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1 Soborno futbOlístico 
Que se pode esperar destes meios 

e destes profisionais que lle furtan 
aos leitores temas tan importantes? 
A que intereses serven? ºEstá claro 
que aos dos leitores non. 

Un dos ternas qu-e rnáis acapararon 
a atención da opinión pública néstes 
'últimos dias foi o intento de amaño 

· do partido S.D-. Compo-stela-Ponteve
. dra C.F., polo presidente deste último 

clube, o ex cantante e· concellal de 
AP, Luís Emílio Batallán.. · 

O intento de· compra saiu á ·1uz por 
causas pouco claras, por máis que o 
Presidente da S.D. Compostela, Fran-

. . cisco Estepa, xa tomara a "precau
ción" de gravar duas conversas .:-a 
segunda cunha nitidez surprendente 
para facela desde o seu próprio telé.
fono- nas que Emílio Batallán lle 
ofereeia millón e médio de pesetas -' 
para que o equipo santiagués se dei
xase ·gañar o partido. 

encontro. Unha confrontación que 
non pudo ser televisada pola negati
va do Pontevedra, que q1.,1eria presio
nar asi a un rival endebedado para 
que aceitase o seu oferecimento de 
amaño. Por que _non denunciou esta 
anomalia, cuxo só intento ten que 
castigar a Federación?.· Nen as decla
racións de Batªllán afirmando · que .se 
querellaria contra Estepa e tres xoga
aores que afirmaron receber chama
das sim.ilares ás do presidente, fixe
ron sair do seu mutismo ao máximo 
niandatário da Sociedade Deportiva 
Compostelana: lso si, -afirmaba que 
gardaba "un as na manga". Onde 
está a limpeza e a. ética no· espectácu
lo futbolístico se se acochan estes in
tentos? 

Todo o mundo · estaba .calado por 

Pero Estepa foi máis alá e deposi
tou as cintas nunha emisora de rádio 
que foi, ao fin, quen co seu permiso 
deu a coñecer as cintas coas conver
sas entre os dous presidentes. Pero 
non ·quedou aí, senón que un "cqn
trincante" de Emílio Batallán en Pon
tevedra, o t~mén médico Diego Muri
llo ca·rrasco, tiña tamén as cintas en 
cuestión. 

Francisco Estepa _ pedia perdón 
pola sua "falta de ética'~ ao gravar 
unha conversa privada, pero ninguén 
lle parece pedir explicación pola sua 
falta de civismo en non denunciar un 
delito. Por máis que as autoridades 
competentes non se queiran inteirar 

. 
•. 

Francisco Estepa non denunciou o 
intento nen antes do partido, que 
despois foi gañado polo equipo com
postelano por tres a dous rexistándo
se múltiples ineidentes ao final, nen. 
tampouco despois de celebrarse o 

_ máis que na rua ninguén ignoraba o 
"affaire". Neste mutis010 hai que in
cluir aos meios de comunicación que 
fixeron "un pacto de cabaleiros", 
para noR sacar o tema. 

1 e deixen ao fútbol competición como 
un coto pechado, este intento de so
borno traspasa os límites do deporte, 
pasando en primeira instáncia a ser, 
tamén, un engano aos milleiros de 
espectadores que pagan por ver un 

-espectáculo que lago receben adulte
rado. 
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lcartas 
COLON GAlEGO 

s·eñor Director.de "A NOSA TE
RRA": 

Considerando o título do se
n:iário que dignamente dirixe 
desexaria . un momento dé' 
atención e pedirlle ún favor. 
Non son nengun letrado, nado 
o ano 1904 nunha remota aldea 
do partido de Vilalba, e tamén 
como consecuéncia, e naque! 
tempo, as escalas para os po
bres (componente _de numero
sa família) estaban case veda~ 
das, poío cal; apenas si puxen 
pé na soleira da mesma. 

Dito isto, paso a Jle manifes
tar o favor que lle pido. Como · 
dito queda, considerando o tí
tulo do semanário A NOSA TE
RRA, pehso que un dos fins, e 

· entre os primordiais, debe ser, 
· á parte da demais información, 

o velar e defender os valores 
históricos, tanto materiais 
como. humanos. 

Penso qué hai un valor hu
mano, e moi relevante, e ta
mén moi esquecido, do cal a 
intelectualidade Española, e 
sobretodo a Galega, está inco
rrendo coa sua falta de interés, 
nunha grave falta, ao non rei
vindicar, con afeizón e valor, o 
recoñecimento da historicidade 
da nadonalidade, ·dunha vez e 
para sempre, dándolle o lugar 
que lle correspondé entre os 
grandes e ilustres da História. 

Co atentado de ET A, do 6 de 
Febreiro en Madrid, contra o al
mirante Cristobal Colón de Car
vajal ·e Morotyo, salta á pales
tra o nome do Ilustre descobri
dor do novo mundo, sendo 
este descendente o décimo sé
timo do descobridor, e que, se
gundo: as suas manifestacións, 
ten nos seus arquivos, as pro
bas concluintes que demostran 
a sua autenticidade de Español 
e Galego, de Pontevedtfü 

Estou comprobando polas 
notícias · teletipadas, . qu~ se 
está a organizar un centenário, 
creo que ó quinto, do descobri-

' ment9 de América, pero polo 
que. podo observar, do desco
brirnento . de . América, para 
nada se menciona o descobri-

. dor, polo menos para conside

. ralo, como o que é·, Español e 
polo tanto: Galego. 

En consecuéncia, señor di
rector, que intereses criados 
pode haber por parte da inte
lectualidade Española> e moi 
especialmente Galega, para 
que através do tempo se negue 
a vindicar p.ara a nosa História, 
a tan Ilustre/ navegante? Será 

acaso, que tan Ilustre nome re
sulte penigrante para españa, 
por ser Galego? 

Se se queren ter en conta, 
como ben di Dª Carme Parada, 
en La Voz de Galicia do 15 de 
Outubro de 1985, comentando 
a D. Alfonso Philippot, os da
dos históricos son máis que su
ficientes para demostrar a sua 
auténtica nacionalidade. Abun
da nesta colaboración, tamén 
D: Ramón Pais Romero, no seu 
artigo "Colón Pontevedrés" no 
Ideal Gallega do 4 de Xullo de 
1985, onde se di que o "Cristó
foro Colombo, Genovés, taber
nei ro como seu pai, cardador e 
humilde traficante de viños e 
lás, e que no 1470 só contaba 
19 anos, nada lle identificaba 
co Colón Español, coñecedor 
de astronomia". 

E de considerar, señor Direc
tor, que debe ter chegado a 
hora da verdade, e que deben 
facerse valer os direitos das 
evidéncias (hainas a montóns) 
e que se lle dé a tan Ilustre per
sona o merecido sitial ña Histó
ria de España, e moi en particu
lar, na de Galiza, a sua·terra na
tal. 

RAMON GUERREIRO CASTELO 
Os Castros de Rivas de Sil 

ALGUEN NO PAZO 

Benquerido amigo: Dá o xenio 
leren as cousas que escribes 
dende o teu faiádo . Se cadra 
no teu faiado -non tés unha 
obra da · Pardo Bazán: "Los pa
zos de Ulloa". Pazo e e non 
"palacio" coma ti escribes. 
. Claro que "gorra" en paga 

de pucha, "eres" en paga de es 
(como en latín), "alegría" por 
ledicia, "abrazo" por aperta ... 

Ai, Manoeliño, por qué non 
estudal-o galego no teu faiado? 

Inda que xa sabemos que si 
o.galego da T.V.G .. é malo o.de 
ANT non sei si non o será mais .. 

Mª LORENA G . . 

DECLARACION -
A OPINION PÚBLICA 
SOBRE A AGRESION 
ESTADOUNIDENSE A LIBIA 

A . administración Reagan veu 
exercendo pr~sións diplomáti
cas e mil'itares sobre o réxime 
líbio. O seu cume a 15 de -ábrH· 
foi o selvaxe . bombardeo de 
Trípoli e Bengasi. Os/as ciuda
dáns deben reflexionar sobre 
as causas· e consecuéncias des
te feito criminal: 

1.-0s EE.UU. queren deixar 
estabelecido o seu direito de 
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J 
intervención militar ali onde 
consideren en perigo o que 
eles chaman os seus "intereses 
estratéxicos" . 

2.-Nesta definición com
préndense os xacimientos pe
trolíferos do Próximo Oriente. 
EE.UU. amosa na prática estar 
disposto a exercer a violéncia 
sobre calquer povo da zona 
que se negue, como é o caso 
de Líbia, a acatar o seu domi
nio imperial. 

3.-0s " intereses estratéxi
cos" impl ican a intervención 
militar aberta -Grenada- ou 
soterrada -Nicaragua, O Sal
vador- en Centroamérica, ou 
o mantimento das suas bases 
en Asia - Filipinas- ou en Eu
ropa. 

. 4.-Nesta lóxica, o mundo in
tei ro convértese nu nha colónia 
ianqui, paciendo EE.UU. decidir 
cando debe utilizar a sua forza 
militar para impor á humanida
de inteira o seu domínio. 

5.-Caberia perguntarse se 
aceitaríamos coa mesma natu
ralidade que Etiopia ou Libia 
declarasen como " interés es
tratéxico" o enorme excedente 
de produción cerealística nor
deamerica na. 

6.- A administración Reagan 
tenta xustificar esta política im
perialista aducindo a loita con
tra o terrorismo e a defensa da 
democrácia . E difícil imaxinar 
accións terroristas de maior ca
libre que a recente intervención 
en Líbia, ou a, tamén recente(, 
subvención de 100 millóns de 
dólares - aos contrarrevolucio
nários nicaragüenses. 

7.-0 bombardeo violou 
toda norma de direito interna
cional, xa que non existía de
claración prévia de guerra, e 
asoballou os direitos humanos 
ao golpeará povoación civil. 

8.-A irracional conduta ·d,o 
goberno es.tadounidense ache
ganos ao perigo dunha guer~a 
de maior escala que podena 
desembocar nun conflJt? ~e 
consecuéncias imprev1s1be1s. 
As prime!ras vítimas serian os 
países ribeireños .do,, outrora 
pacífico, mar mediterraneo. 

9.-A existéncia de bases es
tadounidenses no, Es!ad,o espN 
ñol e a nosa perten~ia a OTA _ 
implícanos no confhto. Non de 
bemos esquecer que o portaae
ronaves "Coral Sea" zarpC?u do . 
porto de Málaga. Ad~n:'ª 1 5 un 
avión ianqui F-111 aternzou ª!1 
território español ao presenta-
renselle díficuldades. 
COLECTIVO PACIFISTA DO BAIXO 
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-Trata de QerQetuarse 

Real Académia Galega-: 
Parece que está morta, ni')guén sabe nada das suas 
actividades, pero· non, esta tratando de perpetuarse. 
Todo sen que nin~uén se inteire. Van cambiar os 
estatutos convertendose .en "academia da. língua" é 
reducir o número de deputados~ Todo mo1 na onda 
dunha história, a sua, pouco coñecida ainda que 
detestada en certos. círculos, pero sen que naide se 
atreva a criticala abertamente: é só, un símbolo pero 
ten a inda "o poder". 

A Directora Xeral de Polít_ica 
Lingüística, Paz Lamela,. d1xo 
que estaba marta, ~' ao d1a s~
guinte, _vi use na obnga de recti
ficar. Smal que a marta, a Real 
Académia Galega, non o esta
ba tanto, e conserva ainda po-
der. 

Polos síntomas externos nin-
. guén pode d!cer que 9ona Paz 

Lame la non t1vese razon: agora 
non se dá conta á opinión pú
blica do tratado nas suas reu
nións, nen se editan os boletins 
desde hai anos, nen sequer o 
do 75 aniversário, para o que 
os académicos enviaron hai 
meses e meses os seus traba
llos. Tampouco se lle dá pose
sión ao académico Xosé Ma
nuel Beiras, quen leva tamén 
anos esperando para ler o seu 
discurso, que vai ser contesta
do por .Cárballo Calero, acadé
mico que non pisa a Rua Ta
bernas desde o acordo "l.L.G.
R.A.G.", na cuestión lingüísti
ca. 
.O seu Presidente, García Sa

bell, Delegado do Goberno en 
Galiza, o mesmo que instou ao 
Goberno Central para que in
terpuxese recu rso de inconsti
tucionalidade contra a Lei de 
Normalización Lingüística, des
culpa o non dar comunicación 
das reunións afirmando que 
"non hai porque dalas". 

A non publicación dos bole
tins e a desorde existente no 
interior da sede, que máis pa
rece un faiado que unha insti
tución científica, xustifícase 
pola falta de presuposto, ainda 
que os últimos boletins pa9,ou
nos a Fundación Barrié, 'pa
ciendo conseguir, se quixesen, 
no.n só financiación para os bo
letins, senón tamén para máis 
funcionários, pois non será que 
tanto García Sabell como Ra
món Piñeiro non teñan boas re
lacións co poder", dinos un 
académico; sen ir máis lonxe aí 
está o presuposto do Consello 
da Cultura Galega, que preside 
Ramón Piñeiro, e que non foi 
gastado. 

Deixala atada por ben tem
po 

petuan o seu control por dúcias 
de anos, pois mentres por im
perativos da idade van ir desa
parecendo moitos académicos, 
non se poderá nomear a ou
tros, por falta de cadeira. Palian 
asi a falta de candidatos pre
sentábeis afins a Galaxia, e a 
posíbel contestación popular. 

A Académia seguirá asi 
"neutralizada", que parece ser 
o papel que lle tocou cumprir 
na "política piñeiriana" , _para 
que non poda ser utilizada pola 
cultura viva, máis ligada hoxe 
ao nacionalismo. 

Ainda que iso si, o seu prestí
xio xogará en determinados 
momentos, para lograr impar 
certas ·directrices políticas. 

Para isto, e en vistas de que 
hoxe unha das liortas meiran
des está no tema da normativa 
lingüística, a Académia, nos 
seus novos estatutos, vaise 
converter en "Academia da 
Língua". Pretende instituirse 
desta mane.ira en "máxima au_. 
toridade" neste eido, e orientar 
a evolución da língua cara un- -
has formas máis próximas ao 
español, fuxindo do tronco co
mun do galego-portugués. 

O desembarco dos galáxios 
Toda esta política, deseñada 
por Ramón Piñeiro, segundo lle 
confirmaron a A NOSA TERRA 

Ramón Piñeiro 

alguns académicos, empezou 
na década dos 50 cando aquel 
e García Sabell (segundo conta 

Non, non parece que o diñeiro 
sexa o problema do letargo 
que sofre a R.A.G., senón que 
~ sua "hibernación parece que 
e pre,med_itado e deseñado por 
Ramon P1ñeiro, o autén,tico di
rector da política da Académia 
desde os anos 60". 

Académicos 

Segundo nos manifestou 
un ha persoa achegada á "sua 
corda" riaqueles tempos "no 
pl~m d~ Piñeiro, deseñado para 
criar un novo neo-rexionalis
m,o, rstaba o neutralizar a Aca
demia. pois .consideraba que o 
prowama e os pri.meiros ob
xe~t1vos da Institución non se 
a~apt~ban, aos seus presupos
tos e as suas intencións". 
, Agora O que se intenta facer 
e ~probar uns novas. estatutos 
Polps que se reducirá o ñúme
~-0 de académicos ·aos das le-. Jª5 d.o- alfabeto galego, pasan-º as1 de 40 a 24. · 

Con esta xogada mestra per-

_da Galega (1986) 
Miguel Anxel Araujo lg.lesias, 

ex-bispo de Mondoñedo-Ferrol. 
Xosé Luis Bugall~I ~¡irchesi, 

monárquico, obra escrita exclu
sivamente en español. 

Ricardo Carvalho Calero. 
Carlos Casares Mouriño. . 
Enrique Chao Espina, cronista 

. Viveiro, en español maiormente. 
Marino Dónega Rozas. 
Francisco Fernánd.ez del Rie-

goXosé F. Filgueira Valverde. 
1 Anxel Fole Sánchez. 

António Frágt.Jas Fráguas. 
Constantino García González. 
Domingo García-Sab_ell. 

· António Gil Merino, non gale
goi ~x-_9irector do Arquivo do . 
Remo. . . 

Xoaquín · Lorenzo Fernández, 
"Xocas". 

Rámón Lorenzo Vázquez. 
Xenaro Mariñas del Valle. · 
Ramón Martínez López. · 
_António Meijide Pardo,. histo-

riador da economia, en español. 
Isidoro Millán González-Pardo. 
Eduardo Moreiras Collazo. 
Xúlio - Francisco Ogando Váz-

·quez. -
Isidro Par_ga Pondal. 
Valentín Paz-Andrade. 
Ramón Piñeiro-López 
F.rancisco Xavier Río Barja 
Euxénio Torre Enciso. ' 
Andrés Torres Queiruga. 
Casimiro Torres Rodrígµez, 

non galego, historiador dá Anti-
guedade. _ · 

Xosé Trapero Pardo, cronista 
Lugo. 

Enrique Vidal Abascal. , 

a 111orta , matáda 

Xurxo S. Lobato 

Franco Grande no seu· libro 
"Os anos escuras") deddiron 
que a Académia se podia utili
zar para facer un labor gale
gu~sta, preparando asi o de
sembarco e toma polo grupo _ 
denominado - "Galáxia", da 
Académia. -

Asi entraron primeiramente 
Isidro Parga e García Sabell e 
máis tarde o mesmo Piñeiro e 
Marino Dónega (está confundi
do Franco Grande no seiu libro .. 
cando di que se decidiu a en:. 
trada de Carballo Calero e Gar
cía Sabell, pois Ricardo Carba
llo Cálero, en~rou antes que 
García Sabell a proposta do 
grupo de Ourense, sendo con
testado no seu discurso de en
trada por Otero Pedrayo). 

Ramón Piñeiro inténtou que 
estivesen p·resentes na .Acadé
m ia todos os- pertencentes ás 
Xuventudes Galeguistas, que 
ainda quedaban realizando 

· vida máis ou menos pública, 
.sendo o último en entrar Xena
ro Mariñas del Valle. 

O contro·I dos "galáxios" 
conseguiuse á morte de Sebas
tián Martínez-Risco Macias, 
cando foi eleito, por aclama
ción, Garc_ía Sabell como presi
dente. A eleición realizouse a 
proposta de Rafa~I Dieste,· que 
presidia · aquel a sesión como 
membro de níáis idade, senda 
para moitos, cando menos, 
pc>Uco ortodoxa, cando .non ilé" 
gal, pola forma de producir.se 
sen votación. 
, A marte de Carré Alvarellos 
nomean a Marino Dónega 
como Tesoureiro e ·cando fina 
Vales Villamarín, Dónega pasa 
a Secretário, ocupando o seu 
posto Mexide, que ainda que 
non é "galáxio·", si se-prega fa-
cilmente á sua política. -

Quedaba asi completamente 
controlada a R.A.G., pois a di
.rectiva só ten tres membros: 

Presidente, Secretário e Tesou-
reiro. . 

·oicer tamén que cando a 
eleición de ·García Sabell xa 
empezou a primeira oposición 
aos intentos de Ramón Piñeiro 
·pois os grupos- culturais de 
base e os nacionalistás preten
dian que o presidente fose Car-
ballo Ca.lero. . · 

Cuestión normativa 
Poucos anos despois, xa coa 
preautonomia, Ricardo · Carba
tlo Calero ficaria enfrentado a 
Ramón Piñeiro e ao seu _grupo, 
por mor da normátiva, pois no 
pleno da ·Aca.démia intentaron 
botar abaixo as normas de-par
tida r:edactadas por este cate-

-drático conxuntamente cos ta
rnén profesores da faculdade 
de Filoloxia, Santamarina e 
X.L. Rodríguez. Afina!, o ·pleno 
rebaixou eses "mínimos" 
adoptando duas solucións nor
mativas. 

.Logo viria unha reunión en- · 
tre García Sabell e Constantino 
García estabelecéndose unha 
alianza entre a Real Académfa 
Galega e o Instituto da Língua. 
O Instituto elaborou unha nova· 
normativa que foi asum ida 
pala Académia e, despois, ofi
cializada por un decreto da 

· Xunta. · 
A sesi_ón en que se aproba

ron as ·normas foi un tanto 
anorma!, xa que e~tiveron pre
sentes os membros do ILG, 
pero r:ion foi só isa, senón que, 
como acorre sempre, a meiran
de parte dos ·votos foron por 
delegación, (sendo sempre ta-

. mén os mesmos delegados: 
Marino Dónega ou García Sa
_bell) por máis que na · sesión 
tratábase de "estudo e discú
sión" da normativa. Discusión 
por delegacióri. 
Descje aquelas alguns acadé
micos non voltaron a outra se
sión, pero non parece ter moita · 
importáncia pois o único que 

·ta¡ a Académia desde aque~a é 
.convocar, por decreto, cos vo- · 
tos· delegaqos, o 'Dia da's Letras 
Galegas. 

Por non convocar nen sequer 
convocan a sesión para o aca
démico eleito Xosé Manuel 
Beiras lea o seu discurso sobre 
"Alexandre Bóveda e Brañas 
e.orno economistas", ainda que 
isto. pode deber.se a outros mo
tivos, que non parecen ser ou
tros que o antagonismo do 
novo académico coa · política 
elaborada e levada á prática 
por Piñeiro · e García Sabell, 
pois, como nos comentaba un 
académico "mentarlles nunha' 
sesión a alguén que non sexa 
da sua corda como Manuel Ma
ria; Ferrín, ou por exernplo, un 

_ home que non parece tan lo
nxe deles, e que ten tamén mé
ritos de sobra para' ser acadé
mico, Díaz Pardo, é como que 
lles fales do demo". "Hoxe·ali", 
segue a dicer o naso interlocu
tor,:-" "só un ou dous seríamo·s 
capaces de facer unha propos
ta asi, aind.a que non a tacemos 
pois sabemos que 'está conde~ 
nada totalmente ao fracaso". 

Precisamente duas das per
soas nomeadas, Manuel Maria 

'e Ménde<: Ferrín, dimitiíon -do 
seu cargo de correspondentes, 
por disconformidade·coa políti
ca q'ue seguia a R.A.G. Eles e 
outras persoas de mérito, moi
to máis que a case tofal maio
ria dos académicos, nunca sen
tarán nunha cadeira de nume- · 
rário pois Piñeiro quer deixar 
todo atado e pen_ atado. · 
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--Ho.menaxe 
da direita 
coruñesista 
ao alcalde 
.Frañcisco 
Vázquez 

O di·a nove de Maio o · Al
calde de A Coruña, o so
cialista Francisco Vázquez, 
'e ·o líder da' oposición, __ o 
alianc.ista González Dope
so, receberán unha home
naxe polo labor desenrola·
do no concello. 

Esta homenaxe está or
ganizado e propiciado ·por 
Unión Coruñesa, a forma
ción de A Coruña máis -á 
direita de todas as forma
cións, onde se integran 
antigos militantes de Fuer
za · Nueva como Carlos 
Marcos, asi -como inte
grantes da candida1ura 
Solidaridad Española, aus
piciada polo golpistq T.eje-. 
ro Malina: 

O acto consistir~ nun 
banquete e a entrega de 
agasallos. 

ASOCIACIÓN 
SÓCIO ~ PEDAGÓXICA 
GALEG'A 

Nº 292 / 8 DE MAIO / 1986 

A esp~ra de que s~ aclaren ·as partidos · 

Tre·s solUcións 
á pre~idéncia do Parlamento 

' - . 

A marte do Presidente do 
Parlamento, Ant-ónio Rosón, 
corívu lsionou outravolta o 
mapa polítieo galega, pola 
obrigatoriedade ae elexer 
un novo presidente da cá
"mara autonómica. Os pac
tos, as alianzas, as desave
riéncias partidárias e até. as 
incongruénc'ias están á-orde· 
~fo día sen que se ~lbisque 
unha solución até o dia 13 
de Maio, data 'na que a vota- ' 
ción porá fin á incertidume. 

Tres son as solucións. máis fac
tíbeis que parecen poder darse 
vistas as posicións dos distin
tos partidos do arco parl~men- . 
tário galega. 

A pdmeira é que saia eleito 
o. candidato de CP, Tomás Pé
rez Vidal. A segunda que o eJe
xido sexa un deputado tle Coa
lición Galega por ter esta pac
tado con CP. A terceira que sei 
produza - un pacto:· entre o 
PSOE, CG e o PSG-EG e o novo 
presidente sexa o socialista 
González Amadiós. · 
. De momento as causas nón -

están nada claras e ,as conver
sas se·guen con división no 
próprio seo dos partidos. 

Coalición Popular, de mo-
'-mE¡intor apostou por Tomás Pé

re;z Vidal, c·omo candidato; por 
máis ·que non teña un ·mínimo 
.carisma. Tampouco, é certo, 
ten un pasado negativo pola 
sua xuventude, recoñecéndo_-. 
selle un talante conciliador e 
unha gran capacidade de orga
nización. El foi quen levou o 
peso na anterior l~xislatura no 
grupo popular. . 

Para que saise elexido To
más Pérez Vidal, PSOE, CG e 
PSG--EG, non poaerian votar a 
un . me'smo candidato, tal como. 
pasou na anterior lexislatura 
ónde o PSG-EG, votou a Martí
nez ·RandÜlfe. lsto eql:Jivalia a 

unha abstención e-propiciaba a 
eleición de Antonio Rosón fren
te ao candidato socialista Antó
nio Carro, votado polo seu'par-
tido 'e pole>s ."coagas". · 

. O PSG-EG paree-e 
ter agora as cousas 
máis claras 

·. Moitp se falou daquela da pos
tura do PSG-EG, ain'da que os · 
ataques meirandes foron para 
CG por apoiar ao_ candidato so
cialista ' e quedar relegados na 
Mesa do Parlarn.ento. 

Nos cenáculos políticos' afir
mábase que: ademais de que o 
candidato socialista António 
Carro tora unha figura pouco 
presentábel cara a presidéncia 
por distinguirse en nunca usar 
o galega, ao PSG-EG interesá
ba!le que Rosón ocupase a pre
sidéncia pola sua permisivida
de para con este partido. Agora 
Camilo Npgueira xa afirmou 
que non votarán ao candidato 
do partido do goberno e tam
pouco ao de CG, se está apoia
do por CP. 

Pero de producirse un pacto 
entre CP e CG non lle farian fal
ta votos doutra formación. A · 
este pacto é ao que aspiran 
Fernández Albor e o sector da 
direita de CG. Albor chegoulle 
a oferecer-' a presidéncia a CG 
para Cándido Sánchez Casti
ñeiras a cámbio dun pacto de 
gobernabilidade e apoio dos 
"coagas" en cuestións básicas 
para a Xunta. 
· Pero con este pacto non está 
de acordo o sector "galeguis-· 
ta" de CG, que negócia con 
duas alternativas. 

Unha seria a eleición de Luís 
Cordeiro como presidente co 
apoio dos socialistas· e PSG
EG, e a outra o apoio ao candi
dato do PSOE sempre que lle 
garantisen a vicepresidéncia da 
Mesa. 

Asi as causas, e co PSOE de
cid ido xa a presentar a Gonzá
lez.Amadiós como o seu candi
dato para poder contar co 
apoio do PSG-EG, todo parece 
depender de como resolvan en 
CG as suas diferéncias inter
nas. 
. Ao final os "reformistas" pa

rece_ que terán que porse de 
acordo, pois unha ruptura días 
antes das eleicións seria nefas
ta -as eleicións xerais voltan 
ser agora outro gran problema 
para i:;hegar a un acordo. Pero 
non o teñen fácil. Os galeguis
tas, por un lado, non queren 
aceitar un pacto con CP, e nisto 
parecen ter maioria no partido, 
nen tan sequera que sexa Cán
dido S. Castiñeiras o Presiden
te do Parlamento. O Delegado 
de Sanidade é afin ao sector 
rnáis proclive ao entendimento 
cos democrata-cristianos, polo 
que, de producirse unha ruptu
ra, os galeguistas terian menos 
peso que se na mesa teñen a 
un dos seus homes. 

Pero a todas estas combina
cións, a teima do sector refor
mista de CG de non querer 
apoiar ao PSOE, h_ai que unir as 
distintas combinacións que os 
partidos coaligados en CP e os 
de CG fan cara unha iminente 

. · ruptura destas formacións des
p.ois das eleicións xerais e a 
configuración dun mapa políti
co novo con outras formacións. 

Todos estes elementos son 
os que tratan de conxugar os 
negociadores e aqueles que 
por detrás dos bastidores están 
a presionar. Ademais non hai 
que descartar que xa algun in
tegrante de CP como Valcárcel, 
próximo a Tejada en Ourense, 
rompa a disciplina de '::oto. 

De momento todo depende 
das manobras de corredor. 

A.E. 

Morreu o Presidente, do Parlamento Galega 

Rosón; de atacado a en_tronizado 
O xoves 24 de abr'il morria 
en LugC? António Rosón Pé- -
rez, único presidente do, , 
Parlamento Galega. · 

Antón Rosón nasceu en 
Becerreá 'no seu dunha fa
milia que exercia o caci
quismo e o domínio total na 
comarca de Cervantes. 

Estudou direito e cando a 
sublevacióh do 36 faise "Al
fé'rez Provisional", estando · 
adscrito á Comandáncia Mi-
litar de Lugo. · 

Durante a etapa de Gue
rra Civil ténselle achaca.do o 
papel represor que xógoú 
ao mando dos fálanxistas 
da comarca, sendo unha 
das figuras. máis controver
tidas e atacadas- desde a 
chegada da democrácia. 

df'.spois teria que -deixar o 
· cargo debido aos enfrenta
mentos existentes entre os 
centristas, sendo Gómez 
Franqueira o principal im
pulsor da m·añobra. 

Logo foi procurador a 
Cortes nas últimas lexislatu
ras do franquismo bas.ean
do o seu poder na Caixa Ru
ral e nas lrmandades de La
bradores e Gandeiros, 
apoiado polos seus irmáns, 
dps que alguns tamén con
seguiron postas claves. 

En 1977 cria, cara as pri
níeiras eleicións, un'ha .can
didatura independente que · 
se acaba integrando ~n 
UCD.. Consegue o _escano 
de Deputado sendo nomea
dó Presidente da Xunta 
Preautonómica. Dous anos 

Rosón retírase doído (non . 
lle perdoóu nunca a Frah
queira esta · xogada), até· 
que en 1981 volta ao pri
meiro- plano ao celebráren
se as· primeiras eleicións 

- ·galegas, sendo elexido para 
presidir a cámara ·debido ao 
-pacto CP-UCD. 

Coa ·descomposición do 
centrismo, Rosón dá vários 
bandazós pofíticos; ' flirtea 

,co partido galeguista, está 
· nas conversas do Hostal 

para . a formación de Coali-

/ " 

ción Galega, pero debido ao 
enfrentamento con Fran
quei ra, entre outra's razóns, 
queda fóra .. 

Nas últimas eleicións ta
mén anda de indefinido 
pero afina!, despois de fa
bricarlle unha imaxe de "in
dependente e galeguista", 
intégrase nas listas de. CP, 
producíndose a crise de . 
Lugo, pois os históricos de 
Alianza éstaban enfrenta
dos claramente con Rosón. · 

Afinal, como ocorre case 
sem¡'.?re, os representantes 
dos partidos políticos, des-: 
de AP ao PSG-EG, -case pre
tenden subilo aos altares . . 

A . .E. 

-Organizado polo BNG -
··Semana 
de solidaridade 
con Líbia 

. Do cinco ao noye ~e !'J1aio cele
brouse nas pnnc1pa1s cidades 
gal~gas unha s~n:iana de soli
danedade con L1b1a organizada 
polo BNG. Nos actos participa
ron dirixentes da frente nacio
nalista, ~sí como Rafaa Tabet, 
secretario Xeral da Unión de 
Estudantes Ubios no Estado 
español. 

Os actos comezaron o luns 
dia 5 en Compostela, con char
las nas distintas faculdades e 
rematarán o venres dia 9 en 
Vigo, no Hotel Cidade de Vigo 
onde ademais do representan~ 
te libio falará o experto en te
mas internacionais, Cesar Cun
queiro. 

Esta semana de solidarieda
de estaba previsto que tivese 
lugar hai oito dias, pero foi im
posíbel debido a que o Gober
no español negoulle a autoriza
ción para sair da Comunidade 
Autónoma de Madrid aos dous 
diplomáticos líbios que ian vir 
a Galiza . Esta negativa entra 
dentro das medidas impostas 
polo Goberno Español ao réxi
me libio a instáncia dos USA. 

Manuel Soto 
dimitirá 
como Alcalde 
de Vigo 
Pasará a ocu~ar 
un Qosto 

na Administración 

Marwel Soto Ferreiro dimitirá 
como Alcalde de Vigo en datas 
posteriores ás eleicións, pasan· 
do a ocupar un "alto cargo" ~a 
Administración Central, segun
do pudo saber A NOSA TERRA 
de fontes socialistas. 

Esta decisión parece que ven 
dada· porque no PSOE pensan 
que con Soto encabezando ,ª 
candidatura municipal na~ pro
ximas eleicións teñen mor pou
cas posibilidades de que volte . 
sair Alcalde, polo q!le í~tenta· 
rán buscar un recambio qu~ 
,moi probablemente será MJ· 
guel Barros, actual parlame~ta
,rio autonómico a quen apo1an 
un ha boa parte' do pa_rtido e da 
agrupación local de Vigo, e que 
despois dos enfr~nt~mentos 

·habidos no seo soc1al1sta pac
tou con ~anuel Soto. 

Nun primeiro momento ba-
- rallouse a posibilidade de due 

Manuel Soto ocupase un os 
primeiros postos· nas listas ªº 
Congreso por Pontevedra. 
Logo ao encontrarlle acomodo 
na Administración, desca rt~UÉ 
se esta posibilidade, · · · 
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Listas eleit0rais 

A dereita pugna 
por situarse despois. do -22-X-
Mentres que nacionalistas E! partid~s de. esque,rda 
teñen decidido xa as suas listas ele1tora1s e ate -
nalguns casos, como no do .BNG, o .lema da 
campaña, unha seman_~ antes. de que· se peche o _ 

o. Partido Galeguista, a Federa
ción Progresista, o Partido Car
lista e o Humanista ademais de 
independe.ntes xunto co PCG e 
o PCPE,.non ter.t ainda perfilado 
definitivamente os candidatos. 

-,. 

En Pontevedr-a será o minis
tro de Transportes Abel Caba-: 
llero quen vaia -no priméiro 

~P9Sto, descartándose a Soto 
Ferreiro polos maos·resultados 
a.cadados nas autonómicas. -. 

En Ourénse o entendimenfo 
entre Celso Montero e António 
Rodríguez propiciou que este 
encabezase a lista . . En Lugo, 
.afina! impú:>tose. V..arela-Flores..-- 
apoiado por Ceferino Díaz. 

As liortas inter.nas 
do centro 
e-a direita 

eríodo de apresentac1on de listas, ·o centro e a 
§ireita ga legos ai~da segu~n· encerrell_ados en lio~?S 
internas. Para mo1tos partidos estas listas son ma1s 
ue unhas cantas actas de deputado, son un 

~uténtico "ranking", un ha. posición de saítja. par~ o 
dia despois do escrutínio. 

Sorprendente neste remedo 
madrileño de unidade de es-

. querda a inclusión -do -Partido 
Galeguista, que despois de tan
tear tanto ao BNG como ao 
PSG-EG, incluiuse nesta forma
ción como solución. As discre
páncias nesta formatión non " 
se fixeron esp~rar, e asi, histó
ricos como Avelino Pousa An
telo manifestaron . a sua repro
bación e negativa a participar 
nestas eleicións. 

As divisións internas dos con
servadores, ·dos lib.erais,--ct~ 
reforrriistas-;áaqueles en busca 

_:_--- ~ -,de posición de partida para 
despois do 22 de Xuño tan que 
a configuración das listas de 
CP ·e de CG provoque grandes 
enfrentamentos e tensións que 
afectan directamente ao gober
no autonómico e á eleic[ón do 
Presidente do Parlamento. 

Sete son as posíbeis opción.s 
con que se vai encontra! o ele1-
tor galega o 22 de Xur:io para 
darlle 0 seu voto. Pero o que 

ara os cidadáns se com.~e~e 
~unha ·mera esc~lla _na ma!ona 
dos casos ou na ind1ferén?1,a -
aí está 0 índice de abs~~nc1on-:
para algunhas fo_rmac1ons poh
ticas e para mo1tos q~~ viven 
da política, este.s com1c1os van 
ser fundamenta is e marcarán a 
reformulación do p_anorama 
político, que afectar~ tam~_n , 
decisivamente, a conf1gurac1on 
do goberno, autonóniJco. 

Asi, non e de estrar:tar q~e as 
formacións nac1 onal~s~as, 
como o BNG, teñ~n de~1~1do 
desde os dias seguintes a f1xa
ción da data as suas listas sen 
que aparente~ente ho~bese 
tensións: Francisco Rodnguez 
será o número un por A Coru
ña Bautista Alva rez por Ponte
vedra, Eduardo Gutiérrez por 

Lugo e Alfredo Suárez .Canal 
por Ourense. O lema escollido 
polos nacionalistas foi o de "En 
pé, por Galiza". . 

Máis indecisos estiveron os 
do PSG-EG, que sopesaron a 
conveniéncia de apresentar a 
Camilo Nogueira como núme- . 
ro un por Pontevedra . Afina! 
decidiron que fose o Secretário 
de Prensa do partido, Carlos 
Vázquez, quen encabezase a 
lista, incluindo a Camilo No- . 
gueira de número dous, para 
así poder centrar sobre el a 
campaña. 

Na Coruña tamén tiveron dú
bidas entre incluir de número 
un a Merino Mejuto ou a Váz
quez Pozo, decantándose afina! 
polo primeiro. En Ourense e 
Lugo encabezarán as listas Car
los Varela e Marijé Diaz. 

A Plataforma Galeguista e da 
Esquerda Unida, conglomera
do de siglas onde se i.ntegran 

Pola sua banda o PCG-MR, 
tivo menos problemas á hora 
de confeccionar unhas listas 
cos seus militantes máis cuali
ficados. 

O PSOE baixo 
control madrileño 

O PSOE tivo menos enfrenta
mentos esta vez que nas pasa
das eleicións, s.abedores de 
que, ao fin e ao cabo, quen va i 
decidir é a Executiva española 
do partido. · 

En Coruña Francisco Vázquez 
ocupará a primeira posición, 

Unha ·cousa parecen ter to
dos claro, por máis q_ue. non se 
atrevan a 'manifestalo publica
mente: que o panorama polítí-

- co galega vai cambiar de forma 
substancial despois da _elei
cións xerais no que concerne 
ao espectro centro-direita. · _ 

Dase case por· sentado que o 
descalabro eleitoral de Manuel 
Fraga vai propiciar novas alian
zas nos partidos que integran a 

Francisco Rodríguez, candidato do CP, -e replantexamentos nas 
BNG por A ~oruña · formulacións reformistas. 

fa"Y-Órecido polos . resultados 
das últimas eleicións. No se
gundo lugar irá Salvador F. 
Moreda, un "cunero" na execu
tiva ~statal. · 

A isto hai que engadirlle a di
námica própria na Comunida
de autónoma, onde CP conta 
co Gqberno, polo que os des
prazamentos de homes impor
tantes dentro desta coalición e 

- da própria AP, !31bíscanse im
portantes. 

Así as cousas non. é de estra
ñar a escisión en - Ourense, 
onde Xaime Tejada e Maria 

Coalición Galega, a loita . pola _idérltidade 
Carme Lovelle, apoiados _por 
máis . de dous mil militantes 
aliancistas, encabezarán unha 
nova agrupación de eleitores 
enfrentada a-AP, a quen lle va'i 

A configuración das listas de 
Coalición Galega forma parte 
da loita que por fixar a identi
dade do partido están a levar 
os dous sectores, o chamado 
"direitista" e o do "galeguis
ta ". A convocatória retrasou 
a realización do 11 Congreso 
do partido, deixando asi la
tente unha loita que, por 
moito que se afanen, non 
dan solucionado, e que na 
realización das listas aflora 
con toda claridade e violén
cia, pois o que se está a xo
gar é o control do partido. 

A esta problemática xa de 
por si difícil de solventar -
por máis que saiban que coa 
ruptura nestes momentos 
perderían todos- hai que 
unirlle o intento de desem
barco de diversos líderes da 
difunta UCD. Meilán Gi'I, Tojo 
Reboredo, Novo Freire e un 
longo etcétera de militantes 
destacados do centrismo que 
nas autonómicas non move
ron un dedo nen por situarse, . 
nen por axudar ao partido, 
agora pretenden conseguir 
un bon pasto que lles asegu
re a sua preséncia en Madrid 
que é onde eles entanden, e 
corno a entenden, a política. 

Tamén Maria Vitoria Fer
nández España pretende ocu
par un dos primeiros pastos 
~a lista "coaga" por A Coru
na. . 

