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editorial 

Acordo normativo sobre a língua . . 

A Corivocatória e celebración do "En
contro pola Normalización Lingüísti
ca" supón, en primeiro· lugar contra
riamente .aoque parecen ~rer algun
has persoas que ocupan postos no 
establishment político e cultural, ·que 
as cuestións relativas á normaliza
ción lingüística non están resoltas. · . 

Esta é unha realidade que se im
pón aceitar, verdadeira como unha 
bufa pontifícia, declarando ilegal "e 
subversiva toda resisténcia a esa re-
gu.lación. ·. · · 
· Diversos sectores ·sociais viñan de

mandando desde hai tempo1im acor
do normativo para dar paso a unha 
loita normalizadora do idioma. A im
posición oficial era trasgredida, ign·o
rada, atacada, precisamente polos 
que están P impulsar a 'total normali
zación. Ensinantes, esc~itores, asocia
cións ci.Jlturais, parti9os políticos, 
sindicatos, .etc. amostraban a sua be
lixeráncia contra as normas impos-_ 
tas, que só defenden, como dixo Car= 
ballo Calero na sua conferéncia de 
clausura, "persoas que se reintegra-

cÁsr~LAO 
sóVEDA 

ron no garimoso mundq do estabele
cimento ao chegaren a l'age de rai
son'~, ou con cl~ra intención de propi- . 
ciar unha a~imilación por parte-do es
pañol. 

Agora os sectores máis coll)pro
metidos elaboraron unhas propostas 
para conseguir a normalización do 
idioma. Propostas fóra- de todo maxi
malismo para qye non quedasen nun 
mero testemuño, esixéncias con· pra-

. · zos e medidas concretas cóas que se 
· intenta avanzar p.or un_ can:iiño cara á 

meta marcada. Dentro deste conte:Xto 
· é no que hai· que incluir o acordo 
"mínimo" sobre a normativa, qµe su
pón un ponto de confluéncia, sen ex
clusivismos nen protagonismos ine
cesários; un acordo dentro da plurali
dade . e da liberdade, conscientes, 

· como se di no manifesto, de que a 
· normativa estaba criando ·desazón na 

socieqade e estaba sendo. aproveita
·da, e alentada, como arma divisória 
e cortiña de fume dos atrancos á nor
malización. 

Agora, se hai vontade de concórdia 
por parte dos poderes públicos, estes 

!cartas 

deben comezar por retificar a sua po
lítica, -substituindo a sua doutrina ·de 
-:-volvendo ás {:>alabras de Carballo 
Cal~ro- "un monarca, un império, 
un ha espada", por unha pólítica de 
pluralismo ideolóxico que respeite a 
oposición e que confie nunha unida
de flexíbel, posíbel no futuro pola de
cantación· en solucións harmónicas 
das teses en preséncia,· nengunha 
das cales pode ser obxecto de perse
cución legal ou de abafamento eco
hómiCo. 

Esta vontade de concórdia tense 
que demostrar primeiramente no 
ParlamenJo, sen que a presión na rua 
o impoña, derogando o decreto lei 
anterior. . 

PSOE e CG é hora de que leven a 
cabo as suas resolucións ·nesta maté
ria, de que demostren que os congre
~os non son só papel mollado e lior
las polo control partidário. Do PSG
EG, e o BNG, non· dubidamos que 
asumirán estas resolucións e propi
ciarán esta iniciativa parlamentária, 
tendente a rematar co feudalismo 
normativo. 

APARCAD El ROS vimento social e económico en 
base a un proxecto de paz e de 
xustícia que o povo nicara
güense tanto desexa. 

~. 

. -· ~ -. 
Desde o noso ponto'de~ta de 
estudantes de arquitectura, lo~ 
l)xanos· de toda miJitáncia polí
tica e alleos a intereses econó
micos, CONSIDERAMOS: 
1.- A construcción de aparca
deiros soterrráns no Centro 
Histórico de Lugo, sen coñtem-

Tamén se tomou o acordo de 
enviar .un telegrama ao embai
xador USA en España, conde

- nando a política belicista do 
governo dos EEUU. 

GRUPOS DE CRISTIÁNS GALEGOS 
(Ferrol) JRf\llÁNS. 

·, 0 día 
P. resentac10~ 7 

· as 
1 O de Ma•~uditório 

. plalos nunha política xeral de 
tránsito nen nun plan especial · 
de ·reforma interior é precipita
da e portanto absurda. 

. 2.- A concesión a ·empresas 
privadas de usos e dereitos so
bre terreas desde sempre pú
blicos, ~on claro perxuício dos 
intereses viciñais é-un feito de
plorábel. · 

OS EXPERTOS E A VIOLEN
CIA EN EUSKADI 

da tar~~· de Aforros 
d.a C~IX centro 
d~ V1g~, García 
cultu! coa 
garbO~·, de 
acw.ac1on_ " 

. M s1cae 
"Ars u 

CEA . " para reservar 
"0 castillo . SA TERRA 

taurante 4 A NO 
- A 1 O 30 no Res (986) 43 36 2 . . 

s ' ar ao 
praza cham . 

- . Lé1urenzo -
. pardo - Xaq~in villa res -

Isaac '?'~oldes - Rarn_on - Fdez del 
Manuel Gutiérrez: sir~ carballo 
EduardºMartínez LoP~ nde corb'al -., 
Riego~ Luis Tobí~ - ºRodríguez - P• ar 
calero -: Francisco . F águas -
xosé sesto -, ta - AntónlO r o _ .. Jenaro 
V , zquez cues, xavier castr f\Jf 
ª d paf rnas - F · nando · 

Rica_r o del Valle - .df!r - Francisco . 
MannhaS Xulio MaSI e , rcel - xan 
Vtlanov~ - Marcos V~/ca Salvador 
Mcanbtael~~~ xosé M: Bc~'é?:rb~llo 

ar _ Franc1s . 
Lorenzana . . , R producion dun 

foto_graflaAs :~::~!J~e-Bó~eda como . 
diáflO de · : 

. 3.- A destrución do Património 
Histó'rico Artísti.co e arqueoló
xico en aras dun progreso mal 
entendido é un feito próprio 
doutros tempos, cando os inte
reses económicos e a incultura 
das diversas corporacións pri
vaban sobre o benestar das 
xentes e incluso a própria his
tória. 

Conservar estes restos, lonxe 
de convertir a Lugo nunha ci
dade-museu, engrandeceriaa 
para orgullo dos seus habitan
tes actuais e futuros. 

Solucións para iso hainas. 
Mostras diso encontrarémolas 
en países como ltália, Exipto, 
Grécia, Cataluña, etc .. · onde 
moitos dos seus núcleos de po
vóadón, desde os grand~s 
como Roma,_ Atenas, Alexan
{:iria etc ... , até centos de . cida
des menores, conviven co seu 
pasado sen por iso deixar de 
seren modernas. 

Os alunos da Escola Técnica 
Superior de Arquitectura de A 
Coruña querémonos oferecer á 
Alcaldía e ao povo de Lugo 
para .estudar alternativas e· pro-

, postas para o futuro da bimile
nária Lucus Augusti. 

ALUMNOS DA ESCOLA TECNICA SU· 
PERIOR DE ARQUITECTURA 

(A Coruña) 

SOBRE LIBIA 

Grupos de Cristiáns Galegos de 
Ferro!, reunidos nunha celebra
ción eucarística programada en 
tomo aos "cam_iños pola Paz", 
continuación doutras que xa se 
levaron a cabo, decidimos soli
darizármonos · co · povo líbio 
contra as agresións ianquis, ta
mén co povo de Nicarágua que 
ven a sofrer as ameazas e as 
axudas económicas aos con
·tras, i_rrípedindo asi o desenvol-

A non ser ---<:;ousa probábel
que exista unha parte secre
ta,reservada ás cacho_las pen
santes e tácticas, o señor Arza
llusnon vai poder clarexar as 
suas dúbidas sobre a utilidade 
e efeitos da tortura, un dos ob
xectivos (1) que reservaba á co
misión de "expertos", na sua 
análise sobre a violéncia en 
Euskadi. 

De todas maneiras e como é 
normal, pasto que eles mes
mos conforman e calificaron a 
tal comisión, o informe emitido 
coincide no fundamental coas 
posicións do PNV e ademais -
nunha proibición investigado
ra- explicp que a negociación 
non pode ser descartada (como 
posición metodo~óxica, claro). 

Os "expertos" (expertos 
aleccionado'res e estudosos da 
GTAN, especialistas no pecu
liar reservado constitucional da 
Aiemaña Federal, cualificados 
coñecedores do problema ir
landés, ... ) escreben o seu nome 
en inglés -no que, adema is do 
desenvolvimento das - virtuais 
capacitacións estatutárias, pre
con~an unha necesária e 
exaustiva investigación socio
lóxica e psicolóxica dos ten.á
menos que reducen a militán
cia de ETA e suxiren o ensino 
.á povoáción da resignación 
como conduta -previo adou
trinamento sobre a imposibili
dade táctica da independéncia 
e consecuente inutilidade dos 
esforzos realizados con este 
obxectivo (será esta a resposta 
en clave do señor Arzallus?). 
Aconsellan, ·tamén -índice 
acusado do fondo coñecimento 
da realidade euskaldun- qu~ 
se crien museus dedicados ao 
bas.co. Alianza Popular amosou · 
o seu máis firme apoio. Para 
acadar estas condusións, ade
mais de cat-ar o txaboli de Ge
taria, as kokotxas en Arzak.e xi
rar a vixita á -basílica de Loyola, 
conversaron coas forzas parla
mentárias en cativo, HB, -non 
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fai considerada como tal, mos
trando asi o seu entendimento 
particular da representación 
popular que só parece ser tal 
se acata o estado das causas 
tal cal é. 

O custo económico da for
mación e traballos da comisión 
non foi revelado, pero os de
sembolsos efectuados polo 
"Goberno" Basco deuse por 
rendábel unha vez coñecidos 
os seus resultados. Do mesmo 
xeito pensa a Consellaria de 
Sanidade da Xunta de Galicia 
que contempla a posibilidade 
de encarregar á comisión un 
estudo en relación entre a po
breza das transferéncias áuto
nómicas e o alcoolismo violen
to da xuventude. Polo seu inte· 
rés a Generalitat de Catalunya 
valora unha petición de análise 
sobre o "asunto" Banca Catala· 
na, a xudicatura española e a 
violéncia en Lleida. Continua
rán informándonos... até que 
nos cansemos os suficientes. 

(1 )... "pero queremos que 
nos talen das cousas. E non 
das cousas remotas, senón das 
máis próximas. Que efeito 
produce a utilización da tortur~ 
ou da guerra suxa. Se contn· 
bue realmente a dominalo ou a 
darlle credibilidade". Deia 2 
Xuño 85. 

P. ·PENOUTA 

. somos coñecido~ 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en libros 
gal egos 
e portugueses 

Repúbli~a 
de El-Salv~dor, 9 

Tel. .56 58 12 
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os ex12ertos consideran gue é \.mha n6va P-raga -- . 

O porque das· -prantacións-de_ soxa 
Plaga número un: un dia houbo un rei que 
rnandou cortar miles e mile~ de carballos para 
facer unha armada. Plaga n~~ero dous: ,~s 
castiñeiros, sustento da ma1ona das familias 
galegas, son atacados por unha peste. Plaga 
número tres: o ditador mandou roubarlle os 
montes viciñais ás parróquias e plantou piñeiros 
e eucalitos. Plag~ número catro (a pon~o de 
chegar): os americanos buscan terras v1r~es que 
produzan con menos custes que as suas, pensan 
e~ Galiza e deciden plan~ar soxa nos m~ntes . 
comunais. Os expertos din que a causa disto va1 
quedar desertizada gran parte de Galiza. 

Máis de 26 mil ~ectáreas de te
rrenos comuna1s galegos .~an 
ser ocupados por plantac1ons 
de soxa, no comezo du.nha 
operación q~e, para p~rt1~fos 
políticos nac1onal1sta_s, sin~1c~
tos agrários e ecolox1stas s1gn1-
f)ca,,unha "nova plaga para Ga-
l1za . . . , . d 

Fan esta af1rmac1on partin o 
de que o cu.ltivo int~nsivo d~ 
soxa, ao estilo amencaf!O, va1 
deixar totalmente desertizados 
e inservíbeis estes terrenos co
munais. Como base desta con
clusión poñen o exemplo de 
que a tercei ra parte do chan de 
EE.UU. está desertizado, e para 
facelo producir ha_i que investir 
grandes cantidades en abonos 
químicos, que fan estas explo
tacións irrendábeis. Esta situa
ción, exposta po!as Nación.s 
Unidas, leva a mo1tos granxe1-
ros á ruina. 

dosós coinciden en que estas 
repovoacións están a deserti
zar os nosos montes. 

O cultivo da soxa, de forma 
intensiva, acentuará a deserti-

. zación pois aos efeitos de mi
neralización e esquilmamento 
das terras, vanse sumar a con
taminación nos regatos e rios, 
e o seu efeito neutros campos, 
polo uso destes abonos quími: 
cos, mudando ademais o eco
sistema dos montes, coa sua 
vital influéncia na fauna e nos 
animais domésticos. 

OS MELLORES MONTES A 
UN PRECIO IRRISORIO 

A todo isto hai que engadir que 
estas empresas, Soygasa, Soja 
de Galicia S.A. e Proiec Galicia 
S.A. están a ocupar os mellares 
montes comunais de Galiza, os 
máis produtivos, que en moi-

tos casos xa estaban a prado 
outravolta despois de desinz~r 
piñeiros, eucalitos, toxos e xes
tas, por espácio de 8 anos, que 
é o tempo- polo que firmaron o 
contrato. 

Pasarian ademais da man do 
Estado, a man particular, e ade
mais polo prée:io ridículo de 
300 pesetas ferrado/ano. Este 
précio, ademais de ser moito 
máis baixo que os arrenda
mentos que 'Se dan nas dístin
tas parróquias de Galiza, hai 
que ter en conta que unha hec
tárea de -pasto alimenta a unha 
vaca, que pode chegar a produ
_cir 4.000 litros de leite por ano, 
o que equivale a 120 mil pese
tas, sen contar, os tre·s mil qui
los de esterco que, segun.do a 
F.A.O., equivalen a 150 quilos 
de trigo; rendimento moi supe
rior. ás seis mil pesetas que pa
gan estas empresas por hectá
re·a. 

A XUNTA POTENCIA ES
TAS PLANTACIONS 
O cultivo de soxa por empresas 
americanas está a ser potencia
do pola Xunta de Galiza que 
chegou a un acordo para entre
gar os montes decruados a em
presas para que estas fagan a 
sementeira, a supervisan os 
proxectos dos que até agora xa 
foron apresentados 12 (ver ca
dro). 

Os sindicatos agrários, parti
dos políticos e comu.nidades de 
montes de diversas parróquias, 
reclaman que se lle dé o mes
mo trato a aqueles viciños que 

queiran pá"r en transformación 
os montes por si; que sexa ta
mén a Xunta quen os decrue. 
Pergúntanse porque a estas 
empresas foráneas se lles dan 
estas axudas · e non se fai o 
mesmo cos viciños asi como se 
existen alguns "intereses ou 
chanchullos detrás'.'. 

Moitas veces o enfrentamen
to chega aos mesmos viciños, · 
pois uns son partidários de 
arrendar o monte e outros né
ganse. O conflito prodúcese 
moitas veces entre os viciños 
dos lugares máis perto do 
monte en cuestión, que son os 
quemáis o usan, e aquel.es aos 
que l.les queda lonxe ou que 
non teñen vacas, pois a estes 
últimos tanto lles dá ao nG>n ter 
para eles, hoxe por hoxe, mo"ita . 
utilidade os montes comuns. 
Ao tomarse a resolución por 
votos, moitas veces o acordo 
non é o máis racional nen o 
máis interesante para os vici
ños todos. 

Un dos enfrentamentos 
maiores estase a dar en Begon
te, reunindo as características · 
anteriores expostas e coas mu
lleres das aldeas próximas 
como protagonistas, ao impe
dir o traballo da maquinária. 

Os enfrentamentos a bon se
guro que irán en aumento, e ta
mén a · oposición de · todos 
aqueles que veran polos intere..: 
ses de Ga!iza, pois dentro duns 
anos, cando se vexan os verda
deiros efeitos xa será demasia-

,do tarde. 
A: EVRE 

Foi precisamente esa desert!
zación o que levou aos ameri
canos a buscar terras virxens 
que foran altamente produtivas 
e con menos custes que as 
suas. A estas terras intentaran
lle tirar todo o zume posíbel no 
menor tempo, ou polo menos 
nos oito anos que dura o con
trato. Utilizarán abonos que mi
neralizarán a terra. Romperase 
asi tamén o equilíbrio ecolóxi
co de boa parte dos nosos 
montes, por máis que os ecolo
xistas non se manifesten taxati
vamente contrários ao cultivo 
da soxa en GaUza "se se reali
zase dunha maneira racionali
zada e a base de abono tradi 
ciona l que non deixe a terra es
quilmada e improdutiva dúcias 
de anos". 

Os montes galegos, primeiro repoboados con piñeiros e eucalitos, agora van sofrer a explotación intensiva da 
soxa. 

DOS EUCALITOS A SOXA 
Pero a explotación pola agricul
tura biolóxica, ou tradicional, 
non vai acorrer, pois ás empre- · 
sas extranxeiras, impórtalles 
moi pouco o estado do campo 
galega cando elas teñan saca
do o benefício suficiente. Com
paran a aparición do cultivo da 
so.xa coa repovoación -indiscri
minada de eucalitos e piñeiros, 
que ocuparo!"l os montes gale
gas onde antes pacian miles de 
vacas. Esta repovoación fores
tal montada en base a que as 
terras galegas permiten o mei
rande crecimento arbóreo de 
Europa e con axuda da ditadu
ra franquista, acentuou a emi
gración e mermou a cabana 
galega sensibelmente. Como 
dad·o ilustrativo podemos citar 
o caso do axuntamento de Vi
mianzo, que no censo de 1900 
figuraba con 41.000 cabezas e 
no de 1981 con só 7 .000. 

Como afirmaba Xesús Fer
. nánd~z Pita, presidente da_Coo
perat1va de Fomento" de Arbo
res Nobres, "se son tan boas 

, esa_s ár~ores, por que os de
ma1~ paises de Europa non in
tens1f1caron a plantación e nos 
deron ese 'priviléxio' a Galiza". 
Co~x~ntamente ca aspecto 

e~onom1co e sen· ter que inci
. d1r, por xa sabido, nos proble

mas dos lumes, todos os estu-

Os 
americanos 
á conquista 
dos montes 
_galegos 
Todo e'mpezou cando dei
xou de ser rendábel a ex
plotaCión dos campos dos 
EE.UU. As suas empresas, 
controladoras de vários 
produtos a nivel mundial, 
non quixeron resignarse e 
buscaron a via de seguir 
controlando o mercado 
pero en vez de que os pro
ductos medrasen en chan 
ianqui, conseguilos neutras 
latitudes. 

Foi asi como primeira
mente lle impuxeron o culti
vo dos cac_agüetes a varios 
países de Africa; gando va.: 
cuno .en América do Sul, 
ainda que sexa a base de 
esnaquizar as- selvas tropi
cais e matar aos seus mora
dores, e outros produtos 
qu.e conseguían a custes 
menores que na própria 
Nordeamérica. 

Agora parece que o turno 
lle tocou á soxa, polo que 
executivos e enxeñei ros 
americanos lanzáronse á \ 

- busca das terras idóneas. 
Alg1,.1ns recalaron en Ma

drid, empezando a compro
bar informes en "bufetes" 
especializados. 

As primeiras probas fixé
ronas en Extremadura, pero 
os resultados non foron sa
tisfatórios. Lago apareceron 
os primeiros informes so
bre este· cultivo en Galiza, 
que realizaran diversas ins
titucións, anunciando plena 
rentabilidade,· até o ponto 
que COFAN xa bateu na 

. zona de Ferrol e no ano 
1947 ·o record de produc
ción. 

Novas estudos fixéronse 
na zona de A Límia, con re
~ultados altamente satisfac
tórios. 

En vista diso constituiuse 
a sociedade "Soygasa, Soja 
de Galicia S.A. Esta empre
sa está constituída pala en
tidade "M.C~ España, LMD", 
unha compañia mercantil 
anónima, domiciliada en 
Nurberth, Pensilvania, 
EE.UU .. 

Tamén están en Soygasa, 
outros cidadáns estadouni
denses tales como o cate
drático Norton M. Mezvins
ky e o enxeñeiro da mesma 
nacionalidade Vincent 
O'Brien. 

A empresa, con capital 
social de 25 millóns de pe
setas e domicílio social en 
Santa Maria de Xeve, Pon-. 
tevedra, foi fundada en 
Xuño de 1985 e ten por Se
cretário do Consello ao abo
gado Fernando Jimenez Ló
pez, senda presidente La
mont Capelán (americano) 
e Director Xeral outro ame
ricano, H.W. Bill Niew . 

Ademais desta empresa 
agora comeza a funcionar 
outra empresa: Projec Gali
cia. A.E . 
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·Parlamento 

O Consello Consultivo-
pode ter ·máis·.pOder;·qüe a _cámara 

. De trámite pode considerarse a sesión do parlame_nto 
autonómico celebrada o 22 de Abril en Fonseca. . 
Como case sempré, o interés está centrado en 
asuntos que non tinan nada a ver coa oree do dia. 
Nesta ocasión era o adianto das eleicións xerais o 
tema estrela; ademáis, a grave enfermidade do_ 
Presidente da Cámara, António Rosón, traía 
outravolta a negociación entre CP e ~G, asi como _a 
incertidume na persoa que _ocupara este pasto s_e, 
como parece, Rosón, non pudese voltar a ocupalo_. 

Unha proposición de· lei, duas 
interpelacións ··e 4 perguntas 
compuñan á orde do dia da se
sión que celebrou o parlamen
to autonómico o dia 22 de 
Abril. Poucos pontos e de ·míni
mo interés nun país qu·e viña 
de réceber a notíeia de que se 
adiantaréin as eleicións. 

Os xornalistas desentendían- · 
se dp orde do dia e-querían re
coller a posición dos distintos 
grupos p-olíticos perante a deci
sión do.Executivo estatal:-

(Albor afirmaba que non lle 
parecía favorábel .pa_ra Galiza 
esta antecipación PQÜ? r~jra.sa
ria a~ ·negociación~ 9 'JS transfe
réncias. A Barreiro rton. lle me
recian nengun . conientário. 
Sánchez Presedo, do . .PSOE, 

. xustificaba a postura do Qober
no afirmando que _xa- se cuf'D
prira o programa e se remata
ran as leis que tiñan pensado 

-tirar. González Mai'iñas afirma
ba que CG estaba preparada e 
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anunci.aba que retrasarían o 
seu congre.so até despois das 
eleicións e, tarl)én presumibel
mente, até despois do verán. 
Camilo Nogueira declaraba 
que o PSOE escollerá a mellar 
oportunidade tratando de que 
o mal fose o menor posíbel 
para si próprio. Xosé . Manuel 
Beiras. dicia que esta convoca
tória antecipada das eleicións 
era un mero oportunismo por 
parte do PSOE, nun intento de 
acabar co seu deterioro progre
sivo e que o povo ia ter a im
presión de que estamos a ·to
que de eleicións. 

1 Mentres se -conseguían ~s~as 
deciaracións_ empezaba q l?e
s.ión e a discusión do prim.eJro 
ponto: o "debate da· toma en 

. consideración da' pr9posioión 
de lei do_ Consello Consult_ivo 
de Gali.z_a". · 

:ouecfouaprQba,da finalm.eñte 
esta proposición con ~51 votos 
a -favor (CP, P$0E e a propo
nente CG), tres ab~tencións, a~ 

do PSG-EG, .e un voto en con
tra, o do BNG. 

MAIS PODER QUE O PAR-
LAMENTO . 

No parlamento díxose que esta 
. proposición pu'ña ao Consello 

Consultivo de Galiza por enci:.. 
ma do próprio Parlamento. Nis
to coincidían Beiras Torrado, 
xustificando deste xeito o voto 
negativo, e Miras Portugal de 
CP, ainda que tamén o PSG
EG, iricidira neste ter.ria. 

Asi e tqdo aprobaron esta 
proposición ·que de non cam
biar substancialmente en comi
sión valeirará case de total con
tido ao próprio Parlamento 
pois e·ntre os recortes que pode 
propor o Goberno central, e os 
que poderá 'facer o próprio 
Con_cello, que estará formado 
segundo este anteproxecto por 
seis parlamentários e · tres re
presentantes da Xunta, sempre 
favorecerá ao partido coalición 
gobernante, anulando total
mente as minorías e pasando a 
ser" un atranco decid_ ido para os 
nacionalistas que queiran ''. co
lar" algunha leí que ronde os 
límites legais. 

Hai ainda tempo de reformar 
o proxecto ·e de adaptalo ao~ 

-intereses galegas e . non aos 
dunhas rnaiorias actua~s que 
pensan máis no control que no 

.servicio · a unha comunidade. 

Debatéronse lago duas inter
pelacións do PSG-Eg: un ha so-

bre a financiación · autonómica 
e as negociacións que se están 
a levar co Goberno central nes
te sentido, que permitiu es
trearse ao Cor:iselleiro de Eco
nomía, señor Orza, que afir
mou que tendo en c~nta as 
próximas eleicións xerais ia ser 
difícil a negociadón, afirmando 
que a Xunta defendía a non 
disc_riminación nos presupos-
tos. ~ 

A seguinte interpelación ver
saba sobre as medidas adopta
das polo Goberno galega no 
conflito de Telanosa. O Conse
lleiro Asorey, que tamén se es
treaba declarou que coñecia o 
tema (faltaría máis, cos litros 
de tinta que se teñen gastado) 
pero que a Xunta non tiña 
competéncias neste eido, pero 
ainda así que apoiarian calquer 
medida tendente a solucionar o 
problema. 

Logo viñeron as perguntas, e 
como cada un pergunta o que 
quer (máis ben o que a Mesa 
do Parlamento lle deixa) o Con
selleiro de turno tamén contes
ta o que quer polo que, afinal, 
os perguntantes mostran o seu 
desgasto, os dema is deputa
dos o seu tédio, mentres len os 
xornais, e todo segue tan claro 
como ao comezo. 

Cando chegan as perguntas 
é unha hora prudencial para, 
cobradas as dietas e qu ilome
traxe, marcharse cada un para 
a sua casa, ou entabuar algun
ha reunión. 

. A PRESIDENCIA DO PARLA 
MENTO _OUTRAVOLTA A 
DISCUSION 

. O te~a de n~merosas reunións 
-no dra 22 for o d~ Presidéncia 
do ~~:irlament?, pors .en círculos 
pol1t1cos ,c~nsrder~se moi difícil 
que Antonio Roson volte ocu
par o seu pasto. 

Coalición Popular encóntrase 
así diante da tesitura de elexer 
a un ha . nova persoa para ocu
pa~ e~te cargo: o posta que 
derxarra vacante Rosón. 

Empezaron asl, outravolta 
as presións dos diversos secta~ 
res P.opulares. Agora aparecen 
candidatos que, nun comezo 
esperando o cargo de canse~ 
lleiro, rexeitaron ·a proposta. 

Pero, ademais, hai que con
tar con Coalición Galega, pois 
parece meridianamente claro 
que o PSG-EG non vai ter a 
mesma posición que mantivo 
ao propiciar a eleición de Ro
són, un dos seus ga rantes do 
labor parlamentário. 

Albor tenta atraerse a CG e 
colocar na presidéncia a un 
home da sua confianzar pero 
os " coagas " pretenden po lo 
menos un pasto na Mesa, co 
que CP, de non ascender a al
gun dos actuais m embros, que 
non parece probábel, teria que 
cesar a algun no seu posto, co 
que isto sign ificaría en nego
ciacións e contrapartidas. 

Pero non va i ter outro remé
dio que chegar a un acordo con 
CG, ou polo menos cun sector 
pois o sector galeguista pode~ 
ria tentar vol tar aos "pactos do 
Goberno de Prog reso", como 
forma de castigar a CP e de im
par as suas teses no partido. 

E, o que é ainda pior, detrás 
da esquina as eleicións. 

A.E. 
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22 de Xuño, · eleicións 

Agora. tócalle / 
á · modernidade 
Poucas valoracións novas 
se poden facer xa sobre a 
convocatória antecipada . 
dos comícios ao parlamen
to español. A consolidación 
bipartidista e o "repetimos" 
que xa pregoa o PSOE non 
pode deixar de lado at~nder 
ao t ramposo mecanismo 
constitucional que permite 
que unha decisión. persoal 

·-cando menos formalmen
te- lexitime colocarse a co
badazos nos primeiros pos
tos de saida, dar o pistoleta
zo e sair correndo denantes 
que os mais fiquen ainda 
pondo as zapatillas. E só 
ademáis para garantir unha 
maioria absoluta que, por 
outra parte, e diante das ga
doupadas que se dá entre si 
a direita nominal, estaba 
plenamente asegurada ain
da en Outubro, se ben nen 
agora nen despois se poda 
prever tan escandalosa 
como a do 1982. 

A provisoriedade das cá
maras e do poder lexislati
vo, a incertidume e o des
creimento que provoca o ir 
e vir de políticos facendo 
"manning", a machacone
ria de megafonias e o asula
gamento de propaganda 
comercial-política nas pan
tallas de t elevisión, esta vez 

o ·PSOE co da "modernida
de", levan · perigosamente 
aos cidadáns do estado a 
un permánente estuppr e 
pasividade. O 22 de Xuño 
eleicións. Pois ben, vale. 
Tanto teria un mes antes ou 
despois, por máis que a 
contínua posta en marcha 
da maquinária eleitoral mu
tila, xa antes de nascer, cal
quer intenta sério de facer 
conciéncia das · organiza
cións que non son do po
der. Especialmente, a nivel 
de Estado, a consolidación 
do voto negativo da OTAN 
arredor dunha alternativa 
eleitoral, para o que xa fora 
hábil a convocatória do re
ferendo na fronteira final da 
lexislatura. Cos resultados 
máis coñecidos de antemán 
que nunca desde o 1977 xa 
só resta por saber se algun
ha axéncia de publicidade 
logra miragres. 

En Galiza a continuar en 
indefinida "suspensión de 
poder", con batallas inter
nas, acomodación nas pol
tronas, eleicións e vaca
cións de verán. Todo moi 
ben. Ah! Fraga xa dixo na 
rádio que "Barrionuevo se
ria un bon ministro do Inte
rior nun goberno de coali
ción" . XAN CARBALLA 

Galiza paralizada 
Cada líder galego da direita ten 
a sua sigla-parettla esperando 
para apresentarse no baile polí
tico despois das eleicións xe-
rais. ' 

Todas son moi parecidas na 
forma, e diria que até no fon
do; todas levan a " G" de Gali
za, e antes, "Converxéncia " , 
"Unión", " Unidade" etc. con 
"de" ou con derivados de " Ga
liza". 

Enrique Marfany ten rexista
da a "sua" desde hai tempo, en 
contacto con Cacharro, Vitori
no Núñez, e tentando que Ma
ria. Vitória e Augusto Assia 
va1an no seu " carro " . Pero Vi
tori_no xa andou " ligando" , pri
~e1ro con AP, lo~o con POP; 
pica dun lado, pica no outro 
mentres segue cun partido fan
tasma, os "Centristas de Ou
rense". 

Albor tamén ten a sua sigla 
rexistada, si, Albor. O que non 
s~ sabe é quen será o cortexo, 
~en o seu apoio. Tíralle os "te
J?s" a direita "coaga", intent'a 
filtrarse perto de Franqueira 
por médio de Atanes Romero, 
e tenta convencer a Díaz Fuen
tes para seren comp~ñeiros, 
polo menos, de viaxe, ainda 
que .o fagan con "noivas" dis
tintas, pero que ben podian 
comparti r chegado o momen
to. 

Rosón tamén ten a sua, pero 

polo menos non está para nen
gun baile; mentres Barreiro 
pensa que, chegado o momen
to, xa encontrará acomodo "en 
calquer partido do PSOE á di
reita" , entregándose coa sua 
provincia. 

Mentres tanto a vida política 
galega está totalmente colap
sada. A Xunta non se atreve a 
apresentar nen os presuJ:)ostos, 
nen nengun proxecto de env.er
gadura. Entre o próprfo Gober
no hai múltiples diferéncias e 
recelos pois non saben cal será 
dentro duns meses a sua com
pañia, quen seguirán xuntos e 
quen estarán enfrentados. 
" Que forzas7, que siglas pacta
rán un goberno na Xunta? 

Todo está á espera das elei
cións xerais para conformar 
definitivamente o mapa políti
co galega. Mentres tanto de
móstrase que os partidos polí
ticos non nacionalistas non te
ñen unha dinámica própria en 
Galiza, que están a expensas 
dos resultados no Estado, que 
a política galega está supedita
da totalmente á política estatal, 
ainda nos máis pequenos ava
tares, e como ·non chega un ha 
autonómica para imprimir 
unha dinámica diferente. 

No entanto os problemas 
cruciais esperan. Até Setembro 
moi poucas cousas quedarán 
claras. A.E. 

· A~resentou a ·süa-valoración da vqlta aó ·Parlamento 

O . BNG . anúnci8' que df! seguir 
asi . as cousas as. propOstas faranaS · 
as organizacións de base próximas 
atralté~ da . com.isión de petición 
O Bloque Nacionalista Galego 
revelou nunha roda de prensa 
a sua valoración do traballo
parlamentário realizado nesta 
lexislatura, afirmando que se........
se segue a rexeitar a discusión 
no pleno das mocións e propo
sidóns non de lei "serán as or:
ganizacións s~ctoriais (sjndfca
tos, Adega, Comisións de afee- -
tados, etc.) os que apresenten 
os asuntos através da comisión 
de peticións". Esta medida po
de ria colapsar en parte o traba
llo paclamentário segundo se 
está desenrolando "agora, con
vertendo ao parlamento só 
nunha caixa de resonáncia. 

