresada dunha
tos autores empregan difemarco do matrimónio, ·da famaneira confusa e se conrentes terminoloxia (Helen
mília 3º á xenitalidade e en
virta en fonte de neuroticisSinger Kaplan fala, por
particular ao coito, 4° está
exemplo, de disfunción semo.
·negada-ás muller~s.
O tratamento ·da frixidez
xual xeral) par-a se referir a
un problema sexual que · consiste nunha combinaDe .sempre e en todas as
afecta fundamentalmente á
ción de tarefas sexuais e seculturas estableceuse que a
mullere que consiste na inisións terapéuticas.
muller non ten desexos erótibición da excitación xeral
Axúdase á parella a descos, non ten dereito ao lecer
cobri r unha sexualidade
da resposta sexual. Ou
sexual. A elas oesposuíseumáis globalizadora e non
sexa:
lles do seu próprio corpo,
-a muller síntese valeira
tan xenital e coital, sen esipsíquicamente (definíndoas
de sentimentos sexuais,
xéncia de orgasmo, como
nos termos da fisioloxia senon ten desexo.
un xogo no que toca á muxual masculina) e tamén fisi-non se excita con carícias ou durante o coito (non
se lubrifica, a sua vaxina
non se expande, o seu clítoris non varia de tamaño).
--e, xeralmente, non ten
orgasm o.
Esta disfunción da sexualidade pode ser primária
(cando a resposta sexual da
muller sempre estivo inibida), ou secundária (cando a
respo sta sexual iníbise a
partir dun momento determinado, sendo satisfactória
previa mente).
A muller pode viver de diferente maneira este problema sexual. Nuns casos
acéitao e considera "normal" a sua inibtción dentro
dunha conceición do seu
papel de muller como obxecto pasivo, inibida socialmente e dignificada pola
sua función de nai. Noutros
casos o problema vívese
como unha limitación, unha
alteración que xera frustración, ás veces awesividade
e busca un culpabel: entón
a mul ler pergúntase "é que
son rara, teño unha enfermidade ou é que el non
sabe?" Ao igoal que no resto das disfuncións sexuais,
o caso da frixidez é un problema dos dous rnembros
da parel la e asi hai que
aborda lo.
As causas ou a xénese de
que a relación sexual da
muller se encontre inibida
poden ser moitas : falta de
información e má técnica
sexual da parella; educación sexual moi represiva;
primeiras experiéncias trauller "ser egoísta" e ditar a
máticas; medo ao embaraforma e velocidade exacta
zo; preocupación excesiva
na que desexa ter a relación
polo compañeiro; problesexual.
mas relacionais da parella;
As sesións ter.apéuticas
e, nomeadamente, a ansiepermiten identificar os obs11
dade. A ansiedade pode ter
táculos que iniben a resposorixes remotas ou raíces no
ta sexual. Tratar os sentipresente.
mentos culturalmente induEn definitiva, ao buscar
cidos de pasividade, de
as causas do problema chemedo ao abandono, etc.
gamos, como sempre nesDurante todo o tratamentes casos, aos modelos sóto é moi importante a atituAinda que a frixidez é un tema
cio-cu lturais, educativos e
de que adopte o home e a
que concerne á psicoloxia, coirelixi osos, que fixeron que
sua colaboración no procedamos interesante a aportaa sexua lidade sexa en moiso de reaprendizaxe que,
ción dunha xinecóloga dado
tos casos unha fonte de
por suposto, afectará aos
que, en virtude da sua especonflitos internos e/ou reladous membros da parella e
cialidade, estes médicos teñen
ciona is.
á sua dinámica como tal.
que. toparse en multitud~ de
Tamén a abordaxe que
Ainda que non sempre se
ocasións co probtema.
d!3sde o campo da sexqloconsegue a superación total
A primeira consulta acostux1a se fixo da frixidez está
da inibición sexual da muma a facerse no · xinecólogo
totalmente rnergullado nes- · ller, hai q'ue valorar positiporque a muller pensa que ten
te contexto sócio-cultural;
vamente o -encontro · coa
un problema físico, pensa que
asi, hai autores que talan · própria sexualidade que se
ten algun órgao mal" di Merdun 80 por cento de mulleproduce no proceso teracedeS' Astrai, xinecóloga e méres fríxidas mentras que oupéutico e no que a muller
dica adxunta no Hospital Xera l
tros limitan o problema a
poda viver a sua sexualidade Vi~o. Adema is en moitas
un número moi reducido de
de dunha maneira relaxada, ·
ocasions estas mulleres sinten
. mulleres ás que considerah
lúdica e se decida a buscar
dor durante a relación, o cal é
neuróticas.
o seu pracer.
debido a unha falta de excita- Con efeito, o pracer seMarga Sánchez é psicóloga.
-Ción e portante de lubrifica- .
xual e a saúde mental están
ció(I da vaxina etc., isto suce11
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Moitas están"· fríxidas pero
poucas o son"

MARGA SANCHEZ CANDAMIO
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camente (coa e~irpación do
clítoris, · crime que ainda é
practicado hoxe en moitas
culturas). Ao mesmo tempo
que estas mesmas sociedades consideran que a muller
que disfruta sexualmeente· é
ninfó~ana ou puta.

non obtén, ou obtén escasas
veces, orgasmo nese acto, é
xusto calificala de fríxida.

O home no seu orgullo dá
por sentado que a muller tende a experimentar forzosa- .
mente orgasmo nun acto
· para el personalmente satisfactório e polo que eré que a
As mulleres ' foron definimul'ler subordinada vai ficar
das sexualmente nos termos
agradecida, satisfeita e subdo que agrada aos homes. A
misa, ese mesmo orgullo e
nasa própria bioloxia non foi
tida e·n conta.
prepoténcia non lle deixará
ademitir que, posibelmente,
Asi na muller establécese
a falla de or~asmo da sua .
unha verdadeira forma mo-ral
compañeira debase á própria
que determina que oerto nútorpeza ou a falla ·de habilidamero de mul1eres "están fríde para a inducción de esHxidas".
mulo - psíquico amoroso que
non acertou nen se preocuSerrano Vicens no seu es-pou de establecer.
tudo sobre a sexualidade feminina (que .estivo proibido
Nos estudos feitos por
desde a sua aparición no
mulleres ou colectivos de
1971 até 1975) conclue que:
mulleres feministas preocu"a realidade é que bastantes
padas por voltar a definir a
mulleres "están fríxidas", e é
nosa sexualidade lonxe do
cativo o número das que
esterotipp masGulin.o apré"son" fríxidas. A frixidez abcianse cuestións que ven ao
soluta s6 dá unha proporción
caso ter en conta:
dun 0,5 por cento, pero:
-A sexualidade da muller
· é própria e específica , dife-A falla permanente de
rente á do home. Toda definiorgasmos . en coitos dá un 4
ción da sexualidade feminina
por cento.·
por analoxia coa ,masculina
parte dunha premisa falsa.
-A existéncia de orgas-Todo orgasmo da mumos esporádicos ou eséasos
ller (prodúzase como se pr'oen coito elév;ase a .Un 16 por
ducza) ten sempre como dicento"
·
.
rectriz o estímulo do clítoris
-O alleamento do seu
É dicer que namentras a
próprio corpo e a imposición
porcentaxe de mulleres fríxida existéncia sexual en fundas é mínima, si que resultanción "do outro" ten determifríxidas, nunha . importante
nado a existéncia fríxida"
porcentaxe de mulleres, na
dunha importante porcentapráctica sexual do coito.
xe de mulleres
Desde o movimento femiA distinción entre orgasnista galego levamos 10 anos
mo vaxinal e clitoridiano que
loitanc;lo- por unha informaestableceu Freud é totalmención sexual que parta do -cote arbitrária. Esta distinción
ñecimento e estima do próten o seu fundamento na
prio corpo, das diferentes
conceición patriarcal ou mare~postas orgásmicas, da lichista da actividade sexual
berdade de elexir sexualhumán.
mente segundo .os desexos
O home, ao obter o maior
eróticos e de desculpabilizar ·
disfrute atraveso da penetraa masturbación como práctición vaxirial, dá por feito que
ca erótica sana e satisfactóa muller ten que sentir ese
riá. Levamos -lO anos loitancontacto como principal e
do coAtra a opresión sexual
"normal" fonte de· lecer seque padecemos, que é unha
xual. polo tanto, se se parte
manifestación máis e ben ·
da base · de que somente o
precisa dá opresión que socoito é o acto sexual normal
fremos as mulleres.
e fisolóxico e, en consecuénNanina Santos é
cia, dedúcese que se a muller
.feminista e militante da AGM
11

Mercedes Astrai, xinecóloga

A frixidez
non é un problema orgánicri"

11

11

de máis nas primeiras rela cións."
· "En contra do que pensan a
maioria das mulleres, os problemas físicos son unha ínfima minoría, adema.is neses
casos xa non se trata de frixi- ·
dez, propriamente dita, senón
de vaxinite ou outro problema
orgánico" explica. "Nas. casos
de frixidez o xinecólogo trata
de orientará m1JHer cara onde
se debe dirixir, que pode ser
un psicólogo, un psiquiatra- ou
un eªpecialista en sexoloxia".
_;,E ·trecúente que este tipo
de probleQlas aparezan na
consulta duri xinecólogo?
-Si, é moi frecuente. Hai os
casos dalgunhas mulleres que
despois de ter vários fil.l os din-

che que elas nunca sentiron
nada. Antes isto era moi normal. Non o ~xpresaban como
ún problema porque pensaban
que era -lóxico, que a muller
non tiña por que sentir nada
nen por que disfrutar".
-Nótase cámbios, logo, nas ·
novas xeracións?
-Si, agora consultan máis,
danse conta de que algo non
funciona. Antes nen sequer o
plantexaban a non ser que se
lle perguntase. Hai que ter moi _
en conta as variábeis' de idade,
nivet cultural, influéncia reli xiosa... As cousas cámbian,
ago'ra incluso a xente de clase
obreira ou do campo tende a
plantexalo máis.
,
M.V.
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Preten·d en trasladar
a.75 · traballadores

Segundo os sindicatos .
convocantes do "1 O de Marzo"

l

Nos últimos tempos retroc~deuse · do Cebreiro a Euskcldi
nas conquistas dos traballa-d o·res'' ~~~~~~~s~~x~~~:~:s~~;~n~:

11

mina que ten en Pedraf1ta do
Cebreiro a outra explotación
de Troya, en Gipuzkoa.
· Os mineiros opóñense a
.este traslado afirmando que é
un castigo e ·rebatendo as razóns esgrimidas pola empresa.
·
Asi afirman que non se entende como hai pou~o tempo
pretenderon trasladar 19 traballadores desde o exterior ao
interior da mina e agora entre
os "excedentes", figuran moitos traballadores que prestan
o seu servício no interior.
Os sindicatps están convencidos de que as reservas de
mineral poden ampliarse, segundo os resultados dos sondeos, e que a explotación non
está condicionada polas reservas, senón pola situación do
me_rcado inte,r~acional, no que
o zinc ten precios baixos debido a conveniéncias políticas
· de control do mercado internacion·a1 das multinacionais
que son, precisamente, as proprietárias de Exminesa.
Segundo CC.00. a situación
mou que "o 10 de marzo mareconómica da empresa é boa,
C()U o cc:imenzo· dunha impar- .
cunha estrutura financeira sótan~~ •01t~ contra o franquislida, solvéncia notábel e alta·
mo . Ao final desta manifestarendabilidade.
ción leron un comunicado da
Os problemas máis impor"Coordinadora galega contra a
tantes concéntranse nos crédiOTAN.
-tos, que teñen que ser amortiNa m-anifestación de Vigo de
zados. en ~jvis,as, ainda que
CC.00. e CXTG, déronse repeesta s1tuac1on e moito mellar
tidos berros contra a OTAN e
que hai uns meses pola caída
os dous bloques, rematando
do dólar.
coa leitura dun comunicado
Os sindicatos acusan tamén
conxunto. A INTG tamén celeá empresa d!=l pór como argubrou o luns un acto en Ferro!
mento a ba1xa da pr_odución
na Ponte das Pias onde ade~
cando, por outro lado, está inmáis dunha oferenda floral
t~ntando aumentar a produtirealizouse unha concentració~
v1dade ~-os beneficios, que fona qu~ falou lgnácio Martínez,
ron mo1 importantes nestes úlql}e af1rmou que esta data tiña
timos anos.
que seguer sendo unha data
Tampouco entenden este
de lotta obreira, e non unha
traslado a Troya, onde só trac~lebración
conmemorativa.
b_a_llan 18 per_soas en prospecD1xo tamén que a INTG tentac1on e mant1mento; senda a
ba que esta loita estivera enexplotación do Cebreiro a que
marcada na loita pala liberaten unha meirande calidade
ción nacional e social do noso
povo.
. O darlle un caracter claramente nacionalista ao 1O de
Marzo levou á INTG a non
aceitar unha celebración conxur:tta propugm;1da por CC.00.
e a que · se aderiu CXTG. A
INTG manifestou estar pala
unidade frente a problemas
pontoais pero non nestas ·datas n~s que hai que erguer
b~nde1ras concretas para as
lo1tas dos vindeiros meses. "O ,
plan galego de emprego e o
marco de relación$ laborais
aind? .que parece que o podia~
adm1t1r as outras duas centrais, na prática non o fan"
afirma a INTG.
'
A.E.

·

O Dia da Crase Obreira
86 tivo un claro contido
anti-OTAN. Esta foi a
coincidéncia entre·as
duas convocatórias, a da
INTG apoiada polo
MNPG e a de CC.00. e
CXTG. A diferéncia
estivo mesmo na
valoración dos sucesos
de Marzo de 1972, que
para os nacionalistas é o
comenzo da ·
autoorganización da
erase obreira .galega, e
para as outras centrais o
aumento da loita contra
e:
o franquismo··e o
ro
><
c~menzo da sua caida.
Os problemas dos obreiros ga- ·
legos; agora, no ano 1986, son
moi semellantes aos que tiñan ·
en 1972. Esta aseveración foi ·
unha constante nas alocucións
dos lideres sindicais na celebración do "Dia da erase
Obreira Galega". j:ste 10 de
Marzo tamén, como hai .catorce ahos, os obreirós de Bazán
están a negociar o seu convénio colectivo, e como hai catorce anos, ainda que .cqn menos tensión, di.rixíronse a Ponte das Pias, para lembrar aos
seus compañeiros Amador e
Daniel, mortos pola policia.
Houbo tamén ese mesmo
dia dez, várias oferendas fiarais na tumba dos dous obreiros, até UGT fixo a sua , como
último vestíxio dunha celebración da que se descolgou hai
a~os, despois de pretender va. le1rala de contivo reivindicativo nas convocatórias unitárias
con CC.00.