Estes "desembarcos" son 
rnoi mal vistos polo sector 
"galeguista" que pretende 
un p.artido. netamente galego 
sen as servidumes de antano 
e sen reproducir os esque
m~s de.UCD. Teñen medo ta-

. men de que· estes "notá
beis", sexan lago os que, pa
sadas as eleicións, se inte
Qren na operación democris
tiana que pretende formar · 

, unha nova direita. O desca
balgamento de· Vítor Moro, 

acada ~'alta tensión" coas . 
ameazas de dimisión . dal
guns militantes que xa outras 
veces, con Vítor' Moro, en 
duas ocasións máis, puxeron 
o seu abandono como chan
taxe di ante dos "galeguis
tas',.: 

Mella Vi llar dedicouse · en 
Pontevedra a constituir comi
tés comarcais con auténtico 
éxito, pois logrouno na mé;lio
ria dos concellos. lsto permi
tialle o control partidário en 
toda a província. 

A constitución de comités 
locais no- meirande número 
de municípios posíbeis entra

ro ba dentro das directrices de 
, · ~ Rodríguez Peña, Mella, Mari
~ ñas e Olives, que foi nomea-_....._ ______ x d.~ Secretári~ de Organiza-

111D ... ia_z..;F..;u_e..1n•te ... s-,-á-es_q_u_e-rd_a_d_e-.R-o ... c_a_J_u_n_y_e-nt-,-a-te-nde ás palabras do lidt:r c1on, para as1 poder impar .a 
reformista meritras González Mariñas parece non facerlle caso. premom- sua _te.s~, obtendo o ~C?ntr1 ol ción? ' ' pa_rt1dano _e, do~ com1tes .ª~ 

ca1s (com1te criado, com1te 
que lle·s seria afi.n) no congre--_ 
so que tiñan ás portas. 

retrasou esta operación, pero 
agora os seus mentores, tan
to en Catalunya (non hai que 
esquecer que Unión Demo
crática de Catalunya é un 

·partido democrata-cristiano, 
e que este partid.o forma p~r
te da coalición Convergencia 
i Unió .na que militan Roca e 
Pujol) como en Galiza seguen 
as suas manobras. 

Dentro destas miras poste
leitorais de configurar unha 
nova direita é como hai que 

- entender os enfrentamentos 
en Ourense, o intento de boi
coteo a Rodríguez Peña, e as 
manobras de Quiroga Sµ,árez 
e Atanes Romero, así como 
os contactos económicos en
tre cataláns. e a "Casa Fran-· 
queira" para tratar de inclinar 
a este a favor da operación 
"democristiana". 

Dentro desta .operación ha
bería que incluir tamén a Fer
nández España, con lazos es
treito'S con Enrique Marfany, 

un dos adalides da operación 
no lado do POP (operación 
que trataría de incluir tamén 
ao PNV nos pactos). 

En Lugo Díaz Fuentes pare
ce ter baixo control a provín
cia, sobretodo porqué os 
"prQgresistas" rion se lle en
frentan abertamente no tema 
das listas. · 

Onde estalou a confronta
ción directa foi en Ponteve
dra coa disolución do Comité 
Provincia·!, decretada polo 
Executivo. Esta manobra, or
ganizada polo sector "direi
tista", realizouse no executi
vo nun momento no que fal.
·taban a maioria dos líderes 
"progresistas", e no· intre en 
que Rodríguez Peña saira a 
falar con algun xornali~ta. · 

A constatación nos comi- . 
tés locais de Pontevedra foi 
imedi_ata, e, por máis que ria 
xestora -se incluía a Mella, 
que pertence ao sector pro
gres~sta, o enfrent'amento 

Nunha seguinte· liña de ac-
. tuación os "galeguistas" in
tentan ·que as decisións dos 
grupos parlamentário auto
nómico estexan o menos in
fluenciadas posíbel polo Exe
cutivo Partidário, criando asi 
un regulamento e uns cargos 
que serán os que ~marcarán a 
liña a seguir en Fonseca e na 
política· galega, até na de 
alianzas. · 

Todo parece indicar, en 
vista das posicións, que a 
configuración definitiva . de 
Coalición Galega vai ter ·que 
esperar até despois . das elei
cións, cando no segundo 
congreso se -dilucide quen 
queda e quen marcha do par
tido. Segundo gañen uns <;>u 
outros, asi será CG. A confi
guración das l:istas é só unha 
batalla dentro desta guerra. 

A.E. 

restar numerosos votps; pois 
as diatribas son virulentas, so-
bretodo contra Fraga, . áo que 
acusan agora os seus camara
das de ter un talante que as for ... 
zas contrincantes lle viñan 
achacando ano tras ano: dés-
pota. · . · -

Descartada a incorporación 
de Pio Cabanillas (polo · menos 
de mom~nto), Vitorino Núñez 
parece ter todas as de gañar 
para ir de primeiro de lista. 

En Lugo, onde as tensións 
entre Cacharro Pardo e a exe
cutiva galega, e até con Manuel 
Fraga, a configuración das l.is
tas tamén lle' plantexa numew
sas dificuldades aos _npopula.: 
res", pois ademais desde Ma
drid pretenden incluir en luga
res seguros a xente como Sán
éhez Carro e outros compañei .. 
ros de víaxe de . Fraga tales 
como Otero Novás. __ . 

Na Coruña,-despóis do aban- . 
dono. dun sector de .AP, os pri
meiros pastos tiñan menos di
ficuldade. Romay' Beccaría de 
primeiro e Enrique Ma.rfany de 
segundo. O problema estriba 

·nos postos restantes con posi
bilidade de conseguir acta ·de 
deputado, pois estes serán un 
capital importante á hora de fa
cer logo ali¡:¡nzas ou pór en 
marcha novas formacións. A 
batalla estase dando agora 
nestes postos. 
- Mariano Rajoy vili cumpridas 

as promesas e encabezará a ris
ta ·por Pontevedra, seguido do 
ex ministro, o do bichito, San
cho Rof. Nos pastos seguintes 
é onde reside tamén a loita e a 
toma de postura. A loita conti
nua polos demais posto~ enes
ta província, como nas outras,. 
'pechadas as lis~as xa nada será 
como antes de convocarse as 
eleicións, dapo que a sua forza 
centrífuga propiciará a decan
tación política dos elementos 
integrados nesta órbita. 

A. EYRE 
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'T emos axudado a criaí unha eSperanza, 
pero non somos os salvadores da pátria' 

A p.,resénda dunha 
organización' armada nos 

Paises Cataláns é un 
fenómeno pouco 

recoñecido, e desde lago 
pouco analizado, ou só · 

desde a perspetiva 
totalizante e cegadora de 

"fenómeno te.rroí-ista". 
Recollemos parte dunba 
entrevista publicada pota 

revista de Girona 
"Presencia", con 
membros desta 

organización 
independentista. 

En qué momento se atopa 
agora ºTerra L/iure" en canto a 
organización interna? 

-Estamos nun bon momen
to operativo. A pesares das úl
timas detencións, Terra LliiJre 
incrementou a sua militáncia 
dun tempo para acá. Pero, de 
todas maneiras, a morte en De- . 
cembro de Quim Sánchez afec
tounos moito, porque sen set a 
primeira, obrigounos a un re·
plantexamento da maneira de 
actuación a pa~ir. de agora. . 

A vista dese terceiro aciden
te, vímonos obrigado a supri
mir para sempre o emprego da 
bomba de relóxio, e a facer 
mecanismos máis sofisticados 
que eliminen ese 'risco, e o r~
lóxio pasará a xogar outra fun
ción. 

Sobre qué tipo de e~trutura 
funciona a organización? 

Terra lliure · funciona como 
calquer outra organización ar
mada de liberación nacional -
clandestinamente e por tanto 
compartimentada- xa que 
neste tipo de loita todo está in
ventado: unicamente o que va
ria é o marco xeográfico no 
que se desenvolve. Como CC!l
quera organización destas ca
racterísticas, o que é máis im
portante é a infráestrutura que 
dan .os cidadáns que compar
ten os noso-s obxectivos, [>Ois 
desta maneira podemos actuar 
como peixes n~ água, e tamén 
quer .dicer que a organización 
penetra dentro do tecido social 
do povo. Queremos remarcar . 

-as mostras de solidaridade po
pul~r que tiveron os militantes 
que:sofreron directamente q re
presión, asj como os militant~s · 

.estado érí~ico ~ 
XESÜS VEGA 

que cairon en combate, 
Terra Lliure, coa 'sua acción 

armada, considérase responsá
bel do crecimento que semella 
que está experimentando o in
dependentismo catalán 7 

Coidamos que ternos axuda-:. 
do a criar unha esperanza, pero 
non somos os salvadores da 
pátria. Ternos unha estratéxi~ 
política, que comparte o Mov1-
mento de Defensa da Terra 
(MDT) e os partidos que lle da'n 
soporte, PSAN e IPC. Pero nes
tes momentos, 'máis que unha 
preséncia armapa faise preciso 

. unha consolidación do_ movi
mento político:-

Non se trata só de irás mani
.festacións a lanzar cócteles, 
nen- de queimar bandeiras es
pañolas. Trátase tamén de es
tar presente en todas as loitas 
e de saber dar respostas claras 
e contundentes en todo mo
mento e en calquer ·lugar, des
de a nosa óptica · de liberación 
nacional. Neste momento, o 
MDT esta organizándose nos 
povos e nos barrios. E está co
menzando a elaborar progra
mas de actuación no campo lo
cal, laboral, ecolóxico ... 

Con esta actividade o movi
mento está aglutinando no seu 
seo mozos e vellos loitadores. 
Desta maneira estase configu
rando unha alternativa verificá., 
bel e estanse'- ampliando os 
contidos dos cor:iceitos de lnde
pendéncia e Socialismo. · 

( ... ) a experiéncia histórica· 
demonstra que nengun povo 
conqu~riu nunca a libertade 
sen recorrer á utilización da 
forza. Porque o que o poder de- . 
nomina terrorismo e nós loita 
armada non é o resultadó da 

· determinació.¡i dun grupo de 
iluminados máis ou menos nu
meroso, · s~nón a expresión 

. práctica da vontade dun povo 
de se non deixar exterminar. 

Por que Terra Liure non se 
atreveu a endurecer as suas ac- 
cións7 

-A nosa organización, como 
grupo armado, está ins~rida 
nunha estratéxia política. E evi
dente que o independentismo 
ten arraigado, pero hai que sa
ber cómo. Se Terra Lliure co
mezara as suas accións cargán
dose policias, nestes momen
tos xa non existiriamos . 

E, ademáis, a cousa non pasa 
polos policias ou, en todo· caso, 
non só por aí. O verdadeira
mente importante é levar unha. 
loita e unha preséncia contí
nua. Terra Lliure pode dar nun 
momento determinado un sal
to cuafüativo, pero será cando 
o independentismo · estexa for
temente arraigado. Se hoxe 
por hoxe disparas contra a po
licia, diranche que agora os po
licías talan catalán. 

E iso hon cria contradicións 7 
-Obviamente, pero sabe.:

mos en qué país vivimos. E 
moi diferente poñer unha bom
ba nun cuarteliño da Guardia 
Civil que a un Guárdia Civil. No 
fondo, a policía desexa que Te
rra lliure se cargue unha per
soa para poder atacarnos a 
fondo e emprender medidas 
máis duras sen que ninguén 
proteste. A fin de cantas, xente 
que pasou polo cárcere asegu
ran que -a policia dixolles que 
son un pwigo potencial porque 
a nosa actuación é moi selecti
va. Nós non actuamos ao tum
tum. 

Lava máis blanco 

Unha negociación 
sen· negociadores 
O pasado 25 de Abril (tan 
lonxe. xa a revolución portu
guesa) o último telexornal 
da TVE daba a noticia do 
atentado, ocorrido en Ma
drid, contra un ·veículo . da 
Garda Civil (para ser máis 
exactos, daba· a notícia do 
sucedido nun hospital de 
maternidade, cercano ao 

·atentado, feito no cal se 
abundou . máis que na pró
pria morte dos Gardas). A 
continuidade informativa -
un dos caracteres ilustrati
vos de por onde vai a ideo
loxia -dos fransmisores
deparounos, in=iediatamen
te despois, a notícia da ne
gociación PNV-HB no País 
Basco. A ninguén se lle 
pode escapar a leitura enla
zada desta secuéncia. 

TVE, con esa subtilidade 
que caracteriza estes tem
pos onde a comunicación e 
a propaganda son os reis 
do entarimado político, aca
baba de posicionarse a fa
vor da argumentación que 

- equipara como malvados a 
todos os bascas. De forma 
subliminal, pero non invisí
bel, o informativo tiña de 
nos lanzar o que, expresado 
a modo de regra lóxica, se
ria algo asi como: se ETA é 
igual a HB e HB negócia co 
PNV, logo todos os bascas 
son terroristas e polo tanto 
son os nosos inimigos. 

Argumentación semellan
te -que non conduce máis 

, que a unha confrontación 
de nación a nación e en 
caso extremo á guerra- é 
a que, de maneira máis ou 
menos encoberta, lanzan 
repetidas veces certos diri
xentes políticos, un amplo 
espectro dos meios de co
municación, algun sector li
gado ao goberno e, cabe 
supor tamén, unha parte 
moi grande das Forzas de 
Orde Pública e do Exército. 

Opcións asi, ademais de 
terríbeis, son pouco inteli
xentes. A nengun deses au-

todenominados expertos 
antiterritoristas se lle ocorri
ria formular este tipo de 
ecuacións. Por iso existe 
outro sector, ao que se 
pode dicer que está adscrito 
o goberno e os meios de 
comunicación calificados 
de libarais, máis partidário 
da discriminación. Este se
gundo sector argumenta 
que non é o mesmo PNV 
que HB, non é o mesmo HB 
que ETA e incluso non se
rian o mesmo uns sectores 
de HB que outros, ainda 
que para esta última distin
ción teñan que inspirarse 
na fantasia como fonte de 
información. E sob esta 
perspectiva que se defende 
-ver editorial de "El País" 
do dia 26, por exemplo_-:: 
unha negociación abertza
les-nacionalistas, naciona
listas-PSOE, etc., como via 
para conseguir unha paz 
negociada. Ficaria asi apa
rentemente salvagardada a 
vontade pacificqdora e o es
pírito de diálogo. Ainda 
que, non obstante, ETA 
quede totalmente excluida 
dunha posíbel negociación. 

O esquema é obviamente 
falaz. Como se pode preten- -
der negociar a paz sen que 
participen as partes en gue
rra? Que se vai negociar se 
se proibe que se senten á 
mesa os directamente im
plicados? 

A postura igualadora de 
todos os bascos remite en 
última instáncia, e desde o 
ponto de vista teórico, ao 
bombardeo de Gernika 
como símbolo dramático. 
Cabe perguntarse se en rea
lidaae desde o nacionalis
mo español existe algunha 
outra teoria. Ao cabo a de 
negociación sen- negociado
res non fai mais que remi
tirnos á linguaxe habitual 
dun poder "socialista-obre
ro" cuxa política é a dos 
empresários ou a un pro
gresismo no internacional, 
en realidade, fiel aliado de 
Rea~an, quer dicer, a unha 
teorra da simulación. 

M. VEIGA 

Este comentarista non go~ta de acon- -
sellar sobre o uso do tempo livre .. 
Mais cando se escoitan os pronósti
cos qúe anúncian un novo triunfo 
eleitoral do PSOE e se coñecen os 
gastos previstos por alguns dos . cha
mados partidos grand~s (só entre CP 
e o PSOE pasan de 4.000 mi.llóns) sin~ 
te-se a tentación de recomendar unha 
doble alternativa . para o mes de 
Xuñó: praia 'ou fútbol. 

un nove;> i.ntérpret.e ver,dadeiro: Felipe 
Gon?ález Márquez, presidente do go
v~rno até 1990. Polo menos. 

ha eficácia indiscutíbel. Até o ponto 
de que a recente convocatória eleito-

Con motivo da morte de Simone de 
Beauvoir, afirmaba-se nunha revista 
parisina que esta muller tiña sido 
"unha desas persoas grácias ás que a 
palabra 'esquerda' se~ue tendo senti
do". Con Felipe Gonzalez, sen embar
go, o conceito "esquerda" perdeu 
todo carácter diferenciador. Con el, a 
dialéctica esquerda-direita é o máis 
parecido p unha eleición entre Coca
Cola e Pepsi-Cola: duas marcas co
mercia is diferentes para un sabor ~o:
muri. Hai que admitir como un fe1to 
irreversíbel a reconversión do PSOE 
nunha corporación desideoloxizada 
cuxo programa eleitoral será un catá
logo publicitário demostrativo de qu~ 
lava· máis .branco que os demais aspi
rantes a ~estionar o Estado. . 

Certo que esta posíbel fuxida non 
vai resultar fácil. A crecente politiza
cíón do fútbol pode converter o Cam
peonato do Mundo nunha ·campaña 
de reconquista dos valores definido
res da identidade nacional española. 
Sospeito que a convocatória eleitoral 
antecipada ten algo a . ver con.. iso. 
Convencido de que ía gañar tanto en 

.. Xuño como en Outubro, Felipe Gon
zález quixo aproveitar os posíbeis éxi- -
tos da equipa de Miguel Muñoz para 
estabelecer a triloxia da España "pá
tria comun e iridivisíbel de todos os 
españois": Julio Iglesias, El Cordobés 
e a "selección nacional". Tres símbo
~os .da España eterna. Tres símbolos e 
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Fraga vai ser, máis unha vez, a me
llor garantía do éxito eleitoral do 
PSOE. Os incumprimentos máis signi
ficativos do programa ·· felipista de 
1982 -OTAN, postos .de traballo e 
amnistía dos militares da UMD- non 
son bandeiras qÚe podan ser asumi
das con credibilidade polo dirixente 
aliancista. Nen . sequer lle resulta ren
dábel, a esta altura, o verbalismo rea
ganiano que utiliza frente aos episó
dios bélicos xerados polo contencioso 
basco. -

Hai quen sinala unha suposta preo
cupación gubernamental polo efeito 
desestabilizador que pode provocar a · 
impoténcia eleitoral da dir!3ita tradi
cionc1I. Tal preocupación seria, sen 
dúbida, excesiva. Nos últimos catro 
anos, o teléfonó roxo entre a Moncloa 
e · o.s -poderes fácticos funcionou cun-

, ral mereceu unha consulta prévia aos 
círculos da banca e do empresariado. 
Un outono con governo forte: velqí a 
oferta feli_pista. que Fraga non pode 
mellorar. 

Os "centristas" de Roca e de Suárez 
acuden á cita do 22 de Xuño máis 

· preocupados pola futura reorganiza
ción do chamado "esRácio de -centro
direita" que palas posibilidades reais 

- da sua própria vitória frente ao "cen
trismo" realmente governante. Para 
todos eles, os verdadeiros problemas 
comezarán o dia 23 de Xuñm. O máis 
urxente: co.mo xubilar dignamente a 
Fraga. Os de maior envergadura: que 
proxecto político debe ser articulado 
para impedir unha nova entronización 
do felipismo. Unha reedición da vella 
UCD ou -seguindo o "modelo" fran
cés- duas forzas distintas que ofere
cen un programa comun? E que papel 
xogarian nese prbxecto o PNV e CitJ? 

Plantexadas asi as cousas quizá se
ria proceqente mudar a lexislació.n ac
tual e permitir a publicidade ele1toral 
na TVE. Un coche, un ha colónia¡ unh~ 
lavadora, "patitos Bledine", vota Fel1-

1 pe, vota Fraga ... Por que non?· Ade
mais da éficácia comercial das men~ 
saxes televis·ivas, reforzaría-se! n~s!a 
ocasión a vixéncia dun matrimonio 
moi ne~esário para a estabilidade do 
sistema: eleicións e fútbol. 
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Berlín, caQital da ReQública 
Democrática Alemana (111). -

1 Nuclear si, 
por·supost 
nuclear, si, 
Como non' 

A muller 
perto de cen anos de tradición 
conta en Alemaña o ~spec~ácu
lo do cabaret e a revista, so en
sombrecido durante a ditadura 
nazi. Hoxe seg1:1e, tend_o º· seu 
palácio no berlrnes. Fnednchs
tadtpalast. A sua recarregada 
cenografia veuse constante
mente enríqu~c~da desde o 
triunfo do socialismo na ROA, 
grácias á atención prestada 
polo novo g~berno. Polo seu 
cenário desfilan as mellores 
atraccións mundiais do xénero 
e a própria compañia nacional 
non escatima - esforzo§ para 
manter a altura. A afeizón po
pular permanece inquebrantá
bel e o local énchese sempre. 

Nen que dicer ten que a bele
za feminina é aquí protagonista 
decisiva. Non se trata, en abso
luto, dun espectáculo porno, 
pero de todas maneiras suscita 
en nós a pergunta de cal é a si 
tuación real da muller neste es
tado e se isto pode significar 
algun tipo de contradición. 

En ca lquer caso pode ser 
unha boa excusa para dirixir
nos ao tema . A nosa interlocu
tora, con non ser afeizoada a 
elas, non ve contrasentido de 
nengun tipo entre estas mani
festacións artísticas e un siste
ma que di ter eliminado toda 
diferéncia baseada no sexo. 

A igualdade, que quer ser au
téntica e non só teórica, sus
téntase nunha participación 
sen discriminacións na activi
dade económica. Ademais de 
non existir protisións específi
cas nen para homes nen para 
mulleres, a lei garante celosa
mente que isto sexa asi e está 
presta a perseguir calquer in
fracción ao respeito. De feito 
pódense ver mulleres, por 
exemplo, nas brigadas de 
obras públicas ou manexando 
xigantescas gruas en comple
xos siderúrxicos; e en certas 
profisións, como pode ser a 
medicina, elas son maioria. 

Este princípio complétase 
con toda unha série de medi
das sociais conducentes a evi
ta r o posíbel menoscabo que 
se pudese derivar para a muller 
precisamente da sua condición 
fem inina, asi como os supostos 
problem as que a maternidade 
acarrexaria, como ocorre nas 
sociedades baseadas no lucro. 
O mero feito de ter un tillo cbn
leva un permiso no traballo 
que pode chegar a un ano e a 
recepción dunha axuda econó
n:ica duns 1.000 marcos (quer 
d1cer, unha mensualidade nor
mal), en conceito dos gastos 
qu,e supón a chegada do bebé 
e a marxe, por suposto, de cal
quer asisténcia médica, que é 
to ta 1 mente gr atu íta. 
~n adiante, e ade.mais do di

re1to a ter un piso máis amplo 
e ha.rato (proporcionalmente 
ao nu.mero de tillos), a nai ve 
reducida a sua xornada sema
nal e ampliadas as vacacións 
mentres o co.idado dos nenas 
llo esi~a. No caso dalgunha 
anomalra que requira máis 
atención pala sua parte, pode 
chegar mesmo a ser dispensa
~ª· de asistir ao traballo (sen 

e1xar .~e cobrar, enténdese). 
· E ma1s, a muller con fillos re- , 
~ebe por .eles un subsídio, de· 
al maneira que a que ten xa 

tres pode deixar de traballar oºª garant~a de qu!3 ese diñeiro 
te ch~gara para v1vi ren os ca-
ro dignamente. Téñase en 
c~.nta, tamén, que toda presta
c1on s 't' · r , anr arra e de educación é, 
9 atuita ao 100% e que o que 
se paga nunha gardaria (na 
que ten praza asegurada desde 
~e~es .'!les~s do fillo) por ali
( b tacion e case simbólico 
so re .10 marcos ao mes). '. 

Todo o dito é aplicábel, non 
só á muller casada e traballa
dora na produción, senón 
igualmente á nai solteira e á 
estudante. Esta última percebe 
regularmente un estipéndio e 
ten garantida vivenda e garda
ria universitárias. 

Pero,- loxicamente, a muller 
pode decidir non ter fillos. A 
educación sexual é constante a 
partir da escola e nos meios de 
comunicación e nela inclúese a 
información sobre os métodos 
anticonceptivos, que son, to
dos eles, inteiramente gratuí
tos, asi como a orientación e 
asisténcia médicas en todo mo
mento. 

Se, apesar de todo, se produ
ce un embarazo non desexado, 
a interrupción é absolutamente 
libre e gratuíta nos tres primei
ros meses, facéndose fincapé 
na disposición psicolóxica da 
muller e no acordo da parella. 
Pois a educación vai no camiño 
de imbuirlle a ambos a mesma 
responsabilidade ante os fillos 
e hoxe o home da ROA ten per
feitamente asumido o papel 
que lle corresponde. 

A muller parécenos, despois 
de sabido todo isto, o principal 
beneficiário do sistema. Lo- · 
~rouse, pois, eliminar as lacras 
a que se veu sometida por cen
túrias? Por exemplo, hai prósti
tución? 

... Pois si, haber haina. Pero 
non como un problema social. 
Calquer actividade relacionada 
con ela está totalmente proibi
da e a sua prática pública erra
dicada. Subsiste, sen embargo, 
como problema individual, 
cuxa persecución non contem
plan as leis, dado· que a canti
dade de homes con que unha 
muller queira estaré algo pura
mente persoal, que só afecta á 
sua vida privada. E as condi
cións en que o faga, desde este 
ponto de vista,. son té;lmén 
cu~stións particulares. A liber
dade individual ten que ·ser, 
igualmente neste aspecto, in
teirar.nente respeitada. 

A igualdade da muller parece 
un feito na Repúbl'ica' Demo~rá

'tica Alemana. 
Menti-es, en Friedrichstadtp'a

la_st, afoFt~nadamente, seguen 
bailando. Eche o eterno femini-
no! · 

ANSELMO LOPEZ CARREIRA 

As enerxias alternativas, como a 
planta de aproveitamento solar da 

~ fotografia, son o futuro 
inesgotábel e, sobretodo, seguro. 

Nunha decla.ración do segundo 
secretário da embaixada soviética en 
Washrngton, Vitali Churkin, pérante a 
Cámara de Representantes dos EE.UU., 
desenvolveuse-o pasado 1 º de Maio o 
seguinte diálogo, nun pérfeito inglés, 
sen acento nengun: "Poden os · 

un crecime_nto das compras soviéticas · 
de trigo?" "Non penso eu que esa · : 
pe.rgunta estexa inteiramente inspirada 
por consideracións hurh·anitárias ... n . 

"Nós somos ante todo uri país 
capitalista ... " "Xa-r:ne din perfeita 
conta, descoide". 

agricul~ores nordeameric-anos esperar 
FERNANDO CARBALLA 

O acidente nun dos reactores 
da central atomoeléctrica de 
Chernóbilskaia (Ucránia), aco
rrido o último fin de semana de 
Abril, provocou un alza nos 
précios do trigo no mercado de 
Chicago o martes 29, para des
cero 1° de Maio, laborábel nos 
Estados Unidos. As flutuacións 
das cotizacións seguían os titu
beos dos media nordeamerica
nos e os $eus expertos aseso
res agrícolas no seguimento do 
grave incidente nuclear e as 
suas implicacións no agro do 
chamado graneiro da URSS. 
Desde os 2.000 mortos de to
dos os informativos do martes 
até a confirmación polo rigoro
so Christian Science Monitor 
de que moi ben podían seren 
certas as cifras de falecidos e 
feridos fornecidas polas autori
dades soviéticas. 

Graves interrogantes 

En calquer caso, e deixando á 
parte a por outra banda cando
rosa campaña antisoviética dos 
meios de comunicación oci
dentais, para consumo deleito
res e espectadores non avisa
dos, sérias incógnitas planean 
sobre o futuro da electricidade 
nuclear en todo o mundo. 

Tres enxeñeiros eléctricos 
superiores nordeamericanos, 
ex empregados da Geneeral 
Electric, declararon hai dez 
anos, ao abandonar a sua. com
pañia .que "o efeito acumulati
vo de todos os defeitos e defi
ciéncias no deseño, constru
ción e funcionamento das cen-

. trais nucleares converten, na 
nosa opinión, a posibilidade' 
dun acidente nun feito seguro; 
a única cuestión é. cando e 
onde". 

Os tres enxeñeiros da GE 
apresentaron unha lista de de
feitos .do reactor de agua en 
ebulición da empresa: tuberias 
que . fendiari, xunturas que re
zumaban, válvulas. que ficaban 
abertas e vibracións inipredicí
beis. A denúncia non se apoia
ba en ·deficiéncias pontuais: o· 
decisivo era a acumulación de 
tantas. Estatis~icamen~e as pro
babilidades de acidente au
mentan eri relación directa- co 
número de instalacións ato
moeléctricas. 

Ao arreciaren , as críticas téc
nicas, a hostilidade creceu en 
todo o mundo de maneira .uni
forme e espontánea. Apesar da 
perfección teórica do sistema, 
sexa este cal sexa (o canadien: 
se de água pesada, os de gas 
inglés e francés, os de água a 
P,resión da Westinghouse ou 
en ebulición . da GE, os de neu-

tróns rápidos; moderados ou 
non por grafito como os de 
Chernóbilskaia ou Vandellós) 
as perspectivas práticas de que 
cada un dos miles de compo
nentes sexa manufacturado 
con precisión exemplar, e as de 
que cada planta se construa e 
funcione coa pontualidade des
crita nos libros son simples
mente imposíbeis .. 

Multitude de incidentes 

O principal · problema da ener
x.ia atómica é que ten un alto 
degrau de incontrolabilidade. · 

· O desmesurado poder que libe
ran, ao se desintegraren, os 
átomos do uránio fan do · nu
clear unha panacea para a ob
tención de electricidade barata, · 
ou iso se pensaba hai trinta 
anos. A_posibilidade de destru
ción traumática provocada- por 
unha catástrofe neste tipo de 
factorias non é maior, incluso 
é bastante máis pequena, que 
nas . convencionais termoeléc
tricas de carbón ou petróleo, 
como o confirman as estatísti
cas de traballadores falecidos 
nestas instalacións, incluso a 
contaminación meioambiental 
pode ser menor (recórdense os 
penachos nas chemineas de 
Meirana ou As Pohtes). Mais o 
perigo está na radiación. 

Eñ todo o mundo hai ·perto 
de catrocen~as plantas nuclea
res de produción de electricida-

_ de. · E os escapes radiactivos 
acaecen por todas partes, En 
Dresden, cerca de Chicago, en 
Jurkey· Point (Florida), en Mills
tone (Connecticut), en Wurgas
sen e Brusnbuttel (RFA), en 
Tsuruga e Fukushima (Xapón). 
En 197,3 houbo notícia de esca
pes erl tanques de' lixo radiacti
vo en Hanford, EEUU. Antes, 
en 1957, o núcleo do reactor de , 
Windscale, na Gran Bretaña, in
cendiouse. Apagalo con água 
poderia dar lugar a unha pom
pa explosiva de hidróxeno. Ex
tinguiuse porfin con água, pero 
liberáronse grandes cantidades 
de iodo-131 na atmósfera. O 
goberno britán~co xamais in-

. formou completamente qe ma
neira oficial. (Como se ve, non 
existe monopólio da URSS 
para o siléncio administrativo, 
tan ferozmente criticado ·estes 
dias atrás). ·Está tamén o graví
simo episódio de Kishtim, nos 
Urais, xa convenientemente 
publicitádo pala prensa ociden
tal agora, ainda que sucedeu 
hai trinta ahos. Houbo dificulta
des técnicas en La Hague, per
to de Cherburgo, en Fráncia, 
que contaminaron águas britá
nicas. 

Un incéndio na factoría , da 

bomba de plutónio de Rocky 
Flats (Colorado) envenenou o 
território próximo en 196.9 .. A 
falta de proteccion de refuga
llos de uránio en Rum Jungle 
(Austrália), ou· na planta proce
sadora do mesmo mineral en 
Port Hope (Canadá) culminaron 
na contaminación de campos, 
praias e cidades. 

En Xaneiro de-1978 o satélite 
Cosmos ·954 caiu no Canadá e 
o seu xerador atómico conta
minou a neve ártica. Pero ese 
mes.mo ano difundiuse,_ con 
moito menor relevo, todo hai 
que o dicer, que a CIA tivera 
que ab~ndonar en 1969 un apa
rato das mesmas ca'racterísti
cás no Himalaia con que espia
ba á R.P. China. Crese que con
taminou as fontes do rio Ga
nxes. George Shultz manifes
tou o pasado día 1 que, ainda 
utilizando barcos e submarinos 
propulsados por turbinas ató- · 
mi"t:as, non morrian cidadáns 
nordeamericanos. En 1975, tres 
obreiros faleceron nunha plan
ta experimental da Comisión 
de Enerxia Atómica en ldaho. 
Tamén na c.entral checa de Jas
lovske Bohunice morreron 
dous traballadores en 1976 ao 
receberen un chorro de refrixe
rante radiactivo por un fallo 
nunha válvula. O átomo non 

. respeita ideoloxias. 
Porfin a borbolla de hidróxe

no abortada en· Windscale ·pro
duciuse en "Harrisburg, na ar
chifamosa llla das Tr·es Millas. 
Unha "impensábel" concatena
ción de fallos deixou ao desco
berto a porción superior do nu-

.. cleo do reactor e quentouno 
até ~ . extremo de qu.e a alea
ción de circónio do revestimen
to das barras de uránio reaxiu 
co vapor producindo hidróxe
!1º'· Parte fugouse á vasixa ·cori
tentora. O resto formou Q pom
pa explosiva. A incentidume 
dun estalido catastrófico durou 
seis dias intefros. · As cintas 
magnetofónicás das conferén
cias da Comisión Nuclear Re
guladora en Washington reve
lan incontestabelmente que_, 48 
horas . despois do siniestro, a 
Comisión e- os enxeñeiros da -
ccmpaña explotadora non sa
bian como en.frentarse ao suce
so e solucionalo. 

Acaban de cerrarse vinte 
pla.ntas nucleares na URSS do 
tipo da de Chernóbilskaia. A 
demanda de construción de es
tabelecimentos atomoeléctri
obs está estancada desde hai 
dez anos no mundo capitalista . 
A cotización das accións nas 
compañias eléctricas na Bolsa · 
de Bilbao 'subiu 17 pontos (1) o 
5 de Maio. Ouer isto dicer que 
a electricidade nuclear· empeza 
a ser cousa do pasado? 
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como quen di 

.Al ·e .apone 
está .vivo 
MANUEL LUEIRO REY 

- Nun hotel de Chiq1go -o 
Lexington, cuartel xeneral 
do gánster Al Capone- foi 
atopada unha ·caixa forte 
de cuarenta e nove metros 
de longo, nove metros de 
ancho e nove metros de 
fondo. 

Nesa caixa misteriosa, a 
cobiza maxinou . que se 
agachaba un tesouro. En
tón, a montaxe típicamen
te norteamericana .púxose 
en m¡:ircha pra dar conta 
ao mundo· enteiro, e de
mostrar, unha vez máis, 
que - en Estados / Unidos 

· fanse as cousas como 
Deus manda, e dicir; con 
toda a limpeza. 

($i señor, quen o dude 
que levante o dedo, o 
dedo nada máis, pois . ª 
man i o brazo xa os tener
guidos a estatua da Liber
taae co seu tacho alu
meando á humanidade, · 
como se fose unha benga
la que alumea o lugar 
onde teñen que cair as 
bombas). · 

O pior da faena non foi 
que non houbese tesauro. 
O pior prao mundo (ainda 
que poda haber moita 
xente que ao mellar mati
na · o contrario) é que Al. 
Capone está vivo. Al Capo
ne está máis vivo ca nun~ 
ca. Se no ano trinta e dous 
foi levado á cadea po.r non 
paga-los impostas ao Es
tado (os crimens que fixo 
xamáis lle foron demos
trados pola policía a pesa
res da súa agudeza) a ver
dade é que non morreu. Al 

-Capone está vivo como 
xamáis estivo. 
. E como está vivo, e ten 
dereito a opinar libremen-_ 
te, agora, de acordo ás no
vas maneiras, axustahdo 
os seus feítos ao intre que 
se vive, camiñando polos 
novos carreiros despo\s 
de esquencer a tan coñeci
da "lei seca", Al Capone di 

· que Libia. exporta terroris
mo, q1:1e Cuba exporta re
volución, qu~ Nicaragua é 
como unha bomba atómi
ca xigante que pon en pe
rigo a paz do mundo, que 
os homes do chamado ter
ceir:o .mundo son iso so
mente, homes de ter,ceira, 
que o ,marx_ismo é un mal 
do interno e' haino · qué 
combatir sexa como sexa'. 

Al Capone está vivo, ·e 
·como ten . a forza que qu.er 
pra petar forte· onde quei 
ra, cando lle chegan noti
cias de que algunhas das 
bombas dos avións F-111 : 

- cairo·n sobre zonas de Trí
poli habitadas por xente · 
inocente, Al Capone, o 
mesmo que uri caimán 
chorando á beira do río, 
confesa que · "o sinte moi
to".-

(E hai que creelo. - Mais 
pra creelo hai que lem
brarse da .faciana que ten 
na pa'ntalla, e un xa se de
cata dos grandes ·senti
mentos que ten .Al Capo-
ne). - _ · · · 

Rosa Montero, esa boa 
columnista do xornal "El 
País", pregunt.al:)a hai ·días 
berrando como unha tola: 

"¿Onde estad es, meus 
norteamericanos lúcidos? 
¿Onde estad es, meus 

(Pasa á páxina 23) 
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A leción -cíe Chernóbyl 
CARLOS VALES 

O home conseguiu sempre o 
paso a un máis elevado nivel de 
libertade co coñecimento de no
vas leis da natureza e o seu con
seguente domínio. Alcanzando a 

· capacidade de transformar .a ene
rxra contida na estructura atómi
ca da matéria en outra forma, 
como a calorífica ou a eléctriéa, 
o salto obtido permítelle rexistar 
unha amplitude nunca anterior-
mente ultrapasada. . 

Do libro: "Campos infindáveis 
da utilización pacífica da ·Enerxía , 
Nuclear": Os antinucleares non 
precisáb~mos que acontecera o 
accidente de Harrisburg para sa
ber que tiñamos razón en opo
ñernos á. Enerxía Nuclear." 

P. Costa Morata 

Poucas navidades tecnolóxicas 
(por non dicer ningunha) recebe
ron · un ha crítica tan feroz, tan 
consistente e tan asumida sedal
.mente como a enerxía nuclear. A 

· série de críticas comenza palas 
suas vihculacións ~militares, ao 
fin e ao cabo a enerxíá nuclear 
non só produce elem~ntos sus- · 
ceptíbeis de ser usados na fabri
cación de bombas atómicas si
nón que ela n:iesma é un subpro~ 
dueto das investigacións para a 
fabricación da bomba. Continúa 
polos seus múltiples problemas 
técnicos, entre os ca is vale - a 

· pena destacar a baixa eficiencia 
no aproveitamento da enerxía 
calorífica xenerada, o problema 
irresoluvel dos resíduos r:adiacti
vos, coa ' sua inmen~9 e.longuísi
ma noCividade, e ó ·peligro de fa
llos e accidentes, sempre moi 
baixo se~ún os apoloxetas. ~esta · 
tecnoloxra pero que a realidade 
se encarga teimosamente de 
de§,mentir, e· que pende coma 
unha espada de Darríocles sobre 
os cidadans . e sobre a propria 
rentabilidáde · desta industria xa 
de¡ por sí absorbedóra dunh.a 
enorme cantidade de recursos 
económicos e financieLros sus-

ceptíbeis . de usos alternativos e 
socialmente máis productivos 
(pénsese que o accidente da cen
tral de Three Miles lsland en Ha
rrlsburg· implicou unhas perdas 
de máis de -mil millóns de dóla
res). A sua vez os problemas téc
nicos xeneran problemas 
meioambientais e de saude pú
blica, coa contaminación térmica 
e química ligadas á disipación de 
calor 'na refrixeración das cen
traís, á~ posibilidades ___:xa com
probadas- de contaminación de 
amplas zonas polos residuos da 
actividade nuclear e os peligros 
para as povoacións éte sobreex
posición a dosis elevada de ra
diactividade. 

Ao · custionamento técnico da 
tecnoloxía nuclear hai que su
marlle o custionamento ideolóxi
co. E a nuclear unha tecnoloxía 
sofisticada, complexa, só ·suscep
tív~I de manipuladón -por élites 
cualificadas e allea na compren
sión do seu funcionamento á 
maioria dos cidadans, unha tec
noloxía que implica centraliza
ción, tanto· na sua producción 
como na toma de decisións, e os
curantismo, ocultamente da in
formación, _ manipulación e a:te
morizamento da opinión pública 
(pénsese no caso Silkwood, ou 
panorama reflexado no filme "O 
síndrome de China"). A enerxía 
nuclear implica, en fin, conscien
te ou inconscientemente, unha 
opción frente a outras_ alternati
vas enerxéticas moito máis sin
xelas, ·descentralizadas e com
prensíl;>eis; feítas a unha escada 
máis humana e que, pese ao es
caso -.esforzo investigador deita
d.o nas mesmas verbo da nu
clear, son perféitamente operati-
vas. -

O ac~idente de Chernobyl pon 
en evidencia que todo o que vi
mos de dicer non afecta só as 
centrais nucleares occidentais 
nin as situadas· nas economías 
capitalistas. A central nuclear de 
Chernobyl ten un uso mixto, pro
ducción de enerxía eléctrica e 
producción de plutonio, destina-

/ 

do á fabricación de bombas ató
miCas. Resulta lóxico, tendo en 
canta a carreira armamentista a 
qu-e está abocada a URSS, pero 

. a relación civil-militar queda pa
tente. Aparte dos problemas de 
contaminación que toda central 
conleva, aos que antes facíamos 
referencia, e do problema dos re
síduos radiactivos, 'moi impor
tante tratándose da segunda ·po
tencia nuclear mundial (hai que 
rel~mbrar que a Unión Soviética 
abstfvose de votar contra o verti
mento de resíduos radiactivos ao 
mar) o accidente do pasado 28 

. de Abril ven demostrar que a fa
ciana pacífica do átomo se pode 
transformar en terrorífica. Efecti
vamente, o accidente, caso de 
conlevar a fusión do núcleo do 
reactor, como parece probabel, 
sería o máis grave que pode 
acontecer nunha central nuclear, 
liberándose unha cantidade de 
·radiación similar á dunha bomba 
_atómica (diferenciaríase por non 
ir acompañada dos efectos térmi
cos . e explosivos desta última), 
ra·diación que se espallou por 
máis de . 20 países de Europa e 
que lamentavelmente terá efec
tos catastróficos sobre as per
soas -que se manifestarán en 
forma de malformacións nos na
cementos e de cancros de diver
sos tipos nos próximos anos- e 
sobre os recursos agrícolas da 
propria URSS. 