Esta medida seria tomada, 
segundo explicaron )(osé Ma
nuel Beiras, Bautista Alvarez e 
Encama Otero, "en vista de 
que moitas das mocións apre
sentadas polo BNG á Mesa do 
Parlamento négase pasalas ao 
pleno,. discutíndoas en comi
sión, onde teñen moita menos 
incldéncia". · 

Segundo os representantes 
do BNG, o critério seguido non ' 
ten nada a ver coa importáncia 
das iniciativas parlamentárias, 
posto que pasan ao pleno al- . 
gunhas que teñen menos inte
rés, ainda das do próprio _BNG, 

e rexeitan - outras de auténtica 
transcendéncia social, co·mo é 
o caso do problema dos enco
ros. 
· Explicaron tamén na mesma 

roda de prensa os critérios que 
está a seguir o J3NG no seu tra
ballo parlamentário, pondo 
como principal o da incidénCia 

. social, esclarecendo que as 
proposicións realizadas sonlle 
explicadas lago aos afectados 
.para tom~r as medidas oportu- , 
nas. · 

Seguindo esta filosofia, da 
calidade e non da cantidade, o 
BNG afirma que non formulan 
nengu.nha pregunta, pois "ere
mos que non pag;;¡ a pena, polo . 
momento, perguntar nada, 
pois o Goberno Autonómico 
ainda está empezando, polo 
que se escudan nisto", yolcán
dose nas interpelacións "para 
que haxa deb~te e para que os 
demais grupos parlamentários
podan intervir e coñecer a opi
nión pública as suas posi-
cións". · 

O BNG anunciou que o que 
máis vai apresentar son ;,pro
posicións non de lei", nas · que 
"realizamos un enorme esfo-rzo 
para que sexan exposicións de 
motivos sexan unha anális.e 

·pormenorizad.o do asunto a tra
tar e non como os demais gru
pqs parlamentários, que o úni
CQ que fan é unha declaración 
de intencións para sair do 
paso". 

Afirmaron que proposicións 
de lei só apresentarian en ca
sos importantes para demos- ' 
tr?ir cal seria a filosofia do BNG 
e como· se poderia conseguir 
mellorar a situación se hoube
se . un . autogoberno real, decli
nando estar dispostos a apre
sentar textos e sometelos - a 
·consensos ou compadreos fóra 
de toda léxica política e contrá
rios "aos intereses do pavo ga-
lego" . · · 

Por último afirmaron que 
quedou demostrado nestes 
meses ' de actüacións como a 
análise que facia. o BNG era co
rrecta, ao soster que na pasada 
lexislatura, de estar no parla
mento, non recebirian o mes
f!lº trato que outr"as forzas polí-: 
t1cas, cor:no ben se ve ·agora, e 
cómo no parlamento pouco im
PQrta:-a razón ou non, senón os 
pOSICi-Oñar:nentos políticos, que 
fan que en iniciativas do BNG, 
haxa pontos que os apoien o · 
PSOE e outros que os apoie 
CP. · A.E. 

Múltiples movilización.s · en apoio a líbia 
Desde o momento en que se coñoceu o ataque nordeamericano a Líbia, foron- moitas as aé:cíóns de 
repulsa que se mostraron en Galiza. ~ ' · · 

Ao dia seg~inte na faculdade de Económicas suspendéronse as clases, e houbo asambleas noutros 
centros de ensmo. Pola tarde, tamén en Compostela, celebrouse un ha manifestación con ináis de1 500' 
persoaL . . ~ · 

V~go tivo a manifestacióm rriáis~ num·erosa celebrada en Gal iza, con máis de 1 ~000 persoas, ao dia .. 
segumte do ataque. . 

Os-comunicados dos parti~qs . nacionaristas .e de esquerda sucedéronse condenando a intervención. 
O .BNG tentou,1. sen conse9u1lo, que se reurnse o Parlamento para tomar medidas diante da agresión -

amencan~. O PSu-EG anuncio'-! a apre~entci~n dunha moción parlamentária. . . 
. O rexe1tamento galego tamen. se ev1denc10':! en forma de pintadas nas ruas. . . · 



--..--~-------------·O conflíto de Lí-bia--..~ .• ~-------:-------~-....;..___ 
.· OPlDlOD 

O f2ªf2el dos meios de .comunieación -- . 

Campaña anterior. As .b~ses 
·americanas 
·en «3aliza 
,xogaron 

P.ara · xustificar a acció.n 

un papel 
importante º 
Segundo expertos milita
res, as bases que os USA 
teñen en Galiza xogaron 
ur:i p~pel importante para 
o bombardeo que os 
avións amerkanos saídos 

·de Inglaterra efectuaron 
sobre Trípoli. - . 

' . 

r· 

1 La arruga es bella', Gaddafi 

Nas s€manas antedÓres ao ata
que nordeamericano contra Lí
bia, os meios de comunicación . 
oc.identais levaron a cabo unha 
forte campaña, poucas veces· 
observada, para xústificar o 
posterior bombardeo. 

Atentados que·, moitas véces 
foron inducidos pola CIA e por 
grupos de extrema direita, 
como se ten posto de manifes
to noutras accións similares 
dos USA. 

Foron as instalacións de 
Estaca· de Ba'res e a do 
Barbanza qu~n guiaron 
aos aparatos no seu per
corrido e as ·que garanti
ron a comunicación cos 
postes de mando estadou-' 
nid,enses. 

Estes mesmos especia
listas afjrmaron qu~ nesta 
ocasión quedou claramen
te demostrado, por se. al
guén tiña dúbida, o de que 
son· bases americanas ·e o 
de . que ªconxuntas" é 

Aponto isto logo de trascorri
das case oitenta e duas horas 
da agresión imperialista última 
e non derradeira. Minto. Nesta 
invernalmente traidora mañan
ciña deste venres de primavera 
no que · escrebo ia esquecer 
que ainda antonte, ao anoite
cer, o líder do Sindicafo de 
Obreiros do Campo andaluz 
Francisco . Casero -de visita 
alén Mare Vostrum, ianquis
info'rmaba a Televisión de que 
os F-non sei cantos nordeame
ricanos voltaban a excrementar 
sobre Trípoli as suas teces de 
morte. Tanto ten. Acontece.que 
a estas baixuras da "crise" ain
da non sei cántos morreron no 
"escarmento" reaganiano a tri
polenses e bengasies (?). Haí 
un pedazo puxen a rádio e de 
Líbia só puden _ouvír talar en 
francés. Só sei que. non sei 
nada. 

estado informativos na sua 
contra. Armade como Cebrián 
e Calviño mandan aos comités 
revolucionários libios, e que se 
maten. E cando o coronel saia 
en pantalla deixándovos en ri- · 
dícula evidéncia para os que 
sabemos pechar o periódico e 
apagar o televisor a tempo 
dous consellos: rigorosa repor~ 
taxe áudio-visual sobre a moda 
militar Gadaffi e, sobretodo 
fincapé, moito fincapé en qu~ 
Muamar dixo vía satélite que a 
atitude de España e Fráncia no 
tomate fora "honorábel". Cura 
en saúde. Non vaia ser o demo 
con Alá. 

. Preparar a opinión pública 
dos EE_.UU. e de E1,1ropa, par~ 
que o rechazo fose o menor . 
posíbel era ~n dos obxectivos 
estratéxicos máis importantes. 
do estadounidenses. A data do 
ataque dep~ndia sing~larmen
te do estado de sensibilización 
da maioria da povoación,. 

Pero os "papagaios" de todo 
o mundo afirmaron unha e ou
tra vez todo o que a .Gasa Bran-
ca ditaba ~ · 

Despois do ·ataque estes · 
. mesmos meios · serviron para 

propagar rumores interesados 
en forma de ·notícias: morte de 
Gadaffi, fuxi.da, terimento, in
tento de golpe de est.ado, rebe
lións populares, tiroteos, etc., · 
todo moi na liña intoxicadora e 
dos intereses ianq_uis. 

.pura invención, pois se
gundo afirrñou o presiden
te González, él intefrouse 
por unha axéncia, cando 
estas bases tiñan que de
tectar os avións, ainda que 
non quixesen porse en 

· contacto con eles. 

Foi por iso polo que os 
meios de comunicación inclui
ron como o prato máis forte da 
sua información as "accións te
rroristas", implicando invaria
belmente aó líder lfüio (a el en 
persoa, nen sequer ao seu réxi
me) en todos eles, ao' mesmo 
tempo que lle adxudicaban os 
epítetos máis descatificadore·s. 

Neste aspecto, o papel · dos 
mass media españois xa foi ·de
nigrante, até o ponto de_ que 
eran os co·rrespondentes en 
Nova lorque e Washington os 
que daban as notícias sobre ·o · 
que ocorria en Líbia. , Todo un 

Por outra banda, pesca'
dores galegos manifesta
ron a A NOSA TERRA que 
os avións pasaron clara
mente por. águas galegas·, 
pois cando se encontra
ban faenando a menos de 
12 millas da costa (todas 
as manifestacións recolli
das . en Vigo) ouvi.ron bruí
dos de aeronaves que, ain
da que ian altas, pasaban 
perto deles, quer dicer, 
case pQr riba. · A.E. 

Especula, que algo queda. 
Ou ainda que non fique máis 
que a vosa tóxica estupidez. 
Facede de Gadaffi urr "mis
sing" por desexo próprio. Or
ganizádelle, a golpe de rotati
vas e de pul§adas televisivas, 
unha boa ristra de golpes de 

Hai pouco máis dun ano que 
Constantin Chernenko caía 
abatido pola pluma e a verbo
rrea dos enviados especiais 
ocidentais a Moscu. Daquela, o 
noticiábel do acontecer na 
URSS era, para prensa escrita, 
rádio e televisión, o gaván de 
astracán do previsíbel sucesor 
Gorbachov e o pucho de pel de 
foca da sua dona Raisa . Agora, 
a moi poucas horas do crime 
nazi dos USA, de Ubia xa non 
interesa nen a morte. Somente 
o uniforme de Marechal de Ga
daffi. HERNAN NAVAL 

·síntoma evidente. · 
A.E. 

estado crítico 
XESÜS VEGA . 

Polo camiño que leva, Felip,e González 
pode estabelecer unha nova escola 
nas técnica~ de representación teatral. 
$hultz dt·qae foi. informado ·por Wal
ters pero el afirma que n~n sabia 
nada. O avión que chegou .a Rota para 
ser reparado? Seguía sen saber con 
exactitude pero tiña a -"impresión" de 
que non participara no ataque a Líbia. · 
Relación· entre a OT A:N e a acción mili
tar nordeamericana? Neste caso, a · 
sua seguridáde era t.otat: non teñen 

Ridículos e_ cómplices 

-nada a ver un ha cousa_ coa outra. · 
.Alguns comentaristas sosteñen a ,· 

tese de que os dirixentes da CEE pre
feriron xogar o papel de parvos desin
formados para non ter que asumir o 
de cómplices conscientes. No caso de 
qoe isto fose certo, o comportamento 
de Felipe González · mereceria unha 
m~nción .especial. Ninguén como el 
tencionou agachar a visita do enviado 
especial .de Reagan. Ninguén chegou / 
ao extremo de afirmar que se inteirou 
da agresión contra Ubia através das 

· axéndas de prens·a. O ridículo colecti
vo protagonizado polos governos eu
ropeus tivo a ~ua máxi.ma expresión 
en Madrid. . 

Agás o caso de Marg~r.et Thatcher 
non houbo nengun diri.xenté da CEE 

.tan prudente co governo · Reagan 
como o presidente espafrol. A sua dis
. crepáncia coa . Administración dos 
USA resideu na funcionalidade do 
método utilizado: non está de acórdo 
porque non é. L!n xeito eficaz. de con
seguir o obxectivo pr:etendido. Non se 
critica o bombardeo polo que este ten 
de violaCitm descarada das máis ele
mentais normas de direito internacio-
. . 
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com consecuéncia da agresión militar 
nordeamericana. Máis áinda: a agre
sión é realizada grácias ·ao apoio 10: 
xístico proporcionado por diversas · 
bases USA lnstal(:ldas en Europa. O 
Estado español pagou aquela -famosa 
"cuota parte de responsabilidade na 
segl;Jridade comun" que -gostaba re- . 
pefir González: os radares e sistemas 
de comunicacións das bases auxilia
ron aos avións que bordearon a·Pení
sula e as inStalacions de Rota -por 
certo: por que non utilizaron Gibral- . 
tar?- serviron como obradoiro de re
paración dun F-111 que tiñ_a parti~ipa~ 
do no. ataque.E para comp!etar a cola
boracrón, só recursos turísticos da 
costa mediterránea foron ofe'recidos . 
aos fatigados guerreiros USA. Men
tres os míseis descansaban nos bar
cos fondeados en Mallorca ou en Má
laga, os· xefes da VI Frota baixaron a 
xogar unha part,Ída de ténis ou a to-

. mar l:Jnha copa. O ministro .de Trans
portes xa poqe . estar contento con 
este medre do turismo de "qualité". 

Moito máis cedo do que ·ninguén 
·podia imaxinar, aquela vitória m~méd
ca do 12 de Marzo demonstrou a fra
xilidade política que levaba no' seu · 
seo. o "non" adq,uire hoxe a sua ver
dadeira dimensión histórica: xa non 
se trata de reivindicar un ha _ "vitória· 
moral" . senón de constatar a perfeita 
sintonia producida entre a realidade 
dramática destes dias e os argumen
tos que fundamentaron ·a alternativa 

· nal nen polo que supón de prática 
consumada dun terrorismo de Estado. 
Felipe González· non f.oi, nas su as pa
labras, máis belixerantes que o fran
cés Chirac ou o alemán Kohl. E se 
comparamos a sua tnoderación coa 

. reacción de Adolfo Suárez, concluire
mos que este case parecía un antiim
perialista visceral cando se lle ocorreu 

· cuestionar as relacións de servidume 
que se estabelecen entre os USA e os 
demais membro·s da OTAN. 

O especial ridículo asumido polos 
dirixentes do-P$06 ten a sua explica
ción última. na proximidade física e 
política do 12 de Marzo. Ainda conser
vamos as páxinas publicitárias a favor 
do "si", .Realiz.ar, agora, un ha nova 
leitura das mesmas pode provocar 
unha interesante· mistura qe regocixo 
e indignación: " A seguridade euro
pea está baseada na Alianza Atlántica. 
Se a seguridade de Europa é a nosa 

. participando nas decisións que nos 
afectan ... rachar coa Alianza 'Atlántica 
poderia afectar, en moi poücos anos, 
á nosa forma de vida como cidadáns; 
cria-nos . problemas sen nengunha 
vantaxe a cámbio ... Co 'si' é as~gurar 
a nosa modernización e a nosa pre
séncia activa no mundo ... Votar 'si' é 
a contribución 'máis eficáz · á_ paz e á . 
distensión ... " 

Eficácia. Velaquí a cuestión. Trinta 
e tres dias despois da vitoria do "si", 
o mundo coñece o momento -de 
maior ten.sión das últimas décadas 

da neutralidade para o Estado espa
ñol como opción alternativa ao alinea
mento co bloco militar atlántico. 

Hai tempo que o governo de Felipe 
González substituiu a prática da auto
crítica por unha espécie de chularia 
exibicionista. Non cabe esperar, pois, 
nengunha rectificación na sua política 
otanista. O que corresponde agora é 
a coñecida "fuxida para adiante": 
descobrir que o "terrorismo" é o ver
dadeiro culpábel de todo e inventar 
esa nova e curiosa clasificación de 
"países nos que existe un clima que 
pode favorecer o terrorismo", "países 
que apoian e prestan axuda", "países 
que impulsan accións teroristas atra
vés de organizacións amigas"·e "paí
ses que executan directamente ac
cións de terrorismo". A división de -
funcións é perfeita: Reagan utiliza as 
armas e a CEE actua diplomaticamen
te. 

Esta nova· "cruzada antiterrorista" 
pode plantexar, a corto plazo, cúes
tións xurídicas de moito interés. Su
poñamos que se confirma a · recerite 
denúncia feita _en Antennne 2 por un 
funcionário policial segundo o cal o 
GAL é unha criación de diversas auto:. 
ridades do Ministério do Interior. De· 
ser así, en que categoria de ·países 

- sospeitosos de avaliar ou praticar o 
"terrorismo" entraria o Estado ·espa
ñol? Que sancións tomarían os mem
bros da CEE tendo presente que un . 
deles seriaz xuíz e parte? A enverga
dura do prob.lerna é evidente. Son as 

· servidumes de' non ·actuar tal e como 
fai Reagan. El ten as cousas claras: el 
é John Wayne e os· demais somos ín

, dios noxentos que debemos aprender 
a viver sob as suas ordes. 
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Terrorismo, Líbia e arbítrios imperiais 
. . . . . ~ . . ~ ~ ~ " . 

. . 
Nos últimos dez anos producíronse en todo o mundo . 
cerca de 6.000 atentados con máis de catre mil 
mortos. Faleceron menos de tres.centos .' · 
estadounidenses. Nese mesmo inervalo, só nos 
EEUU foron asesinados - sen que intervise _causa 
pol ítica- 200.000 persoas. , · 

O' actual episódio 1 íbio nordeamericano, escalado 
co bombardeo de Trípoli e Bengasi, marca un fito, o 
da intervención directa do máis po,deroso estado do. 
mundo,_ nunha das zonas máis conflitivas QO planeta 

FERNAND9 CARBALLA 

Esta gravísima situación nas- . 
ceu hai perto de_ cen ano~, c~a 

· criación de Mov1mento Sionis
ta (M.S. ), a raíz dun congr~so 
mundial celebrado en Basilea 
en 1897. Cando en 1917 o líder 
sionista Chaim Weízmann esta-· 
belece a sede central do M.S. 
en Londres e outorga o seu 
apoio ás poténcias aliadas,. os 
británicos, en contrapartida, 
dan o seu beneplácito á futura 
criación dun Estado en Palesti
na como "fogar" para os xu
deus. A " Declaración Balfour" , 
ministro de AA.EE. británico, a 
lord Rotshchi ld, presidente da 
Federación Sionista, na que se 
aproba esta idea, inícia a emi
gración masiva a Palestina, ,gue 
alcanza enormes proporc1ons 
coas feroces campañas antise
mitas de Hitler nos anos 30. En 
1883 había 24.000 hebreus en 
Palestina. Para 1946, a povoa
ción xudea nese território aca
da as 700.000 persoas. 

ISRAEL, PARTO CON DO
LOR 
En 1931, un grupo de sionistas 
de extrema direita criaron o lr
gum, organización terrorista, 
cun doble obxectivo, obter a 
expulsión dos británicos de Pa
lestina -para eles xa Israel- e 
eliminar a resisténcia dos po
voadores palestinos, árabes, 
por calquer meio que fose ne
cesário. Destacado líder deste 
grupo armado foi Menahem 
Begin, futuro primeiro ministro 
do Estado israelita e o que deu 
a arde de invasión do Líbano 
en Xuño de 1982. Desde as pri
meiras bombas nas oficinas de 

imigración impostas en Febrei
ro de 44 en Haifa, Tel Aviv e 
Xerasalém até o enforcamento 
de dous sarxentos da lntelixén
cia inglesa o 29 de Xullo de 
1947, sucedéronse miles de 
atentados por todo o território 
palestino: centos de bombas 
en ferrocarris, ataques a comi
sarias, aeródromos, cuarteis 
militares, clubes de oficiais, 
destrucións de pontes, bombas 
en estacións _ ferroviárias, de
molición de hoteis, asasinato 
do Ministro británico para 
Oriente Medio no Cairo, etc. A 
finais do verán do 47 Gran Bre
taña transfire o "problema pa
lestino" á ONU. 

Até o 14 'de Maio de 1948, 
data da constitución do Estado 
de Israel, declarouse a guerra 
aberta entre palestinos, apoia
dos por todos os Estados ára
bes, e xudeus. O tristemente 
célebre na epoca bidón-bom
ba, barril de gasolina ·repleto 
de explosivos, foi feíto roqar 
polo lrgun contra paradas de 
autobus atestadas de civis pa'" 
lestinos, e outras concentra
cións árabes. O sangrento epi
sódio de Deir lassim, matanza 
de 254 homens, mulleres e ne.t 
nos perpetrada polo lrg_un, ma
cabro antecedente de Sabra e 
Shatila, · caracterizaron a este 
grupo fanático, con ribetes reli
xiosos de secta asasina, que to
marían o poder en Israel e aca
barian contaxiando a todos os 
xudeus habitantes de Palestina 
ocupada. 

CUARENTA ANOS DE GUE
RRA 
Se se tivese constituído un Es-

tado palestino laico, multiétni-
- co, de orientación política pro- · 

gresista, que def~ndese conse
cuentemente as arelas antiim
perialistas de todos os pavos 
árabes na sua loita anticolonial, 
onde convivisen xudeus, cris
tianos e ateos, árabes e · he
breus, non existiría hoxe o pol
vorín médio-oriental. 

Británicos, americanos e 
franceses encirraron as inevitá
beis crises políticas con inter
vencións armadas (como a de 
Suez). As guerras de 1967 ou a . 
do lom Kippur, cun Israel agre
sivo e belixerante sabotearon a_ 
consolidación de reximes polí
ticos nacionali,sta.s e progresis
tas como o ex1pc10 con Nasser, 
golpearon aos seus viciños a 
diestra e- siniestra, aniquilaron 
aos habitar:ites orixinários da 
Palestina, empuxaron a un 

Xosé l,.ois 

pavo desesperado, neg~do da 
noite á mañá (en menos de 
1.000 diás deixaron de existir 
os palestinos como nación) ao 
enfrentarñento. violento, arma
do, á loita sen cuartel, con to
dos os meios e co'ntra todos os 
obxectivos sionistas ou dos 
sustentadores de Israel. 

O ATAQUE A LIBIA · 

A característica doutrina · nor
deamericana dos estados xén
darmes en zonas estratéxicas 
do mundo ten o _seu paradigma 
en Israel. A "intervención glo-. 
bal" dos gobernos nordeameri
canos en calquer curruncho da 
Terra, maxistralmente interpre
tada por Noam Chomsky no ar
tigo que publica A NOSA TE-

. RRA neste mesmo número, en
foca cabalmente a agresión das 

forzas. aéreas estadounidenses.
contra o território da lamahiria 
Libia. Defender a toda costa a 
situación de Israel ·e o seus pró
prios priviléxios políticos, ers a 
única guia da Administración 
de Reag·an. 

Pero hai outros pri_smas. As 
conseéuéncias políticas ime
diatas do éxito pregonado por 
Reagan hai que ·valora las á ma
rxe das reaccións de apoio fer
voroso da povoación estadou
nidense (ler · outravolta . a 
Chotnsky) ou das tépedas -pro
testas da administración espa-

. ñola. . · · 
- Os Estados Unidos comete
ron un grave erro ao pretender 
abortar a ·"ofensiva" de paz do · 
goberno soviético. Levando a 
·extremos _ de paroxismo pre- · 
nuclear as suas ameazas contra 
Líbia, a sua íntervención busca
ba involucrar á URSS nun la
mazal de apoio ,a Gadhaffi que 
incluise algun tipo de confron
tamento bélico. Desta maneira 
-a batalla propagandística acer-
caría a Washington a moitos 
gobernos ocidentais do Tercei
ro mundo, rechazando as conti- -
nuadas ofertas de non belicis-

. mo do movimento pacifista in
ternacional, cada vez máis 
maioritário en con apoios máis 
firmes. . _ 

A intelixente e· matizad_p res
posta de Gorbachov, intransi
xente nos princípios de non re
solver as confrontacións potas 
armas e de apoio ao antiimpe
rialismo do réxime líbio, e a fle
xibilidade de non renunciar á_ 
continuación das converesas 
de Xenevra, deixan claro que a 
diplomácia soviética -ten abso
lutamente gañada a batalla. 

Simultapeamente, os pro
nunciamentos máis ou menos 
radicais do foro dos Non -Ali
neados, Parlamento euré>peu, 
múltiples declaracións de toda · 
caste de gobernos no· mundo, 
poñen de manifesto que polo 
menos 4.000 millóns de seres 
humanos están pala paz. 
· A feliéísima atitude do gober

·no de Muamar Al Gadhaffi pós
terior . ao bombardeo poñen a 
guinda a un novo fracaso im
perial nordeamericano, a vinte
cinco anos de Praia Girón. 

O papel espaíiol no ·ataque 
O papel do Estadt> español no 
ataque americano a Líbia deixa 
abertos moitos interrogantes, 
sobre todos poi íticos, tamén 
manifesta bastantes evidén
cias. 

Sen entrar na idea de Europa 
e do .Papel de España nesta co- -
munidade de vasallaxe ameri
cana (hoxe por hoxe); hai que 
ter en conta en primeiro lugar 
a reacción moderada de Gober
no Español, se se compara no
meadamente coa · francesa- ou 
coa "dura condena" italiana, 
por non dicer Helmut Kohl, o 
mandatário alemán de claro ta
lante direitista que, pésie . a 
todo, afirmou: "non estou de 
acordo cos metodos emprega-
dos" - · 

Poia sua b~nda· Manuel Fra
ga: no~tra saída de tono, 'que 
ate criou divisións entre as 
suas própria&· filas, .xustificqu 
unha e outra vez o terrorismo 
de estado nordeamericano, 
como non., o fixo nen a própria 
Thatcher nen Cánada, os úni
cos que non condenaron a ma
sacre, xuntqmente con Israel. 
. Poi<;> demais, . o momento e 

ainda máis importante dados 
os poucos dias que pasaron dó 

referendo da' OTAN, e a posta 
en evidéncia de que a estrutura 
militar atlántica está supedita
da totalmente aos intereses 
USA, quen non canta para 
nada coa decisión dos seu's 
aliados aos que nin tan seque
ra informa dunhas·accións que 
van ter unha repercusión direc
ta para eles, neste caso o Esta
do español demostrando ao 
tempo que o alineamento cos 
·EE.UU. é máis un perigo que 
.unha garantía. 

Asi, os antimilitaristas e an
tiotánicos encontrar.on unh'a 
nova ocasió.n ·para sair ás ru'as 
e lembrar o's seus postulados a 

. unha povoación moito máis re
ceptiva e máis dificil de mani
pular, pois o perigo era xa reaJ, 
e non unha enteléquia en papel 
eleitoral e mitin político. 

Todo isto adubiado ·por unha · 
postura oscuranti~ta do Go~~r
no que trata a povoac1on 
co~o xe.nte men.or de id~de. 
Aqui é donde hai que situar o 
intento de ocultar a visita do 
enviado de Reagan, Vernon 
Walters. Ao ser descoberto, Fe- \ 
lipe González aflrmou que fo- · 
ran os americanos quen pedi-

ran "disGreción"; cousa que 
por outra parte ninguén cria, 
pois nos restantes países euro
peus foi anunciada a visita. 
Logo o próprio Walters afirma
ría nunha roda -de prensa que 
o non dar a notícia seria unha 
posición española, que el · nun-
ca ocultara nada. · 

Tamén son contraditórias as 
afirmacións feitas polq Gober
no español de que denegaran 
a autorización para que os 
avións da USAF sobrevoasen o 
naso território, pois os ameri
canos afirman que non solicita
ran nengún permiso. Vista a 
reacción · posterior, que fa ria o 
goberno españoJ de solicitar os 

' us~ ese permiso? . . 

Unha espesa nube, non des
pexada en nengun momento,' 
cobre·tamén o aspecto das me
didas que tomou o Estado Es
pañol. ·o Goberno empeñouse 
en todo momento en afirmar 
·que estaba todo tranquilo, que 
non habia movimentos espe
ciais. Su pomos que estas afir- · 
rnacións serian para tranquili-, 
zar aos cidadáns; .senón a pos
.tura nabería que ca.lificala de 
irresponsábel. A ninguén se 1.le 

pode facer crer que non houbo 
perigo de ataque. · 

lnformacións recollidas ' de 
soldados prestando o servício 
militar nas-bases -aéreas e na
vais din todo o contrário, reco
ñecendo que se estivo .en fase 
dé álerta que nalgu,n momento 
chegou.en San Javier a "Al~rta 
2". . 

-Vi'ciños próximos ás base 
americanas de Rota, Torrejón e 
Zaragoza confirmaron .un .trán
sito inusitado esa noite. Os ha
bitantes cercanos ao polígorw 
de tiro das eárdenas, afirman 
que os Phant_on americanos es
tiveron tacando manobras de 
noite, considerando estas, pota 

·sua forma e hora~ como un· f.ei
to inusüal. 

Hai que engadir a- isto a in- -
cógnita, ·o que r:nostraria máis 
patente ainda, a· axuda· que 
desde España se lle prestou a 
USA; a dos avións cisterna que 
despegaron desde Zaragoza o 
15 pala mañá e que dous dias 
despois ainda non voltaran. 
Feito que foi negado polo mi
r:ii.stro ·serra; pór máis que os ·. 
habitantes próximos iá base: se- · 
guen a reafirmarse nestas 

. apreciacións. 

_ E para acabar de ·complicar 
as cousas para o Goberno es
p~ñol, un dos aparatos saídos 
de Inglaterra non podia regre
sar a sua base, polo .que o Go-

. ·berno USA, optou por pousalo 
e arranxalo en. Rota. Podia fa. 
celo na base de Gibralta'r, pero 
non, fíxoo en Rota por unha 
simples cuestión, pmque eles 
considérana base americana, 
totalmente. 

Despois veu o "canto" da de
negación do permiso a un se
gundo avión para aterrizar. Pa
rece ql:.le ese permiso no.n exis
tiu nen _para aterrizar un, nen 
para aterrizar o outro, senón 
que o do "segundo avión''. foi 
un invento para xustificar a 
".soberanía" española sobre as 
bases, coa afirmación de que 
se permitiu o aterrizaxe Qun 
aparato posto que asi o din os 
acordos internacionais. · 

Todo moi confuso e moi 
pouco claro,..-agás a evidéncia 
da dependéncia dos EE.UU. ~ 
da falta, . até, de poder moral 
sobre eles, xa que só atenden 
.ao . poder da forza bruta. 

A.EVRE 
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Nunca desde a guerra de Vietnam os ~stados Unidos estiveran 
tan de actualidade: o apoio aos terroi"istas do Unita en Angola, 
a· guerra en Centroamérica, a OTAN e agora Líbia son alguns 
dos pontos en conflito onde os nórdeam0ricanos teñen unha 

imR._licadón di~ecta. Un intelectu~I nordeamericano, ·de· 

recollecido prest.íxio, Noam Chomsky, descrebe flO seguinte 
artigo as principais claves _para entender a ~'liña . imperial non 
~ó de·R.eagan senón tamén da oposic-ión'L. O artigo, publicado 
orixinariamente ·én Le Monde_ Diplomatique, aparece aqui 
nunha versión resumida . · · 

O que ha~ que saber dos · Estado~ Unidos 
( ... ) Desde a sua asunc1on do 
mando en Xaneiro do 1981 Rea

· gan busca. aillar e presior:iar a Ni
.carágua para que -estre1te rela
cións coa Unión Soviética, o que 
logo usa ~orno pretexto para 
agred.ila. ( ... ) O argumento repu~ 
blicano -,tolerado e en certo 
modo compartido polos demó
c·ratas- consiste en que Nicará
gua é unha ameaza para os Esta
dos Unidos, pero en realidade só 
intenta agachar (acción que 
como se sabe ten o paradóx1co 
efecto de · revelar) unha verdade 
fonda: a Nicarágua sandinista re
presenta un risco para a política . 
exterior nordeamericana e máis 
paré! o. seu modelo por mor do 
efeito liberador que mostra aos . 
oprimidos. 

e) noso gobemo estima que 
as riquezas do mundo son 
suas, que debe protexelas· . 

como próprias (onde están) ante 
a pretensión dos demais povos 
de explotalas no seu próprio be
neficio. Analizam-0s con desen-

· voltura a eventualidade de ocu
par o Golf.o Pérsico en caso· de -
crise a~uda "para asegurar- o 
abastec1mento de petróleo". O 
"perigo soviético" é para as-ustar 
incautos, intimidar a povoación 
local agredida nós diversos luga
res e confundir ao de todos ·mo
dos cómplice .~povo ~stadouni
dense. A Casa Branca protexe as 
matérias primas dos intentos das 
povoacións locais de utilizalas 
para si. ( ... ) 

O desenrolo exitoso de rexi
mes adversos ten un pate.nte 
efeito de demonstración ~ue fai 
perigar os domínios mund1ais do 
establishment washingtoniano e 
dos nosos graAdes mon.opólios: 
canto máis pequeno é o país en 
cuestión maior é o salvaxismo 

· nordeamericano e máis ábsur
dos son os seus pretextos. Con 
r:azón: o país má1s feble repre
senta a maior ameaza, porque 
mentres maior sexa a adversida
de baixo a cal se logra o é~ito re
volucionário maior significación 
terá o exemplo. · · 
· Abondaba ver os programas e 
resultados iniciais do sandinismo 
(alfabetización·, saúde, ·reforma 
agrária) para saber que seria ini
migó mortal cte Washington. Os 
nicaragü·enses estaban usando 
os seus re~ursos (que o liderazgo 
e a opinión pública domesticada 
de Estados Unidos consideran 
"nasos", · quer dicer dos riordea
mericanos) para as suas próprias >e 
necesidades, ou sexa que segun- ::J 
do a nosa mentalidade imperial : 
estábal')nos "empezando a rou- . ~ 
bar". (. .. ) ~ 

~ 
e,) 

l
.. ·¡: , R . . . ..., 
,,. · eagan non inventou ca 
., nada. Agás en matéria de o.. 
~ inovacións tecnolóxicas e 

·novos _xiros propagandísticos, 
segue unha liña de agresión que 
empeza co xenocídio da conquis
ta, un dos máis terríbeis da ·h1stó
ria. Cando chegou Colón en 1492 
había uns 80 · millóns de indíxe
nas en América Latina e de 12 a 
15 millóns ao Norde de Rio Gran
de. Século e médio máis tarde un 

povos de Estados Unidos, "e na
rrado como unha romántica his
tória de aventuras". {. .. ). · 

. As ·élítes de poder preci.san - · 
para cumprir· os seus fins de "in
terés nacional" e conservar os 
seus priviléxios- eludir a censü
ra da opinión pública encobrindo 
as verdadeiras motrvacións da ·95 por cento da povoación do 

subcontinente fora aniquilada . e 
ao fixá'rense as fronteiras actuais 
de Estados Unidos (no século de-

. zaoito) ficaban no seu território 
uns 200 mil indíxenas. E ~ o que 
celebramos os . 12 de Outubro 
baixo o elocuente nome de "Dia 
da Raza", e a data cuxo quinto 
centenário se prepara para cele~ 
brar mundialmente o goberno 
español con fondos de institu
cions estatais e fundacións cultu
·rais nordeamericanas, pésie á r.e
nuéncia dos países latinoameri
canos. Un asasinato en masa de 
dimensións colosais, que supera · 
amplamente a matanza dos nazis 

. suá conduta. Usan para iso unha 
doble mensaxe. Rexeitan a inter
vención da Corte Internacional 
de Xustícia da Haia no caso do 
minado dos portas nicaragüen
ses pala CIA ao mesmo tempo 

- que o seu . líder, Ronald Reagari, 
fala nun discurso do "respeito 
que tivemos cara á lei e a liberda
de·durante 200 anos" e insiste en 

en Europa. e ainda _ mái~, s~~undo 
How¡:ird Zmn na·sua H1stona dos 
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· qu_e "onde a lei non se respeita 
rexe o caos". ( ... ) · 

1, stados Unidos é unha so
. ,~ ciedade pouco comun. 

• Probablemente , ten unha 
das máis conscientes cl~ses bur-

guesas, empresariais, do planeta. 
Todo funciona: propaganda, re
lacións públicas, grupos de pre
sión, fundacións r.eaccionárias 
como a Herita~e, meios masivos 
de comunicacion. Nada queda ao 
azar. . 

