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Análise: o povo galego falou con voz ronca / Dados por concellos / Falan QS partidos I Tribuna de Cla"-dio López Garrido / As eleicións no Estado

A 50 anos do Rrimeiro Estatuto:

Entrevista
co_galeguista
Ramiro llla Couto
Artigo de F. Carballo
O espellismo
deste estatuto

Membro de AP solicita e
cobra unha subvención
en nome dunha
asociación ·estradense
..........................._. .. (páx. 11)
A selección e os próprios
periodistas protagonistas
do mundial que rematou
...................... :....... (páx. 15)

"Arte Livre" e un ha
proposta de teatro
galego-brasileiro

Pódese talar galega,
pero non se debe,
concluSió·n · da
senténcia do Tribunal
Constitucional

A senténcia-do Tri.bunal o PSOE. A lei perde asi
Constitucional foi con- a meir~nde parte do
-.
testada
por todas as .seu peso simbólico
Tres visións de Castelao
.
forzas
políticas
agás o fundamental: - agora o
.............................. (páx. 18)
partido que a recurreu único deber é moral.
.............................. (Páx. 17)
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ra~ct:1:i~~omalística Editora: Promocións Cl!ltu-

.era grande e implicitarl)ente sempre
lndependentem.ente do xuício téorico
se recoñeceu que era a práctica a que
que pode merecer a Lei de Normaliia marcar o ritmo de imposición nos
zación Lingüística do 1983, e que sigusos sociais do noso idioma. A posta
nábamos no editorial do nº 225 de A
en marcha da TVG, unha espécie de
NOSA TERRA ("é unha leí consensuada, con incoeréncias e ir'nperfec- . "boomerang" inexorábel conquirese
manter as pautas ·dun indeclinábel
c;ións que acreditan a auséncia de esunilingüismo, tivo abondo contraparpecialistas, que pretende lograr o bitidas negativa nos mínimos pasos na
lingüismo en toda a nación. Algo qué
introdución do galego no ensino Q sociolingüística e a história saben
neste próximo curso prevese .a imu.tópico e irreal"), é necesário dicer
plantación do idioma de Galiza nouque supuña pór a proba a éonsisténcia ou endeblez do Estado para coas . tras 2 asignaturas, se o tempo· e aausuas próprias contradicióhs. O arte- . toridade non o impiden~, a protestada actitude no fomento do galego
fac.to legal autonómico non resistiu a
nos médios de comunicación, ou os
colisión cunha lei superior, pese a
numerosos problemas Goa xudicatu· .q ue noutros embates un simples . rera ben civil ben militar, sinalaban a
gulamento interno, tamén autonómirota verdadeira dos efeitos de én
co, conseguira gañar esa batalla.
grande medida periclitada Lei de
Neste envite, quen queren utilizalo
Normalización Lingüística. Todo eso
politicamente -no colmo do absurdo- son os partidos ·máis despreo- 1 era anunciado, pero como querendo ·
apuntillar máis e máis eliminaron o
cupados polo uso do galego e máis
único artigo que lles servía de asideiempeñados na sua ignoráncia e mesro. Agora, definitivamente, a lei fica
mo represión do seu uso: AP e ·PSOE,
desasistida e en cirolas. Só se pode
o máis españolísimo das forzas políapelar, desd$ o poder, ao moralismo.
ticas do país.
.
Nefeito a virtualidade da lei non · Ao poder que é quen para normalizar

con vontade política o noso idioma,
como está demostrando que tamén é
quen para impedir cálquer mínimo
avance. Se até agora se podia recurrir, desde unha posición de ir metendo cuñas ~ contradicións ao sistema,
á própri!l ·letra da lei, agora só ·fica a
outra apelación, omnipresente, dos
dereitos que nos asisten como povo.
E para iso e$íxese empeño, decisión
e vontade políticas.
No editorial antes citado de ANT
tamén se dicia-: "A leí aprobada ago- .
ra, rexeita un pasado legal oprobioso. Pero hai un presente real máis escandaloso: a falta de praxe galega de
grupos que din representar a Galiza.
Aí están os parlamentários que ditan
esta leí: son os que non a cumplen,
son os que nen t..isan correctamente
o idioma galego nen se ·preocupan de
estudalo". Pois agora voltouse ao pasac;io legal oprobioso, e a práctica
dos grupos políticos maioritários na
cámara raia na vergonza, sen ter que
fixarse máis alá dos últimos comícios.
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nismo pode ser unha espécie
dos xornais capitalistas, quera
de cadaver. Para os segundos,
estar de acordo en que o anúnque non serán capaces de sicio áun xornal, anúncio por patuala ben, . crerán que se trata
labras, non fire directamente
A História ás vec.es é inxusta
dalgun Instituto de danza que
os sentimentos dun leitor, pois
con. aqueles homes que queren
a sua finalidade é informar ao
destacar nela, e que perseguen . funciona · perto de Santiago, e
que lle fai a competéncia a do
interesado, e os demais non se
que selles ergari monumentos,
"Rey" (e vai de monarcas) de
van fixar niso. En cámbio un
antes de tempo, en vida. O seVi a na.
artigo ou unha fotografia telas
ñor García Sabell persígueo
Pq,r iso, e ao que irnos, o
que mirar ou fixalas ainda que
desde hai. tempo e para iso non
asunto do Tribunal Constitucionon as queiras ver. Para os
escatima esforzos. Hoxe é un
nal non nos debe causar estrapornógrafos xa hai revistas es.' persoaxe incalificábe/, e de moñeza. Que García Sabell queira
pecializadas. Alá os que as
mento non falo pexorativaque se cumpran os desígnios
queiran mercar, alá eles e a sua
mente. lncalificábel pola sua
dese "magno" Tribunal, e que
conciéncia, alá eles e a ·sua étitraxectória en vida, que o que
o Povo Galega non teñ~ a abrica, alá eles é os seus princíé da que poda ter coma morto
ga de coñecer o seu idioma é
pios. O que non se pode é,
pode ser incluso pior por mor
doado de ·e ntender nun País
nunha revista de masas, explído País no que "vivimos", e
onde . o absurdo
a· realidade
came, para todos os públicos,
venme á testa o recordo do fiacentuar algo que fire, que doi,
cotiá ea realidade utópica. E senado. Rosón, xa na glória. A
nóg que lle pergunten a alg.un
que está c9ntra os princípios
nosa futura estátua é como
militante nacionalista que ande
do leitor. Unha causa é o naciomqitos imposíbel de definir, ou
por aí.
nalismo e outra certos pratos
o que é o mesmo definíbel até
Señor García Sabell, se para
fortes, que por céi1o son gasto
o absurdo.
parale a Vostede é preciso fado consumismo, do capitalisEu decateime hai tempo da
,cerlle unha estátua óu monu- · mo.( dos que teñen cartas e lisua intelixéncia política, arrimento-panteón, ainda queJose
berdade sen freo.
mándose en cada intre ao sol
coma a Catedral compostelana,
Faime grácia o primeiro dos
que mais querítou, en fin, ao
comunicantes devanditos canPoder estabelecido. Pero a sua · eu mesmo iniciaria unha subcrición popular como en temdo afirma que non desexa o
nídia intelixéncia vai inclusive
inibismo; non sei quen está inm.ais alá, sempre quixo estar _pos xa finados (a.inda que o dubido o de .f inados); pero dígao
hibido no dia de hoxe. Quizá o
por riba do ben e do mal, por
sen medo, xúntanse os cartos
exceso na actualidade radique
riba dos devaneos,de variábeis
que fagan .falta e listo, adema is
no exibido, no demasiado abriopcións políticas, que hoxe tese quer pode mesmo fixar ali a
do, ou aberto, o fallo de agora
- ñen o _poder e mañá non. E
sua . residéncia; pero pase!,
parece acharse no exceso, non
conqueriu achegarse ao- "sumpase dun Povo ao qué lle sono defeito. Non sei se ·un ha
mum" da colocación pública, a
bran os seus servizos. Ademais
cura de inibición nos faria máis
"Real", formando xa parte .dos
como empregado da Adminisfortes,
maJS responsábeis,
escollidos da Corte Española.
tración coñecerá a verba Xubi- . máis homes, ou mulleres, máis
Claros exemplos son o seu nonacionalistas, máis traballado/ación!
meamento como representante
res, máis caritativos, máis compor designación "Real" ás pri:.
UXIO ZABALA
partidores, mais xustos ...
meiras Cortes do Estado, máis
Os países comunistas, ou de
tarde por mandato "Divino" é
PORNOGRAFIA
eixo esquerdoso, falsamente
nomeado Delega~o do Goberesquerdoso, coido que están
no (español) en Galiza, manEstimado Director: Quera sair
máis fortemente inibidos que
téndose no seu pasto pésie aos
en defensa do comunicante
os países democráticos -estes
cámbios de Goberno (volto a
que ataca a pornografia e que
están exibidos- digo eu. E que
recordar a outro galega ilustre,
a sua vez é atacado nesta Secsistema é mellar? Aqui entraria
Cabanillas, agora con cargo na
ción de Cartas, éoncretamente
a división de opinións, pero
C.E.E. e incombustíbel políti-·
no número 295, pois seguranós quedámorios con... Ficaco).
mente el, o primeiro, non se inmos en que unha cousa son os
E mentres isto suced¡a, se.:.
teirará das duas respostas. que
princípios_e outra os comportaguia a ser o exponente vivo da
lle saen, xa que di que deixará
mentos. Nós debemos loitar
Galeguidade, presidente por
de mercar a ·revista, causa que
polos dous en non pasármonos
ende da "Real" (non podia ser · aínda non a creo.
nos princípios ás utopias orienmenos)· Academia Gallega, Ga, Primeiramente unha noraboa
tais e na prática comportármoleguista Histórico ... -e un máis
a vosted.e, señor Direct9r, pornos como os nasos inimigos.
dos 3.546.654 galegos que xa !
que non é tan carca como un
Por iso paréceme que A NOSA
decláranse amigos intimísimos
dos respostadores, xa que el,
de Castelao, e que seguen a
segundo confesa, non publica- TERRA tén que p_rocurar máis
ca nunca a sua imaxe, ·que é o
aparecer por doquer.
ría a carta ou non a sacaría inservJcio de Galiza, sen rexeitar
Da "Real" Academia Gallega
teira. De certo ·q ue polo mundo
a .ninguén. O X~sus dos Evannon vou talar, que lle pergunadiante hai moitos ditadores
xeos non era inibido, pero acei-'
ten á nada sosp.~itosa Paz Lacon escafandra. Algo importantaba a cruz, o sacrificio e o somela, ou a Manolo Rivas, a Mate é que teñamos un xefe que
fri mento para ser máis proveinoel Maria, a V. Freixanes,
respira democrácia e que recotoso ao próximo, para revoluetc ... · ou por outra banda a
lle as críticas, ainda que sexan
cionar .a sociedade polo pacifisPepe o de Bazáil, ou Xosé o de
en contra dun .o u en ben dun
Ascón, ou se me ·apurades a
terceiro.
mo e pola utopía, a presente e
Camilo o da Selección EspañoEu sen meterme no que pode
a outra, a presentida. Para os
la. Para os primeiros este orgahaber de pornografia no caso
daltónicos e sa/tónidos tamén
Nº 296 I 3 DE XULLO / 1986

e

era un inibido o Nazareo, pero
coidadiño, so para esta chusma
de mercadores e tendeiros de
baratixas pseudointelectuais.
Con esta ética é como pode
medrar o nacionalismo máis
san ~ dinamizador. E un dos
exemplos non cadra moi lonxe.
Unha aperta de.
LOIS TORRE
· (Velle - Ourense)

MAIS SOBRE A
PORNOGRAFIA
Sobre o especial das letras dedicado aos relatos erótico- pornográficos (ANT nº 292) quixera
manifestar que o nivel médio dos
artigas foi bastante baixo. Penso
que é brillante a introdución de
Fernán Vello e lago son salvábeis
algunhas cousas mais, pero en
conxunto frouxo.
Bótanse en falta nel algunha.s
firmas coñecidas, ainda que supoño que á hora de estampar o
nome ao final dun artigo inda seguen senda moitos os que pensan no que dirán.
Estou de acordo en cámbio na
idea e na valentía que demostra
este especial e se o país hoxe
non dá para moito máis tamén
creo que o acertado é que sigades nesa liña de abrir portas sen
perder a firmeza.
A .S. (Vigo)
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nimos custes posíbeis para
próprio sistema.
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Segundo opm1on xeralizada
pódese afirmar que España
(que é o que lles interesa) non
perderá o famoso tren da His·
tória felipiana; os pensionistas
pódense tranquilizar porque
non haberá outra Guerra Civil,
e ps traballadores galegas sa·
criticados en nome da "modernidade" e do "progreso" que
se deixen de caralladas pois xa
quererian traballadores dou·
tros países teren as condicións
que teñen eles. A UGT, após
estes 20 dias de intenso concienzudo "chape", tamen agarda sacar as oposicións por en·
chufe e ingresar como membro
honorário na Académia da História. O Felipe debe estar encantado coa madurez e com·
prensión do "pavo español",
mais unha vez posta de mani·
festa nos momentos precisos.
As maravillosas cañas que exibe á beira das suas belixeran·
tes orellas, as mangas da camisa a médio erguer e o puño pe·
chado cando xoga aos chinos
con Alfonso cantando "A Internacional" son, a bon seguro, as
causas principais dese enor~e
sentimento de afecto e canno
que dito pavo sinte cara el.

Unicamente unha preocupa·
ción, após os resultados ~l~ito
FELIPE GONzALEZ
rais, invade a sua prod1x1osa
cabeciña: a firmeza na loita dos
Felipe González xa pode dormir
nacionalismos periféricos e
tranquilo: ven de as~gurarse
mesmo o importante auxe exun posto de priviléxio na Históperimentado por algun dos a~
ria, ao lado dunha Thatcher,
teriores. O problema para Felidun Pieter Botha ou mesmo
pe e o P"SO"E a curto prazo
compartindo o papel estelar co
chámase Euskadi. Catro anos
máis grande actor-pistoleiro
de constante acoso, de provoque leva parido Hollywood.
cación, de técnicas e tácticas
Permitídeme a este respeito
altamente sofisticadas e agora
unha frase na língua do lmpéresulta que o nacional ismo porio (e non o Romano, precisapular basca medra substancial·
mente): "Dios los da y ellos se
mente. O marketing non pode
juntan". De todas as maneiras,
nesta ocasión acochar os nere como dirian os comentaristas
vos dos pesoístas, non si? Por
deportivos do México 22-X hai
último, os coidadores da ~ua
que recoñecer que "este joven
itnaxe, os meios de comunica·
nacionalista" (español, claro
ción que rinden vasalaxe ao
está) ten madeira de gran
sistema e ·axudan a mantelo,
crack, ao Maradona, de gañadeberian aconsellarle· que nas
dor NATO disposto a levamos
próximas Xerais saíse a d~r os
como o bon pastor "Por el
mitins
masticando
chicles
buen camino". A sua Vitória
Bang-Bang pois son os que fan
nas eleicións do 22-X dalle via
as Bolas máis grandes, ~ q~e
libre para segu.e r profundizanao remate soltase un Oket:, si :
toma inequívoco do seu pro
do no que el, cachondamente,
denomina "proyecto de pro- . greso" e "modernidade".
greso(??)": Quer dicir, adecuar
S~úc:,le e pátria.
as estrutu ras produtivas ás esixéncias do capitalismo monopolista euroupeu e ao imperialismo_nordeamericano cos mí-
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O POVO FALOU CON VOZ· RONCA
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povo mostra. ~ ,sua opinión nas ele1c1ons. Certamente que é unha opinión condicionada polo próprio
sistema, potas superéstruturas,
por factores históricos, sociolóxicos e, agora, sobretodo, polos meios de comunicación.
Pero non deixa, asi e todo, de
ser unha opJ~ión real. Marx,
Lenin e os teoricos do novo coloni alismo como Frantz Fanon,
Amílcar Cabral ou Samora Mache! non partiron nas suas análises dunha realidade imaxinária, senón da alienación e do
colonialismo dos povos. Estes
dous pontos constituen o fundamental das suas teses e sobre este razonamento marcaron as liñas para conseguir a liberación.
Na anál ise das eleicións ternos que partir tamén dunha
realidade concreta e non dunha
enteléquia volitiva.
Esta fotografía do pensamento dun povo en temas eleitorais, que ven, invariabelmente, condiciona da por todo o
amplo espectro do seu pensamento, que non é única nen total, pero que ten un significado
tanxíbel e cuantificabel, móstranos claram ente como os galegas lle voltaron as costas á
hora de votar aos partidos autóctonos. O nacionalismo, hai
que dicelo claramente, sofreu
unha forte derrota. Nen unha
opción autonomista como Coalición Galega, nen o nacionalismo eurocom unista do PSG-EG,
nen radicalismo do BNG superaron esta confrontación.
CG perdeu a metade dos
seus votos, o mesmo que o
BNG; o PSG-EG máis dun tércio.
Frente a isto o PSOE, que
cada dia se afianza máis eleitoralmente en Galiza, paralelamente ao seu afianzamento no
poder, conseguiu 100 mil votos
máis. Coalición Popular mantén máis ou menos o mesmo
número de sufráxios, incrementándoos en 1O mil. Os "carrillistas" subiron 3.000 votos e
Izquierda Unida-Plataforma Galeguista 2.500. O CDS aumentou tamén en máis da metade
o seu número de adeptos, conseguindo dous deputados. Este
partido recolleu os votos perdidos por CG, correspondéndose, província a província, o seu
ascenso coa perda de votos de

O

CG.

Tanto BNG como PSG-EG tiveron unha perda sostida de
votos en case toda a nación
con idénticas porcentaxes, qu~
se .corresponden con lixeiras
variantes, co aumento experime nta~o polo PSOE, que se
está afianza ndo nas províncias
do interior, aumentando tamén
n?s cidades, sobretodo en
Vig o..

