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Non se sabe nada. Na Delegación 
do Goberno ·de A Coruña están 
de Viaxe ou de vacacións. Da Poli
cia, cincuenta anos "custodian
do" a nasa memória, xa se pode 
imaxinar o seu siléncio. Todos os 
dados son coñecidos por un_ha fil- -
tración periodística: "numerosa 
documentación política do gale
guismo na'segunda república ex
purgada dos arquivos policiais en 
Pontevedra ·leva dous qnos circu
lando nun ominoso siléncio." 

seu longo ronsel de sangue e 
morte; a guerr.illa antifranquista 

- ainda, torpemente, nalgunhas 
mentalidades progresisfos "sim
ples bandoleirismo"; os dados da 
represión; a evaluación e coñe~i.: 
mento dos posteriores fitos do 
nacionalismo, no ext_erior e no in
terior ... 

de que ainda moitos· protagonis_
tas están vivos, acaso sobre a his
tória pesa algunha innominada 
lei de segredos oficiais e até o 
ano 2.000 vai seguir dormindo a 
noite dos . arq-uivos baixo sete 
ctiaves e das bibliotecas · particu-

· Vilanova, Antón Baamonde, Francisco Carballo, Xe
--- sus Gonzále~ Gómez, Manuel Rivas, Xesus Vega, M. 

Chouza, R. Cid, X.M. Aldea,, X. Larrosá Vila, Lois Dié
guez. César Varela, L Méndez, Carmen G. Ares 
Xosé M. Salgado, Anxela Rodlcio, JAM.,Xesus Ló'. 
pez Témez, Xoán M. Carreira, Antón Fernández 
Xosé Lodeiro, Manuel Miragaie; Fernando M. Vila'. · 
nova. Xesus Torres, A. Loureiro. Paco Arrizado, S.A. 
Suérez , Luxe Gninde, Suso Piñeiro, X. González Al
varez, Domingos Prieto. Carlos Durám, Xesus Cam
bre Mariño, Begoña Moa, Alfonso Rivas, Xaquin 
Agulla. Fernando Carballa, M . Fernéndez, Vítor Va
quqiro, Antón Mascato, Xico Peña, X.M. Estévez 
Freixeiro. Manuel Lueiro Rey, Anselmd López Ca
rreira, Hernén Naval, A. Cordero, Lupe Ces, Francis
co Ant. Vidal, Xavier Seoane, Ricardo Rivera. 

lares?. · 
Todo ten que sair á luz. Esíxeo 

a xustícia e esíxeo a nación na 

Estamos a cincuenta anos da 
sublevación fascista. Ano de re
velacións e investigacións sobre 
escuras procesos da ·anteguerra e 
a postguerra: a xénese e funcio
namento do galeguismo -Ponte
vedra er:a politicamente, con Cas
telao e Bóveda, un núcleo capi
tal-; a imposición fascista e o 

Por qué ese siléncio?. O proce
so histórico da transición política 
-;-como Arxentina volta a reféxar) 
ten un seu compoñent~ impres
cindíbel na amnésia. Sen · esque
cemento non hai nova Circuns-

. táncia política, sexa democrática 
en calquera das novas modalida
des ou mái-s autoritária. A esci
sión sofrida desde 1936 dividiu 
totalmente , ás vellas e novas xe
neracións, e nengun ocultamento 
se xustifica desde a perspeitiva 

~ acepción máis política e desapai
xoada da verba. E máis ainda non 
só ·as inmediatos posuidores lexí
timos do material -os galeguis
tas--: tamén o país inteiro e o na
cionalismo na soberania de ade
prender e cóñecer o pasado. 

Que deixen de secuestrar docu
mentos, que os devolven aós 
seus donas e que fiquen en Gali
cia e a disposición púbrica. Sen 
demoras. 

l cartas 
A TI, IGOR 

Deixaches a vida no gran cimen.
to da cidade, lonxe do que debe 
ser a tua terra, o teu pais. Ti , 
lgor, con esa pinta que tiñas de 
nena rebuldeiro e inquedo; de 
nena típicamente galega. Tiñas 
cinco anos e só coñeciches ·os . 
sofrimentos da vida, a penúria 
económica, a emigración. Non 
che deixaron correr e brincar pa
las corredoiras de Maceda, de 
onde procedías. Non,_ lgor, ti, -
coma min e outros moitos, so
mos emigrcmtes, somos negócio 
para os de sempre·, somos cida
dáns de segunda no noso país, 
para canto máis tora, lgor. 

Os xornais e demais meios de 
comunicación non se preocur.a
ron de ti. Xa sabes, non es f1llo 
dun famoso, nen dun artista ou 
politiqueiro. Non, lgor, ti eras fi
llo de traballadores, eras galega 
e nós non ternos direito a isa e, 
se che digo a verdade, nen falta 
que nos fai, pois ti, para eles -
como che dixen antes- eras só . 
un futuro negócio, un máis a ex
plotar. Pero mira, semella que 
aos cinco anos xa o sabias e a 
tua marte na soedade da cidade 
allea foi un corte · de mangas, 
unha . patada aos cáciques; 
como ·se lles quixeses dicer: 
"non poderedes comigo, non vi
virei emigrado e expoliado, vou
me". 

Non podo dominar a anguna 
que sinto ao pensar que-xa non 
estás,~ lgor; pero xa ves, _ é un 
consola, e apesar de non ser re
lixioso sei que se hai outra vida 
ti estarás no· mellar i?Ítio, lédo e 
á beira da tua família, dos teus 
amigos, da tus ~ente. 

Quero que estas letras mal 
compostas sexan unha pequena. 
homenaxe a todos os emigran
tes que sofren en siléncio, dei
xando o mellar dun mesmo no 
intento dunha vida mellar, que 
a maior parte das veces, non se 
conquire. 

Moitas grácias, lgor, polos cin
co anos -que estiveches conosco 
e até sempre. · 

(lgor morreu atropellado por 
unha furgoneta el~itor~I do 
PSOE en Euskadi). 

MIGUEL ROIG VARELA 
. (Bilbao) 

CARTA ABERTA 
A A.C. "O .FACHO" 

.Deixar as horas sulcar a ruta da 
pacéncia necesária e así -vazio 

, de rábia- ~nalizar o mais coe
rentemente posível a actuación 
as vezes contracultura! de agru
pacións :culturais ou actitudes 
personais dos membros que 
ocupan os seus carg·os directi
vos. 

E difícil agora, escrever co 
aceirado coitelo dos repudiados 
e atacá-los sen · remédio saben
do ben que o enemigo é outro. 
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De certo señores e señoras do 
Facha que o er:iemigo é outro, 
mas non se pode ser aliado in
consciente ou inconsecuente de 
El. -

·vós prograrnastes un ciclo de 
novas poetas, causa penso que 
ben interesante e necesária. Pro
gramastes digo un ciclo de no
vas poetas, de dez novos poetas 
-entre os cais me atopo- sen 
a menor infraestructura que po
sibilitara tal. 

.Curiosa, a seleción de poetas 
que fixestes. 

Realmente curiosa. 
Collestes os números dos 

"Habitantes do Lago" e todo 
canto nome novo aparecera, 
canta firma saira das cotidianas, 
er·a/foi un "presunto-novo-poe
ta". 

. '. .O nível de propaganda que
daría ben definido con · calquer 

· adx!':ltivo entre infimo e ridículo, 
por non falar do nível da asis
téncia e sobre todo de incidén

. cia real dos recitales até agora 
celebrados na "moi axitada vida 
cultural desta cidade". 

Pero como vai ter incidéncia? 
Coino se pode pretender che

~ar e achegar este tipo de actos 
a xénte, cando vós próprios os 
desestimades. (::ando nen siquer 
vós -or~anizadores- tedes 
unha asistencia normal? 

Como se pode asistir a un re
cital poético e ao mesmo tempo 
ter unha xunta da directiva? 

Que tal o café de abaixo? 
Que se pode esperar duns _o'r

ganizadores que nen son capa
ces ·de dfertar a sua lúcida pre
senza? 

Que podédes agardar da xen
te? 

Mesmo dos poetas? 
_Acaso podedes esperar silén

cio ou compracéncia pala vosa 
actitudé vazia, anticultural e so-
bretodo hipócrita? . 

Si · falsa é a vasa actuación 
como dinamizadores dunha co
tidianidade censurada, como 
impuls.adores dun necesário de
senrolo tanto literário como so- · 
cial, si falsa é a nivel social, can
to mais non o será, cando a ní
vel personal presumides de todo 
o contrário. 

Onde esté a voso interés po
los novas valores da poética lo-
·éal? · . . 

Onde o voso traballo cultural? 
Nqn compañeiros 

amigos 
camaradas . 

a loita sigue e debemos estar en 
primera liña ou á_sor'nbra. . 

F;n primeira liña ou calar 
En primeira liña ou morrer 
En primeira liña. 
Non estar . . 

1 ncoerentemente 

FRANCISCO SOUTO 

"BREIXA" 

O traballo desde hai uns meses 
deu pé á criacion da .asociación 

cultural "Breixa" que hoxe se 
atopa agardando o expediente 
de legalización para comezar 
unha campaña de sócios, elexer 
directiva e xa comezar as activi
dades ·Cunha semana- cultural 
que faga medrar o apoio popu
lar ao proxecto e abra unha por
ta á cultura galega, en fase de 
total deterioro no meio rural, así 
como dar unha resposta alterna
tiva ao lecer e paliar na medida 
do posíbel é!S minguadas posibi
lidades das zonas agrárias a ace
der á cultura própria e popular. 

Son grandes as dificuldades 
para darlle -un forte pulo á socie
dade de cara a abranxer ao 
maior número de xente na orga-· 
nización de actividades artísti
cas, ecolóxicas ... , e ao mesmo 
tempo achegar información ás 
persoas que desenrolan labores
tipo dentro da comunidade ou 
se atopan en situacións proble
máticas mínimamente xeraliza
das. 

A planificación cultural foi 
.sempre nula en Boimorto (pre-
. suposto cultural a repartir entre 
as comisións de festa das parró
quias sen nengunha esixéncia - · 
todo queda nunha orquestiña a 
cantar "el negro"-) Así é que 
non se canta cun salón de actos 
que permitiria realizar abondo
sas actividades, un total desco
ñecimento do ·libro galega, etc. 

lso supón o ter que suprir ás 
institucions locais de cara á cria
ción dunha ·biblioteca, edición 
dunha revista, etc. 

Todas as mínguas e dificulda
des que se saben están senda 
superadas por un fato de xente 
(mocidade fundameñtalmente} 
que amosa grande entusiasmo 
para conquerir un proxecto cul
tural sólido e eficaz. 

Xunta Provisória da Asociación Cul
tural ºBreixa" Boimorto - A Coruña 

·coNSEGUIRON 
OS OBXECTIVOS 

Hoxe, cando xa pasaron os dias 
de fame e res1sténcia, cando 
coñseguimos os obxectivos que 
nos levaron á folga; escríbovos, 
porque esa loita non foi só nasa, 
foi de todos. 

.Non estivemos sóias no meio 
desta batalla. Fora existia a soli
darida'de; a gran e efectiva soli
daridade que recebimos durante 
18 dias de moitos homes e mu
lleres de distintas organizacións 
populares de Galiz;a. · 

lsoláronnos, querían afogar a 
nasa loita entre paredes, e ape
nas tiveron tempo para aquinar 
o plan cando se fac1a eco a vosa 
solidaridade, rompendo o silen
zo e apoiando a razón dos nasos 
estómagos valeiros. 

Tíñamos as facianas esluadas, 
os nasos carpos fracos e os na
sos olios somente albiscaban 
arredor cemento e ferro; pero a 

vasa solidaridade facia repete
near os nasos folgos e o sorriso 
afroraba aos nasos beizos be
rrando en silenzo: ºnon estamos 
soias; o povo, os amigos se
guen a nosa loita". 

A vosa solidaridade foi e é un 
trabón para o inimigo que te
rnos en comun, pois sen o voso 
apoio cebaríanse moito máis en 
nós; o précio seia moito máis 
alto, quizá algunhas deixaría
mos de existir. Pero non, a nosa 
reivindicación de querer viver 
dignamente foi cumprida, frean
do a provocación e máis a políti
ca represiva que intentan tevar 
cos presos políticos. 

Hoxe sentimos a satisfacción 
do tri.unto, conseguido en gran 
medida grácias ao voso apoio. 

· Hoxe, por nós e por todos os 
que nos apoiaron, podemos pro
clamar que a folga de fame leva
da a cabo nesta nova "Herreri
ña" foi unha vitória. Probamos 
máis unha vez, que.a resisténcia 
de todos, a unidade, ainda que 
faga menos cruento o combate 
no que estamos mergullados, sí 
nos achega antes á vitória, esa 
vitória que ternos garantida coa 
nasa loita; a de todos. 

CELSA BARCIA 
(Carabanchel) 

MENTALIZACIÓN 
SOBRE OS PROBLEMAS 
DOS MINUSVALIDOS 

O último 22 de Febreiro rematou 
a 1ª Campaña de Mentalización 
Cidadana sobre a problemática 
do minusválido, fe1to polo Gru
po de Disminuídos da Bisbarra 
de Muros. 

Nesta xornada entregáronse 
os prémios do "Concurso esco
lar', no que participaron os C.P. 
de Camota, Lauro, Esteiro, Mu
ros e Outes e o Instituto de F.P. 
de Muros. Na mesma houbo 

, competici9ns escolares, partin
do de baloncesto en .silla de ro
das entre as equipas Fénix de 
Ferrol e Afiador de Ourense, así 
como a proxección dunha pelí
cula relacionada coa problemáti
ca do minusválido. 

Criticamos aos meios de co
municación audiovisuais de Ga
liza, xa que ·foron invitados á 
xornada de clausura e non acu
díu nengun. Cándo van decatar
se de que nas tonas rurais é 
onde o noso colectivo está a pa
decer máis a marxinación so
cial? Os 425 disminuídos da 
nosa bisbarra estamos loitando 
para qúe isto deixe de ser asi e 
cheguemos algun dia a disfrutar 
dos mesmos direitos que os de-
mais cidadáns. · · 

Todo o traballo feito neste 
senso debe ser divulgado e 
apoiádo polos meios de comuni
cación socia_I,. e nón só r~le~ar- . 
nos a not1c1as esperpent1cas 
como aquela de: "unha nena 
disminuída ·psíquica leva vivin-
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do desde que nasceu nunha ar
tesa ... ", etc ... A ver se algun dia 
cheQamos á conciéncia dos das 
barrigas ben comidas e ben be
bidas, que estes si saen todos os 
dias nos meios de comunicación 
como patriarcas e doutrinários 
de moralidade e boa conduta. 

DOMINGO DOSIL CUBELO 

NOTA DA REDACION 

A redación resérvase o di
reito a resumir aquelas 
cartas que excedan de 
trinta liñas mecanografia
das. 

As numerosas deficiéncias 
observadas na recepción 
do periódico por parte dos 
subscriptores son comple
tamente al leas a A •OSA !1-
BBA, tendo o seu motivo 
principal no mal funciona
mento do servício de Co
rreos. 

A GRAN 
AVENTURA! 

Un singular volume dentro 
da nosa literatura. 

X. González· G6mez 
A NOSA TERRA 

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

X.G.G. 
TREBOADA 

Marttn Coutinho en busca do sol 
- é moito mais 

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

home 
en busca de si mesmo. 

M. Quintáns Suárez 
EL CORREO GALLEGO 

DISTRIBUIDA POR , 
GALAXIA 
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GaHza, tan sep~rada e tan unida· a España 
"Televisión española sempre 
di que en G.aliza e~t~ choven
do" protestaban vanos repre
sentantes do grémio da hoste
laria en notas dadas a coñecer 
á prensa este verán pasado. 
"Dan información de todas as 
estradas de saída de Madrid, 
menos da "Nacional VI" quei
xábanse tempo despois al
guns perspicaces televidentes 
galegas cando TVE informaba 
do caos circulatório á saída da 
capita l de España. Con máis 
ou menos rigor estes casos 
son si ntomáticos da mentali
dade dos habitantes deste 
país, qu~ n1:1m.erosas veces s~ 
sinten discriminados a respe1-
to do resto do Estado. 

Nas últ imas semanas foron, 
sen embargo, indicadores eco
nómicos de maior alcance os 
que alarmaban sobre o porvir 
imediato. 

VOCES DE ALARMA QUE SE 
REPITEN 

"Progresivo ensanchamento 
das desigualdades rexionais 
na distribución da renda " t itu
laba El País do pasado 9 de 
Marzo, na sua primeira páxina 
de economía. " A pol ít ica eco
nómica aplicada non serviu 
para acurtar as diferéncias en
tre a 'España rica ' e a 'España 
pobre'", indicaba tamén. 

"Os ingresos das famílias 
galegas dism inuen un 0,4 por 
cento cada ano e os das espa
ñolas medran un 0,9" titulaba, 
o mércores 12, La Voz de Gali
cia. 

Os desequilíbrios rexiona is, 
a dicer dos gobernantes, ou o 
desenrolo desigual, a dicer 
doutras versións, é xa un pro
blema secular denunciado 
exemplarmente polos pol íti 
cos galeguistas anteriores ao 
36 e rigorosa mente polos eco
nomistas - non menos gale
guistas- posteriores. 

A autonomía inaugurada no 
1980 non foi suficinte, segun
do as cifras dadas a coñecer 
agora, pa ra deter o proceso de 
deterioro fro ito dunhas rela
cións de dependéncia; da 
mesma maneira que a CEE, 
instituída a partir do Tratado 
de Roma en 1957, non foi ca
paz de pór remédio á situación 
subdesenvolvida de certas zo
nas do seu espácio - Mezzo
giorno italiano, Gales e Escó
cia na Gran Bretaña, e a Irlan
da intei ra- situación que se 
agravou en troques de mello
rar. 

As voces de alarma adoitan 
a ter unha periodicidade tan 
regula r corno silenciosa é a 
resposta por parte das autori
dades competentes. Nun infor
me colectivo publicado en 
1984 polo Instituto de Estudos 
Económicos, titulado "España, 
un presente para o futuro" in
dicábase que "desde 1955 a 
1981 a perda de participación 
de Galiza na renda naciónal 
fora dun 4,4 por cento". A si
tuaci.ón pode irse agravando a 
medida que incluamos máis 
dados -nada sospeitosos por 
outra parte de nacionalismo 
esquerdista ou de alarmismo. 

"La Voz de Galicia" falaba 
nun,ha reportaxe publicada no 
veran de 1984 do retorno dos 
emigrantes: "Milleiros de ga
legas expulsados do paraíso 
do desenrolo voltan a unha te
rra que nada pode prometer-
lles". · 

"As rexións deprimidas, 
cada vez máis deprimidas", ti
tulaba o nada autonomista pe-

_Os ingresos das famflias galegas disminuen mentres os das españolas 
medran. Galiza, anúncian os periódicos, xa non pertence a España-a 
secas- senon á España pobre .. Algo segue a funcionar mal: no Estac;Jo 

·das autonomias. 

e un economista· de talla mun
dial -Klein e Galbraith-, re
clamáronse · niaiores compe
téncias e maior pode real para 
a comunidade autónoma, 
como maneir:a de superar a si-
tu·ación de atraso, o cal veu 
apontalar as teses ' defendidas 
no seu dia pola Xunta de Gali
za -lembremos o Libro Bran-

riódico " El País", emulando 
quizais a frase de Marx "os po
bres serán cada vez máis po
bres ... " , análise para a cal o 
xornal tomaba como referén
cia o estudo " Renda Nacional 
de 1983 e a sua distribución 
provincial" editado polo Ban
co de Bilbao, e no cal se facia 
fincapé no progresivo dese
quilíbrio económico. 

Do citado informe desprén
dese tamén que se Galiza ocu
paba o posto número 11 entre 
as 17 comunidades autóno
mas no ano 1979, en 1983 pa
sou a ocupar a decimoterceira 
posición. 

TEMOS QUE ESTAR AGRADE
CIDOS POLAS PENSIONS? 

Como salvagarda desta políti
ca, fontes oficiais inciden no 
feíto de que "o proceso de en
sancha mento das desigualda
des relativas de renda entre di
versas rexións españolas está 
presente a pesar de térense in
tensificado as transferéncias 
do sector público ás rexións 
deprimidas e incluso de que a 
carga fiscal sobre as famílias 
se~uise unha tendéncia moito 
mais crecente nas rexións de 
máis alto ·nivel de renda que 
nas deprimidas". Ironías da 
vida cando os labregos gale
gas seguen a pagar impostas 
pola categoria de empresários. 

Facer fincapé en que unha 
boa parte dos ingresos das fa
mílias galegas (un 15,6% exac
tamente) procede das presta
cións sociais -as pensións 
Clos vellos por exemplo-, 
como forma subliminal de in
dicar ·que a nosa economía é 
unha economia deficitária e 
subvencionada polo Estado, é 

un bon exemplo de demagó
xia que hai que emarca_r máis 
entre as leis da propaganda 
perversa que na própria eco
nomía. 

Foi o Plan de Esabilización 
de 1957 no que estabeleceu un 
réxime de Seguridade Social 
no que se comezou a falar de 
asisténcia médica gratuíta, 
pensións, etc.; sabia o . fran
quismo que mitigar nalgunha 
medida as inxustícias e dese
quilíbrios máis grosos era, 
non só unha obrigación de 
todo estado, senón unha boa 
maneira de estabelecer amor
tiguadores políticos ou vaci
nas contra posíbeis rebeldias. 

Ante ese suposto · espírito 
subvencionador e beninten
cionado do Estado cara a-Gali
za hai que expor o dita no "Li
bro Branca para o mantimento 
e desenvolvimento da capaci- · 
dade industrial de Galiza", 
dado a coñecer pola Xunta de 
Galiza nos princípios do ano 
84, e no cal se pode ler que "o 
INI extrai de Galiza máis recur
sos dos que nela inviste" , afi-r
mándose tamén na introdu
ción do mesmo (lue Galiza foi 
motor do desenvolvimento es-

. pañol "polo esforzo dos emi
grantes, das riquezas, das ma
térias primas e dos seus exce
dentes enerxéticos". 

A dinámica de benefídos so
ciais sobre Galiza vese acom
pasada, -non só por circuítos 
de intermediários financeiros 
que actuan de chupón de todo 
o capital xerado (nomeada
mente as divisas dos emigran
tes), senón .tamén por unha 
política de ·précios que non 
deixa levantar cabeza ao agri
cultor ou por un devastador 
proceso de recollida de maté-

co, éitado antes, ou o estudo 
sobre o balance enerxético ga-

_ le_go que, á sua vez, viña ratifi
car en gran parte as teses de
fendidas durante duas déca
das polo nacionalismo, tal e 
con:io se explicou nos núme
ros 238 e 242 deste mesmo pe
riódico. Os .economistas pre
sentes no Congreso alertaron 
ademais contra posíbei-s dis
criminacións por parte da Ad
ministración Central "existin
do un perigo_ de sesgo no trá
mite das axudas a nivel de go
berno central" . . 

A realidade contemporánea 
de Galiza -indicaba o progra
ma eleitoral citado anterior
mente- é a dunha economia 
periférica que padece, á ma
neira dunha colónia interior, a 
dinámica do desenvolvimento 
desigual do capitalismo no 
ámbitó do Estado Español"~ 
Para os nacionalistas o cómo 
e o por qué, hai. que -buscalos 
na "especialización produtiva 
dos ·diversos países, porque 
neste reparto de papeis, á pe
riféria corresponde-nos decote 
unha posición subordinada e 
rezagada. Con efeito, indican, 
esa división internacional do 

. ,¡ traballo mantén, invariabel
.c mente, a atribución das fun-

• et . cións subsidiárias á periféria e 
~ das cardinais ao centro; a re-

.. >< serva para as metrópoles das 

ria prima que levou a cons
truir, · nun traxecto de 12 quiló- · 
metros, o superposto de San 
Cibrán para a saída da alúmi
na, xunto ao porto de Burela 
por onde sai o Caolín, únicos 
endaves "desenvolvidos" no 
deserto industrial que desde a 
costa lucense alcanza até Ve
rin. A cruz de todo isto é que -
non se realiza apenas nen.gun 
investimento produtivo que 
~rie riqueza dentro de Galiza. 
E absurdo talar, lago, dun es
tado benefactor que outorga 
subsídios·; seria máis xusto re
ferírmonos a un capital exte
rior que "non acude aos paí
ses atrasados por filantropia,· 
nen sequer se estabelece na 
periféria ~n condicións tais · 
que podan convertela a curto 
pr,azo nunha competidora sé
ria ou nun incómodo sócio 
igual". Ün capital que ·" so
mente promove sócios desi
guais", tal e como afirmaba o 
programa do BNG par-a as últi-
mas eleicións. · · 

DESDE O NACIONALISMO ATE 
O CONGRESO DE · 
ECONOMISTAS, PASANDO 
POLA,XUNTA: TODOS 
RECLAMAN MAIORES 
COMPETENCJAS PARA A 
AUTONOMIA .. 

Do conxunto dos dados ofere
cidos polos estudos do Banco 
de Bilbao, asi -como os doutros 
organismos despréndese a in
capacidade do goberno autó
nomo para encauzar por no
.vas vias a nasa economia sub
desenvolvida. 

No Congreso de Econpmis:... 
tas de Galiza, recentemente 
éelebrado na Coruña e no que 
·participaron un. prémio Nobel 

actividades ponteiras e o tras
paso· ao terceiro mundo das 
formas seródias ou superadas 
de produción. E non é certo 
logo, remata por perguntarse, 
que ainda no chouso do Esta-
do español esa agricultura ga
lega, prodixiosamehte meca

.- nizada nos últimos tempos -
"modernizada" din algúns-, 
merca preponderantemente 
tractores de segunda man e 
mesmo modelos obsoletos, 
ademais de inaxeitados á di-
mensión das tenzas, natureza 
dos cultivos e configuración 
do chan, que-inducen un gasto 
descomunal en repostas e re
paracións?". 

O suma e seg.ue da depen- · 
déncia corre o· risco de facerse 

-interminábel. Nun folleto que 
apareceu como encarte de vá
rias revistas en $emanas pasa
das distribuído polo M.0.P.U. 

· afirmábase q·ue "moi pronto 
todas as cidades estarán máis 
perta". Gal iza, non obstante, ~ 
s·erá a ,única comunidade que 
carecerá de vías rápidas ·de co
municaCión ·por: terra co e~e
rior. 

O "Balance · enerxetico", 
dado .a coñecer pola Xunta de 
Galiza, daba canta de como as 
empresas hidroeléctricas que 
obt1ñan os seus beneficios en 
Galiza non investían aqui a 
maioria dos seus capitais. 
Mentres a electri ficación da 
rede ferroviária fni levada a 
cabo despois que na rnaioria 
das zonas do estado e, en moi
tos casos, ainda está agardan
do. 

Os feitos empezaron a ser 
consumados hai séculas. O 
noso país ·está unido nos de
beres. Nos direitos hai . moito 
que nos concederon a separa- · 
ción. 

MANUEL VEIGA 
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O referendo 

en Galiza 

Análise 
dalguns 
dados 

Seria árduo proceder a unha 
análise polo miúdo dos resul
tados eleitorais para demons
trar, por exemplo, a incidéncia 
do voto progresista nas fileiras 
do "non" ou coñecer a atitude 
de CP oli dé CG no . proceso, 
toda vez. que o po~icionamen
to das demais forzas era coñe
cido e ainda que non sexa po
síbel cuantificar con fiabilida
de a adesión fiel dos eleitores 
do PSOE ao seu chamado pu
blicitário. Pésie a iso compriria 
apontar alguns elementos de 
xuício. 

Nas cidades foron Vigo e 
Santiago as que andaron ás 
beiras de superar o voto afir
mativo (48,3 e 49,42 de votos 
negativos), e mentres que. 
Lugo (42, 12), Ferrol (44,4) e 
Pontevedra . (42,15) rondaban 
nuns gua~ismos semellantes, 
eran Ourense (36,4) e A Coru
ñá (33,4) quen se amostraban 
máis otanistas, sendo o caso 
desta última cidade digno de 
ollar para calquer analista. 

De 312 concellos foron 28 os 
que dixeron "han", dos cais o 
máis contundente foi, con 

. grande diferéncia porcentual 
Fene, quen tamén tivo, con 
Mugardos onde gañou algo 
xusto o "si", a menor absten- -
ción da circunscrición de A Co
ruña. Tamén tiveron un gran 
resultado, porcentual, Camba
dos e Tui. Moitas vilas de ta
maño médio, onde é doado 
significar un importante traba
llo de base, conseguiron de
rrotar á propaganda guberna
mental: Arzúa, Melide, Neda, 
Pontedeume, As Pontes, Cun
tis, A Guarda, Lalin, Porriño, O 
Rosal, Tui, Salceda, Cruces, 
Xinzo de Límia ~un apurado 
empate- e Villalba. En 22 
concellos .o trunfo do "si" foi 
moi xusto e tamén en vilas de 
impo"rtáncia (Chantada; Baio'" 
na, Corcubión, Mugardos, Sta. 
Comba, ... ) 

Os recordes de abstención 
foron para Ourense: en Baltar 
(95%), Blancos (92%), Rairiz 
de Veiga (89,5%), Sarreaus 
(89%), Trasmiras (91 %), Cua
ledro (93%) e Vitar de Bárrio 
(89%). En · ·Lugo só Návia an
dou no 90 por ce.nto de abs-

'"""" tención, pero 17 de 66 conce
llos superaron o 80 e só un 

. baixou do 50, Ribadeo (44,8%) 
e 3 do 60% (Barreiros, Cervo e 
Viveiro). En A Coruña só 8 
concellos baixaron do 50% de 
abstención (Ares, Betanzos, A _ 
Coruña, Fene, O Ferrol, Mu
gardos, Noia, Rian·xo) e outros 
tantos en Pontevedra (Catoira, 
O Grove, A Guarda, Moaña, 
Mondariz Balneário -a menor 
abstención de Galiza-, Ponte
vedra, O Rosal e Vilagarcia). 