O outro aspecto a resaltar é o 
oscurantismo informativo. O ac
cidente só foi dado a coñecer 
de?pois, de que dosis elevadas de 
radiactividade fosen detectadas 
en Suecia, un dia déspois. Dina
marca, un dos países máis afec
tados, considerou loxicamente 
inaceptável non ter sido avisada 
a tempo de tomar medidas pre
ventjvas. En Polonia, Italia, ROA 
e outros países houbo que adop
tar precaucións. Pero máis pro
blemática é a "normalidade" en 
Kiév, unha cidade de varios mi
llóns de habitantes onde parece 

Dentro das acc.ións - ~ue se están a leva.r en toda Galiza 

] 

que a vida continuaba como 5¡ 
nada tivese acontecido ás suas 
portas; ·2 mortos, 179 feridos, de
les 18 graves e pequenas povoa
ción·s próximas a Chernobyl eva
cuadas parecen ser presentadas 
como o único problema grave. 

Hai que dicer tamén que as 
acusacións á URSS de oculta
mer:ito da información por parte 
occidental só refle·xan cinismo 
Habería que recordarlles aos pa~ 
ladíns do "mundo libre" o trata
.i:-nento dado ao accidente de 
1957 en Windscale, o comporta. 
mento das autoridades en Harris
burg ou como este mesmo acci
dente permiten descobrir que no 
mesmo ano houbera "só" outros 
2.835 accidentes nas centrais 
USA. Pero é preocupante que a 
enerxía nuclear permita asimilar 
tanto os comportamentos. 

A conciencia antinuclear gale
ga está marcada por dous fitos, 
Xove e os vertidos radiactivos. 
Ambos os dous son claros exem
plos de actuacións coloniais. Os 

· vertidos radiactivos non precisan 
comentário. Xove é inadmisíbel 
nunha nación xa expol iada na 
sua enerexía, como en tantos ou
tros campos, porque ademáis 
conleva riscos. Pero este razona
mento deixa aberta a porta ao 
pensamento de que certos riscos 
sempre é preciso correlos cando 
os beneficios son superiores, e 
que unha tecnoloxía non ten por 
que ser mala se é utilizada en be
neficio do pavo e do seu benes
tar e non en beneficio do capital. 
Pero unha tecnoloxía pode vol· 
tarse en contra de quen con boa 
intención din usala. Chernobyl 
contribue a demostrar que, no 
caso da enerxía nuclear, na rela
ción custes/beneficios os custes 
sempre son maiores para a hu
manidade. 

CARLOS VALES 
Membro da Asociación para a Defensa 

Ecolóxica de Galiza . 

ós parados ocuparon por unha noite 
o-axuntamerito, de Ferrol 
·pe·rto de cen parados penetra
ron a noite do 29 aó 30 de Abril 
nó axuntamento do Ferro! des
pois de que durante un pleno 
intentara desaloxalos a policía 
por reclamar un pleno extraor
dinário para tratar sobre o pro
blema .do paro_ na comarca. Os 
pechados depuxeron a sua !=lti
tude despois de que se persoa
se o Al.calde, .Xa'ime Ouintanilla 
e recoñecese diante dos pre- , 
sentes, meios de comunicación 
incluídos, que non volt.aria re
petirse a orde do desaloxo, e 
de prometer que se celebraria 
o pleno extraordinário recla
mado para tratar o problema 
do paro, .asi como que a con
tratación dos peóns do axunta
mento seria feita por-so.rteo en
tre os parados. · 

. Foi precisamente o tema da 
contratación dos parados o que 
desencadeou, ·en parte, a-situa
ción d~ ocupación- do Axunta
mento, pois os que se aprésen
taron ao exame para cobrir as 
_prazas de peóns, despois da in.
tervención dun representante 
da Asamblea de Parados, deci
diron, por 1.mapimidade, que as 
prazas ·tosen concedidas por 
sorteo, pois así, entre outras 
cousas, evitábanse suspicácias. 
·'Este feito foi confirmado polos 
examinados.- en preséncia .dq 
próprio akalde. 

Nesta mesma reunión Xaime 
Quintanilla comprometeuse a 

· Astano, unha fonte máis de paro en Ferrol 
~ ~ . . ~ . . 

realizar un pleno extraordinárió 
onde fose tratado_ .o problema 
do par_o na c'omarca. _· 
.- No pleno do martes dia 29 .de 
Abril representantes · da 
"Asamblea de traballadores en 
paro-INTG", ·persoáronse no 
salón de sesións, onde se esta
ba cel·ebrando un pleno· e volta
ron reclama'r que o Alcalde 
cumprise a sua palabra dun 
pleno extraordinário. Esta peti
ción réalizábana pois no citado 
pleno un dos,_ 20 pontos era so
bre o tema en cuestión; que
rendo asi sacar do médio o 
tema. . 

A · reclamación dos parados 
foi contestada coa preséncia de 
mái~ de 20 policías municipais 

reclamados pnlo aicalde, pro
·ducíndose un enfrentamento, 
polo ·que Ouintanilla suspen
deu o pleno e deu orde de de
saloxo, que non foi cumprida. 
Comezando así o peche que 
durou toda a noite. 

· Unha accmn dentro da 
ca·mpaña n~cional 
Pero esta acción da "asamblea 
de parados do Ferrol", promo- · 
viqa ·pola INTG, non foi illada, 
senón que se inserta nunha 
campaña que está a levar a 
central nacionalista na que se 
intenta organizar · aos traballa_
dores en paro para loitár polos 

postos de traballo. 
Asi existe xa unha "Coorde

nadora Nacional de Parados", 
ainda que, pola gran i r;icidéncia 
dos desempregados en Ferrol
terra, é nesta comarca onde as 
accións teñen máis incidéncia. 

To dos os xoves a xente sen 
emprego realiza unha asam
blea e os venres levan a cabo 
distintas · accións, desG:le o con
trol no INEM dos postos de tra
bal lo, á protesta polas ho:~s 
extraordinárias con ocu pac1on 
de fábricas e obras onde as· 
realizan, á denuncia das Zur. 

Xuício aprazado 
No mundo laboral sinalar ta
mén que foi aprazado o xuício 
que se ia celebrar _ contra os 
sindicalistas Miguel Campuza
no e · Xan López, os do_~s da 
INTG, pola s·ua participac1on na 
última folga xeral. · , 

O aprazamento debeuse · a 
non comparecéncia de d~us 
policias municipais qu~ debran 
de ser os únicos testigos de 
cargo contra os encausados. 

Os dous sindicalistas, qu~ 
son acusados de integrar un P,!- · 
quete que "subverti~ ,a orde ~ 
.denunciaran a ~ctuacron da~~ · 
licia municipal que os ag~e. iu 
coas mocas e cans polrcras, 
que lles causaron lesións. . 
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Entrevista t2ubricada R.or A Nosa T erra ho· 1980 - . 
N3 morte . 
de Isidro ·Parga Pondal 
Isidro Parga Por:idal morreu· aos 85 anos de ·· · 
idade o pasado día 4. Anos adicados a Galiza e 
á investigación, especialmente no eido da 
xeoloxia. Isaac Díaz Pardo, na tarde do enterro, 
comparaba o labor científico d~ Parga Pondal, a 
sua excepcipnalidade, co "Sempre en Galiza" no 
ámeto do ensaio político. Isidro Parga Pondal, 
expulsado da Universidade no 36 pola sua 
filiación galeguista, e nomeado no 1982 doctor 
'honoris causa' na própria universidade galega, . 
vivía traqallando sen cesar na sua magna .. obra 
do Laboratório Xeolóxico de Laxe. 
Reproduci mos un extracto dunha entrevista que 
A NOSA TERRA pubricou en X~neiro de 1980 (Nº 
91 ), realizada por Xosefina L. Corral. 

Vostede foi sempre unha persoa 
adicada de cheo á investigación 
xeolóxica de Galícia. 

Sí cando rematei o bacherela
to e~ Santiago marchei a Madrid 
estudar a carreira de Ciencias. 
Lémbrome de todos os compa
ñeiros daquela, alguns ainda vi
ven, pero outros, case to.dos, xa 
morreron. Cando remate1 os es
tudos, meu abó quixo que me vi
ñera para Santiago. Preparei as 
oposicións; gañeinas... e aqui 
quedei, na Facultade de Ciéncias 
que se creara daquela en Santia
go. 

Empecei a publicar unha boa 
chea de traballos, sabor de todo 
na' Sociedade Española de Física 
e Química. Déronme unha beca 
e marchei por tres semestr.es a 
Zurich e lago, polo mesmo tem
po~ Berlín. 

De volta en Santiago, ¿conti
nuou a desenvolver Q seu traba
llo na investigación 1 

Fundei o laboratório de Xeo-
' química no Seminário de Estu

dos Gale~os. Daquela, a Funda
ción Nacional de Investigación 
deume o apoio para fundar o la
boratório, becas para os estudan
tes e para poder mercar todo o 
material que necesitara. Firmei 
un contrato polo gue eu non me 
podia adicar á industria, somente 
ao traballo no laboratório. Esto 
foi polo ano 35. Por outra banda, 
eu seguía a publicar traballos 
noutras facultades do estranxei
ro, como na de Porto, onde fora, 
con outros membros do Seminá
rio de Estudos, participar na Se
mana Cultural Galega que se ce
lebrara. 

Despois, no ano 34, presentei 
a miña tese doctoral sobar das 
penas volcánicas na Península 
Ibérica. Porén, a miña laboura na 
Universidade quedou interrumpi
da cando a Guerra Civil. Ao día 
seguinte de estoupar a ~uerra 
botáronme da Univers1dade. 
Pero eu continuaba asistindo 
hastra que me botaron definitiva
mente. 

Vostede vén de falar da sua 
participación no Seminario de 
Estudos Galegos. 

Sí, eu publicaba os meus tra
bal!o.s no Seminário, pero a miña 
act1v1dade noh ia máis lonxe, 
porque eu sempre fun unha per
soa. en certa medida moi intro
~~rt1pa. Asistía ás reunións. Man
tina ~nha amistade moi fonda co 
presidente! Luis lglésias. ' l'amén 
non reuniamos en Mondariz, 
onde eu pasaba os veráns. Esta
ba Cabanillas, Castelao, pero eu 

d
nunca, fala.~a de cousas trascen
~ntais. Tina unha laboura mol 

diferente á das demais seccióris 
do Seminário. 

. Ho.xendi,a estase a artellar o re~ 
· xurdimento do Seminário de Es
. tudos Galegos ... · 

Parécen:'e algo moi importan
te. C0om~ intento é unha boa cou-. 
sa ' qu . d . . d · e vai ar de sí depende . s: xente que traballa. Coido que 

todos os que traballan hoxe 

en Gqlícia ' dunha maneira inde
pendente prestaran o seu apoio 
ao desexo que hai de resucitar a 
laboura do Seminario sí que po
deria sacarse algo bó. Pode che
gar a ser un organismo construc
tor para os que dirixen a investi
gación en Galícia. Tamén, se 
queremos investigar, necesita
mos de moitos cartos. O Seminá
rio pode ser o que planee, o que 
Coordine os traballos que se van 
facer. Eu sei que en Madrid, por 
exemplo, hai moitos aparatos 
para a investigación que sirven e 
que non se utilizan. Esto é unha 
desgrácia. O primeiro éter xente 
entusiasta que poida promover 
eses médios de investigación cos 
que a .ciéncia pode contar. O que 
acontece é que a ciéncia de gran 
altura, como é esta, de minorias. 
A maioria non a comprende, nen 
pensa que seña neces~ria. Pen
san que a ciéncia pura non sirve 
para nada e· apoian a ciéncia 
práctica sen. decatarse de que 
é~a sen aque~ non se pode 
aproveita·r. -Coido que é impres-

. cindíbel que Galícia, o dia de 
mañá, cante con órgaos de alta 
ir:ivestigación científica, pagados 
polo Estado ou polos órgaos que 
dirixan a política galega, orienta.: 
dos por persoas entusiastas que 
non esteñan vinculadas dunha 
maneira directa a un pasto esta-

·tal. Por outra banda, penso qye 
o Seniinário é fundamental para 
o desenvolvemento de Galícia ... 
É unha pena que esto non o poi
dan comprender as minorias.-, 

No ano 36 tivo que deixar a 
Universidade, de qué xeito si
gueu a traballar7 

Marchei· de Sa11ti9go para 
Laxe. Adiqueime a dirixir unha 
Sociedade de Caolíns na que a. 
miña nai tiña p·arte. Leveina por 
bos derroteiros. Foi unha laboura 
próspera. E como isto non me le
vaba moito tempo volvinme adi-

. car á xeoquímica. Pero, como 
non podia traballar, porque os 
aparatos · que tiña quedaran na 
Universidade sen ser da Univer-· 
sidade, montei un laboratório de 
xeoloxía en Laxe. Viñan traballar 
conmigo profesores doutras Uni
versidades. Publicamos algún 
traballo en Suiza, Alemania e ou
tros compañeiros de Fráncia, In
glaterra, Portugal ; .. empezaron a 
colaborar no estudo .. dá xeoloxia 
de Galícia. Pasado o tempo cele
bramos unhas reunións interna
cionais en Laxe e Santiago. O 
producto daqueles intercam
beos, daquela laboura en comun 
foi un mapa xeolóxico de Galícia 
moi importante. 

De que medios dispoñia para 
levar a éabo as suas investiga
cións e con que axudas económi
cas contaba? 

Nada, ninguén me axudou 
nunca. Eu gastei todos os meus 
cartos. Eu non ía ao cine nen to
maba café. En moitas ocasións 
xuntábanse en Laxe dezasete 
xeólogos de todas partes a xan
tar. Esta situación durou dende o 
ano 50 deica. o 75. 

Vostede agora forma parte do 
Patronato do Instituto de Mine
rais do Castro ... 

Dada a miña edade, xa estou 
nos oitenta anos, e pola circuns
táncia de que o meu filio, o que . 
ia continuar todo isto, morreu hai 
ano e meio topeime nunha situa
ción . de desánimo, tiña pensado 
abandonar todo. Pero Isaac Diaz 
Pardo fix-0 que eu me animara un 
pouco e acolleu no seu centro de 
Castro ao laboratório de Laxe. 
Cando se inaugurou este centro 
viñeron máis de sesenta xeólo
gos de todo o mundo. Agora te
rnos un proxecto de cóntinuar a 
laboura de Laxe que esperQ, 
dado o entusiasmo que hai, seña 
moito máis froitífero que o ante
rior. Podemos dicer qae o fin do 
laboratório de Laxe coincide co 
fin dunha etapa de investigación 
xeolóxica moi importante en Ga
licia. 

Cales son os obxectivos do 
Instituto de Minerais do Castro. 

En princípio, orientar como 
deba facerse a investigación, dar 
a coñecer os progresos que se 
fan e, ao mesmo tempo, conectar 
cos diferentes centros onde se fai 
investigación xeolóxica. Está ·diri
xido por un Patronato de profe
sores das Universidades de San
tiago, Salamanca. Madrid. Outro 
dos seus obxectivos é poñer en 
·práctica a investigación. Tanto a 
minena, as obras públicas, a ar
quite.ctura, non poden ou non de
ben dar un paso sen coñeceren a 
xeoloxía do medio no que van 
traballar. Doutra banda, tamén 
ternos pensado publicar a inves
tigación xeolóxica de. Galicia de 
cara ao ens_ino, para que se poi
da explicar nas escalas,. nos insti-
tutos... · 

¿Cómo .ve vostede o proceso 
de· galeguización· da nosa socie
dade? 
... Eu son un entusiasta gale
guista. Pero non quero opinar so
bre política, porque sempre que 
o fixen errei. Nada máis podo de
cir que cando empezou a· guerra 
no 36, eu oito dias antes escribi
r:alle a un profesor de Suiza de
cíndolle que era o. momento no 
que podía vira España, que esto 

· estaba moi tranquilo ... e, claro, a 
. carta xa non chegou .. . 

tribuna 

Vitrasa: un tema 
.. 

que va1 para 
longo· (CO~o 

· a sua frecuéncia) 
Cando desaparéceron de 
Vigo os tranvías, substituín
dos~ polos actuais autob-u
ses de Viguesa de Trans
portes S.A, comezou unha 
cadea de deficiéncias que 
arrastamos até os nosos 
dias. Os responsábeis, ou 
sexa Vitrasa e Axuntamen
to, cometeron dous peno
sos· erros: non adecuar o 
servício ao esmagador cre
cimento da cidade e ter 
como finalidade obter o ~ 
maior benefício a curto pra~ 
zo e con mínimo .custe. As 
desastrosas consecuéncias 
para o tránsito rodado e 
para o povo todos as coñe
cemos, ou imaxinámolas. 
Chégase até o ponto de que 
o autobus (din) convértese 
no obstáculo para a circula
ción. 

Até 1985 levoúse a cabo 
a "mellora" do servício a 
base de pór parches e no úl-

.timo momento, xusto can
do os . ánimos populares 
pronosticabán moviliza
cións. Nese ano o Excmo. 

' Axuntamento con~rata por 
.· 16 millóns a eficácia dun 

' 

. Ordenador (empresa Eiser) 
para que elabore o itinerá
rio de liñas que a cidade se 
r:nerece. 

En Xaneiro do 86; nun 
alarde de democrácia, cha-

. ma ás Asociacións de Vici
rms (AA.VV.) para lles ditar 
os no~os · percorridos que 
entrarán en funcionamentb 
ao mes seguinte. As princi
pais críticas a este cámbio, -
aparte da subida dun peso 
(46 pesetas laborábel e -50 
festivo) son: 

-Desaparición de liñas e 
autobuses, dándose o ·caso 
do famoso "21_" que pasaba 
por 6 hospitais e diversos 
centros escolares e comer::
ciais. 

-Aparición de percorri
dos radiais, cosque se quer 
ir a un extremo da cidade 
hat que coller no .centro ou
tro autobús. 

-Alóngase a frecuéncia 
das liñas, alongánd.ose ta

- . rnén o tempo de espera bai
xo a chúvia por éarecer de 
marquesiñas. · 

--Falta de pontwalidade, 
hixiene, problemas para 
conseguir o bono-bus, etc. 

Mentres as AA.VV. inten
tan elevar unha p·rotesta co
nxunta perante a Adminis
tración, esta negócia inde
pendeh.temente cunhas e 

· promete ás outras, ampu:. 
tando ás demais. Dá come
zo a ia Reestruturación, que 
dura poucos dias, pois o 
fracaso é enorme, reina o 
desconcerto, o caso, vol-

Unha nota curiosa: Mála
ga o Axuntamento socia- -
lista vai "resgatando" os 
traxectos que as nove em
presas privadas posuian. 
Actualmente · quédanlle 
tres e hoxe conseguen o 
bono-bus no estanco cos
tando 20 .pesetas a escóla-

véndese ás liñas primitivas 
tras terse gastado 6 millóns 
en publicidade. 

A 2ª Reestruturación foi ' 
anunciada coo grandes me
lloras; as AA.VV. sabían o 
qué lles esperaba se non 
empre~aban meios de 
coaccion, o tempo botábase 

. enriba polo que cada un ne
gociaba unicamente o seu 
bairro. Houbo concentra
ció~s de protesta con cortes 
.de tránsito, sentadas f? por . 
algunhas zonas rotura de 
crist~is, lapidacións de au
tobus~s, etc., tamén houbo 
melloras pero insuficientes. 
As mqbilizacións éontinua
ron, até que o axuntame11to 
nos enganou publicamente 
dicindo que se volveria ás 
liñas primitiva_s e con meHo
-ras. Non foi asiJ e perderon 
9s de sempre, os que tiñ_ari 
menos meios, menos forza, 
neste caso os bairros perifé-

. ricos, en todo caso, o povo 
de Vigo. 

Para mostra ' fixémonos 
como quedou a frecuéncia. 
- En diás laborábeis funcio
na só unha liña cada 20 mi
nutos en toda a cfdade, 9 li
ñas pasan cada média hora, 
8 liñas cada hora, 3 cada 
hora e média, 4 cada duas 
horas, e 1 cada-cinco horas. 

Sábados: -1 liña cada 20', 
4/30', 4/40', 8/60', 3/80', 4/ 
120', 1/300', 1/480'. 

Festivos: 2/30', 5/40', 61 
60', 1/90', 2/120', 1/240', 2/ 
360', 1 /480'. 
· Se sacésemos a média 
aritmética da frecuéncia de 
todas as liñas da cidade pa
saríanos en dias laborábeis 
un autobús cada 70', en $á
bado cada hora e média e 
en domingo cada duas ho-
ras. · 

Se os 400.000 viguese_s 
com~entimos, non cabe ~ú
bida que teríamos o que 
nos merecemos. Ternos 

·que esi)(ir a municipaliza
ción · do Transporte· Urbano 
xa que é capaz de avaliar a 
Vitrasa con 300 millóns de 
pesetas e a solución do 
noso problema, ternos que 

· perpetuar o tema _ en cen-
. tros de trabal lo, sindicatos, ~ 

bares, etc. Témos que im
pedir q ue rematemos apa
leados e que Vitrasa faga a 
Reestruturación que máis 

. aborrecemos ... a de planti-
lla. . 

Que reconfortante teria 
sido escoitar o 1 de Maio 
prqtestas do~i bairros 
como ... 

--Oue pasa con Vitrasa? 
-Chega tarde, nunca 

pasa. 

NOLÉ e AA.W. TEIS 

res . e xubilados e 31 , ªº 
resto; a frecuénda máis 
longa son 15' e de 23,30 a 
6,30 un microbus peitea a 
cidade cada média hora. 
Mehtres tanto o doblete 
Soto-Arca exclama: .Muni
cipalización? · Non, imbé- · 

·ceis! ·· 
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· 1 ó d-e ·Maio 
en favor 

do··emprego 

Xan Carballa 
O centenárlo do 1 de Maio celebrouse en toda Galiza nu.n tono 
semellante ao de anos anteriores. "Por un posto de traballo dig
no nunha Galiza liberada" foi o lema da INTG, mentres que 
CCOO e CXTG que convocaban conxuntamente, movilizáronse 
en favor do emprego e a paz e pola xornada de 35 horas. A 
manifestacións destes dous últimos sindicatos discorreron por 
Vigo, Ferrol, Coruña, Santiago, Lugo e Ourense. A INTG convo.: 
cou nas mesmas cidades, agás en Santiago. En conxunto CCOO 
e CXTG conseguiron movilizar a algo máis de 8.000 persóas e 
unhas 4.000 mil a INTG, sendo en ambos os dous casos a de 
Vigo a manifestación máis numerosa. A UGT pola sua banda 
c'elebrou mitin·es, con patrocinio municipal, en Ferrol,· Coruña e 
Vigo ante unha escasa concurréncia -200 persoas no teatro Ro
salia da Coruña- e con palabras dos alcaldes Francisco Vázquez 

. e Manoel Soto en tono de precampaña. 

Problem~s 
cli'máticos 

· Por todas parte~ escoita
mos falar do "clima de divi
·sión que s~ respira este 1º 
de Maio". E abraiante e so
.brecolledqr observar como 

. se preocupan os meios de 
comu~~cación oficiais pola 
desunion da clase 0breira a 
algun só lle taltou titular' 0 
editorial cun "proletários do 
mundo, unídevos". 

A unidade é sempre boni
ta, sobretodo se se trata da 
unidade de clase. Sen em
bargo de que clase seria a 
unidade enfre UGT e a 
INTG ou a CNT por exem-
plo? · 

Cando se trata de unida
de o primeiro que hai que 
determinar ªº redor do que 
se une un. Unidade na rei
vindicación necesária ou 
unidade nas tarefas de 
amortiguación e reciclaxe? 
Unidade na presión nego
ciadora ou unidade na foto
grafia dunha mesa de nego
ciacións que todo o negócia 
a costa e ás costas dos tra
balladores? 

Unidade si, claro. Pero 
para conseguir que? Para ir 
onde? O clima ten moitas 
perspectivas, -non só a da 
división. 

M. VEIGA 

"Sen a movi"lización: o PSOE xa teria liguidado o estaleiro" 
. - I ::tt 

Si·ndicalistas de· Astano 
. . . - . , 

afirman estar ante· un·ha nova reconvers1on 
Un novo plan de conversion 
ameaza Astano. A Comarcá 
ferrolaria non acadou os 
índices de desertización · 
industrial qu·e de$exa o 
goberno. · 

O estaleiro pasou nos 
últimos anos de ser unha 
empresa ponta no sector 
naval e, polo tanto, unha 
das máis importantes na 
economia galega, cunha 
plantilla de. 6.000 . 
traballadores, a ser hoxe 
unha empresa con 2.200 
homes e co fastasma ·do 
peche definitivo 
constantemente circulando 
poi as "grades". . · · 

A.N.T. falou con Xesi.Js 
Oca Ben (delegado sindical . 
da INTG) e Pancho Allegue 

- Tenreiro (membro do 
Comité de Empresa de 
Astano pola. INTG)_ . . 

ANT: Como descreberian a si: 
tuación de Astano actualmen
te? 

P.A.: Hoxe Asta no xa_ non é 
unha y_nidade, ainda que con
forma . unha problemática glo
bal. Podemos talar de tres se<;
tores diferentes; o próprio As
tano, os compañeiros dos Fon
dos·e IMENOSA. 

ANT: En que consiste IME-
NOSA? . 

X.O.: lndústrias . Mecánicas 
do Noroéste SA é o "divide e 
vancerás". Trátasé dunha em
presa de bens de equipo que 
segregaron de Astano ·O pasa
do dia 1 O de Abril. Críase con 
capital 100% do estaleiro, cun
ha plantilla de 250 traballado
res dos fondos e· emarcada no 
recinto do q~e ª':!.tes era a divi-

. sión industrial de Astano. 
ANT: Na "entrevista que rñan

tiveron o outro día co Director 
de persoal de Astano., trataron 
o tema? · . · . 

\ 

P:A.: Falámos tamén cos di
~ectores responsábeis de- IME
NOSA, Jimeno e Echevarría, e 
informáronnos de que o inves-

-
0.8.: Na entrevista co Direc-

tor de Persoal, Ventura, afir
mou que "os traballadores dos 
fondos non son xente de Asta
no". Que non pensaban contra
tar nengun traballador dos fon
dos para realizar nengun tipo 
de traballo no estaleiro. 

ANT: ,Pero eses anúncios que 
aparecen en "La Yoz de Gali
cia", talando de Astan o e as 
suas posibilidades no mercado 

- timento ascendera a 1.200 mi
Hóns ,de -pesetas, pero agardan 
unha ·oferta extra.nxeira de alta 
tecnoloxia. Na entrevista recal
caron sempre que ó que se 
pretende é que IMENOSA sexa 
rendábel, que non dé perdas .. 
Para iso _ pensan subcontratar 

-entre o 40% e o 50% do traba
llo, non con nengunha empre- ' 
sa que o realice dentro do re
cinto senón que pode que se 
dé o caso que esa subcontrata
ción se realice no extranxeiro. 

como indústria competitiva? 
P.A.: Todo iso é cara afora, 

para que a xente crea que as 
promesas que se fixeron ao en
trar nos fondos, que se cumpri
ron. Nos anúncios até aparece 
unha plataforma construída na 
grade, pero non hai plataforma 
que construir e até o barco 2-65 
está paralizado. Non se buscan 
mercados, non hai interés por 
rentabilizar Astano. 

ANT: Logo, pensan que IME
NOSA non vai criar pastos de 
traballo? -

X.O.: Ünha empresa de bens 
de equipo coas características 
de IMENOSA non vai ser ren
dáqel, hai que ter en conta que 
as empresas do sector vanse 
enfrentar agora a unha recon
versión. Nós pensamos que do 
que se . trata é de que é máis 
.doado ·pe.ch~r . unha empresa 
pequena que pechar Astano tal 
e como estaba ·antes. Comeza
ron , a segregalo para dividir
nos. De feito IMENOSA non en
traria xa no Convé'nio do Naval, 
pois pasa· a depender da divi
sión industrial' do INI. IMENO
SA non vai ser rendábel, levan 
buscando máis de dous anos 
uns avais e non os dan- conse-
guido. · ' 

ANT: E do Estaleiro, que 
perspectivas hai? 

PA: Quedan 2.200 traballado
res dentro, pero 100 están en 
ccintínua · regulación. Os máxi-

. mos responsábe_is do INI están 
talando- nestes últimos dias 
dunha posíbel recónversión .. en 
Astano. Queren que non ha.xa 
perdas e sobran 1.000 homes. 
. ANT: Péfro que hai da posibi

lidade de volta ao estaleiro .de · 
xente que está hoxe nos fon
dos? 

ANT: Que perspectiva de fu
turo teñen logo os traballado
res que se atopan nos fondos 
de promoción de emprego? 

X.O.: O futuro témolo negro 
como- o resto dos parados da 
Comarca, pois non · se crian 
postas de traballo. Dos 3.400 
que sa-imos para os fondos, sa
cando os 250 que entraron en 
IMENOSA e de 20 a 30 que 
conseguiron entrar a traballar 
en ENDESA, o resto estamos 
praticamente igual que ha! ano 

. e médio. Todo isto apesar de 
que na prensa saen a diário no~ 
rícias que talan de invernadei
ros, cooperativas e outros in
ventos para os traballadores ·de 
Astano. A realidade é que den
tro de ano e médio xa non co
brarémos os fondos. 

ANT:· En Galiza ao redor da 
problemática da. reconversión 
naval houbo tres folgas xerais, 
e moitas máis na nosa Comar: 
ca, com_o pensa·n que repercuti
ron estas moviliz.acións? 

P.A.: Foron fundamentais. 
_Hai que ter en conta que en
frentamos tres plans de recon-

versión. No primeiro, Solchaga 
pretendía o cerre definitivo de 
Astano. No segundo pensába
se destinar o estaleiro só a re
paración, e afinal impuxéron
nos un terceiro plan que admi
tía unha plantilla de 2.200 ho
mes; sen as movilizacións e a 
loita de toda Galiza, o PSOE 
aplicaria directamente a liqui
dación do estaleiro. 

ANT: Se como din parece 
inevitábel un novo plan de re
convers1on, como pensan 
afrontar este novo período de 
lo itas? 

X.O. : A nova reconversión de 
Astano va ise xuntar coa recon
versión de Bazán. Os intereses 
da OTAN e o MCE pasan poi a 
desertización dunha Comarca 
destinada a armacén do arma
mento atlantista. Hoxe a loita 
está en non permitir que se 
destrua ur só posto de traballo 
máis. 

ANT: Que aprendeu a INTG 
deste proceso de loita do sec
tor naval? 

P.A.: A INTG ternos que dicer 
que veu cumpridas todas aque
las análises que se facian a res
peito ··do papel do PSOE, a 
OTAN e o MCE e os plans que · 
tiñan reservados para a nosa 
Comarca. 

En canto ao proceso de loita, 
pensamos qúe hai que ,~uscar. 
medidas de presión ma1s f~ ~- . 
tes, formas de loita que movili
cen máis. 

Por exemplo, antes da entra
da nos fondos debíamos leyar 
adiante unha última lo1ta, 
como pudo 'ser a ocupación do 
estaleiro e do Concello ferrola
no. · Faríamoslle máis da~~ ao 
PSOE e debilitaríamos mai~ ,05 

seus plans de reco,nvers1on. 
Non o fixemos e entramos nos 
fondos como unha derrota mo~ 

· ra.I e política. · P~ro o futuro est~ · 
a·í para emendar erros· e apren 
der das ex.Periéncias.. 

GUADALÚPE CES RIOBOO 
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festa da ·língua ·o 17 de Maio na Quintana· 
,Tal é como tora acordado 
no Encqntr~, sob.re ~, . 

· No.rmallzac1on Lmgu1st1ca, 
celebrado recentemente en 
Compostela, quedou xa 
constituída a Mesa 
permanente da que forman 
parte represen~ant~~ de 
todas as orgarnzac1ons 
convocantes do Encontro. 

A Mesa deu a coñecer, 
en roda de prensa, a 
intención de espallar os 
obxectivos entre o maior 
número posíbel de 
entidades e organizacións 
para que s_e sumen ao .. , 
acordo, as1 como a pet1c1on 
a cidadáns e especialmente 
escolares para que acudan 
á Festá da Língua a celebrar 
o 17 de Maio en 
Compostela. 

A Mesa, da que forman parte a 
Asociación de Escritores 
(AELG) AS-PG, Federación de 
Agrupacións Culturais e AGAL, 
lembrou que xa eran mais de 
200 os profesores de língua e 
literatura galegas firmantes do 
acordo normativo, o que repre
sentaba as duas terceiras par
tes do total. Os organizadores 
da Mesa, presentes na roda de 
prensa, recordaron que a nor
mativa oficial existente era im
posta e que a unha normativa 
de base debíase chegar através 
da concórdia e o diálogo, que 
o país e nom·eadamente os es
tudantes, necesitan cada vez 
máis, pois son estes últimos 
aos que corresponde especial
mente o sofr~r unha normativa 

que~non se correspon_de co ·uso 
real. 

Negociar coas instáncias 
oficia is 

O Encontro serviu, segundo 
membros da ·Mesa, para che
gar a uns mínimos acordos 
normativos que permitan ne
gociar coas instáncias oficiais. 
Esta "liña de traballo permitira 
que en determinados sectores 
desaparecese a desculpa da . 
normativa para non normalizar 
a língua, obxectivo este último 
que seria o fundamental hoxe. 

Citouse tamén o feito de que 
os mínimos defendidos actual
mente xa figuraban na norma
tiva oficial do . ano 80 e que a 
política unilateral e impositiva 
posterior botaron abaixo. 

Ante a pergunta dalguns xor
nalistas, o representante · de 
AGAL afirmouse no acordo de 
elaboración e aplicación desta 
normativa de consenso. · 

Os portavoces da Mesa indi
caron por outra parte que a po
lítica oficial -tiña cambiado no 
tocante á normalización, pa
sando de ser unicamente re
presiva a facerse máis,permisi
va. Esta permisividade, segun
do manifestaron, pode servir 
en Catalunya óu noutros luga
res onde hai conciéncia nacio
nal, pero non en Galiza onde o 
que deberían facer os organis
mos oficiais seria potenciar o 
galega, se se quer de verdade 
re-galeguizar a nasa sociedade. 

No tocante ao ensino indica
ron que é necesárjo estabele
cer unhas datas concretas cara 

O tres de Maio saiu de Moimenta (Lugo) ...:...pátria do ~oeta Aquilino Iglesia 
Alvariño a quen este anos~ dedica a convocatória oficial do "Diadas Le
tras Galegasn - a 111 Carreira Popular en Defensa do Idioma. Na fotografia 
a edición do ano pasado na Coruña · 

Acusa ás autoridades de inoperáncia 

a normalización para· ó · prox1-
mo curso,_ até un 50% ao ano 
seguinte, etc., ~sixindo á Xunta 
que marque estes obxectivos, 
o cal iria na liña da .galegu'iza
ción integral do ensino, "en ho
rizontal e en vertical, atada Ga
liza e en todos os cursos''. 

Festa da Língua o 17 de 
Maio 

·- Tal e como tora decidido no 
Encontro, o 17 de Maio cele
brarase a Festa da Língua na
Praz.a da .Quintana de Campos- · 
tela. Pola mañá haberá unha 

. ~oncentración ·en defensa do 
uso do galega en todos os ám
bitos da sociedade. Pala tarde 
haberá unha festa coa partici
pación de diversos músicos, 
poetas, etc. Para estes actos 
chaman a asisténcia de todos 
os cidadáns e moi especial
mente dos escolares. Neste 
sentido está prevista a organi-

, zación de viaxes a Compostela 
· desde distintos coléxios de Ga

liza. 

Carreira da Üngua · 

A Mesa acordou tamén solici
tar a participación e o apoio 
para a Carreira do Jdioma que. 
este ano e por terceira vez con
-vaca a Federación de Agrupa
cións Culturais. Estando previs
to que se celebre nas distintas 
comarcas entre ó 1 e o 17 de 
Maio, dia este último en que 
culminará ·en Santiago coinci
dindo coa Festa da Língua. 

- M.V. 

Adega apresentou o· plan antiincéndios 
Adega remitiu cartas coa sua proposta de actuación 
contra os incéndios forestais a Comisión Galega do 
Meio Ambiente e á Consellaria de Agricultura e 
Ordenación do Território, iniciando asi as actividades 
para o ano 1986 neste tema e coas que se tratará de 
sensibilizar á opinión pública e denunciar a falta 
dunha política de medidas para loitar de forma real 
e eficaz. 

A. proposta de Adega para a 
lo1ta contra os incéndios fores
tais afirma na sua introdución 
que o dos incéndios "é o pro
bl.ema ecolóxico máis grave so
fndo por Galiza na última déca
da, con custes irreversíbeis no 
futuro, tanto no que respeita á 
degradación do noso meio am
biente como na perda do po
tencial económico do naso 
país" . 

. A~ .cifra~ que aporta son te
rronf1cas. 'Desde comezos dos 
anos 70 leva ardido unha su
perfí?ie . moi superior a toda a 
prov1nc1a de Pontevedra. O nú
m~r<? de incéndios supón unha 
media de 2'.700 anuais. As per
das de terra por erosión poden
se cifrar, nun cálculo conserva
dor, en máis de médio millón 
de to~el~das anuais. As perdas 
~conom1cas foron cifradas en 
.ooo. millóns de pesetas 

an!-!a1s en custes di rectos e 
md a1s de 25.000 millóns en per. ª de valor de uso·." 
tr U~s dados ao respeito ilus

aran a gravidade do proble-
enª ,~~ que nos, enfr~ntamos. 

8 nunha so semana pro-

duciron-se máis de 600 incén
dios, con 5.000 Ha. de monte 
queimadas, e na provincia de 
Pontevedra non houbo un só 
município que non sofrese al
gún incéndio. No pasado ano 
1985 o número de incéndios 
vol~pú acadar carácter de re
cora, prenderon-se rñáis de 
30.000 ha. de zona arborada e, 
pésie ás nasas recomenda
cións de vixiláncia especial 
sustentadas na campaña de 
acampadas que realizamos ao 
comezo do verán afecto u-se ·a 
espác os naturais de tan gran
de importáncia ecolóxica como 
os Aneares (protexido por lei?) 
e o Caurel. En torno ao ano 
1985 o ICONA ven de facer pú
blico . un informe relacionado 
con incéndios forestais, recolli
do parcialmente polos meios 
de comunicación de Galiza, 
onde apontaba. que "o 85 foi 
un ano especialmente mao no· 
número de incéndios rexista
dos no Estado Español, que se 
elevou , a 11.523, dos que o 43 
por cento corre~ponderon a 
Galiza, e nos que, en grande 
parte, influiron as especiais ca:. 
racterísticas meteorol.óxicas 

provocadas por unha g'rande 
oleada de calor que prolongou 
o verán até cáseque entrado o 
mes de Outubro". 

"Ante estes dados, a actua
ción dos responsábeis de aca
bar con este problema non e~tá 
á altura das circunstáncias. 
Basta comparar o número de 
incéndios rexistados en Galiza 
(o 40 por cento de todos os que 
se producen no Estado espa
ñol) e a proporción das inver
sións totais do Estado dedica
das aos incéndios que se invis
te aqui. Non abonda con cnar 
organismos para loitar contra 
os incéndios, se estes non dis
poñen dos fundos necesários 
para afrontar a . loita contra 
eles, en caso de que se teña 
realmente vontade de asumí-la 
di 'Adega no seu informe. 

Política a levar 
a cabo oontra os 
incéndios forestai-s 

Diante disto Adega propón · 1e
var a cabo unha política basea
da en catro pontos: Loita direc
ta contra os incéndios, na que 
se incluen o.s apartados . de 
"prevención, extinción -e recu
peración", ·cunha clara priori
dade no apartado de preven
ción; dotación. presupostária 
acorde coa gravidade do pro
blema; tJnha orde de priorida
de e un replantexamento radi
cal da política forestal. 

Na loita directa contra os in
céndios propoñen: a devolu- · 

ción dos montes aos viciños 
que leve aparellado o apoio 
para o seu aproveitamento ra
cional; a revisión dos précios 
da madeira, que son os mes
mos que hai trinta anos, e a in
vestigación de posíbeis intere
ses especulativos. 

Como medidas concretas si
nálase a limpeza. dos mont,as, 
desbroces, cortafogos axeita
dos ao lugar, introdución de 
gando, etc. 