Os meios de ·
comunicación,
un papel fundamental
Esta ~·oderia ser a fotografía en
negativo. AnaliCemos agora os
elementos que a conforman e
composición de · "brancas e
negros", de "luces e sombras"
os Porqu~s desta imprésión. '
Os me1os de comunicación
~~ga ron
nestas
eleicións,
mo en nengunha outra, un
Pap.el. funda mental á hora de
dr~idir a intención de voto dos
~~ito,~es. Eles convetéronse
s grandes caciques" que ·
entran tod
.
'
con
. os os d1as nas casas,
ue permiso ou sen el. Aqueles
~ . non teñen aceso a estes
e1os, sobretoéfo a TV que . é .
~~~~ ten máis forza, e¿tán xote di ~- noutro. campo totalrnen'ílon sn~ntn; A comparecéncia ou
marca xa por si só

ª

· branceira pota sua própria in. definición como partido. O eleitorado non logrou fixalo no espectro político. Primeiro pala
sua · mesma configuración e en
· · segundo lugar pota atitude
frente á investidura dQ presidente. Os líos internos, ademais, danaron a sua imaxe e
acentuaron es.a precariedade
organizativa. As perspectivas
de formación dunha nova forza
política fixeron que líderes destacados ·a nivel comarcal, militantes . hoxe por hoxe de CG,
realizasen campaña para CP.
Asi, en Chantada, integrantes
da candidatura ás eleicións autonómicas pediron porta por
porta o voto para "Cacharro",
prometendo favores nas pistas
e alum.,eado.
. A todo isto hai que engadirlle
que, na1guns sectores, víase
con maos ol.fos o apoio de CG
a "un catalán", polo que variaron o sentido do seu voto.
Unha variábel tamén a ter en
conta é que os "coagas" non
contaron cun cabeza de lista
con gancho. Esta vez, por máis
~ue gastaron diñeiro a esgallo,
0 non puderon "fapricar" homes
.~ con . cari.sma, como ocorrera
& nas autonómicas con González
~ Mariñas. Os cabeceiras esta
vez eran "ilustres descoñeCidos" e non tiiían ·un líder agluti.n ador e de referéncia.
r

unha categoria entre os partidos. Asi, os eleitores déixanse
influir polo sorriso do líder,
pala sua posta en cena, esquecéndo completamente dos contidos, dos programas, que, dito
sexa de paso, nestas eleicións
estiveron case totalmente ausentes da maioria das mensaxes eleitorais. Vendeuse unha
forma de facer, de ser, non
unha ideoloxia. Esta queda
para os "des-herdados", que
non teñen case aceso á conformación maioritária da opinión
pública.
Como se entende senón que
en Monforte, coa maioria da
corporación de CG, gañase o
CDS; ou que o PSG-EG nesa última vila só tivese unha persoa
no mitin e o BNG contase con
70 e os resultados fosen case
os mesmos?

Os nacionalistas
do BNG -e PSG-EG
Se tanto os do BNG como os
do PSG-EG non tiveran ambos ·
''o baixón que tiveron, seguro
que a 11nálise seria moi distin..:
to. Falaríase da ca.ra amábel e
dos radicais, do rosto humano
e dos cavernícolas. Pero esta
vez · os resultados non deixan
lugar a .dúbidas: varapau -para
as duas formacións.
A campaña en si e a imaxe
foi bastante diferente. O · psGEG - baseouna en- Camilo No- ·
gueira como gancho eleitoral.
Contaron en maior níedida co
apoio dos meios de comunicación que lle asignaban a posibilidade dun escano. A sua campaña foi totalmente integradora no sistema e .parecida á de
calquer outro partido.

A influéncia do poder
Outro factor, importante, a ter
en canta ao analizar a configuración do mapa eleitoral é o do
"voto ao poder".
En Galiza, o sufráx¡o, pala
sua história de colonización e
caciquismo, !en un senso de
mercadoria. E unha mercancia
de pago que substitue moitas
veces ao xamón. Asi, persoas
que antes votaban a Suárez
agora votan a Felipe "porque é
que nos paga".
Pero o voto-poder non trabal la só no rural. Tamén funcionou amplamente nas zonas industrializadas, naquelas atacadas pota reconversión. Nestas
comarcas a xente votou tamén
maioritariamente PSOE pésie
ao desmantelamento industrial. O seu razonamento, escoitado máis dunha vez, foi: "o
PSOE foi quen nos mandou á
rua, pero el fixo a promesa de
criar outros pastos de emprego; se non votamos por eles e
,gañan outros non se verán nen
sequer obrigados a cumprir a
sua promesa".
.
Pódese explicar doutro xeito
que na comarca de Ferrol, cunha folga xeral 1O di as antes, ou
Redondeta, folga xeral o dia 20X, con . total paralización, enfrentamentos nas ruas continuados nesta vila .nos ú'itimos
meses, que -o PSOE pasase de
3.558 a 6.220 votantes, mentres
que forzas políticas que estiveron d.irixindo as loitas non aumentasen?

Párece que aquí funcionan
tamén outros mecanismos.; hai
unhas forzas · políticas· para ·. a
defensa concreta, para a taita
imediata, para a resolución dos
problemas, pero estas formacións non son para votar-. .Cando chega a hora de acudir ás
fumas vótase a aqueles ·que teñen o poder. Para Madrid teñen que ser as forzas "con empaque". Funciona un razonamento político primário, condicionado pota alienación e pola
falta de conci.éncia política, que
"o de Madrtd" se valora dun
xeito moi diferente que "o de
Galiza". Fai isto que un político
non -adquira verdadeira categoría até que estexa en Madrid.
Todo moi en liña e consecuente coa história que atestígua
que aqui sempre mandaron os
da capital do reino e que paralelamente, admira aos galegos
que ·trunfan ·fóra de Galiza, incluso , noutras ordes ·que non
son a política.

Pota sua banda, o BNG realizou unha campaña pobre, sen
imaxinación, desastrosa na sua
• • . ,<( co.~ceición iconográfica e cuns
·~· ·- militantes que non se mostra" --· ..§ _ron o combativos doutras ve. ~ ces.- Non teñen tampouco un lí. - der-referéncia
que
sempre
·~ -~ arrastra adeptos. · _
~. &
Ainda con campañas· aboso~ lutamente diferentes, o certo é
que L!ns e outros, polo ·que demostran os resultados, non
Polo demais .seguiu a funciochegaron ao povo, que.non viu
nar o chamado voto útil, a tena utilidade de votar a estas opdéncia a votar· a aqueles que
cións. Significa esto que esta-:.
teñen posibilidades de sair.
mos no 777; non se avanzo u
nada na conciéncia . nacional
Unha e outra vez escoitámos
desde aquetas?.
nesta campaña dicer que "non
Non se poden deducir polos
votamos ao Bloque porque, toresultados estes estremos. Prital, non vai sair nengun, asi
meiramente porque as e·leiqae non paga a pena". Pero escióñs non son un baremo para .
tes razonamentós complícanse
medir a conciéncia ·exteriorizae vótase "de rebote". Asi, houda.
bo alguns que votaron a SuáSabido é que o comportarez "pa.ra fastidiar a Felipe", ou
mento do . eleitorado difire
a "Carrillo para if contra o
substancialmente nas eleicióos
PCE".
locais ou autonómicas · e nas
xerais, se ollamos para o 22-X '
po.demos comprobar como en
caso i:los
Andalucia o PSOE tivo 300 mil
.partidos galegos .
votos menos nas xerais que
Os anteriores ·argumentos erarí
nas autonómicas.
,
válidos en xeral pa.ra o posicioO tjue si se pode dicer é que
namento dos votantes galegos,
as forzas nacionalistas terán
pero· en canto ao voto aos par- . que cambiar de métodos para
tidos autóctonos influen tamén
que o sentimento galega, que
out.ros condicionantes.
existe, se manifeste no apoio
Asi, o descenso de CG foi . ás formacións nacionalistas.
condicionado de maneira ~soA.EYRE

o

1
F
E
'

González
Mariñas.
"Hai que reafirmar
a nasa· condición
nacionalista"
-Cal é a sua valoración dos resultados eleitorais?
-Nós, sen dicer que os nasos resultados fosen extraordinários, que non o fo ron, · éramos conscientes, comq ~odas
os partidos nacionalistas de
Galiza, de que nunha·s eleicións
xerais prodúcese inevitabelmente un descenso do voto galeguista, nacionalista. ·

vo, e isto é importante na evolución sociolóxica· deste país.
-Como explica que ·en zonas
de gran. implantación de CG o '
CDS obteña resultados moi se-.
mellantes cando este partido
cáseque non existe neses lugares?
·
·
-Nisto influe o que dicia antes da imaxe dun líder. Pero no
relativo éxito do CDS, que tampouco é para tanto, pode parecer inexplicábel como ·un par
de mensaxes contraculturais e
. un ha entrevista televisiva afortunada teñan un resultado
grande. Pero i$to é asi, e parte
do noso voto trasladouse cara
.outra·s opc1ons progresistas
como o PSOE ou o CDS, mais
como se trataba dunhas eleicións xerais non se trasladou
cara a _partidos ·nacionalistas
_progresistas ou claramente
progresist~s~ quedouse en opéións centralistas que viñan revestidas, non sei con que grau
de realidade, de progresismo, .
modernidade, etc...
·
-Que papel vai xogar o úni,co deputadeo de CG en Madrid, .cando o partido Reformis-.
ta non obtivo nengunha representación?
·
-Eu enténdo que é unha voz
ceibe para defender Galiza. E
importante para nós ter representación non só aqui senón
ter tamén unha conexión no
Parlamento Español. Por outra
parte hai exemplos na política
estatal, como pudo ser o caso
de Bandrés, que desde unha
oposición _ individual fixeron
moito pota _sua comunidade
'"'autónoma:

Camilo
Nogueira
E lóxico ademais nunhas elecións xerais, cando se tende a
personalizar a imaxe nun lider
e resulta que afinal a batalla
eleitoral _parece que está a xogar entre Fraga, Felipe, Carrillo,
Roca e Suárez e isto é o _que a
xente chega~ a entender. E moi. to máis dificil espallar ·un ha
mensaxe galegúista nestas
condicións. En todo caso nós .
- valóramos positivaménte o ter
unha voz galega ali. · A oferta
que nós lle fixéramos ao pavo
galega era a de ter grupo parlamentário, pero polo menos é a
primeira vez que un partido galega ten representación nas
Cortes. Entendemos, por outra
parte, que hai que reafirma-r a
nasa condici_ó n nacionalista
pqrque o nacionalismo actual, ·
desde · o noso ponto de vista,
con proxección de modernidade e de· futuro, ten duas fases. .
Primeiro a implantación sólida na própria ·comunidade autónoma e _isto está conseguido
pola gran representación que
as distintas forzas nacionalistas
obtiveron nas eleicións autonómicas.
O segundo paso, q~e é proxectar ese galeguismo á política de estado, levará.máis tem. po. Entendendo ademais que
hai unha clara decantación do
eleitorado cara a opcións netamente progresistas e isto hai
que teto en canta -porqué Galiza está avanzando, pouco a
pouco, pero perdendo o medo,
cada dia hai menos voto cauti-

"A xente nofl está
conva o nacionalismo,
pero ainda non ten
confianza nel"

nos -apoiou nas autonómicas
.considerou ainda agora que
era máis útil votár ao PSOE
·frente a AP. lsto afectou a pouco máis dun tércio do noso
eleitorado pero resulta decepcionante porque quer· dicer que
a xente ainda non pon como
prioritário a defensa dos intereses de Galicia, incluso no que
supón de participación na polí. tica estatal, non somente na
autonómica; tanto porque no
estado ainda hai competéncias
que debesen · co~esponder a
Galiza se tivésemos un auténtico autogoberno, como porque
se houbese un sistema confedera!, como desexamos, qu~n
debe participar son os ·partidos
políticos próprios nacionalistas. Orabén, e sen ánimo de·
buséé)r paliativos a esta decep- ción, tamén teño que dicer que
nós ternos unha tendéncia lenta pero crecente. Nese sentido
non fumos dos partidos galegas máis pe~xudicados.
Nós dentro de pouco irnos
·celebrar un Congreso, en Outubro ou en Novembro e o PSGcG configúrase como a posibi- · lidade máis ciará de criación
dunha forza política de esquerda e nacionalista, e nós en todo
caso, _pqsto que confiamos nas
nosas ideas, irnos defender esa
posibilidade_
.
..:.....Como interpreta, en conxunto, o fracaso das alternativas que se apresentan como
nacionalístas?
-Pois que a conciéncia nacionalista é moi baixa; a conciéncia de galeguidade é moi
alta pero non s&plasmou ainda
en conciéncia da necesidade de
autogoberno. Isa quer dicer
que a nosa loita política é a longo prazo, unha loita políticopedagóxica por asi decilo. Por
outra parte creo que é un problema de confi_anza política, a
xente en xeral non está contra
o nacionalismo senón que ainda non ten confianza en que .
este nacionalismo sexa a alternativa política para defender as
suas aspiraclóns e os seus inte- .
reses, sobretodo na política estatal.

BNG

~Cal é a sua 'valoración destas

eleicións?
-Estou profundamente decepcionado porque, a respeito
do voto do noso part¡d_o, fun-.
cionou de novo o voto útil.
Unha gran parte da xenle que

~ Hai un complexo de

inferioridade _que se
traduce
eleitoralmente no
apoio ao ,poder" ·
Postas á fata con Bautista Alvarez, cabeza de lista do BNG
pola província de Pontevedra
remitiuse ao comunicado feíto
público en días pasados polo
Consello Nacional desta organización, o cal reproducimos a
continuación.
"1°. Considéranse negativos
os resultados obtidos polo
BNG. Dos obxectivos perseguidos. coa nosa participación nestas eleicióAs que- tiñan como finalidade o - espallamento da
conciéncia nacionalista e a batalla edeolóxica con contidos
·progresistas, o incremento da _
base eleitoral e a consecución
de representación parlamentá. ria, só o primeiro foi · acadado.
. 2.º As causas que incidiron
nestes resultados están na
maior eficácia con que actúa a

. •--~

homologas noutras nación d
Estado débese a que as ests 0
turas de dominación de ín ruc. colonial xeran un cornplex dale
inferioridade que se trag de
. eleitoralmente ·no apoio uce
que detentan o · poder e aos
tanto o prestíxio social
Por
6º. A importáncia e· a fo
política do BNG, corno tan~za
veces ternos afirmado; non ~!
tr~duce nos resultados eleitora1s. O enorme traballo so .
que desenvolve ven senda r~ª 1

dabili~ad~, eleitor~lrnente
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Televisión

.CP
Votos

A Coruña
Lugo

Ouren8e

·,

&cañ.

I

PSOE
Votos

&cañ.

Voto8

·4
:2

51)60 (9,9%)

(3~,5%)

4

198.390 (38,5%)

88.083_146, 1%)

3

55.110 (28,8°(0)

. 69.613 (38,4%)

2

60.q95 (33,2%)

182.906

CDS

2 ·

CG

&cañ.
1

12.187 (6,3%)

18.570 ( 3,6%)

Escáñ.

-

20.859 (10,9%)

9.759 (5,34%)

-.

-16.524 ( 4, 1%)
80.903 (6,2%)

Pontevedra

161.171 (39,6%.)

4

141.576 (34,8%)

3

36.016 (8,8%)

·1

GALIZA

_501.773 (38,8%)

13

455. i 71 (35,2%)

11

109.322 (8,4%)

1
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Votos

:24.950. (13,7%)
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Ficara abraiado o día que
facendo un inquérito so~
bre a OTAN, un rapaz
duns 18 anos respostarame, todo seguro de si .
mesmo, que el estaba a favor do "si" porque a España lle interesaba.
Lembrei o caso o outro
día cando un con dutor de
autobús, nunha desas viaxes pouco concorridas, comezou .a falarme do pau
que levara, segundo el, AP
nas eleicións. "Digan o
que digan agora, a realidade está aí e o ga ñador só
é un.AP quedou escaralla·
da" dicia o home. "Ainda
que, engadiu, fa i falta un ha
oposición forte, iso é bon
para
o
país ". Fiquei
abraiado novamente.
Chámese novo púlpito
ou novo cacique, o caso é
que funciona . A xente,
bastante xen te, é capaz de
repetir ao pé da letra fra ses e ideas recollidas das
aparicións televisivas do
presidente do goberno ou mesmo repetir, sen máis,
lemas publicitári os como
o do rapaz da OTAN.
Os teóricos da propaganda son, certamente, os
novos príncipes.

maquinária institucional do estado·, máis agresiva para o
ex.ercício dos direitos nacionais
dos povos.
3°. Nunhas eleicións estatais
esta maquinária repercute negativamente nas formacións de
carácter nacionalista, sobre
todo nesta ocasió.n na que a
campaña marxinou a aquetas
alternativas que non tiveron acceso aos meios de comunicación do estado.
4°. Con todo, compre salientar o esmorecimento do bipartidismo, pois os votos e os esc~nos perdidos polo partido do
goberno non foron recuperados pala oposición institucionalizada. O debilitamento da
bipolarización redundará en
beneficio da democrácia e dos
direitos nacionais dos povos
oprimidos.
5°. Resulta esperanzador o
avance acadado polo nacionalismo noutras partes do Estado, nomeadamente en Euskadi. ·
A longa, o maior respaldo popular a opcións que defenden
o direito á soberanía nacional
repercutirá no fortalecemento
- do nacionalismo galega, pois
pon en entredito a pervivéncia
do actual marco autonómico e
constitucional que coarta a
nasa expresión política como
povo. Se en Galiza non houbo
correspondéncia nos resultados obtidos por alternativas
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EVOLUCIÓN DO VOTO
1977

1979

1979(ml

1981

1982

1983!ml

1985

1986

CP

147.734

148.139

147.834

300.897

488.348

437.947

51 3.282

501.773

PSOE

178.792

183.958

152.917

193.531

420.469

335.894

360.812

415.171

162.304

80.903

CG ·
BNG

23.167

63.440

78.346

PSG·EG
UCD

606.720

519.545

389.879

58.391

52.747

43.655

48.482

PG

61 .698

38.437

50.511

52.890

26.948

33.343

22.192

19.165

71 .495

45.743

20.108

31.557

10.837

(PGEU)13.855

8.340

(MUC)11.769

40.468

109.322

275.231
32.638

UG

PCG

34.307

28.974

PCG(mr) CDS

VOTOS E ESCAÑOS OBTIDOS POLAS PRINCIPAlS FORZAS POLíTICAS EN GALIZA
..

~~

organizac1ons pol1ticas aus~
tes da loita polos intereses d~
c~ma.'!as popu_l~res e de Partic1pac1on sol1dana con el as ·n
c·o nflicti':'idade do noso país. ~
BNG va1 estudar os métodos
para que ~o futuro non se valva producir esa desviación ere·1•
toral".

..

-·- ·

PSG-EG,

BNG

PGÉU

MUC _._

Votos

Votos

· Votos

Votos_

18.611 (3,6%)

13.044 (2,5%)

6.496 (1,2%)

5.849 (l,1º&_

3.084 (l,6%)

..- 3.281 (1,7%)

1.363 (0,7%)

1.011 (0,5%L

2.943 (l,6%)

2.817 d:5%)

1.352 (0,7%)

658 (0,3Jtl_

2l.105 (5,2%)

7.806 (1,9%)

"4.644 (1,1%)

4.251 (.l%i:.

45.743 (3,5%)

26.948 (2,1 %)

13.855 (l,1%)

11.769 (0,9~
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A crise de legitimacom que
afecta ao sistema político das
soc.iedades. capitalistas como
evidéncia da perda de capacidade para fundamentar a sua
autoridaae na aceitacom dos _.
cidadáns é o tema centra~ de
boa parte da. literatura política na actualidade.
· Este fenómeno, que tem
umha natureza estrutural,·
surge coas novas funcóns
que cumpre o· Estado no
mantimento e reproducom .
do capitalismo maduro.
As duas manifestacóns
mais claras do processo som
a quebra do Princípio de legalidade ~ a d.isfuncionalidade dos partidos como garantes ·da legitimacom d.o sistema.
A quebra do Princípio de
legalidade, pear no que se
. sustenta o Estado de Direito,
·traduze-se na transferé.'nciá
ao Executivo de . parte da
competéncia legislativa ~o
Parlamento, que se limita a
definir o mar~o jurídico coa
ambigüidade n.ecessária que
permita
a
interpretacom
mais conveniente na sua
concrecom.. regulamentária,
assi .éomo a posibilidade de
violentar o próptio ordenamento constitucional
por
normativas excepcionais.
. A d<?molicom deste Princípio abriga a buscar t1mha ·
nova fonte de legitimacom
na estabilidad.e política e na
· defensa da democrácia, entendida como mecanismo de
representacom, mas nom de
participacom.
Neste sentido, o discurso
político trata de provocar nos .
cidadáns umha angustiante
sensai;om de perigo que faga
prevalecer a ideia de Seguridade sobre a de liberdade, e
se justifique assi a repressom
de toda demanda social que
qüestione o "status quo".
Pola sua parte, os partidos
políticos como organizacóns
autónomas a respeito do Estado vinham cumprindo a
sua funi;om legitimadora mediante a representacom de
interesses, o controlo do Executivo e o recrutamento de
persoal para ·OS cargos públicos. Esta legitimai;om dumha
determinada forma de org~- ·
nizacom política nom tem.
por que implicar a da ordem
económica ·subjacente e da ·
dominacom de classe que •
conleva, salvo que o eleitoralismo exacerbado e a desideologizacom da milítáncia
suponha o esvaimento do
projecto estratégico · da Esquerda.
A urgéncia das aci;óns estatais em matéria económica

Crise de

legitima~om

"A crise actual é muito máis profunda do que a primeira vista se poda pensar" indica o autor deste artigo. Na
fotografia carteis .eleitorais do PSOE queimados por trapalladores de AsCón en xomadas preeleitorais

cia, ainda que a mesma se
vai fechando progressivagressiva assuncom de comassente no terror, na tortura
mente o abano das opcóns
peténcias
originariamente
e na eliminac;om criminal dos
posíveis dentro do sistema, e
políticas, vai-se convertendo
·opositores.
exige um consenso perma-:
no verdadeiro centro de deciA imbricacom orgánica do
nente que fai difícrl a.diferen- · sóns que propícia a aparicom
aparato policial com um Pociai;om programática e eleido núcleo dum partido único
der Judicial paulatinamente
com .. da élite dirigente; por
pola coincidéncia, no fundadesprovisto de independénutilizar a conceicom Schummental, -das fori;as políticas
cia, a substitucom da escala,
peteriana
de
democrácia
maioritárias que se alterna·m
a universidade e o púlpito
competitiva. Nom obstante, a
no governo m·ediante um sisnas suas func;óns de alineaimpossibilidade de controlar
tema bipartidista, ·mais ou
com por uns meios de comuas crises do capitalismo vai
menos atenuado.
nicacom, absolutamente me·reduzindo a margem de pacEste processo 9gudiza-se
diatizados e difusores dum
to entre as classes dominanpola colocacom, presumibelindividualismo hedonista e
tes e as dominadas.
mente fraudulenta em muiinsolidário que nega o carácA crescente heterogeneidatos casos, de persoas de conter social da relacom humana
_de da populacom trabalhado- fianca destes partidos na fune a viabilidade de toda avenra gerada polo. desenvolvicom pública e a captacom de
tura colectiva, assi como a
mento tecnológico e a aparitecnócratas do aparato estasubtil propagac;om da xeno.c om da economia submersa
tal ávidos de promocom.
fóbia e o racismo contra os
num mundo no que o paro
Oeste
modo,
a
primitiva'
trabalhadores imigrados e os
se converte numha yariável
funcom
legitimadora dos
paises do Terceiro Mundo
estrutúral do sistema, multipartidos é absorbida pola
aos que se culpa da crise,
plicam · as contradic;o.ns. Os
própria Administrai;om, que
som alguns dos rasgos que
part'idos perdem importáncia
estabelece a primacía dos cricaracterizam a situacom accomo . interlocutores priviletérios de eficácia na gestom
tual .
.giados perante a Administrasobre os políticos como fonte
O leítor menos perspicaz
com e se vem 'despracados
da mesma e trata de solvennom deixa de sentir um certo
. por organizacóns profissiotar
a
crise
pola
auto-legistiestremecimento ao folhear
nais e sectoriais, abrindo-se
ma9om do próprio Estado.
calquera dos numerosos trapasso umha espécie de neobalhos sobre a crise dos anos
corporativismo ou novo verEsta conceicom estatista
trinta e observar a realidade
conduz á aberrai;om jurídica
ticalismo.
presente.
e política de que um régiA evolui;om observada paA forma em que as frac;óns
mem ilegítimo. se converta ·
rece. confirmar que a Admidominantes instrumentalizaem legítimo p~la sua eficánistracom, através da pro-

rom ao Fascismo para conter
as reinvindicac;ons popu'lares ·
e re~stabel~c~r a sua h~ge
monia, a ellmmacom do pluralismo ideológico e político
a convivéncia · no discurs~
fascista de conceitos esquerdista~ _e conservadores que
pérm1t1am captar amplas capas do eleitorado pequenoburgués e sectores marginais
do proletariado, (basicamente, parados), assi como a finanzai;om de a«tuel movimento por parte da alta burguesia, som elementos que
suscitan a imediata comparacom co mundo que vivemos.
Certamente, as condic;ons
objetivas nom som as mesmas e os méto_dos de coaccom soci¡JI perfeicionaromse; mas ,a órbita que descrebe a espiral da História pa rece coincidir, a um nível superior, sobre um sector do passado .
A crise actual é muito mais
profunda do que a primeira
vista se poda pensar. E as
contradiyons entre as necessidades reais de gestom do
capitalismo e as funi;óns simbólicas da superestrutu ra po1ítica,
talvez desemboq uem
numha saída de corte autoritário, sobretodo nos países
subalternos, e numha ag ressom imperialista contra os
rebeldes .
Os povos sem Estado
como Galiza, desest ruturados, sem coexom social nem
conciéncia da sua identidade
nacional bloqueados num
pasado no que as mais elementais conquistas dem ocráticas, como o direito á discrepáncia, som infravalora das e
o voto nom expressa umha
opQom senom um co mpromisso persoal do que se pre. tende ilusamente tira r proveito, nom se substraem aos
problemas expost os; por
muito que os nossos parecam reduzir-se, absurda mente, ao correcto funcion amento dumhas inst itu9ón s autonómicas viciadas de raíz.
Os partidos políticos, aos
que afecta mais directamente
esta crise, e aos qu e se pretende ilhar do tecid o social
que os nutre com umha campanha lan yada desde o Poder
que os fa1 respons áveis dos
males que el mesmo engendra, deveram elabo rar urgentemente unha estratégia que,
superando concei i;óns decimonónicas, permita articular
umha alternativa int egradora
e reunificad.ora qu e permita
fazer frente aos cámbi os de
colares e de cans qu e perpetuam aos mesmos amos.
Este trabal lo foi ,realizaqo para a
revista "Terra !! ' , que a in da non
saiu do prelo.
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* A OUTRA CARA DE U.S.A.
Tres viaxes pra coñecer a outra cara de
U.S.A., ou sea, non a de Reagan, Disneylandia ou Falconcrest, senon a das minorías, as
vangardas, as tribus indias, seus parques na. cior:1aies e natureza e a sempre allea cultura.
- COSTA-COSTA, 1 mes: 219.000 ptas.
- COSTA-ESTE, 20 días: 148.000 ptas.

-

TaEKING PO LOS PARQUES NACINAIÉS DO OESTE, 1 mes: 236.000 ptas.