Compre non esquecerse de 
que a circunscrición eleitoral 
de Pontevedra -"provín
cia"- foi a de maior porceñta
xe de "non" de todo o Estado. 
Máis que no próprio Madrid 
(caso aparte o dos gañadores 
do "non", claro). 
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A CORUÑA OURENSE 

Concello SI NON ABST SI . NON ABST Concello SI NON ABST 

Abcgomio.......... 661 
Ames .................. 1.-551 
Manga ...•. :......... 221 
Ares ................. :. 953 
Arteixo............... 2.699 
Arzúa................. 606 
Baña (A)............ 677 
Bersondo........... 1.096 

· Betanzos............. 2.669 
Boiinorto............ 218 
Boiro. ................. 2.989 
Boqueix(!n......... _474 
Brión.................. ·701 
Cabana............... 772 
Cabañas ............ :. .486 
Camarifü~s.... ...... 1.317 
Cambrc ............... 1.989-
Capela................. .364 
Ciuballo ... ; .......... 4. 757 
Camota .............. : 1.208 
Carral................. 950 
Cedeira .............. , 1.367 
Cee .................. ... 1.591 
Cerceda.............. 866 
Cerdido.............. 285 
Cesuras ............. ; 3,98 
Coirós................ 345 
Corcubión ..... \... 370 
Coristanco........ l.461 
Coruña (La) ..... 59.353 
Culleredo .. ~....... . 3.104 
Curtis................ 676 
Dodro ....... 1....... 749 
Dumbria .... -....... 569 
Fene .................. -2.318 
Ferro!..., ............ 18.241 
Fisterra ........ .,... 845 
Frades............... 311 
·Jrixoa................. 268 
Lax,e ............ . : .... · 5 i 7 
Laracha .............. 2_.120 
Lousame ............ 1.069 
Malpica ............. "; 1.661 
Maiíón............... 649 
~"~ az.otiieos...... .... ..,, 1, 

Melidc:................ 741 
r"1esia ........... ,...... 49.5 

PONTEVEDRA 

Concello 

348 
1.129 

143 
822 

l.J05 
650 
630 
517 

1.483 
191 

2.251 
399 
751 
534 
551 · 
955 
872 
196 

2.38Í 
. 731 
428 
967 
813 
526 
"112 
220 
.160 
º366 
772 

29.771 
0 

l.336 
325 
425 
421 

3.941 
14.581 

562 
183 
149 
482 
664 
585 

1.172 
. 225 

449 
952 
21:; 

Acl:!o................. .. .. 677 391 
Barro..................... 44~ 3K5 
Baiona ................... 1.286 1.235 
Bueu ........... ........... 2.038 1.497 
Caldas de ·Reis ...... l.362 1.053 
Cambados .............. 1.709 2.033 
Campo Laitieiro.... 458 228 
Cangas ........ ........ ... 4.197 3.352" 
A Cañiza............... 821. . 724 
Catoira................... 952 ll72 
Cei-cedo ..... _ .......... .,.. ,389 ;~: . 
Cotobad ................. 1.046 
O Covelo. ............ 478 ·l87 
Creciente................ 4i 1 28P 
Cuntis .................... . 810 844 
Dozón.................... 1 ll fi6 
A Estrada .............. 3.756 1.ss1 · 
Forcarei . .-............ ... 949 ffi! 
Fornelos de M .... :. 44 ~ 2l6 
-Golada................... 500 479 
Gondomar_ ........... ·l.361 i.251 _. 
O Grove ................ 2.052 -. L 790 
A Guardia: .... : ....... 1.410· L549 
Lalírl:. ...... , ......... .., .. L744 -1.87r 
A Lama ........ :....... · 583 332 
Marín: ......... : .......... 4.040 ·2'.655" 
Meaño ....... , .... :;..... 78? "f- 62S 
Meis. .. ........... ......... ~45 . 4.31 
Moai!_a ...... :; ....... : ... 3.246 2.8/.3 
Mon~ariz....... ....... 1!93 571 
Mo~d.~H:ilneario.. . i 16 1 n 

61.89 
55.6 
81.5 
47.9 
66.4 
76.6 
76.9 
58.2 
47.8 
82.5 
53.9 
76.9 
70.9: 
72.5 
58 .78 
55 .8 
59 
60 .. 1 
60.76 
63.17 
66.7 
60.3 
55 
72 
74.8 
77 .3 
57.8 
50.3 
67:9 
45.6 
51.7 
71.5 
51.2 
68:8 
44.5 
48.7 
59.8 
80.4 
73.8 
62 
66.5 
54.2 
53 . 1 
59 
78.7 
70.3 
76.4 

69.3 
69.4 
61.7 
56.1 
61 
54.1 
64.8 
50.5 
73.8 
42.5 
81.6 
63.1 
83.2 
76.6 
62.9 
87.8 
65 .8 
72.3 
64.6 
73.5 
60.3 
45 
46.7 
72 
66.2 
56.6 
65.4 
62.7 
49.7 
69.1 
41.Q 

Miñ·o.................... 837 
Moeche ........ .,...... 222 
Monfero............... 335 
Mugardos ............ 1.613 
Muxia .... ,;............ 8~ 
Muros ................... 2.1o1 
Narón ................ -5.138 
Neda.................... 1.202 
Negreira............... 907 
Noia ..................... 3.069 
Oleiros ................. 3.703 
Ordes·................... 1.603 
Oroso................... 428 
Ortigueira .... ~....... 3;500 
Outes ............ -....... 1.619 
07.a dos Rios....... 685 
Paderne... .............. ;741 
Padrón .................. 2.016 
O Pino ..... : .. ;........ 422 
P. del Caramii\al. 2.253 
Pontece5o .............. 1.678 
Pontedeume.: ........ 1.276 
As Pontes............ 1.951 
Porto do Son ....... 2.399 
"Rianxo .......... · ........ 3_.158 
Ribcira ............. : .... 4.435 
Rois ........ ;............. 792 
Sada ..................... 2.109 
San Sadumiñc .... : 747 
Santa Comtrs ....... 1 318 
Santiago ......... ~ ..... 1-3.212 
Santiso................. 219 
Sobrado .......... ~ ..... 293 
Somozas"...... ......... 254 
Teo ...................... 1.443 
Toques................. 120 
Tordoia................ 389 
Touro....... ............ 457 
Trazo................... 521 
Valdoviño............ 988 
Val <lo Dubra...... 607 
Vedta. ~ ................. 682 
Vilasantar............ · 225 
V_ilarmaior........... 203 
Vimianzo ............ .. 1.400 
Zas.......... .............. 902 

Moraña ..... :............. 883 
M\)S . . ......... :............ 2:035 
As Neves... ..... ....... . 793 
Nigrán ....... ;. ........... 2.050 
o:á:......................... 375' 
F-. . >S de Borbén.... 379 
Pcntevedra ....... .... -.. 12.124 
Porriño................. . . 1.976 
Portas ........ ,.:........... 529 · 
Poio .................... : .. .. 1.747 
Ponteareás: .. ............ ·2.489 
Ponte-Cald¿las. ........ 862 
Pontecesure·s.. .... ...... . 447 
Redondeta .. ,.............. 5.355 
Ribadumia.. .. ........... 726 
Rodeiro ...... _.............. 211 
O Rosal....: ....... . :..... 1.114 
Salceda Caselas~ ...... 582 
Salvaterra de M.~· .... ·1.274 
Sanxenxo ................. . 2.268 
Silleda .. _ .................... . · 1.466 
Soutomaior;.......... .. .. . 867 
Tomiño ................... .. 1.255 
Tui.. .......................... 2.04;4 . 
Valga .................. .. ... ; 958 
Vigo .................... ..... . 44.063 
Viláboa .. -,................ . 856 
Vita de· Cruces.......... 781 
Vilagarcía ......... , ........ 6.340 . 
Vilanova. di A .. ........ 2.862 

453 ,- 73 
160 , 74.2 -
213 79.8 

1.316 43 
480 72.6 

l.124 61.9 ./ 
4.154 55.3 
1.322 50. 14 

648 73 .2 
2.062 46.4 
1.803 51 
•871 67.8 
273 72.8 

l.463 59.6 
872 65 ' 
261 63.7 
282 63.1 

1.192 52 
383 79 

1.407 47.8 
888 58 

u 42 53.6 

--g~~ ;¡:~ 
1.468 
2.951 

47
·
9 

55 .8 
518 68 
845 50.25 
593 59.64 

·1.179 68.4 
12.914 54 

235 75 .68 
177 . 79.45 
183 70.8 

1.493 61.5 
131 85 
283 84.2 
358 61.25 
239 77.6 
689 67. 14 
453 78.8 
461 70.3 
205 75.6 
102 78 

1.088 62.4 
652 70 

585 
1.821 

572 
1.540 

511 
444 

8.837 
2.166" 

391 
1.532 
l.974 

619 
. 349 

4.233 
·479 
377 

1.117 
780 
825 

1.633 
i.104 

741 
1.137 
2.426 

654 
41.180 

715 
810 

4..317 , 
2.133° 

58.7 
55 .3 
68 .3 
58 .6 
58.3 
66.7 
42.4 
54 
63 .7 
59.3 
59.4 
73.3 
56.8 
48.3 
56.6 
82.3 
48 .3 
63.4 
66.8 
60.2 
66.8 
56.8 
65.6 
53.2 
61.7 
52 .8 
62 .9 
75.3 
48.8 
52.2 

Mon.dariz-Balrieário 
despois do referen~o 
Son algo asi como 700 povoado
~es. Teñen alcalde de AP, ao que 
alguns coñee.en como "Ca1ta
no", polo Caitano torrentino. Te
ñen un.ha oposición no Concello 
que son tres mulleres; a primei- . 
ra do PCE desde sempre e duas 
progresistas. e algo' descaídas 
cara o nacionalismo. Non hai ci
nema, nen discotecas, malviven 
dous ou tres bares no inverno e 
gozan das visitas dos turistas 
portugueses aló no tempo do 
verán. lsto poderia ser o retrato
robot dunha parróquia calquer 
se todas tivesen governo, pero 
a única en Gal.iza é Mondariz
Balneário, lugar no que gañou o 
non no referendo sobre a per
manéncia na OTAN. . 

O lugar non é progresista en 
maioria -e mesmo a mocidade 
ten eleine.ntos próximos ás te
ses conservaqoras, cousa que 
non deberia ser doada nun con
cello no que todos se coñecen. 
Pero isto 'non é o curioso. O casó 
é moi outro. 

O PSOE non fixo campaña 
nengunha ali. Os da Coalición 
Popular pasaban de referendo. 
Exactamente como no Concello 
de Mondariz. Mais neste gañou 
o si. Só o PCE e grupos pacifis
tas fixeron campaña no Balneá-

ria. Loitarori coritra a TV e gaña
ron, por mais que o inimigo fose 
forte. Mondariz é outra cousa, 
pois que son moitas parróquias 
e non habia xente para tanto 
nen para os mitins. Gañou a par
tida a TV, a. TV na man do PSOE. 

Hai que tirar unha conclusión 
e esta e moi doada: se Célia Sie
rra (progresista, iconoclasta, 
anti-convencional, protectora de 
nacionalistas fuxidos, militante 
do PCE, que probabelmente 
apoiaria ao BNG se se presenta
se ás eleicións ao Concello ... ) 
fixo unha campaña propagan
dística e gañóu, a que anda o 
nacionalismo noso que non se 
preocupa de tentar abrir meios 
de comunicación alternativos 
que contrarresten o influxo dos 
diários e da TV? O exemplo 
máis claro da bondade disto se
ria a existén~ia de catro boletins .-

.-(Corcubión, Camota, Muxia e Vi
mianzo) nunha comarca na que 
se 9añaron en dous concellos as 

· ele1cións autonómicas e subiuse 
en todos eles. 

Definitivamente, o nacionalis
mo real non está perdendo a ba
talla ideolóxica: está perdendo a 
da co~unicación, que é pior. 

XOSECURRAS 

Allariz ......... .......... ;.. . 640 
Amociro.................... 524 
Arnoia. .......... ........... 213 
Avión .. .................. '... 355 
Baltar ... .................. ~ 81 
Bande....................... . 345 
Baños. de Molgas. .... 312-
Barbadas ............ :..... 569 
Barco .(0) ................. l.90:l 
Beade......... .............. .109 

- Beariz. ...................... 179 
Blancos................. ... . 65 
Boborás.................... 687 
Bola (A)................... 177 
Dolo (O) ... · ............... . 253 
Calvos de Randin.... 301 
Carballcda............... 640 
Carballeda de A via. 409 
Carballiño ................ l.534 
Cartelle.................... 7Q3 
Castrelo do Val....... 2 IO 
Castrelo de Miño.... 416 
Castro Caldelas....... 443 
Celanova... ............... 83& 
Cenlle..................... ... 376 
Coles.................... ... .. 846 
Cortcgada................. 229 
Cualedro....... ......... ... 160 
Chandrexa de Q....... 128 
Entrimo ........... ... ...... 346 
Esgos .. ...................... 229 
Xinzo de Limia ........ 831 
Gomesende ............... 158 
Gudiña (A) ........... .... 466 
lrixo ........... ... ............ 418 
X. de Ambia.... ......... 233 
X. de Espadañedo .... 231 
Larouco .................... 216 
La;o:a ......... ................. 330 
Leiro..... .................... 422 
Lobeira ........ ............. 285 
Lovios ..... ... .... ........... 590 
Maceda ..................... 494 
Manzaneda...... ......... 227 
Ma:;ic.ie ................. ..... 556 
Melón .. : .. : .............. 11)1 
Mm;" \Á/. ......... JIS 

LUGO 
Concello 

Muras ........... ..... . 
Na'!ia .................. . 
Negueira ............. . 
Nogais .......... . : .... . 
Ourol.. ....... ........ . 
Outeiro de Re: .... . 
Palas de Rei.. ..... . 
Pantc'.~1 ............ .... . 
Paradeta ....... ... .... .. 
Pár2mo: ............... . 
Pasi~riza .......... ... . . 
P~.:!rafita ....... ...... .. 
Poi.. ..................... . 
Póboa de Brollón. 
Pontenova ......... ... . 
Portomaón ......... .. 
Quiroga ................ . 
Rábade ........... .... .. 
Ribadt:o ............... . 
Ribas de Sil.. ...... . 
Ribcira de Piquín 
Riotorto .... : ......... .. 
Samos ........ ......... . 
Sarria .................. . 
Saviñao ............... . 
Sobcr ....... ......... .. 
Taboada ..... ........ . 
Trabada ............... . 
Triacastela .......... .. 
;yaladouro .. .. ... .... .. 
Vicedo ................. .. 
Villalba ................ . 
Viveiro ............... .. . 

169 
2:;g 

72 
283 
588 
555 
361 
649 
251 
192 
368 
287 
363 
451 
681 
144 
788 
249 

2.542 
308 
115 
417 
247 

l.737 
575 
521 
3!.'3 
369 
126 
666 
4~2 
993 

3.24~ 

574· 72.2 
·¡77 66.3 
182 70.4 
170 79.6 
57 95 

226 81.2 
196 81.4 
296 70 

1.157 58 .8 
65 82 
58 81.6 
52 92 

202 78.3 
116 82.6 
121 84 
126 74 
212 62.7 
142 71.3 

1.126 69.6 
. 351 76 

113 84 
148 86.9 
140 78. I 
563" 77.6 
122 75.7 
301 82 
106 80.2 
1.51 92.8 
88 79.3 

157 74 .6 
108 82. I 
831 78.4 
110 84.4 
170. 66.7 
185 82.8 
255 78.5 
107 68 .7 
90 63 .2 

. 229 76.7 
165 70.8 
63 84.8 

171 79 
250 81 
1 t'6 71.3 
'385 75.6 
221 73 
l.()9 78 .7 

100 
l50 
31 

276 
135 
357 
391 
434 
109 
125 
299 
194 
184 
383 
350 
143 
307 
217 

1.330 
91 
38 

131 
·201 

1.328 
413 
'.\66 
493 
199 
122 
223 
273 

1.250 
1.547 

77 
67 
83 
71 
73 
57 . I 
76 
75 
69.7 
82.4 

·78. 1 
69.3 
84.4 
52.3 
71.2 
75 
71.6 
86.6 
80.7 
51.6 
77.3 
78 .9 
72.9 
84.5 
75.6 
63.9 
77.2 
65 .6 
55 .3 
77.3 
71.2 
60.3 
82.9 

De manual 
Será difícil esquecer os 
seus nomes. Enrie Sppena, 
Ramón Colom, Rosa Mª Ma
teo, Xavier Vidal-Folch, Ma
nuel Campo. A sua partici
pación naquel . "Especial 
punto y aparte" da noite do 
9 de Marzo debe pasar aos 
manuais das escalas de 
xornalismo como caso prá
tico do que é a manipula
ción informativa. Foi unha 
obra case perfeita, demons
trativa de que isto segue 
senda a reserva espiritual 
de Occidente. Primeiro se
lecciona-se ao PCE como 
representante do "non" 
buscando i.mha doble iden
tificación: anti-otanismo = 
comunismo e voto non = 
voto minoritário. Unha vez 
ali, evita-se coidadosamen
te o debate entre Iglesias, 
Fraga e González. Por últi
mo pratica-se a discrimina
ción directa: ao represen
tante do PCE pergunta-se
lle pola coincidéncia do 
"non" c;o voto fascist.a pero 
a González ninguén lle plan-

SI 

Mc<A1J1¡;. (Aj........... ól:, 
Montederramo......... 101 
Monlerrei.................. 255 
.Muiños.... ................ 203 
N: de Ramuín..... .... 293 
Oimbra.................... 108 
Orense ..... · .................. i 1.73.5 
Paderne de Allariz... 73 
Padrenda....... ........... 130 
Parada do Sil......... .. 89 
Pereiro de Aguiar.... 242 
Peroxa (A) ... :............ 196 
Petín...... .. ................ 165 
Piiior........................ 127 
Porquera ........... : ...... 91 

. Puebla de Trives...... '.'84 
Pontcdeva................ 43 
Punxín......... ..... ....... 120 
Quiniela de: Lcirado 47 
Rairiz de Veiga....... 1 ~:~ 
Ra.mirans............ ... .. 174 
R,ibadavia................ 892 
San Xoán de Río.. .. 83 
Ríos.................. . ...... 12~ 
Rúa (A) ............... ,... 560 
Rubiana............. ...... 19:.! 
San Amaro.... ....... ... 164 
S. C. das Viñas....... . 225 
s. c~~tóba,1 de Cea.. 463 
Sandias ..... _... ... ........ 330 
Sarreaus.................... 166 
Taboadela...... ...... ..... 258 
Teixeira...... ............. .. 240. 
Toén....... ................. 547 
Trasmiras.............. ... .J67 
Veiga (A)....... ....... .... 302 
Verea.......... ....... ...... 253 
Verin ........... ........... 1.600 
Vianaª do ~ol.... ........ 643 
Vilamarln....... .. .. . .• 3~8 
V. de Valoeorr?s. ..... 463 
Vitar de Barrio...... ... 155 
Vi lar de Santos.. ...... 8 J 
Vilardev~s.:.. ... ...... .... 568 
Vilariño deo Conso.... 118 

Ab!l<!ín............... . 220 
Alfoz. .... .............. 552 
Antas.................. 282 
Baleira..... .......... .. 37Ci 
Baralla........ ........ ~33 
Barreiros.............. 742 
Becerreá............ .. 521 
Bcgonte................ 442 
Bóveda.......... ...... 470 
Carballedo......... .. 380 
Castro de Rei..... 709 
Casrroverde........ . 561 
Cervantes............. 2S2 
Cervo............. ..... . 2.046 
Cargo................... 600 
Co~pc:ilo......... ..... 652 
Chantada............. 1.189 
Caurel.... ..... .. ....... 14G 
Fonsagrada.......... 944 
Foz....... ... ........... 2.093 
FrioL..... ............... 647 
Xcrmadc.... .......... 231 
Guitiriz. ............... 857 
Guntin.......... ....... 321 
Incic.................. .. 486 
Xove.... ...... .... ...... ·595 
Láncara.. .............. 375 
Lourenz.á.......... .. .. 67} 
Lugo ..... ...... ...... ... 13.872 
Mcir;: .... ......... ... ... 1 S4 
Mondoñcdo ....... .. 1.041 
~onforte ............. J.392 
Monterro~o. .. . ... 261 

\. 

----..... ( 
NON ABST 

n~ 
l.l..'J 
1PO. 
493 
~>~ 
41.7 

20.497 
360 
405 
133 
773 
J90 
361 
270 
84 

590 
120 
183 . 
158 
161 
421 

1.402 
16S 
253 
980 
562 
.;30 
589 
246 
94 

l26 
l03 
4~ 
m 
109-
135 
106 
766 
j78 

ll.I 
283 
!49 
104 
203 
62 

225 
169 
164 
200 
395 
516 
333 
407 
2n 
262 
530 
487 
146 

1.380 
375 
572 

1.089 
126 
462 

l.086 
316 
311 
620 
208 
236 
365 
397 
213 

10.095 
183 
375 

2.672 
350 

71.9 
79.5 
77.2 

. 79.8 
65.5 
69 
52.6 
75 .5 
84.9 
87 
77.7 
81.6 
61.3 
76 
88.3 
76 
75 .7 
69 
82.3 
89.9 
85.5 
57.8 
88 
87.2 
57.3 
67. I 
76.3 
66.6 
81.6 
77 
89 
80 
81 
71.8 
91 
83 
85 
68.7 
76.9 
75.4 
69 .9 
89 
86 
83 .6 
80.5 

83 
89.5 
75 .8 
69.2 
64.9 
74.3 
84.6 
76 
86.4 
83 .2 
81.3 
74.3 
74.4 
69 
67.2 
85 
74.4 
65 
44.8 
71.8 
85 
71.I 
80.9 
66.8 
83 
78.7 
81.7 
64.5 
74.7 
62 .6 
66 
81.6 
53 .6 

texa a suxerente realidade 
de que Reagan tamén vota
ría "si". 

Debe ser moi grande o 
fervor otanista de Sopena e 
os seus amigos ou moi im
portante a gratificación re
cebida para protagonizar un 
acto de servilismo tan evi
dente que até "El País" -
outro exemplo de "obxecti
vidade jnformativa"- pode 
utilizar ese episódio para 
agachar as suas descaradas 
proclamas atlantistas. 

Pésie a todo, a banda de 
Sopena pode estar tranqui
la. No pior dos casos, se o 
PSOE ten que oferecer as 
suas cabezas para lavar a 
Cqra, sempre terán un pasto 
de trabállo asegurado nos 
servícios de prensa da sede 
central da OTAN ou nos do. 
Pentágono. Ben mirado, é 
un traballo máis seguro que . 
o que teñen agora. Porq,ue 
Calviño e o PSOE pasaran. · 
Pero a OTAN e os USA se-
guirán. X.V. 
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autista lvarez, reelexido presidente da UPG 

Acordo para potenciar 
o frente nacionalista 
A Unión do Pavo Ga lega acordou no seu V Congreso, 
celebrado os dias 22 e 23 en Compostela, potenciar e 
resaltar o papel do Bloque Nacionalista Galega, 
reafirmá ndose na v ia po lítica definida con anterioridade. 
Alguns mi lita nt es, ent re os que se encontran o anterior 
Secretário xeral, Mariano Abalo e o Secretário xeral da 
INTG, Xan Carballo, decidiron non asistir ao congreso e 
abandonar o partido pola " ruptura que se fai coa liña 
defi nida no 111 e IV congresos " que leva a unha via de 
actuación política que conduce inevitabelmente á 
integración no sistema" segundo un documento 
redactado nunha reunión que mantiveron no Mercado de 
Gando de Santiago o dia 22. 

A Unión do Pavo Galega efexiu 
no seu V Congreso unha secre
taria colexiada da que forman 
parte Francisco Rodrí_guez, Xe
sus Seixo, Alfredo Suarez Canal 
e Bautista Álvarez, que ocupará 
outravolta o cargo de presidente 
do partido. 

Foi Bautista Alvarez precisa
mente quen, no act o de clausu
ra, deu conta das resolucións 
aprobadas, ent re as que hai que 
destacar o acordo de potenciar 
ao,~NG, á loita labrega e aos de
ma1s campos nos que ten pre
séncia o nacionalismo, reafir
mándose na liña polftica defini
da con anterioridade, combinan
do ª.P.res~nc i a institucional coas 
mov1lizac16ns sen renunciar a 
dar respostas contundentes se 
fose preciso. 

A UPG decidiu tamén propor 
que o BNG faga para as proxi
ma~ e l ~i cións municpais o 
ma1or numero de candidaturas 
posíbeis por considerar que, 
hoxe por hoxe, aquelas persoas 
que .deciden integrarse nunha 
candidatu ra do BNG teñen xa 
~~ha importante conciéncia po
l1t1ca. 

No plano sindical propoñen 
como alternat iva o "Plan Galega 
de Empre~o" , intentando espa
ll~r por medio da actividade sin
dical a conciéncia nacionalista e 
de clase. 
. ~ecóllense tamén nas resolu

c1ons a estabilidade precária do 
capitalismo, constatando un cer
to equilíbrio entre os bloques e 
como a entrada no Mercado Co
mun acelera o monopolismo. 
f No tocante á polltica estatal 

a 1r~~se que os tres anos de 
xest10!1 do PSOE supuxeron 
un~~ involución tanto no plano . 
Poht1co como no social, consta
tando un esmorecimento da es
querda estatal e cómo os únicos 
que lle fan fr~nte a esta política 
5~,n os _mov1mentos de libera-
c1on nacional. · · 

Reafírmase no papel colonial 
qu~ sofre Galiza evidenciado 
!Tiaiormente palas esixéncias 
1 ~ostas· pola CEE. 
t ada a situación anteriormen
te e~posta na que incluen o po-
enciame!'lto polo sistema das 

autonom1as e de alternativas 
seudon · · r ac1onahstas, acordaron 
ro amover. unha campaña para 

Ürar ma1or preséncia do nacio-
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nal ismo e que a maioria do 
pavo coñeza as suas alternati
vas. 

O INFORME DO COMITÉ CEN
TRAL 

As citadas conclusións ás que 
chegaron os comunistas gale
gas nos dousa dias de congreso 
van na mesma liña que o infor
me do Comité Central, o cal , 
despois de analisar a política so
cia lista " via escoll ida polos po
deres oligárquicos (reconver
sión, ent rada na CEE, GAL, esta
blecemento de relacións diplo
m áticas con Israel, etc ... ) retírese 
ao frente nacionalista que " está 
no ce rne da doctrina marxista
leninista " facéndolle a promesa 
aos distintos colectivos que 
compoñen o BNG de que " sem
pre encontrarán en nós aos me
llares compañeiros de viaxe". 

O informe recollia lago duras 
palabras contra "os visionários 
que bradan no deserto implo
rando a inmolación do BNG 
como imprescindíbel para a epi
fanía do verdadeiro movimento 
nacionalista", aos que lles pide 
que " mellar será que deixen a 
gándara e afo~uen os resenti
mentos, impotencias e petulán
cias pequeno"-burgueses na 
doce boémia (gauche divine) a 
onde foron parar todos os ilumi
nados que pasaron ·pala nasa te
rra sen se decatar que estaban 
dentro dela ". 

Seguidamente analisa o papel 
realizado nas institucións reco
llendo como positivo o non xu
rar a Constitución na pri"meira 
lexislatura polo "golpe infrinxi
do á credibilidade das institu
cións e o desprestíxio da base 
xurídica que as lexitima formal
mente", ainda que constata o 
feito de que o conflito non aca
dou a dimensión . popular que 
me recia. 

Afírmase q1:1e os resultados 
das últimas eleicións veñen in
fluidos en grande medida "pola 
auséncia das institucións, asi 
como polo aumento da partici- · 
pación popular, o incremento do 
seudonacionalismo e a· perda de 
i ncidéncia nas cic:.lades". 

' No plano sindical faise refe
réncia á conflitividade laboral e 
as distintas folgas xerais e no 
pl·ano interno a depuración efec-

tuada no sindicato para " restau- · 
rar a pureza do sindical ismo ga, 
lego non sucursalista, pat riótico 
e anticolonia l, dentro do máxi
m o respeto a todas as tendén
cias que subscreben os princí
pios que o conforman" , afirman
do tamén que " en nengun mo
mento a UPG abxurou da defen
sa dun sindicalismo pluralista·, 
apto para dar collida a diferen
tes conceicións ideolóxicas uni
ficadas polo denominador co
mun do ·nacional-ismo". 
· No informe analísase tamén a 

política no ·agro, cultura, femi
nismo, ecoloxismo, mocedade, 
relacións exteriores,· organiza
ción e movilización, concluindo 
coa afirmación de que "se fai 
preciso enmendar erros, gañar 
coeréncia, adequirir madurez, 
recuperar a ilusion, ... ". 

OS CONVIDADOS 
Se no informe do Comité Cen
tral se decía que a UPG seria o 
mellar compañeiro de viaxe 
para os diversos colectivos ao 
BNG, Mário López Rico, que fa'
lou no acto de clausura en nome 
do BNG, encheu de troles á UPG 
alabando as suas aportacións ao 
Frente e o tacto ao non facer uso 
prepotente da maioria, rematan
do por afirmar que " todos ds co
lectivos somos conscientes de 
que este só se consegue con 
certos. costes partidários". 

Antes de Mário López Rico, 
que cerrou o turno de interven
cións das organizacións convi
dadas ao congreso, fixeron uso 
da palabra, Bernardo Lorenzo, 
por ERGA, que se referiu á im
portáncia na loita no ensino que 
nestes momentos ven marcada 
entre outros elementos polo 
novo modelo educativo que in-
tentan instaurar. . 

Lídia . Senra, falo u en nome 
das Comisións Labregas, poñen
do de manifesto a importáncia 
do agro, onde traballa máis da 
metade da povoación do país, 
polo que concluiu que as Comi
sións Labregas eran peza clave 
en calquera intentoi revolucio
nário en Galiza, pe_dindo apoio 
para as loitas que se aveciñan : 
, En nome da INTG falou o seu 

·secretário xeral, Xan Carballo, 
quen se ref~riu á necesidade 
ofensiva que ten que dar a 
INTG, recuperando a loita diante 
do españolismo claudicante, 
anunciando para a segunda . 
_quincena de Maio unhas xorna
das de movilización e loita. Re
matou o seu discurso afirmando 
que "estaremos, como sempre, . 
xuntos no camiño da liberación 
nacional e social". 

Tamén interviron neste acto 
de clausura un representante do · 
FPLP de Palestina, Sever Orma
za por ANV e Juan Oquiñena 

· por HASI, organizacióñs ambas 
e duas integradas en Herri Bata
suna. 

A.E. 

Aind? güe Rermanecen no BNG 

Trece membr.os·. 
do .comité Central 
abanClonan a ·u,PG 
O ~'intento da UPG de conver
ter o BNG practicamente nun
ha simples plataforma eleito
ral" constitue, segundo trece 
ex-membros do Comíté Cen
tral, firmantes dun documento 
entregado a este periódico, 
un ha' das prif)cipais razóns que 
os levan ao abandono do parti
do e a constitu i rse nun colecti
vo diferenciado; se ben consi
deran "fundamental a existén
cia dun Frente Patriótico como 
o que hoxe representa o actual 
BNG, do cal xa formarnos par
te e que nos comprorhetflmos 
a afortalar". 

Estes ex-membros do orga
nismo máximo dirixente da 
UPG, apoiados por un tércio da 
militáncia, segundo as suas 
próprias fontes, non asistiron 
xa ao V Congreso . do partido 
"para non darHe lexitim1dade" , 
dada "a ruptura que se fai coa 
liña- definida no 3° e 4° Congre
sos" e á "imposibilidade real 
de manter a discrepáncia polí
tica no seu seo". 

A situación actual teria o seu 
precedente na Conferéncia Na
cional convocada no seu mo.
mento para debater a aceita
ción ou non de firmar un docu
mento constitucional para ace
dar ás lnstitucións. As diferén
cias comezarian a manifestarse 
de maneira mais nídfa no C.on
greso Extraordinário do pasa
do. 17 de Decembro, segundo 
se recolle na versión do docu
mento citado. 

E a partir de.aquí que os fir
mantes constatarian "as difi 
culdades reais para manter de
terminadas -posturas políticas e 
mesmo para procurar .a discu
sión sana, constructiva e allea 
a todo tipo de connotacións". 

Os ex-membros da UPG criti 
can "a falla dun documentó ra
zonado coa postura oficial do 
Comité Central que servira de 
base de discusión e mesmo a 
forma atropellada da convoca
tória do Congreso Extraordiná
rio; o ocultamento incompren
síbel da crise producida tras a 
celebración deste, ' coa dimi
sión do Secretário Xeral e da 
metade dos membros do Se
cretariado Político (entre eles o 
actual Secretário Xeral da 
INTG); a falla de respeto e se
riedade políticas cara os com
pañeiros que defendíamos e 

·defendemos determiñadas te
ses". No documento sinálanse 
ádemais diversas irregularida
des cometidas polo sector · 
maioritário do partido cara a 
celebración . do Congreso, asi 
como acusacións e afirma
cións diversas que pretende
rian ocultar "unha política de 
permanente oscurantismo'' . · 

.CR(TICA DA LIÑA POLÍTICA 

No documento fanse diversas 
observaeións s9bre a ponéncia 
oficial presentada ao Congre
so, á que critican o basearse 
núnha análise pesimista e ne
gativa da situación internacio
nal, estatal e nacional e de pro
por "unha via de actuación po
Htica que conduce de forma 
inevitábel, e con todas as con
secuencias, á integración no 
sistema a través, fundamental
mente da. participación eleito
ral e. institucional". 
· "Co critério, manifestan, de 
reducir o campo de actuación 
política basicamente a isto, 
preténdese xustificar o acqta-

mento non só formal do rex1-
me constitucional, rexeitar e 
fuxir de todo tipo de canse-:. 
cuéncia e compromiso organi
zado, cunvertendo a política 
frentista practicamente nunha 
simples plataforma eleitoral, 
orientar o traballo das Organi
zacións de Masas fondamente 
neste senso, e, incluso, renun-
eiar ao importante pape l e al
ternativa que un Partido Comu
nista para a liberación Nacio
nal ten e representa nun con
texto como o do naso pa ís, e 
en especial para a clase obrei
ra '.' . 

PRESUPOSTOS FUNDAM EN-
. TAIS 

No apartado último do docu
mento os firmantes . declaran 
constitu irse en colectivo cos 
seguintes presupostos políti
cos: 

"1 . Enmarcámonos no ·seo 
do Movimento de Liberación 
Nacional Galega. 

2. Consideramos imprescin
díbel a existénciá dun- Partido 
Comunista, motor e vangarda 

· da lo ita ·de Liberación Nacional 
do noso povo. . 

3 . . Na presente coxuntura 
histórica é fundamental a exis
téncia dun Frente Patriótico 
coma o que hoxe representa o 
actual BNG, do cal xa forma
mos parte e que nos compro-
metemos a afortalar. · -
. <l. E vital, tamén, para o Mo

v1mento de Liberación Nacio
nal Galego o potenciamento 
das organizacions de masas 
nacionalistas, sobre todo da 
INTG, por ser a primeira farra~ 
menta organizativa da clase 
obreira galega. 

5. A 1-oita anti-Constituciona l 
será a güia fundamental da 
!!Osa actuación política e prác
tica, entendendo esta como 
oposición frontal ao actual sis
tema, representado hoxe pala 
mo.narquia parlamentarista e o 
estado de autonom ías, incom
patíbeis coa liberación nacio
nal e social do pobo galega. 

6. Todos os métodos de loi
ta, sen excepcións cando este
ñan rigurosamente relaciona
dos coa loita e movilizacións 
populares, merecerán o noso 
respeto. ' 

7. Sentímonos solidários con 
todos os pavos e organiza
cións que no mundo están a 
loitar pala liberación nacional e 
a emancipación social. 

8. Yacemos naso o campo 
ideolóxico do Movimento Co
munista Internacional". 

Nunha consideración final os 
firmantes do documento, que 
leva por título Manifesto Políti
co "22 de Marzo", matizan que 
as discrepáncias mantidas 
"son de tipo político e nunca 
personal. En consecuéncia es
tableceremos o naso ámeto de 
discusión e actuación exclusi
v~mente no terreo político, fu
xindo da baixeza de descalifi-
c~cións personais". . 

O documento aparece firma
do por Mariano ºAbalo, · Xan 
Carballo, Anxo Ruas, Eduardo 
Míllara, xa·n López, Ramiro Ou
viña, Xosé Maria Blanco, Eleu
tério Formoso, Manuel Caama
ño, Miguel Campuzano, · Ra
món González, Xavier Filgueira 
e Etelvino Blanco, todos eles 
membros do Comité Central 
até o V Congreso. 



Parlamento 

Tiro por elevación 

Fernández Albor foi acusado de querer ser só un conselleiro 
máis 

O pleno do 21 de Marzo no 
parlamento galega, estaba 
convocado por unha cuestión 
de legalidade: se o Presidente 
Albor podia ou ·han podia 
reestruturar as consellarias. 
Pero esta iniciativa que obri
gou ao remiso Presidente a 
comparecer perante o Parla
mento e explicar "as ideas que 
deron lugar a remodelación da 
Xunta", tiña unha intención . 
clara, que non era outra que 
pór de rélevo, desde o comezo 
xa desta lexislatura, a arbitra
riedade con que se formou o 
Goberno autonómico. 

O primeiro ponto, o da lega
lidade ou non, da decisión de 
Albor de remodelar as conse
llarias non quedou nada daro; 
ainda que no que si todos se 
mostraron de acordo foi na 
proposta, feita polo vicepresi
dente, de que se d~bia de re
gular por lei a estrutura ·dogo
berno. 

En primeiro lugar esclare
ceuse moi pouco a cuestión· de 
legalidade, pois esta non era .a 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
es pe_cialización 
en libros 
galegas 
e portugueses · 
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preocupa¡:;ión do debate polo 
que se lle_ prestou moi pouca 
atención . E máis, no ambi·ente 
aboiaba. que as leis galegas 
especifica·ban pouco, póndose 
de manifesto que outras ac
tuacións parecidas non foran 
censuradas, pois case parece 
de senso comun que p9r máis 
que as autonomías non teñen 

· un carácter presidencialista, 
como se encarregaron de 
mostrar desde a oposición, 
sexa o Presidente quen se 
ocupe da remodelación. Non 
se entende moi ben que foran 
os co11.selleiros en funcións 
quen a fixesen, ·e menos o fa
cer un Goberno e logo reestru
turalo. As tensións e.a defensa 

· da poltrona primária sobre ou-· 
tras alternativas e sobre o sen-
so comun. 

Pero o pleno, cómo xa dixe
mos, non ia por aí. A oposi
ción o que tentaba pór de ma
n ifesto era a irracionalidade da 
reestruturación e do nomea- · 
mento de conselleiros. 

. As·i ~odos os portavoces dos 

grupos que non apoian ao go
berno estiveron de acordo en 
que a reestruturación e repar
to de consellarias viñera deter
minada basicamente polos · 
pactos entre os distintos gru
pos que integran Coalición Po
pular, non buscando para 
nada nen a idoneidade nen a 
eficácia. Criticaron t-amén que 
lndústria ·fose rebaixada de 
ra-ngo, asi como que Fernán
dez Albor levase para presi
déncia a Asesoria Xurídica, 
Relacións coas Comunidades 
Galegas, etc., que o converten 
nun mero conselleiro, sen de
dicarse a dirixir as distintas 
consellarias de equipo de cola
boradores axeitados. 