Tamén se propón educ;:ar aos 
galegas explicándolles a rela
ción que temo!? co bosque. 

No tocante ao aspecto da ex
tinción, Adega propón unha 
rede de vixiláncia axeitada. 
Aproveitamento do Exército e 

·da Garda Civil e a instalación 
de torretas; mellara dos acesos 
e contar con pontos de água 
nos montes. Tamén pede que 
.se dote aos concellos de gru
pos de· pronto auxílio con ma
terial axeitado, parque móvil -
con coches-bomba, etc., fun-

. cionando dunha forma manco- . 
mu nada. · 

Esixen tamén -;a recup~ración 
do monte cunha consigna cla
ra: "árbore talada ou queimá
da, árbore plantada". 

Por outra banda Adega pede 
unha dotación presupostária 

· aco~de coa gravidade do pro
blema, e coas perdas económi
cas --directas e indirectas-
que implica. · 

Pero estes recursos deberán 
ter unha orde de prioridades 
que Adega cifra no valor ecoló
xico das masas forestais e o 

perigo de erosión~ 
Ao mesmo tempo que se im~ 

plantan as medidas anterior
mente expostas pédese un re
plantexamento da política fo
restal segúida · até hoxe, que 
pase a centrarse nas espécies 
nobres e na recuperación e 
protección das r:iosas masas.fo
restais autóctonas. Este replan- · 
texamento da política forestal 
implicaría o ditamen dunha "lei 
de protecCión de masas fores
tais autóctonas"; a realización 
dun inventário que permita co
ñecer a situación realmente 
existente; a constitución dun 
banco de patróns xenéticos de 
calidade; a promoción da in
vestigación e produción de es
pécies nobres, a repovoación 
con árbores destas característi
cas e a promoción destas plan-
tacións. -

-Adega pede ·no remate deste 
informe que ainda non foi con
testado pota Administracrón a· 
criación dun Servício ·Forestal 
Galega que seria quen centrali
zase todas estas actividades. 

Ao mesmo tempo Adega 
anúncia a realización de confe
réncias e mesas redondas so
bre o tema dos incéndios, na 
que. participen persoas da ad
ministración, labregos e Ade
ga, a. prox_ección de audiovi
suais e videos así como a zorza 
de piñeirais; acción simbólica 
que tivo lugar por prim~ira vez 
o día 10 de Maio en Cacheiras, 
perto de Compostela. 

A.E. 
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VI SemaRa de Psicoloxia de G~liza Dous 
estudantes 
·expedientados 

conectara Faculdade CO . traballo -diário 
- • < - ' - - • \ • 

Os militantes de Estudantes . 
Revolucionários · ~alegos 
(ERGA) Xosé Manuel Carballi
do e Bernardo Valdez foron ex
pedientados pola dirección do 
Centro ·de Ensinanzas Integra
das (CEI) d~ Vigo, ón~e realizan 
os seus estudos. O motivo, se
gundo a dirección, é o de p-egar 
carteis. 

lncoouse este expedente uti
lizando uns estatutos do centro 
da época franquista (ainda con
servan o membrete) que xa ti
veran que ser· derogados· hai 
tempo. · 

O co'nflito entre a -Dirección 
do Centro e os alunos xa em
pezou hai tempo. Xurdiu candó 
empezaron a aparecer carteis 
de ERGA pendurados do ta
boeiro de an_úncios .que, siste
maticamente, eran retirados. 

Os alunos, en vista_ da situa
ción decidiron pór os carteis á 
entrad.a da biblioteca (como 
ócorre na maioria dos centros) 
pero tamén aqul, non ben .eran 
colocados, a dirección daba a 
órde oportuna de que·foser re-

Na semana do 21 ao ·25 de -
Abril, celebro.u-se na Sección·. 
de Psicoloxia da Faculdade de 
Filosofia e CC. da Educación, a 
VI Semana de Psicoloxia de 
Galiza, baixo .o título xenérico 

' de "Mode.los Asistenciais en 
Saúde Mental", organizada 
pola Comisión· Aberta de Estu
dantes de Psicoloxia. Estas xor
nadas están émarcadas dentro 
dunha xa pequena tradición co
·mezada no 1979 polos .estudan
tes de Psicoloxia, con temas ta
les como sexualidade, drogas, · 
a família e Psicoloxia e poder1 

O programa desta VI Semana 
estivo composto por sete con
feréncias, unha mesa redonda 
e catro películas: ' 

Conferéncia's: . 
-"Modelo . comunitário de 

asisténcia á saúde mental · in
fantil"; por J. Luis Pedreira, Di

.· rector do Centro de Saúde 
Mental Infantil de Avilés. · 

-"Psicanálise e Institución", 
por Fernando Márquez, Direc
tor do Centro de Saúde Mental 

·- Infantil do Concello da Coruña. 

-"Os hospitais psiquiátricos 
e a saúde mental", por Ramón 
Muncharaz, f"T)édico psiquiatra, . 
despedido do -Hospital Psiquiá-
trico de Conxo. · 

-'"Psicopedagoxia e saude 
mental: un enco'ntro posíbel ",: 
por Miguel An_xo García, psicó
logo do Servício Psi~opedagó-

. xico municipal de As Pontes. 
-"Psiquiatras e .saúde men

..-tal. .AS-isténcia ambulatória des
·de. os hospitais psiquiátricos", 
por Alexandro Torres, psicólo
go do Hospital Psiqu_iátrico do 
Rebullón: 

'Mesa: redonda: 
-"Modelos asistenciais en 

sau_de mer:ital". 
Películas: ' · 
-Frances 
-A Laranxa Mecánica, de 

Stanley Kubrick. 
-Alguén voóu sobre o niño 

qo cuco, de· Milos Forman. 
Os bbxectivos desta Semana 

de Psicoloxia ·foron princ_ipal
mente dous: 

p~i!o disto, os conferenciahtes 
criticaron aspectos tales co1110 
o tratamento dado aos pacien
tes en Hospitais Psiquiátricos 
como o de Conxo, o domínio 
destes hospitais por parte do 
estamento médico e o seu ca
rácter pechad~ que se opón a 
calquer cuestiona mento inclu- · 
so de ,parte dos médicos e psi
cólogos que ali traballan. Ta
mén se puxo de manifesto 0 
solapamento existente entre 
se.rvícios dependentes de dis
tintos , organismos públicos, 
que levan a un exceso de afer-· 
ta asistencial nalguns eidos da 
saúde mental e unha falta im
portante dela neutros. 

Como alternativa, propuxo
se a dinamización das relacións 
entre Servíci.os Sociais, hospi
tais e escolas -no ámbito da · 
saúde mental infantil-; a im
plantación de servícios asisten
ciais dentro da comunidade, e 
a- introdución da Psicanálise 
dentro dos Centros Asisten
ciais, asi como o desenrolo da 
asisténcia ambulatória. 

tirados. · 
En vista da persi~téncia da 

actuación da Dirección-do Cen
tro, os representantes_ -dos al u
nos entrevistáronse co Xefe de 
Estudos, ao. que lle fixeron· sa
ber que . a postura que estaba 
mantendo era antidemocrática 

-" Asisténcia e saúde mental 
i~fantil", por Federico Menén
dez, psiquiatra da U-nidade de 
·saúde Mental do INSALUD-Co-

Dunha banda, conectar·· á Fa
culdade, e en concreto _á Sec
ción de Psicoloxía, co traballo 
que ·psicólogos e psiquiatras 
están a levar a cabo fora da 
mesma no eido da Saúde Men
tal. Neste senso amosou-se por 
·exemplo, a faJta de formació'n 
recebida polos estudantes- de 
Psicoloxia nalgunhas tendén
cias tales com<? a psicanalítica, 

que moitos psicólogos están a 

E de destacar, por último, 
que a meirande parte dos profi
sionais que participaron nesta 
Semana de Psicoloxía, están 
traballando en Galiza, polo que 
as suas conferéncias oferece
ron unha ampla visión do que 
se está a facer hoxe a respeito 
da Saúde Mental no noso país. 

. ruña. , 
- "Técnicas terapéuticas:\ a 

sua eleición verbo do paciente 
· e a institución", por Manuel G. 

(pasa á páx. - ~3) 

Fernández Blanco, psicólogo 
da Unidade Saúde Mental do 
lnsalud-Coruña. 

-·A CORUNA 
Día 11. A CORUÑA 
TEATRO 
Convenio Compañía "Luis Seoane". 

Día 12. A CORUÑA 
CINE . 
"Le Bourgeois Gentil hombre", de Roger Coggio. 
Alianza Francesa. · ' . 

Día 13. A CORUÑA 
POESIA 
Ciclo Novos Poetas. Golectivo Edral . 

Día 14. BETANZOS 
CONFERENCIA . 

,Ciclo "Palabra viva da Galiza'', por Paco Martín, 
Manuel-María, Francisco Rodríguez. Letras 
Galegas. -

Día 14. A CORUÑA 
CONFERENCIA 
Pr.esentación da revista "A Nosa Terra", dedicada a . 
Castelao ·e Bóveda. 

Día 15. CARBALLO 
CONFERENCIA 
Ciclo "Palabra viva da-Galiza", por Ursula Heinze, 
X. Seoane, F. Pillado M. Letras Galegas. 

Día 15. O BURGO 
TEATRO 
"¿E vostede como se chama?" , por Escala 
Dramática Galega, de Vigo. -

Día 26: A CORUÑA 
CONFERENCIA . 
"La Coruña y . e1 reglamento de éomercio ljbre 
1778", por Ana-María Martínez Ramón, profesora 
da Universiclade de Córdoba (Argentina). . 

Día 29. A CORUÑA 
FOLKLORE . 
Orfeón Berriotxoa, de Elorrio. 

Día 31. BETANZOS 
FOLKLO~ _ 
Orfeó_n _Berriotxoa, de Elorrio. 

Día 13. PONTEDEUME 

CONFERENCIA 
"Palabra viva da Galiza", por C. Casares-,.M. 
Forcadela, F. Senén. Letras Galegas. 

Día 14. AS PONTES 
CINE 
"Rebeca". 

FER ROL 
Día 15. FERROL 
TEATRO -
"A raposa,de Kafka", por Troula. Ciclo: ''Xoves 
Teatrais". Ateneo Ferrolán. 

Día 23. FERROL 
POESIA , 
"Lem.brando a Castelao", por Laura Pérez Landeira, 
Joaquín Lens. _ 

Día 24. O COUTO (NARON) 
MUSICA 
Orfeón ·Terra a Nosa. 

LUGO 
Día 11. SOBER 
MUSICA 
Coral Ecos do U1la. 

Día 12. LUGO 
CINE 
Ciclo Hermanos Marx: "Una noche en la ópera". 
Caixa-Axuntamento. · 

Día 12. LUGO 
EXPÓSICION 
Exposición Homenaxe a Castelao. 

Día 13. LUGO 
CINE 
Ciclo Hermanos Marx: "Un día en las carreras". 
Caixa-Axuntamento. -

Día 13. VIVERO 
CONFERENCIA . . 
-Ciclo: "Palabra viva da Galiza", por Paco martín, 
X. Rz. Barrio e Xosé María Dobarro. Letras 
Galegas.-

Día 14: LUGO 
CINE . 
Cine Hermanos Marx: "Una tarde en el circo". 
Caixa-Axuntamento. · 

Día 14. CHANTADA 
CONFERENCIA . 

·Ciclo: "Palabra viva da Galiza", por X. Alcalá., F: 
Salinás, M? Xosé Queizán_ Letras Galegas. 

- utilizar no seu traballo diário' 
cos pacientes, asi como a vir
tual ~nexisténcia de clases prá
ticas durante a carreira. 

Doutra banda, trataron-se de 
presentar as alternativas exis
tentes hoxe frente ao sistema 
manicomial imperante. A res- C.A.E.S. 

Día 15. LUGO 
CINE . 
Ciclo Hermanos Marx: "El hotel de los líos" . Caixa
Axuntamento. 

Día 16. LUGO 
CINE . 
Ciclo Hermanos Marx: "Los Hermanos Marx en el 
Oeste". Caixa Axuntamento. 

Día 17. CERVO 
MU SI CA 
Orfeón de Mondoñedo. 

Día 17. MUIMENT A 
· MUSICA 
Saraibas. Día das Letras Galegas . Hornenaxe a 
Aquilino Iglesias Alvariño . 

Día 20. LUGO 
CONFERENCIA 
"Pascual Veiga", por Femando López-Acuña López . 
Club Valle-Inclán. · . 

Día 24. CHANTADA 
EXPOSICION 
"Galicia por dentro". Fotografías Federación Galega 
de Espeleoloxía. ' 

Día 28. OURAL (SARRIA) 
TEATRO 
"E alumou pra 'Si", por Grupo Teatro Escuela de 
Maxisterio. 

· Día 30. LUGO 
MU SI CA 
Orfeón Berriotxoa. Caixa-Axuntamento. 

SANTIAGO 
Día 15. BOIRO 
CONFERENCIA 
Ciclo: "Palabra viva da Galiza", por Carlos Casares . 
X : Rz. Barrio e Eduardo Gutiérrez. Letras Galegas. 

Día 16. ARCA 
TEATRO 
Mago Fan-Fú. 

Día 17. SANTIAGO 
CONFERENCIA 
Mesa Redonda: "Aristóteles y · la Filosofia · 
Moderna". Facultade de Filosofia. · 

Día 18. ORDES 
MUSICA I ' 

, Coral Polifónica Liceo de Noia. 

Día 18. TRAZO 
MUSICA · 
Agrupación Folklórica "Cantigas e Agarimos". 

Día 18. PONTEVEA 
MUSICA 
Agrupación de Danzas e Gaitas ' No o Tempo". 

Día 19. SANTIAGO 
EXPOSICION 
Matilde Reinosa , e maltes e esculturas. 

Día 19. SANTIAGO 
EXPOSICION 
Manuela Díaz óleo . 

Día 19. SANTIAGO 
CINE 
"O Home do Carrito"_ Cine Club Cario Varela. 

Día 20. SANTIAGO 
TEATRO 
"A Bol iña Máxica". C ía. do Atlántico. Martes 
Teatrai (Xunta-Caixa). 

Día 23. SANTIAGO 
MUSICA 
Recital de Guitarra . Alumno n ervatorio de 
Mú ica de Santiago. 

Día 24. SANTIAGO 
CINE 
"La Guerra de los Botone ". Cine E colar. C-:mcello 
de Santiago. 

Día 26. SANTIAGO 
CINE 
"Coronel Redi". Cine Club Cario Varela. 

Día 27. SANTIAGO 
TEATRO 
"Alh Kharallo Light' '. Máscara 17. Martes Teatrais 
(Xunta-Cai~a). 

OURENS8 
:'?,;,. 

Dpa 8. OURENSE . . ' 
CONFERENCIA . 
"Castelao a través de su historiografía artística 1908-
1936", por M.ª Victoria Carballo-Calero Ramos. 

Día 16. VERIN 
TEATRO .-
"Otlo ó Piollo King-Kong", pola Compañía Cantel. 

Día 25. RIBADA VIA . 
TEATRO , _ 
"A larva furiosa"; pola Compañía Luis Seoane. 
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AS LETRAS E AS ·PERSQAS DEBEN SER SEDUCTORAS, C~TIV AS, FROITO ~CAUSA DUN. 
TRABALLO QUE EXCITE E QUE REMEXA O REP~O. SO DO REP~O _PO~E NACER 
A PERSOA iNTEGRA, A UTERATURA TODA, A PATRIA SULAG~A .. QUIZA POR ISO OS . 

EROS E AILANTOS 
MIGUEL A. FERNAN-VEUO 

1 

A 
primavera chove 
nos meses flori
dos que deseen 
ao verao. Unha 

frescura doce e perfumada 
de ria vai no vento e entra 
no corazón momo e redon
do dos montes. A chuva é 
lenta como un beixo en to
dos os ocos femininos da 
paisaxe. No céu, húmido e 
brando, hai unha claridade 
láctea, pausada e estendida 
como un imenso corpo 
diurno e diluido de lua. No 
fecundo e pulsante litoral o 
Atlántico alza un soño de 
escumas, praias rosadas, 
verdecentes illas, ondulan
tes sereias, peixes de carne 
branca de dourados sabo
res, maruxias espesas 
como de mel salgado que 
ultrapasan o sexo delicado 
da morte. O Atlántico, un
has vezes nídio e constante 
como unha fronte ancha de 
luz e navios brillantes, ou
tras embazado en finas lá
minas de nevoeiro crepus
cular e cálido, deixa sentir 
en nós a sazón altísima e 
antiga do tempo. 

O Mestre de Trasalva fa
lava da " chamada do 
Atlántico" como unha lei 
no decorrer da paisaxe ga- -
lega. O Atlántico ''gobern~ 
os procesos e as formas 
da paisaxe. Galiza, di-nos 
Otero Pedraio, non se pode 
imaxinar espida da tona ve
xetal que a cíngue. E fala, 
coa poética precisión, dun
ha pe/ sensitiva, nós diría
mos tamén sensual, que 
cobre o noso país. 

11 
Un país húmido e verde, 

saudoso e matriarcal, fisté
rrico e atlántico, por forza 
ha-de ver-se tamén repre
sentado e penetrado de 
xeito especial e singular 
polo erótico, polo sensual. 
Ha-de dar conta disto a sua 
cultura pasada e presente, 
a realidade en substrato e 
en sabor vital que nos ro
dea incesantemente. 

A fluéncia e influéncia do 
erótico na cultura galego
portu~uesa percebe-se 
a~rav~s da arte (poética, 
):>1ctónca, escultórica), da 
etnoloxia e antropoloxia 
(formas, ritos, condutas, 
cost~mes) e do próprio 
sentido da vida e do indiví
duo que ven condicionado 
P~!o clima, a paisaxe, a es
piritu alidad~ panteista, di
gamos, a atlantaneidade. 

Otero Pedraio enúncia un 
"sentido da hatureza todo 
Penetrado dunha mitoloxia 
de sentimento amoroso". 
Esa cosmovivéncia amoro
sa, étnica .e poética, que 
traduz e~ocións de paisa
xe, estetrcamente huma-

. n~s, en literatura erótica de 
ªta c.omplexidade simbóli
c~ e f.iña. sens~bilidade é xé

. nio .. ind1scutível da nosa 
P~e~ica galego-portuguesa 
clasica e contemporánea. O 

mar, o rio, a fonte, o cervo, 
a água ... son símbolos que 
transparentan (ou deven 
transparentar) o resultado 
estético dunha pulsión eró
tica e primitiva, tan arcaica 
como actual. 

Sen necesidade de reco
rrer a crítica psicanalítica 
nen a Lou Andreas-Salomé, 
vexamos este texto de 
Joam Zorro: 

Pela ribeira do rio 
salido 
trebellei, madre, con 
meu amigo: 
aamor ei migo 
que non ouvesse ! 
fiz por amigo 
que non fezesse. 

Ou vexamos, entre tan- · 
tos outros -mostras de 
eros, indivíduo e natura-, 
estoutro de Airas Nunez: 

Ouen amores á _ 
como dormirá, 
aj, bela frol? 

Ou vexamos, senón, e xa 
na lírica popular contempo
ránea, esta pequena xoia, 
entre mil, do noso canti
gueiro: 

¿Non te acordas, 
miña rula, 
daquela noite -de 
vran? 
Ti mírabas prás es
trelas 
e eu para as erbas 
do chan. 

Se ben poderíamos enca
drar estas mostras escolli
das case ao azar e outras 
muitas no que Elias de Te
jada chama "saudade eróti
ca", unha sorte de "diálogo 
que funde a la hembra con 
el varón"; e que é própria 
e específica da nasa cultura 
lírico-pánica, ternos que 
afirmar tamén que existe 
unha realidade intencional 
anterior, unha iluminación 
sexual prévia que como ex
periéncia primitiva traduz a 
linguaxe lírica o próprio 
pensamento e acción eróti
ca. E isto, para nós, é un 
rasgo mais --desvios pris~ 
cilianistas incluidos- dun
ha atlanticidade, ademais 

de espiritual, material; . dun 
pensamento erótico pecu
liar que, feito palavra e car
ne, como forma de ser vi
venciado, medieval e mo
dernamente, vai cori toda a 
paisaxe e simboloxia inclui
das non só a "morrer al 
mar" como o cervo ferido 
de Pero Meogo senón a re
suscitar nel feito eros ,cele
brado e cantado ágora por 
Martín Codax: "E banhar
nos-emos nas ondas!". 

Recentemente, Basilio 
Losada, nun artigo-prélogo 
a un livro de poemas, cita
va como notas distintivas. 
dunha sexualidade (erotis
mo) galega, despois de 
afirmar a existéncia dife
renciada da mesma, 

DISIMULADOS PROPULSORES DO ·ESTABLECIDO TIµIGAN SEMPRE CON ELES A SUA 
MENSAXE ESTERILIZANTE DISFARZADA DE PULCRITUDE. PLENAS, ACTIVAS E_SEN-
SUAIS CONSTRUIREMOS O MAIO FUTURO. . 

pontaneidade, a faltá dun
ha conciéncia de culpa, o · 
íntimo respeito 'polo goce 
da sensu-alidade e os seus 
símbolos e a capacídade · 
para transferir a expresión 
destes -dado"s a unha sim
boloxia lírica. Ainda · mais; -
neste artigo -'por certo, ti
tulado "A brancura de 
Eros" - Basilio losada, 
atendendo a unha com
prensión simbólica da reali
dade -desvios panteístas 
incluidos, digo eu-, apon
ta tamén que en Galiza. se
ríamos meqievais no uso e 
na expresión do erotismo. 
Medievais e modernos, 
digo eu; precristiaos e des
cristianizados. 

-
1 

111 ser galego que ten inúme-
"O 'erotismo e insepará- ras manifestacíóns na cul

vel da linguaxe e, en conse- tura e na arte. No entanto, · 
cuéncia, é· cultura, histó.,. .-.poderíamos faíar tamén de 
ria". Estas palav.ras de Oc- · determinadas condutas so
tavio Paz abondan pór si só ciais (sobretodo a permisi
para apoiar todo o anterior- vidade erótica no meio ru- -
mente dito. Eh Galiza, na ral) que denotan unh_a clara 
poética e na arte galegas, predrsposieión dos nosos 
pervive URha secular tradi- COrazóns ·as Chamas doces 
ción erótica de linguaxe, un e· húmidas do Eros atlánti
sentido de criación perma- co, qúe non en vao xa para 
nente e tensional, un liris- Platón tiña "figura líquida" 
mo nostálxico que sintoni- o deus grego. 
za coa "carne e os senti-

dos", un alento crepuscul~r 
sempre a se avivecer nun
ha espiral voluptuosa,, un 
expresionismo sensual1za
do que nasce das mais ínti
mas fibras do ser. 

Respostava . -a galego
portuguesa- Eugénio de 
Andrade, a unha pergunta 
sobre como se insería a sua
poesia na tradición, de~
pois de recoñecer que mer- . 
gullava as raizes en Pero 
Meogo, Martín Codax e 
Joáo Zorro: "Como estran
har-se que, entre nós, táo 
frequentemente ·a melodía 
do homem seja a melodía 

. de Eros?". Tamén o escri
tór bretón Ernesto Renán 
afirmava: .· "O amor é en 
nós un sentimento tenro, 

IV · 
Galiza rexurde, impara

velmente, éheia de paix-On 
oteriana, no 1'fin de siecle". 

"Toda arte é erótica", di·
xera Adolf ~oos en Viena ·a 
comezos de século. luis 
Seoane falou, tímidamente, 
dun atlanti!:?mO romántico 
na arte galega, comuri ta
mén a outros pais~s atlánti
cos. Xosé Antón Castro tala 
dunha -.[!Ídia expresión 
atlántica na arte galega dos 
oitenta. Carlos Oliveira es
creve, centrando-se no 
noso pafs, sobre o atlantis
mo no discurso estético oc
cidental. A "vis erótica" re
nova-se e medra como un 
corpo adolescente e ince- . 
sante. Como nun formoso 
poema erótico de Rodrí
guez Fer, "Galicia esperta 
en min e nace Venus" .. 

Erós e Atlantos é unha 
sensibilidade de hoxe inti- . 
mamente . comunicada coa 
tradición. E a plenitude da 

- fondo, garimoso, _mellor 
que unha paixón. E unha 
vol(lpia interior que ensu
me e mata". 

' natureza e do espírlto no
sos. Esta nación,éuropeia e 
atlántica vibra eternamente 
co mar e identifica-se amo
rosamente coa terra. "Os 
montes son redondos 
como peitos de muller", es
crévia Castelao. E no mes
mo "Sempre en G~liza'> 
Castelao, con palavras ate1-
gadas de mar e amor, di: Pensamos que ese erotis

mo, individual e socioloxi
zaqo, ainda que en grande 
parte il)consciente ou laten
te ou alienado, é unha mar
ca distintiva e profunda do 

"O mar tolea de carraxe 
cando non o deixan pene
tra"r na terra; pero cando 
entra, quédas~ adormecido 
no leito das rias". -

Er:os e Atlantes. Abonda. 

Xúlio Gaioso 



"SUSANA" 
X. C. PEREIRA MARTiNEZ 

O
, pub - estava 

cheio, · como 
sempre: .o 
fume mesto do 

tabaco dibuxava .eva
nescentes calcamonias 
no ar ao misturar-se cos 
reflexos inxeis da luzes 
vermellas que semella
van estar en voluptuosa 
sonoléncia. As beiras, 
nos cómodos sofás, al
gunhas parellas conver
savan, mentres outras 
iniciavan o rito case 
e-sotérico da mútua 
compracéncia, que · a · 
maioria das veces leva
va a unha rápida e de
sesperante auto-satis
facción no retrete. 

_ . Henrique achegou-se_ · 
a barra e pediu liln co
ñac. De vagar, sen ne:q.
gun interés especial, 
ollou ao seu redor. Os 
rostas de sempre: Lois 

· e Uxia, que tiveran que 
facer unha súpeta viaxe 
a Oporto- por mor dun 
erro de cálculó, beixan
do-se sen ' acougo na 
mesa da esquina; Anxo, 
o poeta a procura de 
editor, homosexual mili
tante, cun novo compa
ñeiro loiro, falando ani
madamente; Andrés e 
Maria, aquel matrimó
nio co que xa fixeran 
tríos todos os clientes/ 
as do pub, incluido el, 
erguían-se para sai,r ... 
coño, que surpresa, se 
saian con Paco, ese que 
dician que era do Opus! 
Havia outra xente qu~ 
non coñecia. mais que 
de vista. A mesma ruti
na de sempre, pensou, 
mentres botava un .gro- . 
lo e collia a "Guia del 
ocio" para ver a carte
leira cinematográfica. 
Home, no cine "Lugo" 
botavan "Ran" de Kuro
sawa! Falaran-lle mui 
ben dela. E xa estava 
decidido a ir-se cando 

· viu entrar a unha moza 
que nunca acordava ver 
no pub. Morena, atracti
va, sensual. Ela ·sentou
se na barra perto del e 
mirou distraída a táboa 
de anúncios do local. 
Henrique notou un per
fume indéscifrável que 
emanava dela e que lle 
producia unha sensa~ 

ción agradável. Ollouna 
de esguello. Ela volveu
se para pedir a consu~ 
mición e' surprendeu a 
Henrique. Mantiveron 
as miradas longo tem
po. Que ollos ~rises ! 

Fosforecían na penum
bra, producindo unha 
impresión de profundi
dade, de imensidáde, 
de mundos · telúrícos. 
Henrique; acostumado 
a tratar e a deitar-se 
con muitas mulleres,. co
mezo-q. a falar. Pensou 
para si que xa a tiña li
gada. V aia noite que lle 
agardava! ' 
· Xa ·estavan recollen

do no pub. Henrique e 
Susana, que asi se cha
mava a moza, sairon, · 
collidos das mans, bei
xando-se. 

O apartamento de Su
sana era mui confortá
vel, cunha decoración 
mistura de Xapón, Per
sia e EEUU. Cando ela o 
invitara a subir, Henri
que non pudo evitar 

'imaxiná-la nua, pletóri
ca, entregada. E unha 
forte erección te:p.tara 
de rachar _a entreperna 
do pantalón. Agora, na 
habitazón, perante un 
leito con cobertor de 
seda negra, coas pare
des ateigadas de cadros 
con cenas luxuriosas de 
.tuda caste, Henrique 
debezia. Mas Susana 
semellava non ter presa 
e ofereceu,-lle de beber 
inentres ía ao baño. 
Henrique bebeu o cóc
tel de cor -...verde de va·. 
gar é recostou-se no lei
to. 

As raiolas do sol fa
cendo-lle - caricias no 

. rosto espertaron-o. Mas 
cando ia restregar-se a 
face, notou que non po
día mover as mans. Es-

. tava atado, de costas ao 
leito, de pés e mans, 
nuo. Unha terrível mis
tura de excitación e pá
rµco bombardeava o seu 
cráneo. >Non sabia o que 
lle estava a acontecer. 

' . 

A B.<lL.A-l<<l~ 
Calros Silvar 

Por que estava atado? E 
Susana? Tentou recor
dar... a invitación... 0 

baño ... a bebida ... A be
bida! A bebida tiña dro
ga ... seguro ... pero ... por 

· que estava ataao ao lei
to? Susana.:. Susana!! 
-berrou-· tentando 
soltar-se as ataxentas. 

Como se o berro a 
convoca-se, Susana en
trou na habitazón. Esta
va nua e levava nunha 
man un látigo e na ou
tra un frasco cunha es
pécie de pomada. A sua 
beira, un - inerme can, 
quizais un mastín. "Su-· 
sana" :_musitou Henri
que, que non a podía 
ver- cando unha quei
mante lategada dibu
xou unha liña de san
gue no seu lombo. Hen
rique cuspiu un deses
perado berro de - dor, 
que foi encadeando; a 
mitros que proferia a 
cada lategada. Susana 
ria. O can ladrava. Hen
tj.que sentía-se esvane
cer en ondas de sofri
mento· e xa anceiava 
morrer cando as latega
das cesaron. As suas 
costas eran un xeroglífi
co sanguiñento. Susana 
achegouse a el e come
zou a lamber o sangue 
das feridas. Henrique 
tremía de terror e pra
zer. ·susana beixava cos 
seus lábios m~llados de 
sangue nas orellas, _no 
colo, na calúga, nos om
bros de Henriqu·e, men
tres cunha man, untada 
na pomada que traía no 
frasco, frotava o cu de 
Henrique. Este sentiu 
como un-f:ci.o agradável 
sulagava o seu esfínter, 
os ovos, o pene e como, 
logo, algo ríspido lam
bia tuda esa zona. Era o 
can ~e, en celo, por-

'. 

que a pomada _cheirava 
a seKo de cadela, · pasou 
de lamber a montar a 
"Hellrique por detrás. . 

Aquela cousa ag"liza
da e longa furava alou- , 
cada o cu de Henrique. 
Susana seguindo a lam
ber e a beixar. O can bo
quexando frenético. 
Henrique horrorizado 
pero gozando de cada 
penetración. Susana 
que achega o seu sexo 
aos lábios de Heririque 
e mexa-lle neles. Henri-

. que cuspindo. O can. 
acelerando o coito. Hen
rique cuspindo de noxo 

·pero gozando coa pene
.tración do animal. Susa
na collendo a cabeza de 
Henrique e obrigando
lle a facer-lle un cunilín-

, gus no sexo embebido. 
Dar nas costas. Sexo ar
den do. Susana frotando 
os lábios do sexo na 
boca de Henrique. Este 
saca á. l,ingua e lambe, 
desesperado, con noxo, 
con repugnáncia, con 
desexo, con paixón. Es
tatus de macho esque
cido. O can estala no cu 
de Henrique. Líquido 
visgoso dentro do.recto. 
A lingua percorrendo a 
vaxina ·de Susana, be
bendo a mistura de me
xos e fluxos. Un bulto 
dentro do recto. O can 
que acouga. Henrique 
pecha- os ollas e lambe 
con fruición. E chega o 
seu orgasmo. E Susana 
afasta-se e desata-o. O 
can pegado.. detrás. Su
sana, coa boca ainda 
con .. sangue, chupa o 
pene vernizado de se
men, oferecendo-lle de 
novo o sexo a.Henrique, 
que segue a chupá-lo 
apaixonadamente. Su
sana deixa o pene e 
xunta a sua boca cheia 
de sangue e esperma 
coa de Henrique, e de
~oran-se as linguas. O 
can separa-se, esgota
do. Henrique e Susana 
revolcando-se lascivos, 
cravando el o pene con 
forza, apretando-se 
roáis forte ela, morden
do-se salvaxemente. 
Orgasmo simultáneo. 
Habitazón con arrecen
do a semen, a sangue, a 
mexo, a fluxo. Canseira. 
Henrique e Susana re
pousan voluptuosos. 
Durmen. 

Henrique esperta. 
Non está Susana. E a 
sua habitazón. Foi un 
soño. Na saba, unha 
grande mancha de se-

-men. 

'POR DERRADEIRA 
VEZ ... ' 

A. J. VIDAL VOUCON 

A
s dez da noite. 
Sempre eram as 
dez da noite. Ca-

• minhar a aquetas 
horas polas desertas roas. 
Ainda tremiam os meus ou
vidos .devido ao contínuo 
machaqueo da máquina de 
escrever. As instáncias a 
milheiros nom faziam mais 
que encher a mesa por tu
dos os lados. A luz brete
mosa das farolas em esse 
meio anoitecer primaveral 
nas roas d' A Coronha for
mava umha ténue coroa de 
luz branquecinha sobre a 
minha cabe9a. 

Já mo tinha dito o médi
co: tanta tensom incontrola
da ia terminar comi~. Se
guro que si. Aos meus qua-

- renta anos nom podia (de
via) levar aquel regime de 
vida progressivamente mais 
aburguesada que cambiara 
radicalmente em tam só 
vinte anos ... Já havia vinte 
anos!!! 

O que mais raiva me pro
duzia era a soledade, sem
pre a mesma soledade sem 
possibilidade para desaf ogo 
algum. Mas hoje tinha que 
ser distinto. 

Dim um rodeio, e de ca
minho para a minha casa 

· Alvaro de la Vega 
passei pola roa do Papa
gaio. A Petra estava empre 
ali, na porta. A face sem 
expressom algumha, sem
pre o mesmo sorriso for9a
do que me f azía sentir como 
um neno a piques de deso- · 
bedecer as ordens mais sa
gradas de seu's pais. 

As velhas escadas com 
passamanes de mármore es
ta vam cada dia mais velhas; 
mas podía que o cada vez 

mais velho for eu. O quarto 
da Pet:!a estava cheio de bo
necas loiras com tren9as 
longas, eram como feiti9os 

· umha das manifesta9oes d~ 
sua delicada inocencia na 
realiza9om minuciosa e 
muitas ·vezes apurada do 
reiterativo quefazer diário 
da sua profissom. 

De· um quarto pequeno 
que estava a máo direita· su
bindo as escadas saía um 
mo90 de vinte poucos anos 
seguido de .umha rapa9a 
(nom a conhecia, devia ser 
nova) espida que enxugava 
a boca mentres contava os 
cartos apuradamente (um 
cliente dos de "trabalho rá
pido"). Petra fechou a por
ta; sentei-me na cama des
feita e arrecendente e come
cei a desvestir-me lenta
mente mentres ela colocava 
em umha velha gramola o 
velho "Luna de miel" da 
Laso. Achegou- e-me, coas 
suas máo sobre os eus 
ombros· acostou-me sobre a 
cama mentres que ia sacan
do docemente a pouca rou
pa que já levava. Quando 
rematou de me desabotoar a 
camisa e de me baixar as 
cal9as, quitou-se aquel cur
to vestido de seda vennelho 
que eu mesmo lhe regalara 
havia já vários anos, e apri
sionou o seu quente carpo 
sobre o meu ... 

Durante bastantes minu
tos (a velhez ia pesando) a 
fyiq:om foi continuada 
mentres os lábios, as pernas 
e os bra90s lutavam por ata
par algo que come9ava a 
tardar, até que por fim 
umha viscosidade gris inva
cliu o último suspiro de Pe
tra fazendo-a desmoronar
se sobre um lado da cama: 
a batalha derramadora do lí
quid6 vital rematara ... 

Pa sou muito tempo, tal
vez demasiado. Acaróm 
minha notava o lene dormi
tar de umha companheira 
fiel e fugaz ao longo de 
muitos anos. Glórica Laso 
já nom soava polo que o 
di co rangia na velha gra
mo1a. Um cheira gui ento 
urgia por entre a ábanas 

revolta . Colhirn da mesin
ha um "Pitilho", acendim
no lentamente deixando 
marchar o fume pouco a 
pouco. Recostei-me miran-

' do para o teito ao temp~ 
que fechava os olhos mm 
repousadamente: para mim 
nom dariam mais as dez da 
noite ... 

("Se DeJJS existe, está no 
sexo." Luís Eduardo Aute). 
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·ALíCIA 
UNO BRAXE 

I 

A 
doce Alicia, {>osui
dora dunha exube
ráncia en · exceso 
suxerente para a 

sua idade, era o único consolo 
nos últimos anos do seu avó. 
Cuidaba-o, lavaba-o, daba-lle 
de comer e d~sfacia-lle .ª 
cama nas frias no1tes do Bálti
co. Ao comezo non cría o que 
vía. Mais as suas "visóns" in
tuitivas viñeron amosar-lle 
que verdadeiramente a sua 
neta era dona dun ventre 
quente e c~paz de e_spertar 
paixón domuda do ant1go es
tudante de debuxo. Cando 
Alicia esbaraba polo seu leito , 
Rotwang Brahe, lembraba os 
seus apontamentos, un tanto 
atrevidos, que lle costaran a 
expulsón da .Academia de Ar
tes de Dantz1g. 

Logo dos primeiros deva
neos con Alicia, Rotwang ma- · 
nifestou a sua preocupazón, 
temeroso de que do xogos 
proibido de ambos na cese 
un ser "anormal". Alicia tivo 
que instruir ~o eu_ a~ó en ma
téria de anuconce1zon. Supe
rado este pequeno contratem
po na relazón afectiva da pa
rella, os xogos foron a mais e 
o ritmo de coitos comezaba a 
ser dunha frecuéncia alarman
te . O vello comezou a enfra
quecer e a non sentir ganas de 
comer. Mais e tes dous feítos 
foron contrapoducente , xa 
que eliminou a ua lixeira tri
pa e tomou un ar románticG
enfermizo que duplicaron as 
apeténcias abrasadoras que 
habitaban no coño de Alicia. 

n 
Nos seus anos mozos, Rot
wang Brahe fora un adoles
cente un tanto perverso e vi
zioso. Comentaba-se no bairro 
que lago dunha tempada como 
visitante asíduo nos pro tíbu
los de Dantéig caira nun de
sacougo e traño que o Jevou a 
tentar de envolver o eus im
pulsos sexuai no di frute do 
carpos varoni e na prática do 
exibicionismo, fixazón que lle 
propiciaba un pracer de bor
dante. 

De todo xeit , el nunca 
sentira nen o mai mínim de
sexo na contemplazón da c -
xas da ua avó ou da teta da 
sua naí, polo que Alicia anto
llabase-lle unha demente inde
corosa. Sentía- e vítima do 
sortíléxios da ua neta e deci
diu confesar- e co eu antigo 
amigo de correría : Feiron 
Enda. 

Unha tarde primaveral , 
apresentou-nos . Marcho u a 
dar un paseio e agardou nun 
banco do parque a que Feiron 
saíse da casa. Ás duas horas 
o vello camarada facia a sua 
triunfal aparizón cun rosto 
descomposto pola lourideza e 
un téneu· stior que lle coroaba 
a fronte . 

- Pareces canso Feirón, 
que acorre? 

- A tua neta necesita com
prensón , Rotwang. 

-Comprensón? 

- Sj. E unha muller' dema
siado ardente para ser colma
da por un só home. Necesita
rás axuda exterior, amigo . 

:.._Estarías disposto a botar
me unha man, Feirón? 

--Como non, será .un ho
nor. 

III 

Na habitazón que pertencera 
aos seus país, na cama onde 
Alícia fora concebida, Rot
wang Brahe fodia nela á ma
neira das bestas, mentres Fei
ron Enda esperaba o seu turno 
fumando mariuana e excitan
.do-se coa corrida da parella. 

Rematou o cigarro e non en
do capaz· de controlar- e acu
diu ao éx..ta e ao orga mo 
oculto naquela doce rapaza, 
po uidora dunha exuberáncia · 
uxerente para a sua idade, 

que nos úl timos anos do inse
parávei amigos viñera ale
grar-llés a vida co pecado 
máis maravilloso da humani
dade. 