~-

Pero estes últimos anos, segundo puxeron de m·anifesto
os distintos sindicatos (INTG,
CC.00. e CXTG), son anos de
.l oita e de retroceso non só nas
cuestións . económicas e sociais dos traballadores, senó.n
tamén nas suas libérdades sindicais, disminuidas moitas ve.ces por pactos co goberno e a
patronal, desde os da Moncloa
ao AES. A reconversión indus- trial, esixida polo Mercado Común, propiciada polo ·goberno
e apoiada pola UGT, puxo outravolta aos traballadores na
rua, como única maneira de
defender os seus dereitos. O
movimento sindical galega gañou en conbatividade.

·AS MAN,IFESTACIONS
.

.

.

A INTG .adiantouse un dia á ce·1ebración do 1O de Marzo, convocando para o domingo dia
nove unha manifestación con
ca~ac.ter nacional en Vigo.
As1st1ron a ela perta dun milleirb de persoas reclamando
~n Plar:i,Galeg9 de Emprego, a
l1berac1on nacional e mostrándose contrários á OTAN e ás
b_ases americanas asentadas
na nasa terra.
·
Ao remate da manifestación
o Secretario Xeral da INTG,
Xan Carballo, dirixiuse aos
presentes, lembrando o 10 .de
Marzo como punto de arranque do sindicalismo nacionalista, así como ao patriota ga.l ego, Moncho Reboiras, fundador do xerme deste sindicalis- .
mo,o SOG, e que, como Amador e Daniel tamén foi abatido
pola policia en Ferro!.
Referiuse ademais á OTAN
como forma de . opresión da
erase traballadora e das nacións oprimidas. Estiveron
pr.esentes nestes a~tos representantes do sindicato basco
L.A.B.
Pola sua banda CC.00. e
CXTG celebraron duas manifestacións, unha con caracter
í!ª_9ional ~n Ferrol, á que asist1ron tamen perta dun milleiro
de traballadores e outra en
Vigo, tamén o luns dia 10 na
que os manifestantes non ~he
garon ao meio milleiro. .
- Amor Deus, que participou
nos sucesos do 72, dixo en Ferrol que "hoxe existen problemas parecidos aós de 1972" e
Carlos Mor~ira da CXTG afir-

OS TRABALLADORES
DE A PENOUTA
TEMEN UN CERRE DA MINA

No ámbito mineiro tamén 05
de A Penouta,
mina de chumbo e tantalita, situada en Viana do Bolo, están
ª.,levar a cabo diversas xest1o_ns pa~a procurar que non
va1an ad1ante as intencións do
Gc:>berno -de quen depende a
mina desde a expropriación de
Rui:r)asa- de pechar a explotac1on.
O Goberno central encarre~oulle,, un pla_n á empresa
Adro , que fo1 dado a coñecer a princípios deste mes de
Febre.iro. Segundo este plan,
q~e t1vo un custo de 160 millons de pesetas, esta mina ten
unhas reservas de 30 millóns
de.toneladas de chumbo e tantal1ta, das cais 13 millóns son
de alta rendabilidade. Tendo
en canta os précios do chumbo e a tantalita, a rendabilidade da explotación producirá
uns beneficios do 10 por cento.
Neste informe, no que se fai
un diagnóstico da estrutura do
mineral, afírmase que a un ritmo de extracción norma l hai
traballo para cen persoas directamente e 60 máis nas esconbreiras.
Até a regulación de emprego en A Penouta traballaban
150 persoas, agora só o fa i un
tércio en tarefas de mantimento.
tr~balladores

A.E.

Paz e traballó,
reivindicación das mulleres

Non mandan a sua Qala ainda gue está.perta

A Di(>uiación de Lugo
P,e rmite que · povos do Courel
estén incomunicados
A Diputación Provincial qe
unha pista, segundo fai- consLugo permite,..,que varias altar o Axuntamento de Folgoso
deas do Courel estexan inca"sen solicitalo o axuntamento
municad.as por estrada polo · e sen licéncia de obras". A corderrumbe de terras na pista de
po'tación solicitou qµ~ esta pá
Folgoso a Póvoa de Brollón
despexase a estrada para que
proprie:~ade da Deputación:
pudese pasar o tránsito, sen
por ma1s que unha paleadora
que recebese nengunha contestación.
.
da Corporación provincial esA actuación caciquil, seguntexa a poucos quilómetrós no
mesmo concello construindo _-- do pon de manifesto a corpoN. 288 I 13 DE MARZO I 1S8S

do material, até o ponto de
que desta .mina sai o 45 por
cento do zinc que se produce
no Estado español.
Exminesa . tivo problemas
d~sde a sua !mplantación, non
so cos obre1ros, aos que someteu .ª .~nha férrea disciplina
e,cor:id1c1on~ de traballo deplorabe1s, senon cos viciños da
z?,na por ~ausa da contaminac1on das aguas.

no 0ito
11

dé Marzo~'

Cunh~ maior preséncia nos meios de comunicación e ·mesmo

rac1on do Courel, non é nada
nov0, nen neste concello 'nen
no resto da província, feito
·que teva a protestas contínuas
por parte de Axuntamentos
non gobernados por AP. Pero
este caso reviste maior importáncia ao permitir a incomuni- ,
cación de a1deas, agravado
todo poi a ·neve.
A.E.

nos discursos dalguns políticos celebrouse este ano o "8 de Mar·
zo", _Dia Internacional da Muller Traballadora. Desde o alcalde
de Vigo, Manuel Soto, até os meios de comunicación conserva·
dores: que habitualm~nte deixaron pasar desapercibida esta
data, f1xeron pausa no seu traballb de persuasión cara o referendo para de.d icarlle un espácio á situación da muller.
·
. O tono real _e r~ivindicat.ivo corespondeu unha vez máis ás
d1ver~as organizac1óns feministas que se viron apoiadas polas
vocahas da muller dos distintos sindicatos e polos partidos de
esquerda e nacionalistas.
"Polo dereit<;> ao traballo para homes e mulleres", "a igual
traballo igual salário", "pala igualdade e a paz", "nen guerra
qu_e .no~ mate nen pa.z que nos oprima". foron alguns dos lemas
e~1b1dos nos actos e· concentracións organizados nas diferentes
c1dades .g alegas. ·
-

p

Lugo: · . 13 anos oficialmente protexido
PLACIDO LIZANCOS MORA
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o 22 de Febreiro do

1973 o' recinto intramurallas de Lugo
era declarado Gonxunto Histórico Artístico. Trece anos despois desta dec~araci<?~· que. re.:.
coñecia de xerto of1c1al a 1mportáncia
patrimonio artístico da cidad~, hai xa matéria
dabondo para iniciar unha reflexión sobre a política seguida para a sua protección e os
seus resultados.
.
Primeiramente teremos que
facer unha distinción entre as
políticas seguidas 'pala Dirección General de Bellas Artes,
cuxas competéncias son agora
responsabilidade da Dirección
Xeral do Patrimonio, e a seguida polo próprio concello da cidade.
.
A defensa do património
histórico artístico na cidade de
Lugo iniciouse coa declaración
de Monumento Histórico Artístico da Muralla Romana. lsto
sucedía o día 16 de Abril do
1921 cando a instáncias dun
grupo de cinco lucenses, en
vista de que o concello autorizara demoler un cubo da muralla para construir un aparcamento, solicitaron do goberno
central a devandita declaración para paralizar as obras.
Posteriormente tamén seri an declarados monumentos
histórico artísticos a Catedral,
as Termas Romanas, o edificio
do Concello, o Museu Municipal e o templo de San Francisco, dentro sempre do casco
histórico .
A política da Dirección General de Bellas Artes continuará a referirse ao feito arquitectónico illado até que no ano
1973, ante a xeralización das
irrespeituosas
intervencións
ca entorno, veuse abocada a
declarar a globalidade do casco intramuros da cidade como
Conxunto Histórico Artístico.
A devandita declaración trairia consigo a imposición dunha série de regulamentacións
tendentes a conservar o carácter ou ambiente da cidade, estimando que para o coidado e
a protección da mesma e dos
seus valores arquitectónicos
abondaba só con facer indicacións acerca de matérias a empregar, composición de fachadas, etc, etc. sen contemplar a
necesidade de revitalizar a
vida que se desenvolvía detrás
desas pintorescas fachadas.
A política municipal en defensa do património histórico
e dos valores ambientais da cidade foi desde sempre dubidosa e, desde lago, certamente ineficaz. Xa citei, hai unhas
liñas, os motivos polos que un
grupo de lucenses solicitara
no ano 1921 a declaración da
muralla como monumento e a
sua defensa polo Estado ...
mais hai moitos máis exemplos desta política como son
as declaracións que no ano
1973 fixera o concello "protestando" porque Bellas Artes
lles declarara a cidade Conxunt~ Histórico xa que eles entend1an que "non existe talconxunto, todo o máis, pódese
falar dunha serie de edificios
illados a protexer ... " Bellas Ar. tes non lles chegou a facer
caso ...
~E que as "forzas vivas" de
Lugo non querían que se freas~,. o progreso e a m·odernizacron da cidade. Non entendian
os intereses de · Bellas Artes,
X? q.u~ para eles a mera existencia dun Plan Xeral de Ordenación Urbana abondaba para
9rdenar o seu crecimento e
protexela.
· Por_ i~o xestionaron un plan
perm1s1vo, arbitrário e aberta- ··
mente especu lativ·o como era.·

qo

O tema dos aparcarnentos de Lugo, coas protestas de aspciacións
cidadanas, viciñais,- partidos políticos e Colexiá de Arquitectos, que
chocan frontalmente . coa cazurrería do concello, trai a actualidade a
conservación das cidades e conxÚntos declarados monumentos históricos
artísticos e en concreto o de Lugo.
o aprobado no 1969. Plan que
municipal, a falta de bon gos-

cumprir!
Este plan deberá frear a degradación da cidade, eliminando o tránsito dunhas ruas e
prazas que foron concebidas
só para o pé humano, rémodelando os seus xardins e pra~
zas, construindo outros ali
onde . fosen precisos, reabilitando as construcións máis
degradadas,- restaurando e
· dándolle uso aos seus monumentos, dándolle á muralla a
importáncia inegábel que ten,
regulando eficazmente. a acti_vidade ~onstructiva, etc. etc.
Mentres se siga a pensar
que obriganao a facer un determinado · tipo de fachadas, a
empregar ·pizarras nas cubertas, a proibir as cores vivas
nos exteriores - e a construir
aparcadeiros soterr.áns nas
. prazas da' cidade, Lugo seguirá
esr:norecendo ...

apesar das anteditas caracteto, a ignoráncia e os desexos
rísticas ainda foi manexado a · · de obter ganáncias rápidas e
antoxo, levantando, por e?(emdoadas por parte de moitos
plo, construcións ilegais, con
promotores e os intereses e
volumes abusivos, aJiñacións
abúlia de arquitectos e outros
non oficiais,.etc.
técnicos t~mén. responsábeis.
E asi chegamos ao Lugo de
A cidade necesitq que se
hoxe. Un Lugo degradado aradopten medidas urxentes·
quitectónica e ambientalmenpara recuperar o seu casco
monumental. Algo qLJe vai
te. Cun património construido
deteriorado e forzadamente
máis alá dunhá pomposa de- ·
envellecido. Unha cipade· con
claración ou dun ·ineficaz plan.
Lugo necesita urxentemente
tal cúmulo de problemas que
ben podía ser erixida en exemun Plan de Reforma Interior.
plo universal de mal facer, de · Un plan sério, viábel e racio-·
desídia e ignoráncia. Respon· nal. E p,ar suposto, para dessábeis directos desta situación · pois do plan, unha administra:.
son a má xestión e a deixadez
ción responsábel que o faga

;~:

~ -P~anifique ofuturo vivindo o presente
co~eg11ridade
da Caixa. Todo son -ventaxas
___ --...

A Caixa o'frécelle o set.t plan. O PLAN DE AFORRO E
PEN-SION. Un PLAN pensado para·que vostede, que
xa ten asegurado o presente, poida asegur~lo seu
futuro.
"°'
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Planlflcar o futuro vlvindo o presente-..
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Vostede decide a cantidade mensuaf'de aforro e o
tempo de duranza do PLAN, podendo modjficá-ló co
paso de tempo e, si quer, retirá-los cartas a-torrados
cós correspondintes xuros. Cando vostede q\~ira.
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Coa seguridade d11 Calxa
Co PLAN DE AFORRO E PENSION, a Caixa aseguralle

.

sen ningún cus,te engadido, o capital en caso c:le
impreyistos.

Todo son ventaxas
Ad~mai.s de todas estas ventaxas, vostede disfrutará
dun beneficfo mais: O PLAN DE AFORRO E PENSION
lle permitirá desgravar na·súa ·declaración do
imposto da renda.
. Pero como o PLAN e persoal convi~ámo-lo a que no-lo
expoña chamando o teléfooo:

438686
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Ve.ña·á Caixa a as-egura-19 seu futuro

:;

<

1
N. 288 / 13 DE MARZQJ 1986
~

·1
~

D
.A resisténcia
_pata impedir_·
que levasen
aos seus
familiares
presos f9i inútil

Un pau .
pouco pode
facer frente ·
ás · p~rras

elétricas
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DONDELA:AS CONTAS BLOQUEADAS

S-PAUS NA RÚA
A petición de
xustícia tivo
_como
resposta a
vio-léncia

-V ários
feridos foi o
resuJtado das cargas en
Redondela
~-

,•

Celebrado en Chantada

Homenaxe ao, último guerrilleiro·
o dia 9 de Marzo
celebrouse . no cemitério
de .San Fiz (Chantada) a
primeira homenaxe ao
derradeiro guerrilleiro do
Estado español ·que caiu
loitando contra o
Xeneral Franco: XoséCastro Veiga, "O Piloto".

Antes do remate, dous compañeiros de "O Piloto", e · un
viciño da comarca, depositaron tres ramos de loureiro. Finalizou este acto, ·comemorativo dó 21 aniversário (foi morto
o 1O de marzo de l965 na- ribeira de San Fiz) o cantante
Xos·é Do Pácio, cunha canción

Ao acto, que fora convocado
por un grupo de estudoso's da
guerrilla próximos ao nacionalismo, ·asistiron cerca de trescentas persoas, a meirande
. parte delas da comarca chantadina, ainda que tamén se
desprazaron· desde
outros
pontos da nación. Destacar
aqui a preséncia de ex-guerrilleiros, e outraS"' persoas que
axudaran aos guerrilleiros p·roporcionándolles infraestrutura. A sua compañefra "Mirella" non pudo _asistir debido a
unha afección coronária que
pade.ce desde hai tempo,· o
. que . fada desaconsellábel a
sua preséncia pola emotividade -do acto.
·
A comemoración en sí foi
moi sinxela, segundo resaltou
xa desde un princípio un dos
organizadores, o xornalista Pablo Viz, quen se dirixiu aos
presentes para exporlles a
transcendé.ncia de que chegue
.povo, sen manipulación, a
verdadeira história destes loitadores.
Logq farian uso da palabra e
lerian .poemas diversas persoas.