Pero o que máis criticaron 
nesta remodelación foron os 

.S nomeamentos, feitos en base 

.! a pactos partidistas e á pre

.S sión. Como exemplo puxeron 
en ao Consell-eiro de Pesca, -Pára
o mo Neira e ao seu Director Xeg ral, Marcial Castro; nengun 

>< dos do.us· saben máis deste 
asunto que as sardiñas se pes
can no mar. 

Xosé Luís Barreiro afirmou 
que era discutíbel a remodela
ción e os nomeamentos, como 
todo, pero que seguiran dous 
critérios básicos: controlar o 
crecimento burocrático e o 
crecimento do gasto público. 
Esta cuestión non foi rebatida 
adecuadamente polos oposi 
tores. 

Albor, na sua segunda inter
vención -que "peniña" cando 
non leva papel escrito- afir
mou que a culpa tena Madrid, 
que non deixa gobernar ao 
xeito por culpa das transferén
cias e da autonomía financei
ra, concluindo que nor:i "hai 
autonomía se non hai autono
mia financeira". 

· Afínal, xa nos corredores, 
habia vários que especulaban 
coa duración deste Goberno, 
concluindo, os máis, que, por 
moito que durase non pasaria 
máis alá das próximas elec
cións xerais, onde até Albor 
teria que deixar o seu cargo. 

A.E. 

Duas inici8tiVas para erixir 
un monumento a Bóveda 
Hai unhas semanas saiu á 
luz pública a doble · 
intención de erixir un 
monumento de homenaxe 
a Alexandre Bóveda., de 
quen neste ano cúmprese 
o 50 .aniversário da,sua 
marte violenta. ''Amigos 
da Cultura" e o Partido 
Galeguista Nacionalista 
aparecen apadriñando 
estas duas iniciativas. 

Segundo "Amigos da Cultura" 
xa cando patrocinaron o mo
numento a Castelao -que tras 
da sua acidentada instalación, 
con oposición municipal in
cluída, fica na Praza ponteve
dresa de Santa Maria- inicia
ran "contactos e unha recolli
da silenciosa de donativos". A 
primeiros deste ano decidiron 
facer máis pública a convoca
tória e para significar máis o 
senso da mesma chamar con
xuntamente coa A.C. "A Rei
boa" de Poio -hai que ter en 
canta as vinculacións de Bóve
da con Poio. 

Case simultaneamente de 
aparecer na prensa ese cha
mamento o PGN facia pública 
a sua intención -segundo 
eles anterior, feito que non é 
determinábel- de abrir unha 
subscrición popular coa mes
ma intención. 

Portavoces · de "Amigos da 
Cultura" insisten en que "nós 
plaritexámonos uh monumen
~o, que quixéramos que estive
se na C~eira (onde foi fusilado 
Bóveda) e que simbolizase co
nxuntamente a toda a Galiza 
mártir, non ternos nengunha 
oposición a que se erga outro. 
Ademais, o no~o proxecto non 
ten nengun prazo imediato 
marcado ainda que está perfi 
lado todo un organigrama 
para levar a iniciativa até o 
fin". 

Pola sua banda, represen
tantes do PGN, López de Gue
reñu e Daria González, mani
festáronse por unha acción co
mun. Daria González afirmou 
que "empezase quen empeza
se debíase ir unidos", e o se
cretário local do PGN insistiu 
nesa teima "somos forzas con
correntes nunha idea, e esta
mos querendo chegar a un 
acordo, pois ainda que foi Bó
veda un membro histórico do 
noso partido, non tentamos 
ser protagonistas da homena
xe senón contribuir a honralo . 
Queremos ademáis · que sexa 
unha homenaxe popular aber
ta". . 

De momento hai duas can
tas correntes en diferentes en
tidades bancárias abertas para 
recoller fondos. 

X.C. 

O PSG-EG celebrará 
o seu congreso en Xuño 
O Partido Socialista Galego
Esquerda Galega anunciou a 
celebración do seu congreso 
para · O mes de Xuño. o con
greso terá carácter aberto. 

Por outra banda o PSG-EG 
pronunciouse pofa non partici
pación nunha hipotética plata
forma eleitoral derivada da 
transformación da actual 
"Coordenadora Galega píola 

saída da OTAN", por máis que 
Ramón Tamames intente por 
todos os meios conseguir que 
entren nela os partidos nacio
nalistas. 

En calquer caso, o PSG-EG 
móstrase de acordo co debate 
sobre a reconversión da Coor
denadora nunha organización 
estábel e independente en fa
vor da paz. A.E. 
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Entrevista, postreferendo,· con Javier Sádaba 

"É probábel que veñan dias de cenouras" 
"Os que gañar~n foro':' ~s de 
sempre, quer d1cer,,,a d1re1ta, o 
aparato do Estado , ~eclar~u 
Javier Sádaba nunha entrevis
ta que, con mo~ivo d<;> pasado 
referendo, publ1cou d1as pasa
dos o diário Egin. 

Ante a pergunta de como 
haberia que interpretar, entón, 
os resultados de Cataluny~ ~ 
Euskadi, onde son hexe~o~1-
cos dous p~rtidos de d1re1ta 
nacionalista, o filósofo basca e 
profesor da Universidade Au
tónoma de Madrid negou o 
suposto de que o PSOE e~tive
se máis á esquerda que ~1U ou 
PNV; indicando adema1s que 
"o PSOE, que tar:ito tala de 
modernización, deberia refle
xionar sobre a falta de apoio 
que encontrou precisamente 
nunha das zonas máis moder
nizadas do estado como é Ca
ta lunya" . A respeito de Euska
di afirmou que "o pavo basca 
reaccionara, máis unha vez, 
como hai que reaccionar, quer 
dicer, por convicción e non se
guindo, sen máis, aos líderes, 
desde o ponto de vista progre
sista: non deixarse guiar por 
formas revestidas de demo
crácia, pero que están levando 
a transición ao máximo de 
concesi óns á reacción " . 
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O REFERENDO AXUDOU A 
SABER ONDE ESTA CADA 
QUEN . . 

Sobre o futu·ro dos do ·"non", 
Sádaba indicou que "creo que 
surxiu toda unha cultura paci
fista de esquerda. Unha cultu
ra que é moi diversa, froito de 
tradicións polítiGas diversas, 
pero que .se uniron en certos 
rechazos a modelos políticos 
que parecen non só caducos, 

. senón realmente represivos". 
"No terreno poi ítico,_ matizo u, 
creo que o que importa neste 
momento non é tanto criar ra-

pidamente Linha alteroativa, 
senón seguir dando enerxias a 
esa cultura de esquerda". · 

Como profesor de ética, 
ademais de firme defensor do 
"non" á Otan .na pasada cam

. pafia, Sádaba ofereceu dous 
-tipos de xuícios, "un moi mao 
a respeito do poder, que pen
so que se nal,gun intre tivo ca
rauta, paréceme que a quitou-, 
que non lle .queda nengun dos 
posíbeis resquícios de atitude 
moral. que nun princípio enar
borou". E como positivo "yin 
xente porse de verdade ao ser
vício da comunidade como 
moi poucas veces. Se ho4bo 
.un investimento -ainda que 
non goste do.termo- por par
te da esquerda é a de que vai 

' ser moj difícil d~ borrar e que 
vai ter os seus froitos, porque 
a ética ben levada ten froitos 
políticos". 

Outra das perguntas xirou so
bre o feí to de que a intención 
prevista de voto segundo os 
inquéritos e o resultado varia
sen nunha elevad ísima por-

' centaxe que chegou a ser do 
20 por cento. Para Sádaba isto 
é "algo raro . A impresión que 
me produce é a de moita sos
peita. E cando un lembra aqui
lo que dixeran- ao princípio, 
que non contemplaban a posi
bilidade de perder o referen
do, de que o "non" fose maio
ritário". Adema is dunha gran
de sospeita e da posibilidade 
de pucheirazos máis gordos, 
"o menos que se pode dicer é 
que se en tan pouco tempo pa
souse de gañar o "non" a ga
ñar o " si " , iso pode ser debido 
a calquer cousa menos a unha 
argumentación racional. A 

Javier Sádaba, profesor da Universidade Autónom~ de Madrid 
e defensor do non á Otan 

A derradeira pergunta ver
sou sobre os manifestos de in
telectuais p.olo "si;, e polo 
"non". "Paréceme moi ben, 
indicou Sádaba, que existisen 
este tipo de définicións. O que 
máis me molesta son eses que 
non se definiron ou que esti
veron polo "si-non", agardan
do a ver quen vencia para se 
apontar. O resultado é que o 
referendo axudounos a todos 
a saber quen é quen e onde· 
está cada un: E iso é bon espe
cialmente no mundo intelec
tual onde abunda o nadar e 
gardar a roupa. En segundo 
lugar coido, como Bergamín e 
tantos outros, que ser intelec
tual é estar coas causas, non 
é disociar ao intelectual do 
mundo. Ao revés, o intelectual 
xustifícase como tal no mo
mento en que vivifica as cou
sas, ainda que s'e confunda, in
cluso eu creo que normalmen
te confúndese, como se con
funde normalmente todo 
aquel que arrisca en tal ou cal 
situación. O que non debe fa
cer nunca é absterse. Un inte
lectual coas mans limpas a 
min paréceme que é un inte
lectual con cerebro ·suxo, polo 

xente non pode pensar nunha 
semana por un acto de lucidez 
nunha proporción tan elevada, 
dunha postura á contrária." 

de carácter máis ben eleitora
lista van aceitalo, dunha- ou 
outra maneira. Incluso no te
rreno intelectual teñen empe-' 
zado xa a fac~r certo tipo de 
reconciliación entre os do "si" 
e os do "non". Creo que van 
seguer isa que se chama a os
cilación do poder: cando se 
sinten un pouco acorralados . 

Sobre a posíbel actuación 
do PSOE despois deste resul
ta.do, Sádaba opinou que "in
dependentemente da arrogán
cia que podan ter, de momen
to van dar certa apariéncia de 
flexibilidade. Eles xa lanzaron, 
precisamente no campo políti
co, mans tendidas para facer 
unha política conxunta e creo 
que, ademais, moitas forzas 

sacan o pau, cando se encon
tran nunha situación mais sa
tisfactória, sacan a cenoura. E 
probábel que nestes momen
tos veñan di as de cenouras". 

O ministró Solana e Barranco, 
alcalde de Madrid 

menos". · 

M.V. 

estado crítico 
Foi unha noite estraña. Os que ali
mentaron a vitória numérica do "si" 
preferiron rendir un último tributo ao 
deus televisivo do discreto anonimato 
dos seus fogares. As xentes do "non" 
ainda tiveron folgos para pasear a sua 
dignidade por unhas ruas que sempre 
foron suas. Nos primeiros coexistía a 
vergoña cun triunfalismo premedita
damente dosificado. Nos segundos 
habia, sobretodo, rábia. Tanta que 
unha simples cantiga -"E bailarei so
b re~ tua tumba"- podía expresar os 
sent1mentos que provocaba a figura 
d~ . presidente do governo entre os 
m1l1tantes pacifistas que aguantaban 
a noite máis triste do ano. 

Alguén quixo buscar unha frase 
para a história: "a partir de hoxe todo · 
será distinto". "Todo" resulta certa
mente excesivo pero non o é afirmar 
que algunhas cousas xa non serán 
como antes. O 12 de Marzo confirmou 
~ vitalidade do novo movimento paci
fista e o comezo da ruptura do PSOE 
con se~tores significativos da esquer
da_ social. Ambos os dous fenómenos 
tenen a sua orixe nunha mesma cau
sa: o PSOE vence u -sen convencer
grácias ~ un ac~or -Felipe González
e d~~? circunstancias -o medo e a te-
lev1s1on. . · 

O actor estivo á altura do seu cole
ga. da Casa Branca e soubo facer o pa
Pi0.1,, que esixia o guión. Converteu ó 

s1 nun caixón de xastre oride foron 
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Un actor e duas 
· circunstáncias 
parar os atlantistas de toda a vida, os 
otanistas conversos, os felipistas 
asustados, os votantes televisivamen
te desinformados ... Construiu o edifí
cio do Estado para evitar a derrota 
que anunciaban os seus próprios in
quéritos. Xogou todas as cartas que 
outorga ·o poder nun sistema político 
parlamentário. · 

Contado, o edificio otánico resul
tante non ficou coa estabilidade dese-

. xada. Os buratos de Euskadi, Catalu
nya e Canárias son tan grandes e tan 
significativos que non poden ser· aga
chados mediante a simples apelación 
aos resultados estatais. Pero, sobreto
do, o PSOE enterrou a sua imaxe de 
partido progresista diante de milleiros 
de persoas que asistiron ao espectá
culo d.e beatificación de Felipe Gonzá
lez como sanfü patrón da banca, do 
Exército, de Reagan e de todos os po- · 
deres fácticos europeus. Para eses 
sectores sociais que, até agora, prati
caron a filosofía do "mal menor", o 
referendo represeritou un.ha experien-

cia reveladora da función histórica 
que está a cumprir 'o -PSOE no post
franquismo. Están por ver as conse
cuéncias imediatas que pode provo
car o 12 de Marzo no comportamento 
político deses sectores. Quizá non se 
produza unha ruptura notábel do ca
dro eleitoral _consagrado en Outubro 
de 1982, pero si é seguro que hon se 
repetirá aquela srntonia entre o PSOE 
e un ha boa _parte da esquerda social. 

O 12 de Marzo morreu a "ética" do 
"cámbio" e .ficou ferida de gra\tidade 
a viabilidade do "recámbio" liderado 
por Manuel Fraga. O desgaste sofrido 
por González como consecuéncia da 
sua coronación como Cónsul do lm
pério combina-se co experimentado 
polo düixente de Coalición Popular 
diante dos seus padriños naturais . 
Frente a uns e a outros, confirma-se a 
preséncia- dun ·novo factor dinamiza
dor na vida política: o moviment>0 so
cial organizado en base á esixéncia da 
saída da OTAN e dun status de neu
tralidade para o Estado español. No 

seu tempo de vida ten amasado duas 
característica$ nioí singulares. Unha: 
a polarización social que provoca 
frente á dinámica de consenso 13xis
tente nos últimos a_nos. Outra: a capa
cidade unificadora que demonstra po
sui'r apesar da heteroxeneidade políti
ca e ideolóxica que caracteriza aos 
seus componentes. 

.Na própria noite . do referendo, o 
PSOE .anunciou a sua intención de 
constituirse en representante polftico 
.dos que, "de boa fé", tiñan votado 
'non", Coñécida tal pretensión, non 
cabe descartar a posibilidade de que 
nos p¡:óximos dias se publiquen bio
grafias de Felipe González donde sé 
constate a precocidade dun rapaz 
que, aos det anos, xa era capaz de er
guer o puño ao tempo que, coa outra 
man, acar·iciaba a pomba da paz. 
· Estábamos matinando sobre se o 

PSOE teria capacidade para reducir a 
distánci3 aberta coas persoas que non 
avaliaron a sua opción atlantista can
do, de súpeto, aparece no cenário Al
fonso Guerra para repetir a sua -coñe
cida afirmación de que os mellor tra
tados na televisión foron os pªrtida
·rios do "non". Ante tal evento, será 
cuestión de pedir-lle a Javier Krahe 
que siga cantando por moito tempo o 
seu alegato: "home branco ter língua 
de serpe". ' 

XESÜS VEGA 
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Berlin, Capital .da República 
Democrática Alem·ana (H) 

Tíñ·amos unha cita e.n Berlin. Trátase dunha ·parella,-xoven, cunha 
· tilla pequena. El ~é -artista (~si, comá soa) -e ela xornalista .. Ambos 

militan no SED (Partido Comunista). 

Militantes pacifistas na República Democrática Alemana 

O contacto - ia precedido, de 
novo, d_e certos temores: ato
paríamos precariedade, dog
matismo, priviléxios ... ? Pero 
desde o primeiro momento 
comezan-se a disipar con rapi
dez e toda reserva vai desapa
récendo. A impresión física 
que os anfitrións nos produ
cen é relaxada -e a iso contri
bue algo tan superficial como 
~ a sua simples apariéncia ex
terna: visten cun critério práti
co, moderno e á marxe -iso 
tamén- de calquer imposi
ción da moda comercializada. 

O piso que habitan, nun bai
rro periférico, é confortábel e 
está montado segundo se po
deria esperar de xente coas 
suas profisións: pinturas, fo
tos, libros, discos e móbeis 
funcionais conformando un ' 
ambiente cálido. 

Cómodamente instalados· ' 
ante cafés e . copas, o interés 
por chegar ao que real.mente 
hai detrás do que se . ve vai 
dando axiña paso a unha res
tra de preguntas que eles res
ponden con sinceridade. Con
todo, a dificuldade de certas 
cuestións tradúcese nunha 
momentánea tensión, propi
ciada polas nosas limitacións 
idiomátic.as e polo esperado 
da situación. 

Entre os moitos temas toca
dos con maior ou menor pro
fundidg1de, os referidos á for
ma material de vida ocupan 

- boa parte do tempo: . 
-"A miña primeira surpre-

sa" -confeso-lles- "foi o 
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mesmo centro da cidade. Gus
taron-me os edificios e o urba
nismo". 

-"No centro, ·efectivamen
. te, reconstruiron-se ·os edifi
cios danados pola guerra e 
desconxestionou-se a cidade; 
mais xa ves tamén o que oco
rre nas aforas. Este en que nós 
vivimos, por exemplo, é un 
complexo resjdencial, iniciado 
nos anos 70, nun plan de cons
trución de perto de duascentas 
mil vivendas. Son enormes 
blocos (eles viven · nun piso 
21-) nos que a estética noh 
está moi coidada, é certo. Pero 
no momento de facelos a ne
cesidade plantexouse· non 
como unha cuestión estética; 
non tíñamos opción ante a ur
xéncia de dotarnos de viven
cias." 

-"Por outra parte" -inter
veño-:- "o voso piso está moi 
ben... . 

-"A min gostarian-me os 
· teitos máis altos'~ -é el quen 

fala agora. "Teñen máis posi
bilidades de decoración". 

..:_"Ben,· non é moi grande" 
-dígo-lle eu" "pero para os 
tres está perfectamente. Canto 
vos custa?" 

-"Pagamos 150 marcos ao 
mes, con água e calefacción 
incluídas. Outros edificios do 
complexo teñen pisós máis 
grapdes. E can.tos máis· tillos 
teñas, menos tes que .pagar". 

-"E canto se ven cobrando 
na ROA?". 

-"O soldo mínimo de cal
quer traballador anda polos 

. Hirndorf-ADN 

950 marcos. Con esto pode-se 
viver moi dignamente. Fíxate 
en que o précio do transporte 
público é de 20 pfennig (-1 
·marco ten 100 pfenning-). O 
ensino é totalmente gratuíto e 
nas gardarias pagas pola co
mida dos nenos sobre 1 O mar
cos ao mes. Ten en conta ade
mais que o normal nunha fa
mília é que traballemos o . 
home e a muller. De· feito a 
xente dispón de · bastante di
ñei ro, no banco". 

"-Vos tendes" -reparo 
·eu---: "coche e equipo de músi
ca. E isto normal?" 

-"Si, home, todo o mundo 
os pode ter. E os nosos soldas 
suben moi pouco dos 1000 
m~rcos. O problema maior do 
coche, ainda que efectivamen
te é caro (un pequeno como o 
noso -un Trabant- sobre 
12.000 marcos; un Lada cústa
che xa · 34.000 marcos), é que 
desde que o pedes tardan 10 
anos en darcho, polo que da
quela xa tes o diñeiro en efec
tivo sen inteirarte". 

-"O voso é pequeno, pero 
anda, non?" -quero consola
los eu desde unha perspectiva 
ainda máis anticomunista. 
-" ... Pe·ro é que se vai como 

nunha lata de sardiñas e mete · 
.un ruido de medo ... " 

As horas pasan e salta-se 
dun tema a outro. O ponto que 
sabíamos máis delicado era o 
da liberdade de movimentos. 
Porfin chegouse a el, nunha si
tuación algo máis tensa: 

-"A ver se a próxima vez 

facemos esta cea en Galiza." 
-propuxef! eu. 

-'-"lso de momento non vai 
ser ·po·síbel ". 

-"Por qué? Ternos -ouvido 
falar de que hai _!-iificuldades 
para sair do país. E certo? ' 

-"Explica-llo t_i, anda ... " dí 
el. . 

:._"Ben" -comeza ela
"ante todo aclaremos isto: te
rnos plena liberdade de movi
mentos polo mundo socialista. 
Cantos de vós podedes, na 
prática, sair· do capitalista? 
Pero é verdade, aos países ca
pitalistas non podemos facer 
viaxes particulares máis que a 
partir da xubilación; a partir 
de entón hai plenas facilida
des. Senón só é posíbel facelo 
por cuestión de traballo ou es
tudos ou en grupos culturais. 
E sempre algun membro da 
famíli~ debe permanecer na 
ROA". 
·-"E algo duro iso, non? Po

des-me explicar as razóns que 
tendes? Porque non acorre asi 
noutros países socialistas, por 
exemplo Hungría, ChEtcoslová
quia,· Polónia ... " 

-"Xa, asi é. Pero a nosa é 
unha situación que parte dun
has condicións históricas e so
ciais moi particulares. En pri
meiro lugar non se pode per
der de vista que Alemaña foi 
tradicionalmente un país onde 
callou moi fondo o individua
lismo e o espírito competitivo 
e o nazismo foi ·un fenómeno 
que tivo dimensión de masas. 
Une-lle a isto que nós non fi
xemos a nasa própria revolu
ción, senón que aquí o socia
lismo foi o resultado da derro
ta do nazismo ante os soviéti 
cos. Faltábannos cadros e o 
comunismo estaba desmante
lado por longos anos de feroz 
represión. A nosa é unha so
ciedade moi nova e na que 
houbo que loitar con moitos 
factores en contra . E a isto 
suma-lle a atitude sostida pola 
República Federal Alemana, 
que non recoñece o noso Esta
do e considera cidadáns ali a 

· todos os habitantes da R.D.A. 
Observa entón o que ocorre: o 
noso sistema facilita-lle a todo 
o mundo ensino totalmente 
gratuíto, o que implica que 
cada licenciado e técnico, ao 
dispor desa vantaxe, custou
lle un estarzo moi duro a toda 
a sociedade, e cando chega o 

. momento de devolvelo en for
ma de prestacións, imprescin
díbeis para manter o desenro
lo e chegar a novas metas de 
benestar e liberdade, este 
home, que aqui gañaria un 
soldo normal, en función do 
traballo e a responsabilidade, 
pero sen posibilidade de enri
quecerse desde unha posición 
privilexiada, ten entón a opor
tunidade de pas.arse á R.F.A., 
onde o acollen cos brazos 
abertos, tanto pala boa inver
sión que supón conseguir téc
nicos de calidade sen nengun 
gasto, como pota dimensión 
propagandística do asunto. E 
como, por desgrácia, de mo
mento ainda moita xente su
cumbe con facilidade ante o 
egoísmo, nós tivemos que es
coller entre controlar as saídas 
a Ocidente para poder manter 
as prestacións sociais e o de
senrolo, ou renunciar a isto 
para permitir que alguns privi
lexiados pudesen viaxar, A so
lución do problema depende 
de momento da atitude da 
R.F.A. ". 

A conversación poderia con
tinuar ainda por moito tempo. 
Per9 o meu pase tensó validez 
até as 12 da noite e o tempo 
vense encima. Temas intere
santes (o ensino, a mauller, 
etc.) deben quedar para outra' 
ocasión. · · ' 

-"Compañeiq:Js, foi un pr:a
cer. Até logo ! " ' 

-"Tschüss, -Genosse!". 

ANSELMO LOPEZ CARREIRA 

'.servicio exterior 

~angue 
no 1'mare 
nostrum'~ 
FERNANDO CARBALLA 

O gravísimo incidente mi
litar producido o pasado 
dia 24 de Marzo entre as 
forzas armadas líbias e a· 
Mariña estadounidense 
de consecuéncias moi difí~ 
ceis de evaluar á hora de 
redactar esta coluna, pero 
sen dúbida dun alcance 
~stratéxico moi amplo, po
nen de manifesto que a 
vangarda bélica do Hércu
les ianqui adquire 'por mo
mentos unha capacidade 
monstruosamente despro
porcionada, por unha ban
da, e que ademais necesi
t~ demonstrar esa potén
c1a, constantemente. Unha 
hipótese talvez non moi 
descabelada sexa que a in
cursión en território líbio 
dunha task force aerona
val capaz de arrasar médio 
continente africano é unha 
resposta á oposición inter
na contra a intervención 
en Nicarágua. 

_Est.e. demencial enroque 
atmxma o seu outro ob
xectivo agredindo ao esta
do árabe máis decidida
mente internacionalista, 
cuxo apoio á causa da li
beración nacional ·de Pa
lestina, foco central do 
permanente enfrentamen
to no Oriente próximo 
desde a "fabricación" do 
Estado de Israel, desequil i
bra unha e outra vez a es
tratéxia político-militar 
nordeamericana na reser
va petrolífera do planeta . 

O máis indignante, 
amén da morte de cida
dáns líbios inocentes na 
defensa da sua pátria -
non dos millonários pilo
tos da aviación embarcad a 
dos EEUU, que se fan de 
ouro co seu repugnante 
"traballo"-, é que o go
berno de Reagan pretenda 
xustificar o ataque en base 
a argumentos xurídicos. 

Vai sendo hora de que 
alguén diga ben alto que 
non porque os habitantes 
da terra de George Wa s
hington elexen ao seu pre
sidente se lles poda consi
derar un réxime democrá
tico. Que escollan se que
ren a un Hitler, pero que 
non se lles deixe sair das 
suas fronteiras con armas. 
O capitalismo monopol is
ta ·en estado químicamen
te puro, os United States 
of Plastika, fixo deles cria 
turas infernais, o inim igo 
público número un para o 
mundo. 

Fráncia, 
espello dun mundo 
"Xa hai demasiado tempo 
que os oprimidos colleron 
o mao costume de elexer 
aos seus representantes 
entre os opresores", es
crebe Denis Langlois no Le 
Monde do pasado mérco
res 19 de Marzo, e engade 
"non estou eu moi seguro 
de que as eleicións sexan 
o mellor meio para chegar 
á .democrácia. Ou, en todo 
caso, compriria estabele
cer un sistema inverso. 
Dous vótos para . os para
dos e os desfavorecidos. 

(pasa á páxina 23) 
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Beg.oña Moa, brigadista en Nicarágua Co ,ata~ue a. Líbia -
"Un nica non perde 

1 

unha festa ainda que ao dia 
seguinte · teña que ir 
enfrentarse á contra" 
Ela é unha das poucas interna
cionalistas galegas . . Chegou a 
Nicarágua en Xane1ro ~o 85, 
para participar na r~colhda ~<? 
café. Traballaba de seis da mana 
a tres da tarde, con tempo para 
comer, e cunha molla~~ra que 
chegaba aos osos. Part1c1pou en 
vários colectivos de traballo n_o 
campo até uns meses desp~1s 
que retomou as tarefas xornalts-
t1cas. . 

-Porque de1xar un traballo 
aqui para se ir a Nicar~g~a 1 
-A vida que levo ali gostam~ 

moito máis da que levaba aqu1 . 
Non estou face_n_do nengun s_a
crifício po la mina parte:., Teno 
moitas máis c~mpensac1_ons de 
ambiente, de t1 p~ ,de soc1edade, 
de t ipo de re l ac1o n~ hl!manas. 
Eu iso intuinno o prime1ro mes 
que estiven, en Xullo do 84, can
do voltei por segunda. vez, _ en 
Xaneiro do 85, non sabia se 1a a 
aguantar un ano, agora ~ verd~
de non sei ca ndo voltare1 a Gal1 -
za. 

DAS RANCHERAS AO BREAK
DANCE 

-Oué é o que máis lle chamo~ 
a atención do carácter dos m-
eas? - f . 

-O machismo. As veces a1se 
difíci l de aguantar e de saber le
var. O que si é_ certo ~que é un 
machismo mo 1to ma1s aberto, 
que non _vai d ~~fam~do de nada 
e ten mo1ta ma1s cona. 
-E as cousa$ positivas? 
- A aleg ria . E un povo ao que 

lle encanta a festa , ba ilar e todo 
isa. Eles non se perden unha 
festa, se ao dia segu inte teñen 
que sair á montañ~ a enfrer:t~r
se á "contra" po1s xa sa1ran, 
pero ese dia están até a hora 
que faga falta. Na v ida ~9rmal 
non se sinte nunca a tens1on da 
guerra. . . 

-Os· seus gostos mus1ca1s 
son moi característicos, non 7 

- Si, sobretodo góstanlles as 
rancheras. Ali as rancheras m e
xica nas son t radición. A verdad e 
é que son moi sentim enta is , as 
suas declaracións son moi pare
cidas a unha ranchera. Gestan 
moito tamén da música españo
la: José Luis Perales, El Puma e, 
por outra banda, o Break Dan~e 
nordeamericano. Existe adema1s 
canción progresista que ten 
como un dos seus representan
tes máis coñecidos aqui a Carlos 
Mejía Godoy. Eu teño ali música 
de Theodorakis, o " Canto Xe
ral ", e cada vez que o poño per
gúntanme se é música relixiosa, 
cunha cara de aborrimento ... I 

- A ucontra" lanza todos os 
dias eslógans de que o comunis· 
mo sovietizante e cubano go
verna Nicaragua. · Xa visten to
dos igual os nicas? 

- Nooon - di entre risas- por 
aí si que non pasan, co presumi
dos que son! Co que lles gasta 
a eles vestir de colorins ... e os 
jea ns! 

-E a liberdade 7 
-Liberdade si hai, por supos-

t~; ~o r moito que digan no diá
no 'La Prensa". Moitos dds titu
lar~s que publica ese periódico 
serian aqui motivo de procesa
mento. 

TAXISTAS E COMERCIANTES 
CONTRA O FRENTE 
SANDINISTA 
-~ué pensa a xente despois de 
seis anos de revolución e con 
tantos . problemas como ten 
hoxe o país? 
-Seis anos con guerra evi

dentemente cansan, pero por 
exemplo ali en Río San Juan, 
que e unha zona con moitos 
problemas, nas eleicións foi a 
}ºna onde tivo máis votos o 
rente._ Eu penso que o apoio, 

adema1s dos lugares moi .con-

San Carlos, capital de Rí<? SJ3 n .Ju_an, ten un~ cinco 
mil habitantes. Terra mo1 hum1da e verde, situada 
mesmo á beira do imenso lago Cosiguolca e coa 
selva a un paso, está considerada como zona de 
guerra, ainda que cada vez sexan men<?S os 
combates. Ali mesmo reside, desde ha1 un ano, 
Be~oña Moa, xornalista, corresponsal na zona <!a 
axencia Nueva Nicaragua. Recentemen.te, Begona 
estivo en Galiza, momento que aprove1tamos para 
facer esta entrevista. 

Begoña Moa 
cienciados tradicionalmente, ci
dades como León ou Estelí que 
foron moi castigadas pala repre
sión e até destruídas pola Garda 
somocista, por suposto esas zo
nas inda agora manteñen unha 
conciéncia moito máis alta e te
ñen un apoio moi forte ao go
verno, pero fóra diso o apoio 
dase moito no campo que onde 
se está a viver máis a guerra. , 

-Como ven logo no campo a 
"contra"? 

-Para eles en primeira instán
cia é a causa de que tivesen que 
deixar a sua terra para ter que 
baixar aos asentamentos; por 
outra parte hai moitísimos labre
gos que teñen f~n:iili.ares mortos 
pola contra, o in1m1go vese xa 
que lago moi real e moi pe.rto. 
No ano 82 e 83 morreron mo1tos 
campesiños asasinados. En total 
nestes anos morreron, a mans 
da "contra" , uns 10.000 nicara
güenses entre unha povoación 
de men¿s de tres millóns de ha-
bitantes. _ 

- Que sectores se oponen 
hoxe á revolución? 
·-Os taxistas e sobretodo os 

comerciantes. Ali hai moita xen
te dedicada ao comércio e que 
son os quemáis sentiron as me-
didas económicas. · 
· -Pero unha . gran parte da 

propriedade segue a estar en 
mans privadas 1 _ . 

-Si, por exemplo o ma1or en-

xeño azucareiro, o San António, 
o que máis azúcar produce e ex
porta do país, é privado, co cal 
os donas teñen unha fortuna 
considerábel. Ainda quedan al
gunhas grandes !acen~as priva
das. O que pasa e que 1~0 non o 
nacionalizan mentres siga pro
ducindo e mentres os donas 
non sexan claramente "con
tras". Pero, bueno, o Consejo 
Superior da Empres_a ~riv~9a 
(COSEP) é unha orgarnzac1on 
política , digamos, e abertamen
te "contra" e aí está. 

-Cómo son, e· qué partidos 
hai ademais do FSl,..N? • -

-Levan unha vida como c~l
quer partido político normal, o 
_que pasa .é que con mo1 pouca . 
forza, non teñen base, agás os 
social-cristianos. Lago partidos 
á esquerda como o MAP-ml, o 
Partido Comunista Nicaragüen
se ou o Partido Soci-alista son 
.grupúsculos sen preséncia nen
gunha. Alguns deles acusan. ao 
sandinismo de non ser radical 
abondo, en cámbio cando o 
Frente toma algunha medida ra
dical tampouco o apoian. En xe
ral todos os que tenen represen
tación parlamentária, sexan de 
esquerda ou· direita, votan xun
tos en contra do governo. 

(pasa á páxina 23) 

Estados Unidos 
pon en . p~rigo 
a paz mundial 
Reagan foi até o límit~ do 
que se podía esperar co 
bombardeo do territóriq 
líbio. O, que pas~ ,daqui er:i 
diante e 1mprev1s1bel. Que 
van facer agora os EEUU? 
Invadir Líbia? Masacrar con 
bombas ao povo árabe? 
Qué farán as nacións 
antiimperialistas do 
mundo?. Estes son os 
interrogantes q1:1e planean 
a bon seguro na ,mente de 
moitas persoas, as poucas 
horas de se coñecer a 
agresión estadounidense, 
no instante en que 

-estabamos a cerrar esta 
editión. . 
A estas -horas os tipos da máqui
na crávanse no papel moito 
máis fondo do que de costume. 
Un xa está canso _de "defensa-_ 
res da liberdade", que o único 
que fan, por lei, pois está ~pro~ 
bada polo Congreso america!"o 
a interveneión onde os seus in
tereses se vexan ameazados, é 
atentar contra a liberdade dos 
povos e das Rer~oa.s. E to~o 
conforme ao "d1re1to internacio
nal" porque os intereses ameri
can¿s hoxe están en case todo 
o mundo. Ainda nai qoen cae no 
engano? 