Alicia, morreu cinco anos 
despois nun acidente de tren , 
cando o pánico cundía entre 
os viaxeiros e ela se deixaba 
follar polo revisor nun vagón 
·de p~quetes ·onde fora' sur
prendida sen billete e chupan-
do-lle os pezóns a .unha coñe
cidísima estrela do celuloide. 
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A GALERIA 
GABRIEL DA VILA 

E :sta situación di
ficilmente narrá
bel durou un 
bon espazo de 

tempo, no que as olladas e · 
as emocións contidas cin-

. xiaQ os corpos e seducian
se através das blusas de 
seda, estampada .e branca, 
transparentes e caídas. Foi 
nun momento no que 
coincidiu Paula entre o es- · 
pello e a silía de Isolda 
cando se abriron as carnes 
e se inflamaron. !solda fi
cou entre várías ºsaetas: 

Paula de costas, con o 
pelo solto e incitantemente 
ondulado e .todo o contor
no do seu corpo que a 
cada momento era mais 
novo e imprevisto; a fren
te, un espello que cheio de 
luz e cor refletia o balan
ceamento el.o perfil, uh ros
to ardente e os olios húmi
dos e brillantes, certeiros a 
fsolda, o peito altivo, áxil 
como todo o seu corpo en 
disposición coas pernas 
abertas a esa tarde culpá
bel. Isolda, ferída a fogo, 
"encendida e conxestiona
da, tremente pousou un 
xerro de flores que coloca
ba, respirou fondo con 
toda necesidade e como si
lumando tocou-se os pei-

tos e case inconsciente
mente levou . a outra mao 
ás coxas que premeu con 
enérxica suavidade, e trá
gando a sua própria saliva 
sentou-se lentamente. Pau
la, mais. experta e segura, 
tivo .de fechar os' olios im
potente e desfalecida. Ao 
abri-los viu sobre unha có
moda as "Follas Novas", o 
obxecto causa do pecado, 
o / maldito libro que en tan 
poucos meses desde a sua 
pubJicación orixinara toda 
esta espiral de conflitos e 
que afortunadamente nes-

. te momento as tiña a elas 

Calros Silvar 

recollidas nesta galeria en 
profesión do íntimo. Ao 
vé-lo, un impulso incons
ciente levou-na a callé-lo, 
servindo de novo ·como 
canalizador da impoténcia 
e como redentor da sensa
ción de culpa, de temor, e, 
ao · cabo, de pecado._ No 
momento de ter o libro no 
seio o alívio da verdade 
borrou o peso da moral, o 
alívio alixeirou tamén o 
peso das suas carnes e tor
nou o amor outra vez no 
íntimo, nas emocións da 
preséncia e nas sás convul
sfóns ·da carne alén dqs 
prexuícios. Foi cara a rriesa 
de novo, con· ar' brioso ou 
dilixente, . allea ás circuns
táncias e decididamente 

cega na sua vontade . Ao 
instante de sentar-:se, sen
tiu unha perna de Isolda e 
percebeu a intensidade d? 
vida e da bondade. O roce 
da perna foi a gota que de-: 
rramou a !solda, nublou
se-lle a vista, xuntou as 
suas coxas e como inccins-

. cientemente contorneou 
de novo o seu carpo, 
alleada absolutameAte e 
éon pracer nos seus senti
dos, só via a Paula, focada 
e matizada-ao albedrío dos 
sentidos, inconscientes do 
seu corpo e dos instintos, 
'vorazmente desexaba o 
. vértigo. Paula interiorizan
do todo o torrencial da sua 
compañeira, buscou ñas 
follas o frenesi e a loucura, 
ao tocá-las, as polpas dos 
seus dedos sentiron o pra
cer e a sua pel retraiu-se e 
o seu carpo, e coa voz mu
dada leu léve como o cair 
da folla: 

"A man nerViosa e pal
pitante o seo, 
As niebras nos meus· 
olios condensadas, 
con un mundo de du
das nos sentidos · 
i un mundo de tormen
tos nas · entrañas, 

sentindo cómo loi-
· tan · 

en sin ~gua!, b~ta
lla 
inmortales deseios que 
atormentan 

e rencores que 
matan, 
mallo na propia san
gµe a dura pruma 

rompendo a vea 
hinchada, 
i escribo ... , escribo .... " 

Este poema, tantas veces 
- lido e comentado outras 

tardes e. noites, que .signifi
cou o ponto desinteresado 
do seu encontro e idílio ali- · 
mentado nas discusións cá
lidas e inocentes á luz das 
suas confidéncias e nas au-

- séncias rídículás dos ultra
xantes esposos, agora era 
selar o pasado tormentoso, 
vacio . e embargado, ·era 
abrir o presente sensual, 
fvxico , ainda que non líci-

' to, e merecido. 
Mentres Paula lia, Isolda, · 

condenada pala carne , cos 
lábios entreabertos procu
rou agora a perna de Pau
la, premeu as coxas, quixo 
dicer algo e só pudo tra-

-gar. Axitada recebeu o es
pasmo do mais alto pracer 
e báixaron as águas na 
confusión dos sentidos. 
Cun sorriso espléndido e 
máxico de lasida'o ficou so
berba e dilatada a ouVir o 
poema de Rosalia. 

Este nome, Rosalia, · tan 
morbosamente ridiculizado 

-polos estúpidos e imp9ten
tes esposos, para elas era 
o postigo que · abria a un 
mundo proibido e que co
mezou na sua própria car
ne, con incertidume ainda 
que sen dramatismos. Un 
mundo intuído no que so-

. bre os xuíz9s fáteis e pre-

~•3 

concebidos se impuña '. o 
pensamento libre -e since
ro, oride as persoas se mo
ven non por convenciona-
lismos, senón por ·impulsos 
verdadeiros; un mundo na
tural, se_n afectación; un 
mundo de valentía frente a 
hipocresia; ao que só se 
pode chegai con valor, 
non o valor ·de maldicer, 
escoitando gostosamente a · 
própria voz, unhas formas 
nas que comodamente vi-' 
vemos ·a mentira; o valor 
espontáneo de atacar esas 
formas, de loitar contra 
elas, de asumir na própria 
carne a insumisión, a radi
cal necesidade de destrui
las, o valor de sofrer o ódio 

·.da · xente, manipulados 
pola ign_oráncia e q fanatis
mo. 

A tarde · escurecendo 
rñantiña un ambiente con-. 
fortabelmente quente na 
galería; do poente fical;>a 
unha intensidade de cores 
e o perfil sensual do que 
fora unha tarde de amor. 
Viveran unha manéira 
nova de ainar, surprenden
te, fóra . do comun, invo
luntária e ir:reprímíbel. o 

· amor magnífico, inimaxi
nábel antes condensación 
de impulsos e preséncias, 
era soberano e non depen
d}a de raquíticos estereoti
pos impostas pola moral e 
a petuláncia daqueles que 
ignoran os sentimentos 
mais simples e e.sfregan o 
carpo . indiferentemente 
contra o toxo ou a silva e 
ainda senten orgullo e vai
dade. Agora o amor para 
elas era libre e imenso, de
sembaraza-se do contacto, 
e das limitacións fisiolóxi
cas a -calquer .número, par 
ou impar, situaba-se na ca
pacidade das vontades 
emancipadas e resurxia na 
grácia sensual e inocente. 

(. .. ) A galería fora-se en
friando e estaba practica
mente escura de todo, elas 
ficaran sentadas pensando 
e a ollaren..:se. Paula er
gueu-se para prender ún 
candil e Isolda coa inten
ción de baixar as persianas 
de canas da galería. Foi a 
primeira en sentir un ruido 
loi:ixe, mas xa pronto se 
decatou de que era de ca·
balgadura, fic9u imóvil' e 
voltou a sentar-se. Paula, 
como sentindo ameazada a 
intimidade, foi rauda a bai
xar as persianas e prendeu 
o candil. Agora o ruído xa. 
era mais claro e puderon 
perceber como parecia de 
cabalos, ou mais ben, de 
cabqlos qu~ ti~aban dunha 
carruaxe. lsto era inespera- . 
do, coa dúbida ainda de se 
se dirixirían á casa puxeron 
uns xailes, Paula colleu o 
libro de Rosalia e entraron 
para o cuarto. 

(Fragmento dun romance 
inédito. O título e resumo 
son _ responsabilidade da 
redaccíó~) : 
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NARRACION HEROJICA DA MATERIA DE HEROIS . ' . . . . . 

Extracto do canto 
"Narración erótica 
de matéria dos 
herois" ,. premiado 
no concurso 
Meiggs e Trasgos 
de Sárria de 1985. 

NACHO TÁIBO 

]
' 

es meses 
. espois, exhaus

o, Dou Argh para 
e nadar cando 

por fin chega a unha praia 
soleirosa. Mesmo as suas 
forzas heroicas non dan 
para mais, e seff sentido 
debrúzase na mesma area. 
Unh'a nova mencida amós
tra'o a(rodeado por centos 
de donceliñas loira.s, con 
cadanseu nariz de recto, 
perfil, siluetas estat.uarias, 

·brancas vestes que nos 
seus pregues n~n cobren 
m.áis abaixo de media con
xa, vestes que non gardan 
máis roupa dentro e si fóra, 
sempre, en todas, unha le
víá finta bicolor cingue, de
licada, os finís.imos vans. 
Don Argh está enteiramen
te espido e ouveos admira
tivos, prolongados, nur:ne
rosos, percorren .a praia ·no 
devalar da marea. o heroi 
mira vagarosamente todo 
en derredor, á moitedume 
de presuntas ninfas'fabrica
das en serie, igualiñas to
das, e volve perder o senti
do, esvaise opresado por 
un cheiro que alcatrea e 
que é incapaz de aturar. 

partes, síntese · incapaz e 
endexamais gratificado con 
ollar de frente a frente o 

· formosb ·óvalo facial por 
tantos cobizado. Agora Do"u 
Argh Tee non pensa mais 
que, por fin, en retornar á 
terra mallada que olla o sol 
·deitarse no proceloso, a te
rra das eternas brétemas e 
da reuma, a landa dos mis-

Gonzalo Vilas 

B 

mido nunha inútil enchente 
· nupcío-ritual e Brunhild, a 
- sua filla, disfrutando a ha

bilidade dun incerto home 
invisíbel, mais home de 
verdade, que non é quen 
de identificar. 

Cando o hospitaleiro rei 
acorde e mande as suas 
pa'rtidas 'persecutoras con 
arde expresa de reclusión 
nun castelo laberíntico na 
illa de Criti, e heroi-neno xa 
non estará en calquera das 
vi as previsíbeis de fuxida: 
unha ave mítica que cha
maremos, paréceme, Roe, 
liberouno da sua lancha in
segura, que aos poucos 
acabará por zozobrar. Roe 
bate as azas poderosas por 
mares, illas e montes, go
zosa por t~rmar do peso 
forte do heroi do Oeste, e 
acaba por apousalo nun 
cume sacro na terra firme e 
peninsular e helénica, san
to cume ás penas habitado 
por homes que uns din pu
ros e outros chaman deu-

ses. E u.n fondo penedo 
vertical ao que non se che
ga desde a terra máis que 
nun queipo sostido por cor
das. 

D. Argh T. ceiba as fortes 
orgullosas, honrosas pata~ 
da águia-condor, sementa 
o seu ergueito pé naquel 
cume sen acceso e atopa a 
honesta comuna de ho
mes-deuses puros que non 
coñeceran muller. Ninguén 
sabe quen e como subiu 0 
primeiro para poñer o ele
vador que dá agora acceso 
aos reducidos escolleitos 
que conformaron aquel 
mosteiro-estado, mais é 
tan ben acollido -o primei
ro en vir desde o ceo- que 
ha demorar dous anos ate 
decidir baixar. Non hai 
arrecendos espurios-conta
minadores-impuros, e D.A. 
Tee faise home, sempre ad
mirado no seu vigor de 
neno, na compaña que 
acha axeitada, enriquenta
dora, espiritosa, eterna. 
Eterna ... ( .. . ) 

Arghteie logo gomita, e 
os seus límpidos zumes 
odoríferos mixtúranse coa 
area virxe. As doncelas non 
se dan por aludidas ·e per
manecen. Ainda mais, _ co"" 
llen o seu doce e baril peo 
e lévano, camiño de olivei
ras en riba, valg'adas de 
leve bris en baixo, tantos 
pequenos brancos brazos 
repartíndose sen esforzo o 
peso notorio do musculoso 
corpo heroico, ate, a beira 
do nobre gobernante. Vida 
ou morte para. Dou Argh 
Tee dependerán da calida
de da historia que relate. 

. terios,. onde a noite mira 
desfilar a procesión dos 
martas con cadanseu can
dil, a terra de se perder seri 
solución, por se un dia 
pode · ~er que tope casual
mente coa sua pequena e 
inútil aldea de fumes ca
dencioso.s e . outonizos, 
para asi voltar a remendar -
redes e matar bois dunha 
soa puñada e agarimar· o 
acedo viña e mirar ó sol 
candente -como renxe men• 
tres se deita no mar que · 
ferve nel, para asi voltar á 
sua paz de cada dia con 
mentes de un dia herdar un 
cachiño de terra crecente
mente minúscula na - que 
poder sementar quince na
das diferentes catro veces 

CAIXA GALICIA 
As anécdotas da sua al

dea perdida nos fin~ de te
rra-do-mar das tebras non 
teñen moito éxito, séndo 
pouco de crer. C¡;¡dran me
llar os dr.agóns prehi'stóri
~os e as baleas que ver.d.a
deiramente non ten mirado 
má_is que de moi lonxe~ 
Pero a vida, a liberdade e a 
gloria véñenlle coa narr~
ción que describe os acue
ductos, as carreiras nun dr~ 
co nunca visto, as amplas 
avenidas, o mercado de 

· froitas e o dos escravos, as 
moedas sen canto naquela 
cidade inmensa, endexa
mais abraixadas de todo, 
que s·e chamaba, · supoño, 
Roma. 

Mais·á remuneración non· 
é para o heroi un premio. 
O agasallo é a 'helénica fi'lla 

_do leader, princesa ela, e el, 
xa que' logo,, príncipe con
sorte, con ·moi pouca sorte, 
non resulta premiado por
que ~máis ninguén ca nós 
o sabe- Dou Argh non é 
home de mulleres, o púber 
heroi-r,ieno non suporta o 
fedor alcatreante do sexo 
contrario, incapaz é de xa
cer en leito cunha · temía 
perfecta como ·aquela e 
moito mais incapaz de en
chufar, copular, procrear. 

De tal ·sorte, Dou A. Teie 
non se interesa por ser Rei 
Herdeiro, non quere herdar 
coroa e formosa filia rica de 
helénico perfil, noñ lle go
rentan os loiros i-izos da ca
beza nen das pudendas 
Nº 292 .! 8 DE MAIO / 1986 

. por ano e pod.er dicir 
-meu "' 
meu 
meu, . 

esa terra· feliz onde aco
éharse a unha porta calque
ra -sua, sua, sua, a mira'r . 
se pasa al,guén e poder di
cir 

-pasou un 
.:......un pasou 
-vin un p·asar . 

e .el non pasa, xa non tén 
que pasar '(de) nada, xa co
rreu e mirou todb o .mundo 
que lle petou e chega a fin, 
D. Argh Tee síntese vello, 
pois que xa deixou atrás o 
ecuador da swa vida e se 
achega aos vinte anos, es-' 
peranza media de vida na 
sua .terra e tempo. 

Si: esa· terra, en fin, onde 
as mulleres· enlóitadas des
de tan noviñas non feden a 

_ fluxos ni~diterrán~os. que 
fagan un Don Argh T. ga
mitar. 

P_or tanto, á noite nupcial 
alugará un home invisíbel 
qu.e m:upe o seu lugar no 
leito do martirio, e que go-. 
mite logo se quere, .que 
para iso o paga ou, mellor, 

-que goce tanto como quei
ra e para sempre os sécu
las dos séculas. O terceiro 
coito pillará a Dou A.T., · 

. pala sua banda, remanc;fo 
de ilta en illa do Exeo no 
seguimento daquel Sol que 
por algure~ pretende dei
tarse no mar das tebras in
vernizas, e o rei Alcínoo su-

ESTE'DIAD 
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EN DARBO, NO VRAO 
GUILLERMO ENTENZA 

O sol ainda clava 
com todas, e 
sair daquela 

. sombrinha do _-adro nao 
seria umha actitude sam. 
Perguiceiros, os dous re
bolavam-se pola erva tro
cando o verde esmagado 
por outro. f0ais fresco, 
mais aganmoso. Alberte 
estirou um bra<;o para col
her o bolso e na sua desga 
. foi deixando um estirar-se 
dos membros somnolen
tos, momo, concorde 
coas pálpebras cansas. 
Flávia, de costas, vía 4m 
pajaro saltar dende as sil
vas. 

Nao havia hora. O ca
dro coma um fotograma 
de ' Renoir, deijava-se ir 
pola sua própia existencia. 
As folhas devagavam e al
gumha volvoreta, feliz 
coma os olhos pechados 
faz o resplandor, girava 
por eí, por ef perto, nal
gum lugar que poderla ser 
moi longe, tanto coma o 
alcance dumha mao até 
um bolso com tesauros 
dentro: um pito ciscado 
por antre as toalhas, um 
pequeno livro coas tapas 
arrugadas envolto num 
suéter. 

Alberte fijo um peque-
no ruido. 

-Hmmm? 
-Ques fumar? 

-Mmnnnao. 

Naque! intre falhavarn 
días, meses, anos, até que 
voltassem a ser dous ami
gos indo a praia. Só eram, 
dentro dumha luz que nao 
possuia cores, dous ani
mais deitados a sombra. A 
sangue de ambos era do 
mesmo vermelho, e as 
suas peles, porfiadoras 
coas suas prissoes, múlti
ples linhas de curvas e 
madores. 

Perto deles passou 
umha velha com frores. 
Olhou coma. se nao olhara 
e foi-se indo pola costa 
arriba coa sua mourern;a 
de po. O seu passo deixou 
coma umha lembran~ de 
que no mundo había his
torias, cantos, feítos para 
ser declamados. Flávia, ol
hando para o ceo, pediu 
escoitar. El debru<;ou-se 
ao seu carom e escomen
<;ou a soltar verbas dum li
vro lido havia tempo. Su
surrando por antre os ca
belos dela, as suas maos 
deixavam espido o pesco
<;o e descobriam os pe
quenos lóbulos para que 

os sons fossem paseninha
mente, sem saltos, até o 
sonhar da rapariga deitaa. 
Ela voltou a testa e diu um 
bico no conto. Apartou al
gunhas palavras e fijo 
doce o contacto dos bei
<;os. Sorriu. Quixo saber 
mais da história. 

-Como continua? 

-Eh? Nao sei. 

- Ha, ha, ha ... 

Alberte respirou o per
fume de auga e erva do 
pesco<;o dela e voltou os 
olhos pensando em como 
um pesco<;o pode ser tao 

perfeito. 
-Perfeito? Ha, ha, ha ... 
Das risas fijeron-se pe

quenas bolinhas de saliva 
por onde vinha um trlán
gulo rosado feito mago. 
Da sua do<;ura desembar
carom bicos curtos de 
aprendizagem, abertos os 
bei<;os para que os sensos 
redes.cubrissem fumas 
quentes e escuras: puntin
has rosadas que as surca
vam, saudando-se no ca
minho · cumha aperta, 
cada vez mais longa, cada 
vez mais devagada nas 
curvas inolhadas, lubrifi
cadas, momas. 

M. Fragoso 

As peles percurarom-se, 
esvaralhando palas rou
pas, al<;ando-nhas cumha 
lentitude de agarimar in
tuido. Pouco a pouco, 
lentamente, os suspiros 
traiam das cinturas intui
do. Pouco a pouco, lenta
mente, os suspiros traiam 
das cinturas as blusás, alu
meavan ao ar os peitos 
morenos levemente sepa
rados, e desaparecidas as 
cores quedava só um es
pácio a encher polo tacfo. 
A aperta viu-se sorprendi
da e as maos buscarom 
apousentos nas morene
ces, facendo redondear-se 

aos ombreiros e aos seios, 
fre:scos coma melros escu
ras, tatexantes de sangue, 
encumiados por biquin
hos mauros aos que ro
deavam os dedos, presio
nando-nos lenemente, a 
cada abrir-se das bocas. 

As pernas rebolavam e 
. _bruiam enmadeixando-se, 

livrando-se dos ~ténis,do 
bolso, do seu ser mero 
apóio para uns corpos a 
jogar. Feítas de novo co 
seu espir-se invitarom aos 
dedos a percorre-las enca
denando-nos ás sombras 
das pelves suaves, acoihe
doras de movimentos per: 
pendiculares intuitivos. 
Apostados no ·giro cons
tante, os dous animais fa
ciam esc0rregar as suas 
lingl,las polo velo sorpren
qido, ateigado . de peque
rias vibra<;oes, facendo 
sair dos poros o alimento 
dos rosad_os triángulbs, 
que a cada lembrarn;a vol
tavam a se descobrir por 
detrás dos dentes, desga
rradores de ares entrecor
tados, tao cegos. como as 
pelves num súbito saudar
se, denantes de se afondar 
mutuamente 'numha espe
sura de carne palpitante, -
chea de pulos frenéticos, 
retratados em dous peitos 
bruantes, nuns bra~os en
trelac;ados: no pelo,' nos 
ombreiros, nos lombos 
tensos feítos brilho de car
ne animal, sarn, abondo
sa, sombreada por um 
adro recolhido. 

Apenas . denantes de . 
voltar a lembrar mida, Al
berte e Flávia confundi
rom-se num estertor de 
bestas amandó-se enriba 
da erva. Os dedos contrai
rom-se por uns segundos 
e as cadeiras, sumidas na 
sua aperta; dirom-se um 
últimq regalo de humeda
de e quentor, umha cris
pac;ao de lóstrego numha 
cegueira de dous seres 
deitados na erva. 

Vendo o ceo, Flávia 
deixava ir ós seus cabelos 
polas Il)aos de Alberte. 
Envoltos na fragancia do 
seram esperavam a que 
umha volvoreta lhes 
anunciara a hora de ir a 
praia: que bem estaria a 
auga, facer o morto e dei
xar-se ir coas orelhas atei
gadas de mar! 

. Alberte,cos olhos aber
fos, preguntou:-lhe a Flá
via, cos olhos pechados: 

-Que é o amor? 

Flávia riu-se com deva- -
gar. 

Grantatica -Galega 
Rosario Álvarez, X. L. Regueira, H. Monteagudo. 
(Da Seccion .de Gramática do Instituto da Lingua Galega) 

Un libro esperado, de case seiscehtas páxinas 
·de texto, escrito con rigor e solvencia. 

-A grf}mática que Galicia nece~itaba. ~ . 

¡,. 11e:~~el'i~S 

L0NELY 
MANUEL FORCADELA 

D 
esfalecen estas 
horas cor de cin
za qÚe antece- -

· den ao solpor e, 
ao escoitaren-se na fraga 
os gritos dalgun páxaro, o 
siléncio trae consigo· un 
arrepio de hurnidade. O 
sol, que ten un_brillo cua
se dúctil, vai tinxindo-se 
dunha extraña cor laranxa 
e proxecta contra o lago a 
sua iinensa esfera acesa, 
inzado acaso de ouros e 
cristais. A noite que se 
anúncia está fulxindo xa 
no obscuro do cabelo que 
a dama do negro cavalo 
esparexe na e.spalda. Os 
últimos fulgores do inver-

. no dan cabid8r a este ce
nário panteísta. As árvo
res, as aves, os outros se
res da floresta, intercám
bian os seus leves ruídos 
de vida, fendendo, unha e 
outra vez, este siléncio 
cheo de cinza, esta abso
luta claridade que ilumina 
cada cousa. -

A dama do negro cavalo 
vai despindo-se na som
bra. Ofe.rece o -seu peito 
xa nu ás ramaxes da fraga · 
mentres cheira o fluir se
minal da natureza e, des-

. cendo do cavalo, baixá a 
tea da sua· saia até ensi
nar voluptuosamente o 
ventre, as nádégas, esa 
outra fraga mais obscura 
do seu púbis da que des
ee un frío limpo e pratea
do que ela apalpa cos 
seus dedos. O cavalo en
tretén-se en lambiscar al
gunha erva, ·aneo ao .doce 
ardor da dama nua que xa 
ten · a man mallada a per
correr a· pel máis alta dos 
seus peitos. Un voo de pá
xaros dispón, na porcela
na do horizonte, ese orna
mento débil e fuxido que 

- precisan o alvo corpó que 1 

cabalga e o cavalo imaxi
nárío cuxa grupa está na 
man da dona que xa 
xeme. 

E de repente, polos rais 
que sinalan o límite orien
t<,tl deste _conxunto de ár
vores e ervas, un tren vai
se achegando melodioso, · 
cheo dun ritmo constante, 
e, ao pasar xunto ao lago, 
ao deitar a sua forma im
precisa e fuzjdia sobre a 
lámina - de azougue das 
águas, deita un brutal . 
asobio no ar que atravesa · 
a floresta e fai tremer as 
altas pólas que xa el(pul
san as aves ao etéreo do 
azul, . 

. ft,. ... ,. 
10., ' 

-editor.ial galaxia ___ ~---=!!!!!!!mll!!!!!!!!!~ 
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NON HAI AQUI SEQUER LUGAR PARA :FANTASMAS 
"Deixar de .ser· amada é converter-se en invisí
bel. Ti xa non· te dás conta de que posuo un 
corpo" · 

(Margu~!ite Yourcenar) 

IMMA A. SOUTO (A CORUÑA} 

N. on hai seqÚer lu
gar para fantas
mas, só fria: o 
trio de toqas · as 

· auséncias. Hoxe h'abito o 
meu carpo como sé habi
tase o ·in·ferno .. Non temo 
xa aos espectros: non te-

. ñen corpo. Cedo do amor 
para respirar as cinzas ·da 
paixón. De entre todos, só 
o fantasma · que . agora 
ocupo_ é terrível: só el po-
sue un corpo, un corpo· 
que precisei amar para 
gozá-1.o nu, mesmo nu da 
própria pel... 

Salve, home!. Penélope 
recorda. · Mas, como tole
rar na mina carne o recor
do da tua? Perdin-me de . 
ti e só fican carícias, só fi
can as pontas dos dedos 
percorrendo os poros 
abedos a apeténcia de un 
carpo inexistente, un tac
to agachado na suave du
reza dos pretendidos 
membros. Onde houvo 
amor fican os tactos, tac
tós que son carícias: mor
no sobre momo. Desexo. 

Escoita, home, son eu: 
Penélope pensa, tece un 
cendal de espectros para 
o seu amante.- Non teño 

eu, triste 'viúva mais que 
imaxés repetidas da pai
xón: un ·leitci, deus car
pos... Ah, home terrível 
sobre todos _os de uses!, 
como suportar o tál¡¡¡f'"!lo 
baleiro? Non chego a 
comprender a razón do 
abandono: · Ulises mar
cha, pede vinganza; Uli
ses loita porque Ulises é 
hof'"!le, ·guerreia; L!lises 
.Qeixa o meu leito, un leito 
de engano, un leito triste 
que acari.ña a cé)rne, un 
leito· no que eu adormecia 
pouco· a pouco .de tanto 
compartí-lo con un mor- . 
to; Ulises bl,!sca, mas xa 

. tora de min: el xa noli _.en

. tra suave cara ao centro 
· do meu sexo; el xa non 

trema, c~ms_o polo ~ozo 
sobre o pubis.. aberto ao 
desexo; el xa non entra 
brutal en min, buscando o» · 
salaio de dor e de pra- . 
cer... Xa non as mtñas 
pernas apertan.do:..o · ao 
meu ventre; xa non a sur
presa diante os branquísi- . 
mos peitos; non busca a 
miñá língua a fonte da 
sua boca dentes abaixo, 
fondamente, na húmida 
almofada de esa cova; 
non ar.rinco da sua gorxa 
o brado de pracer; xa no'n 

Anxo L. Baranga 
. . 

201 
ANTON CARBALLO ·L iña~, tersura, fir-

. medurne, topa-; 
. ba. todo , aquel 
corpo e ade

mais, contra· a friaxe mar
mórea, tiña el o calor dun
ha vida. Viaxou neste con
tacto a mundos . antigos', e 
achou un pavo· senso. 

Debaixo da água que 
saía con forza da ducha 
para estrelarse · contra o 
seu ser, obrigándoo nun
ha loita ·sen trégola a man
terse esperto, ' atento ao 
trato dunha parte de si 
'mesmo con outro anaco 
seu, pensábase estátua 
clásica viva. Do choque · 
nascia un-sentimento alleo 
até ese intre; misturábansé 
dar e ,pracer nun tempo 
imperceptfüel. Axiña a· 
man se paseaba pola re- . 
dondez do hotnbreiro, . 
alongábase en dedo e de
buxaba xeorri.étricas fig~-

. ras,. liñas informes; desde . 

. CANTOS ::1l~r . 
CAUCANOS DllAUMANCOS 

·VITRASA DE NOITE 

o pescozo baixaba pouco 
a pouco. en curvas,en cír

. culos, sen esquecer nen
gun centímetro de pe! por 
percorrer, agarimando 

· toda · a tesura do corpo, 
toda a rixeza da carne; es
tendiq. todo o sentir dese 
ístante a cada un dos de
mat$ dedos, a man in~eira . 
que se recriaba no calor · 
húrhido produto da mistu-: 

. ra de água, fuxitiva do éx
tase; que desaparece na 
sólida carrie . dos muslos. 

O pelo negro. adquire' un 
brill.ar especial, intenso, 
reyolto en si mesmo. A 
man non .renúncia ao con
tacto vivo da pel, sulágase · 
no prac~r, paránqose en 
cada poro,- estudando 
cada forma ªº seu alcan
zo. 

· -Debaixo -da água que 
saía con forza da_ .duchá . 
para e"strelarse contra o -
seu ser; pensábao estátua 
clásica viva. . 

SUSANA GOMEZ 

X. a eran mais da 
· d!3Z dunha noi-

te de Santos. 
Remataba de sair do 
cine Fraga. · O filme aci
rrara todos os meus sen-

.. tidos e· era preciso me· 
desabafar mais non era 

1 capás. Coma un zombi 
dirixirÍme á parada do vi
trasa maxinando postu
ras teoréticas do ben 
face-lo. Un circo de mor
·bosidade ·e desexo co
bríame a testa e ia ~n 
garda coma protagonis- · 
ta dunha película do Fe- · 
rrari. O meu corpo era 
un rieiro de sensacións. 

Cheguei axiña á para
da, non habia ninguén. 
Só a . escuridade e o de
sexo me acompañaban. · 
O bus chegou de conta
do. Subin as banceiras 
da escada coma un ió's
trego . e sen me decatar · 
deixeime · levar cara ó 
fondo do trasto e aprei
xeime forte á barra- do ' 
bus. 

DE ~Esm~2 PAULINO 
ENTRE VAZOUEZ 

os DEDOS VAZOUEZ 

LIVRO. MIGUELANXO 
DAS PAISAXES 

' VIVAS lfRNAN·VfllO 

& 
~-

Podíame sentar mai-lo 
corpo non ino pedia. Cá
·seque sen. decatarme, 
contívose e alguén su
biu; sentin a su~ presén
cia cada vez máis forte· 
até que se detivo detrás 
de mi¡¡. Escoitaba a sua 
respirac1on ampeante 
sen aquelarme, De súpe
to comezou a me aloumi
ñar. .As miñas mans 
apreméronse ·mais ao 
tubo. 

Escomezou a pasa-las 
mans polos meus rechos 
peitos · como o pasexo 
dun r~i medieval polo 
pátio do éastelo e logo 
baixou até a saia. Coma · 
se estivese en trance, 
decateime axiña que 
aquela cousa tan ríxida 
entrara entre as miñas 

,pernas coma eu desexa
ra desde intres denan
tes. , 

En nengun futre tentei 
volta-la testa para olla-la 
face do sedutor, mais a 
escuridade que nos em
brollaba · non deixaria 
que o chófer nos vira. 

CONTRA MANUEL 
. SERENOU GUEDE 

Urnl•• it. 
X, l-MENOE2 FEARIN .. - ~ 

:· 

os ·ardidos membros .en 
tanto ' beixo; xa non as 
mórdidas ·bocas buscan-· 

· do o celme do ser. .. 
. Mas Penélope tece un 
mantb para a auséncia do 
home, .. Non tornes, Uli

.ses: e1.,1 non fun fiel a ti, 
como conta a História;. o 
lecer que en ti non houvo 
busquei-no en outr9 cor.: 
po, e pracer houvo en 
min cando pedian as noi
tes xemidos exudados 
das branéas ·paredes da 
cámara sen ti. Non hai re
greso, Ulises: se beixas 
os meus lábios saberás o 
gosto da marte para o au
sente. Non volvas, home: 
a adúltera xa non agarda, 
Pené lo pe enamorada 
goza xa' da muller. Fati
gou-me o meu corpo. 
Non busques camiño a 
ltaca: ltaca está en min . 
Non hai regreso para o 
ausente: Penélope, a soli
tária, Penélope, a onanis
ta, non ten xa carpo para 
el. .. Mellar asi: os beixos 
no carpo farian chorar a 
Penélope, carne de meu. 
Non ha tornar Ulises a me 
facer o amor, fuxitivo da 
soedade, xa que eu busco 
to coito a afi rmazón da 
mma podo .deixar de 
amá-lo... Non, non teño 
corpo para ti, Ulises : Pe
nélope tece as horas que 
en ti amou. Ninguén tor
na do olvido ... 

Durante unha boa 
chea· de paradas estivo 
ao seu, facéndome sen
tir todo aquilo que dese
xase. 

Coas suas poutas rafá
bame os pezóns namen
tres o seu corpo axitaba
se cara as miñas náde
gas. Nen Unha verba, só 
salaios. O vitrasa detívo
se. Baixou caladiñamen
te. A escuridade da noi
te e o fume do escapara
te non me deixaron olla
lo garrido autor da cau
sa. 

Semellaba unha doce 
fantasmada, froito ' do 
meu maxin e do meu 
eros. Entre paradas vol
vin á realidade e deca
teime que tiña a blusa 
aberta e unha man acari
ñaba un peito. 

Fora un sono ou acon
tecera verdadeiramen
te? Chegou a parada e 
baixei cáseque esmore
cida. Co alumeo das lám
padas da estreita rua 
íame pescudando se era 
só un sono ou unha rea
lidade. 

FERMOSA 
,NO ALTO 
MAR 

Rocamadour . 

X.M. ALVAREZ CÁCCAMO 

Poeta Mendi
ño, sombra 
de amigo, 
nome falso 

detrás das pal avras 
de muller. 

Da muller singular 
fechada en cárcere de 
águas, na nació n so
berana que surxiu das 
covas da baía e foi 
logo habitada de soi
dades. 

Soidades do mun
do en símbolos de 
mar maior, sal dos 
abismos para quei
mar a tépida pel tre
mente. 

Ela fo i tamén a 
Morte que ama. O' 
barqueiro levava go
zos de morrer aman
do en olvido através 
da lagoa. 

Ela amou o seu pró
prio corpo senlleiro 
mentres non arriba
van as sombras. No 
poema canta n os xe
midos dunha muller 
que se acariña con to
do~ os poderes do de
sexo. E repete en on
das ecos da man na 
lenta illa gozosa . 

Gozosa man de es
puma, grandes ondas 
a tocar os esteiros 
con sede abisa l, na
moradas dun corpo 
irrepetível. Ledícia e 
soño, anseio de ine.fá
veis soidades, pracer 
do próprio medo a 
morrer de g,ozo, mer
gullada no alto mar 
dun lume que agro
mou en húmida fraga, 
en delta, en illa de 
muller. 

3otalo 
blanco. 
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ORGASMO CELESTIAL 
J. A. LOCANO 'GARCIA 

mulher entrava 

A na igreja e ajoel
hava-se diante de 
um conf essioná-

io de estilo antigo, enreixa
~o , de jeito que confess?r e 
confessada nom pod1am 
ver-se as faces, ~penas .um 

. subtil movimento ou a sim-
ples si)hueta. . 

Virgínia, que ass1m se 
charnava a mulher, pronun
ciou as palavra~ -~!ave: 
"A ve Maria Purf ss1ma e o 
cura contestava ailtomatica
mente: "Sen pecado conce
bida". Virgínia come<;ou a 
relatar os pecados que fora 
acumulando ao longo. da se
mana. O cura escmtava-a 
com certo desinteresse e, de 
quando em vezes, pergunta
va se cometera esta ou 
aquela falta. EJa dizia si ou 
nom segundo como Jhe fos
se. Quando já parecía que a 
confissom e tava para re
matar o cura perguntou-lhe 
se fix~ra o amor mai veze 
das que permite a lgreja. 
Ela, -sem poder di imuJar 
certo · nervosismo, contestou 
que só pecara umha vez 
essa semana em contra do 
estipulado pola Igreja. Qua
se imediatamente, o cura 
perguntou-lhe como o fixe
ra, apresunrado-se a dizer 
que o jeito podía ser umha 
agravante ou umba atenuan
te no momento de julgar o 
pecado. A mulher, todavía 

nervosa, come<;ou a relatar 
c mo o seu marido (pois, 
evidentemente, o amor fixe
ra-o com o seu maridó) a · 
incitou a pecar espindo-a 
lentamente, pouco a pouco, 
botóm a botóm, ao puro es
tilo dos artistas de Holly
wood. 

Beijava-a suavemente 
nos lábios, nos peitos, no 
ventre, mordicava-lhe as 
orelhas e o pesco<;o doce, 
moi docefne~te. Beijava-a 
na boca ·num contacto lin
gual que se prolongava du
rante um largo espa<;o de 
tempo. Alouminhava-a por 
todo o corpo, o ventre, os 
muslos e chegava com a 
boca mesmo aos lugares 
mais íntimos e desejados da 
mulher. Ela participava 
coro os seus lábios do órgao 
sempre masculino do seu 
esposo. O hornero deixava 
sentir o seu peso sobre ela, 
os beijos, os aJouminhos e 
um fluído viscoso e salgado 
que escorria polas suas gar
gantas fazia-os sentir glo
riosamente bem. As posi
<;ons e atitudes eram cada 
vez mais variadas. Havia 
umha grande temperatura 
no ambiente. Nesse mo
mento Virgínia era penetra
da no momento de maior 
excita<;om, quando os sons 
onomatopeico , o prazer e o 
calor fonnavam um todo 
unitário . De súbito, o con
fessionário bamboleou-se 
como se fosse vítima de um 

pequeno tremar. Havia si
lencio. Ninguém dizia 
nada. Uns segundos depois 
o cura dava a absolu<;om a 
Virgínia impondo-lhe umha 

· dura penitencia porque, ao 
parecer, este fara um peca
do mui grav.e, com preme
dita<;om, alevosía e por riba 
noctumidade, 

A mulher ergueu-se e 
sáiu a cumprir a penitencia. 
O cura fazia-o cinco minu
tos mais tarde depois de 
matinar sobre algo que já 
estava tomando forma nos 
EE.UU.: o orgasmo fónico 
ou, melhor dito, o orgasmo 
por telefone. · 

UNHA DE PORNOGRAFIA 
X. M. MARTINEZ OCA 

oñamos por 
caso que entras 
na "bodega", ou 
mesón, da es-

quina, ti e máis uns ami
gos, e pides: "un conda
do, dous riojas, duas de 
raxo e unha de chourizo 
crioulo". O camareiro 
toma nota, mental ou em
papelada, e pide para a 
cociña: "Marchando: 
unha de chourizo crioulo 
e duas de raxo." E ó pou
co -ou ó moito, ase
gún- alí ten des o cho u ri
zo, o raxo e os riojas; 
amén do condado, que xa 
me esquecía. 

Así de sinxelo: unha 
verdadeira maravilla, se o 
miras ben. Oeste xeito, 
aparentemente simple, 
pero ordenado e eficaz; 
suceden as causas dentro 
do probo gremio hostelei
ro. 

Pero outra cousa é can.
do, a ti, che chega un ami
go, ou te chaman por te
léfono da redacción d' A 
Nasa Terra e che dfn: 
"Pró dezasete de maio, 
unha de pornografía; 
dous folios ou oitenta lí
neas. Marchando". 

E vas ti e decátaste de 
q~e non · poc:h:ls facer o 
m~smo que aquel cama
re1ro do mesón ou "bo
dega", do que 

1

pensabas 
que .tiña un traballo ben 
do~do de cumplir. Por 
mais que trates de te esti
mular co "marchen". non 
ha_¡ maneira de qu~ che 
8~ 1 ª ? . ~i:tigo, conto ou 
disqu1~1c1on. Ouizais por 
falla de materia prima na 
que te teres .empapuzado 
antes. Porque é moi bon.i
ta pedir "unha de porno
grafía" e hala, xa está; 
per~, o material onde se 
inspirar, ¿que pasa con 

el? E, por outra parte, 
¿que é ou como é a por
nografía que che piden ou 
que ti podes ofrecer? 

Eu, aquí n'A Coruña, 
onde vivo, boto unha alia
da pra un lado, boto unha 
ollada pra outro e pregún
tame: "¿Pornografía? ¿O 
que é ?" E a bote pronto 
ocurriríaseme que porno
grafia é que un alcalde 
mostre impudi<:amente o 
seu nome por canto re
canto hai na poboación. 
Fíxate: sin andar máis de 
cen metros, no xardín do 
"Relleno", atopas as se
guintes placas que lem
bran as tazañas eróticas 
do prócer municipal ca 
sua cidade: unha no pal
co da música. Outra no 
"Kiosco Alfonso" e duas, 
señores, duas, na "Terra
za", edificio que el man
dou remozar con diñeiros 
municipales para llo en
tregar despois, debalde, 
señores, debalde, á Radio 
nacional e á TVE. 