* HOLANDA
NAVEGANDO ·PO LOS MARES DE
Sete días nun antigo veleiro bergallán recorrendo suas· costas, incorsions nas praias,
pobos e illas ...
O reencontro ca terra firme : tres días en
Amsterdam denantes de principar a volta.
Ternos varias saídqs en Xulio e· Agosto.
Seu precio: 49.000. ptas.

~

*GELIA,
Ademais viaxes a MARRUECOS, AR·
INDIA, TURQUIA, OS ALPESi
ITALIA/SICILIA,
GRECIA, AFRICA
OCCIDENTAL, CUBA, NICARAGUA,
FRANCIA ca bici ...

08010~Barcelona

Tlf.: 302 50 81

Nº.296"/ 3 DE XULLO / 1986
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Asimesmo, podes consultamos tarifas a~reas
e xestions pra calquera proyecto de v1axes ,
que teñas.

anosuz
Ronda.de Sant Pere, 11. 6°-30.

co

Rodríguez San Pedro, 2.0f. 1202
·
28015-Madrid
Tlf s.: 445 11 45 -445 5.9 62
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Os resultados· trúncaron
a oper8ción democristiana
eleitorado, e que Izquierda Unida pode representar un tirón
tamén pola esquerda, por rnáis
que o seu aumento, · con relación ao resultado do PCE no
82, fose mínimo.

x
Miquel Roca e González Mariñas

o mapa político dq Estado

sen paliativos, ao non poder
contar sequer cun deputado
por mais que tivese o apoio da
banca, da igrexa e utilizase
meios sobrados. As loitas polo
espacio do centro van seguir,
pero cunha modificación substancial: Suárez foi outro dos
_ grandes gañadores, pasando
do 2,8% dos votos ao 9,31. A
sua imaxe populista, unha inteEstes resultados traen como
lixente campaña na que estivo
primeira consec uéncia a maior
ausente todo programa, e a podificuldade de montar unha
tenciación por parte do PSOE
"Operación
democristiana",
para abortar a operación reforcon acordos entre os Refomismista foron claves do seu éxitas e PDP, descabalgando. a
to. Pero agora xa non ·Sérá o
Manuel Fraga do liderazgo da
mesmo, Suárez pode ser unha
oposición.
alternativa séria e o PSOE seA perda de só 600 mil votos
gue apostando por Fraga,
por part_e de Coalición Popt.!1!1r
como garantía da continuación
pon mo1tos menos en cuest1on
o poder por moitos anos
a figura de Fraga, pésie a que
máis.
Osear Alzaga xa presentara a
O resultado do CDS ainda
dimisión no seu partido, empuque
recolleu
parte
deses
xando a facer o mesmo aos
1.600.000 votos que perdeu o
presidentes rexionais.
PSOE, e representan o 4% do
Foi o comezo da operación
total, correspóndese en gran
para sustituir a Fraga, pero viu::
medida cos votos conseguidos
se tronzada polo anúncio sociapor esta formación e por UCD
lista de que non ian aceder á
en 1982, pero partindo coa lexireforma do regulamento do
timación como forza política .
Congreso para que os demoVai representar isto un forte ti,,cristianos canten cun grupo
rón a moitos persoeiros en
(parlamentário próprio. Así e
busca de acomodo que empetodo, as diferéncias no seo de
zarán a chamar á porta do DuCP son cada dia meirandes.
que.
Dun e outro lado do espectro
A perda de 18 escanos por
da coalición están buscando a
parte do PSOE, ainda que conruptura.
serva a maioria absoluta, pode
O fracaso dos reformistas
ter na prática algun resultado,
complicou a recomposición da
sobretodo se ternos en canta
direita. Foi a sua unha derrota
que Suárez arrasta parte do

español non camb1ou
substa~c)~lmente _
d espois
das ele1c1ons xera1s. Como
feitos máis destacábeis
reseñar o ascenso de HB e
Convergéncia i Unió e a
debacle da Operación
Reformista.

Carrillo des~parece do Parlamento ao non conseguir escano, deixando no ar a reconstrución do PCE, con liortas dentro
da própria IU, pois Gerardo
Iglesias móstrase ainda ·-máis
implacábel con Carrillo mentres. Gallego quer integralo. A
batalla parece que vai seguir e
o i:iapel de IU vai depender
mo1to de que o PSOE aceite a
reforma do regulamento para
que poda constituirse como
grupo parlamentário.
Se a chamada operación
Roca quedou borrada do mapa
en España, en Catalunya, Convergéncia i Unió, o partido do
líder da citada opéraciún, tivo
o ascenso máis espectacular de
todas as formacións que se
presentaban a estas eleicións. '
Hai que_n afir~a q~e era o que
pretend1a Jord1 PuJol ao apadriñar aos reformistas. Sexa certo
ou non, o real é o ascenso do
. ri9cionalismó catalán por máis
que se encontre co problema
dun · gran número de imigrantes que votan maioritariamente
ao PSOE.
.

As autonómicas
andaluzas
Na autonómicas andaluzas fracasaron os partidos autonomistas e tivo un gran ascenso
IU, conseguindo o PSOE a
maioria absoluta.
O Partido Andalucista perdeu
case a metade dos seus votos,
entrando en crise. O PSOE perdeu 300.000 votantes e IU, liderada por Julio Anguita, situouse en 20 deputados no parlamento autónomo.
Constatar aqui tamén como
non se corresponden os votos
das fumas autonómicas cos
das xerais. Nas primeiras o
PSOE tivo un descenso, nas segundas conseguiu moitos votos máis. O reconto foi a demostración de como o eleitorado manexa distintos parámetros segundo sexan os comícios. Andalucía foi un claro
exemplo.
A.E.

A gran vencedora das· eleicións

HB insiste na necesid-ade
de cánibio .no marco . ·
político e na 11egociacióli
pavo bascá valorou que a úniHerri Batasuna foi sen dúbida
ca esperanza para dar saída
a grande vencedora das eleiaos problemas deste país, está .
cións lexislativas. Asi o destadepositada nas mans de HB.
caron os diversos meios infor_,,m ativos.
· .
Somos os depositários da con-:fianza e da esperanza do povo
Contra dous deputados que
basco, .e somos potencialmenconseguira no ano 82/ agora lote a primeita forza política desgrou 5, asi como un senador.
te país".
Os deputados son lñaki EsnaoHB, por outra banda, reitela, ltziar Aizpurua, Jon ldigoras,
rou lle ao PSOE a invitación
Txomin Ziluaga· e lñaki Aldekoa
para participar nas conversa(dous por Bizkaia, dous por. Gicións, afirmando que eses repuzkoa e un por Nafarroa), e o
sultados deben de facelo reflesenador é José Luis Alvarez
xionar. De feito, parece que no
Emparantza, "Txillardegi", por
PSOE se está a producir un
Gipuzkoa.
_
cámbio de postura, matizando
Na coalición abertzale caneéagora a sua entrada nas ·-con- denlle gran importáncia a conversas.
secución dun parlamentário
Outro parti'do que subiu foi
por Nafarroa, feito que califican
Euskadiko Ezkerra ainda que
de histórico.
perdeu . votos en Gipuzkoa e
· HB aumentou 20 mil votos,
senda unha subida regular nos- Nafarroa.
A baixada meirande foi a do
catro
herrialdes, quedando
PNV, que perdeu dous deputacomo segunda forza política en
Gipuzkoa, onde logran ser a lis-· dos, estando agora ainda máis
encerellados nas loitas inter- .
ta máis votada en 24 concellos
nas, funcionando na prática,
e segunda en 41.
Para Jon ldigoras, un dos . segundo recoñece algun líder,
dous partidos.
A.E. ·
portavoces desta c_o alición, "o

estado crítico
XESÜS VEGA

=

Nunha primeira leitura, os resultados
elei.torais do 22-X permiten afirmar _
a
~stabilidade do cadro parlamentárío
instaurado no ano 1982. As cifras rexistadas admiten a interpretación de
que a xestión gubernamental do
PS~E non ten provocado un desgaste
ele1toral capaz de propiciar unha mu danza notábel na preséncia institucional das restantes forzas políticas.
O continuismo que se deriva do 22X c~ns inte, sen embargo, algunhas
co~s1de~ac ións complementárias. A
ma1s evidente é a relativa aos resultados de Euskadi. O crecimento de HB
e o relativo retroceso do PNV e do
P~O~ constitueh -no curto prazo- o
principal factor de desestabilización
~o ~a dro político-eleitoraJ vi_x ente. As
incogn1tas que sinalábamos no último
comentário non fican ainda resaltas.
A esta <;:iltura, só coñecemos unhas
declaracións de Txiki Benegas nas
que se anúncia a negativa do PSOE a
calqu~r negociación con HB mentres
ETA siga actuando. Benegas xustifica
~sa postura afirmando que o seu partid? ten determinados princípios cuxa
val~dez _non depende dos resultados
b~eitora1s ..A argumentación é, sen dúpida, nov1dosa: pensábamos que o
SOE era un partido prágmatico, disposto ;;i e~quecer aqueles "princípios"
Republica, autodeterm_i!lación-, ma-

Continuismo
·e inestabi.lidade
rxismo ...- que dicia defender hai uns
anos. Esa "firmeza" actual proclamada por Benegas plantexa unha suxerente pergunta: seguiría existindo esa
negativa a negociar no caso de que
HB fose a forza máis votada de Euskadi? De ser..asi, como se poderia seguir
manifestando que as consultas eleito·rais "expresan a vontade popular"?
Nun nível de importáncia diferente,
a confirmación do teito eleitoral de CP
e o fracaso do PRD constituen, outros
tantos factores de inestabilidade política. A inexisténcia dunha direita clásica capaz de recoller un apoio eleitoral
maioritário nQn provoca hoxe en día ·
tensións graves no aparello do Estado
pero pode favorecer, no futuro, a aparición de contradicións máis fortes.
A banca apoiou a chamada "operación reformista" porque esta tencionaba criar unha nova imaxe da direita
e queria· forzar a reconversión de CP
mediante a xubilación de Fraga. Fracasando · este proxecto, a capacidade
de manobra do poder económico é
moito máis redu~ida. Xogar a carta do

CDS resulta, hoxe por hoxe, inviábel.
O éxito de Suárez está construído sobre unha intelixente belixeráncia ver-bal cara á barica, o Exército e os USA.
O duque valeria se houbese que face·r
frente a un proceso de progr~siva polarización e. radicalización sociais.
Pero agora non se trata diso senón de
rachar o teito dos cinco millóns de votos. Que facer entón? Promover o estoupido das contradicións internas no
seo de CP? Deixar que Fraga siga personificando a alternativa a González
asumindo o custe dunha nova derrota
en 1990? Polo de agoré! hai unha cou·sa que resulta evidente: se o de Villalba quer seguir vai ·ser case imposíbel
retirá-lo. Os resultados do dia 22 non
cuestionan o seu liderazgo.
Tal e como era previsíbel, os resultados de Esquerda Unida non gardan
relación coas expectativas abertas no
referendo da OTAN. A persistén.cia
dun comportamento eleitoral riotabelmente posibilista e. a agresividade da
campaña carrillista explican a reducida preséncia parlamentária da coali-

ción encabe.lada por Xerardo Iglesias.
Está por· ver se estes cativos recursos
institucionais van determinar unha maior utilización da moviliiación so- ·
cial pala banda das distintas opcións
do comunismo oficial. Sexa como
sexa, o Parlamento xurdido do 22-X
consolida -coa excepción- de Euskadi- o fenómeno observado na anteiior lexislatl.lra: existe unha grande
distáncia entre o dinamismo demostrado por certos sectores sociais e o
seu nível -de representación nas Cortes. Ainda que tal circunstáncia é consubstancial aos sistemas de democrácia formal, o sucedido nas eleicióris
de 1982 e 1986 está por riba do que
viña senda habitual nos comícios anteriores.
Coa maioria absoluta nas mans de
Go_nzález e de Guerra, a prepoténcia
está servida. Frente ao medre de HB
sacan_o "princípio" de non negociar.
Frente a unha maior molización na
rua teñen na recámara a Barrionuevo.
Embriagados cos votos até poden resolver a crise da representación política da direi~a. Pode parecer política-tic- /
ción pero quizá teñamos que ~sistir,
nos próximos anos, ao espectáculo de
ver como o PSOE fabrica .. a sua própria sucesión no governo. Se así acorre, a Felipe González só lle restará
unha ·cousa: ser beatificadq polo Vaticano.
·
-
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1
Os Estados Unidos· subvencionan o
asesinato e o ·crime en Nicarágua

De~
tre~

O pasado dia 26 de Xuño o Congreso nordeamericano votou
unha axuda .d e 14.000 mi·llóns de pesetas á CQIJ!ra
. nicaraguense. Acontraten cau-sado, desde o trunfo dq revoluc1on,
máis de 10.000 martas. A medida aprobada agora polo Congreso, a
instáncias do presidente Re·a gan, basease na acusación de que o
réxirfie sandinista supón unha amen~za para as fronteiras dos USA.
Ao d_ia seguinte o Tribunal Internacional de A Hai.a, máximo: órgao
xurídico das Nacións Unidas, condenou, por inequívoca maioria de
·
12. a 3. (os votos .dos maxistraqos británico~ xaponés e
fm~orab.e!.mente

estadou~idense), a <?Omisión de actos terroristas por parte de EEUU
contra Nicaragua. Diversos gobernos europeos, entre eles o español
teñen calificado de ''inadecuada" a subvención aprobada polo
Congreso, condenando po'steriormente tamén diversas medidas
tomadas polo réxime nicaragüense, como por exemplo o cerre do
diário La Prensa. A continuación apresentamos unha interesante
· entrevista co Mini_stro· do Interior de Nicaragua, Tomás Borge na
que resalta a enorme importáncia da· frente ideolóxica na gue'rra
contra o coloso ianq~i.
~iria vostede que a Frente
ten 1~,o ~ouco a pouco tomando
conc1enc1a e facendo esforzos en
favor de afortalar a loita ideolóxica?

Tomas Borge
/

"O noso é un ~roxecto enredado"
-Como caracterizaria vostede
a situación da participación popular no proceso revolucionário? ·
-Creo que haberia que '11e dar
a volta á pergunt.a. A revolución
r.ion é un proxecto no cal participa máis ou menos marxinalmente .o povo, senón que é o que é
porque o fixo o pavo. Orabén, se
o povo non se ten involucrado
integralmente a todo o proxecto
revolucionário, . non é sua a responsabilidade. A responsabilidade é da sua vangarda, dos seus
organismos de- dirección, que
non tiveron,' talvez, sensibilidade
abando para se insertar no movimento popular, para facer valer
o proxecto das grandes rilaiorias
socia is.
Hai que considerar, neste senso, que a Frente Sandinista, no
momento do trunfo non tiña experiéncia de poder. Nen sequer
estaba constituída como un parti-.
do político. Non era senón unha
agrupación de carácter políticomilitar, que inicialmente non 19gra insertarse e dirixir ás grarides
masas, caracterizadas, nun princípio, . por expectativas estritamente reivindicativas. lsto é normal: as masas só losran superar
este tipo de óptica limitada sec-·
torial, cando son guiadas políticamente.
En todo caso, os erros ou fallos
que tiveran incidido en certo repregue da participación popular
en determinados ·aspectos, hai
que atribuilos á direcció'n revolucionária. Pero tamén hai que en·- .
tender que .estes erros son .case
que inevitábeis, nunha situación
como a que vivimos, coa nasa
revolución acosada por un goberno nordeamericano particularmente agresivo, non só en
función da naturaleza mesma do
imperialismo, senón pota particular atitude visceral de ód10 do
presidente Reagan contra Nicarágua.

IÚcionária no seo das masas. O ·
pluralismo p.olítico, a economía
mixta e os rasgos máis xerais da
revolución tenden a confundirás
masas. Non hai un proxecto
ideolóxico, nen pode ·habelo, tan
diafanamente definido como o
que existiu en Cuba. O rioso é ún
proxecto enredado, complicado,
e os proxectos enredados ,con-.
funden ás masas. Até agora non
fumos capaces, e é posíbel que
. non sexamos o suficientemente
capaces de lograr que o pavo entenda toda esta complexidade.
As veces tampouco fumos abando receptivos para captar as inquedanzas populares. Outras,
nen sequer hós ternos a clarida de suficiente para entender a natureza extremadamente complexa deste proceso.
-Poderia rór un exemplo concreto no ca se manifeste esta
contradiciórr entre a natureza popular do proceso revolucionario
e o marco de pluralismo político
e economia mixta, quer d1cer, de ·
unidade nacional?

que existe unha contradición
case .que insalvábel entre esta liberdade de expresión e a defensa dun proxecto político, o revolucionário, que necesita sobreviver, manter o seu espácio, e dar
resposta aos requerimentos concretos das masas.

-Até que ponto.se pode xusti-Un caso claro é o da liberdaficar a falta de crítica e autocrítide de expresión. Tiv.emos que
ca dentro do proceso revolucioconviver con ese princípio pero
nário, en función · da sua defensen podernos explicar suficientesa? Onde está o ponto de equilímente o que significa . Entón insbrio? E, por outra parte, que efeititucionalizouse no país o signifitos ten a propaganda reaccionácado que se lle adoita a dar tanto
ria sobre as masas?
na América Latina como no resto
de países_.capitalistas. E nos acei- _
támos, dalg.unhá maneira, esta
-Primeirn teríamos que ver de
conceptualización.
que crítica estamos a talar. Ou é
Sen embargo, se analizamos
que diríamos que o diário "la
máis fondamente o problema, a
Prensa" exerce a crítica? lso non
que liberdade de expresión nos
é ser crítico. Non hai gue confunestamos a referir? A prensa é obdir a liberdade de .critica coa lixecto nori s6 da nasa. censara.
berdade que ten o diário "La
Tamén se autocensura, quer diPrensa" ou a Radio Católica para
cer, censura á revolución, non inexpresar critérios contra a revoforma sobre ela, porque · responlución.
de a .un interés de clase.
Cando nos plantexamos este
_Mentres que o pavo nicaratema, debémonos pérguntar:
gü_ense, as masas, nunca tiveron
que clase de crítica exerce o diátanta liberdade de expresión
no Barri.cada ou o Nuevo Diario,
como agora; na praza punblica,
ou o Sistema Sandinista de Telenos programas de "Cara al Puevisión, Radio Sandino ou a Voz
-Tense dito en diversas ocablo", cos dirixentes e tamén a lide Nicaragua? E entón apontar
sións que os princípios_básicos,
berdadé de expresión eser.ita, raas fallas que cometemos, porque
son princípios tácticos. E i~o ceras cometemos.
to? Cómo. incide ese marco no . dial, televisada. Por primeira vez,
o povo pode expresar o seu pen· A crítica debe tender a consdesenrolo da participación popusamento. Certo que hai limitatruir e a crítica de "La Prensa" e
lar?
cións, sobretodo por razóns buda, Radio Católica e de toda a
-A revolución sandinista nas-·
.rocráticas, e por non ter nós aí
propaganda que nos cai enriba
ce nun espácio xeopolítico contiunha idea completamente clara
desde .o exterior, ao que tende é
nental, n0 "pátio traseiro" nora destruir. A crítica ·que construe
sbbre o papel dos meios de codeamericano. Non é unha illa
municación. Pero ben, apesar deé a única aceitábel dentro dun
como Cuba, e .o noso procesoso . sas limitacións, o povo exprésaprocese revolucionário. ·
está moito riláis influído pola sise. Hai liberdade de expresiqn
Sen embargo, no naso paí~, a
tuación da rexión.
real en Nicarágua.
crítica dos partidos de oposición,
Este factor' xeopolítico obrigouSen embargo, ternos tamén
ainda que non logran aglutinar
nos, independentemente da nosa.
que conviver con esa oufra liberorganicamente ás masas ao revontade, ao desenrolo do pfurá.dade de expresión que ten o diá- . dar deles, .si logran influir sobre
lismo político e da economía
rio "La Prensa" para atacar á reas conciéncias das masas. Quer
mixta. O desenrolo · desta táctica . . volución, e incluso ternos que
.d icer, esta propaganda non infoise convertendo en estratéxia e
defender e xustifi.car esta Liberflue o suficiente como para atraehoxe, a econon::iia mixta, por
dade de expresión ante os conlas, pero si como para confundiexerr:iplo, non é unha opcióo
gresistas nordeamericanos, ante
las.
operativa nen unha camuflaxe. E
os nasos · amigos europeus e
Eu creo que actualmente existe
unha estratéxia.
ante os gobernantes de América
un sector intermédio de xente
Este esquema fai moito máis
Latina.
que non está con ninguén, desde
difícil o papel da condución revoE facémolo, apesar de saber
un punto· de vista partidário, que
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son capaces de acompañar ao
proceso revolucionário en determinados aspectos, e cuestionalo
en moitos outros.
-Diria vostede que o problema fundamental de participación
popular, en base a esta confusión ideolóxioca, dase nas cidades? Non é logo máis difícil o engano nas zonas de guerra onde
a xente ten máis oportunidade
de contrastar a mensaxe coa realidade?

O que sucede é que a organización 1deolóxica do inimigo é superior á nasa, desde o ponto de
vista estrutural e desde o ponto
de vista técnico. Nós ternos que
estar en todo: facendo a guerra
resolvendo o problema ec onó mi~
co, a loita a nivel internacional.
Ternos aos nosos mellares cadros na infraestrutura, en áreas
administrativas, no Exército ou
no Ministério do Interior, en estruturas partidárias con función
organizativa ... Eles en cámbio teñen a mente posta exclusivamente no enfrentament o ideolóxico. Teñen aí aos seus mellares
cadros. A lgrexa -é un ha organi zación forte: ten os seus xenerais,
os seus xefes de forza de tarea,
os seus mellares cadros -universitários de teoloxia, expertos
no uso da palabra- destinados
á loita ideolóxica .
Os nasos cadros para o enfrentamento ideolóxico son poucos e
non son os mellores. A campaña
"casa por casa" e este tipo de
causas, tivémolas que facer con
compañeiros que apen as están
aprendendo.
A gran vantaxe nosa é que estamos encaixados no cabalo da
história. Esa é a gran va ntaxe. E
o cabalo da história só ten un
olla que mira cara adiante, mentres cabalga a toda velocida de.
As veces cansa, ás veces enrédase, pero nunca dá ma rcha atrás.
O inimigo, en cámbio, ten a gran
desvantaxe de ir a co ntrapelo da
história . Ademais diso ternos o
poder, e isto dá tam én máis recursos para enfrentar a influéncia
do inimigo sobre as masas.
Non o ternos to do perdido.
Nen moito menos. A tarefa fundamental nest e momento é gañar a guerra militar, evitar a invasión directa nordeamericana. Poderemos despois destinar todos
os nosos esforzos á guerra id~o
lóxica que, estratexicamente, e a
máis importante.

-Hai sectores confundidos
nas zonas urbanas . Pero ás áreas
rurais tamén chega a propaganda relixiosa, reaccionária, .por
unha parte, e a propaganda contrarrevolucionána directa por outra. Non hai que menospreciar o
-Que perspectivas ten nese
traballo que efeetua a lglésia nas
prazo a guerra de desgaste? Que
áreas rurais do Pacífico.
posibilidades teñen as forzas
Eles non levan ametralladoras.
contrarrevolucionárias de log~ar
Non disparan balas. Disparan
que aumente a inestabilidade m·
ideas, pero é un arsenal poderoterna e se críe unha frente lnter·
so.
na?
Nas áreas rurais, a guerra si
clarifica, pero tamén hai moito
-O imperialismo qu ixo ~es·
atraso. Hai que ter en canta que
gastarnos. Cre que as m~~1das
nas zonas de guerra é moi imeconómicas de tipo coe rc1t 1v~ .e
portante a forza e o símbolo da
a guerra contrarrevoluci on~~ia
forza militar. Quer dicer, unha
poden ir deteriorando a sit ua~10~
unidade inimiga que chegue ben
interna. Pero isto é un de sco~ec1·
armada e con algun di$curso demento da realidade. lsto e un
magóxico, .pode confundir seria- 'erro estratéxico, histórico, por
mente á povoación. En cámbio,
parte do goberno nordea menca·
unha unidade nasa pode comeno porque deberia saber que as
ter erras graves se non ten en
re~olucións verdadeiras, as
conta este factor. Se chega a
lograron cambiar a nature~a bi~
.nosa xente un tanto destinxida
poder porque houbo un cam
ideoloxicamente, no sentido de
de clase na dirección do Estado,
que os "muchachos" chegan
son irreversíbeis.
convencidos de que a sua causa
Nen tan sequeros erras d9 5 ~8·
é xusta e de que isto debe ser obvolucionários fannas rev~rs1~~~5
viamente recoñecido ·polos camagás cando os revolucionad8 r
pesiños, actúan máis como solempezan a se disputar o po 5'.
dados que defenden esa causa
porque entón debilíta~se a.s t~r·
xusta que como mensaxeiros potrutura'S do poder na horta in da
líticos. E isa non debe ser asi.
na, tal como ocor!eu en Grdenado~
Non é asi.
·
. Ese seria .o sono doura 0
Na Académia segue a porse
inimigos da revo.lución.
maior énfase no · entrenamento
. t con To·
militar .qué na preparación políti(Resumo dunha ~ntrev1s a , mero
más Borge, publicada no nu95 de
ca e a educación en relacións hu24, correspondente aos rries nica·
manas. A cotio un sorriso a temXiJño-Xullo do 85, da revista. ")
po val~ máis que un manual
rf!!güense "Pensamiento Propio ·
científico.
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A Lei· de Normalización Lingüística, -RªRel mellado

_

o deber de talar galega .non é · con~itucional

Despois xa de ter pa~~do
tres anos ~a aprobac1~n
no Parlamento de Gallza
da Lei de Norm~lización
Lingüística, o tribunal
constitucional ven de
declarar nulo o _epígrafe
inicial que consideraba o
coñecimento do noso
idioma, para os .
· habitantes de Gallza-,
como un deber.
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Reaccións para

'todos os gostos

Aprobada por unanimidade polos grupos políticos presentes
no Parlamento Galego (faltaban os tres deputados do BNGPSG), o 13 de _Xu~? d~ 1~~3 ~
do TC sancionou esa pos1c1on
Lei de Nor}Tial1zac1on Lmgu1st1pois entende que aos estatutos
ca signaba un importante mode autonomía non se lles recomento para o desenrolo autoñece competéncia esp~cífica
nómico en matéria lingüística.
en matéria lingüística, polo que
Con notábeis indefinicións so"os cidadáns de~as comunidabre o Futuro prático da leí, que
todns os portavoces parlamentários daquela puxeron en solfa
- "a lei deixa moitos camiños
1
abertos, pero haberá que ver
como se enchen"-, estes tres
A senténcia do Tribunal
an os sefViron para contrastar
Constitucional
pon,
por
as intencións do executivo e
enésima vez, en entredito a
dos diferente~ grupos políticos