LIBIA •Sebha 

Na crise de Sidra, non importa 
nada por q~é. se dis~ute, se .as 
águas son l1b1as, ou internac10-
nais -ainda que calquera que 
colla un mapa do Mediterráneo 
pode atopar unha ~esposta fie\
. a verdadeira razon do confl1to 
~on está na soberania das 
águas, pois numerosas na~ións 
estableceron a sua ·soberarna so
bre tantas ou máis millas do 
mar que as que Líbia reclama 
agora como suas, se':'. que. por 
iso ho.ubese provocac1on m ilitar 
aigunha. · . _ 

Tampouco ten tanta importán
cia relativa, ~ue EEUU cruce ou 
no~ cruce a liña divisória t race
x;;ida polo ~oberno da Al-la
mahiria,. senon que o que cobra 
importáncia capital é que os 
EEUU anunciasen que ian face
lo ini::orrendo asi nunha provo
cáción deliberada que non t!.ve
se outta saída que ou a hum!lla
ción -moi · lonxe da mental1da- -
de árabew- ou a confrontación_. 

Até de agora os · nordeamen
canos abst1véronse sempre . _de 
anunciar que cruzaban a ltna, 
cando, previsibelmente, facíano. 
Ainda que na sua escala~a de 
tensión si que se vanagloriaban 
meses despois do feito, como 
ríndase da sua própria desfacha
tez e da ponderación árabe qu.e 
eles calificaban de medo. · 

Nesta .ocasión, dentro da sua 
política de tensión continuada e 
de degrau ·ascende.nte, qu·~ pen
san é a forma de ser ef1ca~es 
para os seus ·intereses, recone
cen que ian dispostos a cruzar o 
paralelo ·32° 30'; a resposta líbi~ 
non podia ser C?l}tra que o. derri
bo de tres -av1ons americanos 
por foguetes SAM-5, feito que 9 
Pentá,9ono trataba de_ furtartte. a 
opinion pública americana, aft.r-

mando que dispararan, pero que 
non fixeran branco "po1s que os 
citadas -armas son obsoletas e 
os nosos avións iTioi modernos 
e non poden ser localizadas por 
rádar" . . 

ESCUDANDOSE EN AVIONS Cl-
VTS ' 
A estes . derribos respostaron _os 
EEUU atacando unha patrulle1ra 
líbia coin 27 persoas a bordo, 
que 

1

presumibelmente morr~ron. 
Non contentos con estas ac
cións, atacaron a base de defen
sa antiaérea de Surt . 

Este ataque fixéron9, segundo 
fontes líbias, . escudandose en 
avións comerciais, pois os cazas 
americanos entraron ao rebufo 
de aparatos de liñas aéreas de 
transporté polo que· non. pude
ron ser detectados polo radar. 

As reacións en todo o mur;id_o 
non se fixeron esperar. · L1b1a 
afirmou que non lle quedaba ou
tra alternativa que a, d~f~ns? 
própria, segund_~ o proprio arti
culo 51 das Nac1ons Umdas, que 
di que· un pa ís pode respo~t~r 
cando é agredido no seu territo-
rio. . , 

Pedían tamén a reunion ur
xente do Consello de Segurida
de da ONU, ao mesmo te_mpo 
que criticaban a este orgams~o 
pola sua ineficácia, que vina 
dada polo veto que exercen os 

e· B~ida --

próprios EEUU. . 
- Anunciaba tamén a ·república 

líbia a posta en acción de " co
mandos suicidas" que_ poden 
atacar intereses americanos en 
calquer parte do mundo, incluin
do América do Norde . 

Sudaneses residentes en Libia 
anunciaban tamén que· se unian 
a estes comandos, ao mesmo 
tempo que Líbia sofria u_nlia mo~ 
vilización xeral e se puna en pe 
de guerra, recebendo a vi~ita en 
solidariedade do vicepres idente 
sudanés e sirio. 

A repulsa foi unánime en 
todo o mundo. Desde a própria 
América, or;i~e un se:nador rep,u
blicano cal1f1cou a intervenc1on 
como " acción xuvenil" r até Jes
se Jackson e a Liga de Amizade 
Arabe que condenaron a acción. 

Idéntica condena fixeron des
de Nicarágua, a .UR~S e qupa e 
até Craxi, o pnme1ro minist ro 
italiano, ou o PC do mesmo es
tado. A solidaridade-foi total de 
todos os paises árabes que, 
agás Exipto, puxéronse desde ~ 
primeiro momento ao pé de Li
bia, afirm~ndo ·que tamér:t, e!~s 
"respostanan a esta agres1on . 

En várias capitais de Europa 
celebráronse manifestacións e 
os . antiimperialistas de todo o 
mundo mostraron a sua repulsa. 
Israel e Gran Bretaña apresurá-
ronse a respaldar a acc ión. _ 
/. Cál será a posición estadoµm
dense?. Invadir Líbia, bombar
dear Trípoli ou irse co rabo entre 
pernas ... en caso de co_nflito xe
ralizado as bases americanas na 
penínsua ibérica servirían como 
ponto de despegue par os bom
bardeiros e como posíbel obxec
tivo para os árabes: estamos in
tegrados na OTAN. _ 

ALFONSO EYRE 
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·A reconversión chega 
á Bazán 
-No "Plan de Viabilidade" 

de Bazán afírm~se. que -
os excedentes 

conxunturais de 
traballadores na factoria 
de Ferrol son de 2.872, 
tendo previsto suprimir 

antes de 1989 852 
empregos. O número de 
traballadores disminuirá 
através de xubilacións 

antecipadas, baixas 
incentivadas e 

regulacións de emprego. 

A chamada reconversión naval 
entrou agora nunha segundá 
fase ca "Ptan de Viabilidade 
de Bazán", que prevé en Ferrol 
a supresión de 852 empregos 
antes de tres anos, e que eva
lua os excedentes conxuntu
rais nesta factoria en 2.372. J:n 
todo o estado a redución de 
plantilla previsa é . de 4.1-64 
persoas. · 

Os rumores sobre a regüla
ción de emprego en Bazán vi
ñan circulando desde hai tem
po, sen.do negados· por fontes 
empresariais. Agora,. baixo o 
chamado "Plan de . Viabilida
de", acóchase unha verdadei
ra regulación de plantilla, a~n
da que, seg_undo fontes do co
mité de empres.a, "estas ' só 
son un has medidas . suaves 
para; posteriormente, despois 
das eleicións xerais meterse 
cunh¡:i verdadeira regulación 
de emprego". 

O Comité de Empresa criti-

cou este plan, pois o futuro de 
Bazán consideran que vai vin- · 
culada ao Plan Estratéxico Co
nx;unto, tema que npn mencio
nou a dírección. Hoxe por 
hoxe ·descoñécese en que me
dida este Plan pode aféctar á 
Bazán. -

A roda de prensa onde se ia 
apresentar o plan de viabilida
de da empresa converteuse, 
entre fortes .medidas de segu
ridade, nunha nota na que se 
informa que durante o período 
'1986-1989 a empresa "destina
ra 5.ooo· millóns de pesetas a 
política tecnolóxica en 16 pro
xectos de buques, 9 de siste
mas e 5 de novas materiais e 
métodos, e investirá máis de 
6.000 millóns na mellara da 
competitividade .e a calidade, a 
mecanización na área tflcnica 
e en ampliación da gama de 
produtos". · 
· Orabén, o ·presidente de Ba
zán afirmou· que o custe total 
do mencionado plan de viabili- -
dade descoñécese. 

Ademais disto, o único do 
que se informou foi o da evo
lución· prevista dos traballado
res nos distintos centros. 

Asi, os excedentes conxun
turais de Ferrol serán 29 traba
lladores en 1986, 151 en 1987; 
1.111en1988e 1.081en1989. 

As baixas por idade, -xubila
ción antecipada serán de 175 
en 1988 e 187 en 1989. _ 

As maiores reduccións re
xistaranse no sector de admi
nistrativos. 

. A.E. 

CaQs no tr~nsporte_· 
urbano de Vigo 
O Axuntamento de Vigo 
leva gastado máis de 24 
millóns de pesetas na 
remodelación do , _ 
transporte urbano, con 
tres cámbios que 
supoñen unha redución 
de 59 a 27 liñas de 
autobuses existentes e a 
oposición dos vfciños, 
qúe peden que volvan 
pór as liñas como 
estaban antes. 
Non se entanden os cámbios 
do transp.orte urbano que pro
piciou o Axuntamento de 
Vigo. Tres cámbios fixo e os 
tres foron contestados contun
dentemente polos viciños. 

A remodelación do transpor
te urbano coincidiu coa suba · 
do précio do billete. Segundo 
alguns, estes cárnbios preten
dian para é;l contestación vici
ñal. · 

· Este cámbic encarregáronlle 
á empresa madrileña Eyser e 
custou 18 millóns de pesetas. 
A estes 18 millóns hai que en
gadirlle outros 8 que gastou o 
Axuntamento en propaganda. 

Fixeron un novo plan segun
do este estudo e armaron un 
caos total na cidade. A xente 

non se inteiraba, tal era a pro
liferación de-' números e cores. 
Pero isto a-inda non era o piar, 
senón que para ir desde o Cal
vário a Coia, por pór un exem~ 
plo, habia que coller dous au
tobuses, pagar _dous billetes 
conseguin~emente. Os viciños · 
dalgun bairro tiñan que espe
rar máis de 80 minutos a che
gada do autobús. 

Cortes de tránsito, manifes
taci6ns, apedreamento de au
tobuses, foron a consecuéncia 
do "cámbio". 

O Axuntamento deu marcha 
atrás e cambiou todo. Voltou 
ao transporte lonxitudinal; 
abandonando o radial instituí
do pólo "plan madrileño". 
Pero reduciron as liñas, que de 
59 pasaron a 27. Os vigueses 
seguen nas suas protestas, so
bretodo en bairros alonxados, 
e peden que se volte atrás no 
cámbio. · 

O concello fallou tamén no 
aspecto de informar aos vici
ños dos cámbios rexistados, 
por máis que gastase xa máis 
de 8 millóns neste cometido. 

Neste área encargáronse ta
mén tres concellais, que cada 
un impón o seu cámbio, men
tres qüe os viciños protestan 
porque non lles tan nengun 
caso. A.E. 

Empresa de Seguridade Electrónicél"' 
e 1 nformática 

PRECISA·-VENDEDOR 
Enviar historial profisional ao Apartado 607 de 

Vigo ou chamar ao T elf. (986) 438644 _en horas de oficina 
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c~mo quen di . 

Procure 
· vostede 
l' que -non. 
desperte 
MANUEL LUEIRO REY 

Teño diante de min uriha fo
tocopia do expediente aca
démico de Castelao como 
profesor de dibuxo do Insti
tuto de segunda ensinanza 
de ·Pontevepra, do que nou
tro día falarei con máis va-

gaTeñ~ tamén.diante de min 
un exemplar (o nº 10, firma
d.o pota súa mul~er -"gari
mosamente, Virxinia Perei
ra de Castelao"- da segun
da edición) de "Sempre en 
Galiza", adicado polo Cen
tro Orensano de Buenos Ai
res -1968- despois da 
miña conferencia "Os meus 
encontros con Castelao" na
quela sociedade pronuncia
da. 

Como é sabido, nesta edi
ción (Castelao morre o sete 
de Xaneiro do cincuenta) 
engádense varios capítulos 
.gue rematou na viaxe de 
Francia a Buenos Aires -
Xulio de 1947- que ían ser 
comezo do segundo tomo 
da súa obra, mais a morte 
non perdoa. 

No expediente suliñei ca
tro dátas con lápiz roxo: 
unha, o 14 de Decembro do 
1934; outra, o 8 de Agosto 
de 1936; outra, o 15 de 
Agosto do mesmo ano; i 
outra, o 20 de Febreiro (B.O. 
do 27) de 1937. Veñen sen
do, o desterró a Badaxoz 
("cando Lerroux tivo a ben 
ordenarflle que me prepara
se para maores ausen
cias" -como el mesmo di
cía- e que, de verdade, a 
tráición de ·Lerroux, reflexa
da nos seus compinches, 
cumpriu ó .pé da letra); i as 
demáis corresponden, a pri
meira á "suspensión de em
P,leo y sueldo", a segunda á 
'suspensión de empleo y 
sus servicios", e a terceira á 
"separación definitiva .del 
servicio y baja en el escala
fón respectivo" (se é posi
bel admitir ne/es capacida
de de pensamento, penso 
que o fixeron iniciando 
aquilo de "atado y bien ata
do"). 

Na páxina primeira de 
"Sempre en Galiza" leo o 
se~uinte: "Estou lonxe da 
mina Terra: en Badaxoz. Có
breme un inmenso fanal 
azul". E máis adiante, pra 
matar a soedade, di con 1ro
n ía: "Acompáñame un can 
vagamundo 9ue me sigue a 
todas partes'. 

Nos capítulos que escribe 

. . 

a b.ordo do vapor "Campa
na", comeza: "Hoxe é día 25 
de Xulio de 1947. - A miña 
imaxinación anda por Gali
za, en festa de saudades, 
pero corporalmente - ainda 
estou en Franza". E como 
remedio prá súa tristura, in
tuindo que xamáis voltará á 
"Terra que nos dou a vida", 1· 
P,ensa en Buenos Aires 
'onde nos agarda unha Ga
liza ideal", rematando: 
"Hoxe daremos un paso 
máis cara o fin ... ". E da se
guido refuga a tristura falan
do dun hotel de Marsella, 
do amanecer cheo de sol, 
un sol ardente, e que se 
puxo a ·relembrar un discur
so de Otero Pedrayo ... A 
morte pota saudade 1 a vida 
pola lembranza. 

En Castelao, eu sempre 
atopei un forte sentido revo
lucionario en todo o que 
fixo, distinto aos seus com
pañeiros de xeración. Caste
lao foi solidario hastra ªº fi
nal da traxediá de España 
cos que loitaron . contra 

(pasa á páxina 23) ,, 

Poden reproducirse 
os in1Cidentes 
de Redondela 

Un policia cae, en preséncia do alcalde, concellals e mebros das FOP (10·3· 
86) 

nci entes. na casa do concello pola intervención da policia. O alcalde ro
deado da policia esixe a posta en libertade dun concellal detido. 

O alcalde, en compañia de veciños e traballadores de TELANOSA protesta 
polas detencións 
Fotos: MUNDO CAL 

O próximo dia 31 remata b 
prazo fixado entre o gober
nador civil de Pontevedra, 
Virxíniq Fuentes, e a Comi
sión - de Traballadores de 
Redondela para chegar a 
unha saída negociada ao 
conflito de Telanosa. 

De non chegarse a un 
acorde é posíbel que a par
tir- dese mesmo dia os inci
dentes entre a policia e os 
viciños desta vita ponteve
dresa volten r~producirse. 

Mentras atnto as contas 
dos traballadores (unhas 
·soo mulleres e .200 homes) 
seguen bloqueadas por 
orde do gobe_mo central. 

Os habitantes da vita de 
Redondeta, asi como os de 
alguns concellos limítrofes 
onde tamén residen traba
llaodres de Telanosa, os ca
les levan xa vários anos de 
conflito,movilizáronse ma
sivamente . o pasado 28 de 
Febreiro através dunha fol
ga xeral que paralizou toda 
a zona. Os incidentes máis 
graves coa pálicia -que. xa 

se teñen reproducido en vá
rias ocasións- tiveron lugar 
porén o día 1 O coa entrada 
das Forzas de Orden Públi
co no Axuntamento onde 
golpearon á xente refuxiada 
e detiveron ao alcalde, Xai
me Rei, e a dous concellais,. 
feitos que sucederon áscar
gas violentas sobre traballa
dores e viandantes das ruas 
redondelanas, chegando a 
policía a entrar en bares e 
locais públicos a causa de 
todo o cal houbo que la
mentar vários feridos de di
versa consideracioón. A 
violéncia policial tivo tamén 
especial relevo ao dia se
guinte a pesar de que o go
bernador fixera a promesa 
aos 'traballadores de dar 
orde á policia de salvagar
dar o funcionamento da ca
rretera nacional 550 e da via 
férrea pero absténdose de 
entrar no centro da vita. 
(Máis información do confli-

. to nos n°5 287 e 288) 
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Grave ate.ntado · ecolóxicó en Corrubedo · 

A única duna móvil de Galiza 
está a desaparecer 

A única duna. viva 
existente en Galiza está 
a desaparecer por causa 
da extracción de area, 
sen que as autoridades 
poñan coto a este grave 

atentado ecoláxico. 
Teñen que ser os viciños 

os que paralicen a 
expoliación 

producíndose asi un 
enfrentamento entre 

duas parróquias. 

Parece unha paisaxe lunar: 
cráteres, montons de area por 
un lado e por outro. Tamén se 
forman pozas de água, debido 
a que moitos destes huracos 
están a nivel máis baixo que o 
do mar. Parece un campo de
solado pala barbárie dunha 
guerra. Parece, pero non é, 
ainda que a barbárie e a incul
tura sexan a causa, xuntamen
te coa inoperáncia das autori
dades, de que un dos entornos 
máis singulares de Galiza este
xa a sofrer uns danos irrepará
beis. A única duna móvil que 
existe en Galiza está servindo 
para construir casas. 

Todo empezou en 1980, can
do os viciños de Olveira con
seguen a propriedade deste 
monte, en lit íxio cos de Corru
bedo. Desde Abril dese ano 
están a extraer area a un ritmo 
de 20 camións diários, causan
do xa danos irreparábeis. Tive
ron que pasar seis anos para 
que o Axuntamento de Ribeira 
mandase paralizar a extrac
ción de area-. Pero esta extrac
ción só é definitiva para a área 
das dunas, non así para todo 
o entorno do " Monte O Fa
cho", de valor ecolóxico todo 
el. 

Ainda que o Alcalde de Ri 
beira afirma que tamén man
dou paralizar a extracción en 
todo o monte, non fixo nada 
para que se cumprise. Asi, 
continuou a extracción de area 

S.O.S. nas minas de Corrubedo. 

na própria duna até que os vi
ciños de Corrubedo se puxe
ron diante das máquinas, con 
vários camións á espera de 
cargar. 

Lago os viciños de Olveira 
comezaron a extracción na ou
tra parte do monte, que tamén 
paralizaron os viciños de Co
rrubedo que se puxeron diante 
da pala excavadora . 

O Axuntamento ainda tala 
de paralización "mentres non 

se presente un sistema de re
cuperación" : Proxecto difícil 
nunha zona de interés paisa
xístico especial, onde o que se 
está a facer é destruir esa- pai
saxe. 

Por outra banda, na Xu nta 
estase a tramitar unha docu
mentacioón que autorice a ex
tracción legal. 

Grupos ecoloxistas e diver
sos estudosos téñense xa pro-

Corrubedo sentenciadQ a morte 
M. CHOUZA/R. CID 

No município de Ribeira, na 
província da Coruña, atópa
se o complexo dunar de Co
rru bedo, que posue un inte
rés xeolóxico, faunístico de 
valores incalculábeis. 

Nestes momentos cér
nense sobre esta zona natu
ra l a ameaza da extracción 
incontrolada de area na 
zona próxima ás dunas, 
complexo dunar est~ que é 
o máís importante de Gali
za . 

Este tipo de extracción xa 
foi denunciada como alta
mente perigosa en moitas 
ocasións por asociacións 
naturalistas e de defensa do 
mei~ natural galega como a 
~oc1edade Galega de Histó
na Natural (SGHN), ADEGA, 
e outras non galegas como 
"Aranzadi", xunto con equi
pas de investigadores que 
.estudaron a área da Univer
sid~de Complutense, do lm
per.1al College de Londres, 
Universidade de Gales e 
Profesores· de universidade 
col)'"lo Santiago, · Oviedo, 
L~on, Madrid, Málaga e Se
villa. 
. A extracción xa data de 

vmte anos a~rás, agraván-

dose moito o problema no 
ano 1980, ao criarse a Aso
ciación de viciños da comu
nidade de montes da parró
quia de Olveira, quen até 
esta data ven facendo a ex
tracción en perto dun mi
llón de metros cadrados de 
superficie colindantes coas 
duas e coñecidos como 
campos de Olveira. A área 
destínase a abastecer o 
mercado de áridos para as 
obras da zona 

A área natural da Corru
bedo abranxe desde o cabo 
do mesmo nome, onde co
meza a ria de Muros e Noia 
até o ·cabo Falcoeiro que in
dica o comezo da de Arou
sa. 

Tres formacións funda
mentais destacan neste 
complexo: As. lagoas, prin
cipalmente Montevixán e 
Carregal oü de Corrubedo, 
unha importante formación 
de marisma e as dunhas ou 
médanos máis importantes 
do litoral galega. · 

Ademais .do valor xeoláxi
co deste enclave, e en xeral 
de toda a península do Bar
banza _onde se atopa ubica
po, hai que reseñar o valor 
faunístico e florístico incal
culábel.. 

Na fauna destacan as 
aves acuáticas que atopan 
cobixo no inverno nas la
goas e zona de marisma. 
Pasando revista aos censos 
anuais de aves acuáticas in
vernantes , feitos pola 
SGHN, pódese apreciar a 
gran variedade e cantidade 
de aves, sobretodo limíco
las e anátidas que_ paran 
aquí, vinpo a corroborar a 
importáncia da zona. 

A flora está representada 
por espécies típicas de eco
sistemas tan variados da 
como as lagoas, a marisma 
e a ,duna; 

Ademais das lagoas, hai 
imensos areais que ocupan 
uns 6 Km. de superfície e al
guns cantils. 

A zona de dunas com
p~ende as grandes dunas,
duns dous Km de lonxitude 
e 24 m de altura máxim·a na 
primeira parte do areal, e 
logo o resto da superfície 
está formada por pequenas 
dunas que se estenden uns 
catro .Km. -Existe unha flora e fauna característica des
tas. 

Pois ben, toda esta zona 
riquísima en · valores natu
ra is, · está ameazada e so
frendo x-a graves - altera-

nunciado pala paralización to
tal das e.xtraccións. 

CONFUTO ENTRE VICIÑOS 

Os viciños de Corrubedo, os 
verdadeiros . protagonistas 
desta paralización, afirman 
que se moven máis alá de lití
xios 'entre parróquias, "pola 
defensa do ben comun". 

Ainda asi, o litíxio entre Co
rrubedo e Olveira existe. 

As dunas estan encravadas 
nun areal que forma fronteira - · 

'tribuna 

Chegaron 
os 
bárbaros 

entre Corrubedo e Olveira. O · 
Xurado Provincial de Montes 
fallou no seu dia adxudicando 
a propriedade aos viciños de 
Olveira, seriténcia que recorre-
ron os de Corrubedo, que pen-
san que a propriedade comu-: 
nal lles .pertence. 

Segundo os documentos 
presentados polos veciños de 
Corrubedo, a delimitación de 
extremas efectuada p_ola Xun
ta de Montes de Olveira des
prazou o Rego das Aguas até 
o chamado "Laxe da Gata", 
400 metros mái"s alá do seú lu
gar exacto. 

lsto foi o que precisamente 
lle deu a propriedade do n:ion- . 1 

te a Olveira. 
Conflitos parreoquiais apar-

te, o caso real é que se está a 
destruir unha paisaxe única en 
Gal iza, tendo ·que ser uns vici
ños quen poñan a · cara -e o 
carpo _ diante das máquinas~ 
cos problemas que isto pode 
acarrexar entre ás xentes das , 
aldeas próximas. 

OCUPACION SIMBOLICA DA 
DUNA . 

Desafiando o mal tempo rei
nante, o domingo dia 23, cerca 
dun milleiro de ecoloxistas fi
xeron unha ocupación simbó
lica e popular das dunas con
tra a ·"salvaxada e falta de sen
so comun", como -calificaron 
alguns oradores a destrudón 
que se estaba a levar. · 

Os nenas de Corrubedo for
maron sol;>re a duna as siglas 
"S.O.S:"'', que presidiu todos · 
os actos, que concluiron coa 
salta de pombas desde o alto 
da gran duna, onde quedou fi
xada unha gran bandeira bran
ca. 

A.E. 

cións,. debido fundamental
mente-á extracción de area 
que se está a levar a cabo 
de~de hai moitos anos e 
que continua nestes mo
mentos, podendo chegar a 
·danar as grandes dunas, 
· formación xeolóxica que 
precisou de milleiros de 
anos para desenrolarse, e 
que a acción irresponsábel 
do home máis unha vez 
pode acabar con ela rapida
mente. Precís·ase moito me
nos tempo para qestruir, 
que para construir algo, so
bretodo cando nos referi- , 
mos a formacións naturais, 
corno a que estamos· a tr'a
tar. 

Por outra banda: cázase 
nas lagoas apesar de· estar 
proibida a prática da mes- -· 
ma. Como xa é costume, as 
leis existen no papel, pero 
non se poñen en prática 
nen se fan cumprir. 

Próximas, a menos de 10 
Km., están as lagoas de 
_Muro e Xuno nas ·que está 
proibida a caza desde a 
temporada 85 e que nun fu
turo, as catro xuntas, debi
damente protexidas, consti
tuirian un valiosísimo cintu
rón de reserva para as aves 
invernantes. 

F. ACUÑA CASTRÓVIEJO 

Si, de novo chegaron os 
bárbaros. Habia moito 
tempo sen eles e botábase 
en falta a sua preséncia. 

Viñeron polo Su!. e asal
taron a vila de Pontevedra, 
destrozaron o Parque das 
Palmeiras e construiron 
un - aparcamento soterrá
neo. 

Cando viran que a xoga
da lles saira ben fóronse 
ao Norde e tomaron pose
sión da cidade de A Coru
ña, e escolleron en primei
ro termo como teatro das 
suas fazañas a Pfoza de 
Maria Pita. · De novo ali 
sentaron os seus reais e 
un novo_ aparcamento se 
proxectou naque! lugar. 
Diante das protestas públi
cas, -enviouse por parte da 
autoridade competente un 
grupo de arqueólogos 
para facer unha excava
ción de urxéncia que, ao 
remate, serviu como pre
texto para xustificar a con
tinuidade das obras en 
base á "falta de interés ar
queolóxico" dos restos ali 
atopados: murallas do sé
culo XVII, testemuñas das 
épocas romana · e medie
val, etc. 

Pero, non contentos con 
isto, cambiaron de lugar e 
enfocaron as suas ambi
cións · cara á cidade de 
Lugo, a única capital de 
orixe romana da Galiza ac
tual. E ali, nas Prazas da 
Constitución, de Ferro! e 
de , Santo Domingo, pla
nearon ocupar o sochán 
con construcións destina
das aos coches. Como en 
todos os casos anteriores, 
houbo ·algunhas protestas 
e tamén, como en A Coru
ña, un grupo de arqueólo
gos foi enviado a facer un
has prospeccións para ver 
o que poderia haber de in
terés. Como se . non se 
soubese que toda unha . 
Lucus Augusti xacia ali! 

E,. naturalmente, en-
Lugo apareceron tumbas, 
materiais diversos (cerá
micas; bronces, etc.) e es
tructuras. Pero para a bar
bárie iso non servia e asi 
autorizouse a construción 
do aparcamento na Praza 
da · Constitución, ao · que, 
oxalá me equivoque,- se-
guirán os das outras pra
zas. 

Pero, quén son .. estes 
b{!rbaros dos que- tanto 
levo dita? Po is, estes 
bárbaros ·son as autorida
des e corporacións muni- -
cipais das respectivas ci
dades de - Pontevedra, ·A · 
Corufra e Lugo que, agás 
nalgun caso, se manifesta
ron a favor das obras ape
sar das protestas e infor-
mes en contra. . 

Estés bárbaros son as 
autoridades e responsá
beis do Património e da 
consellaría respectiva que 
autorizaron a realización e 
a continuidade dos traba
llos, despo.is - do informe 
en contra dos arqueólogos 
(caso de Lugo, por exem
plo). 

(pasa á páxina 23} 
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30 anos da Fundación Gulbenkian 

-Quen foi 
Calouste SarkiS Gulbenkian 
o ·PIONEIRO 

Nascido em · Scutari (lstambul) 
em 1869, de urna família de 
abastos comerciantes armé
nios, Calouste Sarkis Gulben
kian estudou no ".King's Colle
ge" de Londres, onde se diPrlo
mou com · distinyáo no ' De
partment of Engmeering and 
Applied Sciences", em 1887. 

Tendo · efectuado urna via
gem a Transcaucásia-em 1891, 
durante a qual visitou os cam
pos petrolíferos de Baku Gul
benk1an, entáo com- 22 anos de 
idade, publicou · um--fiv~o -"La 
Transcaucasie et la Péninsule 
d'Apchéron- Souvenirs . de 
Voyage" do qual alguns capí
tulos foram reproduzidos pela 
"Revue des Deux Mondes" sob 
o título "Le pétrole, source 
d'énergie". 

Estas artigas atraíram ·a aten
c;áo do Ministro de Minas do 
Governo Otomano, tendo Ca
louste Gulbenkian sido enea- ·· 
rregado de elaborar um relató
rio sobre os campos petrol.ífe- . 
ros do lmpério Otomano, espe
cialmente na Mesopotaniia. 

Presentemente, em que é 
um facto que a maior riqueza 
petrolífera (fara dos Estados 
Unidos) está concentrada no · 
Médio Oriente, é dificil imagi
nar quanto de espírito de pre
visáo e de perseveranc;a foram 
precisos aos pioneiros da era 
do petróleo, no declinar do úl-

- timo século, para persuadir os 
grandes financeiros internacio-

. nais e as autoridades otoma
nas da necessidade de organi
zar a explorac;áo racional desta 
prodigiosa fonte de energía. 

Shell Group", a "Compagnie 
Franc;aise des Pétroles ', e a 
"Near East Development Cor
poration" (metade Standard 
Oil (New Jersey) e metade So
cony Mobil Oil), ficanqo a per
tencer a cada urna, 23,75% do 
respectivo ·capital e os restan
tes ·5% foram atribuídos a Ca
louste Gulbenkian, a título de 
compensac;áo do seu génio 

Calouste Gulbénkian 

fossem reunidas s0b um mes
mo tecto. 

Grac;as ás facilidades conce
didas pelo Governo Francés e 
as condixóes em que o em
préstimo a "National Gallery of 
Art", de Washington havia sido 
realizado, foi possível "tornar 
este desejo realidade: a coree-

. c;áo completa encontra-se em 
· Portugal desde Junho de 1960. 

De 1965 a 1969 esteve, em 
parte, expo.sta no Palácio Pom-
bal, em Oe1ras. . 

Em 1969 foi inaugurado, em 
Lisboa, num edificio para esse 
efeito especialmente construí

" do, o Museu Gulbenkian, no 
·qual está reunida toda a colec
c;áo, considerado um dos r:nais 

Calouste Gulbenkian foi, ao 
mesmo temp-o, u'm pioneiro do 
desenvolvimento · petrolífero 
no Médio Oriente, um negocia
dor esclarecido e um perito fi- · 
nanceiro de excepcional · cate~ 
goria. 

unha vista das instalacións lisboetas da Gulbénkían 

A indústria internacional do 
, petróleo comec;ou a tomar for

ma no fim do Século XIX, e Ca
louste Gulbenkian desempen
hou um papel muito importan
te na organizac;áo do Grupo 
"Royal Dutch-Shell", serviu de 
elemento de ligac;áo entre as 

. indústrias petrolíferas america
nas e russas e deu o· pr_ilileiro 
impulso a esta indústria no 
Golfo Pérsico. 

Foi ainda Calouste Gulben
kian quem, durante a Guerra 
de 1914-1918, sugeriu a criaºªº 
em Franc;a de um "Comité Gé
néral du Pétrole" e colocou 
toda a sua exJ?eriencia em as
suntos petroltferos a disposi
c;áo do novo Presidente ·dessa 
Comissáo, Henri Bér.enger. Du
rante este período Calouste 
Gulbenki'an apresentou ao Go
vernó Frances um plano no 
sentido ·de que os interesses 
do "Deutsche Bank" na "Tur
kish Petroleum Company", 
pertencentes aos ingleses des
de 1915, revertessem, por di
reito, em favor da Franc;a dado 
o papel proeminente desem
penhado por este país no es
forc;o de guerra, plano ·que se 
tornou urna realidade, em 
1920, pelo . tratado ·de San 
Remo. 

A "Compagriie Franc;ai-se des 
PétróTes 1

', formada em 1924, 
passou assim a ter urna partici
pac;áo no capital de "Tur:kish 
Petroleum Co. ", e a Fran9a 
acesso, pela primeira vez, as 
fontes petrolíferas do Médio
Oriente. 

Em 1928, após laboriosas ne
gociac;óes em que Calouste _ 
Gulbenkian desempenhou um 
papel primo~dial, as acc;oes d.a 
velha "Turkish Petroleum Co. 
Ltd." -hoje a "Iraq-Pefroleum 
Co., Ltd." -foram divididas 
entre quatro companhias pe
trolíferas: a "Anglo-Persian Oil 
Co." (hoje BP), a "Royal-Dutch 
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criador e do esforyo desenvol
vido nessas negoc1a9óes. 

Neste facto está a origem de 
Calouste Gulbenkian ser con
hecido em todo o mundo da 
indústria dos petróleos por o 
apodo "Senhor cinco por cen
to". 

O AMADOR DE ARTE 

Calouste Sarkis Gulbenkian foi 
um extraordinário amador de 
arte no verdadeiro sentido da 
palavra e um homen de raro · 

. gasto, pois prefería a beleza e 
a qualtdade · dos objectos ao. 
seu valor comercial. 

A sua célebre cole.cc;áo de 
pinturas europeias, desde os 
mestrés primitivos até aos im
pressionistas, tornou-se con
hecida pelo facto de as haver 
emprestado, para exposi9áo 
ao público,. desde 1930 a 1950, 
a "National Gall.ery" em Lon
dres, e depois a "National Ga
llery of Art". em Washington._ 

O seu interesse pela arte nao 
se limitou, de modo algum, a 
pintura: reuniu colecc;óes eclé
ticas -escultura egípcia, cera
micas órientais, manuscritos, 
encadernac;óes e livros anti
gos, artigos de vidro sfrios, 
mobiliário trances, tapec;aria e 
texteis, joalharia Lalique, moe
das e medalhas gregas, etc. 

A coiecc;áo de pinturas inclui 
obras de Bouts, Van der Wey
den, Lochner, Cima de COne
gliapo, Carpaccio, Rubens, Van 
Dyck, Frans Hals, Rembrandt, 
Guardi, Gainsborough, .Rom
ney, Lawrence, Fragonard, Ca:. 

- rot, Renoir, Nattier, Boucher, 
Manet, Degas e Monet. De en
tre os trabalhos de escultura, 
figura o original e·m mármore 
da célebre Diana, de Houdon, 
que pertenceu a Catarina da 
Rússia, e que ele adquiriu ao 
Museu Hermitage em 1930. 

Foi expresso_ desejq de Ca
louste Gulbenk1an que as suas 
obras de arte -mais de 3000-

bem organizados museus de 
artes decorativas actualmente 
ex.istentes. 