ªº

dedicada exp.resamente a "O ·
Piloto", e o canto do Hino Galega ..

os

-C-..1?'0

UN PRIMEIRO PASO· IMPORTANTE
Se este -acto tivo suma importáncia por ser a primeira homenaxe. pública que se lle fai
en Galiza ao · último guerrillei-:
ro, coa participación de persoas da comarca na que loitou
pésie a que non se fixo case
propaganda do mesmo, e a intimidación da Garda Civil, que,
como non . podia ser menos,
tamén seguiu a celebración,
ainda que con traxe de paisa. no, outro . paso importante foi
que; desde agora, Xosé Castro
Veiga, "O Pil-oto", conta cunha
lápida que atestígua onde está
enterrado. O feito en si ten
moita máis transcendéncia se
ternos en conta que no lugar
do seu enterramento pretendian construir un panteón, borrando asi todo vestíxio. Esta
manobra foi descoberta por
estes estudosos da guerrilla,
de forma case casual, apresurándose lago a comprar este
terreno . para que non pudese
ser vendido, e proceder lago á
colocación dunha lápida · que
perpetuase a sua preséncia.
Esta lápida, como o terreno,
foi costeada por subscrición
popular, e colocada ese mesmo día da homenaxe por xente da comarca, entre os que se
encontraban algunhas da.s
persoas que o axudaron a ~n
terrar.

ip.
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O carné de guerrilleiro de "O Piloto"

A iniciativa non tivo tan boa
acollida entre as forzas reaccionárias do Sul de Lugo.
Aproveitaron a conxuntura
para seguir a manchar a memória dos combatentes antifeixistas e de todos os que hoxen loita pola liberdade.
Digna de mención foi tamén
a tertúlia que houbo, finalizado o acto, na casa do Moure,
onde antigos guerrilleiros lembraron feítos e peripécias daqueles tempos.
Ali estaba entre outros Camilo de Dios, que relatou, de
memória e ao pé da letra, o
bando no que a Pasionária se
dirixiu aos guerrilleiros ordenándolles que abandonasen
as armas. Era o ano 48, e Camilo, condenado a marte e indultado, despois de correr as
cadeas de médio estado, con
motivo do ano eucarístico de
Barcelona, di que lle sentou

como se fose unha puñalada
no corazón. ainda que hoxe
segue militando no PCG.
Cantouse tamén o "hino
guerrilleiro", e outras cancións
dedicadas aos máis famosos
guerrilleiros galegas, que cantaban os loitadores "cando podíamos, nas nosas noites da
carallada, que tamén habia algunha".
Despois desta primeira edición da homenaxe e do seu
éxito, pésie ás eivas que pudo
haber na organización, xa se
pensa en que para anos vindeiros, por estas datas, se fagan en Chantada conferéncias,
colóquios e reunións, para o
estudo do fenómeno guerrilleiro, pero sobre todo, para a
divulgación dun dos feítos
máis man·ipulados da postguerra.
ALFONSO EYRE

tribuna

Requiem por un mariñeiro
XOSE NEIRA VILAS

chamábame, talaba el soio,
anunciándome unha visita
ou informándome de algo
evámolo a ente~rar hai
que supoñía podía interesarpoucas semáns. Chame... e colgaba. Pasamos
mábase Xosé Pena.
logo á correspondencia. El viNacera en Limodre, o ano
vía ·én Santos Suárez e eu no
1901. Tiña dezaseis anos.canVedado, dous barrios habado chegou á Habana," e enroneiros ben distantes un do
louse nun pesqueiro. Cinco
outro . .Moitas foron as cartas
anos dempois voltou a Galique nos cruzamos. Eu escricia~ co11euno o "servicio do
bíalle sempre en galego; el;
rei" e viveu unha aventura
. alternaba,
incluso
nunha
insólita ·que durou corenta
mesma carta·, o galego co
meses: navegpu no acozaracastelán.
do Cíclópe e nun submarino
Un día xurdeu aquela idea,
identificado como 8-2, foi
·· aquel proxecto. Propúxenllo
xefe de cociña de Benito
e entendeu deseguida. ProMussolini, camareiro de Vapúxenlle traballar na "matele,riano Weyler, axudante do
ria prima" dun novo libro. Dírei Alfonso XIII e custodió
xome que sí, entusiasmado.
das infantas Beatriz e María
El tería de escribir, á súa maCristina ...
neira, como saísen, únhas
De todo esto falo en detalle
"memorias". Arrincaría de sí
no meu libro Galegas no golrecordos, sin orde . cronolóxifo de México, onde tamén
co, sin preocupacións de ninexplico porque a este home
gún tipo. Eu axudaríao con
lle encambaron o honroso alcuestionarios, guías, xeitos _
cume de Capitán Maravilla;
de percurar .asociacións na
os enfrentamentos que tivo
memoria, claves temáticas ...
cos irmao Babún, armadores
cubano-xudeos, ·c ando el re- · 'E aparte das -indicacións que
lle mandaba por correo, viáxía o cargueiro Ana Lucía,
monos de tempo en tempo . .
nome da nai do cabecilla maAparecía co. que escribira e
fioso Al Capone, quen tiña
eu proveíalle papel e. bolígrasido dono dese barco; os
fos para que continuase o
seus ·naufraxios no tempo da
seu trafego.
Segunda Guerra Mundial; o
Así dqus, . tres, catro anos. ·
seu facer no Acuarium NacioEscribía todas as tardes e tranal. ..
guíame, cada vinte ou trinta
Tantas e tantas cousas m~
días, o que fixera. Cando xa
cqntou que o que aparece no
non tiña máis que "esprelibro citado é somentes unha.
mer", volviamos atrás co demostra. Vímonos. moitas vetalle de · naufraxios, nenos
ces, ó longo de sete anos. E
mariñeiros~ contrabandos, ta'cando foi quedando xordo e
tuaxes... Sempre aparecía
o teléfono non ·nos servía,

L
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Xosé pena con Xosé Neira Vitas nunha prza de La Habana

algo.
Un día díxome que se sentia feliz de recordar; que eu
o fixera vivir outra vez, e que
eso era pra el coma voltar á
mocedade. E vinme precisa do a poñer en xogo a maxinación co propósito de que
Xosé Pena tivese sempre
algo pra decir. Cando xa an daba mal de saúde, falei co
médico que o atendía, quen
me dixo que o seguise aten dendo, pois eso éralle tan necesario como as meiciñas.
Así foi como este vello mariñeiro estivo escribindo - con
dificultades de pulso e de
coherencia, nos derradeiros
tempos- case até que morreu.
Esto levoume a cavilar sobor da terapéutica da memoria, dos recordos, das ·evocacións do pasado; ·sabor de
cómo se pode alongar ou facer máis levadeira a vida
dunha persoa nesta edade en
·· que tanto hai pra contar e tan
pouca xente disposta a escoitar. Parodiando a Becquer
podíamos decir: "¡Qué soios
se quedan os vellos!"
Agora Xosé Pena, de Limodre, descansa no cemiterio
da Habana, e eu teño gardadas ducias de cartas, fotografías, docurnentbs diversos, ·e
arredor de dúas mil follas escritas por el.· Papeis qye non
me atrevo a tocar polo de
agora. Algún día .será. Algún
día voltarei sabor destes enapuntes,sobor
cere.! lados
destas~ memorias . do querido
Sapitáí'l Maravilla:

1

Día 13. LUGO
TEATRO .
Artello. "Gulliver F.M. (Radio Condena)".
Día 14. VIVEIRO

A CORUÑA

TEATRO
Día l. A CORUÑA
EXPOSICION
Grupo Arje, pintura.
Día 13. A CORUÑA
CONFERENCIA
"Federico García Lorca: Vida e obra".
Antonina Rodrigo.

1

Día 14. BETANZOS
.
. MUSl(:A
Coral Juvenil "Semente Nova". Grupo
Instrumental "Zarabanda". XVII Aniversario
da Coral Polifónica.
Día 14. A CORUÑA
CONFERENCIA
Ciclo "Salvador de Madariaga". Axuntamento

o
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Día 16. BEGONTE.
MUSICA
Agrupación musical "Albéniz".
Día 22. LUGO
MUSICA
Orfeón Lucense. "Concerto de Semana
Santa".
·
Día 23. MONDOÑEDO
MUSICA
Orfeón Lucens~.

S~4NTIAGO
Día 3. SANTIAGO
EXPOSlCION
María Jesús Reboredo, óleos.

3: SANTIAGO
EXPOSICION .
Javier Femández Crende, óleos.

D(a

Día io. SANTIAGO .
EXPOSICION
Secundino Díz, acuarelas. ·
Día 15. SANTIAGO
CINE
"La guerra de los botones". Cine EDscolar
(Axuntamento-Caixa).

Día 18. A CORUÑA
CINE (11)
"Rigoletto". Amigos de la Opera.

)-

1-
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Día 17. BETANZOS
CONFERENCIA
"Castelao, humorista", por Siro López
Lorenzo. XVII Aniversario da CoralPolifónica.
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íl~--------------------------------~

Día 17. A CORUÑA
CINE
"Rigoletto". Amigos de la Opera.

<{

la

AULA DE CULTURA

Día 15.A CORUÑA
MUSICA
Trío Jerusalén.

5
oce

:e

Grupo de Teatro Escola de Maxisterio. "E
alumoú para si".

Día 18. A CORUÑA
. MUSICA
Pregón de Semana Santa, por Luis Iglesias de
Souza. Coral Polifónica El Eco.

Día 17. SANTIAGO
· ENCONTRO
Aulas .III Edade de Galicia.
Día 17. SANTIAGO
CINE
"Ladrón de bicicletas". (Cine Club Carlos
· Varela).

Día 18. CARBALLO
MUSICA
Capilla Polifónica "Ciudad de Oviedo".

Oía 18..SANTIAGO

o

TEATRO

·j-

"Gali and Matías" . Mancho Clerc. Martes
Teatrais (~unta-Caixa).

a
IS
3-

Día 19. SANTIAGO
BALLET
The Ballet Studio. · ·

Día 13. FERROL
MUSICA
Trío de cordas de Jerusalén .

IE

Día 14. FERROL
CONFERENCIA
"Liño e lá: as tecedeiras", por Xaquín
Lourenzo.
Día 14. CARANZA
MUSICA
Cuarteto da Asociación de Jazz do Ferro!.
Día 15. O SEIXO
FOLKLORE
Grupo Caraveleiras.
Día 16. CARANZA
CINE
"Os amantes de María".
Día 20. FERROL
CONFERENCIA
"Relatos de tradición oral e sociedade da
Galicia rural", por Xosé Manuel González
Reboreda.

Día 30. CARANZA
CINE
"Breakdance".

LUGO

•

CAIXA
<¡AllCIA

Día 22 .. SANTIAGO
CINE .
.
"Los Hermanos Marx en el Oeste". Cine
Escolar (Axun~ento-Caixa).
Día 22. SANTIAGO
MUSICA
Coro Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo.

Día 23. VEDRA
MUSICA
Agrupación Folklórica "Cantigas e Agarimos".
Día 13. SANTIAGO
CINE
Les Cousins. Alianza Francesa.
Día 21. SANTIAGO
MUSICA
Coro Irmandade Galega·de Caracas.

OURENSE ,
Día 12. MONFORTE

TEATRO

Artello. "Gulliver F.M. (Radio Condena)".

Día 13. LUGO ,,.
Artello. "Gulliver F.M. (Radio Condena)".
Día 14. LUGO
CONFERENCIA
Antonina Rodrigo.
· Día 12. MONFORTE DE LEMOS

_

•
©

Día 19. SANTIAGO
CONFERENCIA
"El Teatro Popular eri las Sociedades de
Cambio. Joan Prat. Ciclo "Antropoloxia ·e ·
Modemidade". Universidad - Museo do Pobo
Galego - Caixa.

_

TEATRO

Artello. "Gulliver F.M. (Radio Condena)".

Día 13. OURENSE
MESA REDONDA
Presentación Revista Galega de

Educació~ .

Día 21. CARBALLIÑO
· MUSICA
Unión Costa Oeste. Jazz.

Día 21. OURENSE
CONFERENCIA
"Castelao, humorista", por Siro López
Lorenzo.

•-~
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Avilés d~ Tarama.Ilcos Rresidente

Nova directiva
e nova etapa
·da. Asociación
de Escritores
en .Língua Galega
o pasado sábado a Asociación de Escritores en Língua Galega,
que conta con perto de 150 criadores aderentes, elixiu unha nova
Xunta Directiva que pon fin ao interin criado, agora xa hai perto
dun ano, cando e fixera cargo da mesma unha Xunta Xestora,
e afronta unha nova etapa.