credibilidade dun organisen matéria lingüística, especialmo xurídico que opera conmente do PSOE, quen através -tinuamente con critérios podo Delegado do Goberno cenlíticos.
Coidadosamen.te
tra l, García Sabell, interpuxo,
fóra
do
período
eleitoral e
despois xa de ter aprobado co
torpemente nunha data que
seu voto a lei, un recurso de inas institucións pretenden,
constitucionalida de,_que agora
co habitual exercício de-amse fall a despois das eleicións e
nésia colectiva, utilizar para
na víspera do cincuentenário
lexitimarse
na
história.
do Estatuto do 1936.
Efectivamente
Rodríguez
A al egación fundamental do
Peña deu ben nun dos 'crarecurso do goberno central, e
vos, só que é españolismo
do seu representante en Galiza,
dese século, e de agora
o presidente da Real Académia
mesmo.
Gallega, era -no cáso da lei
A Lei de Normalización
galega- a incompatibilidade
Lingüística era, efecti~a
da obrigatoried ade de coñecer
mente, un instrumento poo galega, com o sinalaba o artítencial, que nen sequer é
cu lo primeiro, e a obrigatoriedade do castel lano. A decisión

des autónomas só teñen o deber de coñecer o castellano,
pero, non obriga de _c?ñecer
nengunha das outras lmguas
oficia is".
As outras duas reclamacións

Pódese pero non :se debe
aceitado no seu minimalis.. mo polo poder de Madrid.
Mais o que fica en entr~dito
non é a xustícia legal do TC,
pois efectivamente moitos
foron os que apontaron a
colisión clara entre a lei galega e- _a lei española nesta
orde. E a insuperabilidade
do baixo teito constitucional, a que fica outravolta
demostrada, P,ésie ao oportunismo político de Coalición Popular e o discurso
"cuase" nacionalista do vicepresidente do executivo
autónomo.
,
Díxoo con absoluta precisión Valentín Paz Andrade
no Pazo de Trasalba: "é
unha ultraxe ao noso direito
a falar a nosa língua e de-

·só o grupo socialista, en aberta contradicción co seu posicionamento na cámara hai dous
a-n os, valorou como positiva a
resolución do TC, que en boca
de. Antolín Sánchez Presedo "é
un duro golpe para os partidários do monolingüísmo ... e a
normalización é máis que un
plantexamento xurídico, un
plantexamento real".
Para o vicepresidente da
Xunta, Xosé Luis Barreiro, "o
gubernamentais, que ná · práti- - TC atívose á literalidade dunha
leí e non entrou no senso que
ca están, como to9o o enunciao Parlam_ento Galega, que · a
do legal, ligadas estreitamente
aprobou
por unanimidade, ·
ao artículo prii:neiro, foron dedeu, que é o deber moral de sestimadas e recollen o recoñecimento do uso do galega· usar a nosa língua, correlativo
co d-a nacionalidade que ten un
idioma próprio". Xosé Enrique
Rodríguez Peña, secretário xe.;
ral de Coalición Galega, tampouco se andou parco en verbas: "a decisión constitue unha
mostra do españolismo dou:mostra que en España non
tros séculas".
,
hai conciéncia clara de que
O PSG-EG, que o 28 de Xuño
somós g~legos e · de que
celebrou unha manifestación
Galiza é a nosa pátria". Perdiante do Parlamento_ en promitirémonos engadir -que ·
testa pola decisión, através de
ao . nosa entender si teñen
Camilo Nogueira considerou
conciéncia clara doutras
gravísima a senténcia e anuncausas, por exemplo de imciou que ia presentar unha propornos unha condición naposición non de lei sobre a
cional que nos é allea ~ que
mesma". Xosé Manuel Be-iras,
ten o idioma como veículo
parlamentário do BNG, foi
fundamental: "a pátria é a
quen menos surprendido se
língua", dicia Pessoa; "la
mostrou sobre a senténcia, e·
lengua es compañera del ·
foi durísimo ao dia seguinte
imperio", dicia Nebrija.
nos actos pola autodeterminaA noite do fatlo do Tribu- ción d~ Galiza que· celebrou o
nal Constitucional García
BNG en Santiago pedindo ~!'di
Sabell, o promotor do· remisión de García Sabell, "era
_curso, non estaba en Galiza.
esperada a senténcia desde o
Estaba en Madrid, ceando
intre en que foi recorrida pésie
con El Rei.
- x.c.
á sua timidez lexislativa".
XAN CARBALLA

tribuna

IOS O

is re·
éncia

dian.te da administración de
xustícia:

XOSE NEIRA VILAS

n

estes dias estanse comemorando, na Habana, os 75 anos de prestixioso
caricaturista cubano Juan
David, morto en 1981.
A David comencei a tratalo
arredor de 1970. (Xa estiveramos a piques de coñecernos
ben antes, cando eu vivía en
Buenos Aires e el era conselleiro cu ltural da embaixada
de Cuba en Montevideo,
1960-61 ). Desde entón vímonos moitas veces. Fixome
unha caricatura persoal; pedinlle, e deume, pra o museo
Carl_os Maside -anque logo,
debido a un erro máis ou menos explicable, foi dar á Academia Galega-, en 1978, un
óleo de Arturo Souto; proxectamos un libro en común
(que nunca chegou a facerse)
con textos meus e caricaturas que el lles tiña feíto a
~arg~rita Xirgú, lgor Strav1~sk1, _León Felipe, Juan Ran;on J1ménez, Federico Garc~a Larca, Pablo Casals, David A. Siqueiros, Alicia Alonso, Pablo Neruda, Miguel Angel Astur}as, Ernest Hemingwcay,_ Ale10 Carpentier, Julio
9rta?ar, Alfonso. Sastre,
etc.; pra o libro Trintenove
po~mas de Nicolás Guillén
(Ediciós do Castro, 1977),·fixo
unha fermosa caricatura do
poeta.
Nas nasas conversas estaba arreo presente Castelao a
quen o artista cubano ade~i
raba moito (coido que se

Castel.ao e ·Juan David
No centenário de Castelao

Castelao, por Juan David
ademirabañ mutuamente). O
caso é que no mesmo hotel
habaneiro onde se hospedaba Castelao con Virxinia
(1938/39) viña funcionando
unha "peña" que tiña como
principais animadores a Juan
David, o dibuxante · andaluz
Antonio Aguilar e .o ·médico i
escritor asturiano Luis Amado Blanco. Castelao amistou
deseguida con eles. Sin querelo., era o centro daquelas reunións. Contábame David
que ar'nais ·de verense todas
as noites, en veces el saía a

camiñar co noso artista. "Había en el -deciame- mucha
poesía y mucha emoción
cuando hablaba de los emigrantes. En su decir había
también mucha modestia. Y
sencillez. Y limpieza. Disque
lles contaba cantos e repetiu
cantigas populares. "Y todo
ello -engade- con ese
magnetismo, con esa gracia
tan persoal... Era un home.de
gran sensibilidad, siempre
con unha sonrisa bondadosa
en los labios, con un finísimo
sentido del humor (con fre-

cuencia humor negro), con
una ternura incomparable.
Hablaba de Galicia en todo
momento."
Disque lle falaba do Frente
.P opular, e da vontade auto:nomista do pobo galego. Faláballe de Valle lnclán; faláballe ·do filio morto, de cando
iban a camiñar xuntos _polo
monte ...
Un día, o gran caricaturista
cubano solprendeu a Caste1$30 dibuxando, na sua habitación do hotel. ·"Mira lo que

/ estoy haciendo", díxolle. David · ollou con curiosidade
aquel traballo en proceso. ·
Era unha das estampas de
negros.
Cens~rvou David, durante
case corenta anos ·un apunte
sobre a figura de Castelao. A
partir del-elaborou unha caricatura que me entregou (foi
reproducida en Castelao en
Cuba, (Ediciós do Castro,
1983). O ~orixinal foi donado
ó museo Carlos Maside.
E sabido que Castelao estivo por segunda vez na Habana en 1945, cando voltaba
dunha Xüntanza das Cortes
da República, que se cele~
brou en México ; Foron sementes uns días. Aquí foi
agasallado polos seus ami- .
gos e compañeiros de sete
anos antes. E foi de novo
Juan David (amais de Fran- ·
cisco - Marcos, Juan Marinello, Fernando Ortiz, Luis
Amado B!aoco ... ) quen lle
fixo compaña, quen camiñou
de novo con el potas vellas
rúas desta cidade.
Así foi a amistade entre estes dous homes, de orixens e
formación
ben
distantes,
pero con man afinidade no
arte e nas ideas.
Agora, cando celebramos
os 75 anos de David e pasamos cada tarde por diante da
Galería de Arte que leva o
seu nome, lembramos por
forza a Daniel, que acaba de
cumprir o seu primeiro centenario.
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-·o s pacifistas
entraron na Base ·do Barban·za
Fumos recebidos na entrada da
base pota Garda Civil e> doutro
lado da porta, unha forte vixiláncia _de mi·litares con cans.
Dous mernbros do Comité
Anti-Otan do Salnés traspasarnos a entrada e fumos recebi.dos polo Tte. Coronel Xefe da
Base. A prensa non lle foi permitida a entrada á entrevista
(non querian moitos testigos).
A entrevista foi formalmente
. correcta, pero non por iso se
deixaba de notar unha grande
tensión no ambiente.
O primeiro problema que
xurdiu · foi o . da língua, ao Sr.
Tte. Coronel Xefe non lle gastaba. dar curso a un escrito en galego porque, dicia, o Ministério
de Defensa non respostaria a
un escrito en gé!lego.
Negou que fose certo o que
se expuña no escrito apesar de ·
que nós fixemos-lle explícito
que cando se inaugurou a Base
a prensa explicou o me~rno e
ninguén o desrnentiu.
Afirrnou -ao longo da entrevista- que o uso principal da
base (para · el non era unha
base, senón un emprazamento)
era civil.
Nós explicámos-lle, por se
non o sabia, que unha base civil non precisaba de semellante
aparato militar nen depender
do Ministério de Defensa.
Para rematar, afirmou que
mandaría tamén unha cópia á
embaixada da URSS para que
non nos atacasen, ao que nós
respostámos-lle que estaba recoñecendo implícitamente que
o dobre uso da base convertianos en opxectivo militar.

CARTA DO COM,TE
ANTI-OTAN
DO SALNES AO
TENIENTE CORONEL
DA BASE
DO MONTE IROITE
Tte. Coronel Xefe do EVA-10
Base do ./roite

Sr. Tte. Coronel Xefe-:-

Corno vostede xa sabe, a
base de control aéreo e .marítimo do lroite forma parte da
rede de Alerta e Control española ("Combat Grande") financiada polos EE .UU. (financiación global de 12.000 mi llóns).
Esta base, que vostede diri.:.
xe, está conectada coa Xefatura da Ala de Alerta e Control de Tonejón (Mactrid). En
, Tor~ejón rea.l~za -sé q trasvase
de mforrnac1on desde o Centro de Comunicacións Troposférica (por microonda) da
Base Americana de Torrejón
coa central ·de-operacions de
(MassaGhussets·,
Hascon
_ EE.UU:), desempeñando esta
información unha función
.clave no seu dispositivo euro-·
peu.
·
Os dados envian~se a Madrid diariamente nun servício
automático que se denomina
Control Técnico en Alerta Permanente.
- Asimismo esta información
'é trasvasada e utilizada ·polo
servício de alerta e control da
OTAN (NADGE).

Universidade

Non·se produciu

Co -ataque das forzas arma-·
das ·dos EE .UU. sobre Líbia
puxo-se de manifesto publicamente (xornal "El País")
que a base que vostede dirixe
foi utilizada activamente na
orientación· dos avións F-111
que se desprazaron desde Inglaterra.
A Coordenadora Nacional
de Organizacións pola Paz, á
que pe.rtence o Comité antiotan do Salnés, quer manifestar-lle, para que asi o exprese
pola sua canle orgánica ao
Ministério de Defensa o malestar e a preocupación que
padecemos os habitantes ·
próximos á sua base. Porque
está senda utilizada para defender 'interes.es que non son
. os nasos, ou sexa, os intereses agresivos e imperialistas
dos EE.UU. e da OTAN.
· A sua base, coa desculpa
de defendernos, implicanos
en guerras que non querernos e convértenos en obxectivo militar de calquer país
enfrentado á política agresiva
fa bexemonista dos EE.UU.
Nós · perguntamo-nos de
que nos vale a sua base se
están dispostos a sacrificar a
existéncia do naso povo sob
o pret.~xto de protexernos.
~or todo o expósto, esiximos para a nasa seguridade
a denúncia do tratado Bilateral cos EE.UU. e o peche desta base. ·
XAQUIN RUBIDO

(Comité Anti-otan do Salnés)

"(

a.renovación do rector
51 por cento da representació n
do cl':lustr~, ~o sesgo estament~I e 1deo~o~1co. que isto conlev~. !"-. e~1stenc1a dunha parte
s1gnif1cat1va de voto do profesorado a favor da equ ipa reitoral foi explicada por persoas
pertencentes a outros estamentos en base ao interés
~os titulares por seren catedráticos e dos non numerários por
seren titulares". Por outra parte
a non remodelación da Xunta
de Goberno, que de terse producido daria paso a unha mellor representación na mesma
de pnns e alunas, permitiu
unha actuación moi parcial á
hora de criar novas prazas, 0
cal é un dos seus cometidos.
Este factor deu lugar a un forte
"control" de voto por parte das
principais xerarqu ias. No ambiente respirábase o "pago de
favores" e a lembranza das
prazas "sacadas para os amigos".

Unha parte significativa do
profesorado con gañas de
situarse e o peso de por si
maioritário deste sector no
claustro foron causas
destacadas do apoio
recebido polo reitor na
sesión do claustro
celebrado o pasado 18 de
Xuño e que lle valeu a
renovación do cargo.

4

'

En segunda votación, dado que
na primeira ninguén alcanzou a
maior.ia absoluta, o candidato
nacionalista Xosé Masa conseguiu 126 votos frente aos 220
que recebeu Carlos Pajares.
Como noutras ocasións estabeleceuse unha· liña divisória
principal entre os profesores
por unha banda e alunos e persoal non docente por outra. Pajares, home vinculado ao
PSOE, recebeu importantes
apoios pola direita e incluso
pola esquerda. Ao apoio conservador, sector que non apresentaba candidatura, surnóuselle o dalguns profesores cercanos a Esquerda Unida e ao
PSG-EG que fixeron campaña
en favor de Pajares, manifestando o seu apoio "á modernidade en contra do atraso e do
terceiromundisrno".

Diferéncia de programas
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Unha e outra cand idatu ra editaron folletos cos programas
defendidos por cada un ha. O
sector nacional ista resaltou a
necesidade de imbrica r a universidade no contexto da sociedade galega, reivindican do
unha universiade co mpleta
para Galiza (todas as faculdades) con diferente ca mpus e
contemplando tarnén a fi gura
dun profesorado próprio, dado
que hoxe o 50 por cento está
cornposto por profeso res non
nurnerários que deberian conseguir a estabilidade. O gru po
de "renovación" co mtempla
pola sua parte un ha universidade rnáis central izada, cinxíndose esencialmente ao papel do
profesorado e un menor protagonismo para alunos e per~oal
non docente corno co mponentes tamén da Universidade galega.

COMITE ANTI-OTAN DO SALNES
11
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Prepoténcia"

Os sectores non vencellados á
maioria de "renovación" criticaron amplamente a "prepoténcia con que actuou a equipa
reitoral en todo o proceso, sabedor de que a maioria ia ficar
con
seguridade
nas suas
mans". Persoal non docente e
alunos xa se tiñan retirado do
proceso de eleición dos rnembros da Mesa en protesta pola
intransixéncia do equipa reitoral para impedir únha representación máis proporcional.
Segundo marcan os estatutos universitários, o profesorado nurnerário ten reservado o

M.V.

Pedira a subveneión sen ·inteirarse a asociación

Deputado de _CP cObra-·- u.nha subvención concedida
pola Deputación -á .Asociació.n\Estradense ·de fútbol' sala
.

.

usurpa "o nome d.e ·asociacións
A.E. F.-s., Rendo Lema, o depude viciños para cobrar cartos
tad_o popular manifestoú que
os cuartos eran para pagar un- ..:e-r1tidades particulares" . Dase o
has camisetas, que lle custaran - caso de que a Asociación Cultural ñon_pedira nengunha stJb90 mil pesetas.
Manife.sta
tamén
Rendo
Lema · que Sangiao Pumar se
nega a devolverlles o diñeiro e
a .sua ignoráncia, xa que. o deAqui non· pasa nada
putado non o dixo, de a ,quen
foi parar ese equipo de xogo.
Un deputado arrógase a
Móstranse tamén disconforrepr!3sentación dunha en- ·
·mes co que o equipamento
tidade, sen que esta se indun conxunto de fútbol sala
teire, e pede unha subvencuste BO l')'lil pesetas, pois os
ción que é concedida, na::.
précios oscilan entre 20 e- 40
turalrnente, polo seu cmmil pesetas, pero non rnáis.
rrelixionário
Presidente.
Estes feítos poden ser constiFunciona o engado, a
tutivos de delito segundo o arusurpa.ción por parte .dun ,
tigo 528 do Código Penal.
cargo , públ.ico. Non se
Pola sua banda 1 o deputado
sabe moi ben adernais
AbaJo Costa afirma que esta
como usaría eses cartos,
non é a primeira vez · "que· se

Sang¡ao Pumar, deputa?o. de
- CP no Parlamento autononi1co,
cobrou 75 mil p_esetas de ~ub
vención que a Deputación Pro:.
vincial de Pontevedra lle concedera á "Asociación Estradense
de Fútbol Sala".
Cando .membros da citada
Asociación se personaron na
entidade bancária para que lles
fixesen efectivo o importe da
axuda concedida, segundo un
ofí~i? !ecibido da Deputación,
not1f1caronlles que. n_on poctian
pagarlles posto que o diñeiro
xa fora ingresado na conta de
sa-ngiao, extremo este que tamén lle foi confirmado ao deput9do do BNG, Mariano Abalo, no departamento de Cultüra
da Deputación.
Segundo . o ·Presidente

da

pero aqui non pasa nada.
Ninguén dimite nen as autoridades toman cartas no
asunto.
lsto parece, por outra
parte, únha prática normal
rnercé á faculdade dos
Presidentes das Deputacións de conceder persoalmente as subvencións até
certa cuantia.
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da entidade, que pres~d~ un
candidato do BNG nas ultimas
eleicións.
Por outra banda o libramento
da Deputación explicaba clara·
mente que a subvención era
para "as sextas 24 horas de
Fútbol Sala organi.zadas p~la
Asocia.c ión Estradense de Fut·
bol Sala".

venc1on á Corporación Provincial, senón que foi o próprio
Deputado de CP quen a solicitou, por rnáis que non teña,
nen ti'!'era, nada a ver coa cita-

Devoitos os Cartos
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Segundo inforrnacións reci bi·
cfas pouco ant~s oe pechar est~
número~ Sang1ao Puma r devo
veu as 75.000 pesetas
deputado aliancista andou
pola Estrada adiante b.uscan<fo
a Rendo Lema para darlle un
cheque polo importe recebedo
ilegalmente e polo que este
tiña apresentado qµerel la.
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O estatuto do 36, estaca ou baldón

1ción
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"O povo ten_que,s.e ali,~e':lt~do
por r\i tuais s1mb~l1cos , _d1c1a o
Historiador X~se Ra.í!1on Barrei ro na sua d1sertac1on na faculd ade de _Históri.a. Certo. Pero
ta mpo uc~ ,e mentira que a~ ~o
m em o rac10,n~, as celebrac1ons
de aniversarios, non son algo
inícuo, nen tan s~que~ ?S bodas de prata matnmonia1s. l':Jelas, po r in~réncia C<?nsu~s~an
ci-a l, manipul~se o fe1to ,on?'inal
ada ptá ndoo as comenenc1as e
situacións do momento, altera ndo o seu significado que
ven ·dado polo tempo e polo
xeito en que se celebrou o
evento recordado.
A com emoración do Plebiscito do 36 reviste na actualidade
unha clara intencionalidade po. lítica que v ai máis alá do que
os própri os actos en si, e sobardando aínda aos discursos
instituciohai s. O que latexa detrás
desta
comemoración,
montada tarde, mal e arrastro,
é o intento de facer un paralelismo entre o Estatuto do 36 e
0 actual, de dotarse as forzas
políticas dun ha credibil idade
galeguista que impida o avan ce do naciona lismo. Un intent o
de apropiarse dunhas ideas e
duns símbolos por parte de
quen non asu m e o ideá ri o, ~
espírito, nen ta n sequer asum1ria a citada lei.
Non son verbas de hoxe. Só

edi-

imas
a. O

ando
pi eta

Vfmos ag ora de ver como
florece o sa ngue nos muros
de Boisaca, de sentir como
nos regos das cunetas corre
ainda o sangue fresco de
hai cincu enta anos, e o pulo
da pátria resoa nos nosos
corazóns, co mo resoa no ar
o coro das voces dos nosos
mártires, a saudade dos nasos eixiliados e a voz esperta e firme dos que seguiron
a sua loita.
A pátria está v iva . Eu
vexo entrar agora connosco
polas ruas de Co m poste la a
Santa Compaña lmo rta l dos
que doaro n a su a vid a e o
seu sufri ment o para facer
de Galiza unha nazón ceibe
e acender nos nosos cora zóns a esperanza da pátria
liberada.
A frente dos milleiros de
mártires ergueitos das cu netas ve n a figura esgrévia
de Caste lao que leva nunha
man a ba ndeira onde puxo
o seu corazón de estrela
vermella e na outra 0 tacho
dos guieiros do noso povo,
mentres pronúncia a letania
atroadora do seu credo: denantes mortos que escra-
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Ao seu carón Alexandre
Bóveda leva nunha man a
palma do martírio e na outra o seu escudo de vencedor co lema que o tai imortal Se m,il vidas máis tivera
mil vidas daría por Galiza.
Do outro lado Anxel Casal
trai nas mans o livro e a
roda da imprensa como sinal do reverdecer da nosa
cultura.
Detrás mesmo, Quintanilla e Camilo Díaz traen na
man abe~a a folerpa _d e terr~ que b1caron no intre de
cair sacrificados.
~or unha banda da rua
~enen aqueles que lle deron
as .nasas letras a dimensión
universal.
~ollidos da. man, Don Ramon Otero e Don Ramón
Cabanillas traen a frol da
prosa e d.o verso. A palavra

"º'ª terra

ten dito ben claramente· que o
estatuto aprobado non enche
Pf},' e,fiteiro as nosas aspira'
UNHA DATA H!STORICA
'
c1ons . Desde un primeiro. mo1
· ·.
·.
· , ·
mento tiñan claro que o estatui
:
to era -só un paso . Non foi un
:
:
,,_,,
~
.....,......,.._
:
BOLETIN
·DO
PARTIDO
: GAL_EGUISTA"
~IU:UUltlllll.UlllllllllllllllllllfllllllllllllllOlllUtllllUUlllll ;lllllllll~IH IUll~lltlll;
cámbio posterior, visto logo o
comportamento do Goberno
da República e dos deputados
do Parlamento durante e des...,.,.... ' ' ................ ' ' .. .. ............ . .. ........ " ' ' ......:..........
pois da guerra, asi como do
En branco
Porcentaie
Goberno no exílio e dos partiSi
Non
--do.~ da zona republicana, por
. 1.665
225
8J.º 1o
A Gruña
369.123
ma1s que logo Castelao afirma311
Pontevedra 242.454
959
se que non voltarian repetir a
72 "'"
mesma experiéncia.
7l ºn
500
Lago
1.800
200.536
Francisco Fernández del Rie342
70º
.a
Ourense
179.363
1.661
go escribía en "Proel"; a sua
---coluna fixa de A NOSA TERRA
1.378
991 .476
6.085
que "o Estatuto é un punto d~
partida para realizar no futuro
a sua autoliberación ".
Tamén Vítor Casas no mesmo periódico, desde "Momento_", fai un ha e outra vez refeternos que remontarnos a 1936
política, esa era a sua verd~dei
.
réncia a esta idea.
daqµelas. Uns galeguistas que
para valorar aquel Estatuto e
Aqueles que teñan ollos para
se xuntaron na Frente Popular , ra forzá.
ollar as ideas dos impulsores
Conformaba unha -entropia vela, ouvidos para escoitala
cos republ icanos, ainda a costa
na sua verdadeira dimensión.
positiva onde o estatuto era a corazón pa ra querela que o fa~
de certas discrepáncias interEn A NOSA TERRA, verdaestaca na que se empolingaban
gan. Está ben alimentar ao
nas, porque tifian claro que era
deiro emblema e impulso r do
os anceios en busca de. luz e da
povo con rituais simbólicos,
a única forma de ,c onseguir a
proceso estatutário, escrebíase
li berdade-. Non era o baldón fiautonomía. Asi o explicaba VíPe:r~ ~ que nunca se pode pero 29 de Febreiro de 1936 : "aos - tor Casas en A NOSA TERRA
nal onde a planta trepadeira · m1t1r e que estes se convirtan
partidos republicanos interésadas ánsias lexítimas qo povo en ópio que adormeza as suas
corres¡:;:iondente
á
primeira
1/es Madrid e só Madrid; a nós
queda ensarillada.
conciéncias e perm ita postralo
quince ~ a de Xuño: "tres foron
Galicia. Aos partidos chamaDicíano sen ambaxes no edi- nun n.irvana q-uf} lle impida ver
as · raz(ms que posibilitaron o
dos nacionais pouco /les imtorial de A NOSA TERRA des- a real1dade.
triunfo da autonomía: a labouporta a autonomía ".
" ... Nós cumprimos.co noso".
pois de ter gañado o plebiscito:
ra galeguista, proclamación da
Eis o pensamento ga leguista
uo noso Partido (o Galeguista)
ALFONSO EYRE
República e o Frente Popular. O
Frente Popular non se constituiría se non houbese República, e no arde autonomista non
actuaria, coa fidelidade que actuou, se os galeguistas, despois de abrir os camiños populares do autonomismo, non
. R u n c a .o povo ga Íego
tanta ·especanza
cinguíramos a nosa actuación
acesa Da Terra Asoballada
de sair da cova, onde estaba fechado desde hai
ao Frente Popular".
séculos, como en 1936. O estatuto representae do rio imenso que vai enA visión dos galeguistas patre a Vendima e a Castañeiba reconquistar o Médulio, sacudirse do xugo
re-ce quedar clara, asi como o
da doma, pero tamén un estádio nunha batalla dialéctica, e
ra .
porqué da sua táctica frente á
ás veces cru-enta, na reconquista da conciéncia nacional que
Logo bén podedes ver a
República e a Frente Popular, o
empezara mansamente pero impárabel, no século anterior
Pimentel coa sua Sombra
·motivo da alianza era a aut onocapitaneada por Faraldo e Brañas.
,
do aire na herba e a Cunmia. Pero teñen os pés na realiNon foi ' o_Estatuto do 36 un outorgamento centralista sequei ro co ramallo de flor de
dade e precisan claramente no
nón a plasmación dunha vontade -popular, dunha arela do
m imoseira ped indo mil prieditorial de A NOSA TERRA do
espírito de pavo. Eis a verdadeira diferéncia co actual. Este
maveras máis para a língua
29 de Febreiro tamén do ano
fo i unha concesión, como barreira, que facian as clases dogalega.
da sublevación militar, recórminantes caAdo deéidiron configurar un estado que .jmpediAqui ve ñen Aquilino e
danlle aos compañeiros · de
se a liberación popular e o disloque co anterior réxime .
Bou za-Brei e Dieste e Blanpacto frentista que "a autonoPode que a ruptura que pedían as forzas progresistas e
co-Amor, Xohan Casal coa
mía galega debe de ser connacionalistas, e que non deron conseguido, nos situase no
capa branca da sua mocidaquerida porque así é obrigado,
albeiro do 36 en condicións de retomar o camiño ·natu ral,
de a flamear no vento , e Ceporque a eso estamos todos
lóxico, marcado polas ánsias dun povo e a lucidez dos seus
lesti no e Anxel Fole ainda