O FILANTROPO . 

Assim como soube fazer urna 
grande fort'.una, soube também 
distribuí-la com generosidade, 
q_uer em vida, quer para depois 
da sua marte. 

No sector da caridade, foi 
sua preocupaváo constante 
ajudar aqueles cujos proble
mas ou necessidades náo po
diam ser ou náo eram resolvi
dos por quaisquer organiza
c;óes assitenciais. 

erotegeu particularmente as 
comunidades arménias, tendo 
sido um benfeitor do patriarca
do Arménio de Jerusalém, ao 
qual doou urna biblioteca. Fiel 
devoto da lgreja Arménia, fez 
construir, em Londres, a lgreja 
de Sáo Sarkis,: dedicada a me
mória de seus pais. 

Em Abril de 1942, em plena 
11 Guerra Mundial, Calouste 
Gulbenkian entrou em Portu
gal pela primeira vez, ~m bus
ca de paz -urna paz que nesse 
período náo existía em quase 
todos os países de ·Europa. 
Treze anos mais tarde, precisa
mente em 20 de Julho de 1955, 
falecia no Hotel Aviz, em Lis

. boa, onde tinha estabelecido 
residencia permanente, ·com o 
firme proposito de ali se domi
ciliar. 

Por testamentb, datado de-. 
18 de Junho de 1953, Calouste 
Gulbenkian, exercendo o direi
to de, como súbdito britanico, _ 
cidadania que tinha contraído 
desde 1902, dispar livremente 
dos seus bens, após ter feito 
importantes legados a seus fil
hos e estabelecido pensóes vi
talícias em favor de outros fa
miliares e colaboradores de 
longa data, criou urna Funda-
9ao com o seu nome e que fi
cou sendo a herdeira do rema
nescente da sua fortuna. 

Un ha 
visita 
o brigada 
en Lisboa-
As instalacións centrais da 
Fundac;áo Gulbenkian están 
en Lisboa ocupando un lu
gar de 25.000 m2 nun espá
cio total de sete hectáreas. 

·Dentro dela encóntrase o 
Mu·seu de Arte, que só ten 
as obras do fund.ador que, 
pesie iso non poden estar 
todas penduradas e mesmo 
hai moitas en . réximen de 
empréstito en galerías do 
extranxeiro. A obra acumu
lada é enorme (pintura, gra-

bados, cerámica, xoias, ... ) e 
consta dun total de 6.440 
pez as. 

No edifício lisboeta está 
tamén a Biblioteca Xeral, es
pecializada en História da. 
Arte, con máis de 250.000 
volumes. Un imenso auditó
rio para máis de 1.300 per
soas, sás de exposicións, un 
centro -de recente constru
ción- para arte moderncr, 
pequenos auditórios, ... son 
algunhas das instalacións 
que a Gulbenkian ten alber
gado na Avda. de Berna nº 
56, cun funcionamento con
trolado e riguroso que preci
sa de vários centos de per
soas. 

A actividade da Gulben
kian está moi virada cara á 
actividade externa e non só 
no terreno cultural. Participa 
en proxectos de asisténcia 
sanitária, convénios con ins
titucións públicas e priva
das, portuguesas e estran
xeiras, e ten investido parte 
dos seus fundos en proxec
tos de numerosos paises do 
estranxeiro. 
· Ademáis de todo eso ha

beria que falar da Orquesta, 
o Coro e o Ballet de Gulbén
kian, de recoñecido prestí
xio internacional, do seu la
bor na potenciación da in
vestigación científica, das 
axudas a estudántes ... e un · 
longo etcétera imposíbel de 
abranxer (a memória resu
me dos primeiros 25 anos 
de actividade ocupaba perto 

· das cincocentas páxinas). 
A Gulbénkian e unha insti

tución de abrigada visita 
nunha v-iaxe a Lisboa e gue 
se manifesta aberta ás mi
·Ciativas que podan vir desde 
Galiza (a fins de ano está 
previsto que a exposición _ 
"Castelao" do Ministério de 
Cultura español estexa ali 
pres~nte). · 

Que é a Fundación Gulbenkian 
e cál foi a sua xénese? 
Foi criada por testamento de 
Calouste Gulbenkian, e a idea 
que presidiu o seu espritu era 
reunir as obras de arte da sua 
coleción, que estaban disper
sas no mundo. Nunha primei 
ra versión do testamento a 
Fundación teria apenas un 
museo para albergar aquelas 
obras de arte, e na definitiva 
aparesce con catro fins distin
tos: fins artísticos, educativos, 
científicos e asistenciais. 

Calouste Gulbenkian deixou 
á Fundación toda a s-ua fortu
na con excepción dalguns le
gados para a familia e persoas 
amigas, que nesa altura -
1955- era constituida por in
tereses petrolíferos, sobretodo 
no lraque e paises do Golfo 
Pérsico. Desde o principio a 
administración da Fundación 
tentou diversificar as fontes de 
rendimento da mesma transfe
rindo os rendementos do pe
tróleo para outras fontes e ain
da ben que o fixo porque, en
tre tanto, as accións da Funda
ción no lraque foron completa
mente nacionalizadas e as que 
posuia nos paises do Golfo fó
rono nun 60% e entrouse ta
mén na crise do petróleo. Den
tro da fraxilidade dos presu
postos e os negócios nun 
mundo en mutación a situa
ción financeira da Fundación é 
próspera. 

Con ese diñeiro, desde o 
· principio, a Fundación tentou 
cumplir cos catro fins que se 
deu, mantendo tamén a sua 
independéncia ideolóxica. No 
campo da asiténcia, particular
mente no ap~rtrechamento 
dos hospitais portugueses; no 
campo da educación através, 
especialmente, das bolsas de 
estudo, das bibliotecas itine
rantes1 do apoio ás Universí .. 
dades; no campo da ciéncia 
especialmente coa criación 
dun Instituto de Investigación 
Científicas; no campo das ar
tes é evidente que o primeiro 
obxectivo a cumplir era a cria
ción do Museu das artes que 
aqui está coas obras do funda
dor e que é un museu fechado, 
no senso de que non ademite 
novas obras, e só están as ex
postas e as que son reservas, 
e máis recentemente un Mu
seu de Arte Moderna, e alén 
diso o apoio aos artistas espe
cialmente portugueses. 

Cál é o sistema de funciona
mento? 
A Fundación é xestionada por 
un Consello de Administración 
formada por nove administra
dores, un dos cais é o presi
dente, que foi nomeado no 
próprio testamento. Os outros 
administradores son elexidos 
polo Consello de Administra
ción cando hai algunha baixa. 
Cada administrador ten un 
área própria de competéncias, 
superentende sobre unha ou 
máis área de servícios da Fun
dación, que son moi diversas. 
Por exemplo, no campo das 
artes, hai un Museu Gulben
kian, un Centro de Arte Moder
no, ün servício de Belas Artes, 
o servício de-Música .•. 

Qué fondos son os que move 
a Fundación Gulbenkian? 
No 1983 a Fundación tiña nas 
suas reservas 800 millóns de 
dólares, e ao longo dos vinte
seis anos anteriores -teñan 
en conta que partiu con 66 mi
llóns- distribuiu 444 millóns 
de dólar~s. 

Ternos ouvido op1mons en . 
Portugal sobre a Fundación re
ferindo que esta fai unha cul
tura de elite, como respon~e
ria a esa crítica?. 
Penso que . non ten ra~ón de 
ser. Quizais inicialmente eso 

, teña acontecido, pero co tem~ 
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30 anos da Fundación Gulbenkian 

Pedro Tamem, administrador da fundación 
cultural máis importa·nte de Europa 

A Fundación Gulbenkian -da que se cumpren agora 30 anos de 
funcionamento- é· toda un ha institución en Portugal. ·Entrar· no seu 

imenso edifício de Lisboa é facelo nun mundo onde a cultura é 9 todo 
Pedro Tamem é un dos nove adeministradores da Gulbenkian, ligado por 

razóns mesmo familiares a Galiza, e introduciunos no- complexo 
entramado que representa a Fundación Gulbenkia_n na,.dinámica cul~ural 
portuguesa. Tamem, que é poeta e editor, e que está liqado ao movimento 

asociativo dos escritores portugueses, tracexoµ_ para A NOSA TERRA
unhas liñas do actual momento literário en Portugal. 

Pedro Tamem 
po, pala contra, os dirixentes 
da Fundación teñen conscién
cia de que teñen que contri
buir para a descentralización 
cultural en Portugal, e cada 
vez máis a Fundación Gulben
kian apoia as iniciativas locais 
e particularmente despóis da 
Revolución, do 1974, foi un 
país inteiro que tomou cons
ciéncia das suas caréncias, e a 
Fundación foi asaltada de todo 
tipo de pedidos e en todo tipo 
de áreas. 

Agora, o que a Fundación 
organiza ela própria nas suas 
sás, en Lisboa, non parece que 
sexa elitismo. Naturalmente 
procura realizar causas con ca
lidade, pero cando a calidade 
comenza por ser elitista é pre
ciso insistir nela para que dei
xe de selo. 

Sendo Portugal un país pe
queno, e tendo a Fundación 
delegacións en paises estran
xeiros ... 

Só ten duas. Unha en Londres, 
porque Calouste Gulbenkian 
cando morreu era súbdito bri
tánico, e outra en París, que é 
un centro cultural de promo
ción da c4ltura portuguesa. 
Pero en París depende de Lis-
9oa mentras que a de Londres 
e unha verdadedira delegación 
con administrador iL1glés -
neto do Calouste Gulben
kian- con ocupación exclusi-

va . 
... preguntáballe se non está 
nun certo sentido substituin
do ao Ministério de Cultura ou 
é que este iníbese porque 
existe a Fundación? 

Sempre que se fala da Funda
ción ven sempre esa pregunta. 
Dise con frecuéncia que é un 
segundo ministério pero non é 
verdade. Procuramos colabo
rar co Estado, sexa neste cal 
far o goberno, e nunca se fixe
ron discriminacións de nen
gunha espécie. Nunha altura 
de crise económica .e financiei
ra que se vive en Portugal, e, 
cando o presuposto para cul
tura é pequeno, a Gulbenkian 
viuse abrigado a facer moitas 
causas que corresponderian 
ao estado. Eu ·acostumo dicer, 
graficamente, que as funda
cións, por todas partes, dan o 
postre e o estado· dá a sopa e 
o prato: a Gulbenkian é abri
gada a dar tamén a sopa. 

Vostede é promotor de revis
tas, de editoriais, é vicepresi
dente da Asamblea de Escrito
res en Língua Portuguesa ... 
Está portanto en óptimas con
dicións para analizar o mo
mento literário portugués ... 

Penso que a grande novidade 
do movimento literário portu,. 
gués nos últimos cinco anos é 
a resurrección da prosa, da 

novela, en Portugal. Tradicio
nalmente a crítica máis respei
tada costumaba dicer _que os 
portugueses son un pavo sen 
capacidade de fabulación, que 
o romance, ·como o teatro, non 
tiveran en Por-,:ugal grandes 
cultivadoras, aliás casos ex
cepcionais (E9a- de Queiroz, 
Camilo Castelo Branca), e qui
zais iso non sexa verdade, 
sexa inxusto. O certo é que 
ollando para o panorama da li
teratura portuguesa sempre_ a 
poesia sobrelevou aos outro·s 
xéneros, daí que a novidade e 
a sorpresa foi a aparición nos 
últimos cinco anos dun grupo 
moi xoven e diversificado -
non- se trata dunha escala, son 
persoas moi diferentes-, de · 
escritores de prosa cunha 
nova forza e unha capacidade 
inventiva inesperada se ·ollára
mos para o pasado. Entretanto 
despois do que eu penso ten 
sido un certo apagamento da 
poesia na última década, máis 
recentemente surxiron outra
volta novas vaiores e moi im
portantes. Can.do . eu estiven · 
na Coruña para falar da poesía 
portuguesa nos últimos dez 
anos alguén me perguntou, 
"entón a poesia está ben de 
saude?", e si: está ben de sau-
de. · 

Hai realmente unha forza· da 
poesia portuguesa, que se 
mantén con altos e baixos, e 

estou bantante en contacto tempo porque deseguido viñe-
con eso porque son feito~ dun- ron as divisións, fixo despertar 
ha coleición de poetas que ao povo sobre as suas necesi-
ainda non publicaran, noveles, dades e houbo un foco de cria-
e verifico que hai moita calida- tividade, unha necesidé;!de. de 
de. iniciativa que ocupou todo o 

país, e hoxe están as marcas 
Qué tipo de influéncias ten diso, que en certa maneira 
esa literatura xoven? continúan. Felizmente en case 
E dificil dicer. Penso que a pro- todo Portugal hai pequenas 
sa o romance sulamericano células de actividade cultural, 
(García Márquez, Cortazar, mesmo en · zonas que até hai 
Borges, ... ) ten unha importan- moi poucos anos era un atén-
te influéncia, cando non confe- tico deserto cultural. Na litera-
sada, nos xóvenes que escre- tura, lago a seguer ao 25 de 
ben novela en Portugal agora, Abfil, esperábase que surxiran 
Na poesia pasa un fenómeno das gavetas as obras que a 
interesante: a miña xenera- censura non deixaba publicar 
ción foi moi marcada pala antes, e esas obras tardaron: 
sombra de Fernando Pessoa, e . , non había nada na gaveta. A 
os xóvenes xa non, en todo censura tiña máis un aspecto 

· caso beben en Pessoa de se- intimidatório, inibidor, do que 
gunda man a traveso de xente propriamente impedir a publi-
da miña xeneración particular- cación de algo que xa estivese 
mente Eugénio de Andrade, escrito. o que aconteceu foi 
António Ramos Rosa, Helberto que pasaron cinéo anos e sur-
Helder -que son os mestres xiu esa xeneraclqñ nova que 
portugueses dos novas; e ou- penso que dificilmeñte teria 
tro elemento é que a literatura aparescido antes do 25 de 
francesa, e a poesia en parti- Abril. 
cular, que tradicionalmente En canto á cultura africana 
sempre exerceu unha grande infelizmente non están criadas 
influéncia en Portugal hoxe ainda as co.ndicións para un 
non a ten. verdadeiro intercámbia· cultu-

, ral entre Portugal e as ex-coló-
Oué tipo de influéncias t~n nias. os máis informados lee-
esa literatura xoven? mbs cousas de alá, pero ainda 
E dificil dicer. Penso que a pro- hai rémoras políticas que o 
sa o romance sulamerican'O impiden, e ademáis son paises 
(García Márquez, Cortazar, con graves problemas econó-
Borges, ... ) ten unha importan- micos que non teñen o poder 
te influéncia, cando non confe- de exportar a sua cultura. Pero 
sada, nos ~óvenes que escre- en relación a Cabo Verde, que 

· ben novela en Portugal agora. das antigas colónias portugue-
Na poesia pasa- un fenómeno sas era das máis _evoluidas 
interesante: a miña xe.nera- culturalmente, 0 chamado 
ción foi moi marcada pala neorrealismo · portugués, o 
sombra de Fernando Pessoa, e realismo socialista, entrou no 
os xóvenes xa non, en todo romance portugués por via 
caso beben en Pessoa de se-· brasileira e via caboverdiana. 
gunda man a traveso de xente Houbo un romance cabover-
da miña xeneración particular- diana de Baltasar López que 
mente Eugénio de Andrade, exerceu unha grande influén-
António Ramos Rosa, Helberto cia nos escritores dos fins dos 
Helder -que son. os mestres 40. Agora, penso -que vivehlos· 
portugueses dos novas; e ou- _moi separados-ainda, as litera-
tro elemento é que a literatura turas africanas son priviléxio 
francesa, e a poesia en parti- de média dúcia de especialis-
cular, que tradicionalmente tas. Mais estase a facerse algo, 
sempre exerceu unha grande e hai várias coleicións adica-
influéncia en Portugal hoxe das ás culturas africanas. 
non a ten. 

Creo ·que ·é algo que nasce Con qué persp~itivas contem-
de si próp·ria, a poesia en Por- pla vostede, personalmente e 
tugal. · a Fundación Gúlbenkian, as 

relacións entre Galiza e Portu-
E a sua própria poesia? gal, como comunidades lin-
Durante moito tempo estiven güísticas e en certo aspecto 
co.nvencido de que tiña sofrido culturais? 
a marca da segunda xenera-
ción surrealista portuguesa. Persoalmente desde sempre 
Un dos meus poetas de cabe- me sentin moi ligado a Galiza, 
ceira, cando era xoven, é un ql,Jer por ascendéncia familiar 
dos máis importantes surrea- " quer porque -parte da miña in-
listas portugueses, Mário Vas- fáncia foi pasada no Alto 
concelos. Por outra banda ao Miño, mais o meu interés· rea-
pé deste desregramento su- vivouse cunha visita que reali-
rrealista, está a regra da poe- cei a Coruña para talar da poe-
sia clásica. Aos clásicos portu- sia portuguesa, e tomei unha 
gueses nunca os deixei dé ter; renovada consciénCia desa 
outro poeta de cabeceira· meu, proximidade non só lingüísti-
moderno, era Jorge de Sena. ca. · 

Pasados tantos anos non me A Fundación ten un servício 
preocupo moito do que me in- . que é o internacional, que tra-
fluenciou, senón en pensar, e ta da promoción e o intercám-
eso si seria grave, que é se eu bio' da cultura portuguesa con 
me encomezase a ·influir a m~n outras culturas, e dado que lle 
próprio, que seria terríbel e interesa o intercámbio coas 
quero evitar. - culturas do Estado español na-

turalmente que lle interesará 
Hai duas influéncias que me coa cultura galega, particular-
gos.taria ~oñecer desde a sua mente, e· sempre estará aberta 
perspeitiva dentro da cultura para estreita.r esas relacións: a 
portuguesa; o 25 de abril e a Fundación apoiará todo o que 
cultura africana. se faga para estreitar eses la-
0 25 de abril como movimen- zas entre Portugal e a Galiza. 
to popular e unánime de. Por-
tugal, que non durou moito Texto e fotos: XAN CARBALLA 

Nº 289 I 27 DE MARZO I 1986 



Por dous artigas 
sobre a "Máfia 
do bingo" 

Odia tres 
Xulgará-n 
ao director 
de A .N T· 
O dia 3 de Abril será xulgado 
na Sala segunda da Audiéncia 
de Pontevedra o Director de A · 
NOSA TERRA, Alfonso Eyré, 
por un presunto delito de in
xúrias e calúnias, en relación 
coa publicación de do'us arti
gas titulados "A Máfia do Bin
go", no que se refería a iáegu
laridades da empresa Bingos 
Loureda S.A., denunciadas pe- · 
rante o xulgado e da Brigada 

. de _ Xogo por traballadores 
desta empresa e que foran re
collidas no artigo en cuestión. 

Tamén será xulg·ado polo 
mesmo delito Manuel Riveiro 
loureiro, traballador de Bi.n
gos Loureda S.A. que firmaba 
un comentário ao -respeito no 
número do 8 de· Xaneiro do 
1983. 

O fiscal pede para cada un 
-dos procesados dous meses 
de arresto maior e trinta mil 
pesetas de multa, asi GOmo 
100.000 pesetas de responsa
bilidade civ.il para cada un. 

Esta querella foi desestima
da polo )(:ulgado de instrución
número 5 de Vigo, recorrendo 
os querellantes á Audiéncia de 
Pontevedra, que ditou acto de 
procesa mento. 

A empresa "Loureda" foi 
multada despois de ter saido 
estas reportaxes con 14 mi
Llóns de pesetas. 

O fiscal cita como párrafos 
p.resuntamente ·delictivos os 
que se retiren á declaración 
xurada dun empregado do 
Bingo Loureda que afirmaba 
que despois de receber unha 
malleira, pala que tivo que ser 
internado, r:ecebeu a visita dos 
seus agresores que lle mani
festaron que non 'tiñan nada 
contra del e que o motivo de 
tal tunda tora que Loureda lles 
pagara cen mil p~setas. 

No citado dossier citado na 
información tamén se acusaba 
a policiais nacionais de traba
llar ao servício de Bingos Lou
reda, o que causou bastanbte 
malestar en médios pqlíticos. 

I• 
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A 'forza como única razón 
XAQUIN RUBIDO MUÑIZ 

Os resultados din que gañou 
o SI. Trata-se, sen embargo, 
dúnha vitória pírrica, conse
guida grácias ao medo, ás 
mentiras e a manipulación 
dos meios de comunicac.ión 
públicos. . 

Como foi posíbel esta vitó-
ria do Governo se todos os 

.sondeos indicaba·n a existén
cia dunha clara maioria parti
dária da saída do Estado es
pañol da OTAN? 
· Por unha razón: . porque 

moi.ta xente votou SI presio
nada palas ameazas de Feli
pe González e sen estar con
vencida da bondade da 
Alianza Atlántica. 

Este referendo non foi lim
po. - Primeiro prepararon 
unha pergunta confusa para 
provocar a desorientación 
dunha parte do eleitorado. 
Despois abusaron descarada
mente da rádio e da televi
sión. En tódo momento, utili
zaro.n os fondos públicos e as 
institucións para fazer apolo
xia da OTAN. Non satisfeitos 
a.inda, ameazaron co caos, 

·coa crise económica, coa 
inestabilidade política inte
rior insinuando unha volta 
atrás. · 

Desde un ponto de vista 
democrático, o refere.ndo' de
be.ria -de servir para coñecer 
.a opinión da povoación. Sen 
embargo o Governo, utilizan
do todos os recursos públi
cos e cos piares métodos 
anti-democráticos, apoiado 
por banqueiros e por outros 
governos, conqueriu conver
ter o referendo ·sobre a OTAN 
nun referendo sobre o mes
mo Governo, sobre a figura 
de Felipe González e até so
bre o réxime. Conquerind9, 
deste xeito, desvirtuar o ob
xectivo democrático do refe
rendo, que nas mans do po
der converteu-se nun arma 
para manipular a opinión pú
blica e intentar doblegar ao 
movimento pacifista. -

Conqueriron, asi, que moi
ta xente votase si a F. · Gonzá- , 
lez, si ao Governo, si á esta
bil idade política, si a ter máis 
traballo; pero non votaron si 
á OTAN, de tal xeito qüe ·a 
maioria anti-OTAN que indi
caban os inquéritos segue aí, 
e se tacemos un inquérito 

agora, o resultado voltaria a 
ser favorábel aos pacifistas. 

O Gove.rno gañou a batalla 
do referendo, pero non con
segu•u unha maioria partidá
ria da OTAN e, portanto, non 
gañou a batalla .da OTAN. 
Esta é a sua derrota, e tamén 
o desgaste que sofreu F. 
González e o seu governo. 
Foron moitos e - moitas as 
que cairon na canta de que 
este governo abanponou xa 
todos os · plantexamentos éti
cos e políticos éia esquerda 
(se os tivo nalgun momento). 
Son os .custos que hai que 
pagar cando se dan as costas 
aos intereses populares. Fa
cer política para os podero
sos trai consigo notábeis 
vantaxes económicas e até 
sociais, pero non morais, 
porque a ética e a moral se
guen a ser de esquerdas. 

En calquer caso, o resulta
do do referendo deixa sobre 
a mesa duas importantes 
cuestións: a representativi
dade do sistema e. a liberda
de de expresión. Tanto a ni
vel da nosa nación como a 
nivel do Estado non se co
rresponden os votantes "si" 
coa sua masiva representa
ción nas maiorias do Parla
mento e do Parlamentiño. 
Onde estamos representados 
os 320.000 galegas e galegas 
que votamos NON? 

A quen represen.tan os Par
lamentos basca, catalán e ca
nário? Neste referendo que
daron á vista as misérias e li
mitacións do actual sistema 
político: A represión é liber
dade de expresión non só a 
protagonizou a TV e os xor
nais e rádios privadas, serión 
tamén os concellos galegas· 
con maioria do PSOE e de AP 
{que a mesma merda é): en 
Santiago retiraban as pancar
tas colocadas en farolas de 
"propriedade municipal" 
como se os do "non" non pa-

. gásernos impostas, en A Co
ruña proibiron todo tipo de 
actos na rua, en Vigo, en 
Pontevedra,... Un sistema 
que, descaradamente, elimi
na a liberdade de expresión . 
·para ,gañar unha batalla im-
. portanté, pero que non afecta 
substanciálmente ao carácter 
do Estado, manifesta coa sua 
atitude a sua própria febleza. 

- E que, no fondo, teñen-nos 

bastante medo, porque des
de o movimento anti.,.fascista 

·non se lembra un movimento 
tan dinámico e masivo, cun
ha capacidade de presión tan 
fo rte. 

Dos nosos resultados cabe 
subliñar que se · correspon
den bastante cos lugares 
onde existen e traballan co
lectivos pacifistas e tamén 
onde hai unha maior con
ciéncia política debido ao tra
ballo dos partidos políticos 
nacionalistas e de esquerdas. 
Compre salientar, desde o 
noso ponto de vista, os bons 
resultados do Baixo Miño 
(Tui, Salceda, A Garda, O Ro
sal e Oia), Lalin, As Pontes, 
Pontedeume, Santiago, Ar
zua, Melide e Xinzo; lugares 
onde se notou o traballo do 
movimento pacifista. 

Sen embargo hai que suA 
bliñar numerosos concellos 
nos que as forzas políticas 
que defendian o NON, non 
conqueriron repetir os votos 

. que receberon nas últimas 
municipais: Na província da 
Corufra, en Camota, Carral, 
Corcubión, Malpica, e Mesia 
o BNG; en Fene e Narón o 
BNG e o PCG; en Mugardos 
o PCG e o BNG; en Tauro a 
EG. Na província de Lugo, en 
Bóveda, Friol, Guntin de Pa
llares, Poi e Samas o BNG; 
en Láncara a EG, o BNG e o 
PCG. Na província de. Ouren
se, en Castrelo do Val, Cuale
dro, o BNG; en Piñor, Por
queira, Rairiz de Veiga, San
diás e Vilamarin o P~G. Na 
província de Pontevedra, en 
Cambados a Unión Galega; 
en Cangas o BNG, PCG e EG; 
no Grove o PCG e o BNG; en 
Moaña o BNG e a EG. 

Son dados indicativos de
bid<;> á incidéncia desigual da 
abstención e tamén debido a 
que no referendo se criaron 
condicións . políticas moi fa
vorábeis a superar outros re
sultados eleitorais, pola uni
dade de posición de todo o 
espectro político á esquerda 
do PSOE. Pero, en calquer 
caso, estes dados talan da ti
bieza dalgunhas campañas, 
da falta de perspicácia políti
ca para valorar a batalla do 
referendo como unha batalla 
na que podíamos gañar moi
to, pois o Governo do PSOE 
estaba contra as cordas e o 

tema da OTAN ten unha 
grande receptividade popu
lar. Ao contrário que HB en 
Euskadi, aqui o BNG errou na 
sua valoración política da im
portáncia da batalla. 

Globalmente, os mellares 
resultados corresponden á 
província de Pontevedra, 
onde ten unha maior presén
cia o movimento pacifista. A 
nivel do Estado, os resulta
dos reflexan bastante o nivel 
de conciéncia e de loita: Eus
kadi, Catalunya, Canárias, 
Madrid, Astúries e Galiza. Se 
ben o caso da nosa terra 
pode estar un pouco sesgado 
pola alta abstención. 

Para o movimento pacifista 
foi un duro golpe que non se 
reflexara a maioria anti
OTAN na votación. Pero, se 
algo puxo en evidéncia o re
ferendo foi a fortaleza e a ca
pacidade movilizadora do 
movimento pacifista, que foi 
capaz de pór en apertos ao 
Governo. Se tivésemos que 
subliñar algo da campaña pa
cifista, sobrancearíamos a 
ilusión e a esperanza, o voto 
da ledícia, a participación de
sinteresada diante da esca
sez de recursos, a iniciativa 
da rua fronte á censura, a 
festa e a cor, ... , a forza da ra
zón fronte á razón da forza. 
O movimento pacifista gale
ga saiu fortalecido en exten
sión e profundidade. 

Para seguir adiante preci
samos que o movimento pa
cifista galego sexa un forte e 
influinte movimento social 
para poder-lle parar os pés 
ao Governo nos seus plans 
de militarización da nasa te
rra. Para iso é importante 
deixar a un lado intereses 
partidistas e afortalar os co
lectivos pacifistas. 

Ternos por diante impor
tantes batallas, ternos que 
impedir-lles a construción da 
base Céltica, a ampliación da 
base da Graña, ... , e ternos 
que conquerir a denúncia do 
Tratado Bilateral cos EE.UU. 
que se renova no 1988. Todo 
isto sen esquecer o tema da 
OTAN. O futuro é noso. Te
rnos que seguir berrando: 
pola paz e a neutralidade, 
OTAN non, bases fóra. 
XAQUIN RUBIDO é membro da 
Coordinadora Nacíonal de Organi
zacións pola Paz (CNOP) . 
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"Maria". tres-·anos de relación cun imQotente 

"É como se cada vez 
que intentas abrir . unha porta 
cha cerraran no narís'~ 
Apesar de que os casos de 
impoténcia parecen ser 
moitos (teñamos en canta 
que ·a impoténcia pode _ 
darse durante un breve 
período de tempo, durante 
uns anos ou durante toda 
a vida) o certo é que non 
encontramos nengun home 
que nos quixese contar a 
sua história. Botamos man 
entón dunha muller. 

Maria -nome figurado co que 
bautizamos á nosa protagonis
ta- ten a particularidade de ser 
unha persoa cu.f!ha aml?la expe
riéncia de relac1on cun impoten
te -tres anos- ao longo dos 
cales tratou de pór todos os 
meios da sua parte para superar 
a situación. 

O que ven a continuación é un 
resumo da nosa conversa. Unha 
conversa através do fio telefóni
co -co que iso supón de frialda
de- entre dous descoñecidos, e 
á que houbo que entrará manei
ra de embestida periodística: 
seis números, duas palabras e 
empezar a contar a vida, máis 
en concreto certos aspectos da 
vida, clasicamente rodeados de 
tabus e onde a liberdade, a desi
nibición e o progresismo raras 
veces chegan. Agradecemos a 
Maria a sua amabilidade e a sua 
franqueza. 

-Creo que un dos maiores 
problemas é o non falar das 
cousas, di Maria. El empezou a 
ir ao analista porque estaba moi 
mal, pero o seu problema non o 
compartia con ninguén máis, 
bueno, compartía comigo pero 
porque non lle quedaban máis 
narices. Eu afinal dicíallo, se ti o 
tiveses compartido, aparte que 
desdramatizarias o problema, a 
xente daríache a sua opinión e 
ainda que non che pudese apor
tar solución, a xente escóitate, 
anímate. Todo o mundo che 
pode dar ideas e contarche a 
sua história sexual, que todos ti
vemos moi carca e moi fodida, 
toda a xente da nosa xeración 
esta feíta polvo (Maria andaba 
polos 30 cando comezou a rela
ción que aqui se comenta). El 
non o facia asi, non o compartía. 
Despois veu a avalancha cando 
nos separamos. Que por qué 
nos separábamos se éramos a 
parella ideal. Eu levábame moi 
ben con el porque me respeita
ba moito. Como el tiña este rollo 
fodido, plantexábase moitas 
causas e pasábao mal, pois tina 
esta capacidade de entenderme 
a min tamén, queria que eu fixe
se moitas cousas e eu encontrá
b~me moi a gosto, non era o tí
pico tio macho que che di ti aquí 
e ª!ª· Cando r:ios separamos os 
amigos non o 1an entender, eran 
arr:iigos de verdade e eu plante
xe1me contarlle a verdade aos 
~eus amigos. Era a ~iña vida e 
tina gue contalo, díxenlle a el 
que f1xese o que quixese pero 
que lle conviria moito contalo; 
~ntón el fixoo e empezou a sen
tirse moito mellar. 

-Como se produciu a ruptu
ra? 

-Chegou un momento no 
que me empeGei a ·encontrar 
mal e sen saber por qué, é iso 
dhe que estas aborrida e tal, lago 
oubo outro acontecimento da 

marte_ dun familiar que me fixo 
refü~x1onar moito e · empecei a 
matinar que non estaba moi 
b~r:!' que tivera unha etapa da 
d1ma vida totalmente castrada e 
estr'!zad~ e que tiña que viver; 

a partir da1 plantexeillo a el, falá-
molo moito. . 
. -E o problema que habia non 

. ~xo que mentres a relación foi 
oa, surxisen crispacións e cou

sas asi? 
· . -Non, precisamente eu pen
so que a relación era moi 'boa 

porque era unha refación de 
amigos, que a relación "home-· 
muller" é mais complicada, o ro
llo este paixonal e de ciúmes e 
todo iso ten o seu lado bon e o 
seu lado mao pero é como o sal 
dunha relación de parella. Can
do non sintes isto entón é unha 
relación moi boa, pero claro, a 
min dábame a sensación de que 
estaba vivindo cunha amiga. 

--0.ue fixeches para tratar de 
axudalo? 

-El facia análise e niso eu 
non entraba nen saía. Lago cara 
o final cando vin que a relación 
se deterioraba el plantexou de ir 
a un sexólogo e facer terápia se
xual e ir eu tamén e facelo de 
parella; eu xa non podía mais, 
xa non tiña forza, xa non me in
teresaba o tema. Eu loitei por li
bre. O que eu trataba de facer 
era como porme un pouco no 
que el sentia, as tantasias que 
pudese ter, o que lle poderia 
gostar, como tratar de captalo e 
fevalo á prática, e non era só o 
sexual, era todo. Porque, claro, 
o problema é de personalidade 
e e desde pequeno. El tivo un ro
llo relixiOso ' moi intenso nunha 
época da sua vida. Eu téñolle 
moito ódio a iso dos curas e das 
monxas; eu fun a un coléxio de 
monxas, ... , a min fastidiáronme 
moito. Entón talábamos e discu
tíamos moito e o que eu consi
derei bon para min, como o de 
queimar etapas, como poden 
ser o nudismo, libros de todo 
tipo ainda que pensaba, pero 
que fago eu lende isto!, revistas 
porno, comics., eu todo o que 
encontraba, tod'o o que podia 
suxerir algo, pero non só de 
sexo senón de todo, xa non era 
só talar, contarlle a miña expe
riéncia sexual anterior, o que eu 
pudese pensar ou facer ou sen
tir, eu contáballe de todo, o gue 
a min me resultaba moi dificil, 
pero claro, a un tio ti cónta:::.lle a 
tua experiéncia no xinecólogo, a 
tua experiéncia nunha praia nu
dista e non sei ate que ponto lle 
pode axudar. 