E despois non vaias por 
ahí a ver com<;> nos deixa 
en pelotas no que arbore
do se retire, con semana
santez e alevosía. Ou 
como, sin se poñer nin 
pisca de colorado, nin se 
lle espaventar o "fl~qui., 
llo", nos dí, cínica e por
nograficamente, que nos 
vai inchar a ~parcamen
tt>s subterráneos, ·"sin 
que a los coruñeses nos 
cueste un duro". . 

Pero será millar non se
guir por este camiño, por
q'ue ademais de sobrepa
sar con moito as oitenta 
líneas, incurriría en iAtru
sismo flagrante, posto 
que é esta Linha temática 
que non me pertenece, 
ainda que teña que pade
cela como todo coruñés. 

E volvo pensar: "¿sobte 
q~e pornografía pod_ería 

escribir?" Ocúrreseme 
lembrar ese atentado seu
do-pornográfico · contra 
todo o país, que, por me
dio da televisión galega, 
está · decote a perpetrar 
certa empresa de dobla
xe, ubicada nas proximi
dades daquel suxerente 
lugar onde se fan -as suxe
rentes tortillas de Cachei
ras. 

Pero tampouco. Non. 
Non... E daquela ¿que? 
Pensei tamén en botar 
man dunha vella "Biblio
teca de la Sexualidad", na 
que un tal A. Martín de 
Lucenay, home compe
tente e ameno, alimenta
ba a miña curiosidade in
telectual, alá polos meus 
oito anos, con títulos tan 
suxerentes como un que 
ainda agora me ven á me
moria sin necesidade de 
ilo consultar: "Fetichismo 
erótico", co que padecín 
as miñas boas dores de 
cabeza diante de· eufemis-· 
mos tan desorientadores 
pra un tenro infante como 
"oficiar no altar de Ve
nus", que a min me facía 
imaxinar a un fulano ves
tido de "monaguillo" e 
acompañando a misa, ou 
rosario, riunha· capela la.
teral de calquera santa ou 
santo-.do lugar. . 

En fin, estou vendo 
que, dunha maneira ou 
da outra, a cousa porno
gráfica nón me sae, e ó 
cabo, o mismo que o so
neto aquel que a Violantf¡! 
lle encargaba a don Félix 
Lope, parece que as oi
tenta líneas están a ·pi
ques de se completar. 
Quede lbgo pra outro dia 
a historia pi.ardeira. Pro
métovola desde agora 
mismo. 

E entre tanto, moitos 
erótico-pornográficos bi

'qúi~os ... 

CACHENO DE ÁNFORA LESBIA 
X. CALLE CARBALLAL 

A
s excavacións . 
decorrian va
garosas, alá 

· na enf esta, 
onda os alicerces do an
tigo. templo erótico. Eu 
resgardábame do sol 
matinal baixq a sombra 

Anyck Alvarez 

dunha ved.raña oliveira 
que por milleiras inza
ban a aba até a beira
mar. O bri~ traíame un 
recendo de romeu e to-

. mentelo que ourizaba a 
miña · sénsibilidade 
mentres a ollada se per
dia no Exeu . . O Guillel
me achegouse e e~tarri
cando a man, ensinou
me un anaco~ cerámico 
de cor moura e figuras 
vermellizas. · 

-E logo, que che pa
rece? -perguntou en 

Soños 
que_. se fan 
realidade 
cos créditos da 

CAIXA OURENSE 

Son, para o que ti queiras, 
desde 25.000 pta., até a 
cantidade que ti queiras. 
Sen límite. E pódelo pagar 
en prazos de até 144 meses. 
Un crédito para todos aque
les que son, ou queren ser, 
clientes de CAIXA OUREN
SE. Un crédito para todo: 
mobiliário, electrodomésti
cos. vídeo, T.V., vivendas ... 
en fin. / 

PARA O QUE TI QUElf\AS E 
AGORA SON MAIS BARATOS. 

Ven á Caixa Ourense. 

DE CAIXA OURENSE 
PARA O QUE TI QUEIRAS 

tanto eu collia a peza. 
Ollei para esta, ás 

suas figuras muliebres 
de feituqueira fasquia e 
vinas tal como eran; 
nunha imaxe nidia onde 

, elas eran máis feitiñas 
por seren ·reais. Os de
buxos trocáronse nunha 
cena que aquecera hai 
máis de dous mil anos e 
que percebia como se a 
presenciase. 

As mulleres gregas 
eran sUblimes · na sua 
beleza e transmitian 
unha sensualidade en~ 
rubecedora. A parella 
acougada deitada no 
chan e apoiaba cadan
seu cóbado nuns coxins 
cromáticos. Ambas 
dilas sorrian e bebi_an 
nuñ.has cuneas que eu 
supuxen contedoras . 
dalgunha amavia. As 
. suas mans apaxeaban 
os seus corpos seminus 
como levadas dunha la
drupada que medraban 
en engolémia. As suas 
dermes pedresas brilla
ban sob as raiolas co _ 
movimento que se im
puñan como se estive
sen oleadas; e axiña 
unha, á que semellaba 
máis madura, tomou as 
rédeas do xogo. A cari
ñaba os seos xuvenis da 
sua compañeira namen
tres lle chuchaba o pes
cozo. Os aloumiños ti
ñan a lenidade de quen 
colle unha - mapoula, 
tanta era a dozura da 
cena. De sócato, esta 
desmadrouse. A dona 

alentou. na orella da 
adolescente e seica lle 
aéhichou verbas piar-

. deiras, enrubecéndolle 
as meixelas. De vagar, 
tirou unha longa e hú
mida lingua que lle per
correu toda a s(>a ata. as 
nádegas que foron cas
tigadas polos tariis¡:os 
impíos. A mociña chpe
ra os belidos ollas aci
bechados e turrándose 
da enquirquillada cabe
leira deixou de cavilar, 
porque o pracer asula
gábaa inteira. A cabeza 
da dona meteuse entre 
as coxas bringuelas e 
lambeu_a cona até qu~ 
un ampeo contino llé 
chegou aos ouvidos e a 
noéa se lle encheu de lí
quido visguento. Os 
corpos soségaron doí_
dos e di to sos. 

Eu sentín un fluído 
que me cispou e mollou 
a miña bregateira. Ins
tintivamente a apalpei 
coa man en tanto a 
cena presenciada se es
luia nos meus ollos que 
entón Viron a faciana do 
Guillelme que me ·so-
rria. 

-E ben? -teimou. · 
-Ben? -respostei 

dubidando un algo, 
· mais axiña me decatei 
da situación e reaxin. -
Ben, creo que estas lés
bias llelo fixeron ben. 

E un sorriso raposeiro 
creceu nos meus beizos, 
seguro de que · el non 
entendía ren pero non 
inquirí u. 
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IVIANUEL LOPEZ FOXO 

. p· ot fin ~íro·a de~i
.damente mentres 

· . . percura non sei 
que nun bolso de 

coi ro. A pel é. dour:ada. ·O 
cabelo rizo, maraviHoso .. Na . 
sua boca hai unha certa ex
presión eró1ica, e · dozura, 
moita dozura na sua boca. 
Desde aquel dia que te ato- . 
pei aliando escaparates; 
desde a nosa despedida até 
un vintesete aló frente ao 
mar de Lorref, co·mo 'te 
.amei desde entón, Galama, 
cómo n~vegaches en min . 
dia e noite, como te fun 
querando mais e. mais a 
cada intre e, ai, como me 
toleaches a ·. cabeza!, e 
nada, nada afogou óu de-, 
teu o meu sentimento, nen 

. a tua situación· , amatória 
nen o coñecimento .do pou
co .que podía durar a nasa 
relación. (Dunha carta' a 
Galama). Lume? Si, si. Fíxo
me nos seus ollas. Son ver
dosos. Xa chove miudiño. · 
A xente comeza a pasar no
vamente pota rua adiante. ·. 
.Volvémonos a observar ao 
través das luas do escapa~ 
rate. Praticamente xa parou · 
de chover. Sai. Vai en direc-

: ción ao centró da cidade, 
Eu sígoa a curta distáncia. 
Ela mira várias · veces para 
atrás. Sabe que a sigo. A 
rua da Magdalena está cá
seque valeira. De súpeto 
métese nun portal. Eu paso . 
amodiño por diante do por
tal, pero non a vexo a ela. 
Sigo adiante. Detéñome. 
Nun edifício- en obras· hai 
uns carteis que anuncian 
unha conferéncia- de Pilar 

· García Negro no Instituto 
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"Concepción· Arenal". Teño 
dúbidas solne o que debo 
facer . . O tema da charla é 
uA muller ·e a· literatura". 
Non o· penso mais e volvo 
para atrás. Entro no portal. 
Diríxome ás escaleiras e 
nese intre, inesperadarnen:
te,· péchase a porta. Entón 
decátome .que está ali, de
trás da porta, cun lene so
rriso nos beizos, cun sorri
so que é difícil perceber na
quela. escuridade·. Achégo
me a ela. Bicámonos, pri
meiro con calma, logo, -de-

' ' 

. ~_., 

·<~z:~ 

camiño, con. loucura. As 
nosas mans comenzan a 

· explorar os corpos. Alguén 
abre a porta ·dun piso e cfr 
que vai ver unha pelfcula 
de Visconti. Vivo . perta de 
aqüi. Sígueme, queres?, 
dime ela cunha aliada que 
me mergulla . nun infindo 
desexo carnal: 

E un apartamento anti90. 
Es de Lorref? Non. Eu tam
pouco. Non, xa. Xa ·o sou
ben antes, polo acentb, qla
ro". Pero resides aqui, non? 

'\ 

\ . 
\ 

.. ... 11 . ... 

-----" ~------~~--.::--~-~ 

Si, desde hai... un ano 
aproximadamente. Unha 
copa? Bueno. Sóbor dunha 
mesa camilla vexo un libro 
de ltalo Calvino, "El barón 
rampante". Conversa.mas. 

,Revélame que está casada. 
Chámase Sánti, dime. Per
gúntame se me gosta Lluís 
Llach. Dí galle que si coa ca.
beza, sorrindo. Galama 
está de pé, remexendo nos 
discos. Non · aturo mais. · 

· Achégome ~ ela. Bótolle as 
mans nas tetas. Bícoa na 
caluga, nunha orella, na 

Pepe Carreiro 

boca. Mellor que vaiamos 
para a habitación, non? 
Creo que é mellor, si. Por 
aquí. Entra. Pero... Ah!, 
este é Santi. Santi?! Si, 
Santi. E eu surprendido, 
abraiado, sen saber que fa
cer nen que dicer. Santi cei
ba unha gargallada. Está 
sentado na cama, fuman
do, ollando unt)a revista . 

Síntoo moito, Galama, de 
verdade. · Por favor, que a 
cama é grande, di Santi. E 
ela a tirar de min. E eu que 

Expé'sici~n de 106. caricaturistas 
clVntémpt;jráneos cedida p~la 
Casa d'0 b:lum'©'r e a Sátira de Ga
brtifvO~ ~rganizada . p{;jJ~ Muse't;J 
d~ Hunl~r dt!5 Ct!f ncelll!f de Fene 

Datas e. lugares: 
CASA .DA CULTURA DO CONCELLO DE FENE - DO 5 AO 18 DE MAIO 
MlJSEU CARLOS MASIDE (SADA) - DO 20 de MAIO AO 2 DE XUÑO 
CASA DA PArtRA (SANTIAGO) - DO 6. AO 30 DE XUÑO 

non, que o sinto, que me 
marcho. E ela a tirar. E de 
pronto estou sóbor dela 
P<;>uco a pou_co .vólvome ~ 
por quente. lmonos espin
do. Sa.nti, deitado, contém
planos. Mámolle nos pe
zóns. Eléi · bótame as mans 
á , cabeza. Agora son eu 0 
que está debaixo. Galama 
leva a sua boca ao meu 
sexo. Mama, mama mara
v!llosamente. Ai, ai... non 
sigas, que me corro ... Gala
ma baixa os lábios até ·os 
collóns. De novo estou en
ri ba de Galama. Acaricio os 
seus cabelos. Percorro coa 
Jíngua a x-eografia do seu 
rosto. Santi achega a sua 
boca ás nasas. Noto que 
me están metendo un dedo 
no cu. Observo que o deoo 

· é de Santi, que o corpo de 
Santi toca as nasas húmi
das carnes. Eu deixo de 
beixar a Galama e sepáro
me un pouco dela. Galama 
queda no meio dos dous 
sorrindo. Sorrimos os tres'. 
Galama lévame a cabeza 
aos seos. Santi percura a 
miña polla na paisaxe do 
púbis. E métea na boca. 
Métea todo canto pode . 
Mama con loucura. Galama 
e eu bicámonos, xogamos 
coas línguas, con narices. 
As mans explorañ os cor
pos. Amámonos apaixoa
damente. Galama pédeme 
que a penetre. Espera, déi
xame coller un globiño. 
Non fai falla. Seguro? Se
guro. Galama abre as per
nas, sospira. Estamos bé
bedos, loucos de pracer. Ai, 
ai, ... qué gostiño! Santi có
rrese coa man e lanza o se
men contra nós. Ai, ai, ai, 
non pares, segue, segue ... 
ai, ai, ai. .. Ai. .. 
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O asilo 
e 
os vellos· 
R portaxe gráfica: CHUS GARCIA 
r:xto: MANUEL VEIGA 

A
. imaxe· dun vello é, antes 

que nada, a imaxe db 
futu ro de cada un de 

nós. As suas arrugas son un~a 
predición das nasas. O respe1to 
que lles deb.emc;>s ten a sua 
razón, en pnme1ro lugar, no 
respeito que nos debemos a 
nós mesmos. . 

Cando non se respe1ta aos 
vellos non se respeita o 
coñecimento, a experiéncia e, 
ao cabo, a vida. A sociedade 
que desprécia a idade, que 
supura a~ilos, que enx~~dra 
marxinal1dade, non esta 
facendo un mito da xuventude, 
en realidade está encumiando 
0 frívolo, o trivial, ou, ainda 
piar, o estúpido, a vulgaridad~ 
máis caduca e pronto demode. 

Só da imaxe dos vellos 
podemos extraer o sentido da 
verdadeira xuventude. 
Excepcional é a oportunidade 
daqueles capaces de 
comprendelo a tempo . 

P ara que s.erven os · 
vellos? Para . n·ada, dise 
neste mundo de 

plusvalías e rnarxinacióris, 
fondamente interiorizadas até 
nos últimos -ou primeiros
·recunchos da fámília. 

·Os vellos serven sobretodo 
para eles mesmos. Os vellos 
-obvio é dicilo- son, están, 
existen, viven e pensan, como 

· calquer humano. O estímulo 
do record e a lei dos 
rendimentos decrecentes non 
pertencen ao eido do esencial 
e moito menos, neste caso, ao 
do eticamente defendíbel. 

Un vello non realiza 
xornadas intensivas, oen sube 
a correr as escaleiras, nen ten 
un brilrante futuro por diante, 

pero atesoura no seu interior 
vida e sapiéricia que, ainda 
pen, son úteis para el ~ para os 
demais. Os seus ritmos 
próprios, marcados pola Ida.de, 
non merecen compaixón, 

· axuda monxil, nen caridade, 
senón adecuación ao resto, 
concertación co que os rodea, 
con.versa rica e repousada, 
trabal lo rendábel, · de quen 
coñece ben a eco.nomia do 
esforzo. 

Quen me dera ter 20 
anos, sabendo o que
agora sei !! " Canto 

ternos que aprender dos 'vellos. 
Oue e·levado ·1uga'r merecen na 
nasa sociedade e que osc1:1ros 
e hipócritas buratos lle ternos 
deparado. 
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návica. Vigo; Ed. Galaxia, 1986. 312 p .; 
Rúst. colee. "Ensaio e Investigación". 
1.055 ptas. 

Avilés de Taramancos, Antón, Cantos 
.caucanos. Barcelona: Ed. Sotelo Blan
co, 1985. 62 p.; Rúst. colee. "Leliadou
ra". 635 ptas. 

Barreiro Fernández, Xosé Ramón e ou
tros. · De Rosalia a Castelao; Galicia 
(1837-1950) . Santiago: Ed. Xunta de 
Galicia. Museo do Pobo Galego, 1985. 
110 p.; Rúst. 530 ptas. 

Blanco Amor, Eduardo. Castelao escri
tor. Sada: Ed. Do 'Castro, 1986. 102 p. ; 
Rúst. colee. "Documentos para a histo
ria contemporánea de Galicia". 690 
ptas. 

Boullo,sa, Palmira G. Adiviñas. Vigo: 

Otero Pedrayo, Ramón, A miña amiza
de con Castelao. Sada: Ed~ Do Castro, 
1986. 55 p.; Rúst. colee. "Documentos 
para a historia contemporánea de Gali
c;::ia" . 58.0 ptas. 

Perozo, Xosé Antonio. Os ladróns das 
tixolas. Vigo: Ed. Galaxia, 1985. 32. p.; 
Rúst: e.olee. "Tartaruga''. 240 ptas. 

Pisón,.. Xesús. A porta prohibida. Vigo: 
Ed. Galaxia, 1985. 32 p.; Rúst. colee. 
"Tartq.ruga". 240. ptas. 

Puy Muñoz, Francisco. O 'valor da xu-
. qsprudenc:ia galega. Santiago: Ed. 

Universidade, 1985. 101 p. ; Rúst. colee. 
"Discurso inagural" : 700 ptas. 

Q~eizk, Mª Xosé. O segredo da pedra 
~gueira. Vigo : Ed. Tintimán, 1985. 94 
p.; Rúst. 960 ptas. 

Rivas Barros, Manuel. Todo ben. Vigo_: 
Ed. Xerais, 1985. 101 p.; Rúst. colee. 
"Xabarín". 475 ptas. 

Roi Érdas, Xosé. Cando era tempo de 
inverno. Ourense: Ed. Autor, 1985. 142 
p . ; Rúst. Poesía. 500 ptas. ' 

A Rosalia desde Granada. Granada: 
Ed. Bálano, 1985. 70 p.; Rúst. 800 ptas. 

Rosalía de Castro: Seis cantigas para 
coro mixto. Santiago: Ed. Universida
de. Aula Aberta, 1985. 105 p.; Rúst. co
lee. "Aula Aberta" . 1.000 ptas. 

Gíimm, Jakob e Wilhell:n. As tres plu
mas/Trad, Valentín Arias López. Vigo : 
Ed. Xerais, 1986. "32 p.; Rúst. colee. 
"Rato Pérez". 530 ptas. · 

Grimln, Jakob e Wilhe1m. Nevebranca 
a Rosavermella/Trad. Valentín Arias 
López. Vigo: Ed. Xerais, 1986. 32 p.; 
Cartoné. colee. "Rato Pérez" 530 ptas. 

GRIMM, Jakob e Wilhelm. Raponcla. 
Trad. Valentín Arias López. Vigo: Ed. 
Xerais, 1986. 32 p.; Cartoné. colee. 
"Rato Pérez" : 530 ptas. 

Hermida García, Xaime. ¡Que risa! coa 
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"Tartaruga. 240 ptas. 
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Propostas didácticas. Vigo: Ed. Xe
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C.O.U. Vigo: Ed. Xerais, 1985. 376 p.; ·· 
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Curros Enriquez, Manuel. Aires da 
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colee. "Biblioteca Básica da ~ultur~ Ga-
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Algalia, 1985. 81 p .; Rúst. colee. "Ar
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1985. 5?5- ptas. 

FWos de Breogán, Os. Vigo: Imp. Grá
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lee. "As aventuras dun neno labrego". 
comic. 690 ptas. 

Gándara Arjomil, Xosé e Negueruela, 
Enrique. O noso galego 3. Propostas 
didácticas. Vigo: Ed. Xerais, 1985. 64 
p.; Rúst . c~lec . "Ensino". 530 ptas. 

Guede Oliva, Manuel. Contra serenou. 
Barcelona: Ed. Sotelo Blanco, 1985 154 
-p.; Rús,t. colee. "Leliadoura". 635 ptas. 

Guerra da "Cal, Ernesto e outros. Lin- . 
güística, sociolingüística e literatura 

_ galaieo-luso-brasilelra-ahicana de 
expressao portuguesa, Vol II. Braga: 
Ed. A.S.P.G.P., 1986. 286 p.; Rúst. colee. 
"Temas de O Ensino" 1.265 ptas. 

Lópe;z; G.ómez, Xosé ·M. En bela som-· 
bra e amaranto. 2" ed. A Coruña: Ed.' 
Algalia, 1985. 64 p.; Rúst. colee. "Ar
dentía" . Premio Celso E'milio Ferreiro. 
500 ptas. 

O mar. Vigo: ·Ed. Concello de Vigo, 
1985. 88 p.; Rúst. 425 ptas. 

Nova Escola Galega. Educar para 
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.1986. 221 p.; Rúst. colee. "C:::adernos 
monográficos". 119d ptas. 

Agália. A Corunha: Ed. A.G.A.G., 1985. 
n º 4 . 120 p .; Rúst. 600 ptas. 

Dorna. Santiago : Ed. Universidade. 
Xunta de Ghlicia, 1985. nº 9. 213 p .; 
Rúst. 1.000 ptas. 

Follas Secas. Ourense, 1985. nº 5. 36 
p .; Rúst. 150 ptas. 
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GaÍega de Educación. Vigo: 

Ed. Xerais, 1986. nº 1. 88 p . Rúst. 575 
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"Esquio". 500 ptas. 

Ahdersen, Hans Christian. A raíña das 
neves/Trad. Valentín Arias López. 
Vigo : Ed. X.erais, 1986. 48 p , ; Cartoné. 
colee. "Rato Pérez". 530 ptas. 

Carroll, Lewis. Alicia no pata das ma
ravillas. 3ª ed./ Trad. Teresa Barro e 
Femando Pérez Barrerro. Vigo: Ed. Xe
rais, 1986, 178 p. ; Rúst. colee. "Xaba- · 
rín" . 495 ptas. 

Cid Cabido, Xosé. O intercepto. Vigo: 
Ed. Autor, 1986. 249 p.:, Rúst. 650 ptas . 

Díaz-Peterson, Rosendo. O 6110 de Don 
Tomás. Sada: Ed. Do Castro, 1985. 112 
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Fraga Iglesias, Xosé. Falando calado. 
Vigo: Ed. Autor, 1986. 109 p.; Rúst. 
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González Tasar, Luis. A canelro cheo. 
Ferrol: Ed. Sociedad de Cultura Valle 
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450 ptas. 

·somqs coÍíécidos na Gaiiza inteira, pola nosa especialización 
en libros galegos e portuguese's 
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Arias López. Vigo: Ed. Xerais, 1986. 40 
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colee. "Teatro". 550 ptas. 

A Rosalía desde Granada. Granada: 
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Ramón Díaz Fontao. Vigo: Ed. Xerais, 
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Grímm, Hrs. Os contos de Grlmm. 2• 
ed. Versión galega de EubenseL Sada. 
Ed. Do Castro, 1986. 210 p .; Rúst. colee. 
"Narrativa pra nenos ". 700 ptas. 
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Fundación Pedro Barrié, 1986. Carto· 
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ed. Sada. Ed. Do Castro, 1986. 27 p.; 
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facsímil. 206 p.; Rúst. 530 ptas. 

República 
de El Salvador, 9 

Tel. 56 58 12 
SANTIAGO 

Praza do Libro 
Tel 26 63 77 
.A CORUÑA 

-A 
e: 
o d 
a et; 
cou 
Esp• 
sua 
pale 
res 1 

U1 
reas 
gria 
que 
segt 
pois 
Eno 
que 
-01 
a pr 
llot '' 
corr 
se v 
do é 
can1 
met 
que 
todc 
todé 
que 
gad 
Fo i 1 
tivo 
coa 
que 

·non 
rod< 
seg1 
mor 
cazé 
da n 
mo. 

N 
agu 
nutc 

·~ 



dos. 
~p.; 

7igo. 
Ydia 
"Bi-
425 

3lez, 
Mu
lúst. 
Ga-

1oño 
.986. 
Poe-

ittca 
cfa e 
o de 
.s. 

: Ed. 
l986. 

·atta. 
uren
. 383 

1 )oz. 
Rúst. 

m. 2ª 
Sacia. 
:olee. 

entín 
ntud, 
en tu· 

lona· 
r• ed. 
lt. co-

tigu 
1.. Ed. 
:olee. 

le or· 
. Ed. 
ilicia, 

e· ed. 
Rúst. 
ptas. 

rafia. 
Rúst. 
aGa· 

Cou
l. 110 
tas. 

itros. 
Con
mtia· 
n Ve· 

l An· 
1'. Vol 
Welo· 
1 Ed. 
!arto· 
1ta1. 

to. 2ª 
~7 p.; 
' . 350 

que 
iición 

. _..,,~,"'•1••111111•1&1a..-~•·:L~ . . 

Álvaro Pino, · 
ese gran campeón ao qUe non deixan ser. figura 
0 ·dia que Bla'nco Villar gañou 

etapa de Santander e se colo
~ou de líder da V<;>lta Cicli?ta a 
España, en . Padron e Ro1s, a 
sua terra, tiraron foQuetes de 
palenque e a xente sa1u aos ba
res para celebra!?· 

Un dia despo1s era Pon.tea-
reas quen mostraba a sua ale
gria pola c~l~cacjón do f~llo da
quel munic1p10, Alvaro Pino, na 
segunda posición da xeral des-
oís da etapa dos Lagos de 

~nol. Unha . segunda P<?Sición 
que, senón fose pola ma so~e 
-ou po la sortea seca~-,,,sen~ 
a primei ra, pasando asJ o mai
llot" amarelo a poder_ doutro 
corredor gal~Qº · ?,e ~m,o no:i 
se vestiu de l1der fo1 so debi
do ao infortúnio, a un pinchazo 
cando faltaban· só cinco quiló
metros. Cambiar de roda na
queles momentos era perder 
todo contacto co grupo e facer 
toda a ascensión en solitário, o 
que o levaría a quedar descol 
gado moitOS í[láis SeQUndos. 
Foi por!~º que ~l~aro Pino no_n 
tivo ma1s remedio que subir 
coa roda média desinchada até 
que quedou na llanta e, asi, xa 
non podia continuar. Mudou de 
roda e, afi nal , só perdeu doce 
segundos, facendo unha re
montada extraordinária para 
cazar a Mil lar, despois de que
darse só e de rompérselle o rit
mo. 

Nos dias seguintes Pino 
aguantou e ainda " colleu" mi
nutos na contra-relóxio, asi 

;: • 

como na etapa de San Isidro 
ou na "selección" de Paléncia. 

Nesta última etapa, na que 
se perfilaron moitas causas na 
"Vuelta", Pino soubo estar no 
cort~ protagónizado e auspicia
do por Kelly. Ouedou demos
trado asi que o galega é toao 
un campeón, anda e sabe es
tar, e que ademais de "usar en 
demasia o corazón", como lle 
achacaba o seu director de 

-equipo, tamén sabe usar a ca
beza. 

Ninguén esta libre dunha pá
xara, nen o estivo_ o -propio 
Eddy Merckx, pero Alvaro Pino 
demostrou xa a sua valia, que 
é un dos mellares homes, tan 
bon como calquera do pelotón 
de corredores ibéricos. E seria 
moito mellar, sobretodo aos 
ollos do gran público, se os 
meios de comunicación non ti
vesen certa teima con este co
rredor, da que Alvaro persoal
mente se doia diante das cá
maras da TV perguntándose un 
"que terei que facer para que 
se me considere aspirante ao 
título?". Pero non, para os 
meios de comunicación, sobre 
todo a TV e a rádio, que son 
quen suben ou baixan a cotiza
ción dos corredores, quen os 
encumian ou os deixan no os
tracismo do pelotón, quen lles 
proporcionan os contratos mi
llonários, ou quen permiten 
que a soldada sexa a mesma 
que a de calquer obreiro, Alva
ro Pino segue sen contar. 

Jorge Amado 
AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO 

,. Poesía Galega Completa g 
Edición preparada por 
Xesús Alonso Montero 

f~'llk 
-=- __ U1_1Jtt 11k1~ 
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Alvaro Pino o dia que enfundou o maillot de líder 

Facemos aqui un paréntese 
para dicer que se os meios de 
comunicación son os que nos 
deportes máis populares, 
como.no-fútbol, quen verdadei
ramente fan as figuras, os líde-: 
res, o_s famosos, isto acorre so
breto·do no ciclismo de alta 
competición pala característica 
própria de que o ciclismo é, so
bret9do e ante todo, publicida
de. E por isa que aos directores 
das firmas pubJicitarias inte-ré-

salles moito máis que falen, 
que entrevisten, enfoquen ... a 
un corredor, ainda que estexa 
clasificado no pasto 50 que ou
tro consiga meterse entre os 
.dez primeiros, como o caso de 
Alvaro Pino nas últimás carrei
ras, pero · que, en virtude de 
non se sabe que simpatias e 
contactos persoais -no mun
do do deporte ciclista non hai 
xornalistas galegos de releván
cia, por pór !Jn exemplo- ese 

SEMPRE CRISTINA , 

. Ursula Heinze 

... 

corredor "figura~promesa" sai 
nos meios de comunicación 
continuamente, por máis que 
nunca tivese un éxito relevan
te, e o outro, corredor exitoso, 
non o fai. 

. Diciamos antes deste parén-: 
tese aclaratório que para .a 
maioria dos comentaristas 
Pino se·guia sen contar á hora 
de dalo como destacado. Asi 

·.os g~legos ternos que sofrer 
dia a dia buscando na pequena 
pantalla se entre os corredores 
de cabeza, entre os destacados 
vai ou non Alvaro Pino, até G¡U~ 
divisamos a sua tita branca. O 
come.ntarista de turno cítaos a 
todos; a Delg~do, a Millar, a 
Kelly, a Dietzen, Fignon, aos 
que están e aos que non están 
como .Arroyo, Gorospe, etc. 
pero de Pino, o segundo clasifi
cado non se acordan. Un dia e 
outro dia, unha e outra vez o 
nome di¡! Pino non aparece. 
Pero el está alá e, afinal, na cla
sificación, non lles q_ueda outro 
remédio que pór a Alvaro Pino " 

. e referirse a "el galleg'o Alvaro 
Pino". 

Pero seguen pondo as mira
das en Lejarreta, en Delgado 
ou na promesa de "Arroyo". 
Non, fl]Oito nos tememos que 
Pino, ainda qué gañe a "Vuel
ta" ou o Tour nunca será figu
ra, non entra dentro dos intere:. 
ses dos meios de comunica
ción. 

PU CH El RO 
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Novo· disco . A:sogrél qlie lle éadrouen sortea Pedro 
De fontes de toda solvéncia chegóu a ferir de palabra a ao seu redor e poñíase es-: 

carolada cos : ag·arimos; 
pero a chi.J(ra coqueta e o 
galán •tremían de medo. 

de ·LUis· Em·ílio Batallán 
Á; 

emanadas das Autoridades unha · veciña, por andar· 
compet~ntes a riosa amostranc;lo. unha radiogra-
redacción anúncia que o. ·fía. · / 
capítulo 26 de "Os doús de -Esa é unha escandalo-. 
sempre" de Castelao, . . sa. Nin ten reparo en amos-
titulado "A sogra que lle trar un retrato que lle fixo .o 
cadrou en· sorte a Pedro" · médico-, onde se lle marta 

· .. non será suprimido en. . todp, todo. Con decir que se 
futuras edicións escolares lle ven os osos L.. ,, 
por demasiado imoral ou ·Ende mal-a siña Filomena 
perni~ibso para o público tiña hestoria e, a filla seique 
infantil ·como fora solicitado non · era de matrimonio. 
polos pais de al unos do ----- Amiga d~ amparar amores 
povo mariñeiro de Fo.lleira. alleos tomo., sem·pre, dende 

XXVI 
A SOGRA QUE LLE CA~ 
DRÓU EN SORTE A PEDRO 

Pedro foi atrapado e casóü-
. se. A muller era laidiña, 
·pero traballadora e cobizo
sa. Ch_amábase Filomena, 
como s·úa nai. Tiña un taller 
de costura e padecía do es
tómago. - . 

A casa cheiraba a mexo · · 
· de gato. · . 

O .casamento foi amaña- · 
do poi a sogra: un ha vi u.da 
peituda que sempre talaba 
do seu home pausando a 
man dereita no molete es
querdo, a dúas coartas do 
corazón. 

-¡Ei.quí o levo sempre. 
Eiqu.í! . 

E mesmamente parecía 
que naquel embrullo porta-
ba ao difunto. . 

Empeñabase en ri.r toa 
boa pechada, de puro remil- · 
go,. i . era tan reparona en

-causas de moral allea que 

rapaza; i ·eu sei que a súa 
primeira obra realizóuna 

. nun galiñeiro. Velahí' cómo 
sucedéu. . -

Non· contaría máls de 
doce anos e xa se ·decatara 
de que 6 galo era o sultán e 
que. todas as galiñas e_ran 
suas concubinas. No gali
ñeiro medrara un polo que 
quería , galear, pero nin as 
galiñas lle daban tino . nin o 
galo .sería quén de consenti- " 
lo. O polo tiña mepo, mais 
ás veces esquecíase do galo 
e daba unha reviravolta na
moradeira arrentes dun.ha · 
galiña, A ·galiña cmría en , 
dereitura do señor, e velahí 
.aparecía o sultán polainu
do, a pedirlle contas ao 
polo. O galo viñ.a tripando a 
terra con· aire belicoso e o 
malpocado polo fuxía que 
voaba ... 

Agás de tanta honradez 
un ha das galiñas era coque-· 
ta, pois deixábase . facer a 
rosca' poi.e gaíán novo; gus-

·táballe que se esperguizase · 

A ~apaza adicóuse a pro
. texer ,aqueles amores, e 

un ha : vez tapourios tan ben 
, do galo que se cometéu, ás 
a·gachadiñas, · un tremendo 
adulterio no galiñeiro'. 

O máis pior é que cando 
a rapaza chegóu· a muper si
·gué1,.1 amparando amores 
alleos, coidandb que o 
mundo era un g.ran galiñei
ro.:~ E aínda aseguran. que 
chegóu a ,vivir deso ... 

o -que xa non son faladu
rías é que vivéu amachem
brn·da cun vello empregado 
da Facenda pública e que.sé 

. casóu . por · miragre. Enfer
mara ela de tal maneira que 
todos pensaban que tiña os 
arento~ contados, e p·ara en
trar no · Ceo com_pría que se 
casase. O cura da parroquia 
petóu _na . concencia do em-

. pr·egado e fíxose o . casa·
mento "in artículo mortis"; 
mais o canto foi que a siña 
Filomena revivéu. Por certo 
·que o home dispóis decía: 

-,-A miña muller é dura 
como un croio. Unha vez 
estaba tan a , pique de se 
morrer que lle pu,xeron ca
tro sacramentos xuntos: o 

· da confesión, o da comu
nión, o da -estremaunción e 
o do · matrimÓnio ... ¡E nin 
por esas! 

¡Boa serte lle agardaba a 
Pedro con semellante so

' gra ! 

COCllE 
•RAPID8 

~-M9· ¡ -sinxelo ·. 

O famoso e polifacético cantau
tor ·-ultimamente .exercia ·ta-

. mén de médico, de presidente 
do Pontevedra Clube de f:utbol 
e de concellal de AP en Mara
ña- Luís Emílio Batallán acaba 
de surprendernos, cando nin~ 
guén o esperaba, cun novo dis
co. Desde "Aí ven o maio", éxi
_to a meados dos 70, Bata'llán 
non gravara nada: Pero o que· 
mais chama agor.a a atención é 
que a versión_ orixinal está gra
va.da en~ cinta, concretamente 
·en directo mentres trataba de 

Calros Silvar 

A CAIXA adiántalle o importe do veíc·u.10 . 
·E vostede pod~rá paga!o· desde . 

. 2·.opo pts. ao mes por cada 100.000 pts. * 
,que solicite. 

Moi rápido. Incluso rió dí'a : 

(*.) Prazos até 96 meses. 

compr~rlle o partido ao Pfesi
dente do Compostela por u 
rryill~n e médio de pesetas. ~ 
tecnico d~, son. e responsábel 
d_e gr.avac1qn fo1 o próprio pre
s1den~e do clube santiagués 
Francisco Estepa, quen fixo un 
traballo equiparábel ao dos 
mellares e~~udos de Londres. 

A gravac1on, que supón unha · 
ruptura absoluta co que era a 
liña de Voces, ~eibes, está ten
do un gran ex1to en todas as 
emisoras de rádio. - . 

M.V . 
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Qbxectivó do CDG gara a .nova tempg~ada 

''Teatro bon e atractivo" 
"Despois de duas temporadas de 
act ividades e, ~uncionamen~o do 
Centro Drarnat1co Galega , e pr~
ciso adaptar as suas caractenstl
cas e a sua estrutura a uns novas 
obxectivos -ou mellar: a un~ 
obxectivos máis maduros-, as1 
como correxir aqueles aspectos 
que a prát.ica c,o~ián mo, trou 
como insat1sfactonos. Tr.atase', 
po"is, de perfilar un novo p:ogr~
ma que, partindo da .expen énc1a 
anterior, no permtta · ~~r un 
paso mái na normallzac1on do 
teatro no no o paí ". Con e ta 
autocrítica palabra comeza o 
texto-programa do Centro Dra
mático Galega para este ano. 

o CDG, que ten como novo 
director a Eme to Chao, ex 
membro da Compañia Artello" 
e antigo dinamizador da M tra _ 
de Teatro de Ribadávia , ten pre
visto a estreia da obra "O en
fermo imaxinário" de Moliere, 
sob a adaptación de Eduardo 
Alonso e "A noite vai coma un 
río" de Alvaro Cunqueiro. O 
presuposto de produción de am
bas as dua obra rondará os ei 
míllóns e médio de pe eta cada 
unha, o cal forma parte do pre
suposto total do CDG para 1986 
que será de 65 millón de pe e
tas . 

AUTONOMIA DO CDG 

Entre as novas definición que 
corresponden ao Centro Dramá
tico o seu mentore fan finca
pé na "plena autonomía artí tica 
e de criación' . Para i o contará 
coa sua própria compañia ou 
compañia e a in talación e 
dependéncia nece ária para a 
preparación, en aio e repre enta
ción da uas produción . Co
rresponderá asime mo ao Centr 
Dramático a produción d u 
própríos e pectáculo , a copro
dución con compañia allea a el 
ou a contratación de e ·pectácu
los concreto , o aperfeizoamento 
do per oal artí tic e t 'cni a 
el adscrito e a prom ci n e dif u
síón do seu pr pri p ctá
culos. Nesta li ña o reit r · d 
Centro con id ran qu ·•a e r
tura legal mái ax.eitada para a 
realización da act ividad pró-

pria do Centro Dramático Gale
geo é a de Organi mo Autóno
mo. Ne ta etapa e mentre este 
de exo non e converta en reali 
dade, o Centro Dramático Gale
ga queda regulado con carácter 
provisório". 

"TEATRO BON E 
ATRACTI,VO" 

máis nobre da palabra ( ... )osinó
nimo aquí de _ interés, variedade 
e cal idade". 

LEVAR O TEATRO AS 
VIL AS 

Serian tamén obxectivos impar-: 
tantes a planificación "de cara á 
procura de novas públicos, con 
reducións especiais no précio 
das entradas para centros de en
sino , convénios con asociacións 
culturais e ateneos, organización 
de actividades de animación . . . ". 
Por otra banda "facer crecer os 
ci rcuítos teatrai s . existentés, 
pre tando particular atención á 
produción de espectáculos · con 
características técnicas adapta
das aos locajs de vilas e peque
nas povoac ións". Asi como " po
tenciar a preséncia fóra de Gali
za dos e pectáculos, estabele
cendo acordos de coprodución· e 
intercambio cos centros de pro
dución teatral existentes no resto 

- do Estado" e "apresentar os es
pectáculos do CDG en festivais 
nacíonais e extranxeiros' . 

"A NOITE V Al COMA UN 
RIO" E ~'O ENFERMO 
IMAXINÁRIQ" 

Xúlio Lago , director da nova 
obra de "A noite vai coma un 
río" comenta as suas impresións 
da apresentación desta obra nos . 
primeiros 70: "non me gastaba 
en absoluto. Non pasaba. nada . 
Era discursiva, plana. Era " lite- . 
ratura". moi boa literatura , mais 
non "teatro". "Vou dirixir cheo 
de ilusión , manifesta Xúlio 
Lago, cheo de ilusión e de 
medo. Tamén cheo de .ambición , 
porque é o máis fe rmoso e cobi
zoso texto teatral escrito en gale
ga". 

Pala sua parte Eduardo Alon
so, director de "O enfermo lma
xinário" indica que "amasar os 
texto máis importantes da dra
matúrxia univer ·al é un labor 
e ·encial para normalizar a oferta 
teatral galega. Neste s~ntido , 
convén ter en conta a grandes 
comédia xénero do .que tan ne
cesitado está o teatro galega". 

M.V. 

I Asamblea Comarcal de Asociacións Culturais 

A longa marcha -
do asociacionismo galégo 
O dia 27 de Ab.ril no centro cul
tural "O Noso Lar" de Culleredo 
tivo lugar a I Asamblea Comar
cal de Asociacións Culturais á 
que estaban convidadas u~ha 
mult~tude de asociacións e á que 
acud1ron unha vintena delas. 