. Por iso apenas hai un alcalde 
socialista nunha só vila perdida 
e non -hai nengun xornalista que 
poda considerarse sequer o· que 
chamaríamos un socialista mo
derado, un socialdemócrata eu
ropeu, por exemplo, mentres a 
xente aceita tranquilamente que 
Reagan. se dirixa a todo o país 
para dicerlle que hai unha emer
xéncia nacional, unha ameaza á 
seguridade estadounidense de 
parte de Nicarágua. Se Gorba
chov dixese que hai unha amea
za á seguridade da URSS de par
te- de Luxemburgo os soviéticos 
reirian de boa gaña, mais os nor
deamericanos non rin das parva
das de Reagan e non hai protesta 
alg1:mha cando asevera que ocu
pamos Granada (un illote antilla-

no co~ cen mil habitantes) en de
fensa da nosa civilización. 

organizacións ou sectores econo
m1camente privilexiados, como . 
en especial o ~C?S n~_gócios. , . 

Pero despol1t1zac1on non e si
nónimo de sometimento. Un re
flexo da despolitización é o. ~x
traordinário compromiso rel1x!o
so en Estados Unidos, mo1to 
máis alto que en calquer outra 
sociedade industrial. Ao mesmo 
tempo a x~nte tende a ser ~oi in; 
disciplinada. Estados Unidos e 
quiza o país menos· disciplinado 
do mundo, ainda que cunha _cla
se intelectual altamente obedien
te,' superdisciplinada, como partel 
da conciéncia de clase, en xera , 

Xunto a unha clase dirixente 
evolucionada ternos unha opi
nión pública completamente ig
norante. As razóns son moi com
plexas e remóntanse moi atrás 
na história dos Estados Unidos . 
O resultado é unha sociedade de
sinfon:nada,. con moi pouco invo
lucra mento político, ainda o máis 
superficial (vota menos da meta
de dos eleitores rexistados; que 
non son todos os habitantes 
adultos de Estados Unidos senon 
só os cidadáns nordeamericans 
documentados especialmente, 
quer dicer os que voluntariamen
te quixeron inscreberse). A parti
cipación real {a que~ non se redu
ce ao voto) ·é ínfima. Non calquer 
pel\soa pode ser parte dun parti
do político. Non hai incluso for
ma al,gunha de qu_e os indivíduos 
soltos podan organizarse de 
modo que sexan capaces de-criar . 
unha corre.(lte pohtica sen per
tence·r ou estar subordinados a 

- dos privilexiados. A .falta ~fo con
ciencia das maiorias ma~1fé~ta~e 
tamén en certo tipo de d1s1de!1~1a 
natural, unha sorte de superJ'1c1a
lidade a respeito do controj 1deo
lóxico, que é unh~ das r.azons de 
que exista un fenomeno como o 
American Peaoe Movement (o 
Movimento Estadounidense pela 
Paz), que .seria difícil <;te lograr 
noutros países. Espontaneo, de-
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organizado, chega a . t<?,do~ os 
~ecunchos da gr~n nac1on nor; 
deamericana e e o que es~a 
treando a Rea~an en Centroarne-
rica. 
o involucrame.~to hon~~o dos 

intelectuais na. vida pol1t1ca ten 
n Estados Unidos un custe per

~oal moi gran_de: Somos unha 
sociedade mo1 nea, que paga 
moi ben á xente e que a rodea 
de meios e confort se se confor
ma ao~ intereses dos sectores 
privilex1ados. O Estado no~, us~ 
a violéncia co.ntra os seus trai
dores"; , simplesmente m~rxí
naos. Aco non se pode term1.~ar 
nun campo _de ~?!!Centrac1_on. 
Pero a vida fa1se d1f1cil ~n ~91ta~ 
outras formas. A marxinac1on e 
un mecanismo total e fatal. 1, demais siléncian a nosa 

voz. Cando vou a Canadá 
teño de contado aceso á 

rádio e a televisióíl, as revistas 
especia lizadas resenan os meus 
libros, en fin, te~? liberdade efec-. 
tiva de expres1oi;i. _En Es~ad<?s 
Unidos o meu pa1s, 1so sena vir
tualmente ímf?qsíbel. A razón ~ 
que a clase dinxente estadouni
dense ten unha elevada concién
cia dos seus intereses e sab~.que 
é moi importante non perm1t1r as 
voces disidentes, criticas. Fo
menta entón a "crítica" que res
peita os princípios básicos do 
sistema bip~rtidista e os prexuí
cios impena1s claves .. ( ... ). 

Lembremos os inexistentes 
Migs (hoxe sabémolo) que su
postamente a URSS tiña manda
do a Nicarágua, segundo denun
ciou Reagan en Novembro de 
1984 pa ra des~iar a ate~~ión das 
eleicions xera1s organizadas e 
amplamente .gañf das polqs san
dinistas en Nicaragua, pés1e a to
dos os nosos intentos por impe
di la. Simultaneamente forzas do 
Pentágono e avións bombardei
ros nordeamericanos facilitaban 
a desvastación dos campos sal
vadoreños, baixo a coordenación 
das nosas bases en Panamá e as 
Honduras. 

Cando a Casa Branca difundiu 
moi oportunamente o rumor 
acerca dos Migs en Nicaragua, o 
que fixo foi provocar unha discu
sión ideolóxica sobre o réxime 
sandinista. Alguns senadores " li
berais" dixeron claramente que, 
de ser certo, debíamos bombar
dear Nicarágua, dado que repre
senta unha ameaza para nós. O 
senador Dodd declarou que Esta
dos Unidos teria que "entrar a 
Nicarágua para sacalos" e o se
nador Tsongas engadiu: "Non 
podemos permitir que armen os 
Migs porque asi terán forza mili
tar abondo para enfrentar non só 
a O Salvador ou ás Honduras se
nón tamén a Estados Unidos, e 
Nicarágua sabe moi ben que iso 
seria unha violación da esfera de 
influéncia dos Estados Unidos 
sobre a rexión" (Globe, 9 de No
vembro de 1984). Se o critério 
para invadir Nicarágua é que in
corpore avións ilegalmente para 
se defender dos nasos ataques, 
ou porque 8ensa atacar as Hon
duras ou Salvador, antón a 
URSS ten direito a bombardear 
Dinamarca, que representa unha 
ameaza ainda maior (xa que for
ma parte dunha alianza militar 
hostil ). ( .. . ) 

() 
s,Estados Unidos compor
taronse sempre como 
unha superpoténcia vio

lenta. e s~_dica, comprometida na 
domm,a~1on e o control, garantia 
nec~s.ana de que os recursos de 
A,me.nca Latina quedarán dispo
nib~1~ de modo incondicional. 
Para 1so alíase con quen faga fal
ta, e é coñecido o uso que deu e 
~egu,e.a dar ao crime organizado, 
a mafia e ao narcotráfico, como 
o reflexan os atentados frustra
dos a Fidel Castro e as manobras 
para controlar ao movimento ne
gro e a cutres sectores marxinais 
nos Estados Unidos. O FBI non 
destruiu as bandas de negros 
nos g_hef!os senón que as usou 
ftdara liquidar aos organizadores e 
1 eres negros neses bairros, 
com~ F~ed Hampton en Chicago. 
9 exerc1to nordeamerícano usou 
a mafia italiana ao ocupar esa 
península aQ . remate da se~und¡;¡ 
guerra mundial, instalandoa 
cor:io, a forza loca 1 e alternativa á 
res. is~encia, controlada por co
munistas e socialistas. A máfia 
cubana exiliada en Miami foi rei-

teradamente empregada en ac
cións terroristas contra a illa.- A 
.Casa Branca é desde haí ' moito 
tempo experta en terrorismo e 
desestabilización, incl-uindo des
de a organización de provoca
cións masivas na rua ·(en actos 

· ou movilízacións) até o · alevoso 
atentado persoal contra estadis
tas e dirixentes (a cotio disfaria
do de acideñte), o uso político do 
narcotráfico e a perigos_ísima 
guerra química e bacteríolóxica, 
xa ·. implementada contra Cuba 
através do dengue e a conxunti
víte hemorráxica. Por sorte é un 
fenómeno científicamente com
probábel que cada vez resulta 
maior a distáncia entre o que os 
xerarcas da Casa Branca están 
dispostos a tolerar e o que efecti
vamente ocorre no mundo. 

O índice da calidade de vida 
por países do Overseas Develop
ment Council (determinado, en
tre outras, palas tasas de mortali
dade, mortalidade infantil, enfer
mídades, lonxevidade e alfabeti
zación) poñen á cabeza a Irlanda 
e ao Xapón; logo seguen os paí
ses escandinavos, Canadá e Esta
dos Unidos (que ocupa o lugar 
97, de maior a menor). O seguin
te_país do continente americano, 
e primeiro latinoamericano, é 
Cuba, co lugar 95. Haí que baixar 
até o número 89 para encontrar 
aos países considerados tradicio
nalmente como os máis ricos de( 
Latinoamérica. 

Como non vai ser Cuba inimi
ga da Casa Branca -e agora Ni
carágua, que poderia seguir os 
seus pasos, non no sentido dun
ha identidade absoluta senón no 
dun exitoso desenrolo indepen
dente--, se usou dos seus recur
sos para os seus próprios obxec
tivos e non para os "nosos", os 
dos imperialistas estadouniden
ses. lsto é o que queren dicer as 
autoridades da Casa Branca can
do afirman que "non poden tole
rar" outra Cuba, que Nícarágua é 
outra Cuba e que "non permiti
rán" que O Salvador siga o mes
mo camiño. 

1, n Maio do 1983 o locutor ,JI de noticias Vladimir Dan
• chev denunciou por unha 

emisora de Moscu a invasión so
viética de Afganistán en cinco 
emisións sucesivas, chamando 
aos rebeldes a resistir, o que des
pertou admiración en Ocidente. 
As autoridades soviéticas saca
ron do ar e enviárono a un hospi
tal psiquiátrico. Regresou ao seu 
posta en Decembro do 1984. Se
~undo un funcionário soviético 

non foi castigado, porque a un 
home enfermo non se lle casti
ga" 

A prensa ocidental tratou o 
caso con entusiasmo e unha nota 
de autocongratulación : isa non 
sucedería aquí . Nengun locutor 
nordeamericano foi enviado a un 
hospital psiquiátrico por calificar 
de "invasión" a unha invasión 
nordeamericana, ou por facer un 
chamado á resisténc1a. Porque o 
notábel das transmisións de Dan
chev foí que calificou a acción so
viética de "invasión". lso non 
existe na teoloxia soviética; maís 
ben hai unha defensa de Afganis
tán contra as bandas que operan 
desde os santuários paquistaníes 
co apoio da CIA, China e outros 
axentes provocadores. . 

Por que nunca sucedeu nada 
parecido nos Estados Unidos? 
Unha das razóns posíbeis é que 
nengun xornalista nordeamerica
no emularia nunca o valor de 
Danchev, ou perceberia sequer 
que unha invasión nordeameri
cana do tipo da de Afganistan é 
de feíto unha invasión ou que 
unha persoa corda poderia facer 
un chamado ás vítimas para que 
resistan (. .. ) 

Ao cabo, nos "Estados Unidos 
non hai nengun Danchev, nin-
9uén que poída falar por rádio de 
mvasion con todas as letras e in
cluso pe.rceber o feíto de que 
ocorreu unha invasión. ( ... ) 

Na URSS os cast_i.go.s pode!"' 
ser tortura ps1qu1ca, exi
lio, prisión en condicións 

duras e sombrías, marxinación 
social, confinamento interno. 
Nunha dependéncia típicamente 
nordeamericana como O Salva- · 
dor, é posibel atopar ao disidente _ 
tirado nunha cuneta, decapitado 
após de terríbeis torturas, e can
do se eliminou un número abon-

do; convócanse eleicións nas que 
o povo se encam_iña á democrá
cíá afravés do rechazo dun fas
cista como D'Aubuisson e a elei
ción dun Duarte, queo dirixiu 
unha das maiores masacres da 
época moderna (prerrequisito in
d1spensabel ás eleGcións, que ob- · 
viamente non proceden mentres 
siga a funcionar a organización 
popular). 

Os sistemas democráticos son 
diferen'tes. Hai que controlar non 
só o que. a xente faga senón ta
mén o que pensa. Como o esta
do carece de capacidade para ga
rantizar a obed1éncia pola forza, 
a imposición da orde debe exer
cerse na sua orixe: na mente das 
persoas. Compre fixar un marco 

· para o pensamento posíbel que 
cumpra cos princípios-da relíx1ón 
de estado. Tales princípios non 
hai que declaralos, é mellor que 
sepresupoñan. 

Así, os críticos reforzan o siste
ma aceitando tacitamente tales 
doutrinas e reducindo as súas 
críticas a cuestióhs tácticas. Para 
íntervir na discusión deben acei
tar antes a doutrína funda'mental 
segundo a cal o estado é benévo
lo, está rexido polas máis altruís
tas intencións, adopta unha posi
ción defensiva, non participa 
agresivamente nos asuntos mun
d1ais senón que reacciona (ainda 
que ás veces torpemente) ante as · 
arbitrariedades doutros, etc. Se 
até os críticos máis severos cum
pren tales _premisas a xente per
gúntase: Quen son eu para di
sentir? Por mor da sua desintere
sada aportación á relixíón de es
tado e ao control do pensamento 
non só se- tolera aos críticos se
nón que incluso se lles honra. 

As chamadas "democrácias" 
preocúpanse sobretodo por se 
gañar (por formar) aes sectores 
políticamente máis activos da 
povoación, privilexiados e con 
aceso ao ensino. Nos Estados 
Unidos os pobres abstéñense da 
política e tanto o deseño de pro
gramas como a selección de can
·didatos, os apoios materiais ne
cesários, as iniciativas de educa
ción e a propaganda, son áreas 
exclusivamente das élites. Pouco 
importa que unha clara maíorta 
se opoña ás probas 11ucleares e 
á intervención en Centroamérica. 
Se os factores activos de poder 
insisten nesas políticas, ainda 
que se vexan obstaculizadas, se
guirán aplicándose (a un custo 
talvez maior). (. .. ) · 

O comentarista Walter Lipp
man falou nos anos 20 da "pro
dución de consenso", artificio 
"capaz de grandes refinamen
tos" e que pode levar "á revolu
ción" na prática da democrácia. 
O experto en relacións públicas 
Edward Barnays descrebeu "a 
enxeñaria do consenso" como a 
eséncia da democrácia. Segundo 
Gabriel Kolko, "desde príncípios 
de século a opinión pública foi 
obxecto dunha indústria cultural 
e ideolóxica tan inflexíbel como 
variada: desde a escala até as ar
tes, as ciéncias e os espectácu
los, nas suas múltiples dimen
sións, pasando poi a prensa". A 
razón de todo isto, como díxo un 
vicepresidente da American. Te
lephone & Telegraph no 1909, é 
que "a opinión pública ... é ao 
meu xuício o único perigo grave 
ao que debe enfrentarse a com
pañia" . ( ... ) 

Coa arte suprema da supertec
noloxia contemporánea, a propa
ganda é á democrácia o que a 
violéncia ao·totalitarismo. A arti
maña da disensión finxída, que 
incorpora as doutrinas da reli
xíón de estado e elimina a discu
sión racial crítica, é un dos meios 
máis ·subtis, aínda que tamén se 
utilizan amplamente técnicas 
menos refinadas e moi eficaces 
para protexernos da posibilidade 
de ver a fondo o que até agora 

·observamos só superficialmente, · 
ou sexa para impedir o coñecí
mento e a comprensión do mun
do. 

Quen nos obstinamos en bus
car a liberdade e loitar por ela 
non ternos tarefa máis urxente 
que desmontar e comprender os 
mecanismos e as práticas do 
adoutrinamento sistemático e 
masivo. Doadamente perceptí
beis nas ,sociedades totalitánas, 
son moi complexos no "sistema 
de lavado de cerebros en.liberda
de" ao que estamos prendidos e 
ao que decote servimos voluntá
ria ou involuntariamente, como 
·instrumentos conscientes . ou in
conscientes. 

líbia: 

o león do deserto 
Só depois da saída dos italia
nos é que apareceu petróleo 
na Libia. De outro modo, teria 
sido bem diferente a história 
moderna desse país medite
rráneo. 

No século VII, os árabes uni
ficaram o país, dando-lhe a 
sua língua, religi.ao e cultura. 
O.sentimento nacionalista dos 
beduínos resistiu as tentativas 
colonialistas europeias, e so
mente em 1911 a ltália ocupou -
parte do país. 

A luta contra o colonizador 
mobílizou os líbios em torno 
de figuras lendárias, como o 
líder guerrilheiro Ornar al
Mokhtar, entorcado em 
1931 (Retratado naquela pelí
c.u la, producida polo actual 
goberno líbío e protagonizada 
por Anthony Quinn, "O león 
do deserto"). ldris al-Sanussi 
orientava no exterior a luta e 
recebia os louros. 

Em 1932, Mussolini anexo 
ao império fascista a Cirenaica 
e o Fezzan .. Em consequencia 
disso, o deserto líbio conver
teu-se em palco de violentos 
combates durante a Segunda 
Guerra Munqial. Enquanto os 
blindados de Rommel corriam 
a proteger os partos e os lo
ca1s estratégicos, o petróleo 
dormía deba1xo da areia. 

Acabada ¡;¡ guerra, as Na- -
c;óes Unidas decidiram, a in
dependencia das tres col(>
nias, federadas no Reino -de 
Líbia e tendo ldi'is 1 (máxima 
autoridade da seita sanussiya 
e aliado dos brítanicos) como 
rei. · 

Como base do seu poder, 
ldris somou a autoridade reli
giosa o apoio de poderosas 
famílias turco-líbias, assesso
res militares dos Estados Uni
dos e da Grá-Bretanha (ambos 
os países possuíam bases -na 
Líbia) e as transnacionais pe
trolíferas que se instalaram no 
país quandb o petróleo come
c;ou a jorrar em grandes quan
tidades, em 1960. 

Nessa altura, entrou para o 
exército um jovem nacionalis
ta, filho de beduínos nóma
das, que aspirava moqificar a 
situac;ao do país, de total en
trega aos interess·es estrangei
ros. Muammar Khadafi era 
apenas tenente quando, ·inspi
rado pelo éxito de Gamal Ab
del · Nasser no vizínho · Egip
to,fundou, em 1966, em Lon-, 
dres {onde estudava técnicas 
militares), a Uniáo de Oficiais 
Livres. De volta a pátria, Kha
gafi continou o trabalho políti
co e conspirativo no seío do 
exército, e, a 1 de Setembro 
de 1969, comec;ou em Sebha 
urna ínsurreic;áo que rapída
mente derrubou a monarquía. 

A queda do regime monár
quico contou -_com grande 
apoio popular, devido a co
rrupc;ao e decadencia da aris
tocracia ligada ao capital es
trangeiro. O Conselho· da Re
voluc;áo, liderado por Muam
mar Khadafi, proclamou-se 
mus;ulmano, nasserista e so
cialista, pondo imediatamente 
em .prática um plano de elimi
nac;ao das bases militares no_r
fe-americanas e inglesas exis
tentes ao tei:npo na Líbia, 
além de impar limítac;óes 
drásticas a actividé;!de das qua
se 60 firmas transnacionais 
instaladas no país. O sector -
mais afectado foi o da explo- -
rac;áo do petróleo, onde o go
verno assumiu ó controlo da 
produc;áo, sem no entanto 
romper totalmente com as 
comP.anhias estrah.geiras. 

Utilizando os enormes re
cursos do petróleo, Khadafi. 
pós em pFát1ca um ambicioso 
projecto de m_odernizayáo, 
com enfase especial para o 
desenvolvimento da agricultu:
ra. Cada família rural passou 
a ter direito a 10 hectareas de 

terra, em média, recebendo 
também um tractor, casa, al
faias agrícolas e de. irrigac;áo. 
O projecto da reforma agrária 
previa também o pagamento, 
em 20 anos, de metade do va
lor das terras recebidas; Fo-,,. 
ram abertos mais de 1500_0 
poc;os artesianos, enquan.to 
cerca de dois milhóes de hec
tareas de deserto comec;aram 

- a ser irrigados para a sua 
·transformac;áo em áreas fér
teis. 

Nas cidades foi criado um 
sistema de providencia social, 
assítencía médica gratuita e 
abonos para famílias numero
sas. Aos trabalhadores indus
tríais foi concedida urna parti
cipac;áo de 25% nos lucros 
das empresas. Segundo docu
mentos oficíais, os investi
mentos na indústria foram 11 
vezes maiores do que na épo
ca qa monarquía,· enquanto na 
agricultura o novo governo _ 
aplicou uma quantia 30 vezes 
mai-or do que a aedicada aq 
mesmo sector pelo rei ldris. O 
resultado de todo este matic;o 
programa de transformac;oes 

- económicas, financiadas pelo 
petróleo, fez com ·que em cin
co anos a Líbia deixasse de 
sér 9 país mais pobre do norte 
da Africa para alcanc;ar o ren
dímento per capita mais ele
vado do continente: 4 mil dó
lares anuais. 

Q único ponto negativo de 
todo esse processo_ de cresci
mento rápido foi o agrava
mento do crónico problema 
da máo-de_-obra. O país -es
cassamente l?ovoado- teve 
que recofrer a impDrtac;áo de 
trabalhadores de outrm~ paí
ses árabes para mimter o rit
mo de desenvolvimento. No 
plano político interno, críou
se, após a publicas:áo do Livro 
Verde de Khadaf1; em 1973, 
urna complexa estrutura de 
participac;áo popular, através 
de comités populares e de um 
Congresso Geral do Povo. A 
transformac;áo política atingiu 
um outro nível em Marc;o de 
1977, quando o nome do país 
passou a ser Yamahiriya Ara
be Popular e Socialista (Ya
mabiriya significa "estado de~ 
massas", em árabe). 

Enquanto o coronel Khadafi 
colhia amplos resultados posi
tivos internos, no plano diplo
mático, porém, os resultados 
náo foram os mesmos. Fra
cassaram as tentativas de 
uniáo com a Síria e o Egipto. 
Destino idéntico teve a aproxi
mac;áo entre o Egipto e Israel, · 
ao mesmo tempo que criava, 
em várias oportunidades, ·atri
tos com a monarquía saudita 
e com os Emiratos, aprofun- · 
dando o antagonismo com o ' 
rei Hassan, de Marrocos, ain
da q,,ue houbo un acercamen
to posterior. Dentro da OPEP, 
a Líbia passou a defender po
sic;óes contrárias a modeTac;áo 
dos sauditas e Emiratos no to
cante a defesa dos prec;os do 
petróleo, . e de resistencia as 
manobras das grandes em
presas trarisnacionais. 

Em Marco de 1979, Kl:tada_fi 
abandonou as tarefas admi
nistrativas para se dedicar, ex
clusivamente, a organizac;áo 
política e a aplicac;áo dos prin
cípiós teóricos do Livro Verde. · 
prega ·a chamada "terceira 

. teoría", que nega tanto o capi
talismo como o marxismo, 
propondo -a democracia direc
ta ás sociedades modernas. 

Com a eleic;áo de Ronald 
R~agan para a presidencia dos 
Estados Unidos, a Líbia pas
sou a ser um dos principais al
vos da nova política arma
mentista e conservadora nor
te-americana. 

Extraído da Guia do Terceiro Mun
do 1984-1985 
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lrregula,ridade~ no xulgam~nto. colectivo 
Esta sociedade non .ten qusl
quer autoridade moral para 
xulgar ao Otelo, non ten·. Xuí
ces corruptos, ministros la
dróns, policias asasinos. 
Quen está a xulgar a t¡_uen. 
Voces poden tirar do Otelo 
tuda o que ele ten, mas a vo
cés xa ninguén vos tira tuda . 
o que el vos deu. . 
(José Mário Br.anco. ANT, nº 

, 280). 
No mes de Xuño do ano oiten~ 
ta e catro comeza o chamado 
"caso FUP/FP-25" (Forza de 
Unidade Popular/Forzas Popu
lares 25 de Abril), xulgamento 
político e mais dun cento de 
progresistas portugueses acu
sados de "agruparse para reali
zar o que a organización deno
mina Projecto Global". 

a un 
símbolo· 

Se Otelo mantivese· firme 
sua vontade de ser actor, se 
non tivese mudado o Ac
tor's Studio de Nova lorque 
pola Académia Militar, as 
causas, certamente, -ian ser 
doutra maneira. O .Movi
mento dos Capitáns, tam
bén, derrubaria o mais vello 
Fascismo do mundo. Séca
dra1 -con Otelo na dirección 
estratéxica, gañouse en ro
manticismo, en simbolis
mo, mas non debe esque- · 
cerse que ·as , símbol0s re
presentan sempre algunha 
cousa. Otelo e Zeca Afonso, 
símbolos, representan a líri-

- ca . ,re.volucionária~ ~: - ,_ .. . 
Ho)(e ning_u~Jl teQ; a ,:,ou~51-· 

dia de. facerse representar 
por ·otelo, por Zeca. Nin

. guén ten o _ ;:itrevimen~o de 
afirmar, public~m~nte, que 

· ·a violéncia . revolucionária 
dos trabal'lador~s ·pode non 

. ser legal .pero é lexíti.ria., ___ 
-No ¡;>roceso escaQdal.qs.o 

que. se· es~á _ a seguir en 
Monsanto , (Lisboa) contra 
. Otelo e seus :camarqda~ ~s
. petouse o terror, Q involu-
cionismo mais tero.; a Lei 
de Seguranca Pública,. cólo
cada a propósito do caso 
FUP/FP-25 (duas organiza-

. ción.s ·diferentes, ,: mesmo -
enfrentadas·), supón 'de tac-· 
to a instalación legal do Es
tado de Excepción. A revo-

. lución de Abril dilapidada, 
na · pasividade dun pavo 
que semella non ter memó
ria. 

leca Afonso consúmase, 
como Otelo, abandonado, · 
traicionado, repudiado por 
tantos veleidosos do sol 
quente. Destrozar os símpo
los, primeiro paso para ani
quilar o que eles represen-
tan. , 

O Partido Comunista Por
tugués, perfeit~ máquina 
política, debátase nun pro
ceso interno de esclareci-
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A primeira ~cuestión .que se 
coloca, na acusación, ven dada 

- pola identificación que se fai 
das FUP e as-FP-25, sendo a se
gunda unha organización ar
mada da que a primeira se ten 
desmarcado antes e durante o 
'proceso. 

Otelo, o estrateg·a do 25 de 
Abril, te·n asumido a paternida
de do Projecto ~lobal, deseña
do en dous cadernos manuscri-

. tos nos que non aparece unha 
referéncia ás FP-25. Nas duas
centas páxinas dos cadernos 
exprésase o obxectivo do Pro
jecto, "recrutar e preparar ~ra
balladores e, despois, organi
zadamente, lanzar unba insu-· 
rrección armada para a tomada 

mento (cun ·Governo da~ Di
reita e un "socialista arre
pendido" na Presidéncia· da 
Repúplica, co Fascismo ás 

· portas) o PCP, anda á .Pro
-cura· dó .cámiño, en conve~r
sas coa esquerda portwgue

. sa. Debera ter chegado o 
momento de retomar a uni.-

. dade de. Abril; deixando ' de ... 
· lado os antigos enfr,en'ta
iilentos "Otela.:.vasco"-, . as· 
discordáncias que separa
ron para fundir a esperanza 
de transformar a socieda-de 
portuguesa, obxectivo da 
vinganza dos terratenentes, 
pides, d.q_s que taran de_rrn.- " 
tªdo~. Levantar. a banpeira ~ 
.de AJ:)ril pasé:L p.or ,,alzar ·ta:. -. 

· dos ,os sJrnt;;olos, _ le.ca_. e :_. 
Qtelo ~ampén. 

Otelo, Osear, pode estar 
.Perfeitamente enganado, é 
posíbel que. Q .$eu Projecto ·. 
·servise de disparador da 
mais. bastardé;! das r~pre- . 
sións sobre as camadas po- " · 
pulares '(sem,pre . van ter ~ 
descl!lpas para a represión); ' 
pero foi . Otelo quen libero.u 
de Caxias a todos os presos .· 
políticos, agqra el é preso 
político no mesmo cárcere. 
Un antifascista militante 
debe contar coa farturenta 
solidaríedade -dos progre·- ~
_sistas. PemiiHr que Otélo se ~ · 
consuma nun xulgamento 
político, sen pravas, favore
ce o retorno do Fascismo, 
Portugal non pode permitir
se unha vergonza pública 
semellante. 

Corrixir erras históricos 
abriga a unha volta (no ca
miño do futuro) ao espírito 
da unidade que conquistou 
Abril, non esqúecendo que 
os símbolos representan al
gunha cousa, . mesmo <;>s 
cravos vermellos; flores, 
con certeza, boubo mais 
das necesárias. Faltaron ou-
tras causas. . 

ANTONIO MASCATO 

do Pode[". O Projecto Global 
tiña duas componentes secre
tas, a ECA -Estrutu ra Civil Ar
m~da- ·e OUARTEIS -Milita
res e. 9rmas en exercício-, que 
concertada.mente formarian, 
no seu momento, o Exército 
Popular Revolucionário;. e duas 
-componentes abertás, a OUT 
-Or_ganización Unitária de Tra-
balládores--: e a FUP -Forza 
d~ Unidade Popular-. Otelo 

·- enfoca asi a prática política pe
. rante a perigosa situación -in

mediato regreso do Fascis
mo-=- do a.no 1977, á que ··tiña 
que darse unhá resposta orga
n_i:tada. Ouer dicer que Otelo e 
os demais están a ser xulgados 
po~ un Projecto, por unha 

. amalgi~lma dé feitos descone
XOS, sen pravas. 
. O complicado xulgamento, 
iniciado en Xullo do oitenta e 
catro, está mostrando a fraxili
dade da acusación; non existia 
unha elevada soma de diñeiro 
na Suiza; liberación sucesiva 
de acusados -logo de meses 
na cadea- que non poden ini
ciar proceso xudicial contra o 
Estado por inviabilizar a saída 
de novas presos,::· sen nengún 

-delito; a permanehte aparición 
dos chamados "arrependidos" 
que abriga a un sobre.sforzo da 
defensa para desmantelar esas 
operacións policiais; a falta de 
pravas da acusación que con
verte o xuizo en "xulgamento 

_O capitán F. Salgueiro. Maia pedindo a rendición de Marcelo ·caeta
no. Cuartel do Carmo. 

Datas significativas 
AGOSTO DO 36.-Nasce Ote

lo Nuno Romáo Saraiva de Car
valho, fillo de funcionário mo
desto, en Louren90 Marques 
(Mo9ambique). 

1955.-lngresa na Académia 
Militar. 

1958.-Eleicións, amañadas, 
á Presidéncia da República, o 
Xeneral Humberto Delgado 
candidato da oposición ao Ré
xime fascista . O "Xeneral sem 
Medo':_, te:r"ia que exilarse logo 
de sair; 9errota_do nas Eleicións. 

1959.-Termina como aspi
rante. Práticas .en servício na 
Esdola de Artrlharia {Vendas 
Novas) e no CIAAC {Centro de 
lr:istru9áo de Ar:tilharia Antiaé
rea e de Costa),_en.Cascais. 
· 1961.-Sendo Alteres é desti-
nado a Angola. · 
· 1963.-Ascende a Tenente. 
1965.-Promovido a capitán. 
O 13 de Fébreiro axentes da 

PIDE (Policía Internacional e de 
· .. Defensa do Estado) asasioan a 
_Humberto Delgado e sua secre

. tária, enterran os corpos en Es
paña, o crim,e fica impune. 

Até 1967.-En An~ola cum
pre comisión de servicio, carac

. te~í~?se . por non participar en 
--aceions de guerra. · 

Do 1968 a 1970.-Profesor na 
Escala Central de Sarxentos, en 
Angoia. · 

1970.-Morre Salazar, sucé
deo Man::elo Caetano á frente 
do Governo. 

Do 1970 a 1973.-Regresa ás 
colónias, na Guiné ten .oportu
·nidade de estudar a ideoloxia 
política dos Movimentos _de Li
beración, polos que xa se tiña 
interesado anteriormente. 

Participa nas xu.ntas de mili
tares antifascistas. Nesa altura 
xa comezara a acción revolu
cionária nas diversas colónias. 

1973.-Destinado a Lisboa, 
¡:>rofesor na Académia Militar. 
Participa nas xuntas clandesti
nas do Movimento das Forzas 
Armadas, nomeado á dirección 
do mesmo. · 

No .interior do país, as Briga
das Revolucionarias, exercen 
accións sistemáticas de destru
ción contra intereses militares 
do Governo, o mesmo fai a 
ARA {Acyáo Revolucionária Ar
mada). A contestación social é 
alta. 

lntensiffcase a luita de libera
ción nas colónias. 

16 Marzo 1973.-Tentativa de 
golpe militar, fracasa mas ser
ve para medir a capacidade de 
resposta governamental. , 

As reivindicacións de tipo 
profisional abriran camiño defi
nitivo á tomada de posiciona
mento ideolóxico por parte do 
MFA {Movimento das Forzas 
Armadas). 
. 25 Abril 1974.- O MFA, con 

Otelo á frente, e ás forzas revo 
lucionárias, con destaque para 

- o Partido Comunista (PCP), 
crian a Alianza que conquista a 

. Revolución portuguesa. "Alian-
9a Povo-MFA". 

Otelo, desde o Posto de Co
mando (PC) do Regimento de 
Engenharia nº 1 {Pontinha) iní-· 
cia seu Plano Operacional de 
dirección de todas as forzas do 
MFA: 

Derrúbase -un ha ditadura que . 
tiñ_a per!o de meio século . de 
ex1stenc1a. 

Verao do 1974.-lnício das 
conversas para a independén
cia das colónias, constitución 
de organismos superiores ao 
MFA (Conselho da Revolu9áo, 
Comissáo Coo-rdenadora do 
Programa e Conselho dos 20), 
comezan as contradicións inter-
nas no MFA. · 

O Xeneral Vasco Goncalves é 
o Chefe dos sucesivos Gover
nos Provisórios. Nacionalízase 
a banca, os seguros; reforma 
agrária... . 

11 de Marzo, 1975.-Tentati
va de golpe militar, de signo 
reaccionár10, inspirado polo 
Xeneral Spínola. Antes ·auas · 

. tentativas mais, o Golpe Palma 

de ,,responsabilidades colee. 
vas cando a responsabilida~1 · 
pe~a! non pode ser mais e 
md.1v1dual; o convite que fixbue 
Xu1z; a Otelo para que se "fu 0 

se con absoluta garantia• ga. 
sand~. ~o exílio; as durísi~:~ 
cond1c1ons de vida na prisió 
tendentes a destrozar a morai 
d_o~ a~usé:1d .os; a imposición d 
silencio! .'mposibilida~e de re~ 
ceber v1s1tas e os castigos per
ma_ne;ntes a Otelo e seus com. 
pane1ros. 