Maria fai un ha pausa e di: -
Eu que sei. Eu empecei con este 
home como de redentora, e cla
ro, cada vez baixábanseme máis 
os fumes e afinal cheguei a un
has conclusións bastante lúci
das de que eu non volto a ir de 
redentora nen de prepotente. Eu 
teño as miñas esixéncias e o de 
enfrente as suas e a ver se coin
ciden, e se non ... 
-El foi impotente desde o 

principio ou non? E houbo mo
dificacións 7 

-Si, si que houbo moito 
avance. El nun principio era in
capaz de ter unha erección. El 
podia exacular, pero sen erec-. 
ción que é unha cousa que me 
impresionou tanto que me dei
xou feíta polvo ao pnncípio, por
que eu nunca vira unha causa 
asi. Entón afinal da relación el 
tiña unhas ereccións moi ben, 
fenomenal, o que pasa é que era 
incapaz de manter a penetra
ción, a el a penetración asustá
balle moito, ou sexa gue si, po-

, dia ter un ha penetracion pero un 
tempo moi corto, uns segundos; 
lago xa, cruzábanselle os cabos 
e xa non habia nada que facer. . 

-E nas masturbacións ou 
cousas asi, funcionaba 7 

-Aí non tiña nengun proble
ma. Incluso fixera un curso de 
sexoloxia, unha maratón e exer
cícios. O problema era· cando 
tiña que compartir. 

-E afondando na . psicoloxia 
dun e doutro chegástedes a des
cobrir algunha razón da , impo
téncia 7 

-E que son múltiples. A ima
xe do pai feita polvo. Unha nai. 
maravillosa. O problema da sua 
casa fora 9ordo, o pai roxo, ma
chacado, impotente para solu
cionar os problemas económi
cos da fam1li~. 

A nosa era un ha · situación de 
parella· onde había detalles sen 
1mportáncia pero que a el lle im
portaban, eu xa acabara a carrei
ra e el ainda non empezara, eu 
sempre andaba mellar de pelas 
que el, na vida eu sabia defen
derme mellar, a min víame -
como eón máis iniciativa e el ia 
máis a remolque. Quizá se eu· 
fose unha rapaza máis nova 
(María leváballe catro anos a el) 

·con menos experiéncia. De feíto 
el está ag·ora cunha moza xo
venciña e vaille moi ben. 

-E isto falábadelo entre vós 
asi, tal e co.mo mo estas contan
do agora? 

-Si, si, desde o princípio. O 
problema ademais de indivi
dual, que é causa do_psicoanáli
se, é tamén social. E un medo 
tan global, a sociedade con esa 
etiqueta é tan indefinida pero 
tan opresiva á vez ... Non ha1 por 
onde collelo. Cando o calles en 
anaquiños e vasllo contando a 
este e ao outro ves que a causa 
non é tan gorda e que te seguen 
querendo igual ou mais. E un 
medo horroroso, pero logo ·ao fi
nal nunca pasa nada. 

-El despois de rematar a 
vosa relacion empezou outra, na 
que lle foi ben, t1 iso como o to- · 
maches? 

-Eu cómo persoa alegreime 
moito e-meréceo. Como muller 
un pouco fastidiada. · 

-E non vos plantexástedes 
nalgun momento o ter relacións 
aparte con outras persoas? 

-Non, iso estivo sempre moi 
claro. Eu díxenJle nun momento 
que si seguíamos eu podia enro
llarme con outro tío e cobrir 
unha faceta que aquí non cobro 
para nada, ou cobro moi defi
cientemente. Porque ch_egou un 
momento que eu na cama xa 
non me enrollaba, el dicíame, 
pois a penetración non o é todo 
e tal,e eu tamén estaba de acor
do pero chega un momento que 
xa non respond¡;¡s a eses estímu
los eróticos porque te aberren, 
porque estás centrada no tema, 
porque ti queres outra causa, 
porque é como se cada vez in
tentases abrir unha porta e cha 
cerrasen. Ademais para un tío é 
moi fodido porque tamén se 
plantexou o tema de ter un tillo. 
Porque unha tia pode ter un ti
llo, ainda que sexa fríxida, e 
pode coa maternidade salvar 
outras histórias afectivas, inclu
so sexuais, se a tia non é moi 
consciente pasa de sexualidade, 
como médio país pasou. Neste 
caso en cámbio eu podía viver 
até que me xubilase con el, pero 
íame castrar, incluso ainda que 
un dia por chiripa pudese que
darme embarazada; pero eu vía 
que esa non era a solución, em
barazos aparte, eu queria viver 
a miña sexualidade. ·Entón dicía
che que é máis fodido o tema do 
tia que o da tia, porque non 
pode ser pai. Todo isto tíñamolo 
talado. E con estes lios de se un 
dia exacula ou non exacula, pols 
eu non tomaba nengun tipo de 
anticonceptivos pgrque o en
contraba ridículo. E máis, facía
me moita grácia porque, claro, 
talábamos ·con parellas e talába
mos de anticonceptivos e diso, 
entón a el dáballe moito apuro 
que eu dixera que non tomaba 
a píldora por exemplo. E dicía
me que eu dixera que a tomaba. 
Era ridículo, eu non podia che
gar a es~ teatro. Son pequenos 
detalles moi significativos, el 
queria ser como os demais e 
que a sua moza tomase a píldo
ra. 

A conversa continua ainda e 
Maria expresanos a sua convic
ción de que moitas persoas po
den ver parte da sua história re
flexada nesta. 

. MANUEL VEIGA 

L 

MANUEL G. FERNANDEZ BLANCO 

.As estadísticas pod~n resultar, 
as veces, pouco fiábeis. Menos 
fiábeis, ainda, cando tratan de 
medir comportamentos se
xuais. Porén, non é arriscado 
dicer que unha porcentaxe nu
merosa de homes padecen, 
cando menos na~gún momen
to da sua vida ou con determi
nados "partenaires", algún 
tipo de impoténcia (auséncia 
de placer, auséncia de erec
ción, erección parcial, exacula
ción precoz, evitación sexual, 
etc.) 

A impoténcia primária (abso
luta) ou secundária (nalgunha 
época ou con determinadas 
persoas) está, segundo todos 
os indicios epidemielóxicos e 
clínicos, en aumento. lsto favo
rece a eclosión de teorías ex
plicativas para todos os gas
tos: desde aquelas que defen
den que o sexo pasou de moda 
ou, o que cas_e e o mes".10, que 

agora lévase o sexo "light"; 
até ·aquelas que relacionan o 
auxe da_ impoténcia masculina 
ca aumento da conciéncia fe
minista da muller. Así oporíase 
ao lema, en ocasións· -máis 
afortunado políticamente que 
científicamente, que afirma: 
"non hair mulleres fríxidas se
non homes inexpertos", aquel 
outro que diría: "non hai ho
mes impotentes senón mulle
res demasiado esixentes". 

Frente a isto eu vincúlome, 
recoñocendo que o universo 
cultural condiciona os xeitos 
de expresión da identidade se
xual individual, á teorización 
psicanalítica formulada por S. 
Freud; sempre e cando, claro, 
non lle fagan dicer, a Freud, o 
que nunca dixo (por exemplo 
que uAha satisfacción sexual 
completa pasaría na muller, 

·forz_osamente, polo orgasmo 
vaxinal). · 

Situadas asi as causas, á 
hora de entender a maioria dos 
casos de impoténcia (aquela 
non debida a causas orgáni
cas), quedanos pensar que a 
impoténcia supón unha evita.
ción. Evitación, froito dunha 
inibición non sempre conscien
te, que pode ter unha finalida
de agresiva (cara o "partenai
re") ou ser o resu1tado dun 
castigo, inconsciente, temido. 
As inibicións sexuais soen es.:. 
tar presentes en _ todo tipo de 
neuroses, ainda que se presen
ten recubertas por defensa 

. como a auséncia de interés se
xual. Pero só talaríamos de im
poténcia cando a persoa dese
xa unha satisfación que non 
pude lograr, xa que merece 
unha consideracion incons
ciente de perigosa. Pel"igosa, 
sobre todo, por castrante. 

Na maioría. dos casos a im
poténcia é un síntoma de con
versión, síntoma histérico polo 

ta!lto. Estructura, esta, que re
mite ao complexo (Edipo) no
dular da sexualidade infantil. 
Nesta situación a impotencia 
mantense á par dun vinculo se
xual inconsciente coa nai. Así 
a paradoxa queda establecida: 
nengunha relación sexuat é 
completamente atractiva . ao 
non recrear exactamente a si
tuación inicial, -rero á vez todo 
contacto sexua debe ser proi
bido en canto remite a unha re
laci6n por representación, ·in
cestuosa. Situación imposibel, 
como a daqueles casos onde 
se produce unha identificación 
(fiminina) coa nai. Aquí o dese
xo oriéntase cara o mascutino, 
xurdindo a impoténcia ·nas ·re
lacións coas mulleres. lsto non 

• é o mesmo que dicer que a ho
mosexualidade reprime á hete
roseuxalidade; senón que a 
orixe da identidade sexual ho
mosexual, na sua estructura, 
interfire e, moitas veces, impe
de a expresión dunha relación 

2 ·¡ .. .. 
ca 
(.) 

heterosexual. 
Ternos así que o acheamen

to á impoténcia, que aquí se 
expón, permite proporcionar 
unha explicación a todas aque
las impoténcias secundárias (a 
maioria) que dificilmente po
dería facerse desde un redudo
nismo sociolóxico {como po
dería a socioloxía explicar que 
un home simultaneara duas re
lacións nas cais é importante 
só nunha?). Nestes casos a ·im
poténcia unicamente se pode 
interpretar en función do que 
esa parella, en concreto, movi
lice no suxeito. Desta forma, 
hai homes que aillan sensuali
dade de .tenrura e son- impo
tentes coa muller que aman. 
Ou ben a impoténcia agacha 
unha orientación sádica (é fre
cuentemente nos casos de exa
culación precoz) que busca le
sionar ao - "partenaire" baixo 
unha manifestación de pasivi
dade. 

~ 

En calqueira caso a impotén
cia, case sempre, adoita a ser 
un síntoma moi molesto. A . 
hora de tratalo caben diversas 
abordaxes: desde as "reeduca
ciuóns sexuais", como enxeñe
ría comportamental destinada 
a reducir o síntoma, até a psi
canálise e as psicoterápias de 
orientacióf) psicanalítica que 
contemplan á disfunción se
xual como un elemento revela
dor de conflictos intrapsíqui
cos onde está implicada a per
sonalidade global do indiví
duo. Loxicamente, desde esta. 
segunda orienta~ión é real
mente difícil atoparlle un lugar 
aó que se soe nombrar como 
sexoloxía. Esa area de coñeci
mentó que nunca sabería sor
prender ao goce agachado, as · 
veces, tras do sofrimento. 

Manuel G. Fernindez Blanco é psi-
cólogo . ·. 

Un problema psí9uico 

A impoténcia só é Ún pro
blema orgánico ou físico 
nunha mínima porcentaxe 
de casos. Nestas ocasións 
pode ter .unha orixe car
diovascular .ou doutro tipo 
que debe receber os trata
mentos clásicos depara-

dos pala medicina. 

Nas demais ocasións, 
quer dicer,, na clara maio
ria, a impoténcia é un pro
blema psíquico e corno a 
tal se lle debe buscar solu-

. c·ióll. 

Nº 289 I 21 DE MARZO I 1986 

, · 

-· 



[j 6VE EE E NO!! 
AHORA QUE YA 

PA5d Tooo. 
DiMJ: ... 

GVE. íE PARECrd 
E: l REFE'~NP\JM. -

"f<T rt-rw4 t11f / '/ 

}t!É "/(éFFf<E,/p vt1 f f ... 

] 

,, 

e 
f 
( 

d 



AIOSA TEBBA 11°189 

Francisco Pillado e .~ar -Garcia Negro 

. . 

"A cul~ra está enfrentada a. Paco Vázquez" 
Xa é. vello, e por iso resulta mais 
sangrante. Os homes que ocupan 
xeralmente o poder actuan como 
verdugos da intelixéncia a esbi
rros da mediocridade. 

Xa é vello... . 
Hai tempo que as relazóns en

tre o Concello da Coruña e as 
Agrupazóns culturais da cidade, 
semellan atopar- e nunha guerra 
de posizón . Un lanzan as uas 
tropa -"movida ." do Im~é
rio-- e outros re t ten na tnn
cheira ao alarde fastuo o da 
provocazón oficial. O pequeno 
decidiron aglutinar-se nunha 
Confederazón: "a mesa cultural 
da Coruña". Axiña o grande, 
realizou oferecemento a algun 
membro da me a que e pa a
ron ao inimigo abandonando aos 
seu compañeiro de viaxe. 

E cola Dramática Galega, 
A ociazóns de Viziño Compa
ñia de Teatro Luí Seoane, 
Agrupazón Cultural Alexandre 
Bóveda e Agrupazón Cultural 
'O Facho" eguen na me a re-
sistindo a ofen iva do Conce-
llo . . 

E te e tado de cou a voltou 
er notícia hai un dias. cando 

na apre entazón do Caderno 
Monográfico de Cultura que edi
ta "O Facho", unha palavra de 
Franci co Pillado Ma or esper
taron ao xigante dormido, ao bé
bedo Polifemo e a guerra fria de
sencadenou nunha polémica 
aberta e nun intercárnbio de dis
curso. 

(Falaron para A NOSA TE
RRA Pilar García Negro (Ale
xandre Bóveda) e Franci ca Pi
llado (E.D.G . /O Facha). ) 

Que foi o que ocorreu exacta
mente? 

Durante aqu 1 acto no que parti
cipar n tamén X. M" Deve a e 
X. Valcárcel, fi en un balance 
obr act qu e l vaban 

feíto na oruña p la A cia
zón ulturai · n 1985). n 
númer de act · que re ultaba 
surprendentemente alto para o 
meio co qu e onta. Pé ie a 
que a cifras no ap ian, ele e
guen dizend que no orno 
anti-e ruñe i ta (?), que orno 
o profeta d "Non" . Cando 
ele co diñeiro que ga tan, di
ñeiro que pert nce ao p vo da 
Coruña, que é de todo , non fan 
demasiado e fan-no mal. 

Engadin logo que era con -
ciente de que con motivo do 
centenário de Ca telao haberia 
unha parafemália in titucional 
dedicada a Castelao . Tamén di
xen que nós non poderíamos 
competir coas instituizóns a un 
nível de infr.aestrutura, pero si 
de calidade intelectual e huma
na. 

E isto foi o que avivou a polé
mica? 

(Pancho Pillado segue falan-
do .. . ) ,,, 

Efectivamente, as miñas pala
vras publicaron-se nun xornal da 
cidade e imediatamente isto 
suscitou unha resposta da ~ficin~ , 
d~ prensa do Concello na que di
c1a que eles "non aceitaban lei
zóns de galeguismo de ninguén 
e que . se ian invertir algo asi 
como 500.000 pesetas para actos 
de Caste}ao. Días despois a 

Agrupazón Cultural Alá.andre 
Bóveda sacou unha nota en "La 

. Voz de Galicia" apoiando a xes-

tiÓn de "O Pacho", pero o máis 
curioso é que algun votante do 

PSOE escreveu na sección "Car
tas al director" do mesmo xor-

nal, artigos censurando a falla 
de labor do Concello no apoio a 
Cultura Galega. 

Pilar García Negro, que opi
nión ·che merez a nota do Con
cello da Coruña? 

A nota do Concello era histéri 
ca, agresiva e fór~ de toda nor
malidade. A nota que mandaron 
contra "O Pacho" implícanos di
rectamente nesa polémica, está 
claro .que eles actuan dun xeito 
selvaxemente belixerante contra 
todo o que ten a ver co orgullo 

que calquer coruñés poda sentir 
polo feíto de amar a cultura do 
seu país. 

Acúsase-vos de que non pro
pugnades unha cultura univer
sal? 

Pancho Pillado.--0 único que 
podo dizer-lles e que lean as na
sas publicazóns . Nós ternos tra
duzido ao galego a Camus, a 
Chejov , a Samuel Beckett, etc. 
Non sei se estes nomes non son 
universais, como o son os de 
Otero Pedrayo ou Rosalia, non 
vou cair en papanatismos · pró
prios deles. Pero claro, proba
velmente, estes señores, consi
deren que é cultura minoritária 
o nº extraordinário de A NOS-A 
TERRA dedicado A Luís Seoa
ne. 

Pilar: García Negro ahonda so
bre o tema ... 

O ano pasado institucionalmente 
fói o ano de Rosalia e eles aterri
zaron na Coruña cun montón de 
cartos para Wenceslao Fernán
dez Flórez , torped~ando a come
morazón da grande poeta galega 
Rosalia de Castro. Este ano 
1986, é o ano de Castelao , mais 
eles xa andan planeando co "stu
ka" Salvador de Madariaga ten
tando torpedear o centenário de 
Castelao. Tanto "W" como 
"S.M." soñ acidentes xeográfi
cos ou biolóxicos de nascer nun
ha determinada localidade. Vol
to ·aoque dixen antes: isto é beli
xeráncia, isto é a búrrámia co
lectiva que posue este persoal 
contra todo o que signifique "ga
lega". 

Francisco Pillado, Pilar García 
Negro; o Ateneo da Coruña 
está voltando a colaborar co 
Concello, vós estaríades dis
postos a entabuar- un diálogo? 
qué circunstáncias se tedan 
que dar? 

Francisco Pillado.---' Nós cria
mos unha mesa cultural para 
aglutinar intereses comu.ns <lian
te da política agresiva do Conce
llo no campo da cultura. Nos es
tamos dispostos a negociar ca 
Axuntamento, acudindo a esa 
reunión todas as asociazóns con
xuntamente, non por separado, e 
esixir e plantexar as cuestións 
que hai que solucionar para que 
se chegue a un hipotético diálo
go . 

No ano 1984, fIXeron-se unha 
série de pactos ou promesas a 
raiz da Lei de Normalización 
Lingüística entre vários conce
llos. O da Coruña foi un dos 
que subscreveu eses aeordos. 
Que pensades do tema? 

Pilar García Negro.-D normal 
seria o cumprimento deses pac
tos, xa que o contrário supón 
unha auténtica barbárie, p9is 
non se está a respeitar un sinal 
de identidade .tan asumida e uti
lizada polo povo como é a lín
gua. 

O que amosa este incurnpri
mento por parte do Concello é 
que a Lei non serve e que non 
hai vontade política normaliza
dora. Poñamos un caso, paseian
do pola Corufia, un pode ver ró-

tulos como zapataria "Ourense" 
ou parrillada Arteixo, etc .. Polo 
tanto existe unha ·galeguizazón 
espontánea nas diferentes capas 
sociai.s da cidade. Mais frente 
disto seguen postas por aí letrei
ros de ruas como "Avenida Ar
teijo" ou "Plaza de Orense" . O 
máis grave é que haxa unha Lei 
que permita i·sto e incluso o ali
mente, evitando actuar cando é 
necesariamente obrigatório faze
lo. 

Pancho Pillado quer falar ... 
Eu entendo que os señores. do 
Concello da Coruña ·non son 
máis que uns meros pretorianos, 
esbirros da causa do PSOE a un 
nível global co resto do estado. 
Para eles os nacionalistas somos 
os maos da película, xa que so
mos os únicos que mantemos 
algo que non está moi de moda: 
a coeréncia. 

Nós defendemos un idioma, 
eles 'desde que ocupan o -poder 
esqueceron-se utiliza-lo nos ac
tos públicos. P~ro este non é o 
único exe;nplo , aí está a OTAN. 
No ano 1977 , Alfonso Guerra 
aplaudia -nun mitin a Raimon 
cando cantaba .aquilo de que 
"nós non eremos nas pistolas, 
nós non somos dese mundo"-. 
Pois nós , señor Alfonso Guerra, 
os nacionalistas, non eremos pas 
bombas nucleares. O . problema 
está en cando as esquerdas utili
zan os métodos da drreita, quer 
dizer , asimila-se .o que son inte
reses comuns cos intereses de 
clase. 

Pero claro, nós somos os pro
fetas do "non", mais eles espe
culan ca chan, fan. reconversións 
selvaxes e marxinan . .. ·Non nai 
que falar só de 'política cultural. 
Todo forma parte duriba trampa 
a nível estatal, unha trampa ·que 
habita na poi ítica do PSOE en 
diferentes campos. 

O último cigarriño. A conversa 
case rematada. Ainda Francis
co Pillado quer engadir algo 
máis. Adiante Pancho .. . 

.Non ... só quería dizer ... que, en 
diferentes ocasións convidamos 
aos responsáveis do Concello a 
un debate público . . Debate que 
esiximos . De momento non re
cevemos resposta, senón ausén
cia~ indesculpáveis en mesas re
dondas organizadas por diversas 
rádios da cid a de. 

Xa é vello. Pero é o que hai. 
Só se callar quede unha causa 

por di'.?er, e is to digo-o como in
formador "imparcial". Sei de 
fontes achegadas ao Concello 
que Paco Vázqqez prefrre que a 
CAMPSA siga onde está porque 
se un dia todos voamos polo ar, 
a cidade separaria-se en duas 
partes, e unha delas convertiria
se nunha Illa . .. Pacópolis. O 
noso alcalde ten vocazón de rei. 

Últimas notícias 

A história continua. O señor Ló
pez Calvo, veta a Manolo Rivas 
e a Laureano Alvarez nunha 
mesa sobre arte, acusando-os de 
"agitadores· nacionalistas". Fer
nán-Vello retíra-se da mesma 
mesa en solidaridade co "mohi-
cano" de Elviña. · 

LINO BRAXE 

"' 
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En favor 4un- certo egoísmo 
ANTON BAAMONDE 

N 
un país que tende -por 
non dicer que é afervoa
damente proclive- a 

moral do traballo compréndese 
ben que quen postulan unha so
ciedade de homes deberian, pa
radoxicamente, recuperar o pres
tíxio 'do egoísmo. 

Ser consecuente . co próprio 
egoísmo significa, dun lado, ne~ 
garse a tomar como própria a so
brerrepresión que nos solicita o 
todo da d_ominación social -
coas suas secuelas .psíquicas de 
complexo de culpa- e, doutro 
lado, comprender que non hai 
felicidade para o indivíduo que 
queira seriamente cumprir a má
xima ética kantiana ("obra de tal 
modo que a máxima da tua von
tade poda valer sempre ao mes
mo tempo como princípio dunha 
lexislación universal") mentres 
perdure a dor en tomo a si, quer 
dicer, mentres non se leve esa 
máxima, como suxefiu Hegel, á 
sua realización histórica. 

E. cónsecuente que quen do
mine predique a solidaridade So
cial (quer dicer: a solidaridade 
consigo mesmo) e estenda a ig
nomínia sobre os mesquiños 
egoísmos de quen soporta a tal. 
solidariedade. Mais por razón do 
seu interés --do seu interés in
mediato ou do seu interés estra
téxico- aqueles que son inter
pelados por trus chamados debe
rían tomar en consideración o 
seu egoísmo é, non en último 
termo, o sexual. · 

O erotismo --que con . tanta 
frecuéncia ten unha componente 
mórbida- está ligado a este to
mar en consideración o princípio 
do pracer. A problemática antro
polóxica de Freud -=-a de que a 
cultura está baseada na represión 
dos instintós- non é desde logo 
falsa, mais seria carecer de mati
ces deducir daí un moralismo to
tali tário. 

Ao contrário é posíbel inten
tar esclarecer en cada caso o 
modo en que a liberación dos 

· instintos -liberación tamén a 
respeito do que mentres non se 
atope mellar expresión se deno
mina alienación- pode coinci
dir co interés por unha sociedade 
racional. 

Un dos lugares nos que o 
egoÍSfD.O individual pode coinci
dir cun interés emancipatório é 
aquel no que precisamente a de
fensa da identidade persoal m_a
niféstase -ao estar ela ·oonstruí
da sobre o feíto histórico-natural 
da nación- ..f;QIDO mantimento 
da dignidade nal:ional. · 

Ainda que, para ser francos, 
hai que dicer que tal vez Loúsa
da Diéguez non . erraba cando, 
con toda enerxia, escrebeu "non 
nos enganemos: Galiza vive ape
sar . dos galegas". Talvez, real-
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mente, haberia que considerar a 
parte de verdade que poda levar 
implícito º· feíto de que o este
reotipo dos galegas insista no 
desprécio de si, na baixeza, na 
humildade, no sometimento: en 
definitiva, en todas as proprieda
des da canalla. 

·No que a isto se refere, unha 
<lose de cinismo, de desprécio 
por ese lado decadente do país 
non se conxuga mal coa paixón 
en favor da sua supervivéncia. E 
isto porque, como escrebeu 
Marx "quen non · quer deixarse 

tratar como unha canalla ten 
máis necesidade do seld próprio 
valor, do seu próprio aprécio , do 
seu orgullo e do seu sentido de 
indepe11déncia que do seu pan". 

Por outra parte , nun momento 
efi, que tantas esperanzas se te
ñen revelado -no que respeita 
ás suas posibilidades de éxito 
imediato- como unha ilusión 
unha atitude altiva, aristocrática, 
de negativa a enredarse nos lu
gares comuns e a participar na 
unidimensionalización das ex
pectativas aparece como pruden
te e lexítima. Lukács, nunha en-

Carlos Silvar 

trevista con Hans Heinz Holz, 
declaraba que unha das mái 
grandiosas vivéncias da sua in
fáncia que determinara, por ou
tra parte, toda a ua evolución 
posterior foi a lectura da 11 íada 
e, en particular, o de tino de 
Héctor "ou sexa, o feito de que 
o home que sofre a derrota teña 
a razón e sexa o herói bon" . 

Cando todo vai mal permítase
nos, polo menos, e xa que logo 
o egoísmo narcisista de estar de 
parte do _perdedor --e da virtu
de. 

música J 
Lembranza 

dtin fill de Terrassa 
¡Sabadell! 

VICENrE ARAGUAS 

~or razóns complexas que habe
na que abalroar polo miúdo a 
morte do franquismo deu 'ao 
tra te coa meirande parte d0 s 
cantautores. · Certo, si, que no 
76, e mesmo no 77, houbera 
unha actividade febril centrada 
sobretodo, naqueles festivai~ 
multitudinárros do que o máis ti
pico exponente fora o dos Pue
blos Ibéricos da Universidade 
Autónoma ~e Madrid. Vano mi
raxe. O ano seguintes imbui
ron, ás veces inxustamente, can
tarillo , cantatrice e algun que 
outro cantante. Un dele , t-alvez 
o ca o mái penoso, Pi de la Se
rra. Combínan e en Quico unha 
fonda intuición/intención poéti
ca, adobiada por unha di tor ión 
da linguaxe até, á vece , a re
ducción ao ab urdo, cunha gran
de sabéncia mu ical (como intér
pr t~, campo itor, mu icólogo , 
dommador de numero o in tru
mento d corda) e unha po ta 
en na, por inx la e e pontá
nea críbel e comunicativa. 

Da ua ampla di cografia eu 
alientaria dou di cos; un ex

tended-play, grabado co gran 
mú ico de jazz René Thoma 
que contén, entre outra , a pri ~ 
meira ver ión de "L 'home del 
carrer" e o long-play "Triat i 
garbellat" on acompañamento 
de Toti Soler e Manolo Elie e 
que inclue oia orno "Un dia 
gri e Madri ' ou "Quam e pa
rum fam patam no altre pa
rim" . 

Se eu tive e que e coller unha 
canción sua eria "L home del 
carrer·· para ázquez Montal
bán -e eu ub erebo tal afirma
ción- a balada mái fermo a da 
hi tória da canción popular ne -
te eido . 

Verbo da per oa de Pi de la 
Serra, do mú ico e do poeta, hai 
un libro de leitura abrigada. Re
fírome ao e rito por Jo ep Mª 
E piná para a Editorial Júcar 
(Colección Lo Juglare ). E un 
e tudo tan breve como xeito o 
realizado por quen coñece a 
Quic "in itu" . O eu autor 
foi,entre outra erva , fundador 
de "El Setze Judge "movimen
lo que erviu para propul ar a Pi 
no mund da can ión. 

Hai ano que de Pi de la Serra 
quen ten cantado en Galiza en 
vária ca i ' n (recordo, por 
xemplo, o eu tupendo recital 

no Burg da Nación na pri
mavera do 73) non abe nada . 
Se aca o unha aparición, un tan
to patética, nun programa de 
Mercede Milá. Unha mágoa . 
E t home de er francé teria un 
públi o fixo e unha periodicida
de de actuación e grabación . 
Pero nasceu ao Sul do Pirineo . 
E isto, ao ben vi to, segue a im
primir carácter. 

Colección RATO PÉREZ 

AS TRES PLUMAS t 
NEVEBRANCA E ROSAVERMELLA { 
RAPONCIA ~t: 
O PORCO ENCANTADO ::-. 
A RAÍÑA DAS NEVES 

5 novos cantos que completan a serie de vinte 
desta Colección; cós deseñadores europeos 
.de avangarda; e na versión galega de 
Valentín Arias. 

Doctor Marañón, 10 VIG0-11 CPontevedre) 
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Nicolás ·Setaro 
(Nápoles, 17-- I Bilbao?, 1774) 

Empresário de ópera e cantante 
(barítono?) Chega a Barcelona 
coa sua compañia no 1750 e dali 
parte no 175~, chegando ª. Cádiz 
prévia e~tad1a en. V aléncia. En 
Cádiz vai constrmr un teatro no 
que seguirá representando até 
J 766, ano no que vai a Sevilla a 
facelo diante da Corte. Trasláda
se lago a Oporto onde fai un 
novo teatro. No 1767 chega a 
Santiago onde se lle concede 

permiso para representar e onde 
estrenará no 1768 "El mae tro 
de Capilla de Pietro Aulaga. Ta
mén en 1768 chega á Coruña, 
onde edificará un teatro que e 
inaugura a fin de ano. No 1769 
o Capitán Xeneral Conde de 
Croix ordena derruilo e Setaro 
pasa a Ferro! onde edifica un 
novo teatro. No 1770 con true 
xa un teatro na Coruña que pasa
rá á propriedade municipal no 
1772. En Santiago terá proble
mas para actuar logo de 1768 
chegando a asegurar e nas Acta 
Municipais que a cidade non 
dispón de coliseo aínda que to
dos os anos había representa
ción . 

As liorta tras da adquisición 
do teatro coruñés polo Axunta
mento trouxeron problemas a 
Setaro que 6 pode repre entar 
en Ferro!. De de Galiza viaxa 
no verán a Pamplona ( 1771 e 
1772)· Valladolid (1773) e Bil
bao (1773) . Ne ta vila é detido 
acu ado de "pecado nefando' e 
condenado a marte poi Santo 
Offcio. A lnqui ición ordena 
ecue tro de t da a pr prieda-

des de Setar , ntre 1 t atr 
de Ferro!. A enténcia d 23-VI-
1773 é anulada en Madrid 17-
X-1774, pero xa m rr ra pe
rista. A compañia continuou bai
xo a dirección do eu xenr Al
fonso Nicolini. 

Setaro foi o introdutor da ópe
ra en Galiza e p la abondo a do
c~i:ie~tación do Arquiv Mu
mc1pa1s de A C ruña, Ferrol e 
Santiago, obtivo unha importan-

LJ!i nomes dos lugares 

Aro usa: 
onome 
dunha -illa 
e dun mar 
Certamente, levan o nome de 
Arousa tanto a illa como o mar 
que a circunda. E é que tradicio
nalmente as nosas rias tiñan o 
no~e de mares, así os nosos tro
ve iros falan de "as ondas do mar 
de Vigo" polo que suspeito que 
0 nome das rías para designar 
aos nosos mares debeu proceder 
dun afán clasificador de homolo
g.amos á ría .de Bilbao, poñamos 
por caso. 

te int1uéncia social e uns gran
des éxitos . De calquer xeito, a 
sua chegada marca un antes e un 
despois na história do teatro en 
Galiza senda a sua personalída
de de imprescindíbel investiga-

. ción. O seu carácter altivo lévao 
a esixir ao Axuntamento de San
tiago que o defenda dos insultos 
que lle dirixen os relixiosos dis
conformes coa ópera e a graves 
enfrentamentos persoais con 

concellais coruñeses e son cons
tante os enfrentamentos coas 
compañias de comédias que non 
podian competir coa calidade 
da óperas e os bailados que pre
senta Setaro. 

BIBLIOGRAFIA.-Roger Alier: 
Lo orígenes de Ja ópera en Barcelo
na. En "Ritmo" nº 508. Madrid, 
1981 . Id.-L 'Opera. Barcelona, 
1980. Ramón de Arana .. Pizzica
to .-EJ Teatro en Ferro/ En "Alma
naque ferrolano". Ferro], 1907. 
(Carlos Martínez Barbeito.- Impre
sos gallegos de los siglos XVI, XVII 
y XVIII. Santiago 1970). 
Jon Bagüés.-La ópera en Euzkadi. 
Oviedo, 1984. Manuel Carlos de 
Brito.- The opera in Portugal to 18 
centry. Mss. (Tese doctoral na Lon
don University) . Xoan M. Carrei
ra.- Apunte para la historia de Ja 
Opera en Galicia. Oviedo, 1984. 
Id.- La ópera en Cadiz en e/ S. 
XVill. Id.- Nicolás Seta.ro. Emilio 
Cotarelo y Mori.)Orígenes y e able
cimiento de la ópera en España hasta 
1800. Emilio González López.-.-
Bajo la luce de la llu traci6n. Fe
rro! J 977. José López-CaJo.-
La mú ica en Galicia . Barcelona, 
1981. Guillermo Llorca Freire.
E/ Ferro/. 71 atro. Gran Enciclopedia 

allega. Gijón, 1982. José Montero 
y Aró fegui.7-Hi toria y de crip
ci n de la ciudad y departamento na
val de el Fi rrol. Ferro! 1859. Mi
guel D'Ors.- Autore y actores tea
tro/e en la Pamploma del Siglo 
XVlll "Revista Príncipe de Viana" . 
Pamplona, 1975 . António Martin 
Moreno.-Hi toria de la Música an
daluza. Granada, 1985 . ld.-Histo
ria de la Música e pañola. Siglo 
XVIII. Madrid 1985. 

Quen daría no me a quen?, o 
mar á iUa ou a illa ao mar? 

A nosa opinión é que do mes
mo xeito que a Lanzada xera o. 
nome do "mar da Lanzada" ta
mén fol primeiro o nome da illa 
e lago pasou a designar o mar 
que a rodeaba. 

Como sempre ao estudar un 
topónimo debemos ~er en canta 
o xeito da sua escritura noutros 
tempos en .que · a palabra ainda 
estaba próxima ao seu sentido 
orixinal. 

Un documento santiagués do . 
ano 911 fala de " ... orones ínsu
la, id est, Salvare, Arauza, 
Si as, ... ", citando pois á illa de 
Arousa entre Sálvora e as Sías. 

O primeiro erudito que fixo 
unha reflexión sobre os nomes 
galegas, que foi o·P. Sarmiento, 
escrebe Aroza ou Arouza e plan-

Ramón Solís.- El Cádiz de las Cor-
~ tes. Esplugás de Llobregat, 1978. 