Avilés de Taramancos

·'Despoi da crise e dimi ión da
antiga directiva, tratába e de
con eguir que a nova que e fixera cargo acadara un quorum
de confianza", manife touno
Xaquin Agulla, novo ecretário
da AELG, que viña formando
parte da xe tora pro i ória e
quen, con Maria d~ _Carmen
Kruckemberg, on a umca persoa de a etapa que eguen no
novo organi mo . A directi a
conformou e con Antón Avilé
de Taramanco na pre idéncia;
Kruckemberg na vicepre idéncia· Monterro o Deve a como
tes~ureiro; Agulla como ecretário e na di tinta v calia : Alvarez C ccam (e rdenaci n
de pu li caci n ). Manuel Riva
(meio de comunicación), Pilar
García Negr (re laci 'n con outras com unidade d
tad ),
Pilar \lázquez uc ta· (r la ión
intemacionai
a área lu -braileira), Xo é Manuel Martínez
Oca, Pilar Pallaré
Port Matalobo .
O pr xecto mái imp rtante
que afronta esta nova directiva '
o da organización do Congre o
de E crit re · n Língua Galega,
que teria a i unha egunda edición, para o que non hai fixada
ai nda data nen contido . A re posta ante no Ano de Ca telao,
as reivindicación plantexada a
respeito do idioma (problemas
coa normativa, cue tión de contratos, ... ) e a asisténcia ao Congreso Internacional de Escritores
en' Línguas de Países sen Estado, a celebrar en Outubro no
País Basco, foron os outros temas tratados na asamblea.
,
A AELG pronunciouse, maioritariamente, "en contra da per. manéncia do Estado español na
OTAN".
OS NOVOS CONDUTORES
DAAELG
Avilés de Taramancos, emigrou no 1960 a Colómbia toF-·
nando a Galiza no 1980. Da sua
obra poética podemos destacar:
As Moradias do Vento (1955).
A frauta e o garamelo (1955). O

tempo no espello (1982). Cantos
Ca ucanos ( 1985).
Mª do Carmo Kruckemberg.
Yiveu durante ano en Europa e
en América, con importantes lazo coa intelectualidade exiliada. Ten obra en castellano e en
galega. Cantigas do vento
( 1956).
Canabal de Ouro
( 1962).Cantigas para un tempo
e quencido ( 1986).
Xaquin Agulla Pizcueta .
Cántigo (1981). En oños da
Breila ( 1982) A Caeira (1985),
on algunhas das suas obras. Levou o TI Prémio de Teatro Infantil de Xove. Ten en preparación
"A viaxe alucinante de Peter o
ca monauta' .
Xosé Mª Monterroso. Residiu de de os 6 anos en Uruguai
de onde voltou no 1964. Destaca
na ua obra Cara ao lonxe, noite
adiante ( 1973)· Nau enfeitizada
( 1979) · Galegos e galeguismo
( 1979). Animador da Agrupación Cultural O Facha.
Xosé M. Martínez Oca. Pertence á nova narrativa galega.
Prémio Pedrón de Ouro con A
egra (1978) e Blanco Amor-83
con B eiramar. Ten numerosas
obra editada .
Xosé Mª Alvarez Cáccamo.
Exerce a crítica literária en vária publicación nacionai e estranxeira . Praia das fumas
( 1983); Arquitectura da Cinza
19 5). Edic ión comentada de
onga Noite de Pedra (1985);
O documentos da som bra (en
.
preparaci n) .
Pilar Pallarés. Sétima 01dad ( 19 4). De amor e de amor_l
II c lectiva- 1985). Ten publtado traballo de crítica literária .
Porto Matalobos. Y encellado
ao ido da etnografía . Crónica
d Portugal ( 1976) . Rúa Nova
( 1982) . Banda e Gaita de Gali_
cia (próxima publicación) .
Pilar Vázquez Cuesta. · E
unha da máximas .representante da cultura galego-luso-brasileira. Un eu librp, "Gramática
Portugue a", é .de coñecimento
abrigado de calquer estudo do
no o idioma comun. Ten numero a obra obre língua e literatu,ra da no a área lingüística e cultural.
' Pilar García Negro. Coñecida polos seus traballos no eido
da sócio-lingüística e polo seu
profundo e.studo da obra de-~º
salia de Castro. Problemat.Ica
das 1ínguas sen normalizar
(1980), 33 aproximacións á língua e literatura galegas (1984),
CasteJao, contra. a manipulación
(1984). :Rosalia de Castro: unha
obra non asumida (1985).
Manuel Rivas. Xomalista galega, actualmente en TVG .. Libro do Entroido ( 1980) . Partidos
políticos na Galicia. História
dunha frustrac.ión; Balada nas
praias do Oeste (1985).
X.C.
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Campaña contra o Decreto de Bilingüismo (1978)
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Amplia convocatona
a un Encontro Nacional
·sobre a normalización lingüística
Os dias 18, 19 e 20 de Abril as
entidades e persoas que. dunha
ou outra maneira_teñen que verse decote ca problema da normalización linguística terán un
amplo foro para discutir os problemas , atrancos , necesidades e
decisións a tomar nos vindeiros
meses. isto é o obxectivo dos organizadores do "Encontro: Estado actual da normalización linguística (análise da política oficial e alternativas)" que convocan a Asociación de Escritores
en Língua Galega , Asociación
Sócio-Pedagóxica Galega e a
Federación de Asociacións Culturai e apoia a Associa9om Gc¡.lega da Lingua.
"Un
vez se
que á
ao cal

foro- desde o que por 1ª
poidan debater posicións
veces están enfrentadas"
os organizadores invitan

a centros de ensino, sindicatos,
asociacións de funcionários, Es~ co!á Galega, Escala Viva, Instítuto da .Lingua Galega, Asociacións de Pais en defensa da Lingua, Consello Galego de Cultura, Real Academia Galega, Editoriais Galegas, Dirección Xeral
de Política Linguística, Asociacións da Prensa, Meios de Comunicación, Empresas de Doblaxe, Asociacións Culturais,
etc.
EN DESACORDO COA POLITICA LINGÜÍSTICA OFICIAL
As asociacións convocantes pre. tenden 1amén "unir os esforzos
de todos os que neste momento
están en desacordo coa actual
política sócio-linguística que le-

van ~diante as Institucións Públicas do país, baseada no folclorismo e na represión en todos
os ámbitos: epsino, meios de comunicac1on ,
administración,
· criación literária, etc.".
O "Encontro" que se celebrará
nos dias indicados arriba, na Faculdade de Económicas de Santiago, dará comenzo e remate
con sendas conforéncias de Pilar
V ázquez Cuesta e Ricardo Carvallo .Calero.
- A presentación de ponéncias
será aberta a todos os convocados e deberán versar sobre algun
dos cinco aspeitos que nuclearán
os · debates: Ensino en Galega,
Meios de Comunicación, O galega na Administración e na lexislación, Estandarización --do
galego e· Criación Literária.

_.

ivl.v.

Abriu a exposici.ón "Castelao"·
do Ministério de Cultura español
Desde o 3 ·de Marzo e até o 13
de Abril está aberta en Madrid a
mostra itinerante que, patrocinada polo Ministério de Cultura
español, se dedica a Castelao.
A exposición, cuxo equipo
coordenador tiña á frente a Xosé
António Dµrán (ver ANT nº
286), móstrase através dun cento
de paneis divididós tematicamente: un primeiro grupo histórico-biográfico, un , segundo temático sobre a sua obra e un·terceiro dando unha visión miscelánea do seu labor. Paneis que viaxar.án, desde o mes de Outubro ,
nun "Tren Castelao", polas diferentes estacións e qu~ s'e está estudando que entre tamén en Portugal.
Paralelamente expóñense 200
obras orixinais: óleos, aguarelas,
debuxos, alguns dos cais eran

.tilJ
Autocaricatu ra

praticamente descoñecidos pois
pertencen _a colecdóns particulares. Os museus de Castrelos-,
Pontevedra e Carlos Maside son
que fomecen , o groso dos mate- .
·
riais.
A exposición exporase despois por Santiago, Vigo, A Coruña, Pontevedra, Rianxo, Ourense, Li-sboa~ outras cidades do
Estado e posibelm~nte chegue á
outra beira do Atlántico, na Arxentina. Mentres circule por Galiza e Portugal a organización ·
afinnbu que a exibic'ión será con
textos só en galega.
· Apresentouse simultaneamente o catálogo da exposición, que
é, máis que nada unha extensa
colección de artigas sobre Castelao, con firmas que van desde
Méndez Ferrín a Isaac Díaz Pardo, Xavier Castro, Gustavo
Luca de Tena, ...

' ,::

.[i

E

Moldes

~
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Á lembranza: , a este Deus -que corre o perigo de tomarse

totem oferece Manolo Moldes as suas pinturas. El renova
a imaxinaría que nos foi legada pola Xeración N ós como
retoma, através da admiración polo Pau~o Uccello renacen-.
tista, certos valores de gosto clásico. E; non oustante, esta
doble recuperación combínase cun critério compositivo
próprio dun ollo que non en vano mira nos oitenta.

An
mu

de
~e

roi
qui

unh~ .óptica moderna, reto~e
certos aspectos da clásica e estabeleza, por outra parte,_ unha
análise da relación home-terra.
No 73-74 eu traballaba ao
modo do e~presionismo abstracto , mais despois , á altura do 77 ,
empezaron a aparecer na miña
pintura suxeréncias figurativas
que se foron decantando progresivamente, pasando de ser unha
figuración máis natural . Dunha
figuración máis agresiva a outra
na que esa agresividade é máis
interior. Hai un cadro meu , "O
avó" que resulta crucial nesta
transformación.

Di a crítica competente que ti
progrediche desde unha agresiva e tenebrosa abstración sextual a unha figuración naturalista e clásica.
Efectivamente. Creo que o que
esto u a facer, sen perder unha
certa coriotación expresioni?ta,
si que ten unha maior tranquilidade e serenidade. O que busco
é unha figuración que , desde

Os teus cadros teñen unha certa vontade de recuperar aquela
mitoloxia ·q ue felizmente nos
foi legada pola Xeración Nós
-a da Galiza romántica, saudosa, fundada na lembranza e
a esperanza.

Si. Cando eu comezo este camiño de indagación cara o interior
entón, naturalmente, atópome
cuns resultados plástic<;>s que están en ·relación con ese sentimento de .saudade. Hai outro cadro , "Pontevedra durrne" (xa se
sabe o refrán: Pontevedra durme, Vigo traballa , etc.) que é
como un manifesto de.sta última
tendéncia miña. Intento criar
unha atmósfera onde. estexan
·presentes as miñas lembranzas
da infáncia, ligado a isto o ambiente da ·Alameda agora destruí da, en fin ...
Gostaria de che perguntar se
ese aspecto narrativo ~ literário
da tua pintura -tan nidiamente en dependéncia da tra- dición sígnica nacional-_con-

sidérala consecuéncia .ou ligada dalgun xeito á liberación da
subxectividade que ·os derradeiros acontecimentos en arte
posibilitan?
Si. E claro que nos Óltimo~ tempos empezan a aparecer na miña
pintura unha série de símbolos,
'con frecuéncia arquitectónicos,
-nas "Presenzas de Alfonso X
por exemplo. O que trato é de
criar un mundo iconográfico
próprio , mais que ao tempo de
ser subxectivo expresa tamén o
mundo no. que está mergullado.
trato de coñecer o interior naso
·mediante unha linguaxe que,
polo. demais, transcenda para un
chino , un dicer.
· Polo demais o meu interés ac:tual é facer do cadro unha estru~ tura -musical. "A canteira", o cadro que estivo na Bienal, é .como
unha sinfonia, cun certo critério
compositivo ..
A tua obra participa <lesa recüperación do clasicismo que se
está a operar. Opinas que esta
recuperación é regresiva ou
que regrsivo é, máis ben, instituir o "progreso" en arte como
r a priori?
. A min non me parece unha regresión senón, ao contrário, un
aprofundar no coñecimento.
Desde lago a miña opinión é que
Dai qtie recuperar, por exemplo,
o gasto pala beleza que estaba
actuante no mundo clásico,
aquel cánon que bferecia unha
vida máis humana. Polo demais
hai que insistir en que non se
trata unicamente de recuperación
no sentido de que eses aspectos
clásicos ou clasicistas se combinan c"on outros absolutamente
IIJOdernos.

Ou sexa que non e trata dunha regresión enón realmente
dunha necesidade vital , d~u paso atrás, cinco adiante. E unha
resposta ao mundo que vivemos.
A tua pintura -melancolicamente magnificiente-- está repleta de sentimentalidade, de
e~resión individual, e tamén
da intuición daquilo inexpresábel que arela o noso psiquismo
colectivo.
O que non e pode e quecer
nunca en pintura é a cuestión do
mistério. Para que unha obra
teña carisma, para que sexa realmente unha obra importante
debe de ter mistério. Este conceito resumino nunha oca ión
nunba pequena ecuación que rezaba: rnistério máis luz igual a
arte. Hai que tocar ese algo intanxíbel, ese algo sublime. Ne e
intre é cando a pintura se volta
perigosa para o pintor me mo
físicamente perigosa. A pintura
· ten que estar no borde na fronteira. Aí é cando un chega a albiscar a sua própria toleira cando a pintura serve como fonte de
coñecimento.
Pregúntome se na tua ánsia de
demandarte por aquilo que a
tradición institue como característico do n9so "volkgeist"
late un intento de amañar a
contas con esa tradición.
Mais que como axu te de canta
plantéxoo como continuación
dunha estética galega, como
aportación ou matización a esa
estética que se vai configurando
constantemente.
E ao me mo tempo e ape ar
de que soen a localismo este aspectos narrativos e literário
penso que non cain na trampa de

realizar cadro exento de aportación á própria linguaxe pictória e ao próprio problema que
ela e plantexa na actualidade.
Os teus cadros teñen un certo
sabor a Arcádia ...
Si. Hai ni to a defen a dunha
postura humani ta. A pai axe
e tá tratada dunha maneira e pecial, a natureza aparece viva,
como un e pácio teatral onde e
dé a po ibilidade de relación
igualitária entr o home . Dalgun modo é a natureza o que no
fai entir vi o .
A tua pintura ten un algo de
magnificiente, épico, dun lirismo épico ...
Tálvez o grande formato colabore con i to. E para o de enrolo
do próprio tema é nece ário.
Ademai hai que ogar un pouco
coa idea de pintura como e pectáculo entrecomillado o de espectáculo . Quera dicer que a
primeira impre íón que produce
unha obra d grande formato é
totalmente di tinta: é mái forte,
a imaxe e tán na me rna cota
de dimen ión que o e pectador.
Con e ta cou a xa e xogaba
no Rena cimento italian .
Pé ie á norrnalidade do aspecto de Manolo M lde , un per ebe, e talvez i t exa pura ubxectividade, unha certa d saz n
del. S aca · pr v cada por ter
comprobad . en ·fe, que a cada
volta o mundo
par
meno
á ua obra . Que o integrado
mundo clá ic oa ag ra, uni amente, a inace íbel audade. A
e a ·audade cuxa p rda, porén ,
eria ainda mai terríb l.
Texto: ANTON BAAMONDE
Fotos: CHUS GARCIA
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M. HORTAS VILANOVA

·(Zaragoza, 20-IX-1770 / Santiago, 7-1-1833)

da Cal
Ernesto Guerra da Cal pra este
que escrebe foi -e ainda é-,
dende hai moitos anos, unha
lénda. Tíñannos falado dél
Eduardo Blanco-Amor e Anxel
Fo le. Referíanse a un ha época
_na que se chamaba Ernesto Pérez Guerra. Según BlancoAmor. Guerra da Cal era un
mozo outo, lanza!, deportista e
Lle grande simpatía persoal.
ra portuguesa, da que é un importantísimo especialista. Xubilado na actualidade vive en Estoril. Non quixo voltar a Galicia. Según él mesmo ten confeado prefire er un galego de primeira a un e pañol de cuarta.
No pa ado ano publicou , na
Editora Sá da Costa, de Lisboa
o eu ingular poemario Futuro
Imemorial (Manual de Velhice
para Principiantes). O libro
non pode er máis u~estivo e
uxeridor.
Preferimos
catro
composición : a que abre o volume, titulada Sina , rabiosamente autobiográfica; Pátria; Ao
Mariscal Pardo de Cela e A
Mendinho jogoral galaico-portugués do medievo·. Nestas
compos1c1on vive e latexa un
fondo e inevitabel amor pola patria galega. Son unha testimuña
conmovedora e apaixoante deica
o delirio: palabra que firen pra
empre a no a sensibilidade.
on no re i timo a transcreber

Sabemos que Guerra da Cal
se criou na vita luguesa de Quiroga. Yiviu alí cunho · parentes
que rexentaban a Tabacalera: o
Taboada. Desa familia tratamos
a Alfan o Taboada , no o compañeiro de ervici militar, ca ado unha filfa do eñor Uxío do
Vilav rde, pai de familia num ro a e, na actualidade, veciñci de
Madrid onde ocupa un po to importante na a e oría xurídica da
RENFE, igla que e traduce, e
non e tamo trabucado por Red
Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.
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Ramón ·Cuéllar
y Altarriba-

Ernesto
Guerra

e

Jmúsicos ·de g_al_i_z_a__--.,..-_xo_A_N_M_.