Todo por_ carecer de probas 
Un xulgamento no que s ~ 

procura depurar o que nunc 
pasou de ser un ~roj~cto . u~ 
ataque ao cerne simbolice do 
25 de Abril. A.M. 

Carlos e o golpe de 28 de Se
tembro. 

27 de Xuño do 1975.- "Ulti 
matum do COPCON" (Coman
do Operacional do Continente) 
esixindo a modificación do Ge 
verno Vasco Gon9alves. Otelo 
dirixe a forza que se enfrenta 
ao controlo do Partido Comu
nista. ln íciase o enfrentamento 
aberto entre comunistas e es
querdistas. 

Outono do 1975.-Rompe o 
MFA definitivamente, o chama
do "Grupo dos nove" rompe 
coa "Esquerda Militar" . Son es
pecialmente graves os enfren
tamentos entre Otelo e Vascu 
Gon9a lves. 

25 de Novembro de 1976.
Golpe militar reaccionário que 
paraliza o avanzo da Revolu
ción , segue un periodo de re
presión. Progresistas, esguer
distas e comunistas, divididos, 
son incapaces de dar resposta. 

19 de Xaneiro, 1976.-0telo é 
preso en Santaré, até o 4 de 
Marzo . 

27 de Xuño, 1976.-Eleicións 
Presidenciais, Otelo cand id~to 
acada o 16,5% dos votos. Fica 
no segundo lugar. 

23 de Outubro, 1976.-Por 
motivos polfticos é preso, no
vamente, en Caxias, nun Forte 
Militar~ 

Novembro do 1977.-A Edi
tora Ulmeiro publica o libro 
"Alvorada de Abril", de Otelo, 
autobiográfico . 

12 de Xuño, de 1979.-0telo 
é' pasado á reserva. 

7 de Decembro, 1980.-Elei
cións á Presidéncia da Repúbli
ca, acada o 1,5% dos votos, fi
cando no terceiro lugar. . . 

26 de Abril, 1982.-Amnis.t•?
do, é reintegrado ao serv1c10 
activo. 

20 de Xuño, 1984.-Preso no
vamente, acusado de ser f!-rn
dador e dirixente da organiza
ción armada FP-25 (Forzas Po
pulares 25 de Abril), fica en Ca-
xias. · 

Na actualidade, continua o 
longo proceso xudicial leva~9 
no Tribunal de Monsanto (L1$
boa) contra el e mais dun cento 
de acusados. Tense manifesta
do repetidas veces contra a 
acusación de ser membro das 
FP-25 . 
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Sospeita xeraHzada de que son 
intereses económicos. os que 
p·romoven ºs a·parcamentós 

· Segundo o profesor italiano 
Mario Mirabella, o interés ar
queolóxico da Praza do Fe
rrol -unha das tres que en 
LLigo se poden ver afectadas 
polos polémicos aparcamen
tos subterráneos- é practi
camente nulo. A dicer deste 
mesmo arqueólogo, traído 
polo alcalde de Lugo, os son
deos na Praza de Santo Do
mingo foron levados a cabo 
con métodos óptimos. 

En resposta a estas afirma
cións, diversos arqueólogos 
galegos, de entre os que 
cabe cita a F. Acuña Castro
viejo, Felipe Arias, Francisco 
Calo, Frandsco Fariña, Carlos 
García, Xosé Carlos Serra e 
outros deron a coñecer un 
escrito no que afirman ·que 
do documento dado P coñe
cer polo arqueólogo italiano 
despréndese que "o citado 
profesor ignora todo o refe
rente a Lugo como xacimen
to galaico romano", pergun
tándose "como se pode ex
cavar de 40 en 40 centíme-

·tros con pá mecánica ~aran
tindo os restos e a anállse es
tratigráfica?, como se pode 
responsabilizar do resgate de 
todos os materiais con tales 
meios e por ende fóra do seu 
contexto". Por último reco
mendan a M. Mirabella que 

siga na sua espedalidade de 
arte paleo cristina e que "an
tes. de informar e ditaminar 
tan suficientemente, se poña 
en antecedentes sobre o 
tema en cuestión". 

INTERESES CONCRETOS 
DETRAS DOS APARCA
MENTOS 

En médio de toda a polémica 
os comerciantes da zona cen
tro amplían a sua campaña 
en favor da imediata reacti
vación das obras dos estacio
namentos, dado que segun- , 
do eles a sua instalación pro
duciría un aumento do co
mércio. Este colectivo, que 
pode estar formado por uns 
400 comerciantes, seria dun
ha opinión ben diferente dos 
4.000 restantes que compo
ñen aproximadamente 'o co
mércio lucense e que teñen 
as suas instalacións fóra do 
recinto amurallado, os cales 
resultarían perxudicados por 
uns aparcamentos que acen
túan a tendéncia de tránsito 
cara ao centro. 

Desde outra vertente Fer
nando Arribas, delegado en 
Lugo da asociación conser
vacionista Adelpha, sinalaba 
a este periódico a "rentabili-

Ampla maioria 

dade dos aparcamentos par:a 
as empresas explotadoras 
dado que a construción se 
r~aliza en prazas públicas co 
cal ven aforrada a compra de 
terrenos". , 

Para gran parte dos lucen
ses, os motivos que están 
conducindo a este importan-· 
te risco de destrución do pa
trimónio histórico e das con
dicións de habitabilidade da 
cidadé hai que situalos en · 
cuestións de maior enverga
dura. "Vox populi" é - por 
exemplo o feito de que algun 
dos proprietários da conce
sionária dos aparcamentos, 
Aparcamentos Mi_ño, poderia 
desempeñar ademais algun 
cargo no Ax.untamento. 

E coñecida tamén a versión 
de que o Banco Central, prin
cipal proprietário de Draga
dos, empresa que construe 
os estacionamentos de Pon
tevedra, A Coruña, Lugo e 
parece que proximamente 
Ourense, está recollendo os 
favores que AP e PSOE lle 
debian en base a diversos 
créditos eleitorais. O cal por · 
certo non suporia unha ilega
lidade senón mais ben unha 
prática moi habitual na con
ce.sión de obras e trabalíos 
deste tip~. M.V. 

dos CAF nas eleicións-ao Claustro 
Os Comités Abertos de Facul
dade conseguiron unha ampla 
maioria nas eleicións para no
mear os representantes estu
dantis ao Claustro. 

Xunto a isto hai que sinalar 
tamén a desfeita· da candidatu
ra que no anterior claustro se 
anotou co nome de PEPA, liga
da a Renovación, e que prestou 
o set.1 apoio ao equipo reitoral. 

RESULTADOS 

Na faculdade de Económicas 
os cinco eleitos son membros 
do KRA (Candidatura de reivin
dicación asambleária) ligada 
aos CAF. 

En Filosofía resultaron elei
tos catro do colectivo indepen
dente AUGA e 1 dos CAF. 

Filoloxia: 5 dos CAF. 
História: 4 dos CAF e 1 da 

Candidatura lndependente de 
Estudantes (CEI, antiga PEPA). 

Direito: 4 dos CAF e 3 de "Es
tudiantes de Derecho Unidos". 

Biolóxicas: 5 dos CAF 
Far~ácia: 5 de Vagalume, 

colectivo de carácter progresis
ta e galeguista. 

Físicas: 2 dos CAF. 

Matemáticas: 3 de CAMAi 
(candidatura ligada aos CAF). 

Medicina: 4 dos CAF e dous 
dos CEI. 

Químicas: 2 dos CAF e un ln
dependente. 

Nos Coléxios Universitários 
de Ourense, Vigo, Lugo, e A 
Coruña faise difícil o reconto, 
ao igual que xa sucedeu neu
tras ocasións, ao presentarse 
os candidatos sen identifica
ción orgánica; ainda que si se 
coñece a preséncia dos CAF 
nalguns lugares como en Ou
rense ou en Lugo onde se pre
sentaron co nome de CAE. 

ABSTENCIÓN E PERSONAL 
NON DOCENTE 

Ademais da forte preséncia na
cionalista nas eleicións estu
dantis hai que destacar o bai
xón na participación (de algo 
máis do 20 por cento baixouse 
a pouco máis dun- 1 O). Convén 
lembrar tamén que un 20 por 
cento de participación nunhas 
eleicións estudiantis é, compa
rativamente, unha cifra eleva- -
da. 

Representantes dos CAF fun-

damentan o descenso de parti
cipación, por unha parte na 
existéncia en rñoitos lugares 
dunha única candidatura,-o cal 
desmovilizaba a moitos estu
dantes ante a evidéncia de que 
os que se apresentaban ian re
sultar eleitos de todas · manei
ras e por outra banda o feito de 
que xa estexan aprobados os 
Estatutos, asi como outros te
mas xa trillados no ·anterior 
Claustro. De feíto parece que 
só a eleición de Reitor pode dar 
lugar a un debate importante 
dentro do novo Claustro. 

Moi destacábel é ademais a 
enorme participación do Per
soal non docente, que votou 
nun 90 por cento e onde resul
taron eleitos os 25 representan
tes apresentados polos PAS, 
candidatura en apoio dunha 
Universidade· Galega, de orien
tación progresista e nacionalis
ta. 

No momento de redactar 
esta información faise difícil 
ainda valorar os resultados ha
bidos entre o profesorado asi 
como a sua adscrición ideolóxi-
ca. · 

M:V. 

Conclusión das 1 Xornadas 
de Cóeducación e Sexúalidade 

10 papel das ·nenas . na 
e$cola é dé inferioridade' . 
Organizadas pola secretaria da que por tradición se ven apli-
muller do Sindicato Galega d~ cando. . 
Traballadores do Ensino, tive- Nas ponéncias e conÍünica-
ron lugar os pasados 11, 12 e ' cións apresentadas resaltouse 
13 de AbrH en Vigo as 1 Xorna- . o papel teórico-prático levado 
das de Coeducación e Sexuali- adiante por diversos colecti-
dade. vos, papel que se viu enriqueci-

, . "Trataríase, segundo deron a do coa intervención de grupos 
coñecer as organizadoras na de traballo doutras zonas do 
apresentaciórí, de que desapa- Estado tales c orno o "Harima-· 
reza a-discriminación subtil que --guad_a" de Canárias, que de.ron 
poténcia ao neno e · coloca ás a coñecer ·o programa de erlu
nenas en situación de inferiori- cación sexual na escola levado 
dade desde que ambos aceden a cabo por este colectivo ·de 
a.o en sino". Renovación· Pedagóxica. ~ 

Nas Xornadas salientouse o Os distintos obradoiros e es-
·aspecto da sexualidade, cues- tudas (xeografia, o papel na es
tión na cal a muller canta só a cola na fixación ~:f'e roles, inves

- nivel secundáric;> e marcada tigación partic!J>ativa, etc.), ser
, polo papel ~exual. "E dun gran virán ·para dar alternativas de 

mteres, · smalouse, ensinar traballo nas aulas aos profeso
unha sexualidade distinta, que res ~e maneira q_µe podan pro
posibilite .unha igualdade de di- porc1onar•aos alunes "un ensi
reitos entre ambos os dous se- no máis igualitário é libera-
xos". · dor". 

.No encontro, que as organi- Dentro doutra temática, o 
zadoras trataban de dirixir ao SGTE deu a coñecer hai algun
profesorado de EXB, BUP é FP, has . seman9s un programa e 
tratouse de buscar unha meto- ' dossier de "Educadores pola 
doloxia didáctica diferente da paz": 

Leva sete anos na cadea 

Isidoro P8dirn leu a sua 
tesina en Co.mpostela · 

O venres día 11 tivo lugar un 
acto importante e singuJar na 
faculdade de Económicas de 
Santiago coa íeitura da tesina 
de licenciatura por parte de _lsi: 
doro Padim Cortegos·o. 
. Singular porque Isidoro Pa

dim leva sete anos na cadea. 
Importante porque a leitura 
desta tesirra permitiulle pasar 
cinco días en liberdade mos-

·. trando, como dixo Xose : Ma
nuel Beir:as, Presidente do Tri
bunal e director da tesina "o 
que está. en xogo cando o pro
ceso , universitário. se contex
tualiza na sociedade". 

X.M. Beirás resaltou ~s peri
pé~ias que tivo que sofrer Isi
doro Padim para poder ler a 
sua te~ina en Cempostela, · e 

. como expertos, "saídos da.pró
pria universidade", informaban 
negativamente a petición 'de 
permiso, senda o xuíz, ainda 
contra o informe do fiscal 
quen concédera esta petición. ' 

"A emigración galega desde 
a perspectiva da integración 

. española na CEE", título da te
sina, mereceu a calificación de 

· sobresainte, a máxima que lle · 
podía outorgar o tribunal com
posto por Vi1as Nogueira, Xa
bier Rojo e presidido por Bei
ras. 

Ainda que encontraron de
fectos "fáceis de subsanar" os 
membros do tribunal puxe'ron 
-de manifesto a calidade do tra
ballo "superior ao do médio 
presentado na universidade" -
~ésie as condicións con qu~ 
t1vo que ser feito. · 

Isidoro ·Padim afirmou que a 
.sua gran preocupación era se a 
tesina servia para algo social- --.....,_ 
mente ou non. - ---

A leitura desta tesina de li
cenciatura pódelle valer ao ex 
membro dos GRAPO, hoxe mi
litante de Galiza Ceive, para 

-que os catro anos que lle faltan 
por éumprir lle sexan rebaixa
dos e consiga · a liberdade pro
visória-. A.E. 



Ag~badas nos Enoontros celebrados en Co~Q_o_st_e_la~~~~~~~~~~~~~~ 

Medi.das para a normaliza·ción lingüíS1 
· Durante os dias 18, 19 e 2Ó de Abril, celebrouse en Compostela o 
'' Encontro Sobre o Estado ·da . Normal ilación Lir}gü í stica" no que 

Esfa$· xornadas, ·des.pois das palabras do Presidente da . 
Asociación· de _Escritores eo Língua Ga.lega, Avilés de Taramancos·, 

. se tentou analisar a situación actual da língua galega 
sobranceiramente da política oficial, e dar afternativas para camiñar 
no futuro cára unha normalización plena. Entre as alternativas e · 
concJusións máis import~ritet? fradas nas distintas áreas haberia 

. que-destaca·r a aprobación dun manifesto polo que se cheg·a _a un 
acordo en canto á normativa ortográfica a utilizar. · 

.e do Presidente da Federación de Asociacións Culturaís Galegas, 
Eduardo Gutiérrez, abríronse cunh-a conferéncia. da profesora Pilar · 
Vázquez Cuesta-que imitulou "Todo tende á unidade?. A língua 
como Energueia", pechándo~s~ Carballo Calero cunha conferéncia 
sobre· a "Si~uagóm presente e orienta9om futura dos roblemas 
gerais -da nosa língua". 

-
Sen dúbida que -o máis impor-
tante, relevante e transcenden
tal do "Encon.tro sobre o Esta
do da Normalización Lingüísti
ca", foi a análise pormenoriza
da e as alternativas que se de
ron para cons~guir unha plena 
normalización, deixando a un 
lado as utopias, ou as grandes 
formulacións e sentando os 
pés na terra ·e tentando cami
ñar cara o futuro, coa. intención 
de que os acordos tomados po
dan ser analizados en a·nos vin-

, deiros e cuantificar un avance, 
estancamento ou retroceso. 

A análise e-alternativas foron 
aprobadas -e recollidos nas 
conclusións deste . "enconfro", 
que tiña como eixo fundamen~ 
tal a análise pa política oficial, 
e a elaboración de alternativas 
p·ara que, por meio da pr~sión 
soci~I, fose asumida polos ór
gaos competentes. Foi por iso 
polo que se acordou na clausu
ra destes encoritros, pedir a ou
tras organizacións que asuman 
os acordos ali Jogrados, facen
do Lin chamamento á que se in
tegren na "Mesa pola Normali
zación Lingüística", que de mo
mento fórmana a Asociación 
Sócio-Pedagóxica Galega 
(ASPG), a Asociación de Escri- · 
tores en Língua ~alega·, 
(AELG), Asociación Galega .da 
Língua (AGAL), Federación de 
Asociacións Culturais Galegas, 
e o Colectivo de. Profesor.es de 
Língua e Literatura Galegas (de 
diversas tendéncias lingüísti
cas) de quen partiu o "Manifes
to para un Acordo Necesário", 
no tocante á normativización, 
que foi asumido nestes encon-
tros. ' 

Para tentar que estas conclu
sións se fagan efectivas, acor
doµse pedir o apoio aos parti
dos políticos, sindicatos e de
mais organizacióni»interesadas 
na normalización . lingüística, 
para que asuman, espallen e 
poñan os meios necesarios 
pa.ra efectivizar as resolucións 
tomadas. 

Como· un dos primeiros actos 
acordó use a ·celebración o 17 
de Maio, Dia da~ letras Gale
gas, dun acto cívico en Com
postela, seguido dun festival 
ao qu~ se invitarán a todos os 
grupos galegos de· música: ln
tentarase que os ensinantes or
ganicen nos seus centros ex-

·cursións nos centros 'educati
vos para que os alunos estexan 
presentes nos actos que ·se ce-

. labrarán na tarde do 17 de 
Maio e_n Santiago: 

Como se acordou - 9arlle 
transcendéncia 'á's conclusións 
dos eACOntrOS, non se descarta . 
que ~ estas ~exan presentadas 
no Parlamento Autonómico 
para que · sexan asumidas· po.r 
este. _ ~ 

Antes de pasar a relatar as 
a.nálise~ -e al~ernativas a que 
~hegaron os .máis d~- catrocen
tos participantes nos encon- · 
tros, representantes das máis 
diveresas áreas; pero con . pre- · 
domínio de ensinantes, haberia 
que facer mención a duas con
clüsións conxun_turais. A pri
-meira,. a denúncia da atitude do 
Axuntamento de A Coruña, 
~'personificada no ·Alcalde 
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Francisco Vázquez polo despré
cio público á_-cultura e ao idio: 
ma de Galiza". A segunóa o re
xeitamento e a· condena da Di
rectora Xeral da Política Lin
güís~ica; · Paz Lamela: provoca
das pola intervenció.n parla
mentária dá socialista Alfredo 
Conde, "tendente a acadar ·a 
represión dos profisionais do 

. ensino que non seguen a nor
mativa oficial da' língua gale
ga": 

O fNSINO: O EIDO NO QUE 
MAJS SE AFONDOU . 

. Sen dúbida .foi no eido do ensi
no no que máis se afondou na 
análise -e no que se especifica
ron máis polo mi(!do as liñas 
·de actuación e as alternativas, 
dado que unha· gran parte dos 
participantes procedian deste 
campo. · 

Despois de lerense as comu
n icacióris e de apresentar con
clusións ,por parte dos ponen
tes a análise feita foi a ~eguin
te. · · 

"Na administración educati-
va ségues~ a usar maioritaria
mente o idioma español, espe
cialmente en delegacións e ins- ·· 
peccións. O uso -do galego na 
Consellaria ten' matices de cla-
ro oportunismo e segue a ser 
folclórico e diglósico"_. 

En canto ao profesorado afir
mase que se suavizou o confli- · 
to lingüístico, pondo -de mani
festo ·que de nengun xeito de
sapareceu, e ·_que foi o motivo · 

-polo que se "paralizaron· ou ra
lentizaron as · incorporacións 
dos ~n~inaí)tes á prática nor
malizadora. Nótase, sen em
bargo, unha ·disminución do~ 
prexuícjos anti-galegas que se
rian siliperados para a .maioria 

· se hplibese un ha · política clara 
das autoridades a favor da im
plantación do galego: como lín

- gua normal do ensino. 
Na . preparación dos ensinan- . 

tes en activo no coñecimento 
do galego · ve-se nidiamente 
que non existe esa vontade po
lítica: escollen-se como profe
sores dos . cursiños a persoas 
cunha ,t(axectória ben definida 
de práctica bilíngüe; .suprimen
se todas as referéncias ao con
flito lingüístii;;o real que hai no 
país; e a aprendizaxe fai.-se a 
partir do español perpetuando 
int~ncionadamente a depen
aencia do galega frente ªº e~
pañol. 

Na mesma liña .anterior ·están 
os estudos de Filoloxra Galega-· 
Portuguesa e tpda a formación-. ens1·nante exerza ~n · galego,· ·, · 1· , 

f d F Id d 1:: c1on 1ngu1stica van precedidas do pro esorBJ o nas acu a es bota-se de menos a ca· ordena- -
E l. ~ U · · ·t, .. " 'N · de tres consideracións prévias. 

e seo as nivers1 arras - · 0 - c1"0' n e ens·1nantes galegu1·zado- · · t · · 1· Na primeira delas afírmase tocante aos ma enais 9' os 1- res. As rep.res1'0' ns que seg u en 
b d - " t t que "o ensino non é ·unha illa ros e texto cons a a-se a es- a sofrer o~ al unos polo uso do · d · ·, de t f - e o proceso de normalización casez e ina ecuac1pn s as e- · ga•ego son, na ma1·or1·-a dos ca- - · 

b ,· · d b 11 1 na escala depende do proceso rramentas as1cas o tra a 0 sos·, encobertas, a·1_nda'· que non · b · - d glo al que .se dá na vida social, no ensmo que, nos -casos os por iso menos ~f1'c.aces". · ' 
l.b d · d 1 f económica e pol1tica". 1 ros e texto o ga ego, oron · Tamén se afirma que se se-
ft::itos na _sua m~oria mimet_ica- gue a dar unha desgaleguiza- , Afírmase._tamén que ·"os sec
ryie~te do espano} d~sd_e unha ción rio ensino, como se cons- : t9res que . tradipiorialmente loi
opt1ca de depe~denc1a do gal~- - tatou en estudos feitos po'r pro- _ faron e loitán pola normaliza ~ 
go, e aprobados polas a\,Jton- fesores de Verin e A Coruña. ci:ón seguen a ser un factor de_-
dades sen demasiadas garan- · cisivo no proceso"; e como úl-
tias do respeito pola nosá lín- ALTERNATIVAS PARA 0 tima consideración prévia cíta-
gua". . - PO s_e que "o proceso de normali-

No que toca a, pos'1c1·0· n das CAM DO ENSINO . , . . d zac1on no ensmo non se po. e 
alunas viuse na análise realiza-· As altrenativas saídas destas deixar só a inicia~ivas indivi
da que "aceita_n en xeral que o xórnadas sobre a normaliza- duais ou c~lectiva;; destes sec-

. I 

tares, senón que debe de ser 
asumido pala Administración e 
apoiado coas medidas oportu
nas". 
· Asi, como medid~s a tomar 

considerando que son medidas 
mínimas e. realizábeis "para 
que se ihície con seriedade o 
apoio da Administración ao 
proceso ·de normalización, 
"propóñense as seguintes: 
"Que no próximo curso se im
parta, como mínimo, o 25 por 
cento de todo o ensino en gale
ga a maiores, claro está, da
asignatura deste nome, Nos · 
centros en que estexa logrado 
este obxe.ctivo, o' novo ob_xectj-



Princípio 
de acordo normativo 
Un dos acordes máis sobran
ceiros dos "Encontros pola 
Normalización Lingüística" 
foi a aceitadón dun "Mani
festo por µn acordo necesá
rio", no que se fixan uns 
.pontos mínimos de acordo 
no relativo ao conflito nor-
mativo. . 

Este "manifüsto necesá
rio", que se converteu en 
"manifesto posíbel" e des-

. pois en "manifesto acorda
do", chegaba firmado por 
máis de dous tércios dos pro
fesores de Língua e Literatu
ra Galegas que exercen en 
Galiza (máis de duascentas 
firmas ian recollidas no "En
centro"). 

Os que puxeron en circula
ción o "manifesto" eran pro
fesores de Língua e Literatu
ra Galega de A Coruña que 
defendian diversas posturas 
no tocante á normativa. 

Redactárono "á vista da 
anormal situación plantexa
da no ensino por causa do xa 
endémico conflito normativo 
que afecta a nosa língua". 

Esta necesidade ven dade 
segundo o manifesto aproba
do porque, "primeira e basi
camente a língua de Galiza é 
o galega", polo que "o noso 
idioma debe de estar lonxe 
de toda exclusividade e ma
nipulación", considerando 
que a normativa tense con
vertido "nun atranco (cando 
non excusa) á hora de abor
dar o vital obxectivo da nor-
malización". Considérase 
ademais, que o acorde é ne~ 
cesário pasto que a conflitivi
dade provoca no alunado e 
na sociedade en xeral sérios 
perxuícios. 

Afírmase logo que as ac
tuais "Normas ortográficas e 
morfolóxicas do idioma gale
ga", son o resultado das di
rectrices do l.L.G. e da 
R.A.G., "e sen tentar descali
ficalas na sua totalidade e re
coñecéndolles o seu esforzo 
sintetizador, fican obsoletas 
e si entón descalificadas, ten~ 
do e~ conta os procedimen
tos d1re~tos e indirectos que 
se segu1ron para conseguir a 
sua implantación." 

Segundo o manifesto a 
proba da imposición "máis 
ou mer:lOs subtil" é que "a 
normativa non se dá consoli
dado nen na sociedade nen 
no profesorado", mostrando 
c~mo -~ignificativo que as pu
bl 1cac1ons "dependentes di
recta ou indirectamente da 
administración a impoñan, e 
que aquelas outras non de
pe~dent~s presenten unha 
ma1or llberdade e tolerán
cia". 
.' "Est.a imposición", ségue
s~ a .d1cer, "chega ás veces a 
nive1s tan contraditórios 
como, por exemplo, que al-

vo para o curso que ven será 
do 50 por cento. ·instando a to
mar disposicións oportunas e 
efectivas para o .seu cumpri.,. 
mento". 

-"Que o idioma de toda, ab
solutamente toda a Adminis
tración educativa' en Galiza, 
sexa o galega con exclusivida-
de". · 

-"Formación de equipas en 
todos os cen~ros que dinami-

. cen e apoien o proceso ·norma
lizador. Recoñecimento a efei
tos laborais nas horas ocupa
das n13sta labor. Supresión do 
actual sistema de .cursiños de 
galygo" 

gunhas editaríais -e autorida
des censuren {armas e op
cións admitidas nas próp·rias 
"Normas ... " antes citadas". 

No se.gundo ponto dise 
que "o claro e forte proceso 
de castellanización que a 
nosa língua segue a· sofrer e 
a nec~sidade de evitar: e~te 
deterioro e asi dignifica-la, 
eremos que precisa dunha
·clara distinción entre nivel in
formal e nivel formal. Aqui é 
precisamente onde senümos 
a ortografía e certos. trazos 
morfolóxicos como un ins
trumento necesário· e inicial 
para a estandarización lin-
güística". · 

Partindo dos condicionan
tes antes expostos, definen 
os marcos da proposta polas 
seguintes liñas xerais: 

-"Frente á imposición, 
propugnamos o diálogo, 
dado que todos ternos res
ponsabilidade neste tema, 

procurar un acordo dentro da 
liberdade e da pluralidade". 

-"Frente ao deterioro do 
idioma a expensas do caste
lán, propomos unha estanda:. 
rización que reintegre o gale
ga no ámbito lingüístico que 
lle é próprio, tendo en conta 
as posturas existentes hoxe. 

Asi, e para evitar que nin
guén manipule o galego 
como unha arma de poder e 
conseguirmos un ámbito de 
liberdade en que se pretende 
convencer e non vencer, pro
pomos unha ortografía non 
baseada no modelo español, 
tomando como referéncia o 
aGordo ortográfico de 1980 e 
facendo fincapé no seguinte: 

REXEITAR 
-a representación gráfica 

da asimilación na "segunda 
forma do artigo" 

-as contradicións do tipo 
"ó", "co", "ca" ... 

-a realización en "-ble" 
do sufixo latino "-bilem". 

DEFENDER 
-unha acentuación non ti

rada do castelán 
-a separación mediante 

trazo dos pronomes en posi
ción enclítica . 

-reestruturación dos para--· 
digmas verbais. 

-revisión dos grupos cul-
~s. ~E 

-"Que se faciliten a come
zos de Setembro dados porme
norizados dos ensinantes con 
prática galega". 

··-"Garantia de poder usar o 
·galega e promodón do seu uso 
polo's alunos, especialme.nte en 
Selectividade, Oposicións, 
etc." · · 

-"Aumento. da c.antidade e 
calidade de material didáctico 
en galego sen discriminacións 
editoriais, ideolóxicas ou nor
mativas. Promoción e introdu
ción ?e materi~I. didáctico p9r
tugues para subs~nar as defi.:' 
ciéncia·s que actualmente exis.: 
ten e p9r ser unha garantía de 

protección da nosa p·rática liñ-
güística". · · 

.:._.,'·Galeg'uización dos conti
dos; adaptación dos prqgra
mas a_ctuais e criación das 
áreas óportunas para unhá ga
leguización re¡:il dos progra
mas." 

-"Desaparición de todo tipo · 
de represión por motivos de 
normativa". . 

-"Criación dunha verdadei.
ra especialidade de · Galego
Portugués sen-servidumes nen 
dependéncias da Filoloxia Es
pañola, con confidos adecua
dos, en relación coa sócio-lin
güística, literatura e cultura na
cionáis. Galeguización dos cu
r¡ículos de formación dos no
vos ensinantes ·e criación da 
especialidade de Filoloxia Ga
lego Portuguesa n·as escalas 
universitárias de E.X.8." 

-"Que a asignatura de gale- · 
go se faga dende unha óptica 
galega". 

DESCENDE O _ USO DO GA
LEGO NOS MEIOS DE. CO-· 
MUNICACION 
Nas conclusións dos meios de 
comunicación escritos · constá
tase primeirarnente un deseen--

so da utilización 
da maioria das 
empresas· perio
dísticas; relaxa
mento do com
portamento lin 
güístico de gran 
parte dos profi-

·sionais e des- -
censo na pre
sión social·~. 

' contexto de interlocutor caste-
llano-faJante", asi como "a de-

. satenci,ó_n ao crité.rio lingüístico 
na pollt1ca de contratación ·de 
per~oal (fonetica c~stellana na 
me1rande parte dos apresenta
dores, lócu~ores e dobrádo
rns)". Parido de manífesto so
branceiramente que no caso dá 
TVE · en Galiza "esta desaten
ción é total''., como . evidencia 
"o comportamento lingüístico -
preparación de persoal etc." : ' 

Tamén se puxo de manifesto 
nestas. anál.ises a "inclusión de 
~spazos publicitários en espa
nol na TVG", asi como a ''dis:. 
criminación de ·persoas vence
lla~a~ · a· ide~s lingüísticas non 
coincidentes coas teses ofi
ciajs"; encontrándose, neste 
mesmo eido, como inecesária 
a "dobraxe.de filmes portugue-
ses e brasileiros". · . 

En canto ás propostas reali
zada,~ fo ron as q':Je seg u en: 

- Us<? exclusivo·_ do galega 
nos me1os · de comunicación 
públicos (publicidade incluí-
da)". . · 

-"Atención especial á ido
neidade lingüística dos locuto
res, entrevistadores e dobrado
res. 

-"Cesamento das dobraxes 
de filmes portugueses· e brasi
leiros". 

-Non discriminadón de 
nengun_ sector cultural .do país 
nos me1os- de comunicación". 

-"Invita[ aos concellos a 
que desenvolvan .experiéncias 
no campo da información ra
di~fónica con inter-lción gale~ 
gu1zadora". · · · 
-',' Petjción· de ·legalización 

9e todas as emisoras"'. 
No que se refi

re .á iniciativa 
institucional 
para promover o CBIACION LITERARIA . AU-
uso do .galega . SENCIA DE ESCRITORES 
nos meios de 

com.~nicación · chegouse á con- · 
clus1on de que está caracteriza
d~ por /1 a falta de apoio econó
mico significativo aos meios de 
comuni,cación gue empregan 
como hngua ve1cular o galega 
(un apoio aind~ menor que o 
prestado_ a ~0?1ed~~es de tipo 
coral); d1scnrninac1on na políti
ca de subvencións e prémios 
(p.e. aos. A NOSA TERRA); ine
ficaz ou inexistente presión so- · 
bre os xornais instando ao pro
gresivo ~so da língua". Tendo 
o anteriormente exposto en 
conta, · acordouse no eido da 
prensa, pedirá: 

-"Derogacjón do actual de
creto de Axudas á Prensa polo 
uso do Galego, elaborando un . 
novo decreto baseado en: 

-"Aumento das axudas aos 
meios ~l!e e'!'lpregan o galega 
como un1ca ·lmgua·veicular". 

-"As ax u das concederanse 
só a a_queles mei_os que utilicen 
o galeg_o en máLs do 50 por 
cento da sua publicación". 
· -"Que a porcentaxe das 
a~udas sexa inversamente pro- . 
porcional á tirada". 

:-"Rexeitamento dos pré
m1os e da publicidade como 
forma de subvención". · 
-"lgu~l~ade de trato peran

te a publ1c1dade institucional". 
-"Rexeitamento da· política 

de censura . e discriminación 
normativa". 

Na área de criación literária bo- · 
touse en falta un· maior número 
de escritores, ainda asi chegou-, 
se a algunhas ·conclusións cla
ras, denunciándose-· "as restri
cións que están · pondo os po
deres públicos e entidades fi
nanceiras na-publicación de li-
bros". · . 

Acordouse · tamén denunciar 
"a discriminación que se está a 
fac~F nos prémios literários por 
r~zons normativas"; asi como 
o "intento de manipulación da 
li~eratura galega por parte de 
diversos sectores , ao intentar 
asimila la · á española"., conde
nándose tamén "a desfeita (de
turpación) na reedición, e se
cuestro, por ocultamente, dos 
clásicos galegos". 

As esixéncias que formulan e 
que tentará efectivizar a "Mesa 
pola No,rmalización Lingüísti
ca" da que· forma parte a Asá
ciación de Escritqres en Líng·ua 
Galega son as seguintes·: 

-"Esixe-se a publicación de 
t~xtos, sen restricións ideolóx·i-
cas e ortográficas" ; · 

-"Esixe-se a subvención de 
todos os libros .editados e-n ga
lego, incluídos os da·s AA.Ce. e 
outras entidades sen ánimo de 
lucro, ademais das edicións de 
autor". 