José Subirá. La ópera en Jos teatros 
de Barcelona. Barcelona, 1946. En
rique y Goosens. Historia y descrip
ción de la ciudad de La Coruña. A 
Coruña, 1845. Benito Vicetto.- La 
ópera en Barcelona. Barcelona, 
1888. Mª Antonia Virgili .-La ópe
ra en Valladolid. Oviedo, 1984. 
ld.-La Música. en Valladolid en el 
s. xvm. Valladolid, 1984. 

. En "A Tempo". Málaga 1984. 
Id.-"O teatro Setaro V. No p¡elo. 
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texa a sua opm1on de que ese 
norne procede dunha Ara Au
gusta latina. Recollemos a des
crición que fai da illa despois da 
sua visita no ano 1745: "Infor
meime en Vilanova do estado da 
illa, que está a pouco máis de 
média légua, crese que estivo 
continente co território Tragove; 
pois cuase se pasa a ela na bai-
xamar; terá unha légua no cir
cuíto e é alongada. 

Na casa da orde, que está na 
· illa, para recoller os seus frutos 
baixo a dirección do prior de Vi
lanova,, e que está perta dun 
montiño, consérvanse pedras 
que foron dunha torre moi anti
ga, e que estaba a oriente distan
te un tiro de fusil. 

Haberá coúsa de cincuenta 
anos que ainda estaba en pé, e 
haberá cousa duns seis anos que 

/ 

r andando a terra 

A xorda 
traxedia 
de Serode 
Hai feitos que arrepfan e, por 
moito esforzo e violencia que ún 
se faga a sí mesmo, non se dan 
asimilado. O caso aconteceu en 
Serode, ao pé de San Fiz de 

'. Cangas ond~ hai unha fermosísi -. 
ma eirexá románica que noutro 
tempo foi mosteiro, concello de 
Pantón, partido xudicial de 
Monforte de Lemas, provincia 
de Lugo, oeste antergo reino de 
Galicia . Foi nos derradeiros días 
do nadal de 1985. De ter aconte
cido anos atrais o suceso xa an
daría en romances de cego, que 
se venderían en tódalas feiras do 
país e a xente tería conocemento 
da traxedia, xorda e sen grande
za. Moitas persoas conmove
ríanse e derramarían unhas 
amargas e tépedas bágoas de so
lidaridade. 

Trátase dunha parella de la
bregos vellos, xa xubilados eco
brando o seu miserento subsidio. 
Non tiñan fillos. Estiveran unha 
temporadiña no asilo de Sarria·. 
Polo nada! voltaron de novo prá 
súa casa. Era xente moi inde
pendente e apenas sostiñan rela
ciós cos. veciños. Tiñan so na de 
persoas ¡iforradoras. Tanto é así 
que contan na parroquia q~e 
mercaban o pan atrasado porque 
lle lo vendían máis barato. A 
verdade é que os seus veciños 
tampuco se ocupaban de parella . 
Como era un matrimonio un 
pouco rariño ·non se metían pra 
nada na súa vida. · 

Nos derradeiros días do ano 
que pasou algunhas persoas da 
parroquia ol1aron safr unhos ga
tos da casa da parella a que nos 
referimos, con anacos de carne . 
A _alarma correu pala parroquia. 
Xuntouse xente. Acordaron per
curar unha escada e entrar na 
casa por unha fiestra. Atoparon 
aos dous patrós moitos no sobra
do . O home tiña a face comida 
polos gatos. As língoas do mun
do dicen que morreron de fame 
e frío xa que a invemía era fe
roz. Nun xergón de follas de mi
llo apareceron tres millós de pe
setas en billetes do banco. Nou
tro lugar da casa había sesenta 
mil pesetas máis. E nunha enti
dade bancaria, ao ben visto, ti
ñan unha cartilla de aforro con 
tres millós de pesetas. 

Esta macabra historia é a que 
cantan os veciños de Serode, 
onde, como é natural, houbo co
mentarios pra tódolos gustos. 
Algunhos xomais deron canta, 
nuncas cantas liñas, deste feíto 
nas súas páxinas de sucesos. E 
morreu o con to. 

Un pergúntase como poden 
suceder estas · cousas. Como é 

acabo u de derroc-ala o vento. -Era 
cuase cuadrada e. duns vintecin
co -pés . A sua estrutur~ era en 
todo semellante á torre da Lan
zada e ás Torres do Leste, (que 
creo firmemente ser Turris Au
gusti de Mela). O sítio da casa 
chámase hoxe o lugai: da torre . 

Coi do, e con fundamento, que . 
a Torre da Aroza era faro ou fa
rol para a entrada, pois desde ela 
vese a illa de Sálvora, distante 
polo ar duas. leguas e Aroza ou 
Arouza ven de Ara Augusta ... " 
· Hai algunha opinión que in
terpreta Arousa como Areosa, 
supoñemos que en relación coas 
prfilas de fina area que posue; 
mas, aparte dos problemas de 
evolución etimolóxica que con
levaria como conciliar esta opi
nión coa existénciá <leste topóni
mo en lugares de Boirnorto, Me-

M. HORTAS_VILANOVA 

posibl_e que exista tanto abando
no e tanta soedade, nunha socie
dade que se dice desenrolada. 
¿Cómo sería esa parella, posi
blemente tan unida na vida, 
como· o estivo na morte? Unhos 
labregos, xa inactivos, sen forza 
hen posibilidades dé labrar os 
seus eidos, coa miserenta paga 
do subsidio, ¿cómo serían capa
ces de ter aforrados sei:> millós 
e pico de pesetas que, aínda que 
non é unha grande cantidade, 
pra unhos pobres resulta unha 
verdadeira fortuna .? o mais pro
bable é que non se trate dun sin~ 
xelo caso de avaricia . Eiquí te
ñen que xogar outros valores 
moito máis complexos que ún 
non sabe esplicar. Entre eles a 
inseguridade . O de non saber o 
que é o diñeiro nen o seu valor. 

· Nós éntendemos que os vellos 
labregos, asentados na cultura 
tradicional, na que son valores 
absolutos as causas concretas e 
tanxibeis como os eidos, a casa, 
o pan, o compango e o viño, 
nembarg¡rntes o diñeiro é algo 
relativo e non se sabe ben que 
f,acer con él. Por eso se garda. 
A cultura tr.adicional ,_ xa en tran
ce de morte , nada ten que ver 
en absoluto coa sociedade de 
consumo. A moitas persoas edu
cadas na cultura tradicfoal, se 
esta lles falla, xa non saben que 
facer na vida, nen tampouco dis
par da sua propia vida . E vanse 
ensumindo en soedade, no de
samparo absoluto , no non ser. 

A traxedia, xorda e .solpren
dente de Serode, arrepiounos. 
Deixounos desorientados total
mente. Conmoveunos, dun xeito . 
especial, porque .a xente non lle 
deu importancia. Ou polo menos 
a importancia que nós creemos 
que ten. Os comentarios da xen
te eneal <leste sucedido non po
díaQ ser máis inhumanos . De
cían que esas martes se debían 
a que a parella non quixera per
manecer no asilo.. Que no asilo 
se está mellar que na propia 
casa. E ademáis que eran unhos 
tacaños. .. 

Servidor discrepa desas opi
niós. Hai, sen dúbida, razós 
máis fondas e de mais peso. A 
ún gostaríalle sabelas . ' 

-E lembra estes tremendos e 
emocioados versos de Pilar Pa
llarés: 

Perdoade: estou soia, 
tt;ño todo o. cansancio, 
tanta homilde tolemia 
que estou soia 
e vencida para adentro 
como a vida. . 

· Estou con vós e soia e 
estamos sós, 
non tocaron os límites 
da nasa soedade 
e somos aínda illas que 
xogin a encontrarse 
perdéndose nun soño de 
risos e palabras 
perdéndose na espera in
queda da esperanza. 

·c. VARELA 

sia ou Chantada, onde non hai 
praia nengunha? 

Un autor portugués, moi peri
to nestes temas de toponírnia, 
Joaquirn da Silveira explica o 
nome de Arosa en várias aldeas 
lusas como procedente do vexe
tal hedra que en pqrtugués se di 
era, atendendo que en antigos 
documentos medievais estes lu
gares veñen citados con nomes 
domo Heerosa ou Erosa. · 

A illa de Arousa é soada pala 
sua terra feraz que é capaz de 
dar duas colleitas ao ano, cousa 
que é axudada sen dúbida pala 
dozura do seu clima e o abonado 
de algas que utilizan os naturais 
da illa. · 

Este fejto permite a existéncia 
dunha densa povoación, cousa 

(pasa á páxina 23) 
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TERRA 

libros 

Un novo 
poeta entre 
a·_orde 
e · a aventura 
Novos poetas aparecen cada día · 
no panorama da literatura gale-

-ga. Uns ·quedarán atrás, outros 
pertnanecerán e outros desapare
cerán a non moi longo prazo. 
U ns son aupados no intre e para 
outros o recoñecemento é máis 
difícil. Uns son de leetura fácil 
e outros de pesada clixestión. 
Uns percuran a gloria momentá
nea, oc1tros só a poesía. Entre 
estes últimos un · novo nome: · 
Luis González Tosar, gañador 
con A Caneiro Cheo do premio 
Esquío 85 (1). O presente libro . 
ven descubrir un :poeta xa. de . 
idade (34 anos) que dá un pri
meiro libro facendo mostras 
dunha mestría di~icilmente supe
rábel nun primeiro libro: mane
xo exquisito da linguaxe, domi
nio total do léxico a usar e, so-· 
bre todo, unha confianza ilimita
da no dominio do ritmo. Por non 
dici:lo seguro que está .o poeta 
das súas influencias e das súas 
lecturas, ben peneirndas e asu
midas. 

O volume divídese en catro li
. bros, libros -de estructura máis 
ou menos igual pero de expre-- · 
sión diferente. No primeiro o 
poeta ven explicar por que escri
~e ~~rsos, por que fai poemas. 
E d1c1r, son estes poemas un xei
to de autopoética onde explica o 
seu quefacer, os motivos do seu 
quefacer poético. E por estes sá
bese que González Tasar non é 
un poeta eomunicativo senón un 
poeta participativo, é dicir o 
poeta quere que o lector se faga 
partícipe da súa poesía, do seu 
canto (que, por_ certo, non · é 
nada sinxelo). E a poesía de 
González Tasar unha poesía de 
participación (de comunión) e 
non de comunicación (ou sexa, 
ideolóxica). E éo porque coma 
toda poesía de participación leya 
a extremos máximos elementos 
que parecendo completamente 
racionais, son irracionais: o rit
mo, a paisaxe que nos -avisa o 
prologuista nun estupendo limiar 
do que non se falará aquí. Ou 
sexa, o poeta domina completa
mente o · ritmo, elemento que 
conleva graus- extremos de irra
cionalidade, de ebriedade. E por 
iso, por esa ebriedade que se 
converte en imaxes, - fai que o 
leitor sexa partícipe e non mero 
receptor dos poemas, aos can-
_ tos. Por esta cualidade, Gonzá
lez Tosar inscríbese dentro desa 
tradición que Marce! Raymond 
chama, partindo de Baudelaire, 
poeta vidente (2), frente ó poeta 
artista que sae tamén do poeta 
francés. · 

Poeta -vidente, dicilo é doado, 
pero por qué? Simplemente polo 
ritm<? do seu canto 1 véxase o 
poema . "Invocación", ou o con
xunto titulado "Tempo para 
unha xirarga de amor e ceifas" '· 
aquí o poeta mestre do ritmo e 
o poeta visionario fánse presen
tes núns belos e magruficos poe
mas cáseque musicais. De tal 
xéito musicais que parece v.er 
neles a pegada duo poeta como 
o portugués . Camilo Pessanha, 
que se non coñece o galego sería 
o momento de falar das influen
cias intemporais das que falaba 
o cego de Buenos Aires. Nun 
poema do portugués lese: "Ima
ge.ns que pa~sais pela retina" 
etc., o g~lego escribe "Cando 
chamo por elas e non veñen, I 
imaxes sempre amables de lon
gos· seráns", a musicalidade, o 
ritmo ebrio, o xogo de espellos 
que pode chegar a ser nun intre 
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a poesía, está presente, faise 
presente nos dous poetas cunha· 
mestría difícil de jgualar. 

Mais se o poeta galego se 
pode inscribir den9:o Cla -chá
mese así- tendencia vidente da 
poesía contemporánea, a outra 
vertente desta poesía, a artista, 
tarnén está presente, e está pre
sente pola medida dos seus ver
sos, pala búsqueda da ¡)erfec
ción (que non pureza, poi-s a pu
. reza é sempre exclusión e a poe
. sía, a pesares de Jean Co}Jen, 
nada exclúe) dos seus poema~ 
-perfección formal, claro. E 
dicii:, o poeta quere dar a máxi
ma poeticidade, a máXima parti
cipación dentro da mellor forma, 
e aquí chega ó punto no que as 
dúas tendencias da poesía con
temporánea únense, pois tanto o 
vidente como o artista, tanto o 
ritmo como a perfección levan a 
un camiño: o alén poético. 

Dicíase que o poeta é un poe
ta de parti_cipación, e como tal 
se nos presenta nos seus poe
mas, e para· iso bota man do re-

. corda, da memoria, dun sentido 
ontolóxico das causas p~a facer 
da súa poesía coñecemento. E 

· para iso falara de causas coñeci
das: da súa infancia ha cidade 
inmóvil, da · tristura qu~ é de 'to
dos, da Compostela onde nunca 
seremos derrotados, de Otero 
mrn belo e xenial poema, e do 
seu amor. De tantas cousas fala 
o poeta para facermos partícipes 
que é imposible r~señalas todas. 

Ata agora falouse da parte (se 
é que o poema se divide) "emo
cional" ·e da parte rítmica da 
poesía. Faltaría dicir algo sobre 
a linguaxe, medio de expresión 
do poeta (aínda que hai outras· 
formas de poesía aparte da escri
ta, e o silencio non sería a máis 
doada de todas): unha Jinguaxe 
rexa, baril se a expresión serve, 
mineral, dura e donda á vez, 
aristada pero qoce, unha lingua
xe creada e recreada, buscada 
con lupas e case que automática 
ás veces, unba linguaxe que 
amosa o coñecemento absoluto, 
a pesaies de fallos (3), das técni
cas rítmicas e expresivas do 
poema. E para non alongar 
máis, un poeta que· no seu ·pri
meiro libro ponse ó carón dos 
nomes máis importantes da poe
sía galega actual, un poeta que 
se inscribe dentro das <lúas co
rrentes da poesía éontemporánea 
que nacen de Baudelaire, un 
poeta que amasa as súas contra
dicións que son as contradició'ns 
daqueles que están en perpetua 
loita entre a aventura e a .Perfec
ción da Orde que dicía Apolli
naire. {Jn poeta que compre ler 
e reler para que rematen de vez 
as faladurías sobre unha obra, 
sobre un libro do que moito se 
falou arites de publicar. Un libro 
que será difícil superar no pre-
s.ente ano poético galego. · 

. 1) Colección Esquío de. Poesía. O 
Ferrol, 1986. 

2) Segundo Marce! Raymond, de 
Baudelaire au Surréalisme, a tradi
ción poética moderna ( 1939, data de 
remate do libro) parte de. Baude,laire 
e divídese en poetas artistas e po~tas 
videntes, a separación entre os dous 
é évidente, o vidente sería Rimbaud 
e o artista Mallarmé (os dous inser
vibles se lle ternos que facer caso a 
Ferrín no· seu limiar a Contra Sere-

. nou de M. Guede, pero moito non 
se lle ha de facer Iog0 do-seu estud.o 
sobre a poesía galega!. 

3) O ritmo · queda penosamente 
tronzado nun poema ("Enconti:o coa 
xirarga mineral) no duodécimo verso 
ou no poema titulado "Alén de nós". 
Non se falou das influencias, tense 
dito que si Noriega ou Aquilino ou 
Díaz Castro ou Otero Pedrayo, evi
dentes as tres últimas, pero hai moi
tas máis de poetas doutros lugares, 
e con todo se só fose así o poeta es
pañol Claudio Rodríguez. dá a axei- . 
tada resposta cando nos dí: "Hay 
quien toca el mantel, mas no la 
mesa; I El vaso, mas no el agua. I 
Quien pisa muchas tierras, I nunca 
la suya". · · 

ALFONSO FERNANDEZ CASADO 

Ao fondo retr~to de Agostinho 
Neto 

A propósito 
de "Os anóes 
e _os 
mendigos'' 

· Aí esta um livro destinado ás 
"feras": polémico, desassombra
do, irreverente, critico, contun
dente, sarcástico, cínico, iróni
co, magoado, , tráxico, enfim, 
político. O maior problema será 
classificá-lo. Oscilando entre a 
ficc;.áo política africana e o docu
mento passionalmente político, 
nele perpassam o desen~anto e o 
pasmo, construídos numa expe
riencia única dentro do Jeque das 
literaturas _africanas de 1íngua 
portuguesa. 

A sua ed_ic;áo pela Afronta
mento, urna e~itora cooperativa 
situada no espectro político da 
convencionalmente chamada Es
querda, · vem colocar problemas 
agudos, quase sempre obnubila
dos pelas diversas forc;as políti
cas e editoria~s em presec;a. 
Num momento em· que as rela"
c;óes entre Angola e Portugal 
conhecem, no mínimo, certas 
fricc;óes., em que alguns meios 
de comunicac;áo social vivem 
censuras várias, incluindo as de 
(má) consciencia, o lanc;amento 
deste livro permitirá esclarecer 
pontos de vista e contribuirá, 
por certo, para o debate de ques
tóes tao "quentes" como a visáo 
que os portugueses tem do pro
cesso revolucionário (ou nao) de 
Angola, sejam estes democratas 
ou reaccionários de primeira 
apanha. Livro corajoso, irá cair 
no centro de interesses diversos, 
como bíblia dos que procuram 
fazer de Angola comércio de im
perialismos desvairados, neoco
lonialismos proteccionistas, pa
temalismos oportunistas. Livro 
referencialista, ainda que disfar
c;ado com nomes e situa~óes ca
muflados, irá destroc;ar ilusóes 
militantes ou provocar acerados 
vitupérios. Ninguém ficará tran
quilo no sótáo da sua conscien
cia ideológica e política: os "re
tomados" a pátria encontrarao aí 

. pasto para razóes coloniais á 
posteriori.; os aficcionados da es
querda independente sentir-se-ao 
recompensados pela sua. dúvida 
permanente e metódica; os mili
tantes ortodoxos da esquerda in
ternacionalista e comprometida 
clamaráo por desmentidos e de
núncias ou silencios cúmplices; 
os mais maquiavélicos dirao que 
o ex-militante e responsável po
lítico e militar recebe dinheiro 
da -CIA; os n'íais renitentes dirao 
que náo é um ensaio mas urna 
ficc;ao e,' como tal, pode ser ve
rosimilhante mas náo verdadei
ra; a Direita é a Direita das Es
querdas dirá que ~preciso retor
nar, em forc;a, a Africa, mesmo 
com govemos africanos, por co
mércio ou militancia-cooperan
te-idealizante; cada qual retirará 
os dividendos que lhe aprouver. 
Mas o livro náo emudecerá. 

NO VELHO NINGuEM 
TOCÁ.? 

Femando Costa Andrade, escri
tor, jomalista ~ político angola~ 

no é o autor do texto teatral NO 
VELHO NINGuEM . TOCA, 
Lisboa, Sá da Costa, 1979, com 
uma intriga tecida em torno da 
figura de Agostinho Neto, con
hecido precisamente (de modo 
afectivo) por "O Velho". A en
cenac;áo dessa pe~a, em Agosto 
de 1982, valeu a Costa Andrade 
a prisao, acusado pela imprensa 
angolana ,de "uso incorrecto do 
criticismo", "insultar o chefe de 
Estado" e "fraccionismo" (enco
rajar o desenvolvimento de urna 
facc;áo particular no seio do 
MPLA-PT). A pe~a fora repre
sentada, com sentido satírico, 

1 no aniversário do Presidente 
José Eduardo dos . Santos. A 
Amnis"tia Internacional adoptou 
Costa Andrade como um prisio
neiro de consciencia, atendendo 
a que tinha sido detido pelo 
exercício nao-violencia, aten
dendo a que tinha sido detido 
pelo exercício nao-violento do 
direito a liberdade de expressao. 

Ora o presente livro de Ma
nuel dos Santo Lima, Os anóes 
e os mendigos, Porto, Afronta-

. mento, Novembro de 1984, 
apresenta exactamente urna figu
ra ca,ri mática da revolu~o de 
um país africano, a Co ta Pra
ten e, de um modo crítico, desi
nibido, contundente e assaz de
lapidador do mito. Davi Demba, 
o líder, é de crito como po uin
do um certQ vaido ismo: "O arti
culista trac;ava-lhe um perfil bio
gráfico que o deixou extasiado. 
Ele era o grande líder, aquele 
por quem se esperava. E reven
do o seu passado, Davi conven
ceu-se de que era um in trumen
to da História." (p. · 50). Ora 
"aquele por quem se espera" é 
um verso de Agostinho Neto. 
Mas nao se penseque esta ficc;ao 
poi ítica se esgota na conotac;áo 
dirigida. O romance simboliza 
os líderes e os regimes africa
nos. Anatemiza todos os interes
ses de rapina e corrup¡¡;áo, sob a 
capa da cüopera~áo, do idealis
mo revolucionário ou aventurei
ro. da cliplomácia intervencio
nista e da antropologia esclareci
da, entre outros. A leitura é plu
ral, mas náo restam dúvidas de 
que a Costa de Prata é Angola e 
a Nautiliindia, Portugal. 

Na impossibilidade de escre
ver um ensa.io político, que o 
colocaria no infemo dos exco
mungados -por todos os regimes 
e ideologías, Manuel dos Santos 
Lima preferiu o manto diáfano 
da fantasía, ilibando- e de refe
rencias reais. Mas a lingu.agem, 
o enredo fragmentário e tumul
tuoso, as personagens nao intei
ramente desenhadas, a referen
cias reai . Mas a linguagem, o 
enredo fragmentário e tumultuo
so, as personagens nao inteira
mente. desenhadas, as referen
cias políticas, sociais, históri
cas, culturais e outras, fazem 
<leste 'romance um ensaio ficcio
nado, um libelo acusatório, urna 
explosáo de raiva incontida que 
some_nte a História dirá se tinha 
razáo. 

PIRES LARANJEIRA 

• eme 

·ne Lolas 
.e Lulus 
LOLA 

Lola é unha moza de provincias, 
traballa nunha fábrica e mantén 
relacións, rnais ben masocas, 
cun tipo un pouco guillado. 

Cansa (suponse que do aman
te, non da fábrica) decide fuxir 
cara a gran cidade, oeste caso 
Barcelona. Aló, case nada mais . 
chegar, coñece a un señor fran
cés, executivo e tal, que se na
mora dela e viven xuntos. 
. Ao cabo dun tempo aparece o 
antigo· amante (mentres, tivo 
unha filia, que resulta ser do 
amante). 

Decide encontrarse con el e a 
cousa acaba traxicarnente (é sa
bido que as gran~es paixóns 
acostuman a acabar mal) . . 

Bigas Luna, quizá na súa apa~ 
rición o director mais anovador 
e vangardista de todo o cine es
pañol, con esta historia oferéce
nos un filme (?!) que non sabe
ría definir se lle saíu · ben . ou 
mal. (Un añora Bilbao ou inluso 
caniche). 

Por ~nha banda a historia po
dería dar mais de si; por outra é 
posible que a quixera contar des
te xeito... secuencias curtas 
fl;:ish-back. Coñece o oficio ~ 
demóstrao; inda que non o aca
bes de crer (que ocurre). Podería 
ser. .. pero. 

Rodada en Barcelona e na 
beirarnar catalana, tamén o po
dería estar noutra cidade calque
ra (Barcelona apenas aparece). 

Angela Molina ten un engado 
especial, inda que ás veces non 
saiba intepretar. A ratos e tá ben 
e noutros non tanto (mellar es
quecer as escea de amor e sexo 
na que e upón que hai paixó~ 
e eroti mo a manta porque mais 
ben emella unha fría leción de 
Kama utra mal aprendido , ou 
mal filmado, qu i to xa é mais 
grave). 

F. A tkine e tá moi ben no 
per onaxe de amante . O Bochou 
e tá , o me mo que A umpta 
Serna. A de tacar a urpresa 
dunha 'de coñecida" Canne 
San a, actriz teatral bastante po
pular en Cataluña, que eiquí 
rompe completamente a úa 
imaxe e oferece u.nha boa inter
pretación no papel de muller do 
eñor francé . 

Filme para ademiradores de 
Bigas Luna e da Malina, que 
quizáis saian moi desenganados, 
a verdade. 

MANUEL ESTRADA 

LULU DE NOITE 

Pois mira, que i, que Martínez
Lázaro ten na súa filmografía 
causas interesantes como todo 

• vai mal, nas que polo meio ·aun 
argumento mais arreve ado que 
orixinal asoman urpre a e, in
clu o o eus conato de crítica 
social. Por i o un levaba a úa 
ilu ión cando entrou ver e ta 
Lulú de noite, coa cremiña do 

e 
P' u. 
ta 
m 
C( 

m 
to 
bl 
ce 
gL 
re 
pe 
ro 
to 
fil 
aq 
ra¡ 
qu 
a: 

sié 
qu 
co 
qu 
ch1 
igr 
na: 
do. 
pet 

CO! 
ílOI 

lan 
goi 
poi 
pre 
ve2 
lle 
seu 
a ir 
to 1 

índ 
que 
No 
con 

con 
nez 
de 1 

E 
no si 
de e 
do I 

FIC 

Ang 
trick 
José 
Civi 
e Lu 
tros 
Cani 

o 

Ll 
1985 
Res ir 
Adrü 
Wyo1 
.Alon: 
dir: I 
filme 



e 
e 

" 

a 
J 
n 
e 

a 
a 
a 
o 

cinema español no elenco. 
¿Qué resultou ser Lulú de noi

te? Dúas historias engranzadas, 
ou con maior rigor, unha histo-
· ria' presuntamente alixeirada coa 
bobice de moda, esa na que 
(case sempre) o señor Resines 
pretend~ mont~ unha obra (lite
raria, d1scografica, teatral) coa 
axuda-conflito das súas ex-espo
sas-amantes, ¡non sei se me ex
plico!, o cal dá pé para que saian 
todos os a.migos do corro, tan 
prestixiosos eles que o ministe
rio .de cultura lárgalles vintetan
tos millóns polas súas estimables 
prendas, e tan amigos d~s s~us 
amigos que, se cadra, ate a 1m
prensa da capital os desculpa se 
non pode gabalos abertament~ 
nas súas reseñas críticas. . 

Ben, pero en Lulú de noite, 
xunto desta repetida historia, 
que raía a baixeza do autobio
gráfico, hai outra, protagonizada 
por Jmanol Arias, que, supoño, 
pretende ser a cruz da moe~a. 
Un inadaptado , filio dunha adic
ta as anfeta e amante dunha 
puta, vivind_o a súa trax~ia cuo
tidiana na melutable no1te ma
drideira. 

Esta parte da fita ten interés 
e, de non aparecer desdebuxada 
pola comedieta adxunta, de ter
lle pre tado maior atención a e -
tas per onaxe e decidir e clara
mente polo drama en lugar de fi
car na ambiguidade que teorica
mente comprace todos os gos
tos, podía dar pé para un estima
ble filme; sempre, tamén, que se 
conta e coa cooperacíón dun 
guionista capaz de criar caracte
res, para evitar e e bluff, e a u
perficialidade da parte final, que 
roza o ridículo , cando nun inten
to de pór un broche profundo ó 
filme, a mai de Imanol Aria , di 
aquilo de que o seu filio foi un 
rapaz moi especial que empre 
quixo saber o porqué das cou
sas. Oferecendo como conclu
sión a reaccionaria mensaxe de 
que perguntare o porqué da 
causas leva a conducir pola e -
querda, matar putas, escreber 
chorrada na parede dunha 
igrexa e quedar e tocando ó 
na e ión de jazz. Toda unha 
do e de filo ofía de calcetín ou 
peúga, que diría o portugué . 

Como o actores on o de 
costume no papel de co turne 
non compre perde o tempo fa
lando dele . Se aca o, e non 
go taría de qu me toma e 
por alg per al, tei mar n p r
prexidade de atopar unha outra 
vez a Re ine en pap i que n n 
lle van en ap lut n que 
seu xogo interpretativo e reduce 
a inclinar e li eiramente de tan
to en tanto e auto-a inalar e co 
índex. Ah, hai unha oca ión na 
que case e tá a ponto de orrir. 
No último in tante, por up to, 
contróla e. 

Ape ar de todo o anterior un 
confía na capacidade de Martí
nez Lázaro para comedia mais 
desenvolta e criativa que esta. 

E non se no vaia esquecer a 
nasa felicitación ao mini terio 
de cultura. Oye Solana, ¡cojonu
do lo tuyo, eh! 

J.A.M. 
FICHAS: 

LOLA (España, 1985). lnt. : 
A.nge la Malina, Feodor Atkine, Pa
trie~ Bauchau, Carme Sansa, Mus: 
J ~s~ Manuel Pagan. Fot: José María 
C1v1t_. Guión: B .L., Enrique Viciano 
e Luis Herce, Dir.: Bigas Luna (ou
tros filmes seus: Bilbao -1978-, 
Caniche . -1979). 

O CARTAZ DIO CASE TODO. 

LULU DE NOCHE (España, 
~8~), Int.: Imanol Arias, Antonio 
es!ne~, Amparo Muñz, Patriéja 

~dnan!, Assumpta Serna, El Gran 
Yommg, Mus: Angel Muñoz 

·~lonso. Fot: Juan Amorós Guión e fit Emilio Martínez-Láza;o (outros 1 mes seus: todo vai mal 1984): 

POIS NOS PREFERIMds MA 
FAL_DA. -

Jei Noguerol 
, . 

mus1ca 

Jei Noguerol: 
o regreso 
Primeiro foi toda unha série de 
actuacións (máis ou menes area
das como o festival Irmandiño 
ou a Homenaxe a José Afonso) 
e despois veu o disco: "Polo 
Atlántico Norde" (Edigal-EDL-
70 . 0l0) A reaparición, agardada 
por algun e recollida con upresa 
por outro , é o regre o mu ical 
de Jei Noguerol, un dos históri
co da canción ceibe galega. 
De poi da consagración que lle. 
upux a "Cántiga da Frade

rí a" no ano 78 e tras unha pe
quena intervención nun disco 
colect ivo obre panxoliña no 
ano 80, Jei andaba nunha bréte
ma artí tica que non abe ben 
onde p dia acadar. Sen dúbida 
o eu exílio catalán animou nel 
para continuar na laboura. 

A ua volta non é nada ruido
ª· Tema ben coidado , certa 

renovación nalgunha da forma 
e tamén men axe directas e 
imples. En canto ao músicos 

ten e rodeado dalgun dos mello
re coma Pepe Bordallo na gui
tarra. O di co levoulle case mé
dio ano, coa falta de meios que 
é habitual na nosa terra. O resul
tado é, en conxunto, bon. Jei 
Noguerol garda parte da liña de 
traballo do seu derradeiro traba
llo publicado. Este é, como as 
"Cantigas de Fradería" un traba
llo circular, un disco cantata no 
que se atopan referéncias ao 
tema central ao longo de e-ase to
das as cancións . A temática e os 
esquemas son similares: emigra
ción, soedade, terras ou mariñei
ros do mar e da terra. Hai moito 
interés de que o ouvinte se sinta 
captad() polo traballo e se funda 
nel. 

As . letras (todas de Jei agás 
dun poema coa letra de C.E. Fe
rreircr), son sinxelas, inxénuas, e 
teñen, en moitos dos casos, 
unha clara e fundamental cone
xión coa literatura popular gale
ga e tratan tanto os· temas das 
propostas, coma outros que ha
bría de calificar coma sociais. 
En todos ele~, sen embargo, está 

presente, xa sexa con ledicia ou 
tristura, o desencanto, o cansán
cio. A música, os ritmos de rock 

· que utiliza ás veces, é sinxela, 
directa, feíta pra conectar coa 
xente sén . outros intermediarios. 
A comercialidade e bondade do 
disco ven por este camiño. Non 

- haberia , se neste país estivese 
desenrolado no mínimo o mer
cado comercial da música en to
dos os sensos, nengun problema 
para que a xente pudese coñecer 
case todos os seus temas e face
los comerciais. Outro tema xa, 
é das posibilidades de distribu- .. 
ción, que limitan moito posíbeis 
accións. Eu destacaría como 
simples perfeita e radicalmente 
vendfbel, agás o que dá título ao 
Id , "Erase unha vez un pez", cun 
trabal lo surprendentemente ledo 
da guitarra con achegamentos ao 
pop-rock, e cunha letra con f<?r
ma de conto de nenos pero sen 
dúbida para persoas moi adultas. 
A recuperación dun antigo tema 
seu, 'Capeando o temporal" 

adopta formas que se acercan ao . 
que os americanos chamaran 
rock, orientado para adultos. A 
antiga versión, que ouvín co 
único acompañamento da guita
rra e a voz de Jei, non desmere
cía moito tarnpouco <lestes no
vos arranxos. E tamén hai al
gunhas aproximacións, na liñá 
de toda" a preocupación po.lo ga
lego, ·que algún crítico de Ma
drid non soubo enten .. der' ritmos 
populares no instrumental e no 
vocal. 

XESUS L. TEMEZ 

televisión 

Unha 
televisom . 
.em marcha 
.Ja pasarom isses primeiros mo
mentos ·em que o Ollar Gara a 
Televisom Galega, era um mirar 
Qara ver como seria o asunto. 
Pouco a pouco vai entrando de 
um jeito normal na imensa 
maioria dos fogares galegos que 
tenhem a sorte de colhe-la, e fai
no, porque. a sua qualidade 
meia, o nivéJ de entretenemento. 
que acada nada tem que envejaf 
a outras televisóns que se podarn . 
ver neste país. E indubidavel 
que nom todos os programas lo-_ 
gram a audiéncia da Ruada, pero 
isso é algo que ern grande medi
da deve-se anotar á conduzóm 
do mesmo que facia o .seu apre
sentador X.L. Blanco. 

Agora que polo que seja, esta
mos nurn intre de troco de per
·soas, e suponbo que de ideias, 
no cumio da· empresa quero 
constatar uns postos de cara a 
melhora da programazón. 