Cando Guerra da Cal hai
ano , publicou o eu primeiro
libro de poema Lua de AlemMar e Rio o Sonho e Tempo a
súa poe ía chamou podero amente a no a atención. Sobor de
todo as compo ición adicada
ao río Sil e ao Val Quirogués
polo que e te cronista ten unha
e pecial debilidade poi
úa
aboa materna era nativa do Ho pital. Se Anxel Fole é o narrador
de Quiroga, Guerra da Cal é o
eu p eta e Xo é E té ez --O e
en terra de Dono tia- ten de
er o eu hi toriador. Guerra da
Cal e An el Fole e cribiron palabra ferrno a , fonda , u e tiva , e clarecedora
mo ioada obor de e paradi o que é a
bi barra quir gue a.
No
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A guerra civil levou a Guerra
-da Cal -na que foi combatente- ao esilio. Andivo por Norteamérica onde enseñou literatu-

a primeira estrofa do poema Pa- ·
tria:
A Galiza
é para mim
um mito pessoal
maternal e nutricio
com longa teimosia elaborado
de louco amor filial
de degregado
.
(E de facto é tarnbém
-porque náo confessaloum execrável v"icio
subli~ado)
No concerto da poesía galega
Guerra da Cal ten un rigor e
unha Ínúsjca non usada que diría
frai Luís de León. Unha música
desusada, melodiosa e brusca. E
como se se xuntara a dozura do
Val Quirogués coa bravura irnpoñente dos montes do Caurelk:
tesos cumes -onde se sin te ben
o pouco que é un home pra decilo con palabra de Novoneyra,
a voz daquela inmensidade.
Guerra da Cal Leva , no máis fon do do seu ser, os rimos da súa
infancia e da sua adolescencia:
a música do Sil, que ten a libertade das serras, a consistencia da pedra e a ledicia pagana dos viños do Val de Orras, de Quiroga
e de Amandi, ademáis do inquedante misterio da Riveira Sagrada.

os

Cumpría dar noticia do máis . .
recente libro de Ernesto Guerra
da Cal: unha escolma da poesía
de Rosalía e un cancioneiro no
eu louvor, cun prólogo intereantísimo, dado a luz por unha
importante edit9ra lisboeta.
Maxinamos ao poeta Ernesto
Guerra da cal en Estoril frente
ao Atlántico da ousadas nave- gacións e das clásicas descobertas -un p9deroso · poema de
Femando Pessoa- contemprando néboas sotiles e arralado coa
música das ondas namoradas dos
versos de Martín Codax. Pro tamén con fondas saudades do seu
Cantábrico ferrolano e nativo: o
mar polo que os celtas botaron,
pra sempre, a navegar os seus·
ensoños.

Compositor e organista. Tivo
corno mestre na catedral de Zar.agoza a Javier Garcíé;l fajer "Il
Spagnoletto", o ~áis influinte
músico desa época en España.
No 1792 é nomeado contrabai- xista da capela de Zaragoza. No ·
1795 organista na de Roda
-(Huesca)_ No J-798 do Pilar e ·a:o
ano seguinte mestre de capela e
organista de Huesca; por méritos; ali profesa como sacerdote
no 1805.
No 1812 gaña as oposicións
ao maxistério do Pilar, mais
unha série de problemas 1 _ dos
que non era_ausente o apoio á
causa constitucional, obrigouno
a deixar Zaragoza. Aínda así
compre subliñar que no 1815 so- .
licita ser nomeado músico honorário da Real Capela e se lle
concede; ·o seus biógrafos Guy
Bourligueux escrebe: "Siempre
manifestó Cuéllar fidelidad a la
Familia Real y repetidas veces
afirmó el Patriar_c a de Indias que
le hubiera gustado tener a nuestro músico como maestro de capilla u organista de la Real Capilla del Palacio de Oriente en Madrid". Doutra banda, cando deixa Zaragoza segue a manter exéelentes relacións co Cabildo
que lle pede -cópias das suas
composicións_ ·
·
En Xaneiro de 1817 gaña o
maxistério de Oviedo-tras dunha
oposición moi dura na que formaban tribunal Melchor López e
Gaspar Schmidt. Nesta oposición compite con Ramón Palacio, qu~n lle sucederá no Pilar e
a quen atopará logo en Santiago.
Unha vez en Oviedo gaña a estima do Cabildo pero no Triértio
Constitucional o seu pro-liberalismo o leva a graves enfrentamentos que rematan co seu despido. n9 outono do 1~23; despido
seguido dun longo e complexo
pleito.
Aspira ao max.istério de Santiago e ao de Córdoba e finalmente, o 18 de Novembro de
1828 toma posesión da praza de
organista de Santiago que ocupará até a -morte. Mais tarde
confíaselle o cargo de vite-mestre de capela , sen alário complementário, causa do grande
volume de composicións conser- vadas en Santiago. Porén desapareceu a sua obra de Oviedo,
posibelmente destruída por represálias ideolóxicas, de seguir a
te e de Emílio Casares.
O republicano Saldoni ensalza
a Cuéllar pala sua ideoloxia e
grande p_arte do interés desperta- .
do polo autor provén do seu credo liberal. Surprendenternente é
moito menos estudado Bros , o
me tre de León que vai ser alcalde constitucional da · ci'dade no
Triénio. De todós xeitos e á marxe da grande importáncia das ·

[íos nomes dos lugares

O Irixo: un
trasacordo

a tempo
Hai '.'-_ª tempo ocupámonos nesta·
secc1on do nome deste montesío ·
concello da parte · ciurensán
fronteiro xa coas terras ponteve~
dresas de Montes.

Recolliamos daquela a opinión que circulaba na literatura
usual que se ocupa destes temas,
era esta: os nemes do Jrixoo
mesmo que Irixoa no Ferro) e
máis os lugares . de nomes Grixoa ou Grixó procedían da evolución da palabra Ecclesia e es"-tarian pois, referidos ;is primitivas · igrexiñas que inzarian polo
noso país como xuntanza ou
asamblea das comunidades labregas baixo a-primitiva ideoloxia cristián.
Posteriores lecturas e cavilacións sobre nomes . semellantes
como: Eirexe, Airexe ou Eire-

· liortas ideolóxicas nas capelas,
Cuéllar é un compositor que
compre publicar e· interpretar. A
sua recuperación será o recoñe-~ cimento da transición estética na
música da época da man dun
temperamento apaixonado e dun
músico de éxcelente formación
técnica. Non é moi cornprensíbel as razóns do esquecimento
da música dun auto{ tan estúdado na sua biografia, ainda cando
existe unanimidade nos autores
sobre a grande calidadé _das
composicións de Cuéllar: E de
esperar que López-Calo inclua
música deste autor nas edicións
de Zamora, Santiago, La Rioja,
etc. prevístas para os próximos
anos.
Catálogo: En Santiago: 3 Misas, 9
Salmos (2 son misereres) , 2 Magníficats, 8 composicións várias en latin
e 3 en castellano . En Burgo de
Osma: 1 Misa e 1 Miserere. En Calahorra: 2 Misas máis uns fragmentos; 1 Salmo e 1 Motete. Na Capela
Real de Madrid: 1 hino ao ná.scimento da infanta Mª Isabel. En Salamanca: J Misa. En Santo Domingo de -la
Calzada: 1 Misa , 5 Salmos (2 son
misereres) e 1 Magníficat. En Oviedo: 1 Misa. En Zamora: -1 Miserere.
Acribucións: l Salmo en Burgo de
Osma e o "Himno a Espartero"_
Bibliógratia: Raúl Arias del Valle:
"Expulsión y proceso del maestro
Cuéllar. (Oviedo, 1823-1836)" _ En
Revista de Musicología, II. Madrid
1979. Guy Bourligueux: "El compositor don R.C.A. Organista de la catedral de Santiago de Composterla
(1 777-1833)". En "Compostellanum
XV, 2"; Santiago , 1970. ld.-"Unas
oposiciones al magisterio de capilla
de la catedral de Oviedo". En "Boletín del Instituto de estudios asturiano.s" XXIV. Oviedo , 1970. ld."Apuntes sobre los maestros de capilla de la catedral de Oviedo ( 17241.823)". En "Bol. Del Inst. de Est.
Ast.". XXV. Oviedo, 19TI. Emilio
Casares: . "L a música en Ja· catedral
de Oviedo". Col. "Ethos"; Música_
Oviedo , 1980. Hilarión Eslava:
"Lira s ·acro-hispana" , Siglo XIX.
-Madrid , 1869. José López-Calo:
"Catálogo mujsical del archivo de la
Santa Iglesia Catedral de Santiago" _
Cuenca, 1972. Id.- "La Música en
la Catedral de Zamora". Zamora
1985. Fra'n9ois-Joseph Fétis: "Biographie Univei:seUe des Musiciens". _
Pans , 188. Rafael Mitj;µia: ·"La musique en Espagne" Paris, 1920. Felipe Pedrell: "Diccionario biográfico y
bibliográfico. . . Barcelona, 1897.
José La Puente y Vi!anúa: "Biografía del presbítero D.R. Félix C.A.,
músico honorario : .. "Oviedo, 1854_
Baltasar ~saldoni: "Efemérides de
Madrid
músicos
españoles ... ",
1860. Id.- "Diccionario bio-bibliográfico ... ". Madrid; 1880. Mariano
Soriano Fuertes: "Calendario histórico -musical ·para el año 1873", Ma-drid 1872. José Subirá. "Historia de
la música española e hispanoamericana", Barcelona 1953. Dámaso
García Fraile: "Catálogo del Archivo
de música de la Catedral de Salamanca"_ Cuenca, 198 l . Miguel Gómez Uriel.- "Bibliotecas Antigua y
Nueva de escritores aragoneses de
Latassa ... ". Zaragoza, 1884.
EDICIONS.- H. Eslava._Op. Cit.
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xado en lugares onde non hai
memória de ter habido igrexa
nengunha, fainos pensar que
aqueceria máis postular que tales
nomes proceden todos dunha
evolución do latin ao galega da
palabra Agto que orixinaria nemes como As Airas como procedente de As Agras; aplicando
este esquema xenerativo, xunto
co feíto de existir no mesmo
concello do Jrixoo lugar da
Ponte lri.x.e, resultaría máis doado a procedéncia da voz Agridio, que non teria problemas
para .chegar a ~O Irixo pasando
por Airixo ·e respondería ben á·

CESAR VARELA

fisonomia destas terras cheas de
agros .
Esta procedéncia de Agridio,
presentaria menos dificuldades
evoluti~as que a sua pretendida
orixe de Ecclesia, que precisaría
explicar algun paso interrnédio
adicional.
, Por outra banda, o Áger latino á forza ten que ter sido un
tema fecundo no . nomeamento
de moitos lugares galegos corno
corresponde á estrucura fortemente agrícola do noso país .
Este tema do agro daranos resultados moito máis abondosos
en próximos traballos.
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néncia do Estado Español na
OTAN a partes iguais enqe tres
persoas distintas. e somente un
Deus verdadeiros: os reformistas
galegos, os reformistas cataláns
e o clero. Quince _segundos para
Coalición ·· Galega, que ·dt?ixa liperdade de voto aos seus seguidores; quince segundos para os
bispos españois e un seu documento ao respeito intitulado
"Construtores da Paz"; e quince
segundos para que Pujo! ceibe
unha obviedade gramaticalmente
insalvábel. como "Yo pienso de
que aunque el Gobierno pierda
el Referéndum no saliríamos de
la OTAN".

libros

Vida, .paixón
e ·morte de
Aleixandre·
Bóveda
Xerardo
Álvarez _Gallego- · ·

....

Qué actualidade ten hoxe este libro? Qué virtualidade? Sempre
os aniversários convocan á memória, máxime cando esta .está
coidadosamente coberta por ·un
pano escuro. Hoxe ainda segue
a ser este libro, polo que xa pasaron 24 anos, o único ... ·aó que
se nos deixa aceso para saber de
Aleixandre 'Bóveda. - O logro
biográfico de Xo.sé Mª Alvarez
Blázquez, _que saiu do prelo editado polo Sanco Noroeste RUMASA- sofreu -unha censura parecida ao famoso estudo do
Banco de Bilbao, circulando só
·por algunhas dúcias de mans: un
secuestro administrativo que, segundo as nosas notícias, vai ser .
- pronto superado por unha inioia- ·
tiva xenerosa.
O libro de Alvarez Gallego
ainda é de necesária leitura para
calquer gafogo que quera coñe- .
cer a realidade no movimento
político nacionalista dun home
cuxo exemplo transcendeu ao
fusilaménto do 17 de Agosto do
1936. A vida e o pensamento
político de Bóveda queda pergueñado rias liñas do libro, que
ven antecedido dun emotivo limiar de Xosé Sesto López --que
tempo despbis publicou rectificacións ao ali escrito-- onde califica a Bóveda de "revolucioná__rio" e de ·" lumieira da revolución
galega" (no publicado todas as
verebas referidas a ese carácter
foron substituídas por '"transformador" e "transformación", o
que indigno u a Ses to).
Non é un bon libro, hai que
decilo. Máis ben é un testemuño
emocionado, peneirado R_ola visión e a ideolox.ia que Alvarez
Gallego, cuñado de Bóveda, ten
á altura na que recolle as_ suas
·notas e escrebe o libro. Ainda
así destílase nidiamente a ima.xen de Bóvedas até o seu brutal
fin: seguro de si mesmo e da liña
política e ideolóxica que defen:
dia: e que o levou a anteceder a
firma da sua condena as verbas
"Viva Galicia Ceibe", e cuxa
derradeira declaración · na farsa
do xuício son toda unha declaración de princípios:

..