comprometidos e a ese com dirixentes.
·
abra iados
dunha
morte
promiso non pode faltar ninPero
todo
quedou
tronchado
pola
guerra,
enchéndóo
éun
nova, t raen as flores frescas
guén " .
vacío de 50 anos moi difícil de saltar, pero iso si, deixando
da primaveira últ ima .
unha e~treita congostra de sangue e exílio como paso á liDespois de t er gañado o refeberdade.
·
.
Da outra banda da rua,
rendo, outro editorial do mesSeoane co seu Fardel de Ei Que seria de Galiza se non se dese a vitória dunhas clases
mo periodfoo dicia que "As forsilado. Urbano Lugrís trai o
dominantes que vian en perigo os seus priviléxios (e a confizas da dereita e certa prensa
seu hipocampo relocente.
guracion do E~tado para ostentalos)? Qué pasaría se a repreque olla en perigro os seus priReimundo Patiño, o noso
sión non se cebase na retagarda e desaparecesen case trinta
vilexios non conseguiron o seu
amigo baixa do tren eterno
mil persoas que eran as que, con- máis forza, tiraban do carro
ruin propósito". Refírense, claque o trai a Galiza e dá-nos
pátrio polo camiño do porvir? Son unhas perguntas que só
ro está, a que non fose aprobaesa
aperta acostumada.
teñen contestación en parte. Si: non seria a mesma que
do o estatuto. No mesmo n·úAsorei e Failde bican as pehoxe, seguro.
mero e en titulares recadrados,
dras de Compostela e
Hainos que pretenden . facernos crer que se pode dar un
sen outro comentário, como
aprestan o cincel para lasalto atrás, por riba de mortos, por riba de mártires, da água
consigna política, escrébese;
vrar un Pórtico da Glória
do océano q1.,1e levou aos exiliados, e de cincuenta anos de
"deixalos que berren. Cumpren
nas colunas da névoa.
tebras, e situarse nun v·ieiro qüe, din, era o que seguia o
· co seu .triste deber de ser traipovo detrás de Castelao e Bóveda. lsto é un intento de ilusiodores á Terra. Nós cumprimos
Polo medio da rua, Suánismo, de máxia política ao estilo do Mago Antón. Pret'8nden
co noso".
·
rez-Picallo encabeza a rintacemos ver un espellismo, ao estilo do deserto, por onde
guileira de exilados, que deOs que representan os messe guián as caravanas para desvalixalas.
ron o seu corpo a terras
mos intereses económicos e
Sen dúbida que a S!Ja pretensión é desvalir ao povo das
alleas e procuraron o acolisociais dos que daquelas eran
ideas históricas do galeguismo. Hai sinais claros que demosgo no colo da Terrá Nai.
calificados como "traidores á
tran que o camiño pretendido non é a mesma rota que seguiAo fondo Parga-Po·n dal
Terra", por oporse ·ao Estatuto
- ron os nosos Pais da Pátria e que quedou marcada no guieitrae o cofre destapado onde
agora son os que ensalzan
ro "Sempre en Galiza".
amosa a .entrana mesma
aquel triunfo hi.stórico do galeNon, polo menos sitúannos xornadas e xornadas atrás.
onde se asenta a pátria.
guismo, dun galeguismo que
Pero isto non é o riláis grave senón que intentan confundir
Vede-os Vir.
foi capaz de impulsar todo _o ·
afirman do que xa chegamos ao final (despois de 50 anos
Diante de todo, abrindo
proceso por máis que durante
case sen andar). Que aqui, a este Estatuto é a onde nos levapaso, ven o Moncbo Reboios anos claves do _3 3, 34 e 35,
ban aqueles Capitáns do Galeguismo. Que esta é é! Terra de
ras, berrando a peito aberto non contase con deputados,
promisión onde o povo pode desenvolverse · libremente.
coma no intre en que as ba. nen alcaldes, nen sequer conAgora din Piñeiro e Garci-a Sabell, converténdose en voceiros
las lle atravesaron: viva Ga-.
cellais e o recoñecesen cando
dos inimigos,· ainda que talan con voz de ventrílocuo, timbre_
liza ceibe e popular!
afirman no seu órgao de expre- _
galeguista e discurso alleo, "xa non fai falta seguir; todo o ·
Outra alba de Glória cosión que "temos .moita menos
mundo é galeguista. Chegámos."meza agora. Renova-se en
forza ~a que pen~an ".
Hai alguen que crea que aquéles que fixeron unha guerra
cada tramo da História. Ese .
para. tronzar as arelas do -pávo, ·á sua marcha triunfante cara
é 0 noso camiño.
Pero as suas ideas, os seus
a liberdade, non conquerida., perq albiscada, vannos sjtua r,
ideais, emanados do espírito
lsto é o que non nos po50 anos despois, no mesmo lugar?
do povo, dunha conciéncia laden ,roubar...
A <;JaJiza pola que loit~ron os galeguistas do 36 non está
tente que puxa por exteriorizarAVILÉS DE TARAMANCOS
conquistada.
.
_
se e que o fai· case sempre ainNón é esta, nen valen paralelismos.
A . EYRE
Compostela 28/6/86
da que sexa con expresións
que non son cuantificábeis en
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Resultado do Plebiscito -en · toda Galicia ·
~

6alicia votou poi-a sua liberd.ade

.· · O espéllismo
mo~trara

1
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.RAMIRO ILLA COUTO
"SE SER CATOLICO
FOSE INCOMPATIBEL
CO GALEGUISMO,
DEIXARIA O
~ ~CATOLICISMO"
e

~

----~~~~~~~~~;......J ~
Un intre da intervención de Osorio Tafall. Os presid~ntes da Xunta e do Parlamento, á dereita, conversando_

.· As comemoracións oficiais coa
política .actual. como 'fondo
·~

...

Tres poden considerarse que. fómn a_s celebracións
oficiais do plebiscito estatutário de 1936: a ·da
Universidade Galega na Fac_uldade de História a
declaración i_n?titucional no Pa~lám~nto galeg¿ e o
acto de Medicina programado tamen po·la cámara
autónoma. A primeira estivo marcada polo recordo, ·
as outras duas pola senténcia do Tribunal
Constitucional sobre a Lei de Nórmalización
Lingüística, .e poló período posteleitóral.
A celebración do cincuentená- · estuto e fixo comparanzas ·co
de· hoxe. Despois o ·seu discurrio da aprobación do Referenso e· as suas declaracións estido do 36 non seria a mesma se
v~ron tinxidos por un canto ino Tribunal Constitucional non
ternacionalista e atlantista, así
fallase en contra da Lei de Norcomo de unidade entre todos
malización Lingüistica; Fernan·(moi na liña das dectaracións
dez Albor aproveitou o seu discurso na Faculdade de Medici- · sociali~tas). Arrancou, iso si,
aplausos en Medicina cando
na, no mesmo lugar no que
pediu unha maior atención e ircincuenta anos antes a asammanamento con Po~ugal.
blea de Compostela lle dera o
seu_parabén ao Estatuto, para
· Neste acto, ao que faltaron
reclamar o deber de coñecer e
os Alcaldes de A Coruña, Vigo,
de usar o idioma ga_lego.' ·
Lugo, Ourense e Ferrol, asi
Ao seu lado· estaba sentado
como da maioria das vilas de
Gárcía Sabeft, delegado do GoGaliza, proba do interés que
berno en Galiza, Presidente da
despertou e da vontade política
Real Academiá Gallega, pro- : de darlle un verdadeiro alcanc
motor do · citado ·recurso e · .fara da simples comemoración
home que está situado na rnesoportunista, o Presidente do
ma _corda política que
PresiParlamento, Tomás Pérez Vi· dal, pron~nciou un discurso
dente da Xunta.
distinto do que pronunciara no ·
Esta réferéncia . só foi aplauParlamento como declaración
dida por dous membros da
institucional. Aqui, ·fixo unha
mesa presidencial: Enrique
evocación histórica, e até un
Marfany, do POP, presidente da
Deputacion de A Coruña, e por . canto aos que tornaron posíbel
·a quela vitóri~ do pavo galego,
Carlos Pajares, Reitor da Unien con.sonáncia coa decoración
versid.ade. García Sabell quedun· local que -flanqueban dous
douse de pedra, Barreiro nen
retratos de Castelao e Bóveda
se imutou. e Pérez Vidal puña
feitos por Maside. ~n Fonseca
cara de neno traveso. Ossorio
merQullouse na política actual,
!afall parecia non saber de·que
e ate hai quen qt:1er ver nel as
1a; o Gobernador Civil, ·lglesias
liñas programáticas do que
Corral. e o Alcalde de Santiago
será o novo partido. propiciado
ql!e~áronse impe.rtérritos. O
_por Barreiro ..Hai neste discurso
publico apla~sou maioritariaun párrafo significativo e duro:
inente.
·
"A autonomía política · da na(Facer aqui un inciso para dición galega acaba de comezar
cer que a Comis.ión organizae Q estatuto de autonomía non
dora deste acto tiña previs~o
está aplicado máis que parcialque na presidéncia estivesen o
mente; permitindo un grau de
Presidente do Parlamento, o
autogoberno ainda non atinxiReitor da Universidade, e o Aldo. Opróprio Estatuto de autocalde de Santiago, o Deputado
nomía, continuador daquel
Iglesias Corral e Ossorio T~fall.
aprobado durante o período reOs demais acolléron_se ao propublicano, permite afondar aintocolo e impuxeron. a sua lei
da máis nas suas posibilidades ~
para sentarse no estrado. Houpara axeitalo ás [!re/as de autobo os seus máis e os seus megoberno do noso povo ".
nos. Dicer tamén que foi preciNéste párrafo, declaración
samente .o PSOE quen presioinstitucior:ial,-po"de verse tamén
nou para que viñese Osario Taoutra. constante desta celebrafall.t"
ción, a equiparación cto EstatuO presidente daquela asamto de hoxe co do 1936.
blea histórica, Bibiano FernánMentres se celebran estes acdez-Ossorio Tafall aprendeu
tos, e no interin, membros do
pronto a lección. Cando chePSG-EG protestaban "á amerigou a Labacolla er;isqlzou aqu~I -' ·cana", contra o faUo •do TribuNº 296 I 3 .DE XULLb i 1986

o

nal Constitucional.
A .saída de Medicina os berros máis escoitados foron:
"García
Sabell
dimisión",
"Tontolin ~Antblin Sánchez] a
Madrid", "Laxe a Madrid".
A estes actos non asistiu o
parlamentário do BNG Xosé
Manuel Beiras "porque non podemos misturamos cos inimi-

Outros actos:
á lembranza da
Faculdade de
· História.
Na Faculdade de História ce~e
brouse un acto organizado
. polo reitorado. Con el tratouse
de pór de relevo a importáncia '
da Universidade no proceso estatutário da Segunda_ República,
segundo
mesmamente
puxo en evidéncia o reitor CarIC?s Pajares na sua disertación,
citando ao Seminário de Estudos Galegas e a membros do
estamento académico como
Carballo Calero e Luís Tobío,
que foron quen redactaron o
primeiro borrador do Estatuto.
Nas disertacións, Xosé Ramón Barreiro estivo científico,
Luís Tobío poético, Carballo
Calero 1 evocativo-emocional.
Os tres completaron maxistralmente diante de médio cento
de galeguistas, a meirande parte dos "históricos", un cadro
de arelas colectivas no que os
dous últimos participaron dir~~tamente na sua configurac1or.i.
No ar boiaba o artículo pri-.
meiro do borrador do Estatuto
_ elaborado por Carballo e Tobío: "Galiza é un estado libre
dentro da República Federal
Española". Esa era a créncia e
a ilusión que alimentaba aos
galeguistas ~egundo estes orfebres da plasmación da vonta- .
de popular.
Tamén os galeguistas da
Fundación Cast~lao tiveron un
acto en Bonaval,. e unha oferenda floral.
En Trasalba, na entrega
anual do prémio da Fundación
'Otero Pedrayo, --estivo presente
a ~omemoración plebiscitaria.
As1, o galardonado> Valentin
Paz
Andrade,
afirmou
que"quedaba moito camiño
por percorrer" e que "esta autonomía descafeinada que se
nos outorgou non é máis que
unha etapa qae ternos que superar facendo desta terra unha
terra· con autogoberno pleno, e
non con gobernos mediafizaA EYRE
dos ". ·- •(

Ramiro llla Cauto recebeu nestes dias pasados
se instituiron con motivo do centenári o do seu
representante dun galeguismo que é mais im p
Ramiro llla Cauto non deixa de ser un descañe
segue talando co ánimo encendido de toda aq
fanada pala sublevación fascista do 36, cando
política nas forzas próprias e o galegu ismo polí
máis esplendor.
Vive en Vigo, e conversamos con
el nunha fermosa habitación bañada polo solpor da ria, desbullando lentamente as ideas que
acuden á . memória coas cuestións que lle plantexamos. Emigrante económico nos primeiros
anos da vida "fun chamado por
un parente para traballar e ao
tempo estud1ei na escala de comércio. No 1916, formei parte da
"Asociación Cultural Terra", un
pouco facendo o paralelismo
coas recén fundadas en Galiza
"lrmandades da Fa/a ", e un dos
compañeiros de directiva foi Rodolfo Prada" . Voltou no 1947
para facer o servício militar e ali
continuou a sua xa definitiva vinculación co galeguismo "coñecin
a xa¡me Ouintanilla, socialista
encadrado na "lrmandade Nazonalista Galega" (ING), viria sendo, nunha Galiza independente
Uf) socialista galego. Na ING tra~
te1 a Castelao, a Risco, a Cuevillas, a Vilar Ponte. Asistin a todas
asambleas que se celebraron até
o 1923 en que voltei para a Arxentina".

za, "cheguei a véspera da Asamblea Constituinte do Partido Galeguista, á que asistin, pero xa
non fun fundador do partido en
tanto que ese era un proceso que
viña de atrás"

-.

f

1~

}

f

t

of

e

1 1

que

seu:
a his1
agro
ba ne
E

só
do

íl1~

ño
é (
en
A
ad1
fon

O PG, Alvaro
das Casas,
a lrmandade

Ramiro llla Couto ten un conceito
moi claro da filosofía que animaba ao Partido Galeguista, "formábamos un bloca homexéneo
até as eleicións do 1936. Daquela
marchouse unha pouqui ña xente, ao írense aos comicios coa
Frente Popular. Otero, que era
católico, quedouse, e eu tamén o
era e non marchei. Ser cató lico
non é ser carca e a min se o cato·
licismo me proíbise ser galeguis·
ta pois teria que deixar de ser católico -e fai un xesto de inevitabilidade- pero ese non era o
problema ."
Desde a sua posición política
denominada en moitos estudos
como arredista, coñeceu e tratou
a Alvaro das Casas, unha das fi·
A Sociedade
guras do galeguismo históri_c,o
Nacionalista Pondal
máis falta dun estudo polo m1u·
De volta á ciqade do Plata Ramido, "Alvaro deuse a coñecer
ro llla Couto leva no peito o encomo arredista co gallo dunha
cargo de Risco de organizar a
Asamblea que se ce lebrou en
.ING en Arxentina e UruQuai. En
Barcelona e que se chamou da
Buenos Aires funda a revista "TeTriple Alianza, despois de ter, es·
rra", da que só saen 6 números
tado aquí bascos e cata l a n~.
"porque incluin toda a publicida~
Aquela reunión catalizou a_ sub1de tamén eh galego e non lles , da de Primo de Rive ra. Alvaro
gostou nada aos anunciantes
chegou dicinclo, daq uel~ reu:
que indignados, non nos paga~
nión, que viña de se s~cud1r ~,P °
ron", a primeira .revista monofínde Castela. No 1932 cnou os U·1 .
gue en galego feitá alén do noso
treyas" e fixo un bon labor _que
país, truncábase por falta de carcontou sempre coa sim pat1a e
tos. O vacío que se criou deu lumesmo a axuda do galeguisrno
gar ?, vári.os ensaios organizatino que el estaba encaarado e c~vos e da1 borobollou a "Sociexas decisións sempre respetoµ ·
dade Nacionalista Pondal" que
¡
cobrou pulo entre a mocedade
O galeguismo conseguira ag u·
galega. Fundouse a revista "A . tinar, arredor dun espíntot~~'d~~
fouce", e asumiuse un carácter
de amor a Gal iza, a x_en
.5
nacionalista-radical"
procedéncias e as .19eolo~~~e
.
· · _
_
máis dispares, e !11antinan e aCoñeceu naquel período a Maeles un senso de 1rmandade, c~os
nuel António, ·con quen mantiña
se relixioso, "era tal que at~ traperiódicas conversas e recollia as
axudábamos para co)1,selu'~erna
novas. do país. Manuel Antór:iio
ballo,· e é unha re~ac1on r1aman·
era piloto dunha compañia hoque se estende ate ho?<~·. r nelandesa e arr)baba cada tres meda~e, tolerár:icia, resp~ito e~! re·
ses a Arxentma. Pouco .desJ)ois,
ros1dade serian as d1v1sas qto "
c;i fins ·do 1931, voltou p,af é;t Gali-.. , ·~vmirian o noso pensan:ien ;
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pisto/a.e ·ao· que se acerque a vós
pegar/le un tiro, _e non pode ser ·
doutra maneira ". Pero foron, e
cando saian no barco un dos que
ia dentro denunciounos, era falanxista, e colléronos e matáronos.
- Eran uns muchachos ... teño un
cadro pintado por un dE!les. o
. Manolo, qué mentres estivo na
casa pintou algo..

dos s medallas Castelao que
seu to. Xenu íno
que a própria bioloxia,
:oñe seus noventa anos,
aq a histórica brutalmente
ido agramaba a e~peranza
poli ba no seu momento de
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Esa espiritualidade comun, que
só se tronzou politicamente cando o episódio da Direita ga_leguista, é expl!cada por Ram1r~
llla Couto, " ha1 sempre un cam1 ño comun e ún ico. O que sucede
é que hai xentes que se quedan
en diferentes estádios e etapas.
A un chéga lle unha autonomía
administrativa, outro quer máis
fondura e outro desexa unha Galiza independente. Nese último
caso a porta de saída vai ser a
mesma para todos e o camiño,
daauela, hai que percorrelo xuntos1'

Castelao e Bóveda
As duas f ig uras paradigmáticas
do galegµismo seguen sendo Da niel Castelao e Alexandre Bóveda. Na memória dos que compartiron aquel excepcional período da nosa hist ória están forte mente cha ntados, con respeito e
admiración; " non podo talar de
B~veda. nada que non se tiña
d1to. Fo1 quen en realidade levaba o PG. Era economista e facia
un labor formidábel. Mesmo
lembro, como anédota do seu
m~ito facer, que me pediu un arqu1vo que eu levaba de empre- ·
s.~s galegas, das dotacións que
tman, das necesidades. Pediuno
porque dicia que se viña a autonomia ha bia que estar preparados: Era moi respetado e un organizador estraordinário. Trateino intensamente porque andámos xuntc:>s 111o!to tempo, no coch e, daqu1 pa ra alá. El conseguia ·
o.que lle daba a gana porque ped1a as cousas case cunha cara
Nque non habia quen se negara.
as reun ións nas que el estaba
non pasaban cinco minutos sen
q~e quen falasen se dirixiran a el
e ryo.n ao público. Facíalle moita
gracia, ·era un tipo fqrmidábel".

"Pe

Castelao pódense dicer
mp1tas cousas... Era o máis disciplinado do Partido. Levábaselle a
onde se queria e Bóveda tíña.lle
prep~rados xa. os itinerários para
os f1ry~ de semana, cos mitins
~ue tm~ ,que dar e todo. Cando
as ele1c1ons do 1933 non saiu
est ába encantado de non ter que
1
votar
a Madrid, e·ceamos xuntos
para celebralo; pero iso non quita que non aceitase . de.spois, e

Eu libreime da cadea, pasei
tres meses nela en Verin, por
unha série de casualidades, pero
vin como morria moita xente
presa comi90. Paseaban xentes
todas as no1tes, algo de espanto.
Viñan de Ponferrada os falanxis. tas e os de Verin ian facer o seu
"labor" a Ponferrada, para que
non os coñecesen. Entrabanse vivos e saian mortos da cadea. As
xentes que estaba a·t raballar no
ferrocarril chegaba p~ra condenalos con que tivesen o carné do
sindicato. Era tremendo . .
· Sain para Portugal e fun para
. Fráncia, e estando na fronteira fi. xen servícios de comércio e éan-.
do me tocou irá frente fun, pero
. xa moi pouco tempo porque rematou a guerra. Como estaba
documentado como. refuxiado
quedei ~n Fráncia. As sociedades.
Hispanas Confederad¡¿is -que
orga_nizaban a situación dos r~f~
xiados- prepararon unha sene
de viaxes a América. Ali estaba
-castelao facendo propaganda
para conseguir diñeiro para axudar· aos refuxiados e el deu o
meu nome para que fose delegado nas Sociedades Hispanas
Confederadas era agrupacións
de. todos os partidos en Paris,
· asociacións de· traballadores, ...
Fixeron un labor formidábel, e
sacaron en vários barcos máis de
dous mil refuxiados desde os
campo~ de concentración ·para
America.
Eu marchei para América cando · estalou a 11 Guerra Mundial.
Non quedou nenaun ga l egui~ta,
e o que quedou fo1 porqt,1e qu1xo,
por exemplo Ramón de Valenzuela. Mandáronnos - o diñeiro
desde New York e desde Buenos
Ai res para organizar as viaxes,
foi un labor formidábel. Todo o
mundo daba diñeiro e al~un que
era de direitas estaba do1do, pois
dicia que para p(opaganda non
daba pero si para ese labor.
Despois estiven en México e
fundamos o grupo "Saudade",
que tamén editaba unha revista
con ese nome ali. Máis tarde
afravés dun vello coñecido que
reatopei casualment.e en Mexico,
entre1 nos laboratórios . Roche.
~ Como tiña a matriz en Monteviro ·-deo empecei ir ali, onde estaba
Luís Tobío, que tamén traballaba
c'.3 en Roche. Eu tiña unha rota por
e Venezuela e Colómbia.
ro
Regresei a- Galiza no 1956. Xa
X
........~.:....:....;._~~_;_~~~~:;__~~--'---~~~~-:-___;;....:;.___;~~~~~~_.
non tiven problemas porque e!1
Colombia estaba moi ben considerado, mesmo ámistado co pródaquela, é unha toléria, pota misconvencido, que ti ña que voltar
brecolle a pouco que ~n se dete-. prio. presidente Eduardo Sant os.
ao Parlamento. Era dunha vonta tura e polo gasto.
.
Todo fora conseguido através do
ña en cantas esperanzas foron
de extraordinaria. Tanto ao esdar ás gáveas e aos paredóns de - Dr. Trías -o pai de Trías FarA miña idea seria que Galiza
creber como ao pintar. Baixaba
Galiza.
gas- que era u':' ,médico ~mi
fose independente, pero atopo
ao café cunha risca de verbas
nente. Con el rev1v1mos a Tnp,le
"A xeración nosa foi un ha desmoi ben unha federación espapara consultar e comentar -esAlianza, e firmámos a delegac1on
grácia nese senso. Se tardan_ ci~
ñola, europea, pois os países petaba a escreber " Os dous de
de Galeuzca. Eu por Galiza, o Dr.
co anos Galiza estaba desconec1quenos teñen dificuladades por
Trías por Cataluña e un tal Abrissempre"- e poder atopar a. máis
da da maneira que estaba a xensi sós. Teria que .facerse un Estaasisada . E para debuxar igual.
queta por Euzkadi, que despois
te. Cada vez que o lembro ... "
do pero con todas as liberdades
Lembras o debuxo final de "Ga/ifoi para a Sociedade das Napara os seus compoñentes, en
A
guerra.
para
Ramiro
Jlla
COl.~
cións, e xuntábamonos todos os
cia Mártir" os nenos sós co pior1gualdade de condicións. Non se
to,
foi
cadea,
exílio
e
tantos
amino ao fondo? ; palas fendas do
sábados. Asi foi. - Ainda, -regrepode permitir que se cerr~n es~a
gos
e
compañeiros
irmánscanastro pasa a luz, é a subtilidasando ao princípio, RarT'!iro . llla
leiros sen consultar con ninguen,
mortos e ol_la_dos morrer.
Couto lembra os seus pnme1ros
de para amostrar que está vatendo. ademais traballo, e que os
pasos rio galeguismo, a sua inicio !l. Coñecíao desde- que os
"A peripécia na guerra consislev~n para a Anda lucia ... "
ciación por contraste.
dous éramos estudantes en
tiu esencialmente en salvar o peAo fio destas aJirmacións perCompostela, ainda que el lévame
lexo. Tiña unha casa en García
"Nascin no galeguismo porque
guntámoslle sobre aquela pandez anos."
Barbón na que xá non ia durmir, . na miña época os rapaces non
tasma que tanto espaventaban
cando empezou o Moviment<?,
poqían talar galeao porque esté!O estatuto;
nos mitins: o separatismo. "Os
pois un procuraba que non o viba mal visto. Estabamos subscrigaleguistas pensábamos en coo separatismo
sen para que non lle l?otasen
tos a un xornal, en Compostela
mun sobre iso. Se .estando como
man. A min déronme a idea de
onde viviamos, que regalou aos
A entrega da medalla Ca~t~lao a
estamos non hai solución pots
por un tabuón de albañileria para
subscritores unha novela "O
Ramiro llla Couto conc1d1u co
non hai máis remedio que irá in- facer como que estaba en obras,
niño de pombas", de López Fecincuentenário da ratificación podependéncia. E se talábamos de
como estivo a actividade laboral
rreiro, e fíxome moita gracia cos
pular do Estatuto, e el non ~é
separatismo era porque nos esta- . parada. u_ns dias por t<?do aqui~o
meus nove anos. A min non me mostra moi de acordo cos paraban atacando sempre con isa. E · non despertaba ·sospe1tas. Et! 1a
proibian fala~ galego pero dicia!1
lelismos que se fan en.t re os dous
Castelao tiña unha frase que non
durmir
ali
ás
vecés;
cando
venen
que os que o falal)an eran os ntextos, o de onte e o de hoxe.
se di por aí-adiante, que era "non os curmáns de Castelao, véxoos
llotes. Habia un rapaz viciño que
"As diferéncias dos galeguis- . haber.ia separatistas senón hou- · como duas ovellas, os dous per-eando pas~ba':l os pais e ~sté!~ª
bese separadores". Porque o feitas a respeito do Estatuto era míseguidos de má maneira, eles
comigo sa1a disparado, e a mina
to de que cheguen aquí e che sanimas como se demostrou no
que eran dous anxos, dous infelipergunta de porque fuxia,_ dicíaqueí) os estaleiros, i~~o e o outro,
plebiscito, pois a división e~tr~
ces de Deus e leveinos para casa.
me "e que os meus P_ats non
iso e unha separac1on. Castelao
galeguismo de esqu~rdas e d1re1Cando me detiveron a min en
queren que ande contigo ; por
dicíao, ·non somos separatistas -Ourense, querendo pasar para
tas era mínima. Pero o Estatuto
que; por que fa/asga/ego".
na medida en que vostedes non
do 36 era moito mellar que este,
Portugal, eu dixéralles. que no.n
nos q.u eiran separar.
· Galiza como motor. Asi é a
non son comparáqeis. Que· tacese moveran da casa po1s oferecevida de Ramiro rna Couto, que
mos aqui?: congreso de deputaranlles un barco e eu recomendápasea dia a dia, co seu caxato, a
A guerra,
dos. autonomistas, congreso de
ralles q·ue non o fixeran, "a vós
deputados provinciais, 4 diputapásavos o que a min, q'!e so,des . sua firmeza e amor, as ruas de
o exilio
Vi~o co corpo cheo de conviccións, catro gob~rnadori;:s,. un
· incapaces de matar a nmguen e
A narración da .brutalidade so- se ides ir -aí tedes que Je.var un ha
cfons.
- •
XAN CARBALLA
delegado, ... todo 1so supnm1ase
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do 1936.

CANTANTES

Na mañán do dia 28, e como
resposta aos actos oficiais no
cincuentenário do plebiscito do
estatuto do 1.936 o Bloque
Nacionalista Galega celebrou dous
actos. O primeiro consistiu nunha
ofrenda floral nos muros de
Boisaca, onde tantos galegos e
galegas foron fusilados durante a
guerra do 36,e contou coa .
preséncia de cargos públicos desa
organización política. A seguir
celebrouse un mitin na Praza do