Xa pola mañá a Comisión Or
ganizadora informou sobre o 
proxecto desta primeira asam
ble~. e. houbo longos debates que 
froitif1carian na tarde nuns pon-
tos_ concretos. . 
. A 1 da mañá un audiovisual 
~~lado "Castelao: vida e obra" 
01 proxectado por membros da 
Asoc~ación Cultural "o Galo" 
(Santiago), realizadores do mes
mo. O audiovisual reconstrue o 
bens.amento político de Alfonso 

aniel ao longo aa sua vida 
.Para rematar co 'vergonzoso tra~ · 
tamento que se lle deron aos 
se~s. restos na traída a Galiza. A 
~u~ca para as diapositivas pasa 

es e Wagner a Verdi ou Miro 

Casabella, destacando o bon di
cer de Tereixa Navaza na sono
rización da montaxe. A. tarde ac
tuaron os grupos de baile de di
ferentes centros sociais, os titiri
teiros1 de "Sapoconcho", alguns 
membros de "Amor e Desamor" 
recitaron os seus te:ittos, para fi
nalizar co· grupo folk "Lu~ na 
Lubre" de A Coruña. Mentres 
tanto celebrábanse as mesas de 
traballo de onde saíron algunhas 
conclusións finais, das que tir~
mos estes pontos: 

-Normalización . do idioma 
· galego na administración e nos 
diversos movimentos na vida co
tidiana da Galiza. 

_'..Reclamar a dignidade do 
povo galega e da sua· cultura di- . 
ferenciada doutras que · a arro
dean. . 

-Solidaridade entre as aso- · 
ciacións culturais na busca dun 
proxecto de accióh con;mn diante 

das trabas que a sociedade lles 
impón. 

-Aumentar os intercámbios e 
faci 1 i tar tare fas colectivas. 

-Editar un boletín anual que 
informe ás diferentes asocia
cións dos proxectás das outras, 
para asi poderen realizar a~tivi-
dades conxuntas. · 

--Criar. várias comisións de · 
traballo, entre elas a que organi"
zará a JI Asamblea Comarcal de 
AsociacÍóns Comarcais . . 

Agora só queda que estas pro
posicións se cumpran e se come
ce a camiñar cara unha unión 
real dunha Galiza povoada zo
nalmente por diversas ·Federa
cións de Asociacións Culturais 
de Comarca. Un anceio vello, 
urxente· e necesário para un país 
que se precipita m;gulloso . e de
safiante ·.na frontéira co século 
XXI. 

LINO BRAXE 

O' Museu de Humor organiza unha exP.Qsición internacional 
en colaboración cunha institución búlgara 

En Fene con excelente humor·-
Odia 5 de Maio 
inau:gurouse en Pene unha · 
importante .exposición · 
internacional, .cedida pola 
Casa do Humor e a Sátira 
de Gabrovo (~ulgária) e 
que contou coa 'asfsténcia 
de importantes 
persoalidades desa· 
entidade. 
Iuri Kisprinschenko, xefe da 
Sección de Literatura Latinoa
merican·a e ·stephah Fortunov, 
director da entidade búlgara, fo
ron os representantes que o 5 de 
Maio estaban en Fene .. Durante 
a recepción . que se deu . po a . · 
mañá, o alcalde da vila coruñe-

. sa, Xosé Mª Rivera Amaso e 
máis os .' representantes búlgaros . 
fixeron fin.capé. na, transcendén
cia do humor na loita pala paz 
n.o. mundo e ·como estímulo p;ll'a 
a solidariedade entre os pavos . 
Xa á tarde, Rivera Amaso, du
rante a inauguración propria
mente da mostra, criticou forte
mente a falta de apoio das insti
tucións, que negaron subven
cións, especialmente o Ministé
rio de Cultura que, sob pretexto 
de que "só. dan axudas para artes 
plásticas", manexan un conceito 
limitado do humor e deixan tras
lucir a intención política da sua 
négativa. Afmal o alcalde de 
Fene dirixiuse á représentáci~n 
búlgara ao afirmar "entran vos
tedes nun pavo que, como Ga-. 
bravo ama a paz mundial e vive . 
con humor" , . 

·Compre dicer que as persoas 
que representaron á Xunta, Ra
quel Casal e Pilar Corredoira , 
non· asistiron á recepción da 
mañá, e á inauguración da tarde, 
marcada para ás 7 h., chegaron 
ás 7 , 15 para sair ás 7 ,30: todo . 
un .récord de fugacidade. 

A exposición . 

E o Museu de Humor de Pene 
-institución única nese xénero 
no Estado-- quen trai a exposi
ción que. pendura a obra de 106 
caricaturistas contemp0ráneos, 
en máis de 300 cadros, de países 
dispare.s en ide0loxia, credo po
lítico e relixioso e máis . costu
mes. A berta até o dia 18 de 
Maio, o Museu de Humor ten 

. articu~adas paralelamente dife
rentes actividades: 

-Visitas prograr_nadas para 

Coléxios Públicos á exposición e 
ao M.useu. · ' 

:-:-Unha · Mostra-Homenaxe 
dos humoristl;ls gráficos galegas 
a Castelao. 

-Un ciclo de películas con 
"Lio en Rio", "A noiva .era el"., 
"A louGa história do mundo" e 
"Truhanes" . 

-Programación especial diá
ria na Emisora Municipal -Rá
dio Fene-, cen'trada .no humor 
de transmición oral.. 

Máis adiante, do 20 de Maio 
ao 6 de X uño, a mostra irá ao 
Museu Carlos · Maside de Sada e 
do 10 ao_ 27 de Xuño á Casa da 
P~a, en Compostela. 

A camiñada . _ 
do Museu de Humor 

Inaugurado o 25 de N ovembio 
do 1984, en plena reconversión 
naval, o Museu de Humor ·reco
lle obr:a · de todos os humoristas 
gráficos . galegas actuais e parte 
dos históricos. Ademais o Mu

.seu ven celebrando (anos 84 e 
85) as )\ornadas de Humor, ten 
montado exposicións itinerantes 
("Humor Galego Actual" e "Os 
humoristas e a reconversión"), 
instituído premios, . organizado 
convén.íos que froitificaron ·na 
doación de obras de importantes 
humoristas do Esado español, 
formaron unha biblioteca e un 
banco de dados, e todo isa sen 
constreñírse só ao humorismo 
gráfico. Isto . en dous anos de 
·funcionamento. · 

·Os contactos - "A pista búl
gara'', denomínalle . o Concello 
nunha circular informativa
coa Casa do Humor .e a: Sátira 
de Gabrovo iniciáranse decanta
do e· cristalizan. publicamente 
agora. A entidade búlgara foi 
fundada no ano 1972 e ten máis 
de 8. 000 m2 de instalacións de
dicadas a todo típo de obxectos 
e cadros relacionados co humor. 
Ademaís de importantísimas ac
tividades e certames de trascen
déncia mundiaJ, a institución 
búlgara está a preparar unha An
toloxia da, Caricatura Mundial 
do Século XX, na que o Museu 
ao Humor do Concello de Fene . 
colabora ao ser responsábd do 
apartado dedicado ao Estado es
pañol. 

X.C. 

Os dias-23 e 24 de Setembro 

·O m .Encontro de Escritores 
celebrarase en · Baiona 
Ós dias 23 e 24 de Setembro de

0 

1986 t~rá lugar no Parador Con- · 
de de Gondomar de Baiona o III 
Encontro de Escrítores ·das lín-
. guas nacionais ibéricas sen Esta
do. Estas datas quedaron defini-
tivamente fi 'xadas nun encentro 
que tivo lugar en Noia o dia , 2 · 
de Maio no que participaron es
critores pertence;ntes ás asocia-

. cións _de Euskadi, Paisos Cáta
láns e _Maria do Carmo K.ruc
kemberg e Xoaquin Agulla por 
Galiza. . 

A estes:terceiros encontros -
os · primei.tos foron organizados 
polos cataláns e os segundos po
los bascas, tocándolle . agora o 
turno á Asociación de Escritores 
en Língua Galega- asistirán 

unha vintena dos máis destaca
dos criadores cataláns, 15 .repre
sentantes dos. escritores bascas e 
'á maioria dos componentes1 da 
_asociadón organizadora. 

.Un dos temas máis importan
tes paia este ano será o relativo . 
ao uso· dos idiomas nacionais 
nós meios de comunicación das 
tres nacións sen estado. 

. Na próxima reunión de ·traba
llo tratarán de perfilar definitiva
mente o programa, e terá lugar 
o mes de Xullo en Compostela. ' 

Os repre~entantes dos escrito
res galegas manifestaron tamén . 

·que están invitados de~tacados 
escritores das asociacións espa
ñola e portuguesa. 

, .. 
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Manuel Ferrol, autor da reportaxe máis importante 
sobre a emigración . galega 
"O fotoxoni~s~ ten qu~ viver en trance o traballo ·que . faga'~. 

Cómo se produce o seu ache
gamento á fotografia? 

. Prodúcese por unha casualida- . 
de. Nunca pensei na fotografía, 
nen sequer como afeizón . Un 
di& vin nunha sala -aló polo 
1943- unha exposición dunhas 
cuatricomias en bromóleo, algo 
impresionante que ag(Jra non sé 
ve. Coincidin cun amigo que 
conéebera unha maneira ·. profi
sional de se dedicar á fotografía 
que cons_istia en fot~grafar nenos 
a domicílio e falando con este 
home animeime e empecei a ro-
dar. · 

Que opinión ten do fotoxor
nálismo hoxe en Galiza? 

' Como ve ho:Xe· a fotografía en 
xeral? . 

A mágoa é que os meios non 
lle dediquel) "máis espácio e con . 
máis calidade, e que non inter
veñan cortándoa, porque cando 
o fotógrafo positiva é para que 
vaia tal cal, e iso debe ser res
peitado como se respeita o texto 
escrito. Pero non hai hoxe nen
gunha publicación que poda él.ei
xar satisfeito ao fotoxomalista . 
Hoxe vense mellores fotografías 
cando expoñen, por exemplo 
Xurxo Lobato ou Tino Viz, que 
cando traballan. Non responde o 
meio no que traballan ao labor 
que eles fan. . - · 

A . fotografia en · xeral ten un 
bon nivel, hai unha nova onda, 
un querer facer todo o mundo, e 
cando moitos queren · facer é 
máis fácil que decanten calida
de. 

-Se alguén excesivamente 
mixiriqueiro dixese que na re
portaxe sobre a -emigración hai 
eivas.- liñas caídas, defeitos de 
exposición, :desenfoques, que 
respostaria?-

Nada. Fixen o que tiña que fa
cer naquél momento. · Para min 
a imaxe central é a que marca a 

· pauta da fotografia. O que · im-
·porta é a expresión. Iso vale· por 
todo. Quen fabrica liñas moi es
táticas que merque unha cámara 
de formato grande e que o faga, 
e ese é outro campo. A quen lle 
'impresiona a fotografia normal
mente non entende de encadres. 
Cando se van ollar a pé feíto os 
encadres non impresionan as_ fo-
tografías. -

Como ere que era, fotografi
camenté Jalando, a Galiza dos 
anos 50? 

Era unha profisión moi . dete
riorada. Todos lembramos aque
les fotógrafos dos povos, que 
formaban parte da tertúfü,i da -re
botica: eran unha peisonalidadé 
do lugar que habitaban. Aqueles 
retratos que facian, inda que fo
sen de persoas des<;oñecidas, ti
ñan unha prestáncia, un aquel, 
vese que eran uns artistas . Como 

· cbnsec~éncia ~a guerra chegou a , 

· época dos "leiquistas", q~e tra-
- hallaban cun permiso do Gober

. no Civil," e viñan de Madrid, So
ria, ... Viñan porque había un tu
tor que os chamaba, e nun mo
mento determinado proliferaban 
moito, ian polas praias, tiñan a 
sua esquina asignada, . . . aí caiu 
a fotografía . Picaron uns cantos 
fotógrafos nas grandes cidades 

· .que foron marcando as pautas . · 
E xa non a fotografia, senón 

Galiza ... 
E unha Galiia atormentada 

pqla émigraciqn, non era máis 
que unha .Galiza de emigrantes . 
O que non emigraba era porque 
non podia ou porque non ·tiña 
valentia para facelo. Era unha 
desbandada. Era unha obsesión: 

Eu non o fon pero houbo unha 
família alemana· que quixo le
varme para alá, e tamén para 
Santo Domingo, pero vin o que 
facian alá cos emigrantes. Yin 
como no peirán de Valéncia dei
xaban a máis de duascentas fa- · 
mílias, porque non lles· deu.- a 
gana de embarcal.as, abandona
das á intempérie, con colchóns 
--que levaban até os metáli
cos....:._ e clamando para que os 
levasen. Iso marca. Por que 
marchaban tantos para alá? Din 
que era unha contraprestación e 
que ian alé de braceiros. Trujil)o 

· levábaos e Franco estimulaba 
esa marcha Pllfª asi obter un 
voto para entrar na ONU. E cla
ro, ian como foran . Un oficial 

díxome que cando se determi
nou a fronteira con Haití Trujillo 
mando u aos haitianos para alá . 
Aos que non quixeron marchar 
collíanos, abríanos en canal para 
que non boiasen e guindábano 
en alta mar. Teño que crer entón 
cando dician que uns galego 
que viron que non era .aquilo o 
prometido quixeron voltar, dixé
ronlles que agardaran e máis 
adiante arriocáronlles os dente 
de arriba e abaixo e despois dé
ronlle permiso. U nha cousa son 
-0s que voltaron cos aneis de 
ouro, pero esa outra dureza re
presenta a realidade dos que 
em~raron. 

{lué valoración fai, no con
xunto da sua obra, da reporta-

xe da emigración? Esta repor
taxe é unha illa dentro da sua 
obra ou é algo máis? 

Pode haber máis o que ocorre 
é que eu traballei moito para 
cine. Mentres levaba unha má
quina que pesaba cinco quilos 
non podia levar un aparato foto
gráfico. O meu arquivo, pois 
está na Filmoteca Nacional e al~ 
guén se quer pode traelo, 'porque 
eu teño o índice de todos os tra
ballos que fixen, desde o 1959 
até hai só catro anos. 

E dentro da fotografía da
quel momento cómo valora 
esta reportaxe? Aportou algo 
novo? 

A forma de fotografar quizais 
e non porque o fixe e eu. Tratar 
un tema exten amente, cando 
periodi ticamente non e pode 
facer agá que fotógrafo teña 
oportunidad de criar un arqui
vo, poi aos meios non lle inte
re an máis que un par de foto
grafias para cumprir, e pérdese 
a espontaneidade. 

. Cal é a história da reportaxe 
da emigración? 
· Foi un encargo do Instituto 
E pañol da Emigración. Chamá
ranme poi eu marcara daquela 
un e tilo de traballar. Aparecera 
da noite para a mañá nese mun
do pois traballaba de taquígrafo. 
Ao ser un autodidacta facia se
gundo me encarregaban: unha 
reportaxe en Terranova dos ba
caladeiros outra sobre a rapa 
das _bestas, ... Tense que sentir a 
reportaxe, e asi hai que sentir se 
vas facer algo sobre a emigra
ción, como e fose un dos que 
ficaban ou dos que marchaban . 
Se vale a expresión o fotoxorna
lista ten que viver en trance can
do ten que cobrir unha reporta
xe. 

Qué intención tiña, se a 
tiña, cando facia esta reporta
xe? 

Nengunha. Agora valórase 
pero naquel momento só estar 
embebido daquel traballo . Penso 
agora cando foi o do ' Santa Ma
ria". A min encarregáronme a 
reportaxe - tend como tiñan un 
fotógrafo en plantilla- para o 
"Ideal Gallego" . Ao dia seguinte 
"La Voz .de Galicia" despachou 
a notícia da chegada do buque 
con dua fotografias só. No 
"Ideal", porén, aiu unha exten-
a reportaxe de moitas fotogra

fías , poi até con eguin a finna 
autógrafa de Galváo nun pasa
porte , os impactos de bala que 
mataron ao oficial, os carimbos 
con que Galváo visou os pas~
porte todos, carimbos do Mov1-
mentos de Liberación. Algunhas 
publicáronse cando o secuestro 
do "Achille Lauro", outravolta . 

V.V./C.X. 
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Cornielis de -Holanda · 
o século XVI inaugura unha 
nova etapa constru~i_v~ en Gal.iza 
que superaba o romanico arcaico 
e fusionaba as escasas aporta
cións do gótico. A Galiza che-

, gan mestres oriundos das máis 
diversas xeografías a por a s.ua 
perícia a carón do novo estilo 
que os Reis Católicos impuñan 

' en todo o Estado. Portugueses, 
flamengos, castellanos, traballan 
durante toda a centúria na nosa 
terra axudando a difundir os no
vas formalismos que rexian en 
arquitectura e e tatuária . 

Cornielis de Holanda aparece 
en Galiza procedent,e do interior 
da península contratado. para 
realizar un artego dun b1spado 
ouren án. Corre o ano 1521 e a 
partir desta dat.a a ua pr~ én
cia vai er continuada en diver
sas cidades e vila da no a xeo
grafia, até as última contrata 
datadas cara a metade do éculo . 
En Ourense realiza, aparte do ci
tado artego, para Gutiérrez de 
Sandoval na igrexa de an Fran
cisco, ,o retábu lo da Capela 
maior da Catedral ouren án e o 
coro alto de Celanova. 

A ua ona como imaxineiro 
chama a atención en Santiago 
aonde é chamado para realizar 
certa obra no Ho tal do Rei 
Católico e na Capela do Alba 
da catedral, ambas a dua de a
parecida . Para o convento de 
San Miguel de Eiré en Pantón 
(Lugo), dependente rentualmen
te do Ho pital compo telano, 
realiza diver a imaxe en ma
deira para o retábulo principal 
da sua igrexa. 

Pero a sua obra de mai sona 
e transcendéncia vaina executar 
en Pontevedra, cando é contrata
do para pro eguir a obra da 
igrexa de Santa Maria a Maior 
templo do que ufragaba a ·ua 
con trución o Grémio de ma
reantes, puxante a ociación da 
vita do Lérez. Sub titue na 
obra a Diego Xil, chamad "ro-
mano" por ·er o encarregado de 
traducir o es ti lo renacentista 
tran. alpino ao pr xecl que e. ta
ba encomendado. 

Hostal dos Reis Católicos 

Ne ta obra Comieli · traballou 
abondosamente na imaxinaria 
granítica. deixando pegada de 
dou condicionamento prévios, 
un a ua ascendéncia nórdica , 
onde -o gótico tiña marcada inci
déncia, e outra no seu pa ado 
profi ional en madeira, con que 
era recoñecido o seu destro ofi
cio. O granito das rías Baixas 
condiciona unha man temperada 
na gúbia e na madeiras doces 
(ca tiñeiro e nogueira) deixando 
a e ·trutura ge bloco pétreo na es
trutura da figura que non axita 
po e ervindo a un hierati mo 
de rí ida · formas. A decoración 
é rica e detallista asi como o · 
ro -to e a · imaxes acusando a 

i éncia do naturafo.mo metafí
~ico dunha época. 

Unha da ua obra de mái · 
sona é a Vir e Branca, cu a pri
m ira interpreta i ' n en e ·caiola 

FERNANDO M. VILANOVA 

é conservada no Museu de Pon
tevedra . Trátase dunha tenra 
cena entre nai e filio na que o -
neno revólvese no colo da sua · 
nai mentres xoga cun paxariño. 
O grupo ten unh.a iconografía ti
rada do naturalismo nórdico , 
sendo notória a .ascendéncia fla
menga nos grosos pregues que 
cobren a saia da Vir)(e ·asi ·como 
o grácil movimento que imprime 
a todo o conxunto, moi distante 
dunha proba destinada á pedra e 
manifeStando todas as posibili
dades plásticas da madeira. 

As referéncias de Comelius 
· de Holanda disólvense a partir 

do ·eu traballo en Pontevedra. 
Ao redor da gran obra do templo 
mariuno reuniu un importante 
gru.po de colaboradores locai s 
que logo espallarian a sua escota 
por toda a comarca. 

l _[JD~u_s_i_co_s~d_e_wg~a_l1_·z_a~~~~~~~~~~~~~-X-OA_N_M_._cA_R_RE_IR_A __ 

Jerónim.o de Carrión 
· (Segóvia, h. 1666 / Segóvia, agosto 1721) 

Mestre de capela en M ndoñe
do , Ouren e e Segóvia. 

Vaise educar en Segóvia, 

onde aparece como neno de coro 
n9 1678, o 31 de Outubro de 
1687 é nomeado mestre de cape-
la de Mondoñedo, cidade na que 
s~m~llou sofrer problemas eco
non:icos · En Xaneiro de 1690 o 
cabido mindoniense concede 
pei:nüso para opositar ao maxis
téno ourensán pero nega os in
fonnes ~ue ~~licita por coidar , 
que Camón no va ~ mejorar" 
en ~urense. No Cabido de 31 de 
Mai~ fálase do "empeñado que 
entro Y está". En Xuño de 1690 
consegue a praza en Ourense 
~asando o 4 de Santos dese an~ 
ª catedral de Segóvia onde per
manecerá até a morte. . 

·.Na catedral de Segóvia con
~rv~se un vil~cico galego de :f16n, sobre un tema tradicio
n q~e debeu de coñecer na sua 
es.tad1a galega. 

Carrión é un compositor de 
extraordinário interés. Del escre
be López-Calo: "E o típico re
presentante do estilo alto-barro
co español. As suas composi
cións abranxen desde o belcan
tismo dos solos até os efeitos po
licorais e desde o estilo antigo 
até o estilo mode¡no, engadindo 
non poucas técnicas · raramente 
utilizadas no ·seu tempo como o 
uso da parodia". . 

En Galiza tivemos ocasión de 
escoitar en Marzo/ Abril de 1982 
o seu motete "Pelli meae" de ex
traordinária emotividade e que 
exemplifica a anterior cita no as
pecto da inistura de sobriedade 

·e histrionismo incluso no intento 
"onomatopeico". . · 
EDICIONS.-José López-Calo.
Motete "Adiuva nos Deus" (ver Bi
bliografía). 
CATÁLOGO.-"Magníficat" a 8 
yoces e acompañ,amento (Catedral 
de Santiago, C.L-C. 115.). "Del bi
zarro galán empozado", a 7 voces, 
violón e harpa (Catedral de Paléncia. 

C.L-C. 931). 1 Misa, 25 Salmos, 8 
Magnificats, 1 Oficio de difuntos, 1 
lección, 3 Responsários, 12 Lamen
tacións, 14 Motetes, 2 Letanías e 
500 Vilancicos (Catedral de Sego-
via). ' 

BIBLIOGRAFIA.-José · López
Calo.-"11 mottetto Adiuva nos 
Deus di J.C." En "Psalterium" 3, 
Roma 1965. Id.-J.C. En M.G.G. 
Kas~ell, 1973. ld.'._._J.C. 'En New 
Grove, London 1980. Id.-Catálogo 
Musical del Archivo de la Santa 
Iglesia Catedral de Santiago. Cuen
ca, 1972. Id.-La Música en la Ca
tedral de Palencia. Palencia, 1980. 
Id . . -La Música en la Catedral de 
· Segovia (no prelo). Id.'-La Música 
en el Barroco. Oviedo, 1977. Jd .. -
HistÓria de la Música española, S. 
XVII, Madrid, 1983. 
Higini Anglés.-"El archivo musical 
de la catedral de Valladolid". Anua
rio Musical III. Barcelona, 1948. jd. 
Diccionario de la Música Labor, • 
Barcelona, 1954. 

FONTES.-Arquivos das catedrais 
de Paléncia, Santiago e Segóvia . . 
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1 andlndo a terra . M, HORTAS VILANOVA 

Aquilino, 
pastor de palabras . I 

Este ano a Real Academia Gale~ 
ga tivo .:_algunha vez tiña que 
ser- un acordo acertado: adi
carlle o Día das Letras Galegas 
a Aquilino Iglesias Alvariño. Se 
na literatura portuguesa o Aqui- · 
lino por antono~asia é Aquilino 
Ribeiro, na galega éo Aquilino 
Iglesias . Alvariño. Pr9s que fo
ron seus alumnos don Aquilino. 
Sen máis. E abonda. 

Aquilino era dunha familia de 
labregos con poucas terras de 
Seivane, na, parroquia . de Santa 
María Madalena da Graña de 
Vilarente, no concello de Aba
dín, lindando toa Terra Chá lu-

' guesa. Aquilino considerábase 
brañego e chairego ao mesmo 
tempo. Nun poema fala, cunha 
claridade que non deixa lugar a 
'dudas; da "Terra Chá nativa". 
Os ch~iregos responsabeis -
como dicen os políticos .de ago
ra , aínda que a súa responsabili
dade non pase de ser unhá metá
fora- non estamos dispostos; 
por nada do mundo, a renunciar 
á paisanaxe de Aquilino. Aquili
no é noso como é de Galicia e' 
do mundo . 

. ve e musical rimó de endecasíla
bo, verso que él tan ben dpmi
nou. Eran os movementos ner
dados de xeneraciós e xenera- . 
cións de labregos. Mais compre 
non interpretar mal: Aquilino 
tiña eso que se chama prestancia 
e unha elegancia sobria e come
dida. 

Por razóns familiares conoce
mos a Aquilino nos . anos da nosa 
adolescencia. O curso gue espli
cou Latín no Instituto-Femenino 
de Lugo falábamos con él tódo
los días. Cando pasaba por Lugo 

· pra ir ou vir de Seivane sempre 
nos víamos. , Na . sú_a compaña 
inesqueflcible ternos papado ben 
tazas de viño do ribeiro palas lu
guesas tabernas da rua da Cruz 
ou do Progreso. · E ternos toma
do, mau a mau, os nosos cafeses 
no Esp;día, do que moito gusta
ba polo seu grande espacio, no 
desaparecido Metropol ou nó 
Méndez Núñez, onde foi a fa
mosa tertulia de Pimentel. Coido · 
que foi Aquilino quen nos des
cubriu en Compostela, a nós que 
éramos inocentes e neófitos, a 
escelencia do ribeiro da Beaden-

Aquilino lglésia Alvariño, á esquerda, con Carlos Maside e Maximino 
Castiñeiras · . 

Aquilino v1vm en Seivane, 
Mondoñedo, Vilagarcía, Lugo, 
Pontevedra e Santiago de Com
postela. Adicou a súa vida pro
fesional ao ensino do latín . Gas
tou a súa vida v.ocacionhl en ser
vir, con humiJdade, profundida
de e sabiduría, á Poesía e a súa 
patria galega. Ahí está ·ª súa 
obra pra deinostralo . E tamén a 
súa vida, pese a algunhas peque
nas flaquezas que non veñen a 
conto, e que serven mesmo pra 
salientar a -. súa estremecida e 
fonda bumanidade. 

Aquilino era de regular estatu
ra, ancho e mazizo, con dureza 
de cantería, ben proporcionado, 
cabeza redonda coroada por 
unha abondosa cabeleira branca, 
xa dende os anos da mocedade. 
Os $eus ollQs tiñan un brilo po
deroso .e unha grande espresivi
dade, detráis dos cristais dos 
~eus ant~ollos, que · usou dende 
os anos adolescentes. A súa voz 
era potente, sonora e ben tim-

. brada. Semellaba o zoar do ven
to entre os carballos ou ó bruído 
das ondas cantábricas ao esfa
charse contra os penedos da ri
veira. A súa voz, que era así · 
porque era así, a moita :icente se
melláballe engolada e a,rt:ificio
sa. E non. O tono .da súa voz 

. produciulle antipatías, feíto, pra 
nós, Incomprensible. Aquilino 
tiña unha voz solemne pro non 
afectada, que son cousas distin
tas. Os seus movementos eran 
lentos e solemnes. Tiñan un gra-

· se que, como todo .O' mundo 
sabe, está moi ag~chada e reco
llida, na rúa de Entremurallas. 

Aquilino era un home moi 
gracioso, falador -tamén tiña a 
grande virtude de saber escoitar 
pacentemente-, aberto, tole-. 
rante e _un pouco irónico. Era 
dono dunha retranca: labrega pa
sada por unh_a criba de alta e fina 
latinidade. Era, asimismo, es
traordinariamente servicial e xe
neroso. O que escrebe podeo 
probar documentalmente. As 
súas . conviciós católicas leváro
no a exercer un cristianismo ac
tivo. 

En algunos libro~ dícese que 
Aquilin·o era un home pedante 
ou que ollaba aos rapaces novos 
con receos e prevenciós. Esto 
pra nós resulta inconcebible. O 
que puido acontecer é que eses 
rapaces, pola c;liferencia de eda-

. de ou por outras diferencias, 
- ollaran a · Aquilino con preven

ción, que non falaran con él o 
suficiente ou que o xuzgaran 
precipitadamente. Servidor lem
brao -tolerante, dialogador, .com
prensivo e mesmo cunha pacen
. cia nada común pra soportar pel-
mas e inoportunos. · 

Aquilino po1as razós que se
xan, non ten o estudo-biográfico 
e crítico que merece. Agás raras; 
escepciós. a crítica non lle pres
tou a atención que sería de dese
xar. Agardemos que neste ano 
--e nos sucesivos- se repare 
esta inxusticia. 
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, . mus1ca 
Música .no 
.Pázo de Mariñán 

Atraco 
. . , a corazon 
aberto 
dos_. oito 
magníficos 

. Pazo de Mariñán . Oito da tarde. 
18 de Abril de 1986. Para a 
Agrupación Cultural "Ó Pacho" 
un ·verdadeiro D. Jean Pierre Du 
Puy estreara oito obras de so~
positores galegos . contempora
neos. Un autobús gratuíto levou 
ao per!ioal que , non posue meios 
de locomoción aó incomparábel . 
marco (ouh! transcendéncia) no 
que teria lugar ·O concerto de Du 
Puy. ' . 

Jean Pierre, un pianista ·fran
cés coñecido en todos os conti

. nentes do planeta agás-' Oceania, 
·era consciente do inte(és que o 
seu recital despertaba no público 
que abáhotaba o Salón· Nobre do 
Pazo de Mariñán. · 

Antes de comez~ concerto 
· Jéan Pierre Du Puy; a:diantába

nos que incluiría no seu rep~rtó
rio obras das que tocaría.esa noi~ 
te polo que alguns dos composi
tores estreados serian máis tarde 
escoitados po~ toda a Europa de / 
paso tremente. 

. Como degostador apaixoado 
da música reclamo e reivindico, 
logo do ali ouvido, q_ue un con
certo só non chega. E momento 
de que se críe unha asociación4 
de compositores galegos, de que/ 
potencie!_Ilos unha Orqu~stra Na 
cional. E momento de facer re 
nascer a homes como Carlos Ló
pez do que se sabe moi pouc6 
(betanceiro da quinta do 1922), 
nen sequer que foi discípulo de 
Messiaen ou de Rimsky-Korhsa
koff e que estieou ~n ballet dun 
éxito éxcepcional no Tea_!fo .Co
lón .de Búenos Aires. E oeste 
momento cando se debe propor 
desde estas liñas a nécesidade -
dun pequeno ciclo de concertos 
con obras de .Carlos López. 

Xavier de Paz ·e Manolo ·Igle
sias parecéronme anóvadores e 
intuitivos para a composición en 
plena· búsqueda do seu universo 
povoado de iniciación e de futu
ro . As obras de Manolo Balboa 
e de Paulino Pereiro foron seg 
nengunha dúbida as máis madu
ras, posuidoras dun mundo.ricaz 
e vivificador cara _o esplendor. 

Xoán Durán, cunha. obra de-· 
cadente, sensíbel e un tanto con
servadora, ·fixo un alarde de boa 
harmonización ·e manexo do 
"leit-motiv", sendo a .sua "Sere
nata Veneziana" superior a· ou'-· 
tras obras · qu_e pudemos ouvir 
del. · 

Doutra banda non brillaron de 
igual xeito as partituras de Fer
nando Arias e Margarida Soto 

·.viso, ben mnstruídas técnica-
. mente pero se cadra alga' caren- · 

tes de emoción. 
O pjanista, Jean Pierr~ ~~ 

Puy, d€sen:volveu a recnac10n 
das obras cunha entrega absolu-
ta. · · -

· Os oito magníficos reinventa
ron unba aventura esquecid? 
inxustamente na cultura <leste 
país: "esta será-a música da nosa · 
vitória" (Miguel Anxo Fernán
Vello ). - L.B. 

Obras estreadas: "Serenata vene
ziana" de Xoán Durán; "Campás 
Melidenses" de Femando Arias; 
"En-re-do" de . Margarida Soto 
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Manuel Balboa 
Viso; "Fugaz. Unha mirada ao pa

. sado" de Xavier de Paz; "Atlante" 
de Paulino Pereiro; "Movimento 
r.ara Piano" de Manolo Igflesias; 

· '14 estructuras para piano" d~ 
Carlos López e "Cuiiha esquecida 
mistura de espellos" de Manolo 
Balboa". 

Dolores .Plata 
'Lua 
descolorida'· 

_ O disco de Dolores Plata (voca
lista dos Xocaloma), "Lua des-

. colorida'" (Edigal,_ EDL-
70.011 ), ven .prece~ido . da cali 
dade do·s músicos que nel parti
cipan: _·están reunidos d~sde a 
xente fundamental e de máis da 
metade dos · grupos de jazz. do 
noso país , como Cluni'a, Outeiro 
ou Filloa, ou sexa Nani García, 
arranxador fUndamental, Baldo 
Martínez no baixo, Fernando 
Llorca na batería bu Alexandre : 
Pérez nos ventos, até Roqrigo 
Romaní (Milladolro) a quen fa
cíamos en lides máis posmoder
·nas e que é a alma mater impul

. sora do disco_: produce, compón 
· (agás un tema de _Nani e outro 

de Antón Seoane, tamén "millá- . 
doir~no") e toda a· guitarr:a ácús
tica-, a máis de facer algun cori- ·· 
ño . 

O disco é un acercamento , 
máis ou menos aforttiriado, á 
música da área cultural brasilei- -

. ra-lusa, un achegamento que 
pode ser xustificado e necesário. 

· Toda a atmósfera do traballo 
lembra a António Carlos JObim 
ou Vinicius de Moráes .e ta.Pén 
as experiéncias menos ac!lsticas 
de Stan Getz. O tema é que o 
disco inteiro está _dedicado a le
tras de Rosalia de Castro, que -
no11 se _adaptan na maioria dos 
casos á sensualidade da música, 
ainda que estexan escolleitas con 
sensibilidade. 

A música resulta fresca, sem
pre interesante, ainda que poda 
parecer repetitiva; pero salvada 
sempre polo magnifico traballo 
de Nani García nos teclados e de 
Suso García na guitarra elé.ctri
ca. A voz de Dolores Plata,. 
queiráse ou non protagonista do 

. disco, lembra moito, ainda que 
sen chegar ~ sua capacidade co
municativa, a Astrud Gílbertq, 
ainda que ás .veces cai~ nunha 
monotonía d.ifícil de salvar. O 
drama deste tiaballo é que non 

- ·hai moita v_arjedade compositiva 
e os temas parécense moito non 
só na instrumentación senón ta
mén na estrutura. 
. · Dous temas poden . ser ben 
destacados: o que lle d~ títul0 ao 

traballo , "Lua descolorida", 
onde se aprécia o perfeito traba
llo de Suso Rei na guitarra eléc
trica, e tamén certos toques 
acústicos de Roman í que poden 
lembrar os sons da ECM, Ralph 
Towner -ou Egberto Gismonti. 
Outra versión interesante é a que 
se fai do "Maio longo" . Como 
case todas incide· nesa música 
ambiental, tranquila, sen sobre
saltos , pero· neste caso me llorada 
cunha incursión máis fonda no 
terrel)O puramente instrumental, 
variando sempre por esa espécie 

-lene do bossa . Noutra5 ocasións 
como "As forres do· Oeste" o 

. grupo faise máis jazz-rock- ou 
jazz-sinfónico ao estilo dos de
saparecidos Iceberg e hai tamén 
unha oportunidade para o luci
mento de Nani García e Dolores 
nun temiña a piano e voz. " 

A edición do disco, como 
· sempie, é coi dada ao máximo , 
cunha fermosa portada de Xosé 
Abad e• un bon son en xeral. 

XESUS L. TEMEZ 

.Brétellla e 
Xoriina: Sen 
capacidade de 
asombro 

· Brétema e Xorima, dous dos 
máis xóvenes grupos galegos 
que tefien recentemente editado 
algun traballo discográfico (Bré
tema: "Santasmariñas" -Edi
gal, EDL-70.006-. Xorima: 
"Xorima"-Edigal, EDL-70.007) 
parecen . xurdir da proclama que 
.Pete Seeger fixera aló polo ano 
75 ha sua carta aberfa aos xóve
nes que gostan do pop-rock 
americano, e na que chamaba a 
todos os .músicos de "todos os 
cantos da terra a redescobrir a ri
queza, forza· e subtileza da sua 
própria música e levala á aten
ción das masas pópulares do seu 
país" . E torpado este vieiro, Xo
rima,e Brétema cumpren con esa 
condición. Brétema através das 
suas próprias composicións, ba-

. seadas sempre erí ritmos popula
res, ben levados e ben con~truí
dos pero que non din nada a 
quen os 'escoita, que xa se teñen 
ouvido mil veces de forma 
igual. - ~orima fai o mesmiño: 
composicións próprias nas que a 
única surpresa agradábel e un 
moi ben introducido piano gue 
ás veces soa realmente delicioso 
e .que é ·m:iha considerábel r~no
vación no eido· da música popu
lar de orixes tradicionais . Este. 

'> 
\ , 

uso do piano ten resultado moito 
mellar ·que o intento feito por 
outros grupos como Milladoiro, 

-~o que tanto se parecen no resto 
estes dous grupos xóvenes. Un 
erro, ao nienos neste intento, é 
a introduci6h · dun tema cantado · 
polo' grupo Brétema, .un tema 
que volta, se se quer, á estética· 
dos finais dos sesenta e dos se-

. tenta, unha espécie de homenaxe 
póstuma ao "flower power", 
pero todo fica nun intento esté
ril, malogrado, ainda que pode 
marcar un camiño distintivo do 
grupo a respeito doutros do seu 
mesmo,xénero. · 

Os discos están os dous moi · 
ben editados, por máis que co
xeen na produción, mái col dada · 
en todos os casos en Xorima, 
ainda que a grabación aquí es
conda nalgunas · ocasións ese tra
ballo de piano por parte de Xosé 
Ramón Vázquez. Certamente. 
fermosa é a portada de Santiago 
Catalán tamén para e te últi
mo , que ape .ar do arranxo 
nada arriscado sexan quizá o · 
que mellor futuro tenan , ainda 
que as labouras sexan importan
tes desde que e decantan por 
unha música de difícil saída ou 
distribución. Neste campo o tra
ballo da ca a discográfica mere
ce ser salientado. 

Di Xo é M . Cambeiro , e e -
tou de acordo con el, que na mú-
ica folk galega , queda moito 

por compor. No que non acordo 
é en que fican poucas cousas por 
inventar: no folk galego caberia 
aplicar -aquílo de que todo está 
por inventar e por construir. 
Desde conseguir de novo que 
xurdan cantantes galegos a expe
rimentar en novas forma do on 
popular sen medo, porque non 
vai suceder que se perdan as rai
games. A música popular e a 
tradicional críanse todos os días , 
con imaxinación,. sen repetir es
tereotipos xa sinalados por ou
tros grupos, nen mirando con -
tantemente ás referéncias cultu
rais que veñen doutros paí es da 
nosa área posíbel cultural , ainda 
que a miúdo sexa bon , pero ta
mén fai falta usar os nosos pró
prios ·meios e ideas . 

XESUS L. TEMEZ 

Solidaridade 
con Sta. Cecilia 
Se facemos memona dos últi
mos acontecimentos sociais e/ou 
políticos que tiveron na vida ga
lega un mínimo de repercusión 
popular ter.iamos que dar conta 
p~imeiro, por seguir unha orde 
cronolóxica , do Festival Home
naxe "Galiza a José Afonso" ce
lebrado en Agosto do ano 85 , 
das eleicións de Novembro do 
mesmo ano e máis recentemente 
en Marzo o referendo da OTAN; 
nestes días as forzas están con
centradas. por parte de diversos 
colectivos na campaña pola nor
malización lingüística e á volta 
da esquina agárdannos as elei
cións "xerais" . Por sorte ou des
grácia no noso país aínda que
dan . motivos polos que moverse 
a organizar festivais solidários 
con persoas ou causas nas que .a 
·preséncia de profisionais da mú
sica ven senda unha constante. 

Que seria do mundo sen os 
músicos? Sen embargo hai per
soas que só se acordan. deles en 
ocasións como as ·reseñadas an
teriormente. Seria conveniente -
que sindicatos, partidos, asocia
cíóns de viciños e demais (que 
mesmo hai c;olectivos que se ar
tellan conxunturalmente) enga
diseil a datas tradicionalmente 
reivindicativas como as do 1 e 
17 de Maio ou 25 de Xullo, a 
do 22 de Novembro, festividade 
de · Santa Cecilia,. patrona dos 
músicos. Penso que a estas altu
ras, eles tamén merecen ser in
cluí dos na lista solidária. 