"A miña pátria natural é
Galiza. Amoa fervorosamente. Xamais a treicionaria, ain- .
da que se me concedesen sécu.:.·
Los para viver. Adóroa alén da
miña marte. Se entende o Tribunal que por este amor entrañábel, debe serme aplicada a
pena de marte, recebireina
como un sacrifício mazs por
ela.. Fixen canto puden por
Galiza e faria máis se pudese.
Se non podo, até me · gostaría
morrer pala miña Pátria. Baixo a sua bandeira desexo ser
enterrado, se o Tribunal, en
c'onciéncia, xulga que debo
selo. · E este "agarimo" -permítaseme a única verba galesa
que emprego o idioma que JaLei sempre (1 ) - que Lle teño á
Terra Sagrada na que tiven a
dita de nascer, non me abriga
a sentir ódio a España, á que,
por direito, pertenzo. Somente
combatin os seus erras e, ás
N. 288 / 13 DE MARZO/ 1986
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veces, ·as ·su_~s crue?da4es políticas coa mina Galzza idolatrada. Máis nada".

da República. Interesantes, por
demais, tamén os documentos:
unha escolma do _arquivo tan utilizado e tan grande e~poñente
dos acontecimentos de Galiza.

.

-

Bóveda é un símbolo inasimi 7
lábel, e sobre el ainda fican moitas verdades e luces que amostrar. "Vida, paixón e morte .. . "
pode e debe server para, salvando as grandes caréncias que contén, aproximamos ao interés e á
vida duo nacionalista fündamen- ·

Dadas as diferentes versións
que corrian no manualismo da
historiografia nacionalista, a
obra de Castro enche un valeiro
importante. Encheo e cínxese a
. el . Algun leitor pode botar de
menos o marco económico-social e político en que se xoga a
aventura nacionalista do P.G.
Castro non se entretén ni so. E
algo que pode acharse fácil e
- con garantía en diferentes publicacións. Castro atense ao tema:
debúxao e. trata de esgotalo. E
un traballo monográfico de interés pouco comun de obrigada
consulta desde agora.

taL

XAN CARBALLA
(1) A Bóveda obrigóuselle a

lar español no xuício.

ta-

o
galeguismo
na Repú\Jlica

Só me resta subliñar que da
obra de Castro emerxen como
verdadeiros dirixentes e como os
vertebrado.res do nacionalismo
galego dous homes: Castelao. e
Bóveda. Nen- tan sequer o exilio
a Badajoz e Cádiz fixo que
abandoasen a sua tarefa de
guieiros. Polo contrário nen Otero nen Risco supoñen xa nada a
esas alturas do tempo histórico.

Castro, Xavier, O Galeguismo na
encrucillada republicana, Publicació_ns da Diputación de Ourense,
1985, 2 vs., .988 pp.

Un dos capítulos rñáis apaixonantes do iter do nacionalismo
galego corresponde aos anos . da
1ia · República. Despois de mergullarse na clandestinidade e de
fr,a gmentarse segundo localid~
des e líderes no per'íodo da Dita. dura de Primo de Rivera, o nacionalismo consegue unidade e
formula arriplamente a sua doutrina e as suas tácticas. Unha
unidade ·:han total e por pouco
tempo; en seguida surxen as escisións pola direita e certa grupusculización pola banda do
arredismd, ·
Xavier Castro atopou a mina
que lle forne~eu- uns m~teriais de
primeira man no arqmvo da familia de Alexandre Bóveda. Un
raro fenómeno de preservación
do Jume e do saqueo dunha5 pezas beH buscadas polos inimigos
de canto cheirase a esquerda e a
galeguismo. Esa parte subst~
cial do arquivo do P.G. fac1_lttoulle a Castro a sua labour.a investigadora e, seguramente, serviulle de incitación para completafo con métodos de entrevista
aos moitos testigos actuais daqueles anos.
Penso que o valor fundamental da obra de Castro está na
abundáncia de síntese doutrinal
e prática do .p. G. e das formacións máis afias durante os anos

Xavier Cas~ro

Completan esta obra os documentos devanditos e variados
gráficos, fotografías, etc.

O Telediário da TVE das 3 da
tarde do dia seguinte foi ainda
máis cutre , ainda que tamén
máis definido: entre quince e
vint~ segundos para dar conta do
manifesto polo si asinado pormeio cento de artista , intelec. tuais e modistos (xa referido amplisimamente nos espácios informativos do dia anterior) e entre
vinte e vintecinco segundos para
o documento dos intelectuai
polo non.

A presa e correndo, como
.sempre, o Galicia hoxe do meiodia do xoves 20 di puxo pouco
máis de meio minuto para informar , meiante urxente imaxe ,
da roda de prensa da recén con tituida Coordenadora Coruñe a
pota Saída .. e de mái do doble
para a ap esentación da campaña
afirmativa do P"SO 'E en Lugo.
O sempre telegráfico TD 3
nocturno do venres 21 repartiu
un minuto en metades entre
unha asamblea en Madrid de
profisionais, artista e intelectuais contrários e o rrúnistro Maravall, favorábel clamando en
Euskadi por un si peneuvista.

va de "non permitas unha información sobre o facer dos contrários sen acompañala doutra de
igual lonxitude, polo ·menos, sobre o bon facer dos favorábeis
ainda que non fixésemos nad~
ou o feito fora realmente intrascendente".
Dicia Benjamín Disraeli, e dicia ben o direitoso, que "existen
as mentiras , as malditas mentiras e as estadísticas".
Vou firmar xa . No local do
sindicato agárdame un caldeiro
de pintura bermella coa que esta
man que agora está a piques de
rubricar vai pintar nun valado:
"OTAN non. TV tampouco" .
HERNAN NAVAL

Presións para
que a TVG
non
retransmitise
\

.o Barcelona-

Juventus
A TVG non pudo retran mitir o
partido Barcelona-Juventu xogado na capital catalana o pa acto dia 5 de Marzo, ape ar do
acordo de compra aos que xa
tiña chegado coa TV-3 de Cata1ña.

Repito que do caduco e controlado Informe Semanal do 22
de Febreiro só aturei a exibición
dunhas infames estadísticas do
fuciñudo C.I.S. (Centro de lnvestigacións Sociolóxicas) obre
a evolución do non e do si á
OTAN desde a morte do vello.
Velaqui:

FRANCISCO CARBALLO

televisión

TV
e referendo

,1'

l?rometera non voltar computerizar os minutos de grácia informativa outorgados via seiscentas
vintecinco liñas ás distintas opcións escoitábeis, seguíbeis ou
perseguíbeis nunhas eleicións
ou, agora, nun referendo. Non
teño remédio nen vontade autocensuradora áudio-visual : por
segunda vez sucumbin ante as
tentacións político-masoquistas
que se me ofereceron polo meu
dezaoito pulgadas. Desta volta,
_sen embargo, o campo de trabal!o' elixido foi máis limitado e,
ao tempo, máis diversificado
(máis diversificado , enténdase-,
só aparentemente e nun sentido
formal) e rico (máis rico, enténdase, en sentido figurado): un
Telexomal da Televisión .Galega, un Telediario da Televisión
Española, un Galicia hoxe da
extensión de Casa Calviño en
Compostela, un dos informativos de meia-noite desde Torrespaña e, parcialmente, até . onde
resistiron as miñas neuronas, un
senil Informe Semanal.
O pasado martes 18 de Fe-

breiro, o TX 1 da TVG repartiu
o total aproximado e iirisório de
corentaecinco segundos que de. dicou a informar sobre os acondiclonamentos sociais das vésperas do comezo da campaña de
cara _a o referendo sobre a perma-

1976 ················
1979 ················
1981 ················
1983 (Marzo) ......
1983 (Decembro) ...
1984 (Xuño) ...... .
1985 (Abril) .......
1986 (Xaneiro) ....

NON
SI
17%
26%
43%
57% 13%
29%
41%
3 1% 38%
30% 36%

O aderezo ornamental c n i tiu en que alguns "experto "
convidados declarasen que a
opinión contrária á- OTAN obedece a un inxustificado, visceral
e "emocional anti-americani mo'', entanto que a po ici?n favorábel é froito dunha ma1or racionalidade. Pero o ideólogos
numéricos dos "servícios ' informativos" do Ente non o pensaron ben. De seren verídicas as
cifras da estadística cronolóxica
devandita, que o dubido , só virian confirmar o que é unha verdade como un templo de calquera dos xeitos: que a medida que
· se avanta na "consolidación da
democrácia", desta sua democrácia, medra o índice de analfa- ·
betismo· e deformación política
das masas cidadanas. Logo, qué
democrácia?
Polo demais, dicer que quen
manda, manda, e ademais, fai
. da sua televisión un pandeiro.
Explícame. Que se propugna a
abstención?; canto menos se rale
do plebiscito, mellor. Que se
procura o si desesperadamente?;
pois outórguenselles, con prudéncia e discreción, máis minutos aos positivos gubemamentais, dando coba tamén, mesmo,
a . alguns noutrora opositores,
agora consensuados, e sen esquecer nunca a máxima televis'i-

O canal autonómico catalán
fíxo e coa retran mi ión do partido da copa de Eur pa grácia
á compra en exclu iva que lle
fixo ao Barcel na F. . por un
importe de 65 mill ' n de pe ~
ta . A TVG tratou de retran mttir para Galiza o partido, tendo,
xa chegad para i a un acord
e a TV-3 e, en princípio, tamén
c a
mpañía Telefónica Napaña, pr pri t~ri a
cional de
d atélite atravé· do que e 1a a
realizar a retran mi i n. Segundo pudo aber e te peri dico a
Tele~ nica recebeu diver a preións ne e dia p r parte de alta in táncia · ligada ao E tado
e a TVE que "indicar n" á Compañia a "non pertinéncia" da retransmi ión.
E te feito veñen acentuar os
contencio os que TVE está rnanter coa TV autónomas e que se
tiñan iniciado coa TV-3 ao negarse o canal español a .man~ér
calquer tipo de colaboración, incentivando os atrancos e a competéncia . Sucesos semellantes
sucederon tamén coa TV basca
e agora coa galega.
O poder central parece ver -:
en médio de todo isto-- con mOI
maos olios a consolidación das
cadeas catalana, basca e galega ,
· rexeitando o que pode supor .:....mesmo no plano simbóli~<>--: a
existéncia de cadeas nac1ona1s ,
hoxe por hoxe o meio de comunicación máis influinte.
Estes canais están, pola sua
banda, a incrementar a relación
e os intercámbios, proceso qll:e
se considerou como moi beneficioso para as tres paVtes . .
/
M.V.
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De por aco"'
CORONEL REDL
Chega do cine que se fai_ por
Centroeuropa (Budapest~ unha
cinta histórica sobre a vida e a
morte do cor<?ne~ Redl, p~rsona
xe do impéno austro-hungaro.
lenta como unha partida de xadrez, pero fern:osa tamén. O tal
coronel desenvolvese entre enredos como un perfeito arribista,
até que 0 seu ponto fraco, a homosexualidade, o leva ao fin.

A atmósfera que respira a película poderíamola definir de
Viscontiana (Ludwig); e retrata
ben unha época, os cenários, as
personaxe , etc.
A diferéncia de Mephisto, do
mesmo director e co mesmo protagoni ta, na que era posíbel encontrar un certo "feeling" , esta
pede do espectador ~nha maior
atención ; a sua lent1tude pode
parecer abafante, pero e a atura, ao cabo creo que e tará convencido de ter vi to un bon filme.

o
)-

l-

O actore sóbrios, axustados
ao seu papel; a realización ben, .
inda que , como quedou dito,
lenta de mái , para o que nos ten
acostumados o cine comercial
ou cine normal .
Non fagan moito ca o da publicidade . O morboso pódense
abster.

RAN
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Intrigas familiare , .°? Xapón
antigo guerras fratr1c1das. nas
ca is non e aforran mortos.
Unha cinta espectacular e bela.
O argumento pode parecer po~
bre, ma non o é ( óalles o re1
Jear, dun tal Shakespeare?) .
Tampouco é unha ~inta ~e guerreiro ao u o. E eme eme con
máx ia impo íbel de definir con
palabras. Haino que ver. Unha
película como a de empre (a
boa ) por un director do bon e
cun actore moi por riba da média.
Se go ta d cine , non a perda.

OPRIMEIRO
TOREIRO PORNO
Parece que agora que e tamo
no Mercado Comun o cinea ta
españoi volven á raíce , e qué
mellore raíces que os tauro ?
Riba adiantou e a Almodóvar e parece inclu o que trata ~e
imitalo. De poi de fita tráx1cas, erias e histáricas, oferécenos unha obra menor á anteriores; unha comédia, vaia.
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Cun delirante argumento,
unha feminista que fai pomo cun
noivo catalán (profesor de catalán, ademais) que quer ser torei-

ro.

Con actores praticamente descoñecidos no mundo do cine, a
ratos parece unha comédia de fin
de curso do coléxio das Carmelitas; noutros, ao contrário, ben
logrados, escea do tren (lástima
dese bebé que come a escea),
· baile de strip-tease, etc., que
atinxen unha certa gracia.
·
En resumo, comédia non moi
lograda, pero distraída.
A destacar Emma Quer (exfactoría !quino), unha moza que
poderia, penso eu, chegar moi
lonxe.
MANUEL ESTRADA
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As estet1cas
opostas ·de
Tomasello
e Crego

e por aló

L
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Fotogram.a de "RAN"

SINFONIA
DE PRIMAVERA

onxma esa arte. Dito doutro
modo , que vendo este filme o
espectador quizá se inteire . da
vida de Sch~mann, pero sairá do
cine sen ter · a mínirria idea do
que sucedía historicamente nos
anos que o filme relata.

A televisión é unha maravillosa
besta voraz de dobre boca que
come por un igual a que,n est~
dediante que a quen estan apos
dela. Unha magnífica maquinária que- por moito que !les pese
a vinte ou trinta intelectuais cavernícolas que levan sobre si a
cruz de vi ve empre gabando o
penúltimo invento , avantaxa .en
calidade a calquer outro me10 .
Unha vampiresa que paradoxalmente alimenta a aqueles c;lo
que ela e alimenta nun cur!oso
círculo que e tá a . producir. a
oc1al
maior tran formación
nunca habida. E como a ela, a
famelga, cómprelle e~che~ .a
ua longa horas, precisa sen~s
e mái érie , algunha das ca1s
on primeiro filmes de exibición
cinematográfica, caso das coproducións, e outras sono despois, ca o de telefilme adaptados a formato de longas-metraxes.
Conste que eu non sei se sinfonía de primavera foi concebid~
para a televisión, p~~o algo ~ª!
nela de serie telev1s1va. Qmza
esa pulcra formalidade da posta
en escea, quizá a maneira de
empregar os tempos, quizá o
mesmo tema en si continuando
a moda das biografías de grandes músicos, Wagner, Verdi.,
Mozart, Schumann ... E despois
<leste, calquera, porque se a s~a
história dá dabondo para un filme decenas máis poden d~lo.
Un en sinfonía de primavera,
como' na maioria das biografías,
ten a sensación de acharse ante
un personaxe que primeiro coñece o seu futuro e lago o vive. E
como na maioria das biografías
o· personaxe retrátase como un
obseso da súa arte, neste caso a
música, e faltan as referéncias á
circunstancialidade histórica que

Pois iso; moito academicismo
e moita frialdade nun filme que
se nos. vai entre velas e viaxes e
onde a Kinski pon un toque de
vida.
J.A.M.