Um programa, Entre Nos, que 
coa cativeza de meios de que 
dispóm, conquire encher-se de 
frescura e de bom facer dia a 
dia, emití-lo a umhas horas rnel
hores e norn telo a luitar contra 

· a TVE-Santiago. Medraría ·a sua 
audiéncia com só retrasá-lo 
umhahora . . 
A PROGRAMAZOM 
JUVENIL 

Se dentro dos distintos blocos da 
programazóm os da gente nova, 
som dos de mais abondoso pú
blico, e no que a TVG pode 
exercer umha influéncia mui po-. 
sitiva, hai ja que coida-los. Em 
princípio nom está separada a 
programazóm dos rnais cativos 
da dos mozos; ·e aos mais cativos 
cumpre-lhes um tipo de progra
mas específicos e /as horas que 
os podam ver, programas que se 
realizam bastante economié:a
mente. 

bs debuxos animados estam 
muito pouco coidados, a sua do
brage fai-se com ligeireza, es
tám inzados de alti-baixos , som 
basicamente para adolescentes 
com um grande defecto: sóm sé
ries de produzóm masivamente 
nordeamericana, e eu persoal
mente, non tenho nada contra 
das produzóns nordeamericanas' 
que habe-las hai-nas excelentes ,, 

pero hoje em dia Hollywood 
está como o -seu presidente em 
plena guerra fria, (hai que levar 
ao mundo cata urnha nova corri
da aos armamentos) e iso tradu
ce-se na sua laboura. Os filmes 
cantam á violéncia, -os bons 
sempre resultam ser os rnais vio
lentos, e a v.ioléncia é renáavel ,· 
os rnaus tenhen um jeito de s~r, 
que · os telespectadores identifi
cam sem trabalho corn os Rus
sos. É dicer ternos Rokys IV su
bliminais, ... ·que grande diferén
cia corn calquer produzórn-euro-

AMr~t-21 
peia ! ! . Ex. as rnuito boas tres 
peliculas juvenis que se estam 
botando os tres primeiros dias da 
semana, inda que cieio que é urn 
erro o norn bota-las seguidas. 

O filme juvenil dos domin
gos, norde-americáno convirte 
umha excelente ideia sobre os 
ordenadores corno protagonis
tas, numha policiaca de bóns e 

· ruíns, e estes últimos rematam 
por serem russos tamém. 

Menos mal que no fim de se
mana temo~ "Saber e Xogar". 
Ternos de educar aos nossos fil
hos para a paz, e para entender
se con todos os outros homes 
que viajam nesta nave espacial 
chamada Terra, senom .o viage 
vai rematar deseguida. 

Dentro das reformas, supri:
mi u-se a "Poyos de Galiza" foi 
umha pena de série, norrí .. porque 
estivera mal feíta, senom polo 
jeito em que se desaproveitou 
umha excelente ideia. Era umha 
voz sobre fotos, e isso nom som 
os nossos povos, que sorn comu
nidades cheas de vida. Pode-se 
voltar a facer doutra maneira, 
vendo que se fai, que se fixo e 
que se fará nesses povos, que é 
o que se coce neles,. neses cor
pos vivos e ern constante. trans
formazóm. 

OS CONCURSOS 

Proponho suprimir os actuais 
concursos. A ·nossa TVG, está 
pedindo um programa concurso, 
pero bóm, de verdade, que apai
xone a gente. Qué norn sabedes 
cómo? pois convocade un con
curso de ideias, para urn concur
so hanvos chegar a milheiros. 

- (O outro dia urnha multinacional 
da informática ofrecía 112 mil

.. hóm por um prograni.a, decia: 
enviade-nos os vossos progra
mas e coin iscí enchem os seus 
arquivos de ideias, as que se lhe 
saca bom jugo; ou a editorial 
que saca umha enciclopedia da 
fotografia com concurso de fotos 
e así fai urn bom negócio) a ver 
se TVG aproveita essas posibili
dades. 

Falando da língua. 
Hai que pedir-lhes a todos os 

que trabalham na pantalha (aos 
mitros também) que melhoren a 
lingua, que revisern os vídeos 
dos seus trabalhos polo. menos, 
meia dúcia de vezes, a ver se 
melhorades, que a maor parte 
tomedes ex. de Gayoso, e Parn
pím que .estam facendo um es
forzo importante, que hai que 
falar galego, e non inventar pa~ 
lavras novas como para carnióm 
de Lijo dicer da basoira sic ... 
etc. 

Hai .defectos nas dobrages que 
com'o tempo qúe levamos ja tin-

harn que terem d~saparecido, eu 
norn vou dicer-vos como urn tal 
C. Sobreira decia. hai uns días 
nurn jornal durnha vila a J.R.: 
que visita-se a industria petro
quí rnica da Corunha para melho
rar, pois ·o resultado seguro que 
inda era pior. · Pero entendo que· 
no campo da língua o trabalho 

_ _ nom pode ser esquecido: é um 
cornprornisso obrigado que ten
des que ter todos nessa casa co 
pa(s (incluida a apresentadora de 
OICHES e o home do tempo). 

CBA 
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"AS FORMAS DE 
ARTECR~NSE 
MEDIANTE A -. 
CANONIZACIÓN DE 
FORMAS 
PERIFÉRICAS" 
Wiktor Shkbusky 

"A fotografia é moi fermosa ... E moi 
bela pero non convén dicilo" (In
gres) 

"Se me permite á fotografia suprir 
a arte né!lgunha das suas fucións, 
pronto a suplantará ou corromoerá 
de todo grácias á alianza natural 
que atopará na necedade da multi
tude" (Baudelaire) 

"A antiga querella el)tre artistas e 
fotógrafos co gallo de decidir se a 
fotografia é unha arte, é un probl~
ma falso. Non se trata de reempla- . 
zar a pintura pola fotografia, senón 
de clarificar qS relacións entre a fo
tografia e a pintura áctuais, e evi
denciar o desenrolo de meios técni
tos, surxidos da revolución indus
trial, contribuir grandemente, na xé
nese de novas formas dentro da 
criación óptica". (La'szlo' Moholy
Nagy) 

"A definición de arte, en xeral, e da 
fotografia, en particular, será unha 
discusión erma, como o sexo dos 
anxos" )Jean Loup Sieff) 

"O .aserto de Margaret Cameron se
gundo o Cé!I a fotografia acadou o 
rango de arte porque, como a pintu
ra, busca a beleza, fou sucedido 
polo aserto wildeano de Robinson, 
segundo o cal a fotografia é unha 
arte porque pode mentir. (. .. ) Nas· 
décadas recentes esgotouse a no
ción de arte como instrumento po
lémico, en realidade o imenso pres
tixi.o que acadou a fotografia como 
arte deriva en boa medida da sua 
manifesta ambivaléncia como acti- · 
vidade artística. ·Cando hoxe os fo
tógrafos negan estar facendo arte, 
é porque pensan que están facendo 
algo mellar. As suas negativas din
nos máis sobre a situación precária 
de calquer noción de qrte que sobre 
a ubicación da fotografía. "Sobre a 
fotografía" (Susan Sontag) 

En van aplicouse por de pronto 
moita agudeza para decidir se a fo
tografía é unha arte (sen plantexar
nos a cuestión prévia de se a inven
ción da primeira non modificaba 
por inteirq o caráctet ·da segunda" 
Resulta significativo---que a miúdo se 
torne o debate ríxido, cando se ven
tila a estética da fotografía como · 
arte, mentres que apenas se conce
día un ha ollada ao feíto. social, moi
to menos cuestionábel, da arte 
como fotografía". (Walter Benja
mín) 

FOT FIA ! 
CENTRO DE 

Robert Capa. "D-Day" , 1944. {Stdelijk Museum, Amsterdam) 

... _ 

Kishin Shinoyama"Desnudo", {S.F. -The Nihon University of Art, Tokyo) 
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Gonvocatórias 

Concurso; CASTELAO 
VISTO POLA MOCIDADE 

CONVOCA: AGA.L. 
(Associa\:om Galega da Línglia) 
· SUBVENCIONA: 

Caixa de Aforros de Galicia 

Bases: 
1.•C.astelao visto pola moci

dade é ·o título dum concurs~ 
organizado pola A.GAL. desti
nado aos estudantes de E.G.B., 
F.P., B.U.P. e C.O.U. 

2. •-Neste concurso apode
rám participar todos os e~t~
dantes da Eucac;om ~er_al Bas1-
ca a Formac;om Prof1ss1onal, o 
B;charelato Unificad9 Poliva
lente e o Curso d~ Orientac;om 
Universitária .matriculados para 
0 ano 1985/86. 

3.ª.-0s trabalhos consisti 
rám na considerac;om pessoal 
(visto por ... ) e _razoada ~e al
gum dos aspe1tos da vida e 
obra de D. Rodríguez Castelao. 

4."-Escreverám-se, logica
mente, em galego. 

5."A extensom nom excederá 
de dez fólios. Podem inc::luir-se 
ilustra<;:oms de Castelao ou pró
prias do autor. 

8.ª-A forma literária é livre 
(prosa, verso ... ). 

7.ª-Haverá tres níveis : 
a)-1.º e 2º ciclos da E.G.B. 

(de 1 .. 0 a 5.º) 
b)-3.º ciclo de E.G.B. (de 

6º a 8.º) 
c)-F.P., 8.U .P., C.0.U. 

8.ª-Em cada nivel serám ou
torgados dous prémios e até 
tres accésits: 

Nível (a):-1.º Prémio : 4.000 
pesetas, diploma comemorati
vo e as seguintes publ icac;oms: 

-Edicións de dibuxos de 
Castelao (editado pala Caixa de 
Aforras de Galicia), Cantos de 
Mafalda. • 

2.º Prémio: 2.000 pesetas, di
ploma comemorativo e as pu
blicavons anteriores. 
Nível(b):-1.º Prémio: 6.000 pe
setas, diploma comemorativo e 
os livros seguintes: 

Edición dibuxos de Castelao, 
A origem certa do farol de Ale
xandria. 

2.0 Prémio: 3.000 pesetas, di
ploma comemorativo e os li
vros anteriores. 

Nivel (c):)1.º Prémio: 8.000 
pesetas, diploma comemorati
vo e os livros seguintes: 

Edición de dibuxos de Caste
lao. A luz ressuscitada. 

Assinatura a revista AGALIA 
por um ano. 

2.º Prémio: 4.000 pesetas, di
ploma comemorativo e as pu
blica<;:ons anteriores. 

Accésit: diploma comemora
tivo. 

9.ª-Além disso, AGALIA, re
vista da Associa9om Galega da 
Língua, compromete-se a pu
bltcar os primeiros prémios. 

10.º-Todos os trabalhos pre
miados pass_am a pertencer a 
A.GA.L., que se reservará o di
reito de publicá-los em livro 
durante este ano comemorati 
vo. 

11.ª-0 júri que outorgará os 
prémios será escolhido entre 
os membros da A.GAL. ou 
pessoas reconhecidas da Cultu
ra Galega. 

1VL-Os concursantes darám 
os seus dados pessoais: Ende
re90, telefone, colégio ou insti
~uto aoque pertencem, curso e 
1dade. · 

~~-ª-:-O prazo da entrega de 
ong1na1s rematará o 26 de abril 
de 1986 e os trabalhos envia
rám-se por correio a A.GAL. 
Apdo. de Correios 560. A Co-
runha. · 

14.ª-0 7 de maio farám-se 

(ven da páxina 9) 

-Como está agora a situación 
militar? · 
-Economjcamente este último 

f
a n_o foi mau, pero militarmente 
01 bon. Causáronselle grandes 

Perdas á "contra" e ainda que 
non se pode dicer que acabaran 
con ela, si que acabaron os 
g_r~mdes ata~ues. Agora a situa-

: c
1 
ion está má1s ou menos contro
ada, son grupos máis pequenos 

ods qli~ fustigan pero que tratan 
e evitar o ·enfrentamento co 

f:i~ .(Exército Popular Sandinis-

'públicos os resultados do con
curso e o sábado 10 de maio 
terá lugar a entrega de prémios 
na Aula da Cultura da Caixa de 
Galicia em A Corunha. 

15.ª-0s critérios que o JUri 
valorizará principalmente se
rám o conhecimente de Caste

, lao, a qualidade literária e a co
rreccom da língua. 

BASES DA 1 MOSTRA 
DE CRIACION 
EN SOLIDARIDADE 
CON NICARAGUA, 
HNICARAGUA VENCERA" 

A Asociación Cultural "Carlos 
Marx"· convoca a 1 Mostra de 
Criación en Solidaridade con 
Nicarágua, "Nicarágua vence
rá", en solidaridade con aquel 
proceso revolucionário. 

A esta mostra poderán apre
sentarse tra9allos coas seguin
tes condicións: 

1. Pode~ concurrir a esta 
mostra autores de calquer na
cionalidade nalgunha das se
guintes facetas artísticas: a) 
poesia; b) debuxo; c) caricatu
ra; d) narración breve; e) foto
grafia. 

2. As obras poderán estar es
critas en cálquera dos idiomas 
do Estado. 

3. Cada participante poderán 
apresentar obras nunha ou va
rias das anteriores facetas, sen 
límite de número, e axustándo
se á seguinte extensión: 

50 versos, en caso de poe-
sia 

1 fólio tamaño holandesa 
no caso de debuxo e caricatura 

3 fólios tamaño holandesa 
mecanografiados a doble espá
cio e por unha só face no caso 
de narración breve. 

1 fotografra. 
4. As obras haberán ter como 

tema principal Nicarágua e a 
sua loita revolucionaria. 

5. A presente mostra non ten 
en nengun caso caracter com
petitivo. Entre as obras recebi
das tarase unha seleición por 
parte dun Tribunal (cuxo no
meamento resérvase a Asocia
ción Cultural e que se fará pú
brico polo menos un mes antes 
do final da Mostra) para a sua 
publicación. 

6. Os autores dos traballos 
enviados fan deixación de cal
quer posíbel direito derivado 
da apresentación a este concur
so e da pubricación e/ou expo
sición das obras. Os posíbeis 
beneficios económicos destina
ranse ao Comité Nicaragüense 
de Solidaridade cos povos, e 
poden ser controlados por par
te dos autores reclamando a 
Asociación Cultural. 

7. As obras deben ser envia
das ao seguinte enderezo: 

MOSTRA DE CRIACIÓN 
"NICARAGUA VENCERÁ" 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
"CARLOS MARX" 
Francisco Salas, 41, BA 
28039 MADRID 

Remitiranse en sobre certifi
cado e por quintuplicado (salvo 
no caso da fotografia, que po
derá ser unha só cópia, no que 
se incluirán os dados do autor, 
domicílio, nome e nº de carne 
de identidade. · 

8. O plazo límite para a recep
ción de traballos é o 5 de Maio. 
O fallo do Tribunal darase a co
ñocer durante a derradeira se
man de Maio. 

9. A só apresentación das 
obras supón a aceitación das 
bases da p_resente mostra. 

-Ouer dicer, que en dianfe 
poderase rebaixar o presuposto 
militar? .· 

-Se este ano o Congreso nor
deamericano aproba" a ·entrega 
dos cen millóns á "contra", non 
se poderá rebaixar nen moito 
menos un presuposto militar 
que neste momento supón o 50 
por cento dos presupostos xe
rais. 
-E as ameazas de invasión? . 
-Ali din que a mellor forma · 

de disuadir aos ianquis de qüe 
invadan e que vexan que están 
preparados para a.guantar a in
vasión e causarlle grandes per:. 

l publicacións f · 

REVISTA GALAICO POR
TUGUESA DE SQCIOPE
DAGOGIA E SQCIO-LIN-

GüTSTICA. , 

Carballo Calero e Manuel Ro
drigues Lapa son prestixiosos 
lingüistas da corrente reinte
gracionista, da sua autoria son 
dous artigos publicados no vo
lume que reseñamos. Editado 
polas lrmandades da Fala de 
Galiza e Portugal nos temas de 
O Ensino, nº 6 / 10, Volume 11, a 
Revista Galaico Portuguesa de 
SóCio-pedagogia e Sócio-lin
güística segue ocupada no con
flito lingüístico que se está a 
dar na Galiza. 

A Revista decántase pola 
concreción dun sistema lingüís
tico e ortográfico comun para a 
área xeográfica Galego-luso
Brasileiro-Africana de expre- · 
sióñ portuguesa. 

No presente traballo desta
can colaboracións de· Jakobson 
sobre Martin Códax, Ferreira da 
Cunha, Paz Andrade, Carlos 
Durám. Ensaios de Guerra da 
Cal, Manuel Ferreira e Gil Her
nández até un total de dezaoito 
aportacións de elevado interés. 

A intención da pÜblicación 
sintetizase en duas frases de 
Fernando Pessoa "A nossa pá
tria é a língua portuguesa", e 
Daniel Castelao "A nosa língua 
floresce en Portugal". 

l xeroglífico 

Qué fan na cociña 
Solución ao do nºanterior 
Doelle o pé (DO, elle, O, Pe) 

(ven da páxina 11) 

N.vJ 

E estes bárbaros son to
das aquelas persoas ou 
institucións que cando de
bían de se compromete- · · 
ren coa história e a .cultura 
e o pasado do noso povo 
para conservalo, protexelo 
e difundilo, ou ben non 
din nada ou xustifican o 
feíto en razón da "moder-
n idade n e o "progreso" do 
noso País xunto con ou
tras expresións que soan 
moi ben, pero que no fon
do non din ren, están tan 
valeirm;; de contido como 
os seus autores. 

(ven da páxina 19) , 
que non poden soportar outras 
illas como Sálvora, Sías ou Lo-

. beira, por non posuir terras de 
xeito para a labranza. 

Oeste fenómeno, ao noso en
tender procede o nome da illa, 
pois a diferéncia das demais, se"
ria esta unha llla Agronosa ou 
Aronosa, ou sexa abondosa en 
agros ou aros, terras de labran
za, como . ..no caso do Irixo que 
comentábamos no número pasa
do. 

A evolución desde Aronosa a 
Arousa pasando por Aroosa se
ría xa, cousa normal no noso 
idioma. 

das aos marin.es. De todas ma
neiras, máis que un ataque o.u 
unha invasión con marines ven 
éomo máis probábel unha inva
sión desde Honduras. Dado que 
o exército hondureño está entre
nado e armado polos Estados 
Unidos teñen medo de que pro-

. voque un enfrenta mento que 
xustifique a entrada, non só da 
"contra" senón do exército de 
Honduras, que por suposto é 
moi potente en meios e armas. 

-Cál foi a influéncia do blo-
queo? · 

-Sentiuse moito: por exem
plo na m~dicina, pois a maioria 

(=verbas cr11zadai 

HORIZONTAIS 

1.-Locucióñ advervial - usada 
para dicer axiña, depresa, co
rrendo, duas palabras. 2.-Te
rra entre montes, plural. Tran
quilidade, serenidade. 3.-Pre
posición. Derradeira sección do -
intestino delgado. Consonante 
honorífico. 5.-Dise da muller 
cos cabelos dourados. Cau'ce , 
de água. A primeira. 6.-Seño
ra. Batrácios. 7.-De nome 
"Pe". Cada unha das partes 
que forman o esquelete. As fes
tas dos meses de Dece.mbro e 
Xaneiro. 8.-Dells do Islam. 
Ringleira. Composición poéti
ca. 9.--:Cincuenta e un. Advér
bio, naquel tempo ou ocasión. 
Moverse dun lugar a outro. 
10.-Come por gula. Ao revés, 

~ven da páxina 8) 

Só un ou mesmo nengun 
para os que ·teñen outros 
meios de se facer ouvir". 

E unha boa coda para os 
resultados dos éomícios 
celebrados no Estado fran
cés o domingo 17. Foi un 
ensaio xeral "con todo" 
para o arquetipo · de réxl
me parlamentário que o 

_ capitalismo precisa para 
os países· que conf9rman 
o centro do sistema: Euro
pa ocidental (coas excep
cións das nacións seh es
tado), América do ·Norde, 
Austrália e Nova Zelanda, 
con Xapón como aluf'!.O su
per-avantaxado e , Africa 
do SµI, co "exceáente" da 
maioria da povoación, o 
proletariado de pel non 
branca. 

o neolib.eralismo, u.n 
conglomerado monopóli
co co adubio ideoloxizante 
da "libre concorrénda", é 
a alternativa finisecúlar do 
capital. A socialdemocrá
cia nacionaliza, sanea e 
equilibra fin·anceiramente 
os grandes sectores indus
triais, coa aquiescé.ncia 
dos traballadores, a · sua 
clientela eleitoral. A direita 
reprivatiza e os novos be
neficios, os novas merca
dos, orixinan novas acu 
mulacións. 

Os .únicos perxudicados, 
as duas terceiras partes da 
povoación do planeta, ha
bitantes dos países subde
senvolvidos, pan~dos e 
marxinados do rico mun
do libre. 

dos equipos quirúrxicos eran de 
Estados Unidos, o mesmo suce
deu coa maquinária agrícola que 
ficou sen reposto. Agora o que 
se está a facer é diversiffcar 
mercados, tanto para importar 
como para exportar. Hai tamén 
unha cousa nova que chaman 
os "inovadores", que son uríha 
espécie de ""manitas", potencia
dos desde o governo para con
seguir un ha xente capaz de facer 
pezas novas doutras vellas e 
desta maneira fan uns apaños 
incríbeis. - · 

-Ou sexa que converten a in-
dústria nunha arte.-.. · · 
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de bon sabor,~agradábel ao pa
ladar. 11.-Valor, vontade. Dise 
de quen é propenso a deixarse -
enganar. 

VERTICAIS 
1.-leira de avea. Di.se da cana 
dalgunhas · ervas gramíneas. 
2.-Novembro. Pasaban a vista 
por un escrito. 3.-0 cloro; An
guia de mar. Manifesta ledícia . 
4.-Deste xeito. lgualdade dun
ha superficie. En própria man. 
5.-En grego "Rho". Loubanza. 
A voz dos burros. 6.-Segar 
deixando alta a palla. Euskadi 
la Askatasuna. 7 .-Resoar, fa
cer eco. Embarcación. Número 

· romano. 8.-Atomo con carga 
eléctrica. Paixón violena. En el: 
9.-0 rutenio. Que se pode fa
cer. sen levar traballo. Ano. 
10.-Eido cultivado. Que é bon 
para a saúde, plural. 11.-Re
tranca, xeito intencionado de 
dicer as cousas. A grasa do tou
ciño. 

SOLUCIONS AO DO Nº ANTE-
· RIOR: 

1.-:--Cinc0centos .. 2.-A.gro. En
saio. 3.-lr. Risco. TI. 4.
Xel.000. Zoa. 5.-Axear. Ldo . . 
S. 6.-ANT. lrr. 7.-A. Den. Pa
zos. 8.-Noa. Ali. Ano. 9.-11. 
Aéios. Cd. 10.-Rotura. E·loi. 
11.-Crise. Anano. 

(ven da páxina 10) 

Franco. E foino, coa mesma 
esperanza que tiña aquil 
poeta que dixo:. "ó pé da 
montaña, o vento desenro
la, como unha pintura, o 
noso estandarte roxo. Cas
telao, en cada feito, daba ·un 
pulo en ·percura do benestar 
do home en xeral: "Os gale
gos estamos enlazados a 
todolos demócratas do 
mundo" - "Para un hespa
ñol a Liberdade tén un sen
tido anterior e superior aos 
principios filosóficos da re
volución francesa". 

Compre -como moitas 
veces se está a facer- non 
alonxar a súa dina e huma
na postura política do seu 
facer artístico, · tan vencella
do a todalas dores do pobo. 
Son a mesma causa. Son o 
mesmo home. Castelao non 
é un mito. Castelao é a máis 
grande realidade de Galicia. 

Cando en Badaxoz ollou a 
miseria, lembrou a anécdo
ta dun político que tivo moi
to qµe ver coa semá tráxica 
de Barcelona do ano nove:
"Eiquí durmen . os porcos. 
Eiquí paren as porcas" -de
cía o terrateniente- "E che
garbn a un cortello inmun
do: ¿Qué é esto? -pregun
tou o político de marras
"Este e o lugar onde . dur
men os 9,añáns". 1 o político 
díxolle: 'Po.is ... procure que 
non desperten" 

Si Castelao vivise hoxe, e 
lle preguntasen que lle pare
cera o referendum, · penso 
que respostaría: "Hai tres 
días que lle dixen adeus á· 
estatua da Liberdade, e oga- · 
llá q\Je algún día poida vela 
con máis simpatía" . 

E cecáis remataría: Non 
lle fagades ~aso ao político· 
que t1vo mo1to que ver coa 
semá tráxica de Barcelona 
do ano nove, e despertade 
irmáns. 

-Nunha artesania cando me
nos. Logo intentan tamén, como 
dicia, diversificar as importa
cións de mañeira que abarquen 
o campo socialista, Europa Oci
dental, Canadá, etc. Tratan de 
non depender só dos países so
cialista·s e en canto a produtos 
tratan d~ non depender sá do 
café e do algodón, asi como ga
ñar terreo no abastecimento 
para non ter qlJe importar case 
todo, incluídos produtos funda
mentais como o millo, arroz, 
etc., como sucede agora. 

M. VEIGA 
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Corrubedo 
MANUEL RIVAS 

Dende a aldea -máis tranquila 
de Suiza, Patricia Highsmith é 
capaz de contarnos cous'ás 
así: "a rata, aos seis meses 
de idade, navegatra polo ve
neciano laberinto como un 
vello lobo de mar". Un dos li
bros por mi_n preferidos gesta 
novelista, que urde as suas 
tramas coa serenidade do
méstica da araña, é un con
xunto de cantos titulado "Cri
mes bestais". As - historias 
son portagonizadas por ani
mais qúe se tom'an a_ xusticra 
pola man perante a tirania 
humana. 

Deberia existir unha razón 
biolóxica que se r'evelase 
contra a irracionalidade do in
telecto, ·unha consciente insu- -
rreción dos el~mentos que 
combatise a irresponsabilida
de planetaria do meirande 
depredador. Cada dia gasto 
menos da poesia, meramente 
contemplativa que fala da na
tureza como unha realidade 
ancorada. Tamén a paisaxe 
está en convulsión, eD trá(<ica 
lo ita. 

O home é o unico animal 
capaz de facer dano inutil
mente. A nosa abriga é reve
lemos permanentemente 
para mellorar a condición hu
mana. Mais ás veces soño 
·coa rebelión xusticieira da na-

. tu reza, coa vinganza do mar, 
cos bosques encendidos cer
cando as Cidades ·com-o un 
exército de kamikaz~s, cansos 
de acoso e de tortüra. Soño 
tamén cunha treboada de 
area que reconstrua as dunas 
de ·corrubedo, mentes os cor
·moráns, os galos do mé:H, 
cantan victoria. 

volver ao rego 

Na liña do "Volver ao rego" no 
número anterior poderíase · fa lar . 
de que o idioma na nosa terra dá 
lugar a situacións esperpénticas e 
ás veces incríbeis. O que vou con
tar sucedeulle a un médíco vigués 
durante unha charla que deu nun 
bairro daquela cidade. 

O señor, do que 'non vou dicer 
o nome,_ levaba xa un anaco talan
do en galego cando alguén se le
vantou con ar enfadado e categó
rico e dixo: "Ouero falar porque 
eu non entendo o galego e outros -· 
que están· aqui tampouco". 

Non teria moita novidade se _ 
non fose porque o que asi falou 
fíxoo tal e como queda reflexado, 
quer dicer, en galego. -

M.V. 

Castelao: 
"O proletariado debe incorporarse 
ao rrlovimento reivi.ndicativo das nacionalidades 
para derrubar a política imperialista" 

"Sempre en G.aliza" é dé 
obrigado auxílio para amostrar 
a ~volución política de Castelao, 
a xénese diacrónica e evolutiva 
dun nacionalista que non ficou 
ancorado e que moitas veces é 
_paralizado nunha só época e 
mesmo nunha só fase sempre 

reducioriísta. Este texto 
pertence a esté libro {páxinas 

53, 54 e 55). 

VIII 

( ... ) Xa demostramos que Galiza ten to
dol-os atributos d-unha verdadeira na
cionalíaade: idioma, terra, economía e 
cultura. Vexamos -ago~a qué dereitos 
lle .corresponden como· tal nacionalida
de, e vexamos, de paso, a posición 
doutrinal dos antifeixistas galegas. 
Non esquezamos que o noso propósito 
é propor a consideración dos galegas 
leaes un programa único de reivindica
cións e unha liña táitica de defensa 
contra o centralismo que se agacha nas 
"esquerdas" republicáns. . · 

Unha nación é soberán e ten dereito 
a orgaizarse autonómicamente, sen 
máis límites que os derivados do res
peto ao dereito igoal das demáis nacio
nalidades. A nación ten dereito a fede
rarse con outras e a separarse da fede
ración cando lle conviñer. Unha nacio
nalidade, pois, ten dereito, incluso, a · 
constituirse en Estado ·independente. 
' Certo que o autor en que .nos afinca
. mos, por ser un home de realidades e 
non un liorteiro xurídico, condicioa o 
deber do proletariado anté o dereito d
unha nación, que -por enxemplo
pretendese restaurar institucións de 
tipo reaicionario, pois ainda que este 
dereito sexa indiscutible, non pode ser 
defendido poi-os traballadores. Mais o 
proletai-iado debe incorporarse ao mo-

"'" fu,,; L 
vimeñto reh71hdicador ·das nacíonalida
des para derrubar a política imperialis
ta e facilitar a unión internacional dos 
obreiros e campesiños. Ouérse decir 
que o proletariado endexamáis pode 
negar o dereito das nacionalidades a 
súa independencia, e deber loitar poi-a 
liberdade nacional cando elo non se 
opón aos sagros intreses da súa erase_ 

A liberdade das nacións afecta ao 
proletariado tanto ou máis que a bur
guesía. Non se pode falar seriamente 
do desenrolo espritual do povo traba
llador cando ríon se lle permite servirse 
do seu idioma nas escolas, nos tribu
naes, nas asambleias, etc. A "autono
mía territorial" permite esplotar de me
llor maneira as riquezas naturaes do 
país, e soerguer as forzas productivas"i 
sen agardar a que a solución veña de 
fara. "Os marxistas rusos non poden 
prescindir do dereito de autodetermi
ñación das nacións". E a teoría stalinia
na cómprese nos artigos 16 e 17 da 
Constitución da URSS. 

D-acor.do con estes principios a Buró 
·político do P.C. hespañol non se esque
ceu de · incluir na proposta oficial de 
unificación, dirixida ao P.S. en xulio de
rradeiro, a siguente condición: "8º Re
co'ñecimento do dereito · democrático 
de independencia nacional para cata
láns, vascos e galegos, independencia 
nacional que pode asegurarse en for
ma real e perdurable mediante a unión 
de todol-os povos da Hespaña contra o 
enemigo común, contra os feixistas · 
hespañoes e os invasores xermano-ita
liáns." 

A -Terceira Internacional recoñece 
como nacionalidades a ·cataluña, Euz
kadi e Galiza, e a posición polí~ica dos 
comunistas hespañoes responde, !óxi
camente, a este recoííecimento. 

¿ Cál é o criterio dos galeguistas? 
Para nós, os galeguistas, Galiza é unha 
nación e ten o dereito e o deber de or
gaiza rse áutonómicamente. Xa sinala-

mos a ~oincidencia do galeg.uismo e do 
comunismo a este respecto e nas are
las de orgaizar a convivencia fraterna l 
das nacionalidades hispanas, dentro do 
marco d-un mesmo Estado. Así o pro
clamamos en Berna,.º a~o 1932, ante 
o IX Congreso das Minonas Nacionaes 
de Europa. 

Os nosos anceios máisimos están es
presados na IV declaración de princi
pios do programa galeguista : Galiza 
célula de universalidade: Anti-imperja~ 
lismo, federalismo internacional paci
fismo" . Esta declaración esta d ~finida 
nas verbas siguentes : " O recoñecimen
to da persoalidade de Galiza e as arelas 
de anovar a súa autóctona cultura, a 
defensa da autodetermiñación política 
do noso pavo, a laboura poi -a poten
·cialización da súa economía, serían an~ 
gueiras estériles i egoístas se non esti
vesen inspiradas poi-o degoiro de ar
monizar na cultura universal o rexurdi
mento da nasa cultura, de integrar na 
comunidade dos pavos a liberdade do 
naso pavo, de coordinar coa solidari
dade da econom ía mundial o mel l0ra
mento da nasa economía ; en suma, de 
que Galiza, eis istindo, " v iv indo a súa 
vi-da" , se capacite para ser un novo ór
gao da humanidade. Os galeguistas 
pretendemos, pois, que Gal iza encha o 
imperativo que representa a súa vincu
lación, guindando coas fronteiras, a 
paz dos pavos e o benestar dos ho
mes" . 

Esta declaración feita por un parti do 
controlado poi-os nacionalistas gale
gos, non comunistas, responde ao an
ceio xeral das pequenas nacións resu
citadas ao socaire da post-guerra euro
pea. Para que se aprecie a co incidencia 
de idearios -espontáneamente formu
lados a moita distancia- , quera trans
crebir un treito dos Estatutos da "Al ian
za dos grupoa nacionaes da Franza" 
(Alsacia-Lorena, Bretaña e Córcega): 
"Os Estados modernos, basados na 
forza, caducarán poi-a· crecente interde
pendencia económica do mundo, pois 
os antagonismos en que afincan a súa 
eisistencia somentes sirven para pro
vocar guerras cada vez máis terribles. 
Sería mellor sustituilos por unha fede
ración de pavos, onde cada nacionali
dade poidera dete rmiñar o seu proprio 
Estatuto político e prosegu ir o seu de
senrolo cultural, conforme as súas tra
dicións e tendencias; pero asegurando 
a unidade económica poi -a sup resión 
das aduanas e poi-a práit ica do "libre 
cambio" . Esta concepción áaríalle aos 
pavos os dous bens máis esenci aes: a 
liberdade e a paz" . ' 

Cando un galego se decata das real i
dades do seu país e chega a sentirse 
tillo d-unha nación privada de liberda
de, debe defender a posición maisi_ma: 
lista que acabamos de esbozar, po1s ~ ' 
Galiza é unha Terra diferente ten dere1-
to a ser eisistente. E unha de dúas: ou 
negamos o caráiter nacional da nasa 
Terra ou ternos que defender os seus 
dereitos. 

Na política mundial hai, arestora, 
dúas tendencias xeraes, en aparente 
oposición: a internacionalista, debida 
as circunstancias políticas d~ . nodso 
tempo e ás condicións económicas o 
mund.o, e a particularista, ·debida a~ re
xurdir das nacionalidades que lo1tan 
poi-a liberdade dentro dos grandes Es- · 
ta.dos. , 

Estas dúas tendencias atopan a s~a 
solución normal no federalismo. Ma1s 
o federalismo internacional sementes 
pode realizarse sobar das ru~n~s dos 
E~tados imperialistas e coa previa abo
lición do sistema capitalista actual. Por 
esto a estructura federal do Estado hes
pañol será posible co trunfo das armas 
leaes. (. ~ .) · 
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