XAN MANUEL ESTEVEZ 

televisión - ~;~ 

Engenhos 
de cartom
pedra 
Ao · comezo do funcionamento 
da Televisión de Galiza, um dos 
apartados da programa~óm que 
em menor tempo acadou um cer
to. prestigio, forom os tele-jor
rnus. 
. Mas de um tempo a esta par
te, umha esclerose profunda 
amenaza-os. Diria-se_que os no
ticieiros da nossa televisóm es
tárn colhendo o pulso e o feitío 
do nosso goverño autónomo. A 
realidade passa a er como en 
Hollywood, cartom-pedra. Se
melha que a novas de cada dia 
especialmente as que ocorrem ~ 
afectam a esta Terra , som dadas 
nom para o que a sofrem (na 
Galiza a realidade ofre-se), se· 
nom para gente de algúm Ionja
no e estrano paí ; lavades-vos as 
mao já ante de luja-las, respi
rade umha neutralidade ofensi
va. Todo é como se i es tele
jornai nom foram feítos por ex
celente periodista , enom por 
escuros funcionários do gover
no. 

O jeito que tedes de presentar 
a realidade, nom se da em nin
gures. A nossa televisóm tem de 
ser, se quere realmente servir a 
este país e as suas gente , umha 
televisóm nacional , e como tal, 
clara e didáctica para os ouvin
tes ; que nos eleve por cime da 
miséria social que nos arrodea. 

Neste intre (um mais na histó
ria) em que o pai está sendo 
agreilido dia a día, nom se po
dem leras novas (as-imagens an
dam ao seu ar) e rematar tam 
fre cos; ou sacar a algorn mem
bro do govemo lamentando-se 
como umha velba coro cara de 
esfinge. 

E te gobermnho sem pulso, 
ante cada agre óm, nom adopta 
o papel que lhe cúmpre e que se 
deveria esperar: o da defesa fir
me da Terra e das gentes, as que 
e supóm tenta ervir. Polo con

trário , com umha mentalidade 
de ubordina9óm, pen ando que 
si algo temo , ven-nos dado por 
gra9a e virtude de altí simos po
dere , e que por no mesmos 
nada no corresponde, apenas 
barbolharn marmúrio , falto to
talmente de convi~óm ; e iste é o 
e tilo que agora e tra lada aos 
tele-jomai . 

Eu ei bem que nom é proble
ma de profi onai , que aí hai
nos excelentes. Qué passa? so
des tincaP.aces de dar as novas 
como galegos e para galego~? . 
Nom tedes sá paixóm enrabe3a
da?. Cantas vezes se bota de me
nos o debate e a polémica encol 
do que se remata de di~er. Nom 
existe departamento de docu
menta =;= m . Nom sabedes gradar o 
tempo das distintas novas, ou fa
cer "puntos aparte"?. Como se 
bota a menos o 9ue corre polas 
veas auténticas do povo, fürade 
o pelejo e bateredes com um 
corpo cheio de vida. Semelha 
que só som noticiáveis os per
soeiros do governo, que por ce~·
to neste intre em que está dedi
cado a Úm "'dolce far - niente" 
tendes umha total incapacidade -
para denuncia-lo, para incita-lo 
a despareger-se, a facer algo, 
para que non sJga esco~egando 
polas encostas da pergmza esna
quizadora. Vos pola contra es
morecedes, e así traide-nos a to
dos. J á sabedes, a me lb orar' que 

· vos ferva o sangue. · 
A équipa dirigente lim~a pre

gunta: tendes algum .nemtgo da 
televisóm· empregado nela! para 
que· algumhas cousas f~nc1one~ · 
pior ~ue se nom func1onaram · 
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Al úm provoc~dor v~ndido a es-
;05 intereses? E que se nom, 

cu t trabalho pensar que alguns cusa 
de artamentos ande.m cotno a~

. P Hai que melhorar a orgam-dam. t 
'm intP.tna que pouco cus a zas:o .,.. . 

e muito se ·aforra e mais tran~pa-
cia cara fóra no que se fai. A 

rene se deseguida podo dar-vos ver . -
gabanzas. , 

Falando da Jmgua. . , 
A qué espera a ~elev1som para 

ter um bom fonet1st~ d~ asesor-
sinante, que por a1 fa1-se cada 

en 'd' t ataque ao 1 1oma que me e 
medo. · . 

Já sei que o orzamento e ca~1-
o pero Iembro-vos que na tele

v ·5'0, m espanhola a sua delega-
v1 . fi . d s;óm catalana facia a ma1s os 
setenta un pr?grarna suma~ente 
entretido e vivo, sobre a hng.ua 
catalana, e com meno.~ custe am
da, que 0 "Entre Nós . Un; I?ro
grama aberto a toda as var1a~
tes do catalám, de de o Ross1~
hom ao Alguer passando por B1-
nissalem e Valldemossa, é dicer 
a todos os paises cataláns .. To~a
vam a literatura que e fac1a viva 
e direta. Sacavam- e falantes 
dos lugares mai diver o con
tando história , lenda ou cal-

' quer cou a curio a e entretida, 
logo anali ava- e e comentaya
se. O programa era con.d~c1do 
por tre professore de d1 tl~t? 
falares todo em bom conv1v10 
e de todo aquelo aia umha lín
gua viva e fre ca. Para cando 
algo deste tipo na TVG. Já vere
des como ainda ia re ultar que 
hai cartas abando para outras 
cousa , e nom veriamo erro 
coma os que e vem todo os 
dias como por ex.: crerdes que 
todo o que em castelam .remata 
em era/o é no galego e1ra/o e 
nom é así. .. vindoiro/vindouro, 
matadouro/matadoiro, tesoura/ 
tesoira basoira/basoura ... etc. e 
o mes~o que esto outras muita 
cousas. 

A ver se podemo di frutar da 
· nova programa~óm pantasma e 

se vol ve o R uadf#. 
C.B.A. 

•~T 
eme~ - -
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De herois 
e outras 
decadencias 
O heroi americano 

Acordáde vo dun tal ylve t r 
Stallone, alia R cky, alía 

· Rambo, capaz el oíño de aca
bar coa metade do exército de 
Vietnam? . Acordáde vo ? P i 
resulta hua hua hua h~a que "de
clinou" a invitación para a i tir 
ao próximo fe tival de Canne 
porque sendo ianqui non e n
te seguro en Europa de poi do 
enfrentamento con Líbia hua 
huahua hua. E un tal Spielberg, 
~utro tanto. E é que nunca seco
ttzou tan baixo o quilo de. heroi 

. americano liua hua hua hua hua 
hua. 

LA RÁDIO FOLLA 

. Pois reúnense catro (santo Cristo 
para que carallo cornprirá tanta 
xente) , posibelmente os catro 
mais graciosos do lugar, e escre
ben o guión dunha longa-metra
xe. E como os . catro teñen ún 
empacho de cine e de cultura a 
I~ moda, ·pois o seu filme iinita 
tiques .doutros cen mil filmes ac
tuais, tirando a americanos, cla
ro.,Porque en Ja rádio folla (títu
lo orixjnal catalán; en español 
non teno nen idea de cómo se 
vai chamar) hai influéncias des
de Eastwood ao comic pasando 
po~o; mesmísimo Porqué. Ou 
qu1~a nen sequ~r son .iñfluéncias 
senon pura falta de imaxinación. 
Porque Bellmunt lirnítase a su
perpor unha série de paridas, tan 

mal aliñavadas como en anterio
re obras suas (non se-pode dicer 
que t~ñá aprendido moito), coa 
mesma duvídosa grácia e idénti
co aborrido despropósito (verbi
gratia: a soporífera a onda). 

Pero tamén, como en traballos 
anteriores de Bellmunt. hai que 
anotar a favor de la rádio folla 
unha estirnábeJ dirección de ac
tores (uns actores semi-coñeci~ 
do en Cataluña), que interpre
tan convincentemente a incon-
istente paponada que levan en

tre mao . Asime mo o uso da 
mú ica, que ás veces se di óCia 
da imaxe in inuando unha dra
matización visualmente inexis
tente, dándolle forza a unha 
imaxe in ul a . 

O demai - o habitual. Plano 
da cidad , a pi cadela da per o
naxe , de ca a, e algunha home
naxe a outro filme . Homenaxe , 
digam nun aparte, á que t3:'1 
a~ iz ado e mo tran certo d1-
re tor novo , e que mai que 
homenaxe na maioria da oca-
ión r ultan cantazo á obra 
rixinal. Algun ab~ an tanto 

de ' te· tipo de homanxe que un 
desexaria que por unha vez se 
homenaxea en a i mesmo a 
ver' e dunha puta vez e lles ve 
un ha idea orixinal. 

En re ume, la rádio folla (a 
radio louca) de Bellmunt, <:abe 
dentro de e tipo de filmes que 
un amigo meu define como_ "pe
lícula de niño pijo que dice y 
ahora vamos a decir chocho po
lla culo verás como se escandali
za la abuela". E qaédanse tan 
contentos. 

Talvez o mais gracioso de 
todo sexa o ·esforzo dunha parte . 
da crítica ·catalana por lle atopar 
acertos ao filme. Hai amores 
que matan. J.A.M. 

FICHA: . 

LA RADIO FOLLA (España, 
1986). Int: Sergi Mateu, Silvia Sa
baté, Carme Conesa, Susana Sentís, 

.Pep Munne, Xus Estruch. Fot.: 
Hans Búrman. Guión: Francesc Be
llmunt, Quim Casas, Caries. Benpar 
e Santiago ¡.,apeira. Dir: Francesc 
Bellmunt (outros filmes seus: a orxía 
-1978-, a quinta do porro -
1980-). 

G .. "·•.o me ir 
_CULTURAL . 

arte 
Muilonga 
lu~ de . pedra 
A obra escultórica aberta de Ri
chard Long é unha volta ao pri
mixénio. Que lección para nós, 
atlánticos homes da orixe, da _ 
matéria, da pedra. Que raíz mais . 
espesa neses labirintos macizos 
que oferecen_ unha vasta e fonda 
reflexión sobre o início que nun
ca debimos esquecer. 

Na uas montañas en Serra 
Nevada, Irlanda ou o Himalaya 
hai alén da importáncia da obra 
reaÍizada nun marco de infinita 

Pedras e Suilven (Escócia, 1981) 

natureza~ _o · símbolo do acto, a 
actitu,de, o xesto ·que · se esquece 
de todo o tinglado artístico, ga
lerístico e de~ marketing, para. 
entregar-se a luz mais ardente da 

, natureza, ao mítico- .intento de. 
tentar abranxer ·o infinito das. 
cousa-s, a simboloxia e resonán
cia do cósmico,. o feliz da maté~ 
ria ~ue reverbera e expresa-se. 

Richard Long propón accións _ 
como as segu·inte~ (e realiza): 
realizar un cfrculo de pedra en 
Delabole (Londres, 1981), cami
ñar en círculo en Ladakh cunha 
distáncia totar de 16.460 pés 
(Pingdon, - Norte da Indi~, 
1984), até que as pegadas de1- · 

:xen na ruda -areia ltn sulco citc~
lar e simbólico que trazou. o paso 
efímero do home ou da besta. 

· Ou pode pasar sete· dias dando 
un paso cada dia nunha direc
ción da Rosa dos Ventos: o un, 
mover -unha pedra cun paso ao 
oeste. O _ dous mover· _a pedra 
dous· pasos ao norte . . O tres, 
mové-la tres pasos ao óeste. O 
catro, catro pasos ao su!. .o ci~
co cinco ao oeste.+O seis, seis 
ao 'norte. A final o sete, numéri
co e completo, mové-la sete. pa-

- sos ao .este. E facer~ isto na coli
na Longstone (Somerset, Ingla
terra, 1985). 

Richard Long pode tamén rea-
l izar unha liña trasladada, levan- -
tando, levando e pondo un ob
xécto sobre outro sobre un pa
seio . en liña recta de 22 millas 
en Dartmoor (Inglaterra, 1983): 
musgo a lá, lá a _raíz, raíz a tur
ba turba a corno de ovella, cor
no' de oveÍla a pedra, pedra a lí
quen, 'líquen a éog1;1melo v~ne
noso,c'ogumelo venenoso a oso; 
óso a pluma, pluma a· pau, pau 

· a queixada, quejxada a pedra, 
pedr~ a rá, rá a I~, lá a <?SO, QSO 
a moucho. _. e as1 suces1vamen-. 
te, até que ao final deixa a pe
dra, novamente, ao fin do pa
seio. 

Ou pode (Delta do Mississip~, 
Louisiana, 1981) abandonar mil 
anacos de madeira aboiando no 
rio, colocados seguindo a liña .de 
água e ao longo da liña de~.an 
dar. Ou pode, se acaso, despa
rramar unha liña de granito ao 
longo dunha liña recta de 9 m!---

• llas en total 233 : Ou construtr 
nas ' colinas de Quantock (Inglá
terra) unha morea de· pedras, a 
xeito de menhires, imáns ou po
zos de mistério. E fotografar 

AMat21 
todo iso. E pó-lo entre brétemas 
para lle outorgar mai~ sombra, 
mais mistério, mais véu. Ou 
pode ir cámiñando e nun P.aseiu 
ininterrumpido de dous · dias e 
meío arroxar en Macggillipld
dy' s ·reeks un total de 3628 pe- · 
dras, arroxando cada unha no 
ponto o·nde atopaba m;1ha nova 
para progredir no paseio. en Ir
landa, 1971. 

'Ri~hard Long traza liñas, cír
culos, menhires, mogores,' aliña
mentos, sartegos, ao longo dos . 
éontinentés. Camiñante infatigá:
vel. Criador simbólico e aberto, 

· deixa o estudo e como an Whit
man traspasado de Duchamp e 
de Moore, de paleolítico e ter
ceiro milénio, lanza-se aos ca
miños, solitário, en empresas 
que unen a vanguarda criativa . 
con actitude ecolóxica e peripa
tética, a fílosofia zen do paseio 
coa aventura occidental de risco 
e latitudes abertas~ a concepción 
de Arte = Vida que desexava 
Rimbaud co desexo de retorno a 
unha vida reintegrada a terra -e- a 
natureza, desalienada do asfalto 
e do, pedante veneno dos mulos 
e dos mestres. · 

Dicia un prÓvérbio chinés que 
cando o dedo sinalava a lua, o 
sandéu, o parvo . só vía o dedo. 
Richard Long aponta gozoso· e 
incipient~ a unha metáf~ra: da 
arte. aberta á vibración ma1s fon
da de. cada instante, de cada xes
to, a espiral do .reencontro do 
home consigo mesmo e coa te
rra a afirmación inexcusável de 
qu~ o home non deve forzar coa 

. sua pegada a terra, que non deve 
atoHnentar o que ele mesmo é, 
o que non é. senón un _continuum 
de fóra .a adentro. Nos, que te
rnos metido até o cerne de nós o . 
corazón da pedra, e vemolo 
mesmo por extraordinários int~r- -
pretes do noso momento, como 
poden· ser Mon Vasco, Manolo 
Paz , Suso Femández ou Xosé 
Ma~uel Castro, somos· recepti
vos do poder-, da expresión, da . 
luz da pedra. A expo.sición d~ 
Richard Long, de xane1ro a abnl 
<leste ano en Madrid, no Palácio
de Cristal, no Retiro, foi un es
pelló onde mirar-se, unha espiral 
na que perder~se, unh.a ~bamada 
que seguir par~ reflex1onar sobre 
a condición do home e sobre a 
arte do noso tempo. 

'XAVIER SEOANE 
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¡convoc'1tórias 
1oPREMIO XIRIA . . 
DE CREACIQ~ TEATRA~ 
A Asociación C1v1co-~ultural X1-
ria, entidade orgarnza,dora da 
Mostra de Teatro Com1co e 
Festivo de c;:~ngas, ~º~~oca o 
lº Prémio Xma de cnac1on tea
tral para autores dotado con 
cen mil pesetas, e sob as se
guintes bases: 

1ª) As obras apresenta<;fas. te
rán de ter un carác~er com1c<?, 
humorístico ou festivo, conc~1-
to este bastante amplo ma1s, 
ao tempo, tamén bastante defi-
nido. . d 

2ª) As obr~s teran e estar 
escritas en lmgua ~alega e a 
sua duración estara . entre" os 
lindes do q~,e se considera r~-
resentábel para un especta

~ulo teatral·, incluíndose en 
consecuéncia o te?tro breve. . 

3ª) As obras teran, d_e ser as1-
nadas con pseudon~mos ou 
lema, senda acompa~adas de 
sobre aparte no que figurarán, 
or fóra, o pseudórnmo ou 

Fema escollido e, no interior, os 
dados do autor (nome, endere
zo e número de teléf~n.o). 

4ª) Os autores rem1t1rán tres 
exemplares das obras, m,e~a
nografiadas a doble espacio, 
antes do 15 de X1.:1ño de 19~6, 
ao enderezo segu1nte: Asocia
ción Cívico-Cultural Xíria, Ave
nida de Vigo 104, Cangas. 

5ª) O xurado estará compos
to por cinco membros, escolli
dos entre persoas relacionadas 
co mundo teatral ~alego, e ac
tuará como secretario, con voz 
e sen voto, o da Asociación Xí
ria. 

6ª) De consideralo conve
niente, o xurado poderá decla
rar o prémio deserto. 

7ª) O fallo do xurado darase 
a coñecer publicamente o día 
13 de Setembro, na última se
sióan da Mostra de Teatro Có
mico e Festivo de Cangas, e 
será entregado nun xantar que 
se celebrará o día seguinte, 14 
de Setembro. 

CONCURSO 
DE INTERPRETACIÓN 
DE MÜSICA GALEGA 

A Consellaria de Educación, 
por Orde do 18 de Abril de 
1986, próxima a publicarse no 
Diário Oficial de Galiza, convo
ca o segundo Concurso de In
terpretación de Música Galega 
para coros e grupos instrumen
tais de Centros de Educación 
Xeral Básica da Comunidade 
Autónoma de Galiza. 

Poderán participar no devan
dito Concurso todos os Centros 
de E.X.B., tanto públicos como 
privados, da Comunidade Au
tónoma, se ben só poderá par
ticipar un grupo por Centro e 
modalidade. Os coros deberán 
estar integrados por un mínimo 
de 15 alunas e os grupos ins
trumentais, polo menos, por 5 
escolares que podarán contar 
co apoio de 2 persoas que non 
sexan alunos de E.X.B. 

O Concurso consistirá na in
~erpretación de dous temas ga
legas de libre eleición e desen
v~lv~rase en duas fases: pro
vincial, que terá lugar o dia 24 
d.e Maio nas capita1s de provf n
c1a, ~final, que se celebrará en 
Santiago o dia 21 de Xuño e á 
que acudirán un finalista por 
província en cada modalidade. 

• Estabelécense dous primei-
ros prémios para os gañadores 
do Concurso en cada modalida
de, consistentes nunha viaxe 
pola ruta do románico galego, 
cunha duración de dous dias e 
dous prémios para os clasifica-
dos 01") segundo lugar en cada 
modahdade, consistentes nun-

· ha viaxe polas Rías s·aix¡;¡s, dun 
día de duración. 

Os Centros interesados en 
participar deberán efectuar a 
mscrición na Dele9ación Pro
vincial da Consellana de Educa
.ción o' día 17 d9' Maio. 

NOVA PROGRAMACIÓN 
DE RTG . 

A Radio Televisión Galiza, 
"a nosa rádio", ven de dar 
a coñecer nestes dias unha 
nova programación. Segun
do o seu director, Xerardo 
Rodríguez, o obxectivo é 
"facer unha rádio mais 
leda, daí que o novo esque
ma aumente a p.orcentaxe 
de proql)ccións .. mu$icais, 
se~a ma1s p~rt1c1pat1y.a .e 
tena unha ma1or presencia 
nas ruas das vilas e cidades 
da nosa comunidade autó
noma, através das nosas 
unidades móbeis". 

"A ·nova programación é ' 
-segundo afin:nan os seus 
rectores- un intento para 
conseguir unha maior au
diéncia en todos os secto
r~~ gaJE}gos. ·.A progra.ma
c1on diana x1ra nos e1xos 
seguintes: "Magazín de 
mañá", Programa da tarde, 
Informativo~ música e As 
mil e un ha. rretendemos fa
cer unha Rádio Pública que 
teña unha programación 
plural, competitiva e áxil 
baseada nos temas da ac- · 
tualidade diária". 

"A actividade dos Serví
cios Informativos de RTG 
asentarase fundamental
mente na elaboración diária 
de catro Rádio-xornais de 
media hora cada un (á~ 
8.00, 14.00,, 20.00 e 23.00¡ 
vinte Boletms horários, e na 
confección dun Resume Se-
11Janal e 4n prograrpa espe
cial, tamen de caracter se
manal, dedicado á activida
de parlamentária: Parla
mento". 

"Cando a actualidade o 
demande, o Departamento 
de Informativos realizará 
program~s (entrevistas ou 
mfon:nesJ especiais QE; quin
ce minutos de durac1on que 
se emitirán imediatamente 
desP.ois dos Radio-Xor
na is". 

"Ademais, seguirase coa 
fórmula do "Ulflma hora", 
unha sintonía determinada 
que,. ,romP.~ndo a p,rogra.:. 
mac1on habitual, dara paso 
a un informativo urxente ou 
a uri.ha nova que polo seu 
cont1do mereza ser posta 
imediatamente a disposi
ción dos ouvintes". 

PEDRON DE OURO 

O día 11 de Maio terán lugar en 
Padrón os solenes actos de en
trega do Pedrón de Ouro a don 
Cesáreo Saco López, e o Pa
drón de Honra a don Xosé Nei
ra Vilas, corresponde;ites a 
1986. 

DIA 11 

12 horas: Oferenda floral a 
Rosalia no Espolón padronés, 
imediatamente despois da tra
dicional Misa polos Mártires de 
Ga/icia na lgrexa do Señor San
tiago. 

13 horas: Acto académico-li
terário de entrega dos galar
dóns: 

-Pedrón de Ouro a don Ce
sáreo Saco López 

-Pedrón de Honra a don 
Xosé Neira Vilas 

-Discurso do Mantedor, Don 
Manuel Caamaño Suárez, 
membro Numerário da Funda
ción-Patronato do Pedrón de 
Ouro. 

-Discurso dos galardona
dos. 

-AXllfDA 

.Lugar: 'casa-Museu de Rosa·
lia en A Matánza. . 

14.30 horas: Xantar de ho
menaxe aos galardonados, no · 
Hostal Scala de Pazos-Padrón. 

Retirada de tarxetas para 
asistir a este Xantar de home
naxe: 

-Directamente no Hostal · 
Scala. 

-Reserva através dos teléfo
nos (981) 81 15 00 / 81 13 12. , 

-:-Prazo: Antes do 1 O de _ 
ma10. 

NOVOS CURSOS 
EN ECCA 

Comunicase a todas as persoas 
interesadas, que no Centro 
ECCA de Educación Permanen
te de Adultos,. através da· sua 
emisora cultural Rádio ECCA 
en 96.5 de F.M., van comenzar 
proximamente os seguintes 
cursos: · 

Dia 21 
· Comunidade Económica Eu-

. rc;>eea.-Curso de 10 clases de 
media hora, cun mes de dura
ción; emítese de 7 a 7 1/2 da 
tarde os luns e mércores. 

Para todas as persoas intere
sadas en coñecer o Mercado 
Común. 

Dia 22 
Manipuladores de Alimen

-tos.--Curso de dez clases de 
média hora, cun mes de dura
ción; emítese de 8 a 8 1/2 da 
tarde os martes e xoves. 

Para todas as persoas gue 
tratan con afimentos, (cocinei
ros, camareiros, tendeiros, ar
macenistas, transportistas, pas
teleiros, padeiros, carnice1ros, 
etc.). 

Traballo e lexislación labo
ral.--Cu rso de 20 clases de mé
dia hora, con dous meses de 
duración, emítese de 7 a 7 1/2 
da tarde os martes e xoves. 

Para todas as persoas do 
~ mundo do traballo (direitos e 

deberes do traballador). 
Saúde.--Curso de 10 clases 

de média hora, un mes c:te du
ración, emítase de 6 1/2 a 7 da 
tarde os martes e· xoves. 

Para toaas as persoas que -
desexen levar unha vida sa e 
unha alimentación equilibrada_. 

Dia 12 de Maio 
Ortografía.-Curso de 42 cla- _ 

ses de média hora, con dous 
meses de duración, emítese de 
7 a 7 1/2 da tarde os luns, mér
cores e ven res, e os sábados de 
9 1/2 a 10 da mañá. Para os alu
no~ da 2ª etapa da EXB e BUP, 
e todas as persoas que queiran 
aperfeizoar a sua expresión es~ 
crita. · 

Para información en Vigo: 
Rua Velázquez Moreno, 9-1º. 
Telf. 227315. 

1xerog~lí_fi_co ___ N~~v_.1 

~ 
NOTA ¿ 

-Ouén gañou o ·concurso de 
debuxo! 
Solución ao nº anterior: 

Fal.ta a portada po cuarto . -
tomo (falta a porta, dado, 
cuarto, t, o, m, o) 

1· ·verb&s cruzaclas· · 
.HORIZONTAIS 
1 . ......:..os susceptíbeis ás -cóxegas. 
2.-Metal precioso. Espirito 
que por superstición ere axitar
se nalgun sítio. 3.-Dirixirse a: 
Anaco .de madeira que serve de 
asento ao "ovo" do rodício. O 
decalitro. 4.-Posue. Advérbio/ 
de lugar. Abreviatura de mapa. 
5.-Xa, neste intre. Ao revés, 
de óso ou da sua natureza,- plu- · 
raL 6.-Elemento-sen masa, fe
minino. Símbolo químico do 
Neodímio. O rádio da cir.cunfe
réncia. 7.--Cen. Acolá, ali. Re
petido; dise ~fa persoa que nas 
aglomeracións ·sábese meter 
polo médi-o da xente para ocu-
par o mellor posto. 8.-lnter
xección equivalente a "vela
qui". Asubie o vento. O pai da 
mif1a nai. 9.-Abreviado, lugar 
do selo. O ferro .do arado que 
corta a terra. Prefixo de signifi
cado: que foi e xa non é. 10.-· 
O natural estado da mar sobre 
todo en sitios con correntes. 
Molusco cefalópodo. 11 .......... Ao 
revés deixe unha cousa rugosi
dades, desputar. 

VERTICAIS 
1.-Angústia, desgrácia. Subs
táncia, eséncia dunha causa. 
2.-Erva arrecendente usada na 
cociña. Demostrativo feminino, 
plural. 3.-0 protagonista duri- ·. 
ha série da lVG. As xanelas do 

(ven da páxina 8) · 

compa~eiros de colectivo 
· human? ¿Onde estades 

agora, si é que ·ainda exis- . 
tides? ¿Onde estade·s, 
meus norteamericanos ne- · 
cesarios, meús ami-
gos? ... " 

Cecáis Rosa Montéro es
quencese que algúns dos 
amigos por quen ela .be
rra, estaranlle rendindo 
pleitesía a Al Capone, e 
outros que quixeran be
rrar, non poden facelo. 
poi a ameaza da pistola de· 
Al Capone. 

Coa caixa aberta, non 
houbo tesauro, causa que 
nada lle importou ao mün
do. Ao mundo o que lle 
importa, é o feitó real de · 
xustificar q·ue · Al Capone 
está vivo. . 

1 o mundo, sabendo iso, 
treme, e treme de medo 
como un neno. 

f (ven da páxina 12) 

e qu~ non permitian a mínima 
liberdade de expresión que até 
estaba recollido nas leis funda
mentais españolas. 

Como persistia a atitude da 
dirección do centr<>, os alunas 
·decidiron pendurar os seus car
teis nun lugar· donde non pude._ 
sen ser arrancados. lsto foi o 

. que motivou a incoación do ex-
pediente. . . . 
· Desde aquelas a fiestra do di

rector aparece empapelada pe
dindo "liberdade de e_xpre
sión". 

~~t23 
XOSE ~· 'ALDEA 

.. nariz. Experimenta ledícia. 4.
Ao revés, desfai cos dentes. 
Balde usado para ter água nas 
cociñas. Listado de mariñeiros. 
5..-Sigla automovilística nacio
nal. Organización terrorista ar
xentina .. Nó, atadura. 6.-Que 
produc~ · pr'oveito. Pota de ba
rro~ metal. 7.-Xuícios equi~ 
voc<}dos. Líquido amarelo e 
aCe'do que está débaixo do fí-
~gado. Letra dezasete do alfabe
to. 8.-Embarcación marina. 
.Organismo internacional. 
Nome árabe. 9.-As consonan
tes da tasa. Crecimento. Excla
mación de cansáncio. 10 . ..,...-Ele
vacións nunha superfí~ie líqui~ 
da. Froita da aveleira. 11.-Dise 
de cando empeza a cair a tarde. 
Nas montañas do Caurel dise 
por: escorrentar, afuxentár-. · 
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A academia 
MANUEL RIVAS 

Paz Lamela afirmou en Gomisión 
Parlamentaria que a· Real Acade

·mia Gallega era un ."gran morto" 
e· armouse ·Un cisco. Non com
prendo tanto alporiz.amento, a · 
non .ser que algu'ns señores e~er~ 
zan a hipocresía biolóxica. A Aca
demia é un venerabl'e difunto· e a ·. 
Directora Xeral de Política Lin
güística dixo· unha gran verdade 
de forense, anque logo tivese que 
recuar. · · 

Hai cousas que.neste paJs se ca
ian ·xa non só por razóns política.s 
senón tamén por un falso concep
·to do pudor e por unha idea equ,J
vocada da educación e da amista
de. Por exemplo, aparte do propio 
protagonista, ¿hai algt:Jér:i que 
esté en condicións .de defender 
seriamente, · intelectual . e ética- . 
mente, que o presidente qa Real 
)\cademia Gallega leve ao mesmo 
tempo o banderín de - Delegado 
Xeral do ·Goberno central? · ¿qué 
.costas humanas p<;>de_n (soportar 
sen dobrar o · seren córnplices do 
intento de recorte da Lei de Nor
malización Lingüística á vez que 
presiden a máxima institución na-, 
cida para defender ese idioma? 
¿por qué fai todo isto un home in
telixente?. 

Por moi polémicos . que sexan, 
non é bon que un povo quebre .os 
seus · espellos. En MohiGania se
gue .a haber mozos que abren os . 
cofres do$ tesouros antergos ~ 
que non queren ser herdeiros de 
servidumes senón de utopías. 
Mozos que, por exemplo, abren 
un libro de Manuel Murguia, pri
meiro presidente da Academia 
Gallega e len .cousas así: "somos 
cidadáns dunh~ patria distinta, 
servimos .outros altares, non que
rernos por. fil los ·aos que desertan 
das bandeiras baixo as que com
bátiron seus pai.s". 

volver a~ rego 
Cuspiron -ós teletipos que na en
trevista bi-presidencial do pas.ad<;> 
16 de abril, co<¡1 que Fernández Al -

. bor "cumprimentou" a Felipe 
·González co gallo ·do encetamen- .· 
to da segunda lexislatura do xefe 
do "executivo galego", o periféri
co- pediuUe ao ·central qu~ Galiza 
sexa circunscridón el'eitoral . nas · 
vindeiras eleició-ns ao Parlameri¡o . 
Europeo· "no caso de que o vaian 
ser: Catalunya e Euskadi". Enten-
demos: se non,-.non. , 

Pola nosa reflexión asoman tres 
· coricluintes calificaciones: 1) in
fantilismo; 2) desereimento, mes
mo cinismo; 3) complexo cte infe-
rioridade. .. - .. . , 

-Por qué · ao.s meus irmáns· 
niaiores (en dignidaqe) si: e _a nós 
non? .Buá,. buaaa .... 

...:.......Non, me(.J rei; ~ non . . ·A . eles 
· tampóuco. ·· · . . .. 

· -:-Ah, bo.n. Logo tantp ten. Oué 
éoño pint~mo.s os Balbinos da al-

. dea en ·Estrasburgo; . ·- -· 
Obviemos esta nova rrianifesta:. 

ción de incompeténcia transteren- , 
---........... cial e persoal e de subconsciente 

i' brmalidade política, e, . a inda 
~ só sexa por mor da farmali-
. -e o protocolo, traiamqs · ao 
; r~ ' a don .Gerardo e anaguémo

. IQ- e orgullo na·cional para que 
. · . . listas próprias ainda que as 

;'"\,: s de'mais sexan alleas. 
HERNAN NAVAL 

I 

Castelao: 
_, 

"-Ün país de contrastes violentos, 
orgBizado . en Estado . unitario, non, ten dereito 
a figurar no concerto das Democracias" 

Páxinas 434, 435 e 436 do 
-"Semp~e en Galiza". Seg~e 

- sen se public.ar toda .·ª 
correspondéncia de Castelao 
na postguer.ra e ese libro é 

freixa necesária para · 
reconstruir a imaxe real de 

Castelao político. Na edición 
espedal de ANT _" Castelao

Bóveda,· lrmáns!! ", 
proximame-r'lte á venda, 

pubrícanse duas ·cartas mo_i 
claras tamén: unha sobreª " 

URSS e outra dirixida a · 
Bóveda é volta de Cataluña 

no 1933. Pero seguen no 
escuro misivas cheas de 
claves e alguns -Carlo.s 

Casares pubricamente hai 
uns d_ias en·Vigo

permítense ánunciar que esa 
escuridade vai durar _ainda 

anos ou quizais por sempre. 
Por tanto, seguimos co 

"Sempre· en-Galiza", 
percurando no!l sesgar e 

promove.nc:to a que se 
continúé a leitura no orbdnal 
para non chamar.se a engano. 

- (..)De Jean Jaurés pase_mos a un de
mócrata c·ristián dos npsos días, Ray
mond Silva, autor do libro Au service 
de la Paix. Para este autor o Estado dei
·xou éte sér a "sociedade perfeita" can
do non . recoñece máis limitacións da 
súa soberanía que aquelas que él mes-
mo se - impuxo. Porque se o estado 
g·oza de plena autoridade par.a manter 
a paz, a xusticia e o orde dentro das 
súas fronteiras, ten de contar con ou
tros Estados· na esfera dos negocios es-

. teri9re$, cousa obrigada poi-a crecente 
.. interdependencia de todol-os pavos do 

mundo. ¿Esto ven a ser o que se chama 
"internacionalismo"? .Non cabe dúvida 
algunha; pero é preciso entendelo ao 
xeito dos pseudo-pacifistas, para que
nes o internacional.i~mo supón a marte 
das patriás, convertfndo. 'ásí o mundo · 
en campo 'único onde a loita de clases 
reemprace aos antagonistas naciol}aes. 

. Preferimos a· verba 'Luniversalismo", 
q·ue respeta .os valores .culturaes que 
distinguen a.o~ diversos grupos hestóri-

. cos. Os universalistas non re-negamos · · 
do amor a patria n)A a humanidade, 
comp¿;ixinando ambos amores en pers
peitivas posibles, .en froítos de paz. As 
nacións faltarían ao seu deber se· non 
coltivasen con sagro ·egoísmo, os ele
rnentos constitutivos .do seu xenio per-

lnsiñas ao Partido Galeguista 

Están a venda as insiñas do Partido 
Galcguista. na nosa Scgrcdaria . ó prczo 
de UN PESO. 

A estrela . a bandeira e a fouce, son 
os . tres símbolos da redención galega. 

¡ Mostreas vostede , como proba do 
seu patriotismo! 

PARTIDO GALEGUISTA 
Il Asambreia Anual 

* 

samento socialista internacional. 
Claro está -que o galeguismo non é cau
sa esclusiva de ningún partido, senón 
patrimonio común de todal -as forzas 
da democracia galega, menos d-aque
las que non saben ou non queren reco
ñecer o feíto diferencial de Galiza e ne
gan, por ende, o seu problema de liber
dade. De todos xeitos resulta inconce
bible que haxa galegos dispostos a im-

. pediren o melloramento moral e mate
rial de Galiza en nome da fraternidade 
universal; pero no noso país ainda que
dan algúns internacionalistas que aten
den as comenencias económica·s, de 
estómágo, desentendéndose dos pro-

- blemas de . diñidade nacional, como si 
a nosa Terra ·carecera de alma, é decir, · 

socialista de Londres, a liberdade dos 
.pequenos povos, adheríndose a causa 
dos separatistas cubanos; nós, que 
choramos a desaparición de Xaime 
Ouintanilla, porque era un gran patria. 

.ta galega, apesares de militar no ca
111
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po socialista; nós, en fin, que confrater
nizamos cos partidos de clase en Gall
za, para reclamar, democrática mente 0 
dereito da nosa Terra a v ivir en réxi~e 
de líberdade, non atopamos contradi· 
ción algunha de fondo antre o autono
mismo galega e o verdadei ro interna
cionalismo, porque ambos persiguen 
un fito que lles é común: a concordia 
de todal -as patrias. Os homes libres 
dos peqüenos povos libres, calisquera 
que sexa o seu orixe, a sua língoa e cul
tura, a súa tradición e costumes, saben 
gardar como ninguén o sentido reve
rencial da patria , e dispois de mant~ 
rense fideles a sí mesmas, in dependen-

GALEGO ! 
Dalle o teu voto a os defensores da túa Te· 

rra, a os loitadores pol-a túa libertade, 
Alfonso R. Castelao 
Ramón Cahanillas 
Valentín Paz Andrade. 

¡Fai vinte anos que dihux:an e escriben e falan 
pensando en tí, galega; mirando sempre poi-{) 
teu ben! 

-GAL'EG O! 
O dibuxante Castelao pasóu todo o que~en 

de vida facen do patente a o mundo os teus dores 
e a túa escravitude, 

O poeta Cabanillas~eva anos e anos amos· 
trando nos seus versos t da-las [elidas por onde 
te e coas de sangre, · 

O periodista Paz Andrade colléu sempre a 
sua pruma para recram~r os teus dereitos. 

¡Dalle o teu voto a fses tres homes sempre 
dispostos a pedir xusticia contra os que te aso
ba11an ! 

de idioma, cultura e concencia . A este tes e soberáns, non teñen mais reme· 
propós'ito será ben rexistrar eiqui unha dio que aliarse con outros p~vos _se 
anécdota que pon de bulto a inconsis- queren verse libres do ax~xo 1mperia: 
tencia do internacionalismd· mal dirixi- lista dos grandes Estados. Ago ra ben, 

· do: Chegamos un ha vez as 'minas do os grandes Esta.dos, orixinados poi-a 
West Virginia, nos Estados Uni'dos, coaición e a violencia, non por eso ca· 
onde traballaban moitos galegos. Un d- rece11 de tíduos para seren órga~s pro: 
eles· ávisounos.que non consentiría que. veitosos d-unha nova · humanidade, 
alí propagásemos o "·galeguismo"; pero coñ tal de que non opriman as na· 
porque para él non había máis patria · cións ou minorías nacionaes que man· 
que o mundo; pero fixémolo ch9rar ao teñen incorporadas dentro de sí, por· 

. lembrarlle a fermosura das nosas pai- que mal pode cooperar 1,ealmente a 
saxes, a beleza qos nosos moimentos, unha armoníúa esterior quen no~ arela 

. manente; peró como ·membros da fa
mi"lia humán, están abrigados a · inte
grarse n-um orgaisr:np de rango supe
rior. Esta breve referencia sóio ten por 
obxeto :descobrir o receio que os seito
res de emoeión espritual siguen m9n
tendo en contra da' doutrina material.is
ta, aplicada ao internaGionalísmo. 

a ledicia das nasas festas, a dozura das armonizar primeiro · as diferencias ~o 
_ -·nosqs cantigas, a ·sabiduría dos nasos seu interior. Un pais de contraste.s V~º0' 

refráns, a quentura· dos npsos fogares, lentos, orgaizado en Estado un1ta ri 1 

Retornemos agora aos eidos pro
prios do noso proble!Tla, e lembremos 
que o Partido Galeguista declarou ao · 
nascer, como prindpio invariable, a 
universa.lid.ade da patria _galega, abo
gando pol-ó federalismó internacional, 
o anti-imperialismo e o pacifismo. Ve- · 
lahí unha coincidencia feliz antre o mo
vimiento _autonomista galego e o pen-

a bonda.de das nosas mulleres, a xusti- erto 
cia das nosas reivindicacións, a huma- .non ten dereito a figurar no 9onc uro 
nidade do noso esprito ... E aquel terri: das. Democracias, porque non e seg de 
ble internacionalista · acabo u por confe- que o seu Goberno ~eflexe a vonta ai 
sé;lrnos que Gal iza era o mellor país do dos seus diversos . povos, que sontial 
mundo. fontes do deber coleitivo, as Qaranere· 

Nós, que vimos a Vandervelder -o de responsabilidade estataL _Nos qu de 
cabezaleiro da Se9u ~ da Internacional- mos 'decir que un Estado in~aga:a l is· 
ao frente d-unha manifestación en Am- comprender as ventaxps_ do_ e es na· 
beres, demandando, antre outras cou-

1 
mo, para dar ac?ugo ads r~vall~~~e 5uai 

sas, a oficialidade do idioma flamengo cionaes que reinan en ro in· 
e a flamenguizáción da Universidade fronteiras non está preparado pa_ranál 
d. e Gante,· . nós, que sabemos cómo Pa- . gresar n~ Federación ln~ernac¡'º' ' 

Con esto .aludimos a Hespana.( ... _ blo Iglesias defendeu, n-un congr~so _. 

A 
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