FICHAS:
REDL EZREDES (Hungría-AustriaAlemaña, 1984). Int: Klaus Maria
Brandauer, Gudrun Landgrebe, Armin Muller Sthal , Jan Niklas, Doroty Advaros, Fot: Laj~s ~oltai,
Guión: J.S. e Peter Doba1. Dir: Istvan Szabo (Outro filmes seus: Mephisto-1981 ).

LENTO PERO PRACENTEIRO
RAN (Francia-Xapón, 1985), Int.:
Tatsuya Nakadai, Pet~r Mieko H~a
da, Daisuke Ryu, Ak1ra Terao, _Jmpachi Nezu, Mus: Toru Takem1tsu.
Fot: Takao Saito e Masahuru Udea.
Guión: A.K., Hideo Oguni e Masato
·Ide segundo o rei Jear de W. Shakespeare. Dir: Akira Kurosawa (oµtros
filme seus: dersu uza/a -1975-,
Kagemusha a sombra dun guerreiro
-1980).

TODO AO GRANDE, METRAXE E CÁLIDADE. DIÑEIRO
AMORTIZADO
EL PRIMER TORERO PORNO
(España, 1985). · Int: Joan _Yazquez,
Emma Quer; Blanca MartmeZ:, Manuel Fomovi, Adolfo Mars1Jlach,
Joan·· Borras, Fot: Cese Garsot_.
Guión e dir: Antoni Ribas (outros
filmes seus: a cidade queimada 1976-, victoria -1980).

·

HAI TITULOS QUE ENGAÑAN, HAINOS QUE NON.
FRUHLINGSSINFONIE (Alemaña,
1983). Int: Natassja Kinski, herbe11
Gronemeyer, Rolf .Ho.ppe, Andre
Heller, Bemhard W1ck1, Mus: Ro- _
bert Schumann, Dir: Peter Schamoni.
PODESE CALIFICAR DUN 3 A
UN 8, ASI QUE LLA RECOMENDAREMOS A MELOMANOS (?) E
NAMORADOS DA KINSKL

Como respostas plástic~s a du~s
estéticas antípodas podiamos s1nalar as duas mostras que hoxe
comentamos. Ambas a duas responden a estímulos históricos,
culturais, vitais e criativos diferentes. Mas as duas constituen
un claro xeito de ser fiel a si
mesmo, a própria personalidade
e ao peculiar mund~ viyencial
de ' cada quen. A pnmerra, no .
marco do Kiosko Alfonso coruñés, é unha arttolóxica do vete. rano pintor hispanoamericano
afincado en Paris, Luis Tomasello. A segunda, corresponde ao
xovencísimo valor da plástica
galega: Carlos Crego, ná galeria
"Gruporzán '.'.
__
Luis Tomasello xa tma exposto hai anos na interes~te galería
local "Mestre Mateo", que supuxo nos anos setenta un fito clave
. na renovazón plástica da cidade.
Volve agora cunha ampla mostra
do seu quefazer desde case os
seus inícios. Tomasello é un hispanoainericano afincado en París
que nos visita con f~ecuéncia;
pois coñece e ªf!la ·Gahza,- e es~a
estreitamente vinculado ao nucleo de pintóres ~bstracto-c~néti
cos que desde finais da decada
dos cincuenta e início dos sesenta criaron e impulsaron dito movimento de vangarda preocupado polo movimento, 'a lu~, o espazo, a matéria e ·as suas ihterrelazóns.
Pintor da "Denise René", ten
triunfado · en París como muitos
outros cinéticós de procedéncia
hispanoamericapa: Le Pare, So-brino, Soto ... A presente mo~tra
trai obra representativa de dife"Reflexións",
rentes
séries:
"Pinturas cinéticas" e, sobretodo "Atmósferas cromoplástica~". Trai tamén vários paneis
fotoaráficos amostrando interesant~s obras murais, de decorazón e de integrazón na Arquitectura que ten realizado en ~ráncia
con importantes arquitectos.
Nen que dizer ten que a suá
obra, dunha extraordinária simplicidade cromática e dunha nudez esencial, encaixa, pala sua
especulazón sobre a matéria, o
espazo, o azar, o relevo e o
xogo, plenamente no espazo arCarlos Crego

qui tectónico.
Na obra apresentada nesta ex. posizón o visitante poderá contemplar a traxectória reflexiva e
unitária dun pintor que se basea
nunha mística da luz e do espazo. Un pintor que rompe o conceito tradizonal da pintura. Que
traballa con pequenos tacos de
madeira pintados e integrados
como releves xeométricos no espazo plástico. Un pintor que
herda a tradizón de Mondrian,
da abstracción, do cinetismo e
da pintura matérica. O branco e
o negro son, a xeito de dicotomia plenamente contrasta~te, os
lindes intensos e palpitantes,
dunha obra caracterizada p_o la
sua tersura, a sua nítida limpidez e a sua cóncentrazón expresiva e conceptual. ·
En contraste evidente coa
obra anterior, a pintura de Carlos Crego, un xoven· valor da
plástica galega dos oitenta. Cre_go nasceu en Vigo en 1-96 l, e
na actualidade vive e traballa en
Barcelona. Ten realizado mostras individuais en Vigo, Pont~
vedra e Santiago de Compostela.
E apesar da sua mocidade, ten
participado en importantes colectivas, entre as que poderíamos destacar as suas Bienais de
Pontevedra de 1982 e 1985, e
"A toda tela".
Crego mostra ser un pintor
que evoluciona rapiclame°:té, a
vez asimila, iriterpreta e fai personais coneeitos que latexan na
plástica mais vi va do noso momento. Na mostra da Bienal de
Pontevedra no pasado ano participou cunha obra de carácter expresionista con suxeréncias de
figurazón humana, na que prodigava o collage en xógo de liñas
e formas coas obscuras cores
que constituin a sua paleta. A
forza expresiva, a capacidade de
suxeréncia conceptual, a espon- _,, taneidade e organización compo-· ""
sitiva eran entre outros, rasgos
que domeñava con soltura e expresividade.
.
· Na presente mostra na galería
"Gruporzán" Crego amostra-se
mais seguro e ambicioso. Fai_-se
mais complexo, rico e suxerente
o seu mundo criacional. Os interiores e- a~ paisaxes, a . figura, o
emprego do collage, o inte~so
labor no ámbito da cor, a mru.or
cotnplexida~ compositiva, a vitalidade -e comunicazón do seu
mundo conceptual o debuxo ...
En· definitiva, todo o seu inundo
pictórico fai-se denso a tal ponto
que é de prever unha rápida e
fonda madurazón dunha personalidade que xa aqui amostra ir
de cabeza cara un mundo plástico raivosamente vital e actual,
con enerexia e seguridade.
XAVIER SEOANE
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·I (-verbas crlizadas

[_Publicacións
CADERNOS
DA ESCOLA DRAMÁTICA
os Cadernos da Escola Dramática Galega publican no s·eu número 60, correspondente a Decembro do ano .pasado, o "drama estático em um quadro" O
Marinheiro, de Fernando Pes-'
soa. O caderno quer ser unha
homenaxe ao poeta portugués
no 50 aniversário da sua morte.
Pessoa é, con Sá-Carneiro,
un dos introdutores no seu país
dos movimentos de ~angarda.
A sua obra foi espá~ada en
vida, e baixo os heterónimos
de Alvaro Campos, Alberto
Caeiro e Ricardo Reis, a partir
da revista Orpheu, sendo publicada en libro case toda ela despois da sua morte.
En O Marinheiro, tres doncelas que velan un cadáver con tan histórias para pasar a noite,
para conxurar o medo ou a
marte ali presente.
A peza teatral -orixinariamente publicada nas páxinas
do primeiro número de Orpheu, no 1915- complétase
aqui cunha introducción de
Henrique Rabunhal.
Interesante publicación para
os leitores que gozan coa obra
de Pessoa, para os traballadores e amantes do teatro e para
todos os que queremos ache~ar~os culturalmente ao país
1rman.

SILABARIO
DA COMUNICACION
NA ESCOLA
Alumnos de EXB da Comarca
de Santiago de Compostela
asistí ron ao curso " A INFORMACION COMO INSTRUMENTO DIDACTICO NOS CICLOS
MEDIO E SUPERIOR DA EXB"
que, organizado pola Dirección
Xeral do Ensino Básico da Consellería de Educación, esta a
realizarse na escala de Formación do Profesorado de EXB, de
Santiago, facendo como experiéencia práctica, un periódico,
SILABARIO da Comunicación
na Escola,
Este periódico escolar, coordinado polo periodista Luis Celeiro, quere ser "un paso adiante para que, nos colexios de

1

Galiza, a prensa non . sexa un
elemento mitificado e lonxano,
senón familiar e útil".
· ·
Na primeira páxina de "Silabario" aparece unha amplia reportaxe, que se completa nas
páxinas interiores, sobre as dificuldades que se Mes presentan aos labradores ~.::ilegos
para dispoñér da suficinte capacidade económica para pagar o censo (seguridade social
agraria). Noutra das informacións, tamén da primeira páxina, os nenas aseguran que a
escala é o pilar da normalización linguística. Descrébese,
neutra información, o interés
da Consellería de · Educación
por introducir a prensa nas estolas.
Este "Silabario" da comunicación na escola, consta de várias secións perfeitamente diferenciadas. As páxinas duas e
tres, estan adicadas a cultura;
as centrais, as páxinas catro e
cinco, recollen ó silabario social. Nas páxinas seis e sete recóllense informacións de actualidade, na primeira delas relacionadas con Galicia, e na segunda, informacióf"! de internacional. Esta páxina de internacional leva as informacións
enumeradas co número que
corresponde, nun mapa mundi
que se publica na cabeceira,
coa localización xeográfica da
notícia.
Xa na última páxina, aparece
publicada unha entrevista que
realizaron nenos dun colexio
público de Lugo co escritor Anxel fole, que fala da escritura e
o apego ao pasado.

"DESDE EL FEMINISMO"
Unha nova revista que "surxe
da reflexión e o traballo en comu n dun grupo de mulleres
proveniente do movimento feminista", conscientes "da necesidade dunha revista teórica
que se propoña contribuir, des' de o grupo social da muller, á
crítica da cultura patriarcal".
Ese quer ser o espácio desta
publicación, partir desde o feminismo, desde a ideoloxia feminista como instrumento de
análise, para o coñecimento e
transformación da realidade;
posibilitar, por tanto, a difusión

convocatórias

PRAZAS EN CENTROS
DE ENSINANZAS
INTEGRADAS
A Consellaria de Educación e
Cultura está distribuindo a todos os Centros Educativos de
Galiza uns folletos informativos
sobre a Convocatória de Postas
Escolares e Prazas de Residén cia dos Centros de Ensinanzas
Integradas. En Galiza existen
tres destes Centros, un en Ourense, outro en Vigo, e, un terceiro, na Coruña.
Para solicitar a praza de aluno interno será necesário acreditar as. circunstáncias que impidan a sua escolarización nun
Centro Público, e para as prazas de aluno externo será necesário estar domiciliado ou con
previsión de domiciliarse na
zona de influéncia do Centro
correspondente, ademais de ter
a idade e estudos prévios.
Os prazos para a admisión de
solicitudes é desde o 28 de Xaneiro até o 28 de Febreiro para
os · alunas xóvenes e, desde o
15 de Xullo até o 13 de Setembro para os adultos, nas Delegacións Provinciais da Consellaria de Educación e Cultural,
nos Centros de Ensinanzas Integradas de A Coruña, Ourense
~Vigo, e na Subdirección Xeral
·dos Centros de Ensinanzas Integradas
(Tqrrelaguna
5828027 Madrid).

cu1:1sos DE PEDAGOXIA

de traoallos teóricos e experiéncias que vaian na liña de
transformar a vida cotidiana.
Este número cero comeza
cunha reflexión sobre a dimensión social e política do Movimento Feminista, . para continuar co inicio dunha polémica
en torno a Simone de Beauvoir,
O Segundo Sexo e o existencialismo que está levando apaixonadás
intervencións.
Un
tema candente no movimento,
o feminismo da diferéncia e o
feminismo da igualdade, abórdase desde dous' traballos moi
distintos: · as implicacións da
discurso da diferéncia na análise feminista e a representativi- ,
dade d_estas posicións en Teresa de Avila e Sor Juana Inés de
la Cruz.
Magda Catalá canta nunha
entrevista os seus traballos e
reflexións desde un corpo de
muller, á mesma vez que se
pronúncia pola necesidade dun
cámbio interior.
A revista ten· tamén unha
sección de libros na que ademais de informar das navidades fai crítica dos libros de interés que están no mercado. A
Hemeroteca trata de resgatar
textos das precursoras e comeza neste número cun de Carmen Burgos como ponto- de
arranque. Finalmente, inclúese
a história da mitolóxica Atlanta
cuxo relato pódese prestar a
unha releitura interesante.
A revista, que terá unha periodicidade trimestral, quer ser
o órgao de expresión de todas
as correntes do Movimento de
Liberación da Muller.
Xa o sabedes, através do
Apartado de Correos 9084 de
Madrid podemos pornos en
contacto ou solicitar a nova revista "Desde el Feminismo".

1

sobre Pedagoxia do Solfeo e
do Piano dirixido, especialmente a· todos os titulados de Grado médio e superior de música
e, eventualmente, a todos
aqueis cuxa formación musical
xeneral teña nivel abando para
participar no mesmo.
.
.
As inscripcións e ma1or información pódense obter diri xíndose a:
Secretaria do Conservató
rio Superior de Música
R/Fernández Latorre, 27
A CORUÑA

d~e

actos

EXPOSICIÓN
DE JOSÉ ARTIAGA
Na Galería Sargadelos de Santiago (Rua Nova, 16), expón
este xoven pintor de Mondoñedo do que Miguel Fernández
Cid di, a xeio de prsentación da
mostra: " ... sabe que a pintura
é un percorrido e nel abala. O
que ocorre é que debe telo tan
claro que até simula facelo fácil; aparente sinxeleza da pintura."

XXIV COLÓQUIO
GALEGO DE CRISTIANS
Baixo o lema "Camiños para a
paz", celébranse os días 15 e 16
de Marzo en Compostela estes
encontros nos que van apresentar ponéncias J.M. Diaz Alegria ("A paz: xustícia e solidaridade" e "paz e desarme") e Xúlio Lois Fernández ("Camiños
para a paz"). Os colóquios terán lugar no coléxio da Compañia de Maria.