J oral, no que baixo o lema da
Autodeterminación, interviron
Xosé Manuel Beiras, que na sua
·alocución pediu a dimisión de
Garcia Sabell, e de representantes
das CCLL e a INTG.
No acto leu un fermoso texto (ver
páxiDa 11) Avilés de Tatamanoos.
A mesma hora celebrou unha
manifestación diante de·Fonseca
o PSG-EG en protesta pala
·recente senténcia do Tribunal
Constitucional sobre a· naso
idioma.

Ao meu amigo Arturo Cua- ·
drado que formaba parte da
Comisión, testimuño vivo
dese tempo en Buenos Aires.
MANU~L

Xuício a Francisco Rodríguez
O próximo dia 1O ás 11 h.
celebrarase na Audiénciá da
Coruña un xuicio contra o =ª
dirixente nacionalista Francisco ~
Rodríguez, acusado de inxúrias á ~
bandeira española, segundo u
anunciou na xornada do 28 o BNG ~
en roda de ·pren_sq x - - - - - - -

N
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O Estatuto de Galiza do 1.936
Os estatutos de
autonom ia da 11
República pretendian
resolver o problema de
Estado, un dos tres
principais que afectaban
a España na década dos
30. Redactado de acordo
co·a constitución de 1931
non recollia as
expectativas do
nacionalismo partidário ,
que o aceitaba como
posibilismo a ·
comprobar. De feito nel
non habia ·OS
instrumentos para
abordar as grandes
cuestións do povo
galego: autogoberno,
desenvolvimento
económico, paz s·ocial. A
aventura non contou coa
experimentaf:;ión que á .
história necesitaba, só
parcialmente podemos
.valorar a sua
significación.

FRANCISCO CARBALLO .

Un dos problemas máis
agudos de España na década dos 30 foi o denunciado
por M. Azaña: a configuración do Estado. .Problema
que ·v iña arrastándose desde a- instauración da Monarquia absoluta, ~fondado
coa implantación do dec·reto de Nova Planta (s. XVIII)
e coa vitória do parlamentarismo.
A constitución da 11 República non foi federal, semente aceitou a autonomia
para as nacións do Estado.
Catalunya' deuse rapidamente tal sistema; Euskadi

-...
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estrenouno xa en plena
- Ouerrá Civil; Gal iza plebis- .
citouno o 28· de Xuño de
1936 e non pudo usufrutualo.
Para Galiza o quinquénio
da 11 República estivo sempre á luz da redacción e plebiscitación dun estatuto.
Despois de .vários . ensaios,
a Asamblea de Municípios
·de Santiago, en 1932 apro-:
bou un proxecto de estatuto
con via libre ao referendo.
Pero a irrupción do "biénio
·negro" non aconsellou levar isto adiante. Somente
co triunfo da Frer:ite Popular, 1936, se aceler_aron os
dispositivos e realizouse a
campaña do plebiscito coa
vitória autonómica devandita.
En prindpio estaban a favor dun estatuto federal ou,
ao menos, autonómico a
Orga e o PG. AOrga desentendeuse pouco a pouco
desta abriga. En 1936 foi ás
eleicións xerais- cqa Esquerda Republicana e Casares
Ouiroga colaborou no éxito
estatutário. Ouen dinami·zou todo . o proceso _foi o
P.G.
Certamente que para o
PG o estatuto d.e Santiago
non satisfacia as ·suas arelas. Aceitado dentro das
coordenadas dun apoio necesario_á_ República, ia ser o
banco de proba do nacionalismo.
. Para o contido do estatu~
to non se partia de cero. Recollia nel meitos vellos pmxectos que ian desde o s.
.XIX até os traballos de diferentes institucións nos anos
prévios e nó.s da mesma
República.
E moi coñecida _a colaboración de Alexandre .Bóveda
na redacción tanto do pro-

xecto do Seminario de Estudos Galegas como no definitivo da Asamblea de Santiago. O mesmo Bóveda
elaborou un longo .c omentário nas páxinas de A
NOSA TERRA para marcar
camiños aos facer:idistas e
superar os mesmos teit.os
autonómicos do estatuto.
A comparación dos contidos dos dous estatutos que
plebiscitou Galiza amosan
unha moi favorábel superioridade en abertura que
tiña a constitución do31 sobre da do 78. E máis dados
os tempos tan distantes. O
estatuto ·do 36 resaltaba a
significación dun presidente de Gal iza: "Art. 7°. O Presidente da Rexión asumirá
.a representación de Galiza a
todos os efeitos; e do Estado nas funcións cuxa execución directa corresponda
a este.
Será elexido por votación
popular directa e secreta,
para un período de catro
anos, e poderá ser · reelexido na mesma forma para
outro período igua'I"
Facendistícamente
era
mais concreto como · pode
verse nos n°s 21 e ss. do
seu articulado.
·
Pero inda asi garda co estatuto_ actual máis paralelismo que disimetría.
Penso que a plebiscitacióri autonómica · foi unha
proba de realismo político
do nacionalismo de 1936.
Compria pasar pala esperimentación
autonómica
nunha España acostumada·
ao centralismo e nunha República atacac;ia polQs duas
be iras.
Desgraciadamente a experiéncia da suficiéncia ou
insuficiéncia do estatuto
non se pudo dar. Pero si se

El

deron alguns tipos de probas, as suficientes a xuício
dalguns, como Castelao,
para emitir un veredito. O
comportamento do Goberno de esquerdas da 11 República durante a Guerra Civil,
o dos deputados do Parlamento durante e despois dá
Guerra, o do Goberno no
exílio e os dos partidos da
zona republicana levaron a
Castelao a definir como non
repetíbel a experiéncia dun
estatuto que non satisfacia
as necesidades de Galiza.
Non daba canles para o
despegue económico, non
fornecia camiños para a recuperación cultural, non
permitia unha verdadeira liberdade política .
Castelao, pois, pede con
insisténcia a superación da
experiéncia e·s tatutária.
Outros participantes naquela efeméride non expresan tan l\'itidamente a sua
opinión. Tata//, que contribuiu ao desenrolo do plebiscito, que ,recebeu do presidente Suárez o ofrecimento de· presidir a preautonomia galega, e que non aceitou r é un os testigos de. calidade daquela data histórica. Representa o mellor da
Orga na sua fidélidade aos
plantexamentos consensua·dos _de políticas autonómica. E importante que visite
Galiza e que acredite asi o
- significado dun feito que
constituiu a Redra angular
da política galega dun quinquénio.
Pero as lembranzas dos
feitos históricos non teñen
valor doutrinal, nen deben
ser manipuladas para alterar a sua significación no
tempo e no modo que nasceron.

LUEIRO REY

Hai medio século,· medio século de penurias.
O t~mpo foi pasando corno
un enima te1mudo en non deixar que as por:tas fosen abertas e o cu.mpnmento dos homes non t1vese a doce artesanía da verdade.
,Vinteoit<;> de xunio. An o
tn nta e seis.
Galicia, nunha épica cu lminación dos seus anceios e dereitos, daba os. prirrieiros pulos·
p_ra conquerir. a independencia como ent1dade histórica
fuxindo da morte sen respos.'. .
ta, en percura da médula da
súa cultura e do seu benestar
camiñando polo camiño da li~
bertade.
O pobo galega, con sciente
dos valores posto ~ en xogo
acudeu aquel vinteoito de xu~
nio ás urnas, pra deixar ben
claro que o pobo o que quería
era que a sua terra fose a terra súa, que o seu país rachase as cadeas a sa íse da oscuridade para que a lucidez da
natureza rubricase a be leza da
súa imaxe.
Abonda con repasar un
soio dato histórico do feito,
pra ollar que Galicia estaba
en pé. Por exemplo: A Lei eisixia, pra poder aproba r o Estatuto de Autonom ía, que o
plebiscito tivese un mmirno
de votantes de 895.423, tendo
en conta que o total do Censo
era de 1.343.135. As urnas
acudiron 993.351, rebasando
o tope sinalado en 97.927
eleitores. (Páxina 475 de
"Sempre en Galiza ", segunda edición, ano 1961, Buenos
Aires.)
_
Lembrando aqueta data que velaí está pra que non esquenzamos que Galicia estivo
sempre viva, aínda que asoballada polo caciqu es de turno dous nomes petan hoxe
no peito de todo galego ben
nacido: Castelao e S-óveda.
Non fai falla facer moito esforzo pra ouvilos. Chega con
ter a lucencia do sent1mento
alumeando os olios.
Dese feito histórico da
aprobación do Est atuto de
Autonomía, polo que Galiza
viña loitando contra o poder
central desde o ano 1932, e
que quedou arrombado nun
curruncho pala tra ición dos
que sempre quixeron que a
claridade fose un misterio e a
grandeza humán unh a· ceremonia de martes podense
sacer multitude de conclusións que nos levan a poder
entender o desenrolo brután
que tivemos que sofri r e que
af nda estamos sofrindo, postes, como estamos, nas madns
da vacuidade e da imaxe o
bocexo.
.
Eu pola miña banda, ba1xo
o maxisterio de Daniel, pedrgunto: ¿Qué sería hoxe . e
Galicia s1 aquel pulo prim e1ro
non fose cerceado pola maldade 7
,
A resposta atopeina tan:ien
en Dame!, cando deixa d1to:
"A creencia de que as ttu ~o
nomías salvarían a Republ1ca
está avalada, inclusive, ~Cºf/
Ve[bas do proprio Sr. Azana ••
E a manán do 17 de xu 110
de 1936. A Comisión g_alega
.entrega o documento. c~ ste
lao, no seu discurso, afirma
que o Estatuto será u~ balua~
te da República. Azana manifesta que as autonomías sdon
os mellores baluartes da emocracia republicana. E Ca~
telao, deixa escrito dE!spo1~
Rrá historia; "¡Tarde piache.
O Sr. Azaña está no d_esterro
e non tivo tempo de firmar 0
Est?tuto ga/eg_o. Hoxt¡; en Hespana manda Frarico. . _
Mais ¿qué seda Gal1c 1a. 5 ~
non fose desa ma~eira ·.
...Penso que non pasar,1a ~
non . é pouco- por ese me•,~
século de penurias e a Repu
blica sería nosa.
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-Fene.: Xogos DeRortivos-da Moc_idade-

Eloy non é culpábel
Afinal da noite houbo unani":lidade: Eloy con~erteuse. na d1~
culpa. Unha d1sc:ulpa infantil,
neu rasténica: . mcongrue~te,
ero necesan~ para mo1!os
pue doutro xe1to, non sab1an
~xpÍicar a eliminación de Espa. ña por penáltis fre~te a Bélxica.
Se aceitamos as1, de golpe e
mocazo, que a selección do ~s
tado español ~receu ganar
frente ao ~ombm~do belga, o
que é mo1to aceitar, teremos
que concl uir tamén que Bélxica
mereceu gañar na tanda dos
penáltis.
Non son estes, como unha e
outra vez repiten os comentaristas, unh a ruleta r~sa on_de a
sorte é o factor primordial e
. único. Non. Esas tamén son
disculpas para paliar un posíbel fracaso. Os penáltis son un
la nce normal do xogo, unha
xogada máis que se pode dar
nos partidos; o mesmo que os
saques da esquina, que as faltas ou que o saque de porta ou
de fóra. Está especificado no
regulamento e cumpren o seu
papel, só gue, po~ causas evidentes, tenen me1rande transcendéncia.
Fallar ou parar un penálti ten
o mesmo elemento de sorte
que dar un pase axeitado, ao
lugar preciso e á persoa mellor
situaqa, ou entregarllo ao contricante, cando non mandar o
balón fóra.
En todas esta xogadas influen múltiples factores, uns
dependentes do próprio xogador que realiza a xogada, outros dos contrários. Afinal,
como cando un xogador falla
-un gol só diante do porteir<?,
resólvense segundo as cond1cións próprias e específicas
que concorreron nos xogadores nese preciso momento.
Ademai s da perícia persoal
de cada un, influen os reflexos
directamente
condicionados
polo cansáncio; lógo a situación nervosa, a flexibilidade
muscular, a poténcia... dun e
outro xogador.
Todo isto pode aplicarse temén aos pená ltis.
Na designación e Eloy concorria primeirame nte que era o
xogador menos canso e ~on
meirandes reflexos. Dado importante a ter en conta. Ade-

Unha década
de deporte de base
O dia 29 de Xuño foron inaugurados na parróquia de Sillobre
do concello de Fene os X Xogos Deportivos da ~ Mocidade
que rematarán na parróquia de
Magalofes o 13 de Xullo. Estas
competicións representan ur:t
feito único en todo o Estado,
conxugándose a reivindicación, o acontecimento cultural
.e deportivo co apoio ao· deporte de base, ao tempo que se lle _
- dá unha estrutura de Olimpiada.
Nos Xogos Deportivos da
Mocidade de Fene, desta edición participarán máis de-1.200
rapaces encadrados nas cate-gorias de pre-benxamines até
xuvenis. As modalidades nas
que se coll)petira serán 19,
desde o atletismo ao ciclismo,
·pasando 'por deportes maioritários como o baloncesto, balonmán e outros como iudo,
tiro bu piragüismo que teñen
menos implantación en Galiza.
Non faltarán tampouco os de-_
portes autóctonos como á billarda, a chave ou os bolos celtas.
Estes xogos, que nasceron
con
carácter
reivindicativo
diante da corporación municipal para esixir instalacións
axeitadas para a sua práctica,
agora teñen o patrocínio do
Concello, que se fixo co-organizador desde meados da anterior "lexislatura" . municipal.
Este carácter reivindicativo
apreséntase nestas xeiras diante doutras instáncias como- a

mais é un dos especialistas en
lanzamentos máximos. A sua
participación non se pode pór
en dúbida.
Se ternos en conta estas circustáncias, pódese deducir que
o normal non era que fallase .
Pero hai outros factores. Un a
ter en conta é o de que, de cinco penáltis segundo as porcentaxes, fallase un polo menos.
Ainda asi Bélxica logrou os
cinco 9oles de cinco tiros. A
sua ef1cácia, non o fallo de
Eloy, foi o que derrotou a España.

Por outra banda Zubizarreta,
un dos mellores xogadores do
Mundial, fracasou nos penaltis,
non véndose nunca con posibilidade de parar algun ainda
que ian moi mal tirados.
Deixemos asi tranquilo a
Eloy. Non ten por que pasar á
história como un culpábel. Hai
que pór as causas no seu lugar. Tamen Zico, Sócrates e
Platini, nada sopeitosos de
inexperiéncia, nen de mediocridade, fallaron neste campeoneto p~náltis.
PUCHEIRO

ao primelro toque

Natación: un mundial en piscina
RICARDO RIVERA
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Madrid será, do 15 ao 24 de
Agosto, sede do Campeonato Mundial de Natación.
Suponse que despois do
calor de México-86 e do que
acontecerá no Mundobas- ·
.quet que se celebra no mes
de Xu llo en diversas cidades do noso Estado, pode
ser apetecíbel iso das pisci~as azúis e a água · fresquina.
Pero non vou talar aqui
de anú ncios de bebidas refresca ntes senón de certos
nadadores-USA que nas
probas de selección do seu
país non paran de bater recordes.
Duas son as especialidades máis significativas da
natación. Son as de 100 metros, estilos crawl (libre) e
borboleta. Mesmo nesta semán cairon os recordes de
ámbas as duas probas.
Matt Bionde rebaixou en
2·1 centésimas a marca
mundial que el mesnio tiña

Xunta de ·Galiza ou o Consello
.de Deportes .e a Deputación. A
corporación_ xa logrou nestes
anos que todas as parróquias
tivesen instalación deportiva,
ademais de catro xinásios mu'nicipais e a po~ta en_funcionamento de escolas deportivas
municipais.
Os froitos albíscanse cunha
simples olíada aos números:
Fene é o conceilo do Estado
con meirande número de deportistas ·por_ habitante. Ademais poderíanse relatar as
marcas ·conseguidas por rapa·ces de Fene que se están a pór
-en diversas categorias a nivel
das mellares da península,
Asi, a promoción do deporte
de base ·dá os seus froitos, ao
mesmo temp_
o que se poténcia
a cultura galega.
Todo un exemplo a seguir
estes . xogos pero, dez anos
despois, p~rece . que outros
concellos nen se inteiran:

España e os
informadores cumpliron
co seu papel
conseguida", pero "podíamos
Nas primeiras páxinas dos diáaspirar a moito máis", e até se
rios, nas retransmisións radioesqueceu o "gol anulado de
·_fónicas ou televisivas aparecia
Michel", pola eliminación "en
a primeira persoa do plural:
base a penáltis", coa concién"Gañamos ... !" ou, "que ben
cia "ae que podíamos até gaxogamos!", cando nengurl pluñar a final".
mífero ou locutor baixou ao
Bélxica, si, Bélxica, un equicampo de fútbol para darlle
po que por máis que o·queiran
unha patada ao balón.
denigrar, (non tanto como para
As análise_s críticas dos profi- tirar pedras contra o tallado essionais da información, voltos
pañol) se conseguiu estar aí
a forofos acérrimos, e expen- foi, precisamente, por xogar as
dedores-contaxiadores da · "fúcartas que ten na man, por saria española", do "grande que
ber as próprias limitacións e,
é ser español", do "amor páen base a iso, plantexar os partrio", de.sapareceron completatidos.
mente das páxinas dos xornais
Asi foi · como se clasificou
ou das emisoras, presurnindo
para o Mundial despois de ser
·disto detrás de cada palabra,
segundo no seu grupo e elimide cada crónica, dunha maneinar a Holanda· a cinco minutos
ra absurda. Agora empezaron a
do final; quedou terceira do
buscar culpábeis, a buscar deseu grupo e11 México, gañou á
feito~ para a eliminación da seURSS na prórroga _e a España
lección española. A falta ·de
por penáltis, para cair nas se:
"outros ' centrais", de "outro !ímifinais ante Arxentina e forzar
bero", a "designación de _
E loy"
a prórroga na final de -coasolapara tirar o penálti, _.o "non
ción (3° e 4° posto) frente a
cambiar antes a Salinas ...-" no . Fráncia: Tanfa sorte non é posí.:
momento en· que se gañaba . bel, ten de haber: algo rnáis.
nada se tiña en conta. Salinas
Asi e tod.o os hispan·os viñeera para eles "o complemento
ron contentos, quedaron conideal de Butragueño", '~Cnendo tentos e recordarán "per secula
está sen do un coloso.", "Galleseculorum" este campeonato.
go é un mestre que domina a
O "gol de ·Michel", 'a "elimiárea e impulsa .e a todo o equinación
por penáltis" o mellar
po";· "Muñoz un mago plante1<090 contra Bélxica- no· segunxando os partidos"
do tempo, deixan aí, no ar, na Todo se veu abaixo. Ouh,· dememória, no recordo, algo que
cepción cruel( triste realidade !
pudo ser e non foi; unha realiEles teñen que pasar de ser fodade inconclJJsa, un soño que
rofos a ser xornalistas, teñen
se disfruta máis por ser soño,
que encher páxinas; teñen qu~
despois de que, esa realidade,
contar algo e para v,ender e
ainda que fose tanxíbel, se espreciso darlle a volta a tortilla.
fuma.
Asi, os que· comian. honores e ·. España perdeu cando gañou
glórias, agora comen e~~-.
_ Felipe. Xa cumprira o seu pa, Bélxica foi o verdugo, amda
pel.
que caímos con honra", e foi a
- PUCHEIRO
mellor clasificación "nunca
j

desde o anterior ano e dei·
xouna en 48' 74".
Pablo Morales arrebatoulle a Albatros-Michael Gross
o de 100 metros borboleta,
que levaba dous anos {desde a Olimpiada}- sen que.
nÍnguén se achegase a el.
Rebaixou 24 centésimas e
deíxouno en 52' 84". ·
E de supor que. os nadadores ainda non están a
pleno. . rendimento e ade-

mais a competitividade será
máis forte en Madrid.
. con estas premisas e unhas piscinas de boa calidade hai que pensar nunha
explosi9n ·de recordes, que
podería pór a proba iso da
loita, contra o cronómetro e
os límites humanos.
Pode ser un conxunto
perfeito de espetáculo e beleza. O demais será unha
mistura de suor t~levisivo e
piscinas azuis.
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Dos adornos.
nas retransmisións
-deportivas ·
Se es . muller, guapa, preferibelmente rúbia e sorrinte,
tes a oportunidade de -sair
na T.V. durante uns segun. dos.
·
.
O único que tes que facer
é asistir a un acontecimento
deportivo, fútbol principalmente, que·vaia ser retran·s. mitido pola tele.
.
Os cámaras deste ·meio
dedícanse, durante os segundos de xogo · morto, a
enfocar as rapazas guapas
do público. lsto parécenos
totalmente normal xa que
un depo.rte que tanto gosta
a tantos ornes, debe ser
decorado con elementos do
seu gosto.
.
Mais o que nos perguntamos este colectivo de mulleres é:
Cándo van empezar a enfocar . de cerca as pernas
dos xogadores, ou os seus
torsos espidos cando inter"cámbian as camisetas? .

A

-·A tSTA . PASALlECOMO A'iiN-

·PODO USALA
Pffo·NON \EÑo -Po«. QuE CO~E
CEL4!f

6.0 A GALEGA:

Cando van ·mostrar o rosto guapo dalgun rapaz do
público que, entre os centos
ou miles que asisten aos
partidos, mal será non haxa
un?
e.a ndo nos van ·acercar o's
seus cus embutidos no pantalón curto para poder comparalos e comentalos?
·
Claro, despofs quéixanse
de que ás mulleres ·n on nos
apaixone o fútbol. Como
nos vai entusiasmar co.n es- ,
tas condicións!
Recomendaríamoslle tan-,12 á Federación como aos
d1re~tivos da Televisión que
n;ed1tasen este asunto, quiza fose a mellor maneira de
ª~?ntar ao. 51 % da povoac1on . que ainda non o está,
cando menos a · causa do
fútbbl.

ril
L1

Colectivo de mulleres "GOSTA- ,
RtANOS AMAR O FÜTBOL
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ANOSA TERRA
A Compañia .teatral

br~sileira

"Arte Livre" presentou "Amar, verbo intransitivo"

Roberto ·Cordovani:
''Temas un proxecto de

es~ctáculo

galego-brasileiro a partir das "Memórias de Adriano"

Cando solicitamos a entrevista, xusto ao remate da
repFesentación, Roberto Cordovani ainda con~erva o
peiteado e maquillaxe con que interpretou a Fraulein, a
gobernanta alemana, profesora de amor de Carlos, mozo
adolescente da burguesia de Sao .Paulo. Comezamos a
facer as perguntas no mesmo -camerino e a medida que o
actor se desprende da pintura nós irnos convencéndonos
de que estamos realmente con Roberto Cordovani e xa non
con Fraulein. Os sentimentos, que tan ben callaron no
espectador, da muller que se introduce nunha típica e
acomodada família brasileira da década dos 20, tan chea
de preconceitos , moral caduca e mimetismo cara a
"Europa" quizá como as de hoxe, van deixando paso ás
explic a~ións lúcida e cua e torrenciais de Roberto quen
tamén é o director da obra .
-Cal é a traxectória e o obxectivo da vo a compañia, "Arte
Livre"?

LOIS
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-"Arte Livre" ex i te co propó ita de amo trar ao público un
teatro un pouco mái intimi ta e
por outra parte defender ao autor
brasileiro, porque no Brasil,
duns tempos para aquí, hai unha
invasión moi grande de obras
extranxeira e nó como profisionais empezámo a achar isto
algo absurdo . Tratámos por i o
de levar adiante tema que teñan
a ver con gran parte da xente,
falar empre de afecto , amore ,
con i o ternos con eguido bastante éxito porque todo o mundo
ten soedades , todo o mundo
sabe dos seus amores platónicos
todo o mundo mitifica e desmitifica. Eu penso que 'Arte Livre'
afirmase así no panorama teatral
brasileiro como unha das compañias máis estábei -nós somos unha compañia cooperativa-; unha compañia que fala
sempre sobre o er humano .
Arte Livre tan cinco ano de
existéncia e ne e tempo levan
campo to un amplo repertório
que abarca de de autore nacionais até autore extranxeiro
adaptado ao contexto bra ileiro,
pasando por obra infanti . Ne tes momento e tán a pr parar
un novo e pectácul --e pecial mente intere ante para Galizado cal Robert no dá n tí ia .
- "Trataria e d unir a bra ileiro e gakgo . A idea ven a
partir do libro 'Memória de
Adriano" de Margarita Y urc nar. Imo facer unha adaptación
non claro da ua integridade p rque eria humanamente imp íbel, enón ba eándono na traxectória da per naxe principal e
facendo un ha adaptación para
tempo mái actuai , p rque a
acción do libro tran corre no écullo U. O Adriano do libro pasou moito tempo da ua vida na
Galiza e Galiza é unha cou a
que chama moito a nosa atención, ainda que coñecemos moi
pouco. Estes dia de estáncia
aqui aproveitámolos para informarnos algo máis, especialmente através de Pilar García Negro,
Paco Rodríguez e outras persoas._ ~emos aí 4n proxecto cunha sene de xente; eu encontrei
causas moi interesantes e teño a
proposta de facermos un espectácu~o _unindo actores galegos e
braslleuos. A búsqueda de mercado, actores, etc. , xa a comez~mos a facer aqui na Galiza,
amda que é un pouco difícil, a
xente está moi enraizada e cústaJle facer un espectáculo pola Eu. ropa e o ' Brasil durante dous
ano.s. A respeito deste proxecto
de mtercambio cultural, hai que
ter ~~ canta que unha das emigr~c1?ns maiores ,. en Sao Paulo
pnncipalme~te, é a galega; en
todo o Br~s1l se encontran fillos

de galegos. De or-i xe galega hai
un has 600. 000 persoas. Pode
haber moitas cousas en comun
entre as duas culturas , especialmente o idioma e ese xoc, como
a no a língua sofreu alteracións,
porque eu acredito que o brasi- ·
Jeiro ven do galego, e como a
língua vai mudando a pouco .
Mário de Andrade --0 autor da
peza que representamos- queria mudar de ortografía porque
pen aba que o portugués que nós
falábamos era o portugués de
Portugal e eu acho moitas cousas máis próximas ao galega do
que ao portugués" .
~al

é a actualidade do texto
da obra que vides de representar ·
e que foi escrito no ano 27?
- 'É o pai . O tipo de educación que nós brasileiros recebemos. Usan todos os clichés posíbeis de imaxinar. A muller educada para os fillos, sumisa. No
Brasil o home é a razón e a muller a emoción. O autor, Mário
de Andrade, coloca iso dunha
maneira cruel e moi real. Tal é
que nó resolvimos facer e e espectáculo porque non pasa de
moda . Fráulein talvez exa unha
cou a mái e pecial, pero eu
creo que ainda hai persoa que
levan ao eu fillos a unhas práticas exuai e mái cando o fillo
ten unha tendéncia á horno ·exualidade. Meu pai por exempl , cando u comecei a facer
ballet achaba que eu eria o últim do ere humano , entón
levábame a lugare onde ian a

Roberto Cordovani

demais persoas pero que non
for:maba parte do meu contexto, ·
como xogar a futbol, ir ao cumpreanos de rapaciñas. Carlos, o
adolescente da obra, é o · típico
burgués que non sabe se vai para
alá ou ven para ·acá, ·está "á espera de ", é o eterno descansado
e vai ~er burgués como Sm~sa
Costa, sel.i pai . Mário de Andrade mostra no texto algo moi re~
que é canto o brasileiro mitifica
ao europeo, ouh! o alemán, ouh!
o francés, e a Frauleill' apesar da
sua divinidade vaise facendo
brasileira, vai perdendo a frialdade da alemana. Eu acho que o
texto é moi actual: a posición da