· -"Esixir a inclusión, n.o pro
grama de BUP, outra vez, da li
teratura portuguesa e brasilei-
ra". · A.demais disto acordcn.ise · 

"instar aos meios de comuni-
cación. para que respeiten a lin·- _. A- ADMJNISTRACION, UN 
gua d?s comunicados, notas, MEIO DIFÍCIL DE NORMALl-
eritrev1stas, etc.; que se- envien ZAR -
ou se realicen ·orixinariamente · 
~n galega". Ao mesmo tempo O primeiro tema tratado na 
acordouse "solicitar das aso- área da administración foi o re-
~i~~ións c~lt~ _rais, partidos po- ferente á admini.stración da 

· l1t1cos, sindicatos, . e todas xustícia . 
pquelas personas · públicas Neste · eido acordduse "de-
comprometidas coa normaliza..: - nuod~r a política· represiva 
ción, que fagan constar a sua coritrária aos direitos humanos 
vontade expresa de que. a lín- que está'h a levar nos estamen-

. -gu~ que empregu~n sexa res- tos da adminisfraCión da xustí-
pe1tada". . . cia, no -tocante ·ao uso do idio-
- No tocante aos meios áudio- ma". · ·' 

visuais - coflstatouse a "inade- Esixirase tamén "que se res-
cuación do comportamento lin- peite o uso oral e escrito doga-
~üístico nas entrevistas, n.o lego, p~ndo como prazo máxi-

· mo o dun ano para regular to- · 
das as actuacións no tocante a 
carteis, formulários, etc., asi 
como que as actuacións . ver
bais se fagan xa setnpre en ga-
lego". · 

Faise tamén un chamamento 
."a toda a opinión- púbÍica para 
que non teña medo a usar na 
sua relación coa xustícia o ga.:. 
lego, instando a ·que os aboga
dos, e todo o persoal da admi
nistración da xustícia, utilicen a 
nosa língua". . . 

Analizáro'rise tamén os Esta
tutos da Universidade de 'Com
postela, "cónstatahdo ·unha 
forte rixidez e intol-eráncfa do 
texto coas normativas non ofi
ciais", asi como que o texto en 
cuestión ten unha tradución -
pois constatouse que non era a 
versión primária- "imprecisa 
e vacilante, pónaose de maní- · · 
festo que non é pór vontade 
própria, senón por un patrón 
lingüístico mal usado e pala 
sua incompeténcia". . . 

Por todo isto acordouse "esi- · 
xir ás autoridades académicas 
·teñan critérios científicos á 
hora de seleccionar as persoas 
que deben asesorar' nesta ma
téria", asi como que "as cáte
dras de direito se fagan garan- -
te~ da precisión xuridica da ter
minoloxia utilizada", ademais 
d.e "e:sixi~ un ~exto digno que 
non 1mpl1que, como o actual 
equívocos e indefensión xurídi~ 
ca". 

Acordouse tamén dirixirse 
ao reitorado para que "informe 
á opinión pública- da forma ·en 
que se redactou definitivamen
te o Estatuto, e se é verdade de 
q~e: só existiron filólogos e non 
xunstas e economistas que>lle 
desen cobertura". . 

No tocante á Función Pública 
púxose de relieve a "dificulda
de de levar un labor normaliza
dor por parte .dos axuntamen
tos por falta tje apoio", consta-

. tando o grande· problema que 
representa "imprimir os formu
lários' en galega, polos eleva
dos custes", asi ·como a "falta 
de vocabulario temático" e a 
"falta dunha linguaxe adminis
trativa galega". 

· Nesta área esixirase o - que . 
"se efectiyice o uso do galega · 
en exclusivo na administración 
autonómica e local sen práticas 
folclorizantes e diglósicas". 

Tamén se acordou ·esixir 
"que se cumpra o requisito de 
que a toponímia teña como 
úniq:i forma vá_lida a ~nica ga
lega, tanto a nivel local, como 
autonóm ico e estatal". Pedindo 
tamén "que s~ tomen as medi
d~s oportun~s perante os orga
nismos pertinentes tales ·como 
correos, Teléfonos, Rente, 
MOPU etc." · 
. Outra .~as . esixéncias que se 
~n no e1do da función pública 
é "que o coñecimento .e uso do 
galega sexa esi.xido para ocu
par c_argos en todas as as ad
J!linistracións operantes en Ga
llza, .senda obrigatório para os 
can~idatos super~:ir as probas 
pertinentes ao obxecto". · 
Tamé~ s~ esixe que "os po

deres publicas galegas garan
t~n o ~~Q do gglego na admi
ni~.trac1on, rnesmo na estatal, 
as1 como nas relacións ca Exér
cito, Garda Civil, _etc." 
. Po.r ~ltim<? pédese o apoio da 

admm1strac1on autonómica 
par~ ql:Je a administración local 
P.~da . efectivizar a .galeguiza-
c1on. . 

Até aqui as ·conclusións e as 
· análises, - agóra tentaranse -
efectivizar implicando ao maior 
n_~mero de persoas, institu

._c1ons e organizacións posíbeis. 
Os organizadores· consideran 

como gran éxito a celebración 
destas xornadas e pensan que 
"~erá o iníci0 dun ca'miño se
gurp, que non concluirá máis 
que, cunha vontade política e 
un poder· real en Galiza" : 

A. EYRE 
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Durante os dias 22 e 23 de Mar
zo a UPG celebrou o V Congre"'" 
so en Santiago de Compostela. 
Se ben é certo que os princípios 
funaamentais que definen ideo
loxicamente unha organización 
política non p·ermiten modifica-. 
cións conxunturais, pois isto re
presentaria a liquidación da 
mesma, a táctica a seguir en 
cada circunstáncia non pode es
tar fixada de maneira inamoví
_bel, .xa que hai que elexer os 
métodos de actuación máis 
axeitados ás condicións . exter
nas. Se asi non fose, serian des
necesários. os congresos bia_- · .· 
nuais-, ou terian como única fi
nalidade a. simple renovación 
de cargos. A reafirmación da---
liña e$tabelecida e posta en 

· prática nos últimos anos quizais 
sexa a característica de maior' 

· relevo nas resolucións aproba
·das . polo órgao soberano do. · . 
partido . nacionalista. Mesmo 
así, hai aspectos que .nun mo
mento determinado pasan a 
primeiro plano, procedimentos 
tácticos que requeren perfilar
se, formas .de· loita que cobran 
primada dentro dun contexto 
político concreto. 

A UPG, como · organización 
viva que é, e portanto atenta á 
evolución do contorno social no 
que ten que actuar, anali~Ol! a 
situación mundial, estatal e na
cional, procurando descobrir as 
contradicións que subxacen na 
precária estabilidade actual do 
·sistema. Ainda que apárente
mente ·este se apresente máis 
fortalecido, a crise que o capita
lismo .foi incapaz de superar 
tras longa etapa de recesión 
económica fainos ·pensar qüe a 
firmeza do imperialismo asenta 
nunha base de a rea movediza. · 
As remodelacións super-e.stru-

. turais introducidas para adiar. a 
explosión de procesos incon
trolados e irreversíbeis nas zo
nas periféricas, se ben parecen 
alonxar a posibilidade de alte
rar a curto prazo o domínio que 
mantén sobre os países depen
dentes, a impoténcia para dar 
solución aos graves problemas 
da ·infra-estrutura non constitui 
precisamente un aval para ga
rantirlle un futuro dilatado. A 
débeda ·externa do Terceiro 
Mundo, as tensións e hostilida- · 
des no Go1fo Arábigo -tenias
abeirados nas análises congre
suais da UPG- son expoñentes 
claros · dunha situación apodre- · 
cida, ~oi difícil de reanimar 
através dos aperfeizo.ados me
canismos de control cos· que o 
sistema tenta alongar a sua per-

. vivéncia. 
_ Dentro da Europa occidental, . 
a incorporación da zona sur ás 
estruturas económicas do Mer-
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dO V .Congreso ·da_ U'PG 

cadp Común facilita, . por un ha 
banda, a integración monopo-=
lista do continente; pota outra, 
a destrución de áreas produti
vas, imposta pola disciplina co
munitáriá, vaí incrementar as 
contradicións e os focos de 
con~lito nos países afectados 
pola remodelació.n. No plano 
estatal, o congreso constatou 
as previsións anteriores a res
peito da xestión administrativa 
do PSOE, que levou a cabo 
unha reordenación da econo
mia consoante a critérios capi
talistas, restrinxiu o exercício 
das liberdades .democráticas e 
menospreciou os direitos colec
tivos das· nación.,s -asoballadas. 
A maior consolidación do rexi- . 
me democrático-burgués e a di
reitización observada en certos 
sectores sociais responde prin
cipalmente ás tendéncias invo
lucionistas fome.ntadas desde o 
Gopen10, ainda qie asenta ta
men no progresivo esmoreci
mento da esquerda estatal, in
capacitada · para defrontar a 
oposición desde plantexamen
tos que asuman a realidade plu
rinacional do Estado. Neste 
sentido, os movimentos ·de libe
ración ·contin.uan .a ser -a única 

alternativa de resposta ao siste
ma. 

O . papel colonial de ·Gal iza 
evidenciouse, durante · o perío
do analisado nas ponéncias da 
UPG, no sacrifício dos nosos in-

. tereses económicos ás esixén
cias impo_stas pola Comun.idade 
Económica Europea. A recon-

-versión do sector nav·a1, consu
mada apesar da xeraliiada e 
unánime repulsa popular, vai 
proseguir co desmantelamento 
doutros ·ramos industria is e coa 
caída en picado da produción 
gandeira, élgrícola e pesqueira, . 
oferecida como bode expiatório 
aos monopólios europeus nos 
acordos de Bruselas. Fornecer 
matérias primas, man de obra 
barata para abastecer a emigra
ción, recursos naturais, enerxé
ticos e financeiros, é a función 
que o capitalismo nos segue re
servando nunha situación de 
dependéncia, camuflada agora 
nas institucións autonómicas 
fraudulentas. Reforzar estas, 
para ' manter a docilidade· do 
país ante as novas agresións 
que se vislumbran, a potenciar 
sucedáneos ideolóxicos que ac
túen de ventosa sobre o movi
me~to nacionalista,· único capaz 

de inviabilizar os plans do im
perialismo, constituí o obxecti
vo fundamental do sistema na 
situación presente. 

Recoñecendo as dificultades 
· existentes para o triunfo inme-
· diato da á.lternativa de sobera
nia nacional propugnada polo 
partido, val·óras-e positivamente 
e de form~ ·esperan;zadora a in-

. cidéncia do nacionalismo no 
contexto político galego, moi 
superior á reflexada nos resul
tados das últimas confronta
cións eleitorais. Sen a su~ pre
séncia, as agresións coloniais 
acadarian maior hostigamento, 
e nen sequer existiría unha mí
nima galeguización formal de 
parcelas reducidas da socieda
de, pois é o movimento patrióti
co organizado o que impón 
unha dialéctica que senta as ba
ses para o medre da conciéncia 
nacional e, portanto, para o lo
gro dos obxectivos por el per-
seguidos. . 

A partir das análises da situa
ción externa, a UPG asume 
como liña de actuación na pre
sente etapa os princípios tácti
cos definidos con anteriorida
de, salientando ou matizando 
aqueles aspectos que considera 
máis oportunos, dentro dos 
condicionantes actuais, para 
conseguir a incorporación do 
pobo ao proxecto de liberación. 
Faríase prolixo especificar as 
resolucións de forma minucio
sa. Unha síntese das mesmas 
pode fundamentarse nas con
clusións que teñen maior rele
vo, e que se concretan na reafir
mación da vía política como 
método de loita, entendendo 
por tal a movilización e organi
zación populares, o combate 
ideolóxico e a preséncia institu
cional. O desenrolo deste pro
grama implica a intensificación 
de campañas dirixidas á difu
sión entre a sociedade dos prin
cípios do nacionalismo e a utili
zación das institucións para re
forzar a consolidación organiza
tiva, para actuar de portavoz 
dos intereses populares e para 
verificar, na medida do posíbel, 
as alternativas propostas. No 
plano sindical, a defensa do 
pasto de traballo -concretada 
no Plan Galega de Emprepo
e o espallamento da conciencia 
patriótica e de clase entre a. 
proletariado constituen o eixo 
da actividade partidária neste 

.. : .. ·· ·· 
... ··· 

terreo. Tendo en conta que a 
produción agrária será a máis 
afectada polo ingreso no Mer
cado· Comun, propónse como 
tarefa inmediata o impulso das 
movilizacións labregas en con
.tra das novas agresións que vai 
receber este sector fundamen
tal da nosa economía. 

Foron obxecto de atención 
especial neste congreso a políti
ca cultural, o feminismo, o ensi-· 
no universitário, o ecoloxismo e 
a loita pola paz. Consumada a· 
integración do Estado español 
na Alianza Atlántica, a UPG rea
firma, após a celebración do re
ferendo, a sua oposición á per
manéncia dentro da mesma, 
aceitando o compromiso de 
promover e apropiar todas as 
accións que teñan por finalida
de impedir a utilización do terri
tório nacional galego como 
base do ·aparato militar do im
perialismol As relacións exte
riores defínense pola continua
ción da solidariedade cos movi
mentos revolucionários, anti
imperialistas e de liberación de 
todos os países do mundo, no
meadamente cos das outras na-

- cións oprimidas do Estado. Adí
rese ao proxecto de institucio
nalizar alianzas entre os pobos 
sometidos de Europa occiden
tal, e considera necesária a in
tensificación de intercámbios 
políticos e culturais con Portu
gal. Finalmente, en vista da im
portáncia do frente patriótico 
como instrumento indispensá
bel para conseguir a liberación 
nacional de Galiza, propónse 
dedicar atención especial ao 
fortalecimento do Bloque Na
cionalista Galega. Dentro do 
máximo respeito á autonom~ 
política e organizativa do mes
mo~ procurará encanar através 
del a maior parte da actividade 
so~ial do partido. 

A mance destas resoluc ións 
de carácter xeral sobre táctica 
política, o congreso acordou so
lidarizarse cos traballadores de 
Bazán, ameazados poia reestru
tu ración de plantilla, con todos 
os obreiros despedidos pola re
conversión naval nas comarcas 
de Vigo e Ferrol, cos afectados 
polo conflito de Telanosa en 
Redondela, e cos labregos das 
Enchousas, Ulla, Návia, Sela e 
Arnoia, vítimas de expropria
cións caciqu is que poñen en pe
rigo as suas terras. Asimesmo, 
decidiu oferecer o máximo 
apoio a todos os represaliados 
das organizacións de masas e 
aos camaradas do partido pro
cesados polas suas actividades 
a prol das libertades democráti
cas e dos direitos nacionais. 

BAUTISTA ALVA~EZ 
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Albores do J º de Maio, cen ·anos desQois 

Non ·hai-salvadores stipremos .... 
;,¡Maio! ¡Festa d~ tr~ballo! ¡E 
pensar que non e ma1s q!-le un 
lóstrego de sol no me10 da 
noite moural" 
( .. . ) "¡O mitin! Dígovolo eu: 
¡non val tanto a sua truculenta 
verba como val un só minuto 
no que, silenciosos, vos entre-

d s a ensarl" 
ga e p BASILIO ALVAREZ 

(El Pueblo Gallego 1/5/1924) 

p0 uca é a docu.~entación que 
acredita polo m1udo un estudo . 
da celebración do 1 º de Maio 
en Galiza, agora, 100 anos des
pois dos sucesos de Chicago -
coa famosa folga pola reivindi
cación das 8 horas- e 97 de 
que formalmente, o Congreso 
lnte~n acional de Paris -do que 
nasceu a 11 Internacional--:- con
vertese esa xornada en cimera 
das reivindicacións dos traba
lladores. Desde ese instante un 
século ten pasado sen que se 
pudese significar este. i~íci.o d~ 
Maio como a data re1v1nd1cat1-
va e de loita de maior e máis 
unánime asunción no mundo. 
Pero se hoxe en dia a celebra
ción segue tend~ o m~smo sig
nificado combativo, e bon sa
ber algo daquela albora~a. 

Foi no 1890 na Coruna, se
gundo os dados que ten estu
dado o hispanista G. Brey, can
do se fixo coincidir a folga xe
ral dos traballadores en reivin 
dicación da xornad~ de 8 horas 
co 1º de Maio. O primeiro. A re
clamación descrébea Eduardo 
Blanco Amor en "Xente ao Lo
nxe": 

" ... no remate das bandei
ras repetíanse en bulto os 
símbolos traballados en 
polido metal, postas de 
arredor dunha bola do 
mundo ou dunha esfera ar
milar con tres oitos acima. 

(xa era rapaz comprido 
cando soupen que os tres 
888 representaba a "reivin
dicación" inmediata do 
tempo diario do traballador 
que habia que conquerir: 
oito horas pra o traballo, 
oito pra instrución i -espar
ci mento e oito pra o sano" . 

Na Coruña á folga engadiuse 
o reclamo da supresión das ve
ladas (traballo nocturno) e a 
eliminación das horas extras 
para pa liar o paro : curiosa ac
tualidade. As accións eran pro
tagonizadas polos grupos anar
quistas ainda que, como di Dio
nísio Pereira na Gran Enciclo
pédia Gallega (vid. Obrerismo 
-tomo 23, páx 1 e seguintes), 
"tanto a conflitividade anterior 
como a folga do 1890 e 1891 
demostraron que era máis ur
xente para o conxunto dos tra
balladores reducir a xornada, 
incrementar os salários e ami
norar o paro que abolir o Esta
do e a propriedade". Alén da 
conxunturalidade das reivindi
cacións, o certo foi que, salvan
do as circunstáncias políticas, o 
1° de Maio sempre foi unha 
xornada de movilización e ta
mén de festa. A cita de Blanco 
Amor e o seu 'Xente ao Lonxe' 
non é casual. En nove brillan
tes páxinas, o noso gran nove
lista transpórtanos ao ambien
te dos 1° de Maio de comezos 
de século, cando a alternáncia 
de liberais e conservadores e 
os ínícios das organizacións 
sindicais marcaban actos e 
consignas: . 

"Ben sabido era que ostra
balladores de A. armaban 
ise dia grandes merendas 
familiares, a máis das fa
mosas "l·obadas" de soltei
ros e homes sós pra leva
ren á Jira Campestre que 
se facia despois do mitín, 
no "Campo dos Reme-

. dios". 
"( ... ) Os discursos cin

guíanse ao stgnificado da 

Manifestación ob_reira do 1° de Maio en Pontevedra no 1936 (Foto Pirryos) 

data, procurando atoparlle 
algunha relación co pre
sente (. .. ) Conque houbese 
"agitación nacional" os 
procedimentos dos liberais 
e dos conservadores non 
se diferenciaban ren: 

Cos liberais abondaba 
somentes con non nomear 
á familia real, ao Papa, a_o 
señor bispo, aos coengos, 
aos párrocos, ao alcalde, 
ao Presidente da Diputa
ción, aos militares, ás or
des relixiosas e aos capita7 
listas da cidade os nomes 
e apellidos; do demáis po
diase facer "crítica cons
tructiva", como decía a au
torización ... " 

Asi pois, mitin e manifesta
cións dunha banda e gran co
mida festa despois eran o cen
tro dos 1 º de Maio. A própria 
prensa da época confírmao en 
múltiples convocatárias do es
tilo: "A Sociedade de Agricul
tores e a Xuventude de Cabral 
convoca unha gran festa para 
conmemorar a solemnidade 
obreira do dia, e chama á Jira 
Campestre, con Banda de Mú
sica, gaiteiros e torada de bom
bas de palenqu~". Curiosa
mente os periódicos que con
sultamos, da época da Ditadura 
de Primo de Rivera, recollian 
tribunas nas que, ante a impo
sibilidade de manifestacións 
ou actos públicos, facíanse 
grandes arengas e chamados: 

"O 1 º de Maio a clase 
obreira de todos os países 
reclamará aos Poderes pú
blicos a promulgación de 
leis de carácter social". 

(A. Ribas) 

"O 1º de Maio. é para o 
mundo traballador a data 
que de-dica cada organiza
ción nacional a revisar as 

. suas condicións de vida e 
traballo no país no que-se 
vive; a examinar a sua si-· 
tuación -no conxunto da -si
tuación internacional; a' -
pensar na obra destrutora, 
no crime colectivó que a 
guerra significa; a sigr:i-ifi
car a- sua repulsa en todos 
os países contra qu·en cer
cenan as liberdades públi
-cas, contrá a r~acción que 
pretende facer do ensino 
un ritó confesional e a con
denar, en fin, todo réxime 
político de despotismo e 
dictadura, con ricino e sen _ 
ricino, con camisas negra.s 
ou sen el as". 

(J. Gómez Osorio)_ 

Tamén, e dada a peculiar 
composición sociat do 
país, cunha esmagadora 
maioria cuantitativa de la
bregos; as -organización.s 
agrárias participaban. Non 
só o confirma a ficción do
cumentada de Blanco 
Amor, "a iso das dez da 
mañan do dia 1° de maio 
os traballador.es de A. 
axuntábanse no Campo da 
Feira pra iren agardar, or
gaizados por grémios cos 
seus signos ao frente, aos 
compañeiros das vilas, al
deas e comarcas que se 
concentraban nas aforas 
pra entraren xuntos en ma
nifestación afervoada". Ta
mén o certifica un artigo da 
época do "El Pueblo Galle
go", escrito p.or lndalecio 
Tizón "Alonxados da_ loita , 

Duas convocatóri~s . ~istintas . 
O próximo 1P de Maio celebra
ranse duas movilizacións dife
rentes, promovidas, dunha 
banda p·ola INTG e da outra, 
conxuntamente por CXTG e 
CCOO, que acuden _xuntas des
pois de que- se descolgara das 
conversas a UGT. A INTG cele
braáa movilizacións en Vigo, 
Ourense, Ferrol, A Coruña e 

· Lugo, baixo o lema central 
"Por un pasto de traballo digno 
e un ha Gal iza liberada", e .á 
hora de fechar esta edición non 
se coñecen os presupostos da 

· outra convocatória. 

Ainda que a bon seguro tódos 
os sindicatos farán fincapé no 
centenário que agora se cele
bra dos sucesos de Chicago, e 
por tanto da instauración mun
dial do 1° de Maio, non -será 
esta celebración, a bon seguro 
un especial acicate nen incre-

mento no número de traballa
dores que sallan á rúa a mani
festarse, pero si o poden ser si-
tuacións laborais criadas re
centemente (Telanosa,o reacti
vamento da loita de Ascón co 
rexeitamento do Plan de Viua
bilidade de Stro. Domingo, 
etc ... ), asi como duas cuestións 
aparentemente externas, como 
a situación de tensión interna
cional (coa agresión imperialis
ta a Líbia e a permanente 
ameaza a Nicarágua), como fai 
constar na sua convocatória a 
INTG, e a própria convocatória 
de eleicións xerais. Esta central 
fai, ademáis, especial fincapé, 
na celebración do 1 º de Maio 
nun contexto de represión do 
sindicalismo nacionalista, con 
trinta afiliados da central en- · 
causados con · peticións de 
máis de quince anos de cárce
re. 

· de clase foi preciso qµe 
xurdiran as Sociedades 
Agrárias para -que o 1º de . 
Maio se respeitase polos 
proletários do campo. A 
Sociedade Agrária de Teis, 
desde o 1900 acudía e or
ganizaba cada mitin, cada 
festa ·campestre, cada vela
da teatral e acudían ás ma
nifestacións da cidade. Dá
banse asi o aríuat abrazo os 
escravizados pola .burgue
si·a -e os sometidos á férula 
caciqujl". · . 

Ollando a- · bib.liografia 
que participan Qionísio' Pe
reira, González probados e 
Xosé Manuel Moreno na 
GEG constátase a parque
dade dos 'estudos sobre ·º .. 
primeiro de Maio, dos que 
só é especialmente dedica
do . o de Gerard Brey "Los 
tres prirpeiros de Mayo en 
La Coruña", de circulación 

. totalmente restrinxida. 
Desa maneira fica só, e ma
xistralmenfe, Blanco Amor 
para facernos unha descri-: 
ciqn daqueles 1 os de Maio 
de comezos de século, con 
tantas actualidades traspa
sando o século: 

"( ... ) Os ·oradores asañá
banse cos concellais, coas 
tarifas da luz, cos fielatos 
dos consumos, co préclo 
qo pan eco director de " El 
Eco de.I .Calvario" (que non 

· pubricaba reseña do 1° d~ 
maio, corno si a meirande 
xuntanza de x;ente que se· 
vía, de ano en ano, nacida
de, 0~1urrise nas Ouimbam
bas ... 

Nos alcontros duns cos 
outros (moitos diles non se 
tiñan visto e·n todo o ano), 
dábanse grandes ape.rtas e 
ceibaban ledos vivas polo 
aer aceso de maio. "¡Viva 
a unión do proletariado 
mundial!", "¡Vivan os tra
balladores de Cudei
ro ! "."Viva os mártires dé 
Chicago!" ( ... )A manifesta
ción acadaba seu corpo in
teiriño a iso das doce, i en
traba a cachón polas estrei
tas rúas da cidade, pasan
do frente ás portas fechas 
e as fiestras múas ... que. si 
non viñera ao lonxe a xen
darmeria dacabalo, some
llaria termos a . cidade por 

· nosa". 

Nas páxinas de "El Pueblo 
Gallego", do 1º de Maio de 
1924, duas fotografias presi
dian as páxinas dedicadas á · 
data co epígrafe "Os-sementa
do res": Carlos Marx e Máximo 
Gorki. . . XAN CARBALLA 

· .. como quen di 

.Políticos 
profesiQnais 

. ·MANUEL·LUEIRO REY 

Nu'n xornal ~alego nestes 
. días, di alguen: "Castelao 
non foi nunca o que se cha
ma un político profesional". 

Esta irracional definición 
do home en xetal como in
dividuo membro da socie-· 
dade (que ten moito que ver 
con aqueta outra en que se 
agachan os raposos: "eu 
non son político") ademáis 
de .expor- unha falsedade, 
desvirtua, inxenua ou mali- _ 
ciosamente, o conceito tan 
craro do heme como ser po
lítico, pois admitindo a 
"profesionalidade" vai im
plícito o de ''.aficionado", e 
non hai que esquencer que 
a afición en si mesma é 
unha inclinación e a política 
é unha obrigación. 

O que tal afirma sobar 
Castelao quere xustificalo 
citando unhas cantas pala-

. bras do discurso nos Cortes 
Constituintes da 11 República 
cando di: "Yo no soy más 
que un artista que ha puesto 
su arte al servicio de una 
bella causa.". Bastaría per
guntaq;e cal é esa fermosa 
causa. O ·mesmo Castelao o 
di: "Despertar el alma de 
Galicia ". Mais · ¡·coi dado!: 
cando Castelao fa a da alma 
de Galicia no-n se retire a 

.. . ningún celme metafísico, 
senon que se refire.ao "ter
mo que vive en el instinto 
=popular", e nada máis lonxe 

~ das elucubracións metafísi- 1

: 

:: cps cos .pu los -naturais do 1
; 

:'1nstiAto . . -· · 
. __ -- ·Neste mesmas páxinas, 

"eu dicia -que -compre non 
alonxar a postura ·política de 
Castelao do-seu facer artísti-

1
c.; . 

co~ e diciao como unha cha
mada de alerta. 

A Arte .(i esto é causa ve
lla, mais hai. que repeti-lo, 
pois hai xente que fai todo
los esforzos posibles pra 
que se esquenza) mantense 
dunhos feitos concretos que 
forman parte da vida do 
home. Na experiencia do 
autor -xa · sexa literatura, 

·poesía, pintura, etc.- que 
..está sempre viva como sus
tancia da sociedade, é don
de radica a raiz da Arte,_ pois 
non nace · --como moitos 
queren impar coas suas di-

., vagacións_:_ de "ideas in-
. temporais". Asi é dende tó

dolos tempos. "A Antígona 
de Sófocles -dixo alguén 
que sabía o que dicía- nú-

. trese da- experiencia do 1
• 

h.bme , griego. clásico". E 1: 

. (m(Tlo a · Antígona de Sófo.:
cles, calquera das maravi
llas da Arte. · (Facer citas, s-e-· 
ría cair na pedantería). 

Si · de algo carftce a obra 
de Castelao (dibuxo, pintu
ra, literatura, conversa) é 
precisamente de esencias 
metafísicas. Todo o que 
Castelao fai, xurde da reali
.dade qt,1e viye como u.n feito 
dinámico histórico camiñan-

. <to- cos demáis homes do 
pobo. Cecáis ninguén me-
1 lor que Rafael Dieste o con-

, firma cando no ano 1937, 
esédbiu en "Nova Galiza", 
feita en Barcelona, dande 
noticias de "Galicia Mártir": 
UE 011tra vo/ta érguese o es
pritu de Castelao para xun- · 
tar as suas armas ás do 
pobo. As suas armas 'Son 
verdades que entran polos 
olios; e o seu arte, un xeito 
de fa/ar galega dibuxando. 
Mostrádel/as a quen viva 
aínda en moma indiferenza. 
E si hai a/guén que non des
perte véndoas, . e que ten a 
o peito valdeiro de ilo ven- · · 
dendo pouco a pouco. " 

Abohda con coñecer "Ga
licia Mártir", "Atila en Gali
cia" e "Milicianos", pra sa
ber que Castelao é un home 
de corpo énteiro, un home 
político, dende as suas pri
meiras colaboracións en "El 

(Pasa á páxina 23t 
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O pen~amento esencial 
de Celestino F.· de la Vega, 

CAMILO GONSAR 

Aobra de Celestino F. de 
la Vega é cuantitativa
mente escasa. Ninguén 

roáis alonxado que Celestino do 
escritor profuso, difuso e confu
so, según expresión usada por el 
mesmo nun dos seus primeiros 
ensaios (1). Soio escribíu do que 
el vivía como verdadeiramente 
importante. 

Vida e filo ofía estaban nel 
confundida : vivíu filo ofando. 
Non foi o profe or de filosofía , 
nunca pen ou na filo ofía corno 
unha profesión, nin e adicou a 
ela con degoro de erudito, con 
espírito de coleccioni ta de co
ñecemento e dato filo ófico . 
En certo xeito, póde e afirmar 
que vivíu filo ofando porque 
non tivo máis remedio, porque 
non podía deixar de acudir á fi
losofía para comprender o mun
do que o arrodeaba --e sobre 
todo: para comprender o noso 
tempo. Poi entía e ata padecía 
a cri e do no o tempo, a perda 
de vixencia do valore ideai , o 
nihilismo consumado . 

O nihilismo: tal foi o proble
ma constante de Cele tino, a úa 
preocupación fundamental; un 
nihilismo non uperable pola 
simple substitución duns valores 
concretos por outro xa que a 
crise atinxe xustamente á esfera 
ideal e tradicional dos valore . 
Os programas de actuación polí
tico-social on aquí inoperantes; 
todos ele dependen de a e fera. 
No e trata dun mal circun crito 
a determinadas e tructura o
ciais, senón do mal do no o tem
po; e o no o tempo ven de de 
lonxe, aínda que a cri e e agu
diza co paso do ano . 

A cultura e a comunicación 
--dou feito in eparable -
atópan e en grave cri e 1); a 
poe ía de R alía d a tro ex
pre a a noite d mundo, a falla 
de fundamento , a i mo, e p r 
isa é unha poe ía encial 2); a 
vivencia artí tica da pai a e tá 
ameazada de m rte pola in en a
ta manipulaci n t cnica da natu
reza, con ecuencia d nihili m 
(3); o hum r, mo a titud 
piritual, ten com pre upo t o 
ubxectivi mo ab. oluto do home 

rnod rno ceibc de t do ven
cello , de todo o valore tran -
cendente (4): motivo de fon
do do pensarnento de Cele tino 
latexa omnipre ente en todas a 
súas meditación . Tráta e, en 
definitiva, para Cele tino, do 
fundamento metafísico da · nosa 
época actuando como base e 
sostén de todos os fenómenos 
característicos dela. As mesmas 
razóns que leva.ron a Celestino a 
c~arnarlle a Rosalía poeta esen
cial, lévannos a nós ·a chamar lle 
a el pensador esencial. 

A súa identificación con Hei-
de~ger foi vital e espontánea. 
Heidegger -tan lonxano física
mente- non o convenceu como 
un rnestre a un discípulo, senón 
que nel víu Celestinó perfecta
mente expresada a súa propia 
sensibilídade intelectual, se se 
nie permite a paradoxa. Celesti
no nunca foi pedante; cando re
Rroducía textos en alemán era 
porque lle paíycían exemplares e 
C?_!lSideraba qm~ calquera traduc
c10~ substitutiva os deturparía. 
Heidegger formulou noutro idio
ma exactamente o que Celestino 
pensaba, Mais non foi unha 
identificación acrítica nin ex-

Celestino Fernández de la Vega 

: ~ElES)lNQ 

cluínte; a proba é o entusiasmo 
con que cornprendeu tamén a un , 
Wittgenstein ou a un Popper. 

Non obstante a súa aguda 
conciencia do nihilismo, resis
tíase Celestino a caer nunha ac
titude pesimista. El mesmo adu
cíu argumentos contra tal tenta
ción. En primeiro lugar, a impo
sibilidade de prever. o futuro. 
Aínda que o naso discorrir inte
lectual non nos dea azos para o 
optimismo, o decursó da realida
de pode coller camiños feliz
mente diverxentes; Celestino 
gustaba de repetir estes ver.sos 
de A. Machado: Confiamos -
en que no será verdad- nada de 
lo que pensamos (5). Ademáis 
estaba o humor: tanto un humo
.rismo de fondul'.a, reacio a ac.ep-

tar traxedias definitivas, como 
un humor circunstancial para de
senmarcarar as falsedades e im
posturas da nosa sociedade (6). 
Ambos practicados por Celesti
no. 

Sempre asumíu persoalmente 
a súa condición de galego. Por 
outra parte, os seus escritos inci
den sobre asuntos propiamente 
galegos: Rosalía de Castro, as . 
relacións da saudade coa angus
tia, a paisaxe, o humor. Nunha 
breve obra maest(a, Perfil Galle,
go de Valle-Inclán (7), establece , 
como de pasada parámetros fun- · 
damentais da persoalidade bási
ca galega. 

Xa dixen que vivíu filosofan
do. Non coñecín a ninguén en· 

quen a vida ~ quizais a mor
te- . e máis o pensamento esti
vesen tan unidos, tan confundí-

, · dos. As súas tertulias eran o seu 
pensam~nto en acción exercitán
dose sobre os .máis dispares ob
xecto.s, pois nada había que non 
lle interesase. Pero non eran mo
nólogos: el necesit~ba o aguillón 
~o diálogo. Para el a conversa 
era unha importante manifesta
ción da cultura: un dos apartados 
de Cultura y Comunicación está 
adicado a ela. Podíase falar con 
el de ti a ti; sabía~ quería
escoitar; nunca adoutrinaba, e· 
entre el' e os seu.s interlocutores. 
nqn se interpoñían intereses pre
vios manipuladores, prexuicios, 
complexos que inhibisen. E os 
que fornos asíduos ás súas tertu-

. lia,s sabernos que aínda májs im
portantes eran as post-tertulias , 
cando, camiño do traballo ou de 

. vo_lta para _casa, Celestino se de
moraba con un de nós e a súa 
conversa se tornaba máis fonda 
e confidencial. Non quixo sair 
de Lugo, q_uizais en parte porque 
non sentía..ese inconsistente de
goro de novidadesdefinido polo 
autor de Ser e Témpo como un 
dos rasgos do existir inauténtico; 
perp o seu tetír0 ,era, en certo 
xeito, un ret.íro de volta, atre
quentado por unha áensa expe
riencia , con capítulos tan duros 
como ·a guerra civil vivida no 
frente --e ootros. En todo caso, 
a súa compenetración con Lugo 

- foi adrrúrabel: ahonda corno 
mostra o seu estudio sobre esta 
cidade para a Enciclopedia Ga
llega. E iso que Lugo, ás veces 
por causas naturais inevitables , 
non sempre lle foi tan fiel; por 
exemplo': non volveu ser para el 
o que fora desde que faltaba o · 
poeta médico Luis Pimentel. 