OFRECIDOS
AS VELLAS ROMARIAS DE GALICJA

José Artiaga

DO SOLFEO E DO PIANO

ESCULTURAS
DE ACISCLO MANZANO

N~ <;:onservató.rio Superior de
Mus1ca de A Coruña, desde o
21 ao 26 de Marzo, Ana Mª Navarrete Porta, profesora de Solfeo do C:onservatório Superior
de ~~dnd e Manuel Carra, cátedrat1co de piano do mesmo
centro van impartir un curso

Até o 26 de Marzo na Galeria
Arracada de A Coruña está
aberta unha exposición do escul.tor galega Acisclo Manzano.
En días laborábeis de 12 a 1,30
e 6,30 a 9,30. A Galeria está en
Zapatería 4 (Cidade Vella) A Coruña.

AL~EA 1

alguén. De baixa estatura.

VERTICAIS

HOf31ZONTAIS:
1.-A centésima parte de cincuenta mil. 2.-Xenericamente
eidos, terras, en singular. Prática, exercício. 3..-Dirixirse a.
Proximidade dun dano. Símbolo químico do Tálio. 4.-Xabrón
líquido. Tres dos cinco que ten
- a bandei.ra olímpica. Silbá o
vento. 5.-Despreciar, infravalorar. Abreviadamente · "IÍcenciado".
Consonante.
6.-A
Nasa Terra. Abreviatura de
"Irregular". 7.-"-Vogal. Agasallen. Edificios grandes e suntuosos, vivendas da nobreza.
8.-Nome de muller. Nome
árabe. -Os trescentos sesenta e ·
cinco días. 9.-Dialectalismo da
zona oriental do pronome "el". ·
Grupo de uvas unidas a un eixo
central, plural. Símbolo químico do Cádmio. 10.-Rompimento. Nome de Home. 11 .Dificu ldade que leva á dimisión

Jxeroglífico

N.VJ

NOTA

CAN SEN DONO

Catorce números e non se deteñen nen ante o referendo da
OTAN para o que tiran do prelo
unha edición especialmente
adicada a mostrarse furibunda
e cachondamente antiatlantistas. Páxinas enteiras adicadas,
monograficamente, a un contundente "NON". Seguro que
non teñen problemas de conciéncia co asunto da "obxectividade".

X ose M.

11

NADA

p
-.O l!é lle pasa
Solución ao do nº anterior:
-Senteino na cama
. (sen t, i, non, a . c, a, ·m, a,)

para
gardar
1.--'-Recipiente
algo: Ao revés, pelo dos caba-.
los, do pescozo e da cauda. 2.Cbámaselle así a unha corigregación de crentes relixiosos.
Cheira. 3.-Nota da Redacción.
Conto, relación de feítos. Pronome persoal. 4.-Sustáncia
preparada para pintar. Preposición. Nós coches de AUstrália.
5.-Nada. Ao · revés, xénio irmandiño. Substáncia que se
• forma no interio( dalgunhas
cunchas.
6.~Suspéndome,
acábome. Ata, amarra. 7.-Prepopición, sabor .de. Voz dos pi. tos. O ampério. 8.-Abreviadamente "noso". Vinte e catro
horas. Verme que cría a carne
ao apodrecer. 9.-Símbolo químko do Tántalo. Dise do lombo picado co adubo para facer
cho u rizos. Nota musical. 1O.O númeró de mulleres de enrique VIII. Parte da gaita qUe emite o son grave. 11.-Parte· do
calzado que tbca o chan, plural.
O elemento químico cuxo símbolo é "Na".
·

)•

Sol'ución ao do Nº 287.:

Horizontais: 1.-Pexeguelros.
2.-Enas. Lontra. 3.-lv. Crime.
Di. 4.Ten. Ore. Med. 5.Exame. Rio. A. 6.-Avó. Ola.
7.-A. Aló. Enlea. 8.-Rol. Caf.
Ort. 9.-MI. Seset. Eo. 10.-Albelo: Amor. 11.-Sarro. Alisa.

1(ven da páxina 8)
Confeso que son .un inxénuo. ¿I agora? ... Pois agora,
os mesmos corvos mauros
peteirando no cadavre daquel
home que deixou un libro .co
tíduo "SEMP.RE EN LICIAGA", un home que morreu
fóra da súa terra porque loi~
tou contra Cofrán. Un home
que morrería de noxo hoxe,
si ollase o ·que ná"s estamos
ollando.
Confeso que son un inxénu.o. E que Liciaga, contra o
meu desexo, ten como presidente bis da Taxún ao señor
Borlá.
A sorte que lle agarda a Liciaga, non é boa.
.

Jlibros _-·
I

A MIÑA AMIZADE
CON CASTELAO

.Ramón Otero Pedrayo
Dentro da coleición "Documentos para a história contemporánea de Galicia''. que desde hai
alguns anos ven tirando do
prelo Edic.iós do Castro, sae
agora, simultaneamente cun libro de Eduardo Blanco Amor,
este outro que recolle unha
conferéncia ditada por Ramón
.Otero Pedrayo no ano 1971 no
Museu Carlos Maside de Sada
(A Coruña). ·
A edición permítenos acercarnos ao impresionante mundo oral e cultural de Otero, que
relembra as suas relacións con
Castelao. No prólogo, de Marino Dónega, está escrita a frase
con que Daniel despediu a Otero en Madrid no mes de Xuño
do 1936: "Mira Ramón, eu áon
volverei a Galiza, eu non volverei a ver á miña , nai, vai ver
· unha guerra terrible e perderemos nós, perderemos os de ezquerdas ".

EPISTOLARIO EM
CATÁO TEMPOS
· Un pequeno libro de Henrique
Manuel Rabunhal Cargo, que
escolle o xénero · da carta para
estes brevísimos relatos de corte intimista". Unha edición moi
sinxela da man do próprio aut.o r é o veículo deste libro do
xoven escritor coruñés.

"EL FIN DEL SEXO"
A editora da revista "Integral"
· tirou do prelo o libro "El fin del
sexo" de George Leonard, na
que se plantexa "a situación do
erotismo na sociedade actual
tras da chamada "revolución
sexual"". O seu autor, escritor
nordeamericano e profesor de
técnicas corporais, trata diversos aspectos da sexualidade
"evitando as incogruéncias da
promiscuidade ou a moral represiva".
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Castelao:

AN

·Os símbolos de Galiza

"Á bandeira (. .. ) o partido engadialle
De moito
interés

unha estrela roxa como o axuntamento de Sant-lago
ou calisquer católico lle engadia o cáliz"

MANUEL RIVAS -

O reiterado uso da palabra "interés" como base dos lemas
eleitorais e das campañas publicísticas é tan significativo, politicamente, c::omo o ascens9 de
Madonna nos "40 principais".
Os socialistas españois utilizaron o reclamo do "interés" na.s
· eleicións autonómicas galegas e- .
recuncaron · agora co "interés" ·
na chamada polo "si" no referendo da OTAN.
Nestas causas da publicidade
·o máis simp~es éche o máis
complicado, e tras o uso reiterado de "interés" non se extrañen
se hai todo un equipo i'nterdisci,.. .
plinar onde traballan, cóbado
con cóbado, sociólogos, graduados en Harvard, vendedores
de deterxentes, o "scoccer" de
Julio Iglesias, comentaristas deportivos e algún membro da
Fundación Pablo Iglesias facendo de secretário con voz pero
sen voto.
Nos espacios propágandísticos da TV durante a campaña
do referendo o PSOE e máis a
dereita coincidiron iconicamente. En ambos. e dous spots apa- ·
recia unha fermosa praia, non
sabemos se atlántica. O dia que
os comunicólogos da dereita se
dean canta da importancia da
verba "·interés" esto vai ser
unha auténtica feira. Xa vexo vir
os lemas: "Hipoteque o seu
voto
7 por cento", ou "subs.criba as nasas accións e darémoslle un crédito". A ·política
vai camiño da pornografia.

ªº

-Irnos xogar ás eleucións. Vós faredes de civiles i eu fago de presi
dente da mesa e mán~ovos .qu·e non _deixedes votar a ninguén.

Fan ben en durmir; asi poden soñar que hai xustícia pra eles

Out ro texto recolHdo do u Nova
Gal iza", Boletín dos Escritores
Galegas Antifeixistas. O escrito
.ilustra o desprexukio con que
Castelao ·afrontaba unha cuestión;- ben polémica tamén no
seu tempo, e cómo daba unha
solución ao tempo política e artística. O artigo titulábase "Os
novas símbolos da· Nova Gali-

za".

volver ao rego
""''

Cada vez que unha persoa quer intervir nunha asamblea de pais de
alunas, en determinada conferéncia, nunha reunión de xente ."x" etc.
e empezar a falar en galega resulta
que sempre hai alguén que sai para
dicer: seria mellar que talase en
castellano ·porque aqui hai un señor
de Múrcia que non entenéle. ó galego.
Seguro que se vostede leitor é galego-falante e non se acomplexa á
hora de falar a nosa língua e·n público, se~uro que algunha vez lle ten
saido 'o do señor de Múrcia". ·
Non irnos facer a conta dos señores de Ml'.ircia, ou doutra província
española calquera, que ha1 na nosa
terra, moifos dos _cais levan aquí
dez, vinte ou incluso máis anos e
coñecen o viño do Ribeiro mellor ·
que ós demais galegos. Pero o que
eu critico non é a ese señor nacido
fora de Galiza e que, de feito, case
sempre resulta ser o primeir.o en
manifestar que non nos preocupemos, que el entende o galego perfectamente e ql,Je gosta mpito ·da
nosa língua ainda que ao mellar
non a fale. O que critico é a eses galegas avergonzados e vergonzantes,
.acomplexados e renegados do seu,
con aspira"ción~ a señóritos pero
ante. todo fondamente ignorantes.
Estou convencido de que os murcianos, ou· quen sexa, cada vez que
~lll!!!!:::t=~teséncian un feito destes, sinten
,,., o 'W
vergonza allea por eses ,9ale~
~ói~ \ e son o ridículo da nacio~.v.

,'
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Non hai para qué decir que a un novo
réxime- correspóndenlle novos emblemas porque os símbolos .tradicipnalesnon se axeitan ben a nova concepción
da vida política ou simplementes por
un afán de reriovalo todo. Galiza vai
sentir este afán e compre coutar· o posible mal gasto de calquera improvisación. Irnos, pois, a talar da bandeira e
do escudo de Galiza, sometendo o
noso parecer ·consideración dos galegas antifeixistas.

a

Lémbrome de que nas longas d.iscusións que na nosa Terra se prom_overon eneal da bandeira tradicional de
Galiza, ninguén acertou a demostr~r,
cómo era e cáles eran. as súas coores.
Somentes os que calábamos saqíamos
que a bandeira tradicional nin era branca coa cruz de Sant-lago no centro nin
era azul e brarica. A bandeira galega
(ímolo decir agora por primera vez) era
bermella cun cáliz no centro. Así aparece, poi-o menos, nun dos cartóns que
pintou Durero para os tapices de Maximiliano.
.
1

Agora ben, a bandeira que coñecen
os galegas foi inventada por Murguía
e foi adoptada poi-os galeguistas, que ·
lle trocaron o azul celeste en azul ultramar. Non está de máis ásegurar que
rion era bandeira de.partido senon bandeira nacional. O partido -~ngadíalle
unha estrela roxa éomo o Axuntamento compostelán lle engadía a cruz de
Sant-lago ou calisquera católico lle engadía o cáliz .
A bandeira pode ser a mesma de
agora, trocándolle definitivamente o .
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Deseño que fixo Castelao para ser escudo
de Galiza·

azul celeste do tempo de Murguía no
azul ultramar que se ado_ptou nos tempos da loita autonomista. Foi, é debe
ser, un sím'bolo de paz e de liberdade.
Esta bandeira, tan combatida poi-os
monárquicos galegas, está consagrada
poi-o pensamento derradeiro de moitos mártir·es e todol-os galegas levámola xa no noso corazón.
O estudo tradicional debe trocarse
por outro. Seríamos parvos se creésem_os que pode s.ubsistir dispois da guerra o escudo tradicional de ·Galiza co
seu emblema eucarístico, pois ainda
que lle atribuísemos unha ot:Jtísima si.ñificación poética, identificando-o co
Santo Graal', non sería respetado polos sobreviventes galegas dispois do
sacrílego proceder da Eirexa . católica
no noso país. Acatemos, pois; a realidade e criemos o novo escudo.
O dibuxo que acompafta estas liñas·
pode aforrar toda · explicación; pero
nori estará de máis un ha defensa anti-.
cipada deste proiecto.

O emblema comun ista -fo uce e
martelo cruzados- que representa a
unión dos obreiros e campesiños atrai
a nosa atención, porque quixéramos
dar con un símbolo igoalm ente afortunado que representase a un ión dos labregos e mariñeiros de Gal iza . ¿Cruzar
unha fouce cunha angla? Sería un plaxio desafortunado. Tam én se podería
cruzar dous froitos do traballo galego.
¿Un peixe e un ha espiga? Resulta anti artístico. Sería preferible recu rrir aos
emblemas tradicionales que lem brasen
a grandeza espiritual ou social de Galiza. Fixen probas para combinar a estrela coa cuncha e aparte de non deixarme satisfeito resultaba unha rem emo·
ración das pelerinaxes xacobeas e non
un recordo da nosa universalidade.
Se os nacionalsocialistas alem áns co gallo de considerárense arios- nq n
roubaron para si a "icurriña" vasca te·
ríamos nós un emblema xenuina mente
galego: a esvástica de tres brazos cu r·
vos encerrada no círculo, ou tri squele,
que representaría o sol - pai de toda a
fecundidade-. A · esvástica dos al e·
máns, cos brazos doblados en ángu lo
recto, xa non é aria senón adaptaci ón
dun vello emblema cruciforme ao cris·
tianismo. Na Europa somente .os vascos tiñan direito a usar este símbolo por ser tradicional en Euskadi- e usá·
rono moito antes que os alemáns como
distintivo nacionalista. A esvástica ga·
lega, que tan· arreo aparece na éposa
castrexa e que poi-o tanto é ceHa·, sen.a
un xurdio emblema nacional para Gal1·
za. os alemáns roubaron- a "icurriña"
vasca e fixeron imposible o "trisquele"
galai.co.
Non-os quedaba máis que a fouce de
ouro sabor dun fondo azul e a estrela
bermella, como emblemas do Traballo
e da Liberdade. Ourelando o escudo
compría deixar patente o mart~irio .
Gal iza. E a si rea, que perteñece ~~ hera ·
dica galega, como símbolo marino que
fale do engado atlántico, orixe das no·
sas aventuras.
Ren máis. E p_e rdoádeme q~~e ab~r~e
este tema con tanta anticipac1on. C1ca1s
sexa por esquecer as angurias pr_es~n·
tes.
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