muller, a posición da adolescéncia que é moi represora, o falso
moralismo do brasileiro, a tradición familiar, a propriedade, o
filio da boa família que pode ser _
un perdido e un borracho· pero
que todo o mundo encobre, etc." ·

-Tedes [alado algunha vez
de teatro de investigación, de

pesquisa, en que consiste?
-"Hai moitos autores que
poden ser interesantes para o
Brasil, Barthes, Foucault, Gide,
Y ourcenar. O povo brasileiro
ten unha necesidade moi grande
de relación. E un povo moi complicado, médio festivo, pero moi
superficial. Interesa abordar diversas temáticas para que o público compare algunhas causas;

Todo o mundo sabe das suas soedades e dos seus amores platónicos
,/.

alá hai moito_ de superficial no
espectáculo. E importante -reco-:ller estas cousas e canalizalas a
nível nacional. Hoxe tamén se
están a estudar diversos aspectos
até agora descoñecidos de Mário
de Andrade a través. de notas que
deixou etc. A xente está a descobrir un Brasil novo e nós estamos moi ligados a iso. ForrÍla
parte tamén do noso labor de
pesquisa."

- Ten algo de revolucionário
un tema xa clásico como é o da
obra "Amar, verbo intransitivo"?
- "A nosa proposta non se
basea nas luces, nen nos grandes
decorados, a nosa proposta é
sempre falar c;io ser humano. Aí
_influe moito a xente á que vai
dirixido o espectáculo. O que
tratamos é de"simplificar "-º máximo as conceiCións para que a
cousa _sexa subtjl e directa. Para .
nós ten moito ·de inovador, de
.revolucionário, por exemplo ,
esta obra ao adaptar un autor nacional ao teatro , facer un papel
de muller, un home sen s_e r un
trasvestido , etc."

-Falemos un pouco do Mário de Andrade, autor da obra ...
-"Mário de Andrade, xunto
con outros autores, tratou de
acortar a distáncia coa cultura ·
portuguesa. Deixou un acervo

mGi ·grande; apesar de ser unha
persoa delicada e a sua obra moi
fraxilizada, deixou tamén unha
série de denúncias no eido da
cultura e impediu que esas cousas fosen divulgadas -até pasados
50 anos . Entón a família encóntráse cun prÓblema moi delicado
porque eles son un dos focos digamos da renovación, . mais ao
. mesmo tempo non poden falar
moito porque non teñen o permiso do falecido. O Mário de Andrade con "Macunaima" . e
"Amar, verbo intransitivo" deu
un trazado moi claro do Brasil
· dos anos 20 que é moi parecido
'ao Brasil de agora. Os brasilei- ros ternos a abriga de divulgar
ese teatro, levalo ás escolas, aos
sindicatos . O revolucionário foi
a prop~sta de traballo "Arte Livre", a xente vaise decatando de
que somos igl,lais, de que todo o
mundo traballa no_mesmo plano
e con iso o público vai vendo
que teatro non é aquilo que ven
'de Broadway. O brasileiro ainda
non ten. unha visión moi clara da
sua própria cultura, acha que a
cultura está en Europa, perneando ven·para aqui e volta dase
de conta de que a cultura de Europa non é moi superiqr ao Bra- .
sil no tocante á criación, aos
actores, ainda que, claro, esta
teña unha história moito maior.
P~ro para o brasileiro Europa
non é Portugal, nen España: aí
non saben facer cultura, España
é to uros, ·Sevilla, Castañolas. A
Europa para. o brasileifo é a
Franza, a Alemaña: se botan un
Fassbinder a xente fica sen entender nada pero di, ouh qúe
maravilla! No Brasil pode haber
xente máis profunda pero dise ,
ouh bon, é brasileiro, esa cousa .. ."

--Que impresión le_vades de
Galiza?
- "Do público, moi interesante . Creo que o galego t_e n un romantismo moi interesante, 'recébese· ben ao brasileiro pero sen mitificalo como se Jai en Portugal. Eu coñecín algo ~os proble. mas e das <Lousas daqui e creo
que está crecendo, quer dicer:
mira, nós estamos aqui {} irnos
facer algo fundamental . O que
quizá me desagrada un pouco é
a sensación de que hai xente enraizada pero dunha maneira primária, que non sai do pai e da
nai, eu achoque a causa debería
atravesar un pouco o océano .
Creo interesante ese encon,tro
Galiza-Brasil , non a nível de autoridades senón cultural. Estou
encontrando que cando se lle di
á xente: hai un proxecto e iremos a Franza, logo a Brasil , etc ;
'din ouh! que maravilla! pero
lago fican aí, e din : e que eu estou tan ben aquí! Coñecin propostas de teatro, afeizoado pero
moi honestas e creo que esta honestidade debería prevalecer.
Ainda asi teño que dicer que co-_
ñezo moi pouco , é a segunda
· · vez que estou aquí e en· total foron moi poucos días. Eu acho·
progreso pero inexplorado. Nós
precisamos moito de vostedes ."
Nós tamén necesitamos deles
e para . iso Arte Li vre realizo u
várias representacións na sala
Luís Seoane de A Coruña e posteriormente en Vigo co patrocínio municipál, neste caso cunha
escasa publicidade e algunhas
outras inc_o modidades que é de
esperar non existan para os oxalá numerosos futuros encontros
Galiza-Brasil.
MANUEL VEIGA .
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CULTURAL

universal simpatía, que 0 defende, o protexe e f~i que se lle per~oe o_ ser galegmsta inatacábeJ e
mfus1bel e qu~ se lle Permitan
todos .os atrevi!11entos. Castelao
podena, se q'!1xese, ser e amasarse. separatista, sen perder a
sua popularidade. "

XOSE ESTEVEZ

Tres visións de Castelao

@

día 30 de Xaneiro cumpríronse os 100 anos do
nascemento do esgrevio
escritor, debuxante e político
Castclao.
Este
relembrado
"g.uieiro e mestre" riañxeiro, que
se autodefinia como "galego
químicamente puro, inatacabre
polos acidos e infusibre
soprete", era un nacionalista galego iñtegral, cuxas cinzas acougan na igrexa santiaguesa de
Santo· Domingo de Bonaval.
Trintxerpe, en Guipúzkoa, foi a
terceira povoación do mundo
que lle dedicou unha rua e a
"quinta província galega" acolle
. garimosa no .seu seo o fondo lecer de tal honra.
Castélao, a quen os "bós e xenerosos" debemos o descobrimento da nosa Pátria, era un fervente galeuzcano, quer dicer, un
teimoso loitador pola liberdadé
de todas as Pátrias asoballadas,
especialmente partidario do movimento "Galeµzca": a solidariedade-entre Galiza, Euskadi e Catalunya. Porén, tentarei de enxergar unha cativa excursión
histórica sobre a opinión de persoeiros galeuzcanos sobre Castelao.
·
Carles Pi Sunyer acadou o
posto de Deputado da Esquerra·
Republicana de Catalunya e
máis a Alcaldia de Barcelona,
chegando a ser Presidente· do
Consello Nacional Catalán no
exílio londinense. No seu libro
de Memórias, publicado pala
Editorial Oasis, en México, ao
relatar as actividades parlamentárias de Castelao nas Cortes
Constituintes de 1931, di (páx.
68):

A terceira !est~muña é dun
basco, .º P. Inaki de Azpiazu,
que estivo presente nos actos do
pa~amerito de Castelao en Xane1ro ~e 1950 no cemitério da
Chacar1ta, en Buenos Aires e
ali rezou un responso en eusk~ra
sobr~ as cinzas· do mestre. O P.
Azp1azu remesaba unha crónica ,
do enterro a Paris o 15 de Fe- ·
breiro de 1950. Dela transcrebo
alguns anacos:

ªº

"Entre os nacionalistas galegas sobranceaba a persoalidade
de Castelao.· Eu non o coñecia;
cando se ergueu para falar na deboura da Constitución, endexamais falara con el; mais decantado a miña atención e a miña
simpatía ficaron apreixadas palas suas verbas. Aquilo era EJigo
novo, outra linguaxe. Castelao
non matinaba arbitrariamente so_bre conceitos teóricos, dicía
simplesmente causas sinxelas,
reais e fondas. Falaba da xente
de Galiza, dos pastores, dos labregos, dos pescadores, dos
emigrantes, contando os seus
traballos e sofrimentos e· a loita
· _da cada día na sua probreza.
Aquelas verbas de Castelao causáronme unha das máis fondas
impresións que sentin nas cons1
tituintes.
•
Se todos os deputados que integraban aquelas Cortes tivesen
percurado !alar coa mesma pro ~
funda sinxeleza de Castelao sobre os problemas da República,
canto se-teria adiantado, xa que
no fondo eran os temas· máis
reais para aquel anaco de humanidade que habitaba no chan hispano".
,

'_'Os bascas de Buenos Aires
est1vef1!0S presentes ante a dor
de GaiJza. A nasa preséncia tivo
a expresión nostálxica dunha
bretemosa serán euskadiana e 0
no_so preg_o lembraba o eco
la.iante dunha aldea cantábrica
nun dia de naufráxío, cando os
tambos devolven á praia o cadáver dun irmán mareante.
E que Castelao era uñ irmán
naso, pois fillos dun mesmo
sentir humano eran o seu amor
pala Te!Ta e a nasa d~v:ocíón por
Euskadi, o seu serv1c10 á Jiberdade e o no o, a sua vida de exíIio e a nasa. Porén, Castelao
soubo facer un lugar á dor euskadiana no eu pobre corazón
ferido de galega e por el enl6itase Euskadi ante a dor de Gaiicia.
Mais Castelao vivirá. Vivirá
nos seu cadros, nos seus poemas, nos eus díscursosj e, sobretodo vivirá na ialma dos galegas. A sua Iembranza trocarase en foco de luz que alumeará
os sendeiros ainda tebrosos por
onde Galiza camiña cara a sua
liberdade. E tamén vivirá nos
bascas como exemplo de vida
íntima, que se ali.mentou da proximidade co xénio coa tradición
e coa língua do seu País, póndose, ao mesmo tempo, ao servício dunha existéncia honrada,
que nen a cobiza, nen o afago,
nen o diñeiro aliciaron, senda
humilde cos pequenos erguéndose contra os tiranos '.

Inauguración dunha rua en
Trintxerpe -co nome de Castelao.

escritor, filósofo profundo e xe. bro · pescudador etnográfico, colaboraba acotío sobre temas gaJegos no xornal nacionalista bilbaíno "Euzkadi" durante os anos
1930-36; cunha sección titulada:
"Cartas galegas". Baixo o título:
"Galicia e Castelao" inserta o
devandito xornal unha colaboración risquiana, que coido é definición máis completa de rica
persoalidade de Castelao, e
mantén , ainda, luxuriante frescor. ·Escolmo alguns párrafos
máis significativos.

"Castelao é como a concentración · total 1 do "maná" totémico
da nasa caste.
Químicamente puro. Os demaís galeguistas chegamos ao
galeguismo despois dunha longa
peregrinaxe espiritual, exemplarmente descrita por Otero Pedrayo na sua novela "Arredor de

Vicente Risco foi un ideólogo
esencial do Nacionalismo gal ego
antes da II República. Prolífico

._

si". Nós percorremos o estraño,
víaxamos por toda a esfera intelectual do naso tempo, na procura de algo que nos. liberara do
cotián, denantes de chegar a
descobrir que acochada baixo o
disfarce do cotián a/leo xacía
inédita Galiza. Castelao non neCesitou esta peregrinaxe. El sabia, xa desde o nascemento, que
aquí estaba todo o que, polo
pr€stixío do novo e do eterno e
ainda do estraño, procurábamo
o demais noutra parte.
Caste/ao é, ao me mo tempo,
o máis popular e o mái incomprendido dos artista e do escritores galegas. En Galiza, onde
ainda en estensos sectores e
descoñece e birra aos galeguistas, con Castelao faise unha excepción. Admírasele e qúereselle. Envólveo unha atmósfera de

Tre opinión diferentes, mais
dunha total avenéncia. Castelao
era un nacionalista galego integral, ateigado dun e bordante
amor pola nación fi terral , cunha per onalidade inxela atrainte, cari mática chea de humani mo acolledor e cunha loitadora inquedanza polo trunfo da
xu tícia, a liberdade e a solidariedade dos povo .
Todo o galega , o galega
trinxerpetarra , a quen o própio
Ca tela nomeaba no "Sempre
en Galiza" como "león do Norde", e o galega euskaldun ,
debemos seguir o exemplo do
no
"'vello me tre" . O feito de
acoller unha rua e un Fato Cultural co nome de "Daniel Castelao" obrígano a eguir a pegueira do "Gran Guieiro" de
Rianxo . Desde a lonxania saudo a de Eu kalherria anciarnos a
concreción da olidariedade galeuzcana.
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Lelllbranza de ·Gabriel Aresti

11-Vll-1880 / Madrid, 28-X- 19321

AuW de zar.z~elas e ·músicas
funcionais . Imc1ou os .s.eus estudos musicais co seu pai, e aperfei zoounos co Director da Banda
do Rex imento de Múrcia (Vigo),
Cetina , na que entrou ~outullo
moi novo como cometm. Aos
19 anos vai estudar ao Conser. vatório de Madrid, onde ten por
profesores a Bretón, Fontanilla e
Graja!. A estadia en Madrid pódea pagar grácias a un traballo
como copi sta da Sociedade de
Autores, traballo que ao parecer
lle faci litou Chapí, que o aconsella no eido da composición .
Ao rematar a carreira consegue
0 primeiro prémio de Compo ición grácias ao que logra unha
beca do Axuntamento de Vigo
para e tudar, p~r tre , .ano en
Alemaña, Francia e Ital 1a.
Ao regreso a E paña e tablécese en Madrid onde ben cedo
opta pola dedicación á zarzuela
e revista mu ical. Con egue
grandes éxitos tras a asociación
con Juan Vert y Carbone! 1 co
que colaborará até a morte; algun dos títulos destes dous autores manteñense no repertório das
compañías de zarzuela.
Polo que se refire á composicións cultas <leste autor, e ben
hai novas de diver a obra de
cámara, piano relixio as , etc.
só se pudo atopar un manuscrito
para banda que, segundo o seu
revisor R. Greba, é unha transcrición da "Suite Vigo" orixinal
para orquestra. A sua obra máis
coñecida é o pasodobre "Ponteareas" , de indiscutíbel calidade e
afortunada difusión.
O mesmo que outros autores
· de zarzuela , carece Soutullo dun
estudo mográfico que estableza
unha cronolxía vital catálogo,
fontes , etc . Nas hi tória da zarzuela as ígnaselle sistematicamente un lugar secundário, ainda que recoñecendo a importáncia de dous títulos como "La del
Soto Parral" e "La Leyenda del
Beso". Tampouco exi te nengun
traballo que analice críticamente
a sua e tética, poi a bibliografía
soutull iana é moi irregular e
sempre acrítica, primand o laudatório obr o anal ític .
A filiación da zarzuela de
Soutullo-Vert compr encuadrala no fenómeno europeu da op reta pre-jazzí tica, ben perto incluso da fórmula imediatamente
anterior á 1 Guerra Mundial. Ar. gumento exclu ivamente entimentais, de tipo fa! amehte populares (ou históri o ) , coa inclttsión da parella bufa que e
contrapón ao dramati mo da parella protagonista e unha mú ica
na que predominan o bailábeis
e as "peza de xénero". Se ben
vários autores afirman a existéncia de elementos "veristas" nestas zarzuelas, argumentando os
ele.mentas harmónicos e orquestra1s, compre sinalar que na opereta "A viuva Leda" de Lehár ~e 1905- podemos atopar ese
tipo de elementos, como nas
operetas de Strauss, Suppé, Sulhvan, etc. Non cumpren as zarzuelas de Soutullo-Vert nengunha das características definitórias da ópera verista: extremada
concisión; supeditación da música ao texto; libretos veristas;
ª?,undáncia de "parlanti"; tens1on vocal; melodía ao servício
da xestualidade lírica, etc.
De calquer xeito, Soutullo xogou un importante rol sociolóxico na Galiza da sua époc(l ao ser
pr~posto . c.omo modelo a seguir:
~rtista de humilde orixe que obtivo grande éxito e recoñecimen~o social . O mimetismo des a
imaxe herdada ven impedindo·

LAvAJ)o83.

O ano pasado de 1985 cumpriuse o décimo cabodano da morte
do grande poeta vasc'o Gabriel
Aresti (1932-1975). Naceu e
morreu en J3ilbao, eidade na que
desenrolou a súa profesión de
contable e a súa actividade literaria e editorialDentro da literatura euskera a
obra de Gabriel Aresti é dunha
enorme importancia. Polo que
sabemos, a súa poesía, ademáis
do seu valor literario, supuxo a
modernización, dentro da súa
área idiomática, do concepto da
poesía e posibilitou o idioma pra
transmitir unha mensaxe poética, conforme as esixencias do
· noso tempo. Dentro da cultura
euskera Aresti é toda unha literatura el só. E, sobor de todo,
supón a posta ab día dunha literatura que estaba vivindo nunhas
condiciós de pre~ariedade alarmante. Tamén o seu teatro ten
unha grande importancia e siñificación. E a súa fundamentalísima aportación a unificación do
esuskera. O seu labor lingüístico
e mesmo o poético tivo unha
certa contestación. Na actualidade a súa obra é aceptada. E Gabriel Aresti convertiuse, non só
no poeta máis coñecido e popular de Euzkadi, senón tamén no
que máis trasc~ndeu fora das
súas fronteiras.
Coñecemos persoalmente a
Gabriel Aresti no ano 1972. Con
anterioridade tíñamos intercambiado cartas e libros. Fombs
amigos. Gabriel era uri vasco
rexo, discutidor, xeneroso e
apaixoado .. Andaba moito polo

Centro Galega de Barakaldó,

unha análise fundamentada da
sua figura e sobretodo da súa súa
mú ica. Cómpre sinalar que a
ninguén parece importar a cuestión ética e estética dunha producción compartida con outro
autor .
CATALOGO.-Música
escenica:
"El regre o". "La corte de don Rodrigo"'. "El tío Luca ". "Don Simón
Pagalotodo"'. "El capricho de una
reina" . "Guitarras y Bandurrias".
" El re~alo de boda". "Amore de aldea''. 'La aventura de Colón '. "La
Guillotina". "La Venu de Chamberf". "La pi cina de Buda". "Ju ticia
X ladrones"' . "La caída de la tarde" .
'La ca ita del guardia" . ' Las pantorrilla ". •La conqui ta del mundo" .
"La virgen de bronce" . "La devoción de fa Cruz" . "Encarna la misterio" . "La Maravillo a ". "La del
oto del Parral". "La leyenda del
be o". "El último romántico". "Luce de Verbena" (Op. póstumo rematado por Gre&ono Baudot) . Música para banda: Suite Vigo" e "Pontearea ".
EDITORES.- Unión Musical Española (Madrid)
FONTES. - Sociedad General de
Autores de E paña, Juan Amau: "La
Zarzuela" (Madrid, 1979)
BIBLIOGRAFIA. Manuel Balboa: "Un achegamento ao teatro lírico galega" (en A NOSA TERRA n°
47. Santiago. 1979). Id.-. "O 'teatro lírico !?alego nos séculos XIX e
XX" (En 150 anos de música gale-

ga". Santiago, 1979). Xoán M. Carreira:"Gregorio Baudot e a sociedade musical da época" (En "Entregas
de comunicaci6n cultural" n° 20.
Santiago, 1985). Id. e Margarita
.Soto Viso: "Vida y obra del com~
sitor Gregario Baudot Puente" (hn
"Revista de Musicolagía" V, 1. Madrid, 1982). Id.- Numeración del
catál28o de Gregario Baudot Puente" (hn "Revista de Musicología"
VID, 2. Madrid, 19&5). Juan de Espail: "Oda al maestro Soutullo" (En
Faro de Vigo". 17-VI-1980). Antonio Femández Cid: "Cien · años de
teatro musical en España" (Madrid,
1975). Mª Dolores G(roba) Otero:
"Hoy se cumplen cien años del nacimiento del compositor R. S." (En
"La Voz ·de Galicia, ll-VIII-1980).
Rogelio Graba Graba: "el maestro
S, .y la música gallega" (A ~o~a
· 1974).Id.. - "Hoy hace medio siglo
·que se estrenó el pasodoble "Puen-

teareas" (En "La Voz de Galicia".
20-X-1979). Id.- "Una suite de S.
se estrena hoy en la Coruña" (En la
"Voz de Galicia" 9-XI-1980). /d.S.O.,R. (En "Gran Enciclo~a Gallega" T.28. Gijón, 1985). José L6~z-Calol.- "La música en Galicia"
(En "Galicia Eterna" T. IV. Barcelona, 1981). Josefina López de Serran~
tes: "R.S., un comr,ositor con hondas raices gallegas ' (En "El Ideal
gallego". 17-VlII-1980).
Vida Gallega:"Hablando con el
maestro S."(nº 421. 1929. Por Emilio Candal) "El maestro S. habla de
la musica gallega" (n° 430. 1929i
"Las Maravillosas que lo son" (n
433 . 1929). "Murió el maestro s."
(nº 538. 1932).
FONOGRAFIA. "Suite Vigo"Banda-Orquestra Municipal de A Coruña. Dtor.- Roxélio Groba. Ruada
R-155-D (A Coruña)
"Puenteareas". En "Música Regional Gallega" Banda Municipal de
Lugo. Columbia C-7237. En "Música Regional Gallega" Banda Municipal de A Coruña, Dtor.- Rodrigo
de Santiago. Columbia CS 8238. En
"Banda-Orguesta Municipal de La
Coruña". Duector Graba. Columbia.
CPS 9534 (Marlrid, 1977). En "Cruñesas" Banda-Orquestra Municipal
de A Coruña. Dtor. R. Groba. Ruada R-150-D. En "Banda da Lira".
Dtr.-, Manuel Vázquez Gregario.
Dial Discos 50.1575 (Madrid,
1981). En "Banda A Unión de Guláns" Dtor. Alfonso Méndez Méndez. Movieplay-Xeira. 13.0852/5
(Madrid, 1978)
"La leyenda del beso". Gulín, Ortiz, Blancas, Orfeó Gracienc-. Orquestra Sinfónica de Barcelon;i.
Dtor. -Benito Lauret. Columbia
~C 102. D. Pérez, Picaso, Aguila,
Córdoba, Rarnalle. ·coro de R:N.E.
Orquestra de Cámara de Madrid.
Dtor. -'-Estela. Zafiro ZQR-128.
"La del Soto del Parral". Gulín,
Blancas, Ortiz, Higueras. Cantores
de Madrid. Orq. Filarmónica de España. Dtor. -Rafael Frühbeck. Columbia. SC 53 Espinalt, Panadés,
Gu;tl, Meseguer, Esteban, Poi. Coro
de R.N.E. Orquesta de Cámara de
Madrid. Dtor. Estevarena. Zafiro.
Zcc 5006. Rosado, Berganza; Ausensi, Munguía. Coro de Cantores.
de Madrid. Orquesta Sinfónica.
Dtor. Argenta. ·Columbia. C30025
"El úlámo romántico". Berganza,
Rivadeneira, Ton;ano, Monreal, Gil. ·
Coro de Cantores de Madrid. Orquesta Sinfónica. Dtor. Cisneros.
Columbia SCLL 14042 Zacosa ZCC
5034.

naqueles anos célula vida e fecunda de galeguismo e garimoso
fogar de cultura galega. Foi un
- fervoroso e atento lector de Curros ao que admiraba moito, así como a Resalía. Coñecía ben a
literatura galega e traduciu pra o
euskera O Catecismo do Labrego e algunha cousa máis . .
Por iniciativa súa, polos anos
setenta, estivemos unhos dei
días en ' Bilbao, pronunciando
conferencias, charlas e recitais
pra dar a coñecer o que se fixo e
se estaba facendo en Galicia.
Aquela xeira rematou cunha
conferencia, pronunciada mau a
mau, entre Aresti e o que escrebe, no paraninf~ da Universidade de Deusto, atestada de público. No coloquio un militante do
PN\' chegou a decir que Aresti
non Hes servía nen como poeta
nen como vasco. Ün non pode
entender tanta ·'Cegueira e tanta
incomprensión.
A traveso de Aresti --que en
euskera siñifica carballo-- coñocemos ao gran pintor Agustín
Ibarrola e a súa compáñeira, a
Ramiro Pinilla, ao cantante Nacho de Felipe -un dos primei-

ros senón o primeiro que cantou
letras de Aresti- e a un pequeno grupo de escritores bilbaínos.
Viaxamos, naqueles anos, a .
Bilbao, en diferentes ocasiós, e
sempre nos relacionamos con
Aresti. A derradeira vez que o
ollamos foi con motivo dunha
viaxe <leste ·servidor, convidado
pola bilbaína Casa de Galicia.
Estaban a agardam6s na estación
un direitivo da entidade e Ga:.
briel Aresti, xa moi maliño, ferido de marte pola súa doenza car- díaca. Cearnos os tres na mesma
Casa de Galicia. Ares ti dixonos
que tiña que gardar repouso absoluto e · non preocuparse de
nada nen de ninguén. Nembargantes deunos. o seu número de
teléfono, nun poviño ao que iba
a retirarse. Cando voltarrios de
Bilbao estivemos doentes e abrigados a gardar cama dous meses
e medio. Foi nesa época cando
recibirnos unha chamada telefónica dende Euzkadi pra. darnos
unha noticia que nos conmoveu
fondamente: morrera Gabriel
Aresti. Estaba na frol da súa
edade e en plena madurez creadora. Tiña cuarenta e tres anos
de edade. Despóis publicous~,
· en· dous fermosos e voluminosos
tomos, a sóa obra poética completa, en versión bilingüe. Dende entón o seu prestixio foi medrando día a·día.
Gabriel Ares ti era un volcán.
En todo poñía un enorme entusiamo e unl;ia paixón desmedida.
Lembramos a súa persoa espresiva, cordialísirna, dunha ilimitada xenerosidade. A súa casa
era pequena e estaba ateigada de
libros metidos en caixas, debaixo dos leitos, nos armarios da
roupa. O seu auto semellaba un
montón de ferragachos: unha das
portas dianteiras nen sequer pechaba. E Meli, a súa compañeira, sorrinte e comprensiva, preocupadísima polos tillos: dúas rapazas e un neno daquela.moi pequeniño.
Gabriel Aresti; e deixouno escrito en moitos dos seus poemas
como unha teirna obsesiva, sempre decía a verdade. A súa verdade, fonda e dolorosamente vivida. Non había quen o fixera
doblegar nen no máis mínimo.
Fixo, toda a súa vida, o que coidaba que tiña que facer. Non
houbo forza que ·o puidera desviar do seu ·camiño.

Sempre direi
·a verdade.
Da miña boca non sairá palabra
que non sexa verdade.
Romperanme os beizos,
caeránseme os dentes,
cortaranme a líagoa
pro
eu
nuncamentirei.

[,os nomes dos lugares
c. vARELA
O Freu da Porta
ou a entrada ·no Mar de Vigo
Para entrar na abra viguesa, vindo desde o Océano ( ou Mar de
Fóra, como lle chamaban as nosas xentes Il)~iñeiras), hai que
franquear a bárreira natural das
Illas Sias, ou ben polo seu canal
Norde, entre o Cabo Home e a
illa de Monteagudo, ou pola entrada Sul, pasando entre a illa,de
San Martiño e o cabo Silleiro;
estes camiños son o's que pratican os grandes barcos conforme
veñan de Europa . ou das costas
portuguesas.
Non obstante, as pequenas
embarcacións que andan ao mar,
nos arredores das Sias, poden
entrar por outra. via marítima
que se abre entre as duas illas e
que leva o nome de Freu da Pont~.

Para. explicar este nome de

freu, non dubidamos en asocialo
á palabra latina "fretum ':, que
ten o significado de "estreito ou
brazo angosto do mar".
Asi aparece en autores latinos
como Pompónio Mela ou Plínio,
cando escreben "fretum gaditanum" para referirse ás Colunas
de Bércules ou estreito de Xibralt::µ-, o mesmo que se lle chamaba "Fretum Sicilium" ao paso
de mar entre Sicília e Calábria.
Esta palabra latina que ficou
como . "freto" no idioma culto,

debeu deixar a sua pegada na toponímia popular neste "freu",
ou porta que comunica o Atlántico co naso mar interior de
Vigo.
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A guerra
·en Galiza

do que representa o ·que sucedeu
nos montes de Galiza durante
tantos anos de represión e de resisténcia ao fascismo.

· El xa maxinaba o que lle iba a
- pasar. · -Queda en libertad. ¡Venga!
Camilo, atordoado, non soupo
qué decir.' Todos nós ficamos tamén desacougados_e trabucados;
. un ríspido friaxe · percorreu o
noso corpo. Camilo ollóu pra todos desconcertado; por un intre
non dixo . nada, logo, enfrentando ao xefe, repuso:
- Son as doce da noite pasadas; non pode poñer-me fora a
esta hora; xa sabe o que me
agarda.
'
- Lo siento . Me ordenan que
lo ponga en libertad inmediatamente. Tengo que hacerlo . --0