Despreciaba a ip.autenticida
.de, a falsedade , a pose, e non 
se recataba de manifestar o seu 
desprecio, a{nda que se dirixise 
contra os pontífices máis reve
renciados do establishment cul
tural . Refugou ser · académieo, 
nunca quixo dar unha conf~ren
cia, nin acaparar páxinas dos 
xornais, nin sair na TV. Non 
fixo polítiqa de autopropaganda, 

• non practicou a arte das rela
cións públicas. Aceptoµ o iso1a
mento e a marxinación. Por iso 
non era rentable adulalo: tanto 
mellor para el. 

D máís xusto homenaxe que 
se lle pode facer sería a publica
ción de todos os seus escritos, 
hoxe tan ciscados, nun tomo 
coidadosamente ·preparado. Por
que e de lamentar que saíra unha. 
segunda edición de O Segredo 
do Humor chea de erratas, sen 
que a edit.orial fixese un traball,o 
de revisión mínimamente acep
.table; así ocorre, para poijer un 
exemplo, que o nome .[(.ierke
gaard non esta correctamente es
crito nin unha soia vez. 

NOTAS 
( 1) "Cultura y comun~ación", colee 
ción Grial.l, Eclit. Galaxia, 1951. 
(2) "Campanas de Bastabales" (Me-

. ditación. sebre Rosalia) en "7 Ensa
yos . sobre Rosalia", Eclit. Galáxia, 
1952. 
(3) "Abrente e Solpor da· paisaxe", 
en '.'Homaxe a Ramón Otero Pedra
yo'',. Edit. Galaxia, 1958 
.(4) "O _segredo do Humor" , Edit. 
Galaxia, 2ª edición. 1983 
(5) Por ex., vid. Op. cit., páx . 168 
(6) Op. Cit., páx. 169. 
(7) Publicado en "lnsula", nº 152-

, 153, Jul-Ag. 1,959. 
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Chamamento 
as entidades culturais . 

. . . 
e s~c1~s para gue 
se inte~en na 
Federación de 

Asociacións Culturais 

A Carreira 
do idioma será 
por. comar~as 
Neste áno a "Carreira do Idio
ma" realizarase por comarcas e 
de forma autónoma. Asi cada 
zona . da nación organizará os · 
días que mellor lle conveña, na 
primeira quincena de maio, dita 
carreíra, programándoa ao seu 
antollo e segundo as característi
cas coI(larcais. O acto final será 
en·sa.ntiago odia 17 de Maio. 

Os organizadores , a Federa
ción de Asociacións Culturais . 
Galegas, xustificaron este cárn-
. bio debido a que "celebrala toda 
nunha xeíra tiña moitos· proble-

. mas para aquelas vilas que tive.:. 
sen que organizar _o paso de ea
rreira en dias non feírados, redu-

-cíndose por ese motivo , como se 
coµiprobou nas duas edicións 
anteriores, os participantes, que 
si resposian amplamente cando o 
dia er~ festivo ou sábado pola 
tarde". 

Parece que por parte da Fede
ración~ cos cámbios cada ano, 
téntase encontrar unha fórmula 
definitiva, para que a carreíra 
adequira verdadeira dimensión 
en todo o país, e que non haxa 
zonas nas que 

1
qQede relegada. 

Pero se a organización será 
autónoma _e por cómarcas, o que 
si será o mesmo é o pergameu 
que se vai -ler ao comezo e ao 
final de-cada etapa. 

Es.te · ano vai ser · redactado 
partindo das conclusións adoita
das no encentro pola normaliza-· 
ción lingüística, celebrado · re
centemente en Compostela, le
vando ademáis textos de Caste
lao. A reivindicación . central 
será ·a normalización plena do 
idioma. . 

Este ano os organizadores ten
tan involucrar na carreíra ás aso
ciacións que durante este último 
ano viñeron loitando pola im
plantación e II1illora do idioma. 
Asi esperan que colaboren aso
ciacións de país, funcionários , 
etrc ... 

CHAMAMENTO A INTEGRA
CIÓN NA FEDERACIÓN 

Por outra banda a Federación de 
Asociacións· Culturais Galegas 
decidiu facer un chamamento a 
tódalas asociacións culturais e 
sociais para que se integren na 
Federación, convocando · unha 
reunión, ·con carácter totalmente 
aberto., para o dia 26 de_ Maio 
en Compostela. 

Esta reunión, á que se tenta 
que asisatan a case totalidade de 
Asociacións culturais., de veci
ños, · centros culturais, ate:
neos,etc ... , serverá para confi
gurar, se f ai falla, uns novos es-. 
tatutos, que posibiliten a integra
ción do maor: número posíbel de 
entidades, por máis que a Fede
ración poña xa a disposición os 
seus próprios estatutos, podendo 
partirse xa diles e da sua espe
riéncia con'creta 
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Lembranza de . Don. Ramóri Otero Pedraio Foi autor de 
"Vida, Raixón e marte · 

MANUEL MARIA 

Neste ano de 1986 __:_que é o do 
centenario de Castelao, Viqueira 

·e Cuevillas; do cincuen-tenario 
· da morte de Alexandre Bóveda 

e de' Antón Vilar Ponte e dos 
vintecinco do pas41llento . .de 
Aquilino Iglesi~ Alvariño--, 
cúmprense .os dez anos da .desa- · 
parición de dop Ramón Otero , 
Pedraió. Unha data lonxana e 
prósima ao mesmo tempo . Dez 
anos son unha cifra redonda e 
máxica. Moito e pouco tempo. 
Unha década son os anos que 
arredan ou xuntan a dúas xera
ciós . . 

A figura de Otero Peclraio, 
pes~ aos. oficialismos e aos pa
tronatos, segue na néboa. Está 
colocada nunha especie -de ipm
bo entre o ceo e o inf erno. E un 
autor ao que se cita Ínoito e se 
lee pouquísimo, si é que se lee 
algo. Esa é, ao menos, 'a nosa 
sospeita. E non se edita. Se se 
e.ditan algunhas obras suas faise 
mal, dun xeito incompleto, agre
dindo a súa escrita. · E realmente 
vergonzoso . que, a estas . alturas'·. 

· aínda non se teñan editado as 
súas obras completas. Tempo . 
houbo de sobra pra facelo. O 
.ciue non h,óubo füi vonti;tde pra 
levai: o cabo tal empresa. Só se· 
intentou realizar unhas incom
pletísimas Obras Selectas · das 
que saíron unicamente tres volu
mes. Por certo que os editores. 
pouco respetaron ao grande polí
grafo: correxírnnll~ o vocabula
rio, a sintaxe, a puntuación, nu~ 
afán ·de .uniformación absurda. E 

. como si ao Pai Miño ou · ao 
Océano Atlántico Bes pu'x.eran 
un . canle de cemento. Estes 
atrevidos e irresponsabeis non se 
decatan de que, canta máis va
riedade esista, máis riqueza hai. 
Uniforrnjzar, .nun senso cultural, 
é o mesmo que empobrecer, ca
par, esterilizar. E máis nun caso 
como o de Otero Pedraio: o seu 

. meirande engado reside .na sua 
libertade de · creación, na sua 
prosa asilvestrada · e mesmo na _ 
sua capacidade de inventar un 
idioma, de ,"dinamitar" a fala. 
Por eso o seti estilo e a capacida
de de s9lpresa que nos depara a 
sua-escrita non (en par. 

Don Ramón Otero Pedraio 
(1888-1976) foi unha figura· s1n
gularísima. Unha cume irrepeti
ble. O seu saber e o seu estilo 
vital )Y'llterario son dos que xa 
non sé levan. Era un prodixo hu
manista. A sua poderosa persoa
lidade de . fidalgo gal ego tiña un 
nimbo máxico como o dos anter
gos héroes: eses seres maravillo
sos que están entre os deuse.s e 
os homes. A .sua persoa irradia
ba bondade, xeperosidade, ele
gancia e sabiduría. 

A súa obra literaria é unha 
giandiosa enciclopedia do ser e 

. do vivir · de Galicia. Ela soia 
ahondaría pra dar testimuña de 
nós como povo e como· eido do 
universo . Semella como si a voz 
de don Ramón fora a única voz 
da nosa tribu e falara pola comu
nidade dunha vez e pra sempre. 
O mesmo acontecía coas suas 

. pezas oratorias e coa sua inesgo
table conversa, nas que se xun
taban xesto, presencia humana, 
matización do verbo, armuñía e 
musicalidade, fondura, ferrnosu
ra e gracia e unhá sabiduría uni
versal decorada cunha estraordi
naria forza poética. Había meito 
de romántico - no mellor senso 
da palabra- na figura e na des
bordada paixón de Oter~. Tratá
base dun rornantismo auténtico; 
místico, inevitable e transcen- . 
dente, no que o .Iume da paixón 
aureolaba de luz ao pensamento 
e o pensamento clarific;aba, no 
posible, á-paixón. O resultado é · 
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que chegaba ao cerne da inefabi
lidade: ao ponto' mesmo que;se 
ilumiña todo o que non hai xeito' 
humano de espresar pro que per
cebemos pola propia claridade 
interior e polos escusad0s cami
ños da intuición. 
' Parte da obra de .don Ramón 
quedou espallada en milleiros de 
artigos, -publicados nos medios 
máis inverosímiles e en in):iume
rables prólogos a obras alleas . 

· Todo este inxente labor había 
que ordenalo en volumes . Canto 
saía ·da sua pluma era sempre 
unha improvisación rnaxistral. 

Tamén era urxente recoller e 
dar a luz o seu epistólario, na 
medida do posible. Otero escre
beu milleiros de cartas nas que 
latexa a sua xenialidade e a sua 
ilimitada .... xenernsidad~. E o seu 
cofíocemento dos povos de Gali
cia, ún por ún e gos seus habi
tantes. 

Debrdo a circunstancias histó
ricas· que lle tocou vivir, Otero 
Pedraio escribiu en galego e en 
hespañol, pese a este feíto obxe
tivo, servidor non se astreve a 
chamarlle escrit9r bilingüe. Pra 
este barbas don Ramón · foi un 
escritor galego que, en ocasiós, 
se ollou . forzado a escreber en 
hespañol. Otero se non falaba ou 
escribía, mq_rría . Pra él o comu
nicarse per medio da palabra era 

· tan necesario como comer óu 
respirar. Se atgún día Galicia se 
mostrara digna de don Ramón .e 
se publicara a sua obra completa 
--o que xa tería ocurrido de vi
vir nun país normal, porque o 
caso de Otero non é ·único- non 
se podería pr~scindir dos . seus 
escritos redactados noutra lín
goa. Aínda .que a comparanza 
non veña moi a conto a sua acti
tude fainos lembrar a· dos gran
des .humanistas que escrebían en
dúas ou tres língoas. 

Ademáis de ·articulista Otero 
destacaba como biógrafo. Lém
brense os seus libros encol do 
médico c.ompostelano Varela de
Montes, do seu mestre Marce lo 
Macías e do seu· conveciño o 
grabador Prieto Nespereira. Ás 
biografías escritas por Otero son 
lúcidas., apaixoadas, i:igurosas e 
solprendentes polo seu poder 
evocativo e de facer revivir, dun 
xeito máxico e real, aos péfSoa-

. xes e ao · seu entorno. · · 
Outra faciaña uioi interesante 

do lábor oteriano son os seus J.i-

bros de memorias e de viaxes. 
Entr~ os primeiros compre con
siderar Historia dun nen o, docu
mento único na literatura galega 
e o fermosísimo Libro dos ami
gos que tan preciosos datos for-· 
néce. 

Os ensaios_ de Otero deslum
branb e conmoven como un es
traordinario poema. Moitos de
les· andan perdidos po~as páxinas 
de revistas ou mesmo de x-0r
nais. Son unha leición inesquen
cible de amor - a Galicia e de 
comprensión do Cosmos en toda 
a sua estensión e profundidade. 
En moitos destes ensaios descó
brenos , como ninguén o fixo, o 
segredo, o misterio, o ritmo e o 
latá.ar da nosa paisáxe e. amósa
nos a amar o mundo e as cousas 
dun xeito novo e fondo. Os mes
mos acontece cos seus ensaios 
literarios. Entendemos que as 
máis lúcidas páxinas encol de 
Gohete, o Romaritismo e Chau
teaubriand -tan amado do noso 

-don Ramón- débense -a sua 
-pluma. Así como a interpreta-
ción global de Galicia, concebi
r:la como unha unidade inestruc
tible e única, a traverso do tem
po e do espacio. Moitas das me
l}més páxinas de Otero están 
adicadas a sua Trasalba dos 
Chaos de Amoeiro, ao seu Ou
rense natal ou a súa amadísima 

··Compostela. _Nos ensaios de don 
Ramón hai un tempo galego que 
sentimos decorrer dun xeito moi 
fondo, relacionado co . decorrer 
europeo. e animadd por un late-

. xar cósmico, misterioso e poéti
co. En O~ero Pedraio ·o panteís
mo cobra un aspecto moi singu
lar: mundo e home fúndense nun 
s6 ser, único e múltiple : Com
plementarios e indisolubeis. Se
ría proveitoso estudar, ao por 
miudo, a c9smografía persoal de 

. Otero Pedraio· relaciónado co 
· sauéiosismo de Teixeira de Pas
coaes e co atlantismo de Vicente 
Risco. E tetíarnos moitas das 
claves eternas de Galicia. 

_ Nos eidos da literatura teatral · 
a aportación de don Ramón foi 
importan tí sima prás no_sas: letras. 

. Hai duas pezas fundamentais 
suas· que, de que sepaµios, ainda · 
non subiron aos escearios. Son: 
A lagarada, dá cun fon49 pan
teísmo ·e coa paixón· cega do 
viño, dun xeito verdadeiramente 

sobrecolledor. O desengano do 
Prioiro é. unha traxicomedia na 
que o poder de evocación, o 
xogo de tempos distintos -a Ri
badavia de Pedro Madruga 'e dos 
· sanxoanistas e a dos ·feretristas 
dos anos cuarenta e cincuenta 
deste sécÚlo-, ~ maxia verbal, 

.o poder,de fabulación, a beleza 
deslumeante de toda a obra e a 
ironía fan desta peza un dos cu
mes do teatro galego. O hin o 
dos feretristas é un . achádego 
asombroso . As pezas curtas de 
Teatro de máscaras, ademáis da 
sua enorme capacidade maxina
tiva e ¡;lo seu senso de libertade 
{:readora, son dunha xuventude 
perene. A súa frescura,- a súa 
panta,sía a maravilla das situa
ciós e persoaxes -nas que fala 
o vento, a paisaxe, o luar, os 
moveis ... - o seu arraigamento 
no mundo da realidade tanxible 
e da realidade do ensoño, fan 
destas peciñas algo único e ori
xinalísimo. 

Ternos escoitad.o publicamen
te que Otero Pedraio, aoque é un 
grande e critor, nembargante é 
un mal novelista. A afirmación 
solprendeuno . Otero Pedraio 
creou persoaxes -Adrián SoJo
vio, Paio, Xosé Ramón, Adrián 
Silva, o Señorito da Reborai
na- e situaciós novelísticas 
inesquencibles. Pra nós o seu 
abarrocado xeito de contru-, o 
seu aparente caos narrativo, a 
sua abundancia espresiva, os 
seus párrafos 'que se per~en en 
interminables meandros como os 
ríos polas chairas, como alguén 
apuntou, o seu gosto pola pala
bra son acertos xeniais. E mes
mo o non planear as novelas. 
Este seu desorde dalles gracia, 
frescura, espontaneidade, movi
ínento, vida e verdade. Algun
hos dos seus contos están entre 
os mellores que se escribiron no 
mundo. E meditamos a afirma
ción denantes de ·poñela no pa
pel. Todo o boom narrativo su
damericano, dende Borges a 
García Márquez x~está en Ote
ro Pedraio. Pra nós os contos 
Medicina Legal, A revolta de 
Casdenón, O Pecado están entre 
os mellores da literatura univer
sal. Son obras perfectas. 

Sempre se considerou a obra 
poética de Otero Pedraio como 
marxinal dentro do seu corpu 
literario . Houbo autores que si
nalaron o feito de que don Ra
món foi un grande poeta me mo 

-en verso. A1gunho dos eus 
poemas e tán recollidos no bre
ve cademiño Bocarribeira. Ou
tros andan perdidos en publica
ciós minoritarias ou están inédi
tos. Nas es colmas poéticas ao 
uso --case sen escepción
prescíndese dos poemas de don 
Ramón. Esro indica qu~ non e 
lee. Por moita cegueira que te
ñan os antólogos a poesía de 
Otero relumbra. O seu respran
dor cega. Ainda que se-teñan pe
chados os olios e a sensibilida
de . Urxe recuperar a poesía de 
don Ramón. 

Xa ·Se cumpriu os dez anos do 
pasamento de don Ramón Otero 
Pedraio. Pese a _que o meu no me · 
~rincou aos medios de comuni
cación sigue sendo moi descoño
cido. Aínda lle colgan a etiqueta 
de Patriarca das Letras Galegas 
que soportou-en vida. Pro nón o 
reeditan . E si o fan corrixen e 
falsifican a súa obra .. Compre ir 
á edición das suas OBRAS 
COMPLÉTAS, tál como -él ·as 
escribiu. De toda ·a obra. Inédi
tos incluídos que deben ser moi
tos. Esta obra é de Galicia e do 
mundo. Don Ramón Otero Pe
draio foi un home extraordina-

-rio: ún dos grandes creadores 
europeos da familia de Gohete, 
de Chauteaubriand e-de Rosalía . . · 

de Alexartdre Bóveda" 

Mor.reu 
Xerardo 
Alvarez 
Gallego · 

O pasado 4 de Abril falecia en 
Miarni, onde residía xa hai moi
tos anos, Xerardo Alvarez Ga-

, llego. A significación pública de 
Alvarez Gallego iniciárase coa 
sua participación na fundación e 
impulso do Partido Galeguista, 
no que ocupou unha das secreta
rias, e anos máis tarde por ser o 
biógrafo do seu cuñado, Alexan
dre Bóveda, figura cimeira na 
xestación do nacionalismo gale
go nese período histórico. 

Xerardo Alvarez Gallego nas
cera en Ourense no 1899. Filio 
de Xerardo Alvarez Limeses, 
quen fora escritor e intervinte en 
política tamén, ainda que no 
1935 saira do PG coa formación 
de Direita Galegui ta. Xerardo 
A. Gallego participou no pro
xecto xornalístico "Galiza" diri
xido por Valentin Paz-Andrade e 
sendo unha constante o seu labor 
xornalí tico chegou a er redac
tor-xefe do "El Pueblo Gallego". 

Apó a guerra exilou e en 
Cuba, onde colabor u en dife
rentes publicación de pre tíxio 
como "Cartele " e "Bohemia:'. 
Abogado, gañou unhas oposi
cións e foi ecretário da pre i
déncia durante dous mandado 
(Grau Sanmartin e Prio Soca
rrás), para dimitir co advimento . 
de Fulgéncio Bati ta ao poder. 
Tentou várias veces voltar ao 
país -narra unha desa ' voltas 
no "Vida, paixón e morte ... "
pero, ainda que non foi preso 
por ter pasaporte cubano, foi in
terrogado e obrigado a deixar o 
país . . Amália, a sua irmá e mu
ller de Bóveda, lembrábanos re
centemente aquel seu diálogo 
coa policía: 

-Usted era galleguista. 
-Non señor. 
--Cómo que non? 
-Non. Fun, son e serei sem-· 

pre galeguista: · 

A segunda fase do exílio, e a 
·derradeira até a morte' recente
mente sucedida, foi xa en Mia
mi . Ao parecer· Alvarez Gallego 
tivera probl~mas co gobemo n:
volucionário cubano, e non qm
xo xá voltar a Cuba. Agora, aQs 
86 anos, de~ou de ser, XU§tO ao 
límite dos 50 anos do violento 
chegar do fascismo que modifi
cou a sua e tantas vidas, coa 
tumba e o exilio . 

x.c. 
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Gen~t, un autór incómodo 
Nunha mesma semana fa1ecian en Fráncia_duas figuras centrais do mundo da cultura: 

Simone de Beauvoir e Jean Genet. O dramaturgo., · autor da marxinalidade ou autor 
incómodo, .segundo foi ~alificado por moitos, morreu vítima dun cáncer de gorxa aos 

75 a~os de i~ade. ~on J~a!l Genet º. mu~~o de marxina.lidade social -os que a nosa 
soc1edade mdustn.al califica de. ~ntisocrnis- fala en discurso directo. O autor que 

recebeu en multitude de ocasions os epítetos de "escai;idalosO:' ou "escabroso" 
alistárase no 19.30, con 20 a~os de idade, á Lexión Estranxeira, de onde posteriorffiente 

desertou. I?~I~ncuente profisonal, coñecid<? por ·várias poolicias do mundo, topa no 
1942 coa Pns~on Central de Fresnes en Pans, onde durante a sua pro1ongada estáncia 
to~a~á cont~cto coa ~xpresión literária. No 1948 é aministiado en resposta a unha · · 
petición de mtelectu.a1s franceses. Homosexual declarado, defensor dos oprimidos 

-desde a FLN arxelma até os traballadores imigrados~ mantén até última hora un 
ódio inedutíbel á orde moral da sociedade burguesa., No 1938 recebeu o Gran Prémio . 

Nacional das Letras (Fráncia), á entrega do cal non asistiu. · 
_ Me_sm? ~t~s de .sair da cadea inícia a peza de teatro "As criadas" --que logo . 

conec~na e~1to mundial-. esta obra foi traducida ao galego· por Manuel Lourenzo e 
Francisco Pillado e estreada pola Compañia Luís Seoane na Coruña no ano 1980. O 
texto galeg_o_~e "As ~riadas" aparece~ publica __ do nonº 2 dos Cadernos do Espectáculo· 
" da_ Compama me~c~onada. Nes~~ numero dabase a coñecer un fragmento do libro 
· Saint Genet, comedien et martyr , de Jean Paul Sartre e do cal está tirado o texto que · 

É o fal o, o absurdo, o artifi
cial o que atrai a Genet na re
pre entación dramática. El 
faise autor dramático porque a 
mentira do e cenário é a máis 
manífesta e fascinante. Talvez 
en ningures mentiu con máis 
descaro que en As criadas. 

Duas criadas aman e ódian 
a un tempo á sua señora. De
nunciaron ao amante desta en 
cartas anónimas. Ao aber que 
van deixalo en liberdade por 
falta de probas e que a sua 
traición vai er de coberta, 
tratan unha vez máis de asesi
ñar á sua señora, fracasan e 
queren matarse mutuamente. 
Finalmente, unha delas suicí
dase e a outra, soa, ébria de 
glória, trata de igualar-se coa 
pompa das suas actitudes e as 
suas palabras, ao destino mag
nífico que agarda por ela. 

Revelemos decontado un 
primeirom torniquete: 'se ti
vera que facer representar 
unha peza teatral na que ac
tuaran mulleres esixiria que 
ese papel estivera a cárrego de 
adolescentes, e advertirialle 
ao público por meio dun cartel 
que ficaria cravado á dereita 
ou á esquerda do e cenári 
durante toda a repre enta
ción". Un entiria e tentado 
de explicar e ta exi téncia 
pola afición pederá tica de 
Genet ao rapace ; en embar
go, i to n n o e encial. A 
verdade é que Genet quer de
contado radicar a aparién ia. 
Unha actriz pode, en dúbida, 
representar o papel de Solan
ge, mai a irrealización non 
s~rá radi_caJ porque non nece
sita repre entar que é muller. 
A suavidade da ua carne a 
grácia un pouco mol do ~u 
movimento , a sonoridade da 
sua voz sonlle dadas; forman 
a substáncia que modelará a 
sua vontade para darlle a apa
riéncia de Solange. Destapa -
ta feminina que é ela mesma, 

·q~ne.t quer facer unha apa
nenc1a e o resultado dunha 
comédia. Non é Solruige a que 
debe ser unha ilusión teatral 
mais a muller Solange. Par~ 
este artificialismo absoluto ' 
cumpore, antes que nada, su
plantar· a natureza: por meio 
da aspereza dunha voz que se 
muda, a enxoita dureza de 
músculos masculinos, o brillo 
azuado dunha barba nascente 
a · f~mia desgrasada e espiri~ : 
toal1zada vai aparecer como 
unha invención do home 
como unha sombra pálida ~ 
r~d<;>ra que non. pode -seguir 
ex1stmdo por si soa, .como 0 
resultado evanescente dunha 
atención extrema e momentá
nea, como o soño imposíbeI · 
que poidM ter os homes nun 
mundo privado· das mulleres, 

segue. 

.. As Criadas", escenado pola 
Compañia .. Luis Seoane" 
O que aparece <liante das can
dilexas é, ~a que logo, menos 
munha muller que o mesmo 
Genety vivindo a imposibili
dade de ser muller. Faise ver, 
en primeiro lugar, o traballo, 
ás veces grotesco, dun corpo 
masculino xoven en loita con
tra da ua própria natureza, e, 
por medo de que o espectador 
non e deixa meter no seu 
xogo advfrteselle arreo --con 
desprécio de todas as leis da 
"óptica teatral '- que o acto
re tratan de enganalo verbo 
do eu exo. En resume, im
pfde e que a ilu ión "arrei
gue ' por meio dunha contradi
ción o tida entre o e forzo do 
actor que mide o seu talento e 
a sua capacidade para enganar 
á adverténcia do cartel. Nunha 
palabra, Genet traiciona aos 
eu actores, de enma cárao , 

e o comediante, en vendo a 
sua impo tura descoberta, en
cóntra e na ituación malvado 
reducido á impoténcia. · Ilu-
ión, traición, fracaso: todas 

as categorías cardinais que go
beman os soños de Genet, ve
las aqui presentes. Da mesma 
maneira, vai traicionarás suas · 
personaxes en Notre-Dame 
des Fleurs e en Pompes fúne
bres , advertindo ao leitot ca
daque que este vai ceder á ilu
sión novelesca: "coidado. Son 
criaturas da ·miña imaxina
ción. Non existen'!. O que hai 

· que evitar, <liante de tudo, é 
que o espectador se deixe me-

. ter no xogo como eses nenos 
que berran no cine "Non be
bas, que é veneno!'', ou como 
ese público simples que, 
como di Fréderic Lamaítre , 
esperaba a saída dos artistas 

· para lles romper a cara. Iso 
seria facer un bon uso da apa-· 
riéncia, buscar o ser através 
dela. Para Genet o .exercício 
teatral é demoniaco; a apa
riéncia, · sempre a pique·s de 
facerse pasar por realidade, 
debe revelar decote a sua 

·~' 

irrealidade profunda. Tudo 
debe ser falso até facer cantar 
os dentes. Mais, por iso, a 
muller, por ser falsa, acada 
unha densidade poética. Espo
liada a sua matéria, depurada 
a feminidade era natural, ~ 
blasón feminino ficaba encar
nado na muller. Espiritoaliza
do, convírtese nunha catego
ria da imaxinación, nun es
quema organizador das fanta
sías: todo pode ser "muller": 
unha flor, un animal, un tin
teiro. Na Enfance criminille 
Genet danos as claves do que 
se podia chamar a sua álxebra 
da imaxihación: Ó director dun 
reformatorio gábase de que 
Hes dá aos nenos coitelos de 
folla de -lata 
"Con eles -di- rion poden 
matar a ninguén". E Genet co
menta: "El ignoraba que apar
tandoo máis do seu .destino 
práctico, o obxectivo transfór- -
mase e convírtese aun símbo
lo? Mesmo a sua forma cárn
bia ás veces: dícese que se es- · 
tilizou. É daquela cando in
flue secretamente na alma dos 
nenos. Causa estragos máis 
perceptíbeis. Agachado no 
xergón durante · a noite ou 
oculto no forro dunha chaque-
ta ou rnellor dun pantalón -
non para maior comodidade, 
mais para que esteña perto do 
órgano do que é o símbolo . 
profundo-, é o signo mesmo 
oo homícídio que o neno non 
cometerá efectivamente, mais 
que vai fecundar as suas fan- · 
tasias e que as vaí dirixir' eu 
asi o espero, cara as manifes
tacións máiS- crirriinais. De 
qué ía valer, pois, que llo tira
sen?. O neno escoUerá como 
signo do homicídio outro ob-

. xecto de apariencia máis be
nigna, e se tamén llo tiran, vai 
gardar dentro de si mesmo, 
coidadosamente, a imaxe máis 
precisa da alma". Coitelo de· 
acero, coitelo de follalata, 
vara de avelao: a medida· que 

. a matéria se empobrece a me
dida que aumenta a diferéncia 
entre ela e a significación ·que 
sustenta, a natureza simbólica 
do signo ponse de manif esto 
con roáis claridade e as fanta
sías son dirixidas, fecundadas 
e organizadas. As su as criadas 

. son mulleres de fraude, as 
"ausentes 'de todo xineceu;' 
que fan soñar aos homes que 
non é que non .posuan unha 
muller, mais que teñen unha 
cadeira-muller, que son iluini- . 
nados por un sol-muller, raíña 
dun ceu feminino, e, final
mente, que eles mesmo serven 
de matéria ao símbolo heráldi
co da feminidade. A femini
dade sen muller: eis o que Ge
net quer apreselltarnos. 

JEAN PAUL SARTRE 

A Simone dé Beauvoir, 
compañeira · 

Simone de Beauvoir 

"".1 muller?, é mui simples, -
din os afeizoaáos ás 'fórmulas 
simplist{Is: é unha ·matriz, un 
ovário; é unl]a fémia e b~ta · 
esta palabra para defmi-Ja". 
(1) 

Alboreaban os anos 70. En Eu- . 
ropa zoaban ventos de liberdade, 
ainda estaba aceso o éstalido do 
68, nas grandes cidades da Fran
za os berros de "Y ankees dehors 
de Vietnam", "FranGo, f(!.sciste, 
assassíri" eran contínuos e masi
vos. 

Duas mulleres, novas vítirnas, 
xunto con outras muitas acaba
ban de ser detidas no Estado es

-pañol, torturadas, arriscaban-se 
· a pena .de morte, o ditador, se

guindo cóa sua história, mataba 
. tam~n nos seus derradeiros mo
mentos_ En Toulouse, terra de 
exílio e asilo para t~tos anti
franquistas, luitadores pola li
berdade;os actos de solidarieda
de cos represaliados producian
se de cote . Ti estabas ali, apre
sentandó un libro que Eva Forest 
escrebera no cárcere. A tua tra- ·. 
xectóri:a de muller intelectual, 
comprometida coa causa da li
berdade eviden'Ciaba-se mais 
unha vez. · · 

Antes fora a defesa da Arxélia 
independente~ cando só ·unhas 
cantas voces se erguían por esta 
causa en todo o Estado francés 
sendo ví.timas das bombas d~ 

-O.A.S: (Os amigos e seguidores 
. de Le Pen), despois foi Cuba 

.pa_ís que visitaches para mostra:. · 
as1 as tuas simpatias polo novo 
_réxime, viñeron ·Iogo: Vietnam, 
España, a visita a Ulrike Mein
hof, no cárcere, antes que apare
cese morta na cela, e mesmo na 
Franza "País de liberdade" 
onde xunto· con outros intelec~ 
tuais,' saistes para vender "La 
cause du peuple", X<?rnal proibi.:. 
do polo govemo, defendendo asi 
. o' direito a liberdade ~de expre-
san. ·-

Da mes~a maneira que, a 

partir do ano 1949' data en que 
saíu da imprensa _O segundo 
sexo, fIX.eches tu.a a luita de mi
lleiros de mulleres polos seus di
reitos, apoiando con escritos, 
'participando nas luitas do movi
mento feminista, que se organi
za a p~ dos anos 68. 

Desde o Mouvemént ·de Libé
ration de la Femme (M.L.F.), o 
Mouvement pour la liberté de 
l'abortement et la contraception, 
(M.L.A.C.), ou o grupo Choi
sir. 

o teu nome encabezaba aque
la longa lista de·mul1eres france
sas que. se autoinculpaban por 
abortar, cando se estaba a luitar 
nese país por unha lei de aborto. 
libre e gratuito, que non- puxese 
en perigo a vida das mulleres, e 
Hes permitise decidir con liber
dade cando e como queren sen 
mais,.-aqui na nosa Galiza ainda 
estamos en camiño de o facer. 

Esta luita pola liberdáde, apli
caba-a tamém a sua vida cotidia
na mostrando que a revoluzón 
nori é dupla, que ·a 1uita privada 
e pública, persoal e colectiva 
non se separan, que o futuro utó
pico que se quer construir fai-se 
dia a dia, no camiño; a tua rela
ión con J J>. Sartre foi un claro 
éxemplo. · 

Por iso a tua morte é só física, . 
foi o teu carpo que enterraron, a 
tua vida, a tua obra, o teu traba- . 
llo, ficará para seropre a formar 
parte ·da memória colectiva da 
humanidade que ·1uita por ser li
bre, para todos e todas que pen
samos coma ti. 

"Ao home cor:responde jacer · 
triunfar o reino da liberdade nas 
entrañas do mundo, que por 
cima das diferéncias naturais, 

. homes . e mulleres afirmen sen 
equívocos a sua fratemidade". 
(2) 

ENCARNA OTERO 

NOTAS 
. l.--0 segiindo sexo, tomo l. 

2.--0 segundo sexo, tomo Il. 
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, . mus1ca 

Vigo: · 
a outra 
movida 
· Cando Xulián Hemández e os 
seus colegas sofreran no bairro 
de Bouzas un addente de circu
lación que daría nome máis tar
de ao' actual grupo Siniestro To
tal aínda había un oco na pro
gramación da Comisión Munici
pal de Festas de verán vigués 
para o Festival Internacional de 
Jazz. O "Satchmo Pub" animaba 
as veladas dos melómanos que 
asumfomos a música xurdida en 
Nova Orleans como 'un fenóme
no cultural universal que xa o 

. era desde había ben tempo; no 
famoso canal 2 de Rádio Popu
lar (F.M.) escoitábase un pro
grama µionográfico mentres de 
fóra chegaban por unha banda a 
"Gran Enciclopedia do Jaiz" e 
pola outra a revista "Jazz Quárti
ca", que á sua vez tiña a repre
sentación local no grupo ."Trave
sas Jazz-Band"; a delegación vi- , 
guesa clas Xuventudes Musicais ' 
tampouco era al-lea a esta efer
vescéncia jazzística na sua pro
gramación; pódese resumir 
aquela época citando os nomes .. 
·dalguns músicos de grande sona· 
a nivel mundial que actuaron 
ncrs cenários vigueses (McCoy 
Tyner, Dexter Gordon, Jobo Le
wis, S~nny'Stit, Tete Montoliu). -

Todo isto aéontecia cando co
rrían os primeiros anos da déca
da en curso; por aquel entón Bi
biano esmorecia como cantautor 
e músicos que se movían a carón 
del . marcábanse outros rumbos: 
asi o batería Femando Llorca 
·forma parte actualmente de 
"Clunia Jazz"; o b~xiSTu Pepe 
Bordallo, logo do paso por "Ou
teiro", está en "Doa"; outro ex- · 
celente. músico, o guitarrista 
Elías Quiroga, traballa- unhas 
veces en solitário e outras for
mando QUO segundo as posibili
dades; quizá o que· acadou máis 
sona da que poderíamos chamar 
"canteira de Bibiano" foi Teo 
Cardalda, ao seu paso, xa con
sumado, por Golpes Bajos. To
dos estiveron x.untos dalgunh¡i 
forma e ao parecer un tanto re
voltos á vista dos distintos cami
ños escollidos; uns foron apre- · 
sentados por certos meios de co
municación como representantes 
da tan mentada movida viguesa 
que, caso d€? existir, é 1,I1ais ren
dábel para os proprietários de lo
cais nocturnos ·que para os pró
prios músicos; neste senso foi 
sintomático o cámbió experi
mentado . por un local como o 
"Satchmo" reconvertido de club 
de jazz en sala sofisticada con 
andámios e estética americaniz~
da. Berce do nasciipento d~ gru
pos como os desaparecidos 
"Bar" ou os mesmos "Sinies
tros" e pionera doutros locais 
máis espaciosos que dan cobixo 
a sons musicais aleñantes e que 
se reproduciron parellamente á 
cantidade de grupos pop-rock 
cuxos nomes non é preciso citar 
aqui e que levan o nome de 
Vigo, máis para fora que para 
dentro, como vangarda da músi
ca xoven a nivel de todo o Esta- · 
do. Mentres tanto o Fes ti val de 
Jazz .deixou paso n!>s presupos
tos da Comisión muni~ipal de 

·festas a unhas xornadas de rock; 
na rádio local desapareceron 
programas especializados; a ni
vel estatal ó valeiro de publica
cións contrastaba co abondoso 
panorama reseñado liñas atrás e 
a "Travesas Jazz-Band" disol
víase indo para alguris dos seus 
componentes a Semen-Up. 

Son cousas que están a acon
tecer na cidade máis industrial e 
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Compoñentes do_ grup~ uearn, xa desaparecido 

povoada. de Galiza, "benéfica e 
moi leal" e ultimamente mais_da 
movida que· do Celta; así noto 
contan os periodistas de fóra que 

· se achegan onda nós coa teima 
posta nesta nova imaxe local que· 
transcende mesmo os ámbitos 
nacionais; croriistas deste novo 
viguismo que ocultan outras que 
sí son, ao meu entender, movi
das de verdade: a de músicos ba
sicamente '. de jazz, que se auto-

. organizan espontaneamente, 
polo simples pracer de tocar, e 
que dan v~da a locais coma o 
"Alma", na parte mais recóndita 
do Vigo antigo~ ou o . "Mas pa
llá". na zona centro da cidade; 
salas nas que a unba música 
máis sosegada únese unha estéti
ca máis natural, menos sofistica
da, e nas que calquer dia, como 
de súpeto, un pódese a topar con 
algunha actuación dalgun dos 
.músicos . que ·permaneceron á 
marxe da movida viguesa que 
tanto preocupa en Madrid e 
"arredores": -uomes como os dé 
Xavier Escaned, Elias Quiroga, 

· Quico de Cariño (colaborador 
deste mesmo periódico), Fran 

··- Gamallo e moitos máis que a 
bon seguro reproduciranse mália 
as dificuldades existentes; o seu 
reto é a música en vivo, porque 
os· outros, posmodernos ou 
como se lles que ira charríar' ape
sar da sua discografia (cada vez 
máis abondosa), apenas se dei
xan ver tocando en directo nos 
locais máis "cósmicos" .. 

É dirán vostedes chegados a 
este punto, e que todo se resume 
cunha suposta división entre 
duas ofe,rtas musicais?: en abso
luto; trátase de expor uns feítos 
e sobretodo dar conta da outra 
realidade que por silenciada se
mella ser (e se cadra éo) marxi
nal. Claro que aqúi non só che
gan os ecos musicais de Nova 
Orleans (jazz) ou de Liverpool 
(pop-rock); moi perto de Vigo, 
no Porriño, cinco rapaces en 
princípio alleos a calquera des
tas dinámic~s, pero vence.µados 
desde hai tempo a diversas alter
nativas :musicais; ao desenibqca
ren no fato "Na Lua" descobri-

. ron entre as suas influéncias a da · 
música. popular portuguesa, que 
queda a trinta quilómetros. Se 
Otero- Pedrayo resucitase vería 

como a viaxe experimentada por 
Adrián Solovio en "Arredor de 
sf' é reproducida a estas alturas. 
A1go é algo. 

XOAN M. ESTEvEZ 

• eme 

De caos 
diversos 
INV ASION USA 
Hua hua hua hua hua hua, hua 
hua hua hua, bua hua hua, hua 
hua hua hua hua, hua ... 

Até The Hollywood Reporter 
di que é pesima, hua hua hua 
hua, hua hua hua ... 

'KAOS 
Co-produción da Rai, este últi
mo traballo estreado dos presti-

. :xiosos .e controvertidos irmaos 
Taviani é unha adaptación livre 
da obra de Luigi Pirandello no
velle per ún anno, e consta, na 
versión orixinal, de catro epjsó
dios máis un epílogo. Na ver
sión que se proxecta entre nós · 
foí suprimido o conto titulado a 
tinalla. 

Abrese o filme cunha . cena 
alegórica~ a caza do corvo, que 
en poucos segundos situa ao es
pectador na época, e sobretodo 
na mentalidade, en que as suce
sivas histórias se han de desen- · 
voLvei. 

O primeir~ _episódio, J'altri fi? 

glio, se cadra o máis próximo. á 
nosa realidade galega ; narra a 
história dunha rriai enlouquecida 

_que vive pendente da saída se
manal dos ·gpipos de emigrantes 
para lles entregar unha carta des- · 
tinada aos seus fillos que mar
charon catorce anos antes para 
os Estados Unidcrs e dos cales. 

·nunca volveu ter noticias. 

A re-criación da ép<;>ca, a for
za expresiva, o aproveitamento 
da paisaxe como elemento dra
mático, os movimentos de cá-

. mara (impecábeis na cena en 
que os presós liberados xogan a 

. , 

unha espécie de petanca con ca
bezas humanas), a caracteriza
ción dos actores (inda que a min 

..... a actriz que fai de mai non me 
ac.abe de convencer), converten 
.este relato no máis completo da 
füa . 

Mal di luna titúlase o segundo 
episódio, e tamén emparenta en 
certa maneira coa nosa mitolo
xia, pois trata dun alobado. , 
• Conto mais costumista que o 
<Ulterior, no que, incluso, os Ta
viani se permit~n algun truque 
clásico do cinema de terror, 
como esa mao que esnaquiza o 
vidro para apañar á protagonista 
polos cabelos. Contado ten a 

· maioria das virtudes subliñadas 
anteriormente. 

Requiem, o terceit9 episódio, 
conta a manifestación dunha al
·dea que reclama un cemitério 
ante. un barón disposto a deixa
Los viver nas suas terras, pero 
non a se facer donos tamén do 
seu subsolo. 

Pecha o filme un epílogo no 
que Luigi Pirandello conver a 
coa sua mai defunta na casa en 
que nasceu. lgua~mente aqui re
salta a utilización da paisaxe. 

Un filme sólido dos Taviani 
que retrata naravillosamente a 
eséncia dunha terra; as vivéncias 
duns bornes nunha paisaxe. 

J.A.M. 
FICHA: 

INV ASION USA (USA, 1985), 
Int. : Chuck Norris·, Richard Lynch, 
Melissa Prophet, Alexander Zale, 
Dir.: Joseph Zito (outros filmes 
seus: aberración -1975--, desapa
recidos en combate -1984). 

Hua hua hua hua hua hua ... 

KAOS (Itália, 1984). Int Marga
rita Lozano, Omero Antonutti, Bia
gio Barone, Brujea María Modugno: 
innaos Taviani e Tonino Guerra, 
Dir: Paolo e Vittorio Taviani (outros 
filmes seus: Allosanfan -1974-, 
pai patrón- 1977) . 

Redomendáínoslla a espectadores 
con inquietudes sociais e ao director 
cinematogfáfico español Francisco 
Regueiro, a ver se se inteira de como 
se fotografían os ambientes rurais . 

libros 

Antón Avilés de Tararnancos 

Cantos 
Caucanos 
Os gal egos bos e xenerosos, de
ses que hai tan poucos riesta Te
rra contristada e vencida e rexor
dida a cada paso, viven e sofren 
a tiranía da memoria, ó saír cará 
a América (1960) e mesmo can
do volven a Galiza (1980). 

Cantos Caucanos é un libro 
·de memorias, e nel latexa o 
mundo inóspito e agarimoso a 
un tempo: ... 
Necesito tanta· fermosura / coma 
un día calquera en PopaiáJi / -
pero xa ninguén ceiba / os pol
dros a voar I como antigamen
te-. /E vou derramando a miña 
arxila, I o vello barro occidental 
I na agra aberta de Palmira / no 
límite do tempo. 
Ai como amo a Tuluá / onde os 
cóndores I esfollaroo un ·día 
margaridas. I E amo o sancocho, 
miña nai, / e amo os trapiches 
/coa. ternura elemental do tigre. 

,,, . .,. .. 

r 

E · unha poética de pacen te Jume 
e longa lembranza, de a carón 
do lar, participando da descri
. ción; de a c::arón da alma, refle
xiva; d~ a caró~ da ~rra, con
templatlv(!; de vida e morte an
coradas no alzadoiro da súa ce
ñuda ollada. 

A. Avilés de Taramancos é un 
home no linde do temporal, lin
de no que se atopa a súa Patria 
ciscada de derrubios, de homes 
vencidos, de enmeigallos e trai
cións , de lobos que baixaron dos 
montes coa invemía perpétua, 
ata os mesmos tellados da noite. 

O mundo que Avilés deixa aló 
en Colombia e semellante ó que 
atopa ó seu regreso a Galiza: 
... Onde agora se ergue o muro 
branco, I a ruina aínda viva 
onde a pamba desamparada Í 
chora con voz humana /o pranto 
e a salmódia do desastre, /aquí 
alzaráse a estructura perfeita do 
ar, / a cidade de cal, feita como 
se fai o pan I co corazón cantan
do. 
Escentilaban as cúpulas ao.men
cer, /e o lix.eiro martelo do ouri
ve / abría o repousado compás 
do tempo. I Todo era permanen
te. 

Tamén hai unha vea metafísica 
neste bardo; agromado o seu es-
pírito nas preguntas, no 
abraios, nas surpresa : ... 
Ter unha casa en Chachahuí, es
quecerse do tempo, estar ao pé 
dun deus antigo amigo do sol. 
Lendo estes Cantos Caucanos, 
alguén podería imaxinar o futuro 
desta Patria esnaquizada por ti
rios e troianos, falta de unidade 
e de extensas estalaxes: ... 
Acaso os alicerces da beleza / 
estaban cimentados nun deus 
triste, / agoniante aínda,/ acribi
llado de alabardas, magoado, / 
ferido de arcabuz e ferradura / 
-¡miña outra pátria sempre vio
lada!-./ Desde o fondo dos An
des o seu ollo sen pálpebras / 
fura o centro do sol I e deixa o 
tempo estático un instante. 
Para os mozos poetas esta é 
unha das máis rexas voces da
queles poetas nados arredor do 
ano 36. Imaxinación e forza ex
presiva é a característica esen
cial da súa obra. Ogallá saiban 
os vindeiro apañar dos nosos 
poetas o novo en o de galegui
dade que a Nación precisa para 
derruba-las tebras de hoxendía. 
A galeguidade dos homes que 
aman e non odian, ... 
É dese amor que vivo; e máis do 
amor que agora no lar recupera
do/ erguen vella colunas, anti
gas man que me aman, I ;i ema
Qación do átomos de meus av6s 
no vento, I a terra prometida. 
¿Escoitarán no mundo a voz que 
me aloumiña? 
Benvida a boa voz e xenerosa, 
arma de sempre, antiga e de fu
turo. MERLOPONTI 

televisión 

A nova 
equipa vale 
Umha vez aprobado o orzamen
to da televisóm por unánimidade . 
de todas as forzas parlamentá- · 
rias, aledamo-nos e vemos o fu
turo da mesma com fonda espe
ranza. A nova equipa directiva 
encal;>ezada por Lois Caeiro, 
está facendo-o francamente 
bem, a casa enche-se de realis
mo e sentido comúm e as mou
ras nuvéns de chumbo que lhe 
davarri sombra, ~omezam a des
fiar-se. Inda que o orzamento re
sulta fortemente limitativo de 
muitas . angueiras' nom por elo 
vai deixar de ser muito melhor 
que os castelos feítos · no ar . 

Na casa respira-se umha nova 
· eticidade, nota-se já no compor

tamento dos distintos apartados, 
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que pol0; caminho que iam no~ 
tardariam em {ematarem en rer
nos de taifas ingovemaveis. O 
exemplo dado por Lois Caeiro 
co galho do uso dos veículos 
oficiais~ tanto dele coma dos 
distintos persoeiros, pondo-os 
por princípio ao ser:i~o da in
forma~óm1 e da noticia que é 
onde cómprem, e que o público 
reclama cada dia mais, tanto na 
quantidade cbmo na qualidade, e 
algo a imitar por tanto home pú
blico como hai nesta teJTa chea 
de vanidade aparvada. 

A nota de um mouro preto, 
pona, como· sempre nestes tem
pos o inefável PSOE, isse parti
do especializado em desfacer 
todo aquelo no que logre meter 
as maos neste país, A Galiza. O 
seu role na comisóm de control 
parlamentário da 1:VG n~m é 
crítico nem construtivo , e smge
lamente de ver como "fode
mos". Prantejar que nom se 
deve presionar aos anunciantes 
para que gasten do orde da cati
vez de 30.000 Pts . e saiam isses 
anuncios na 1 í ngua normal des ta 
terra é um insulto , como o é así 
mesmo que todo aquelo que 
venha no original em casteláo , 
permanheza nesa língua, é entir 
um odio irracional contra a mai 
mínima normaliza~óm desta pá
tria nos a. 

O PESOE que tém a um "de
linqüente" ao frente da TVE, 
que insulta dia a día com umha 
programa~óm horrível e que 
maltrata de um jeito sádico a 
e te país, si que tém um grande 
papel que facer se tivera vontade 
disso, mas aí, na TVE. Um 
PSOE que eliminou a um Ale
xandre Cribeiro por que ao ten
tar servir minimamente ao povo 
galego, virom que nom lhe er
via, e que nom soportam que os 
telejomai tenham ja mais consi
dera~óm. Que se tenhem que 
tragar que umha empresa cativa 
pero chea de futuro , deixou já 
sem público o seu egundo can
le, e o primeiro perdeu mais do 
30% dos fiei . Um psoe que 
quere para a sua sucursal televi
siva na Galiza discípulos madri
lenhos do "Pena" .. . que vai di
cer. Sres. do psoe fagam o favor 
de calar-se estarn muito mais be
los. 

AS DOBRAGES 
Um dos apartados de mais custo 
dentro do orzarnento é o das do
brages. Seria bom que a TVG 
puxera a beira do título do que 
se apre enta nome da empre a 
que fai o trabalho, p i d un a 
outro vai muito que de ejar. 
Temo por ex. erial "Todo 
os rio corren" au traliano de 
umba feitura admirável e d 
umha dobrage e celente . Temo 
seríais como "baila comigo" bra
sileiro, onde non tem por que 
darse tradu~óm , enom umha 
simples adapta~óm , e i o e tá 
feíto de astradamente, e tá pla
gado de castelanismos, cando e 
tal como corre ponderí a deviam 
limitar-se se a adaptar a pronún
cia, e non digamos ne te último 
a pobreza das vozes que e pon
hem. A mesma "Os gozos e as 
sombras" de tanto éxito deixa 
muito que desejar, induvidavel
mente o número das vozes e 
~uito grande, m'as tambero po
dta ter-se feíto algo mais de es
forzo. 

E neste campo das dobrages 
onde se deve facer urn grande 
esforzo na qualidade, e deixar-se 
de dar os encárregps de favor. 

Nos Tele-jomais hai que coi
d3! os topónimos, o nome pró
pno dos lugares nom é a tradu-
9óm dos que lhe colocarom as 
bestas incultas espánholizadoras; 
por ex., o dia 9 de Abril para fa
lar de Valadouro usarom a for
ma V al de Ouro, que nada tern 
que ver cos valados a que se re-
fire o nome do povo . · 

Outro día comenterei-vos do
brages curiosas como a do filnie 
do domingo 14 de Abril "Gente 
Maravilhosa" produto típico da 
nova guerra fria do Reagan. Os 

tradutores no seu ánimo de qui-
. tar-lhe ferro ªº assunto, usam no 
lugar da palavra comunista, fas
cista, pero nom dum geito coe
rrente e total, corn o que produ
cem umha funda confusóm nas 
rnentes dos tele-espectadores, e 
mais, cando gran· parte da emis
sóm tem de fondo um mapa da · 
URSS donde saem os misseis 
cara aos USA. Por favor, elimi
nade esses filmes "pro terceira 
guerra mundial" como som ·mui
tos capiduos do Magnum e Gen
te Maravilhosa. Existem produ
~óns europeas excelentes . 

Aos tele-espetadores que dis
froitern coro os excelentes filmes 
de seis capiduos que estám bo~ 
tando para os adolescentes as 
7 ,30 do seram ou comprogramas 
culturais tam interesantes como 
o da "ruta da seda" os domingos 
pola manham. A programa~om 
dia a dia ten ta melhorar. 

E como sernpre remato co 
tempo, Santiags:> Pemán, um 
home que se esforza dia a dia, 
está colhendo soltura, e rematará 
por ser um dos persoages da 
pantalha, mais populares . Como 
dí a gente, iste acerta. 

C.B.A. 

arte 
Galiza 
apreta pero 
non afoga 

Pouca veze a artes Plásticas
Vi uai galega acadaron tanto 
interé f óra das su as fronte iras 
como no momento presente. 
Onde queira que haxa un impor
tante acontecimento plástico que 
represente a novas tendéncias , 
tanto no Estado corno nas Bie
nais ou mosteas itinerantes inter
nacionais, é doado atopar algún 
criador galego . Menchu Lamas , 
Antón Patiño, Paco Leiro , La
mazares , Matamoro, Tono Car
bajo, entre outros, son nomes 
que aparecen en importantes 
mosteas como "En tres dimen
siones", "Muestra de Arte Jo
ven" (Ministerio de Cultura), 
"Presencia española en la xvm 
Bienal de Slfo Paulo", "Perife
rias", "Sal<?n de los 16", "17 
Autonomías" "Sevilla"... Asi 
como en importantes feiras in
temacionais: Arco, Fiac, Basi
lea... Mesmo alguns consiguen 
vender obra en Bélxica, Alema-
nia, Italia, USA... . 

As causas de dita capacidade 
e éxito criativo non hai que atri
buí-las desde logo a nengún tipo 
de apoio conxuntural ou. institu
cional. Os artistas plásticos gale
gos, como a xeralidade dos que 
están mergullados neutras activi
dades .criacionais, saen do seu 
.Próprio talento e esforzo, dunha 
loita mui dura e sostida consigo 
mesmos eco meio. E boa parte 

dos mellores emigran, pois en 
Galiza non logran nen sobrevi
'ver economicamente. E é esta 
emigración, sobretodo a Madrid, -
a que ten criado ali a imaxe dun
ha Galiza puxante no cultural e 
artístico, non relegada xa ao tra
dicional esquen~o ou desprezo .. 
Tiña razón o encargado do stand 
da revista madrileña "La Luna", 
na feira de Arco deste ano, ao 
afirmar, consciente: "Vigo 
aprieta muy fuerte" ; menties · 
oferecia champagne aos visitan
tes ou convidava-os a xogar e 
beber. 

Unha opinión que apontava 
no mesmo senso, era a do gran 
guru, o incondicional pilar . da 
plástica galega mais nova, Man
cho Pereiro, cando nos comenta
va, no stand da galería "Trinta" 
de Santiago na devanélita feira ; 
que "O momento da plástica ga
lega actual é ae reflexión. Unha 
reflexión que sucede a un mo
mento prévio de grande eferves
céncia. Unba reflexión que ago
ra ten que ser profunda e riguro
sa, pois despois dela irnos dar 
nunha solidez. E lúcidas as suas 
palabras cando engadia: "Des
pois dese impacto fora de Gali
za, ven un momento de maior 
tranquilidade, e logo todo vai 
sair cunha forza muito mais po
tente, pois hai unha xuventude 
traballando mui duro, con un 
gran rigor, cun concepto claro 
das cousas, da problemática que 
se está plantexando, e cunha só
lida visión de futuro. Isto está a 
vista de todo o que qu~ira vé
lo". 

O mesmo Pereiro emitía a 
opinión de que o que mais lle 

impresionara era a peza de Lei
ro , presentada a "Arco" pala im
portante galería madrileña 
"Montenegro", e que se vendia 
nada menos que en tres millóns 

· de pesetas . Unha peza "dun 
grande arranque, cun grande 
sentido da rnodemidade, e unha 
potente forza expresiva" , ·nas 
suas palavras . Un Leiro ind,ómi
to, saido de Cambados con toda 
a forza nua e incontaminada do 
que cresce vital e auténtico. Un 
Leiro que tiña a sua peza acarón 
do stand de galeria "Mar.9os'.' , de 
Zaragoza, na que o seu amigo 
Larnazares expuña en esta .. oca-

. sión a sua obra escultórica, reve
lación que sorprendeu a toe.los . 
Unha obra escultórica en madei:. 
ra que continua .o seu mundo 
plástico, e na que Lamazares se
gué traballando ( agás as peias 
grandes, de envergadura nel de
susada) cunhas claves plásticas 
non lonxanas das da sua pintura. 
Lembremos que na sua obra 
plástica sempre houvo un alento 
escultórico, tanto no emprego de · 
rnatéria en relevo, canto na for
mación da suas figuras e persoa
xes. Unha obra importante, que 
constituiu unha das revelaciórts 
·do presente "Arco". 

"Arco", en liñas xerais, corrio 
afirrnava Quintana-Martelo, que 
tivo tamén un importante éxito 

na mostra, é ·uñha feira, e como 
tal, hai de todo, bon e mau, ao 
fin e ao cabo está feíta-para pro
. mocionar e vender, alén do va
lor cultural. Mas _ao marxe diso~ 
Quintana louvava a homoxenei
dade do "~co'' deste ano, ná 
que sen haver grandes revelá
cións ou, a seu ver, grandes per
sonalidades plásticas, tampouéo 
amostrava as cousa:s irnpresentá
veis de outros anos. Na mesma 
opimon abondava Mantecón, 
que e-xpuña tamén na galería 
"Trinta", ao que engadia que os 
problemas e loitas qe política 
galerística que fixeron que non 
participasen na foira unhas Z4 · 
galerías de Madrid, non restara 
demasiada forza ao certamen. 
Discrepante con isto amostrava
se Luis Pega, outro xoven pintor 
gal ego' que xa está dando tarnén 
que falar, e que está selecciona
do este ano para o "Salón _de los 
16", pois para el a auséneia de 
tantas e tan importantes galerías 
madrileñas restava interés ao 
mesmo, .xa que havia muitos 
pintores interesantes do momen
to actual, pertencentes a esas ga
lerías , que non puideron estar 
presentes. 

Mais crítico era Alberte Per
mui, o pintor e deseñádor- gráfi
co , quen afirmava "Aburre-me 
todo. Porque está todo visto. 
Non hai nada novo baixo o sol" . 
Permui afirmava:.se en contra da 
moda. e o consumismo que se 
deixan notar tanto _ neste tipo de 
eventos, declarando que o que 
procurava era a sua identidade, 
a sua luz persoal: "Eu procuro o
que é novo ao sol de Barallo-

bre" . 
Porque á verdade é que en 

"Arco" pode-se enconfrar un 
pouco de todo. Desde o comér
cio con criacións kichs e impre
sentáveis até arte do mais intere
sante· donoso momento plástico. 
Pode un atopar un cristo por 
13. 500. 000 ptas. Ou unha sim
ple tarxeta postal do mesmo por 
100 ptas. Ou. un aguafort~ de 
Bacon por 500.000 ptas. Ou ato
par-se nunha galería éun rollo de 
pintura en papel na parede, e un 
compra por metro, tira, corta, 
merca, enmarca e colgasen pro
blema. Mais isto, aos que xa 
non sexan novos na dinámica de 
"Arco", non sorprenc;lerá en ab
soluto. Coñecen perfeitamente a 
parafemália que se pode montar 
arredor deste tipo de eventos. 

O que se amostrava contento, 
como todos os seus compañeiros 
no - stand da galeria ''Trinta" 
(Quintana, Mantecón, Manolo 
Paz ... ). era Manolo Allúe, o 
criador catalán que nos últimos 
tempos deu duas fortes virax.es 
a sua vida: unha, o salto dó tapiz 
á pintura, outra, o seu traslado 
de Catalunya a .Santiago, seguin
do, segundo el "a chamada dun
ha fascinación _mui antiga, que 
me' levou a vincularme biografi
ca e -sentimentalmente con Gali- · 
za". 

Non puidemos conectar con 

outros criadores galegos presen
tes na actual edición de ARCO 
como Moldes, Cereixo ou Ma~ 
nolo Paz, mas tivemos a posibi
lidade de contemplar a sua obra, 
e de observar como a caracter1s
tica da · presenza galega en 
"Arco" era, unha · vez mais o 
alto nivel dos nosos criadores' ali 
P!eSéntes. E~peremos que iso 
siga sendo asi en sucesivas edi
cións, e que Galiza aprete, e 
-afogue, sempr~. 

XA VIER SEOANE 

Unha leitura 
de-.Castelao 
O palácio Juan de Yillanueva, 
arquitecto gue fora do Museu do 
Prado, o "edificio máis perfeito 
de Madrid", segundo a crítica, 
reflexou, como un es pello da 
vida de Castelao, a significación 
da figura-mito máis contemporá
nea e actual da história de Gali
za. 

Xosé António Durán dirixiu 
unha mostra polémica que le
vantou as celosas iras das me
dievais preinstitucións do país. 
Guerra de fronteiras aparte, a 
exposición que proximamente 
rotará polas cidades galegas e 
logo volverase ·exibir fóra para 
rematar montando no "Tren Cas
telao", alá polos primeiros me
ses do cur.so escolar, é unha 
oportunidade de ver o groso da 
obrsi que alimenta o museo pon
tevedrés iricrementada con inte
.resantes fOQ.dps de coleccións 
privadas . . ~· 

O que se oferta é unha leitura 
do pensamento do lrn)án Daniel 

. que non ·se pretende definitiva. 
O próprio-cornisário manifestaba 
a ANT ·que habitualmente ·as 

- paixóns e os intereses sobrevoa
ban a figura do rianxeiro sen 

. deixar pista libre a unha defini
ción concreta e concluinte . .Eis 
a riqueza dun legado que é patri-. 
mónio --de momento-:- de to
dos os que compartan a sensibi
lidade nacionalista de Galiza, de 
todos os galegas que o son ao 
nobre xeito que soubo selo o pa
triotá morto no exílio. 

E asi se mostra na exposición 
do Ministério español de cultu
ra. O He~pañolismo de Caste
lao, pasaba pola independéncia 
dos povos que forman o estado 
no que se encadra o noso país. 
Se alguén quer , botemos man de 
aforismos; Federación de povos 
ibéricos para chegar á federación 
universal, pero sempre partindo 
da vcintade primeira das colecti
vidades nacionais. A única leitu
ra dunha filosofía fresca ~ nova , 
dunhas palabras -cheas l)oxe -de· 
toda a enerxia que tiñari cando 
foron escritas porque España se
gue a_ ser hoxe --con aforismos 
ou sen eles , con autonomías ou 
sen elas-, obxectiva e legal
mente , o mesmo abutre alimen
tado de presuntos cadáveres pe
riféricos que ainda aloumiñan, 

_ no adentro a_ sua estrela coas 
mans brancas. 

Porén, a mostra-é un slirpren-
. dente acto pedagóxico onde non 
se ütilizan -non tiña por qué se 
facer- os textos máis feridores 
de Castelao, eses textos nos que , 
con máis claridade a pluma do 
sobranceiro se debuxa explícita 
e simplesmente valeira de retóri
ca e de ironia. Bon é que a atitu
de profisional e ideolóxica de 
quen artellou a mostra deixe ver 
no resultado do seu traballo ao 
home bon e xeneroso.e portanto 
ao político honesto , coas suas 
pequenas porcións de aparente 
inxenuidade, que non son senóri 
aderezo intelixente e vivo nunha 
actividade viciada polo cancro· 
da baixeza máis mediocre. 

Durán e ·a sua equipa perme
ten, coa obra que nos ocupa, un 
acercamento ao Castelao nacio
nalista, ao único Castelao das 
tantas leituras interesadas. 

L. MENDEZ 
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1 andando a terra 

_Viaxe a Sao Joao . de· Gatao 

No outono pasado fixemos unha 
das_ máis fermosas viaxes da 
nosa vida. Dende a nosa vella 
capital Brácara Augusta, . pasan
do polo castro de Briteiros, tan 
amado polos persoeiros da Xera
ción N6s e por Felipe-Senén, 
baixamos a Amarante, nas rivei
ras do Támega que aínda leva, 
nas súas on9as mansas~ a música 
dos versos de aquel grande poeta 
galaico-portugués chamado Jo_a
quim Teixeira de Vasconcelos e 
que firmaba os seus poemas co 
nome de Teixeira de Pascoaes. 

Sempre que viaxamos a ~or
tugal, se nos é posible, peregri
namos a Amarante. Gastamos 
de facerlle unha visita ao sepul
cro de Sáo Gon~alo, de ollar as 
dúas pontes sobre o ~osegado 
Támega, de pousar os nosos 
ollos un pouco cansos na Serra 
do Maráo, feíta a medida huma
na, verde·, gris, azul e violeta e 
de pasear demórad~ente as ve
llas rúas da vila na que, antergos 
e :fermosos pazos se están esbo
rrallando calados, tristes e resi
ñados. E tamén pra achegarnos, 
unha vez máis, ao xardín qu~ 
está a veira do río, onde se er
gue a espresiva estatua de Tei
xeira de Pascoaes, .o fillo ilustre 
que lle deu voz a .esta terra fer
mosísima e qµe decía de sí mes
mo: "Náo sou mais que um obs
curo cantor da minha aldeía ". 

Nesta viaxe afortunada chega-
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mos a Sá.p Joáo de Gatáo, a tres 
kilómetros de Amarante, onde 
viviu e morreu o Poeta. A finca 
dos Teixéira de Vasconcellos -
chamada Pascoáes-, situada ao 
meiodía e cercada cun vaíado de 
pedra grá, é impresioante. Case 

. toda ela está adicada . a viñedo. 
Os viños verdes de Amaran te, e 
concretamente os de Gatáo, son 
os máis famosos de Portugal. A 
casa é un graride pazo, moi ben 
conservado, posiblemente de 
meiadós do século XVIIL Reci
biunos, moi intelixentemente, 
unha rapaciña, miuda e morena, 
verdadeiramente engaiolante, 
sobriña-neta do poeta e neta do 
gran cazador en Africa Joáo Tei
xeira de Vasconcelos, autor de 
un libro que entusiasmaba-a Ote
ro Pedraio: Afríca vivída . Me
moria dum Cafador de elefantes. 
A nosa guía e anfitrona tivo a 
delicadeza, ·que agradecemos, de 
agasallarnos cun exemplar da 
obra do seu abó. · 

O poeta ocupaba toda a parte 
do pazo que dá ao solpor. Na ac
tualidade está tal como él o dei
xou: librerías, escritorio e, pa 
estantería dun aparador, unha 
grande cantidade de paquetes de 
tabaco. Según nos informou a 
nosa guía aquel tabaco estaba alí 
porque eran as reservas que tiña 
"o tío Joaquim". 

A biblioteca, en librerías de 
castiñeiro, ·é impresioante~ Nela 
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está prácticamente toda a litera
tura portuguesa até os anos cin
cuenta, toda a poesía francesa e 
castelán, multitude de libros ca
talás e tódolos libros galegas da 
época con espresivas adicatorias 
dos seus aµtores: Tastelao, Ote
ro Pedraio ,. Risco, Taibo .. . ¡qué 
sei eu! E mesmo de escritores 
nacidos en Galicia que escribían 
en hespañol como Rey Soto e 
Xavier Bóveda. 

Os xardís que arrodean ao 
pazo pola parte traseira son moi 
cumpridos e están primorosa
mente cuidados. Chama a aten
ción unha moi mental fonte de 
cantería, coa súa pía, situada na 
parte superior dos x~dís . Lem
brounos algunhas fontes do Re
nacemento italiano. 

Na parte exterior do pazo, 
protexidas por unhas arcadas, 
debaixo dos cuartos ocupados 
pola poeta, hai un has placas de 
metal cos nomes dos visitantes 
ilustres e coa data da visita. Alí 
están os nomes, entre outros, de 
Unamuno, D'Ors e, no cimo de 
todo, o de N oriega V arela por 
quen Teixeira de Pascoaes , 
como é sabido, tiña unha grande 
e fonda estima. 

A deliciosa sobriña-neta de 
Teixeira de Pascoaes mostrou
nos a obra de seu pai, o pintor 
Teixeira de Vasconcelos,_faleci
do non hai moito en plena xeira 
creadora. Trátase dun importan
te pintor de avangarda, moi co
ñocido e valorado en Portugal. 
Ch~ma ~ poderosamente á aten
ción a forza da súa cór e a orixi
nalidade do seu dibuxo e a com
posición dos cadros. De grande 
forza espresiva son as súas crea
ciós abstratas que se resolven 
nunha labarada de cór: é un ver-

. dadeiro _gozo o contemplalas. 

Deixamos Sáo Joáo de Gatáo 
nunha tarde inesquencible de 
Outono, con uvas maduras e un 
dourado perfecto. Os nosos olios 
bateron co Maráo humanizado 
pra sempre pola maxia da pala
bra poética ·de Teixeira de Pas
coaes que o incorporou, como 
un mito e un símbolo, á poesía 
galaico-portuguesa. A Serrra do 
Maráo vive ·e fala. E sentímola 
como algo que nos é familiar 
dende sempre. 

Lonxe de Sáo Joáo de Gatáo 
e de Pascoaes laiamonos por non 
lle ter perguntado á sobriña-neta 
de Teixeira por aquela arbre a 
que o poeta lle adicou o seu li
bro As Sombras con un ferrnosí
simo poema que ten o seguinte 
título~ 

A uma árvore , 
E a Ínínha írmá Maria. 

1: mjsicos de galiza" XOAN M. CARREIR~ 

Ricardo Femández 
Carreira 
(Caldas de Reís, 1881 

Rueiro de Figueiriñas, Santiago, 15/VIl/1959 

RICARDO FERNÁNDEZ 
CARREIRA. (Caldas de Reís , 
1881. Rueiro de Figueiriñas , 
Santiago , 15/V_~II/1~59) . 

Director de Banda e composi
tor. 

Recebeu a formación musical 
na Banda de Santiago , depen
dente do Hospício , e logo a am
plia no servício militar con Teo
doro Gutiérrez. A aprendizaxe 
do clarinete perrnítelle obter pra
za na Banda de Santiago, cidade 
na que estud.a co mestre de cape
la Manuel Soler Palmer. No 
1909 pasa a dirixir a Banda de 
A Pueblo do Caramiñal onde 
comporá grande éantidade de 
música litúrxica que se atopa en 
diversos arquivos españois. No 
1921, sucede a Ignácio Rodrí
guez na dirección da Banda 
compostelán , na que permanece
rá até 1928. 

Descoñezo a biografia de Fer
nández Carreira logo desa data . 
Coñecemos que receb~u diver
sos prémios en concur~os e que 
a sua música consérvanna os 

seus fiUos , profe ores da Banda 
Municipal de Santiago. A totali
dade da sua produción permane
ce inédita e ternos que limitar o 
xuicio de calidade ás excelentes 
transcrición que segue a inter
pretar a Banda de Santiago da 
sua mú ica. 

CATALOGO.-Zarruelas: "La 
Virgen de Cri tal" e 'Ronsel" . Poe
mas sinfónicos: " Río Umia" e "El 
Pórt ico de la Gloria" . ( 1949) Quinte
to. Sonata para piano. Litúrxica: 
"Mi a breve en re maior" (19 J 2) 
(C.L-C. 1972) e 'Mi a olemne a 4 
voce , dous coro , gran orquestra e 
órgao" ( 1911 ). (C. L. -C. 1973) no 
arquivo de Santiago. "Ave Yerum" 
(C.L.-C 929) na de Palencia. 

BIBLlOGRAFIA.-Xoan M. Ca
rreira: " 150 ano de mú ica galega". 
Santiago, 1979. José López-Calo: 
"Catálogo mu icaJ del Archivo de la 
Santa Iglesia Catedral de Santiago". 
Cuenca, 1972. Id: a Mú ica en la 
Catedral de Palencia. Palencia, 
1980. Alberto Vilanova Rodríguez: 
R .F.C . En "La Gran Enciclopedia 
Gallega" , T. 12. Gijón . 

LA AVENTURA DEL 
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.@onvocatórias 
ACTUACION DE JOSÉ MA
RIO BRANCO 

odia 3 de maio en Compostela 
terá lugar, co ga_l~o da Feira do 
Libro a actuac1on . do cantor 
P.ortu'gués José Mário Branco. 
As 8 da tarde na Alameda 

V CERTAME 
"TOXOS E XESTAS" 
DE COMPOSICION 

MUSICAIS PARA GAITA. 

A Escola de Gaitas e Danzas ga
legas "TOXOS E XESTAS" de 
Barcelona, desexando pr9n:io
cionar e engran~ar a mus1ca 
pénsada Rara gaita, convoca o 
presente Certame con arranxo 
ás seQ!J i ntes bases: 
1.~Poderán tomar parte do 

devandito Certame todos os 
compositores que o desexen. 
2.~ada concursante apre

sentará unha única partitura, 
elexendo calquera dos denomi
nativos da músioca galega. 

3.-As partituras deberén 
apresentarse en tonalidades 
adecuadas ás características da 
gaita ,salega( harmoniz~~as 
para vanas gaitas e percus1on. 

4.-A obra apresentada ao 
Certamen debera ser completa
mente inédita e orixinal, sendo 
descalificada en caso contrário. 

5.-Todas as obras han levar 
título e nome do autor. 

6.-As obras- deberán rece
berse denantes do 30 de Xuño 
de 1986 no seguinte enderezo: 
ESCOLA DE GAITAS "TOXOS E 
XESTAS" 
Apartado Postal, 85 
08080 BARCELONA 

7.-Prémios: 
1º 30.000 pta. e medalla de 
ouro. 
2º 15.000 pta. e medalla de pra
ta. 
3º 10.000 pta. e medalla de 
bronce. 

8.-0s resultados serán co
municados persoalmente a 
cada un dos participantes e nos 
meios de comunicación social. 

9.-Cada partitura deberá ir 
acompañada da fotocópia do 
D.N.I. do autor da mesma. 

10.-A E.scola de Gaitas "To
xos e Xestas" resérvase a fa
culdaae de interpretar as bases 
deste Certame sendo o seu fa
llo inapelábel. Ademais poderá 
dispor da faculdade para a sua 
publicación se o considera 
oportuno. 

CERTAME DE POESIA 

A Comisión Xestora da Asocia
ción Cultural Domingo A. de 
Ahdrade ven de convocar o seu 
1 Certar'ne de Poesia de acordo 
coas seguinte bases : 

-Poáerán concorrer poetas 
de calquer nacionalidade con 
orixinais en lfngua galega. 

-O xurado admitirá calquer 
normativa no jdioma. 
, -9 poema (ou poemas) te

ran llberdade de extensión mé-
trica e rima. ' 
. -Remitira-se a doble espá

c10, por triplicado e baixo plica, 
~nde virán nome, enderezo e 
1dade, a: 

A.C. DOMINGO A de AN-
DRADE . 

Apartado de CQrreos, nº 62. 
CEE - A CORUNA 
-A data límite será o día 13 

_de maio, martes. 
:-Outorgara-se un único pré

n:i10 de 10.000 pesetas e acce
s1ts, ·.no caso que o xurado o 
cons1.derase conveniente. 

-:-Oi fallo do xurado darase a 
c9necer a meio da prensa atra
ves da semana das Letras Gale
gas. 

G&ñ-da páxina 15) 

B~rbero Münicipal" de Rian
xo. 

Non hai que ser lixeiros 
nas definicións. Si cando se 

''<ii~e "político profesional" 
fa1se coa intención de sina
lar aos sinvergonzas que fan 
da política unha forma de 
en~he-lo bandullo, supríma
s~. isa definición, poi a confu
s1on que crea antre a xente 
e .chameselle · o que son~ 
SINVERGONZAS DA MAFIA 
NEMIGOS DO POBO. 

CONCURSO DE ECONOMIA 
E SOCIOLOXIA DE GALIZA 
ª ALEXAND_RE ~~VEDA n 

Dentro do calendário de activi
dades previsto para divulgar a 
campaña de subscrición popu
lar para erguer un monumento 
á Galiza mártir, na persoa de 
Alexandre ~óveda Iglesias, 
Amigos da Cultura anúncia 
unha nova emisión do xa tradi 
cional concurso de Eco.nomia e 
Socioloxia de Galiza dedicado a 
Alexandre Bóveda desde hai 
máis de dez anos na nosa Aso- · 
ciación Cu1tural: 

Obxectivos 

O concurso Alexandre Bóveda
de Economía e Socioloxia ten 
por fin promover o estudo e a 
investigación de matérias relaL 
cionadas coa Economia e So
cioloxia de Galiza. 

Autores 

Poderán concorrer todas as 
persoas de calquer nacionalida
de, que polo seu vencello, pro
fesión, experiéncia, estudos, 
etc. Se atopen en situación de 
facer un traballo ou investiga
ción sobre os aspeitos econó
micos e sociolóxicos da nación 
galega. 

Tema 

O tema das monografias a pre
sentar nesta convocatória de
berá ser inédita e terá de se re
ferir a calquer aspeito da Eco
nomía e Socioloxia de Galiza. 

Idioma 

O idioma a empregar nos tra
ballos será o galego. 

Prémios 

Estabelécese un prémio en me
tálico de cincuenta mil pesetas 
(pta. 50.000) a duas mencións 
honoríficas, coa obrigación de 
edición por parte da Asociación 
Amigos da Cultura en editaríais 
galegas. 

Presentación de orixinais 

Os traballos presentaranse por 
triplicado, en fólios medida ho
landesa a doble espácio. A sua 
estensión non poderá ser infe
rior a 70 holandesas, cadros ou 
dados aparte. 

Os orixinais non irán firma
dos nen se sinalará neles men
ción algunha do seu autor ou 
autores. Distinguiranse cun 
lema. 

En sobre aparte, figurando 
no seu exterior o lema do tra
ballo, o autor ou autores inclui
rán o seu nome, enderezo e na
cionalidade. 

Todos os comunicados rela
cionados co fallo do Xurado, 
serán a nome do firmante. 

Prazo de admisión 

O prazo de admisi6n ficará pe-· 
chado ás 24 horas do día 15 de 
Xullo do 1986. Os traballos re
mesaranse á Asociación Ami
gos da Cultura, apartado de co
rreos 363, 36080 Pontevedra. 

Xurado 

O Xurado, integrado por perso
nalidades de recoñecido prestí
xio, será designado por Ami
gos da Cultura. 

O Secretário do Xurado, con 
voz mais sen voto, será o mes
mo que representa a Amigos 
da Cultura. 

O fallo do Xurado darase a 
coñecer o 25 de Xullo de 1986, 
Dia da Pátria Galega. 

Publ~cación das obras 

Amigos da Cultura, resérvase o 
direito de publicar as monogra
fias preryiiadas en opeión prefé
rente durante o prazo- de 18 
meses, contado a partir da data 
da comunición oficial do fallo 
do Xurado. 

As condicións do -contrato ou 
contratos que se estabelezan 
entre as partes, do seú caso, 
axustaranse ás normas ·dispos
tas polo "Instituto Nacional do 
Libro Español" {INLE), non se 
perdendo a propriedade inte
lectual do autor ou autores so
bre os traballos premiados. 

AXIBDA-
J . 1 publicacións 

BÁRRICADA 
INTl;RNACIONAL 

A partir de Abril, a revista da 
Frente Sandinista Barricada In
ternacional imprentarase en 
Barcelona, o que . permitirá 
unba distribución directa, rápi
da e pontual a subscritores de 
todo o Estado. O Comité de So
lidaridade con América Latina 
de Vigo iniciou unha campaña . 
de subscricións ariuais da pu
blicación · co que se pretende 
garantir a continuidade desta 
fórmula e paliar a meio de aná-
lise, o debate e a participación 
activa dos leitores o bloqueo 
informativo que o goberno dos 
Estados Unidos exerce sobre 
Nicarágua. 

"Evidentemente, o debate · 
arredor de Nicaragua en todo o • 
mundo -declarou hai pouco o 
vicepresidente Sergio Ramí
rez-, é parte da · loita global 

· que a nasa Revolución ten que 
librar alén das fronteiras pró
prias e en onde o mesmo nemi
go que coñecemos empéñase 
en gañamos a batalla da opi
nión para poder desacreditar
nos e, facendo valer as pró
prias teses, isolarnos co cal, o 
golpe final que quere darnos fi
cana mellor preparado". 

Ünico meio para o exterior 

Barricada Internacional é o úni
co meio de expresión escrita 
para o exterior da Frente Sandi
nista · de Liberación Nacional. -
Nas páxinas da sua edición se
manal oferécese un resumo 
dos acontecimentos máis im
portantes do proceso en liber
dade de Nicarágua. A entrevis
ta, o ensaio e o debate, confi
guran unha publicación non 
dogmática, escrita desde o 
compromiso co progreso mate
rial e moral do povo nicara
guense e o total respeito ás di
ferentes correntes de opinión .. 

Para que esta ponte de infor
mación entre Nicarágua e o Es
tado español poda ser realida
de, seran precisas 1.500 subs
cripcións. O Comité de Solidari
dade con Américá Latina de 
Vigo invita a organizacións e 
particulares a sumarse a esta 
campaña. Para recebar Barrica
da Internacional por correo é 
preciso acreditar a cantidade 
de 3.000 pesetas na conta co
rrente do Comité de.Solidarida
de con América Latina de Vigo 
Caixa Ourense (Suc. Vigo), cta. 
cte. nº 104412 con indicación de 
nome e enderezo ou ben direc
tamente a Barricada Internacio
nal apartado 9542 de Barceló
na. 

LUZES DE GALIZA 

Ainda que con bastante ·retraso 
de distribución na zona sul do 
pa!s chéganos Luzes de Galiza, 
concretamente o número 2. 
Despois do O e 1, este parece o 
máis asentado, dando a impre
sión de que a revista vaise des
prendendo dos lóxicos tatexos 
iniciais para ir cobrando orde e 
interés. 

Apesar dunha portada e con
traportada algo esvaída, o de
seño interior -ainda postos a 
ser esixentes- é moi aceitábel. 

Os acertos de Luzes confír
manse tanto nc:i aspeito de dar 
cancha aos que neste país te
ñen algo que dicer no terreno 
da cultura escrita, como aos fo
tógrafos e pintores, iniciativa 
~sta última que non sempre é_ 
t1da en conta. 

No contido destaca o artigo 
de Antón Baamonde u A última· 
tontería .corre como a pólvora" 
(A.B. confirmase corno un dos 
pensadores máis brillantes en-= 
tre os novas -ainda que haxa 
que lelo duas veces-); unha 
entrevista con Jean Baudrillard, 
filósofo franc~s de moda que 
nunca acerta nas suas hipóte
ses, pero que ainda asi di cou- . 
sas imprescindíbeis para al
guén que queira facer un deba
te sobre a sociedade de 1986; 
entrevista con Chane> Piñeiro, 
que vai facer unha longametra
xe (ánii:no!l); "A imaxe g~lega" 
por Miguel Anxo Fernande~; 
dous reratos pornos; "Um pou
co de poesia nunca matou a 
ninguén" de Joáo Guisám; seis 
novas poetas, críticas de libros, 
etc. 

0 -ENSINO 

Nova entrega . da revista que 
edita a Asociación Sócio Peda
góxlca Gale~a. Abrese este nº 
8 cun editorial· sobre a renova
ción pedagóxica de Galiza, e ar
tigas sobre escala e paz, plani
ficación educativa, psicoloxia, 
lingüística, e traballos de Pilar 
García Negro sobre Rosalia de 
Castro e seus contemporáneos 
e Xerardo Roca sobre o mar e 
o erotismo nas ·cantigas . de 
Amigo. Unha reportaxe sobre o 
co'nflito de Riveira, crítica de li
bros, e reseñas de libros e ma
terial ~ recebídd na redacción 
completan o volume, dunha re:
vista que quere estabilizar a 
sua periodicidade. Pódese es
cr~ber, para cue_stións _ de re
dacción e administración, ao 
apartado de correos 1102 de 
Ourerise (32080). 

AGALIA 

Carto número da Revista da 
AGAL, que segué coa mesma 
diagramación, sóbria e sinxela 
Rero q~izais _demasiado repeti
tiva, po1s parece que sempre se 
está coa mesma revista. Ainda 
así o contido segue a ser dun 
outro interés. Artigos de Car-

. valho Calero {sobre "Amántia" 
de Mª X. Queizán), os portu
gueses Maduréira Pinto e Pires 
Laranjeira, un artigo de López 
Suevos sobre a adesión espa
ñola á CEE; traballos de A. Baa
monde, Garcia Fernández, Juan 
Carlos Moreno e traballos de 
criación de J. Carlos González, 
X. Pisón, Rabuñal, Tolentino e 
Namiq Ziyá, completan a entre-
ga. 

Información e asinaturas no 
apartado de correos 453 de Ou
rense (32080). 

PRORROGADO O PRAZO 
DO CONCURSO u A LNGUA 

GALEGA NA PUBLICIDADE 

Cando rematou o prazo fixado 
de entrada para a presentación 
de traballos ao concurso "A 
Língua Galega na Publicidade", 
recebéranse .en Rádio Popular 
de Vigo, entidade convocante, 
os seguintes traballos, todos 
eles sen firma e acompañados 
polos dados dos autores nun 
sobre fechado: 

-A Publicidade das entida
des financeiras. e a Língua Ga
lega. · 

-A publicidade na prensa 
galega. 

-O código linguístico galego 
na publicidade gráfica. L-ema: 
Galicia. -
-A Língua Galega na Publi-

- cidade. Lema; Da. Ve. Mar. 
Con anterioridade ao remate 

do prazo, Rádio Popular anun.:. 
ciou a prórroga do mesmo até 
o próximo 30 de· Maio, data lí
mite_ para a presentación de 
traballos, por triplicado, nos lo
ca is da emisora, rua do Prínci
pe, 57, primeiro, en Vigo. 

Nesta dirección postal poden 
solicitarse as bases do concur
so que, baixo o título xenérico 
"A Língua Galega na Publicida
de" ,, dará aos · concursantes a 
posibilidade de gañar 175.000 
pesetas ou 50.000 pesetas dos 
prémios primeiro e segundo, 
respectivamente, ambos . e 
dous patrocinados pola Caixa 
de Aforros Municipal de Vigo. 
. O concurso incrébese na 

campaña "Mil primaveras máis 
pra a Línijua Galega", organiza
dó por Radio Popular de Vigo e 
APADEL. Os directivos da emi
sora e da· asociación entrega
ron ao Presidente da Xunta as 
9.939 adhesións recebidas soli
citando que se intensifique a 
normalización lingüística e a 
éscolarización en Língua Gale-

. ga. . 
·Esta campaña supuxo para a 

emisora viguesa da COPE a no
minación como finalista no 
apartado de "Sociedade" dos 
prémios "Reconquista" do 
Goncello de Vigo, e influíu ta
mén na nominación da emisora 
noutro apartado dos mesmos 
prémios, o da Información, 
pola dedicación de R'ádio Popu
lar a Vigo e, especialment~, 
pola promoción da Língua Ga
lega . . 
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J oon~ocató~ 
1° FESTIVAL 

INTERCEL TICO 
DO PORTO 

De 18 de Abril a 3 de Maio está 
a decorrer no Porto o "1 º Festi
y~I .ln!ercéltico" urna arrojada 
1n1c1at1va do Instituto Francés 
do Po~, ii:is~ituic;áo responsá
vel nestes u_lt1mos _a11os por di
versas. marnfestac;oes culturais 
do ma!s alto níver e que a cida
de Invicta tem conseguido tra
zer alguns dos nomes mais im-· 
portantes e representativos da 
cultura francesa nas mais di
versas áreas. 

-Esta ·importañie iniciativa é 
promovida pelo "Instituto Fran
cés do Porto" e canta com o 
apoio da Cámara Municipal, 
G_overno Civil, Delegac;áo Re
gional do Norte da Secretaria 
de ,Estado da Cultura, Rádio Co
mercial e da revista "MC-Mun
do da Canc;áo" entre outros. 
Calendário dos 
espectáculos do Festival 

19 de Abril ás 21.30. horas:· , 
Alan Stivell - Teatro Rivoli 

22 de Abril ás 21.30 horas: 
Andy lrvine _(Irlanda) - Aud. 

Carlos Alberto 
Vai de Roda 

26 de Abril as 21.30 horas: 
Milladoiro (Galiza) 
Júlio P.ereira - Teatro Rivoli 

3 de Maio as 21.30 horas: 
Emilio Caó (Galiza) 
Tentúgal - Aud. Carlos Alber

to. 
Todos o~ espectáculos deste 

1º Festival lntercéltico do Porto 
se-ráo organizados r.ela revista 
de música popular ' MC-Mundo 
da Canc;áo '. · 

Outras manifesta~oes no 
ámbito do Festival 
Exposic;óes e venda de artesa
nato, livros e discos. Conferen
cias e Colóquios. Filmes e Ví
deos. 

manuel ferrol 
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O pr_irrieiro · 
día 
MANUEL RIVAS 

O novo conselleiro de Cultura en
controlJ a mesa do despacho chea 
de solicitudes de subvención. Es-

. taban · clasificadas en ·coidados 
móntonciños, con cadansu~ eti
queta: "Feiras", "Festas", "Feste
xos", "Festividades", "Fanfarriá5'' 
e "Fantasías"; habia tamén un 
cartapacio moito m.áis pequeno 
onde póñia: .-"Actos cultu.rais, pro
piamente ditos". Estaba o conse
lleiro analisando o expediente da 
Feira do Grelo cando pediu entra
da o seu asesor. 

-Señor Conselleiro, hai unha 
visita que. insiste en ser recibida . . 

-¿Ouen son? 
-O Sindikato Agrario. · 
O novo conselleiro ia reaccio-

- nar mandandoos· a plantar nabos 
pero decidiu ser caúto no seu pri- · 
meiro dia de xestión. Ao _cabo 
"cultura" viña ·etimolóxicamente 
de "cultivo". · ·· _ 

-Oígalles que eu non teño 
nada que ver no da cuota láctea 
-adiantouse a explicar o .conse
lleiro. · 

.. 
-Non señor, estes non lle son 

labradores. Trátase ·dun grüpo ae 
rock de Lugo. Por certo, alí tamén 
editan a revista "Con todo lugo.de 
detalles". Non todo é cacharrada. 

,J-

-¿Sindikato Agrario? ·con ese 
nome. polo ·menos son do Bloque. 

-Eles din que ocupan un espa.:
cio entre Fuxan os Ventas e Os 
Rese·ntidos. Unha especie de ·ter
ceira via rockeira e autóctona. 

-¿Que queren? · 
-Unha subvención. 
-Observo · que · aquí fodo o 

mundo quere ' unha subvención. 
¡Até os hippies piden subvención! 

-Os hippies non,_ conselleiro. 
lso xa pasou. 

O conselleiro mirouoo con des
confianza. Esa mesma mañá unha 
moza con traxe ao hindú .e un 
mozo frautlsta pedíranlle unha "li
bra" nun semáforo. 

-=-Xa pasoll -insistiu o asesor. 
Agora os modernos levan o· pelo 
a cero, non queren marchar nin· 
de coña -da casa dos país, gastan 
as pelas na peluqueria en vez c;le 

- , 

·· na libreria e escriben cartas aos 
Feis magos pedindo unha chLJpa 
dé coiro negro. Dos tempos dos 
hippies soamente quedan en Gali
cia os resjos -dunha comuna arre= 
dista na fronteira con Asturias, os 
-vendedores de pulseiras e o Festi
val de Ortigueira ... 

O subalterno estaba . embalado 
-:--attuela mañá. Sentiuse cargado 

de razón histórica, recordou con 
.J't-tJ~~td· . .,,,..,talxia os seus anos de mozo 

1 ~)?: formista e deulle un ton de 
~.· •. ró6¡ma ao seu informe ao xefe: 

~. >i:;. - -:-. · or iso o discurso anti-hip-
: '~fgie _ - engarda asmática galega 
.~ n% uas expresións viguesa e . 

~ · cor ~esa- non deixa de ser cla-
;" A 1tba~nte reaccionario. Ten razón 

· ~o Guixán cando afirma por Ra
dio Catro que lonxe de ser unhá 
expresión da mocedaqe proletaria 
non é máis que a histérica asona
da .dos tillos irados da burguesia ... 

De súbito· o orate detivo a paro
lada. O conselleiro durmia. O ase
sor limpouse á suor e pechou pa
seniño a porta. Fóra agardaban os 
.do Sindikato Agrario. · . 

-,-Sinto-o colegas. O conselleiro 
está ocupado. · 

CaStelao: 
'_'¿Pasarán as ndsas Xentes por diante dos cimiterios 
sen lemhraren aos mártires do galeguismo?" 

"Sem.pre en Galiza"·, páxinas 
186, 187, e 189. Seguimos recorrehdo 

á lucidez histórica ae Castelao, a . 
través dun libro revelador das luces e 
os grises do naso pasado recente. -

· Galiza estaba preparada para gobernarse 
de por sí; e a enxurradade conflitos que 
viña dende-a meseta castelán, seria des
viada en cañto recaera sobor de nós a 
responsabiridade d-un Goberno a carón 
de povo e dos seus problemas de vida. 
Verramonos obrigados a traballar poi-o 
sostenimento e consolidación do réxime 
aütónomo, porque' todos sabíamos que 
Galiza endexam.áis seria compendida en 
Madrid. Os problemas galegos non teñen 
vo·lume nin peso d-abondo para preocu
parer:i aos gobernantes hespañoes, cuia -

· cabeza é ainda pequena para resolver os 
problemas pavorosos de Andalucia, Es
tremadura e- Castela. Pe'ro a intelixencia 
dos homes que afondan nos problemas 
privativos· de Galiza descobre n-eles un . 

. mundo de p·osibilidades para crear un es- · 
ta do de paz · permanente, antramentras 
que o problema da terra en Hespaña será 

' sempre unha fonte de conflitos no réxime 
capitalista, ou semifoudal, que produxo a 
guerra. Liberada Cataluña e o País Vasco 
quedaríamos pe.rdidos n-un réxime co
mún que sobrecargaría ·a nosa escravitu
da tributaria, sen poder nin estímulos 
para abrir novas fontes de riqueza. Non; 
todos sabían, ·lnclusive as "dereitas", que 
nada se podería esperar do réxime co
mún·, do centralismo, como non fosen os 
repartos da miseria e da fame, quedando, 

. coma sen:ipr~, ªº marxe da pública tutela. 
Galiza enteira sabía, porque nós llo fixéra
mos saber, que o Estatuto non sóio servi
ría para diñificar o n·oso. nome, senón 
para desenrolar a nasa economía. 

-¿será posible que ninguén se lembre 
en Galiza. do· que tan arreo dixemos?. 
¿Será posible que todos esqueceran as 
verdades do noso credo? ¿Nm~uén terá 
presente os razoamentos de Boveda e a 
claridade do -seu verbo inimitable? ¿Será 

· capaz Franco de matar as espranzas que 
nós _sementamos en toda Galiza? ¿Pasa
rán as nosas xentes por diante dos cime-

.terios sen. lembraren aos .mártires do ga
leguismo'? _¿Estarán ledos e· satisfeitos da 
súa vitoria os que denantes ·nos aldraxa
ban? ¿Os !ábregos e mariñeiros entende
rán as andrómerias patrioteiras do fala
nxismo mellor que as nosas ideias? ¿Non 
haberá quén conteste ao ¡Arriba España!, 
cun ¡Viva Galiza ceibe! dentro do seu pei
to? ¿Morreria a memoria, a intelixenc1a e 
a vontade do noso pavo? ¿Pensará algún 
galega que o Estatuto lle causaría maor 

· · miseria que ·a que agora están sofrindo? 
· ¿Os que se puxeron a veira dos feixistas 
non estarán desenganados? Non é nece
sario resp_onder a estas perguntas. Pudo 
unha parte de Galiza sentirse ilusjonada 
poi-a xigantomáquia do militarismo e dei
xarse arrastar poi-a fanfarria das .súas vi
torias; pero agora sabe a verdade. Pude
ron crer algún galegas ricos que nós que
ríamos implantar o comunismo e que os 
terribles rusos invadiran Hespaña; pero 
a~ora saben a_verdade. Puderon creer al
guns galegas que o Estatuto lles ía causa( 
a ruina e que -era mellar vivir .amparados 
por unha Hespaña "grande e única"; pero 
agora saben a verdade. E porque Galiza 
ten arestora a verdade diante dos ollas 
non debe b naso desterro tinguirse de pe-
simismos. -

Podíamos seguir discurrindo a pral da · 
Galiza sometida: pero será mellar fux.ir 
do terreo .das sup.osición.s e · suxetarnos 

·aos feitos que nós coñecemos e que nin
guén pode negar. Cando estalou a ~uerra 
tiña Galiza unha capacidade pol1tica e 

· unha cnncencia da súa misión hestórica 
moi superior a xeral· da República, poi-o 
que resultaba irritante a soberanía que de 

. feito exercia Madrid sobar de nós. Por 
esta autoridade lonxana e iñorante -es- . 
naquizada en catro cachos,- para maor en
de.bleza na súa presencia en Galiza- per
deuse a nasa Terra nos primeiros dias do 

· levantamento, sen que os xerifaltes da 
Rep_ública se decataran do que perdíamos 
(valía .máis o Ferrol que toda Asturias). 
Estou ben seguro de que o esprito autori
tario dos hespañoes do Centro endexa
máis recoñecería a nosa capaddade, e 

~ ainda hoxe son capaces de negar que 

Castelao con gru~o de Deputados nas Cortes do 1931. Entre eles Otero Pedrayo e Suárez 
Picallo 
unha Galiza autónoma non se deixaría 
sorprender poi-os' militares. A inquina 
contra nós manifestouse nos primeiros 

- tempos da g1o1erra, e non sigueu avante 
poi-a vixilancia que os galegos leaes 
exereíamos en ·todas partes. A primeira 
intención foi considerar a Galiza como un 
país reaicionario, igoal que Navarra; pero 
máis cobarde e, por ende, pouco temible. 
Nas crónicas de guerra gue se publicaban 
no xornal "El Socialista', referentes a As
turias,. chegou a escrebi rse esta frase: 
"Los enemigos, como buenos galaicos, 
en cuanto oyen un tiro se dejan caer mon
te abajo". Esta frase foi retificada, e con 
longas explicacións, porque as Milicias 
Galegas non estaban dispostas a cansen-

- tiren semellante inxuria; pero nas cróni
cas endexamáis se falou dos catorce mil 
9,alegos, asimilados poi-a desiñación de 
'mineiros asturiáns", e os cronistas cala
ron sempre o nome de dous xefes minei
ros galegas, insuperables na bravura, na 
diñidade e na · decencia; Gayoso e Váz
quez. Parecía natural que se tratase de 
amolecer o empuxe das tropas que pro
cedían de Galiza, dirixíndolle verbas de 
agarimo e in.vitándoas a pasárense ao 
naso campo; pero aqueles probes mozos, 
~ue foran levados a forza, non merecían 
máis que insultos e aldraxes. Os n~migos 
en 'Asturias eran sempre galegas, e moi
tas veces quixéramos perguntar ó'nde ser-

. vían os mozos asturians, ou se Asturias 
non daba soldados; porque xa estabamos 
fartos de tanta fanfarria inútil. O piar do 
caso é que aqueles rapaces galegas, obri
!Jados a loitar en contra dos seus proprios 
1deaes, levaban no sangue a bravura que 
proclamou Wellington. e que nunca se 
deixou de manifestar ante o cheira da 
pólvora. Estou ben seguro de que os ra
paces galegas sairon de Galiza con men-
tes de.pasarense a nós, como se pasaron 
n-Qutros frentes, e alí mesmo; pero foron 
magoados 'na súa diñidade de homes e 
de galegas. Chamáronlle cobardes, "ma
riscos", i, esgotando contra eles -o rico re
pertori9 da língoa ca!?telán, crear~_n de 

. 1mprov1so un antagonismo de vecmqs e 
CQn él un exército. co que non contaba 
Franco. O rapaces galegas esqueceron os 
motivos da guerra e sóio pensaron en 
vengarse dos aldraxes_i en facer respetar 
a· sua diñidade de homes e de ga1egos: 
Por unha falla de xuicio, que os levou até 
a loucura, os soldados galegas loitaron 

·na· guerra como loitan nas romerías: atu
ruxando e sen temer a marte. E foi asi 
que o~ "mariscos" tomaran· Asturias, 

.Se quixéramos afondar n-ese complexo 
de bravura galega, manifestada contra 
Asturias -non contra a República-, ato
paríamos contradicións proprias do noso 
caráiter, e no fondo de todo un amor es
traordinario a Gali:ta e a decisión firmísi-

ma de morrer por ela. Non hai dúvida de 
que os militares a~radecían na alma ·os 
insultos que recib1an os soldados gale
gas, porque así producíase unha confu
sión de patrias. Tamén é verdade que os 
soldados sobreviventes, que agora viven 
asoballados en Galiza, estarán arrepenti
dos do seu ardimento belicoso ; pero non 
poden esquencer que aqueles aldraxes 
eran sentidos, conscentes e sinceiros, di
rixidos contra Gal iza . E a verba "maris
cos" será capaz ainda de poñelos en pé. 
Os rapaces galegas c.ometeron un erro 
espantoso; pero é máis imperdoable o 
erro que cometeron os asturiáns. 

¿Era concebible que Galiza fose feixis
ta7 Pero conviña creelo para teren unha 
nova ocasión de aldraxarnos. Ainda dis· 
póis de comprobaren a lealdade dos gale
gas, non se quería recoñecer. Pesáballes 
que déramos tantas probas de firmeza re
¡:>ublicán, tantos hérois e tantos mártires. 
Pesáballes máis cando vían que os gale
gas leaes loitaban tamén poi-a liberdade 
de Galiza. Lémbrome d-un parte que dou 
o comisario do Batallón Galego -Emilio 
Blanco Fociños-, dispóis d-unha brilante 
operación en Brunete: "Nos hemos acer
cado quinientos metros a Galicia". Non; 
Galiza non era nin é...feixista, e chego a 
crer que no fondo da conciencia criminal 
dos falanxistas, latexará un pouco do que 
nós sentimos, e que tamén eles sofrirán 
contradicións e conflicto de deberes, 
como chegou a sentilo Calvo Sotelo. O 
¡Viva Galiza ceibel ficou para sempre 
chantado no corazón de Galrza. 

Non se pode negar que había en todol
os republicáns·hespañoes un afán 9e c~n
siderar a Galiza como un'ha madngue1ra 
de reaicionarios, sen máis fundamento 
que "a mala lei que nos teñen". Os aldr~
xes caían a bao dende Madrid e Vale~c1~ 
sabor da nasa Terra; pero ningún ant 1 f~1-
xista se lembrou de aldraxar a Valladolid, 
paño por caso de madrigueira reai,ciona
ria. Non; sobar de Castela non po~1a caer 
ningunha pauliña, sabendo a cenc1a cesa 
que foi a matriz antidemocrática. Abon a
ría formar un mapa qe Hespaña e man
char as partes que se entregaron sen re
sistencia para sabermos ónde estaban os 
soportes da República e onde mo~a ~an 
os causantes da guerra. Este mapa f1xe.r?-

. no os "nacionalistas" en demostrac1on 
da lea/dade de Castelá e da súa vontade 
de imperio... · de 

Nin durante a guerra_ foron capa_ces 
comprendernos .e de estimarnos. 

XII 

A cegueira dos hespa~oe~ é mal ql!e no;. 
ten cura, porque é cegue1ra ventana. C e 
rran os ollas para non veren.. Sqn os qua
representou Goya n-unha das suas aug 
fortes: "No hay desgracia que no /es sor
prenda". ( ... ) · 

ANO IX --
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