xefe non· era gal ego.
Camilo ollou pra min e díxome:.
- Eu tiña razón, amigo: ·ésta ·
é a antesala da morte. E vanme
asesinar así namáis ... Por qué?
O meu contristamento non me
deixou abrir a .boca._ Non sabía
o· qué decir e tampouco o podía
facer. A voz do xefe ouvíuse de
novo:
-:--Buen:o , vamos!
-Por Deus , déixe-me quedar
até mañán!
-¡No puedo!
Ao outro lado da porta ouvían-se voces e veu-se o brazo
arremangado dtin falaxista.
A voz de Camilo era agora
máis enérxica e ao mesmo tempo .máis einocioada. O silencio
aplastaba toda congoxa.
-Polos seus fillos, Don Fran. dsco ,. non me deixe sair. Vanme a matar. Non ve que xa me
están agardando?
As derradeiras verbas de Camilo sairon coma un xemido de
desespero. Inútil súprica. Xa
non era tempo de pregar. Como
até entón todo era provisorio'
cáseque todos dunníamos vestidos; así que Camiló non tiña
máis que calzar-se; pro él non se
rn9veu do sitio que estaba, á
miña beira.
- No lo haga más difícil; tiene que ser y será, - berróu o
xefe.
As nosas respiracións semellaban bruidos infemaes. Camilo ·
calzóu-se paseniño e ollóu-me
con intensidade, como si quixera
datrne un mensaxe. Ergueu-se e
foi abrazando aos compañeiros
de Santiago que alí estaban, uns
catro ou cinco, dos que non lembro os nomes; logo abrazou-me
con forza. Pra min era a prirneira vez que me abrazaba un home
cheo de vida que iba camiño da
morte . Foi cara á porta e aí nda
. berróu:
-Non! Comp . ..
Entraron os falanxistas e xa
non deixaron rematá-lo que iba
a decir. Leváron-o á forza de
ruín maneira.
Nós sabíamos pouco máis ou
menos o que nos iba a decir.
O berro chegou-nos moi a
fondo da nosa ialma e sentimo. la tortura queimante e· a tristura
·
da morte.
Os que o levaron rían-se ledosos; estaban desacougados por
escomenzáa-la festa. Os chacales xa noJ). podían ceibá-la presa.
Quedamos silandeiros, A irnpunidade dun asesinato así abafába-nos de .<loor. O reloxio da
catedral deixou ouvir, coma un
laio, a unha da mañán do día 14
dé agosto de 1936. Xa non poidemos durmir. Todo había pásado. O seu cadavre apareceu nunha estrada perto da Cruña. A
· xenreira mergurada por tanto escarnio e bulra, renascía sobor o
rescoldo momo do rancor. Na
cadea de Santiago escomenzaban os días máis mouros da súa
historia. ( ... )
X.C.

OS QUE NON
MORREl,lON
Xerardo Díaz

Antón Alonso Ríos

OSlñOR AFRADIO
OU COMO ME RISPEl -DAS
GADOUPAS DA MOllTE

O SIÑOR AFRÁNIO
Antón Alonso Rios
Cando un olla esta obra nas "librarías imaxina unha ficción calquera, sen saber que tras o rosto .
demacrádo da capa agáchase
unha estremecedora história da
guerra do 1936 en Galiza. Quen
é o Siñor Afránio?
No proceso iniciado o 18 de
Xullo Tui sofreu unha das represións máis duras de toda Galiza.
Os fascistas e os .militares golpistas· estaban sedentos de sangue, máxime cando a vila tudense foi das poucas que conqueriu
artellar unha mínima defensa e
resistir case dez días os embates
das tropas sublevadas, e mesmo
'chegando a "J?ombardear" con
propaganda Vigo cun pequeno
hidroavión que chegara aqueles
. dias. Non podian perdoar esa insumisión, por outra parte xenérica a todos os ántifascistas galegos pero tan dificultosa de organizar. O Siñor Afránio é o pró- _prio autor da narración: o deputado agrarista e galeguista Antón
·Alonso Ríos, quen anos despois,
xa a . salvo no exílio arxentino
formou parte do Consello de Galiza.
·

"¡Ya cogieron a Alonso Ríos!
¡Por fm oayó el gran zorro!'',
con estas palabras comeza o prólogo realizado por Xosé Mª Alvarez Blázquez, quen- tamén yira
morrer imolado polos sµblevados a seu pai en Tui. Nel narra
a xestación deste libro, prodíxio
da memória de Alonso Ríos tantos anos despois de ter vivido
aqueles feítos, incluindo despois
inúmeras acotacións que serven
para completar as informacións
que o autor fora deixando para ·
unha posterior engádega que non
chegou a realizar.
Alonso Ríos foi un fuxido,
corno oÚtros moitos que houbo
en Galiza, mais coa particularidade da sua significación política, que obrigou a se botar ao
monte na sua procura a centos
de falanxistas· e g·ardas civis.
Durante tres. anos, por terras de
Pontevedra .e Ourense, disfarzado de esmoleiro e despois vivindo de criado nunl!a casa de cam-:po, suplantando a personalidade
inventada dun probe home portugués, o siñor Afránio, Alonso
Ríos viuse en moitas ocasións
perdido, .collido ou denunciado,
ftustráronselle vários intentos de
fuxida do país, até afinal con-·
querilo pola raía portuguesa, e
ainda tivo a oportunidade, obrigado polas circunstáncias, de se
fotografar en Ourense, unha
imaxe que foi reproducida, precisamente na capa · deste libro .
Editado · nunha colección que
Edicións Castrelos pub,licaba
baixo o. nome ele Alexandre Bó. veda, "O Sinor Afránio", é un
libro que prende desde a primeira frase nun interés que tristemente aguilloa a emoción saben-
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O contraponto á história que narra Alonso Ríos teno este libro
-que publicou Ediciós .,do Castro
na coleición de "Documentos
para a história contemporánea ge
Gal iza". A narración é a biografía d·o -autor en todo o período
que vivei.I (irónico e cruel viver,
nun lugar cl:téo todos os dias de
morte), no cárcere .de Composte, la, despois da sua detención eri
Porto do Son.
Na cadea compostelana, ao pé
mesmo da Praza do Obradoiro,
estiveron presos centos de homes e mulleres nun, por outra
parte, ·atípico réxime de entradas
e saídas.. de visitas, que perrnitiron reconstruir aos de dentro e
aos de fóra a cruel realidade do
que estaba a pasar e na que moitos non querian acreditar. Xerardo Díaz, que anos despois conseguiu salvarse, mesmo despois
xa de estar condenado ·a ser fusilado, marchou para Montevideo ,.
onde reside, e escrebeu este -libro no que, en~e outros episód~os, narra como testigo principal a morte de Camilo Díaz Baliño, e deixa ·a testemuña de
arrepiante incertidume da morte
pesando ·corno unha lousa hora ·
a hora, a angústia ante tanta brutalidade e crueldade.
Libros asi non se poden resumir nen case comentar. Hai que
ler liña por liña _para adentrarse
até o fondo dunha história que
ainda hoxe, cincuenta anos despois, fúrtannos e terxiversan.
Quen se perguntan pola magnitude da représión e a resisténcia
en .Galiza? Quen se deixan vencer polo tópico da entrega sumisa ao réxime fascista? Máis de
once mil vítunas directas nos
primeiros seis meses. reclaman a
nosa atención e un labor contínuo de lembranza.
A narración da detradeira noite de Camilo Díaz, que nun epílogo do libro comenta seu fillo
Isaac P-íaz Pardo, é toda unh-a
lec~ión de tantas· cousas ...
( ... ) Calamos por un pouco.
Soaron as doce da noite no .reloxio da Catedral. · Parecía que as
campás estaban dentro da cadea
ca resonancia que ·daban; eran as
doce da noite do 13 de· agosto ..
Camilo ollou pra min i,eu díxenlle:
-Fan-se longas as noites metidos eiql,lí dentro .
Sonr-íuse tristeiro, e contes. tou-me:
-Eiquí fai-se longo todo: a
noite e o día . Este recinto asobálla-me, desacóuga-me, -parece a
antesala .da morte.
Estas derradeiras verbas pareceron premünitorias . Abreu-se
de súpeto a porta e apareceu o
xefe da cadea acompañado de
·dous guardiáns· armados que ficarqn na porta. O xefe, fitando
a Camilo, berrou:
-Camilo Díaz, venga!
·-A ónde? -pergunta Camilo de camiño con tremor na voz.
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Mishima
-

. MISHIMA, A LIFE ÍN 4 CHAPTERS (Usa~Xapón, 1985) Director:
Paul Schrader, Guión: Paul, Leonard
e Chieko Schrader, Fotografía~ John
Bailey, Música: Philip Glass, Acto- .

res: ~el! Og~ta, Masayuki Shionoya,
Junkich1 Onmoto, Yasosuke Bando,
Kenji Sawada, Reisen Lee.

Incursión na vida e obra de Yukio Mishima, un dos escritores
mais populares do Xapón.
O .filme, realizado por µn nordeamericanu, mistura tres relatos de Mishima coa sua biografía.
Foi Mishima personaxe polé.mico no seu próprio país, onde
criou un grupo de seguidores ás
suas ordes, na defensa dos ideais ·
tradicionais do Xapón, valores
en baixa pola modernización e
ocidentalización. Personaxe curi?so, cómo ,POuco~, no que alguns . non ven ma1s que a un
reaccionário ou nazi.
.
Pero Mishima foi mais, moito
rnais que un ~scritor de sona
(Por certo, para cando unha obra
sua en gal ego?), Mishirna segue
de "moda", tanto nos seus libros
como obras teatrais , por todo o
mundo, desde Helsinki a Los
Angeles pasando por Berlin.
O filme de Schrader ten boa
factura , quizais un tanto lenta de
ritmo, pero serve para que o público se poda formar unha idea
bastante exacta de quen foi e que
facia Mishima.
Mencionamos tamén a fermosa música de Phil Glass (a anacos supera á própria película).
A versión que se nos oferece
(por sorte!) é a orixinal. Sen dúvida os distribuidores pensaron
que non sería unha película comercial dabondo corno para
comprir dobrala.
Pode que non sexa obra para
maiorias neste país, pero o certo
é que por aí fóra está a "funcionar" a mar de ben (e iso algo
debe significar ... )

Fotograma de Mishima

Sen teito nen lei
SANS TOJT NI LO! (Fráncia, 1985)
Guión e dirección: Agnes Yarda.
Fotografía: Patrick blossier. Música:
Joana Bruzdowicz. Actores: Sandrine Bonnaire, Stephane Freiss, Macha Meril.

Filme fránces, dos poucos que
van chegando, estreado nas raras
salas de "arte e ensaio" que van
quedando. ·
Conta os derradeiros días dunha rapaza, autoestopista que viaxa polo país soíña e libre.
O filme comeza co acháde_go
do seu corpo morto e vai retrocedendo en busca da história da
protagonista através das personaxes que ela foi atopando até
chegar ao final.
, Unha· .rapaza . ceibe, que non
busca nada, que non quer nada,
unicamente viaxar, viver como
lle apetece; sen ataduras. Nen
sequer .tm~.ca compañías, encóntraas~
abandónaas, - abandónana ...
Non sei se séré unha história
re~l, pero Europa está chea de
seres como ela, ainda que o final
duns e doutros non sexa o mesmo. Uns cánsan, outros encontran, outros seguen a buscar.
· Herdanza dun Maio lonxano-,

· duns lorixano "hippies" ·dunh
filosofía que busca liberdad ª
qúe non existen.
. ~s
Contáda con sensibihdade (
directora é_ muller) non é unhª
película feminista. O públic ª
non se ~.caba .de identificar co~
protagomsta, pero s~guese con
interés,_ tanto polas personaxes
que va1 atopando como pola rapaza mesmo (e non pólo final
q~e xa se coñece desde o princí~
p10).
Se ti es novo e con ganas de
mandalo todo á merda e marchar
por aí, podes aprender xusto con
quen non te debes de xuntar. Se
te vas, que haxa sorte. Por suposto non todos acaban como a
protagonista de Sans toi ni loi.
Sandrine Bonnaire recebeu 0
César á mellor actriz. A película
ten ademais a Concha de Ouro
de Venécia-85 .
MANUEL ESTRADA

Memórias
_,,
de Africa
Unha superprodución
reaccionária
A película Memórias de Africa
do director Sydney Pollack, foi
recentemente galardonada con
sete oscars , motivo polo que no
sucesivo dará boa acofüda nas
taquillas dos cines comerciais.
Calificada corno pasável, boa ou
~aravillosa (os mais acríticos),
mcluso persoas que se definen
progresistas .
Eu lamento ter un análise diferente e negativo de quen consume cine acríticamente e con
fiabilidade dos oscars .
O tema principal é dun romance á inglesa nunha das moitas colónias que este país tiña
polo mundo adiante. Evidentemente o director quixo tratar
principalmente a relación dunhas
persoas brancas e deixar nun segundo plano o contexto no que
se desenrola. A visións das relacións amorosas é tradicional e
reproduce as mesmas situacións
e valores máis reacionários de
hoxe. Persoas supostas liberais,
con diñeiro , ou diplomáticos europeus viven nun território colonizado , onde estarán ben servidos polos negros (persoas de segunda categoria en toda a película, o director non quixo captar
nos negros outros valores que o
da suIIllsión, agradecimento por
ter un amos tan maravillosos e
ignoráncia). As memórias refl~
x()Jl as preciosidades e comodidade dun romance cheo de bons
xantare , bebidas e festas da alta
sociedade branca, asi como algunha aventura d~ brancas defendéndose dos animais selvaxes. Fruto da colonización, modifican a producción económica
insertando productos que traerán
o progreso, cousa de europeus.
O director entende os romances
moi restrinxidos, asi, para romper as cadeas das que supostamente está preso o home verbo
da muller, apresenta ao seu. pro;, .
tagonista fazendo "escapad1llas
e mantendo relacións con outras
mulleres, próprio das relacións
ocidéntais. Todo moi europeu en
Africa. A muller protagonis~,
que casou crendo consegmr
unha situación estável, apesar de
ter mediado o matrimónio polos
cartos mosquea-se e renúncia ª
un ho:ne que ere ter propriedade
sobre a muller e ser livre para
estar con outras, tras separar-se
resolve, após un períódo de reflexión, compartir aventuras con
outro home (Robert Redford),
outra história onde .a muller protagonista (Meryl Streep) pede-lle
que case con ela, argumentando
que quer posuir un só home P~ª
ela, todo un romance tradicional.
tá.'1
A protagonista, · na sua es : .
cia DO continente n((grO, contraJ
unha doenza que só é tratável na
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Eu~opa; alí supon-se q~e ~ colonización non leva, hosp1ta1s, ~en
scolas mas non e este o motivo
eolo q~e esta ml:lller decide por
pnha escola, pots fruto da sua ·
~oenza fica estéril ~ s~i a interiorización do protec1omsmo branco ela cura e gosta de que os
newos vaian á escol~ e aprendan , por supo~to subtil ~ ro:r;n~
tícamente (as imax.es as1 o md1can) o alfabet? ~nglés, ª.saber,
en Quenia .e~st1an e existen o
suahili, o kik~m e o kamba, menor que segmr selvax.~s ou sen
cultura ... europea, ensmar-lle os
~alores que acomp~an a toda
· colonización e agresión a outra
cultura.
Apresenta o romance idílico
(non para min, m~s para os burgueses si) unha Africa encantadoramente negra, onde os encantadores/as son os brancos que
disfrutan de todo e os n~gros que
disfrutan vendo aos brancos .
Todo un cóctel de amor, colonialismo á inglesa, negros servindo, iso si, con guantes brancas e cenas de amor nas alturas,
tod~ moi branco e moi europeu.
Quénia supoºrtou unha das
grandes colonizacións, en resposta a esa agresión destacou a
fonnación dun movimento de libertación nacionalista chamadoMau-Mau, calificado de "Terrorista contra a ocupación branca".
Havia que ver quen son os terroristas, e quen seguen a ser.
Un romance despótico ante os
negros, nun país colonízado,
onde os protagonistas do romance fan uso bulrón dos diálogos
cos negros, non é un romance
encantador, todo o contrário. O
triste é que mais dun espectador/
a gostaria de estar nos seus papeis de protagonistas nun romance adornado de escravismo.
Non remato sen clizer que é
certo que a película canta con
imaxes preciosas (non se lle
pode pedir menos a unha superprodución onde todo son cartas
e posibilidades), a fotografia e a
cor destacan sobradamente.
O momento cultural que nos
toca viver, caracteriza-se, entre
outras causas, pola maior valoración das formas e imax.es que
polo contido.
XAVJER CASTELLANOS

i!levisión

Pouca
comemora9om
do Estatuto
do 1936

O último capítulo do Entre nós
f?i bastante melhor que os antenores, mas um tema como o do
Estatuto do 36 nom e pode de pachar num tempo tam curto,
cando semelha que coll?eza a er

'interesante o debate, candó este
sugire novas preguntas e respos- .
tas, remata. Um tema como o do
Estatuto do 36 pede mais du_m
programa; que seria o jeito de
sacar a novas persoas, novas
maneiras dé focar os problemas.
No programa citado o papel jo- .
gado polo nacionalismo apenas
se comezou á tratar, as tensións
' internas no P.G. pola entrada na
Frente Popular 'comentounas
J.R. Barreiro de pasada, e así
múltiples causas até chegar ao
mesmo nome do país, porque
Galiza no 36 e Galicia no 86,
porque no artigo 2° de esse. estatuto falava-se já da Galiza nom
incluída nas províncias de Javier
de Burgos e hoje em dia essa
Galiza nom existe (essa divisóm ·
provincial está constitucionalizada com· muita maior rigidez que
·a das próprias comunidades autónomas), etc. etc.
O programa "A Trabe de
Ouro" trabe sostido nas rejas e
fortes colunas do bom facer e do
trabalho está dedicando uns programas á Literatura galega e á
guerra civil, fazendo um programa muito aceitável, as imagens
que acompanha, paga a pena
olhá-las senda umha das formas
mais originais e melhores de comemorar o estatuto do 36, o estatuto do Partido Galeguista e da
Frente Popular, (lamentavelmente no resto da casa pouco se
está fazendo) estou seguro polo
que até agora levamos visto que
nom han de defraudar, esta mes-·
ma semana foi excelente. Freixanes enche a pantalha, e Luisa
venha a namoriscar aos espectadores co seu engado.
Hai com Galicia de noite,
porqué será que o público lembra tanto a Gayoso, qué está facendo-o muito bem no Entre
Nós e a Mª José Goyanes. Gerardo Rodríguez é um optimista
histórico cheio de desejos de
bem facer as causas (a sua especializayom na rádio pesa-lhe
muito), eu recomendo-lhe um
pouco de realismo histórico a
ver se se corrige ou remata por
facer-se a ideia de que nom por
deijar de sair na "tele" nom tem
porque ser umha persoa menos
capaz ou imposibilitada para facer um bom trabalho na rádio,
onde por certo parece ser que
anda facendo-o. Que dizer da
Terra e o Mar, melhor calar que
nom seria nada bom, e a ver se
outro dia analisamos polo miudo
que pas a com istes programas
que coxeam que mete medo, e
a i rematam polo menos com
um bom cax:ato para andar algo
melhor.
Em "Galiza no Cine" rematou
com grande exito O Gozos e as
Sombra , e e ta mesma emana
ternos o Bosco do Jobo, filme inzado da magia sotil de W. Fernández Flórez com um J. L. López Vázquez bordando o seu papel. A disfroitar.
O outro día no programa "Galiza no Cine" o guionista Fran- .
ci co Taxes falava do vídeo comunitário, e eu desde aqui apreyO que seria umha excelente idea

~ TVG lanza-se umha, espéde programa de vídeos; tanto
colegios, asociayóns culturais, ·
de. vecinhos ... que hoje 3isponhem desta ferramenta iriam participar nel. A TVG poderia incluso por límite a sua duragóm
e as vezes até ao tema, e de se- _
guro que teriamos um programa
valioso e de muita audiéncía, faria-se pált.ia e escala para um
bom futuro n.acional na comunicagóm audio-visual.
Falando do Tempo.
Hai uns días estava num bar
dum lugar atuido- 'de homes e
. fume e de pronto na pantalha
saiu o home do tempo, Santiago
Pemán, e fixo-se um. silencio religioso. Santiago Pernán cada
día que passa ganha em soltura
e fai-no melhor, mas nurn país
como este onde tem tanto peso
as actividades primárias, onde
grande parte da popula~Ó!Il vive
no meio dos campos · nom se
<leve dar o tempo como na TVE,
para "urbanistas", cümpre algo
mais. Os espectadores do . ba,r
querem causas como: A Lua que
ternos·, se convém agora semear
.ou face-lo mais adiante e que, se
já vai o tempo da seiturá ou
compre deixar madurecer algo
mais o pam nas prazas, os distintos climas diste país plural e
diverso. É dicer nom só querem
saber se poderarn ou nom ir as
praias. O tempo neste país é muí
importante, e de seguro que
Santiago Peman pode fate-lo
·mtüto bem.
Reniatou a Volta Ciclista a
Ourense, o texto lido ·que acompanhava as imagens é o dum jornal impresso, nom visual; algo
tam formoso como umha corrida ciclista se a voz nom vai com o
que se está olhando, se nom se
jungue ao esforzo ·do deportista
perde grande parte da sua beleza
-e da sua forza visual. A melhorar que deseguida ternos a Volta
Ciclista á Galiza.

que
ci~

Nota bene
O Luns día 16 de Junho repiteuse o capítulo · da série Benji
(muito agradável, e estupenda
para o público juvehil) que se
emitira o Lúns día 9. E isso cando nom hai ningúm tipo de ex'plicayóm ou aclara~óm chamase descontrol, e pouco apreyo _ao
res~itável público. Se a-empresa quere facer repetiyóns recornendo-lhe leades umha entrevista con J .M. Gorordo director da
EITB num jornal vasco, creio
lembrar que era o Egin e a política deles ao respeito.

.
mus1ca

que a cñatividade está condicionada polo entorno, quer dici'r, o
qrre faga un galega por exemplo
vai ter un carácter próprio. En
Galiza hai actualnlenté , vários
grupos perfeitamente definidos e
delimitados, que estamos a trab~ar codo con codo; un.s dedicanse á laboura que podemos
considerar ·de . museu (recoller,
investigar) e outros, apoiándonos nisto tentamos de ev9lucio_nar."
Isto di Xosé Manuel, un dos
componentes do fato "Muxicas"
. xunto a Moxenas, Manolo "Rin_R in", Liño e Xosé Anxo; eles taméil parecen asumir o paso dQ
tempo.
'
.-O que fan os actuais grupos
de folle é seguir unha evolución
que o tempo e o público dirá se
é ou non correcta; quizá escapen
da tradición máis pura, posibelrnente por vívi:i:en nun mundo
mercantilista que ten a venda do
produto como primeira premisa.
Mentres vaian diferenciándose
os uns dos outros está ben, o
. problema será cando empecen a
soar igual entre eles . .
-A vista do uso que se fai
da gaita· ás veces como instrumento de concerto peiisades que
varia -0 plantexamento a respeito
de grupos como o vaso?
--Curiosamente o tratamento
é o mesmo; non existe unha di- ferenciación clara entre os grupos de f~sta e/ou dé concerto.
Quiza sexa debido a unha falta
de clarificación a respeito das
funcións. que poda cumprir. No
_ naso caso estamos a traballar fiasicamente en concertos, agardamas en breve poder tocar en-festas; parece que a xente é recelosa a chamamos', será_que pensan
que a calidade ten précios desorbitados ou simplesmente que
non nos coñecen.
-Até que punto se pode con"siderar a gaita un instrumento
galego?
-Penso que é un_erro enorme
identificar .a gaita como instrumento arquetípico galego; nen
sequer en Portugal, qµe o ternos
ao lado, falan delá. como gaita
galega, a nosa é gaita de. foles.
Isto tamén acontece coas castañolas ao seren localizadas en
-1i Andalucía, cando en Galiza tamén as tivemos. Poden ser con..,
secuéncias da incomunicación
cultural.
-Ou sexa que se confJima o
tamén tópico da música como
linguaxe universal:..
-Ben... no naso país hai

C.B.A.

,

Quinteto
Tradicional
·Muxicas
"-Penso que a música tradicional non está toda escrita; coido

O Grupo "Muxicas" no V Festival
Folclórico de Inverno .

fandangos, xotas, mesmo foxtrots. ,: universal é aiñda que con
peculiaridades próprias, que
marcan as _pautas. diferenciadqras; cada povo aporta a sua eséncia en calquer fenómeno cultural,.senón seríamos todos iguais.
· O Quinteto Tradicional Muxi. . cas xurde no ano 1978; desde
entón veñen combinando os traballos de investigación e criación, espallado entre outros
meios através de tres discos.
Desde hai catro anos veñen organizando en Vigo o "Festival
Folclórico de Inverno". Recente. mente participaron nunha borne. naxe colectiva a Avelino Cachafeiro.
-Avelino en vida foi un mito;·
acadou a maior popularidade e
de súpeto deixou de . to.car por
motivos persoais. Dos gaiteiros
de Soutelo . de Montes queda o
testemuño dos ·se'us discos,: que
acadaron tanta sona no seu tempo como poden tela Milladoiro
na actualidade; eles fornn os
portadores duns resultados qu,e
viñan xestándose desde tempo
atras, por outra banda aperfeizoaron. a técnica existente até
entón.
-Que vos parece o _ensino da
gáita no 1Conservatório
-O lugar más ax.eitado ·é aantiga Escala de Artes e Oficios, porque o seu uso responde
certame_nte a estas características. Nen o gaiteiro é un músico
encorsetado, nen a gaita un instrumento evolucionado como o
son o piano, violiño, etc ... Un
bon gaiteiro non é o que toca
ben senón o que fai soar ben o
instrumento.
Quen non tiveron a s'orte de
velos tocar en ·directo . poden recorrer ao disco para comprobaren a sua éalidade; duas grabacións LP que forman o· seu novo
álbum son o ponto de referéncia
máis inmediato. . -Ven sendo o resultado dos
nosos anos de trabailo, da nosa
evolución; segue unha · orde:
princípia polo máis sinxelo seguindo logo con criacións basea-.
das nos dados que nos lega a tradición; en total son vintecatro temas, nel tentamos mostrár que
formacións tradicionais como a
nosa serven para manter unha
· evolución na música galega que
vai un pouco máis .aló do acadado até agora neste _particular.
-E en todo esto que . ten que
ver o contexto ambiental, a paisaxe por'exemplo? .
- Home, nós somos a representación urbana da música tradicional; somos conscientes do
meio no que vivimos ; non so- .
mos alleos aos atascos de tránsito ... Iiótase unha diferéncia nisto
da música tradicionall entre os
grupos- do rural e os do meio urbán, non sei se isto será petcep- tíbel ao público.
Rematamos convindo en que
o "respeitábel" encóntrase como
un pouco despistado diante dun
valeiro informativo oeste eido
que contrasta co abondoso panorama de grupos como "MuxiXOAN M. ESTEVEZ
cas".
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Trave~o·é

1.agré

u vin a luz en Traveso (Castrelo de Miño).
unha·
morea de piñeiros arredor de catro casas. Nascin, como
quen di, cos dentes entre os carqueixos, un 23 de Febreiro de 1964.
Sen que ninguén me perguntase P,u xéronme de nome Etelvino
Gonzalez Espir;leira.
·
Fillo de labregos emigra11tes na Suíza e na Alemaña. Pasei a
miña. nenez cos. avós. Aos doce naos fun para o s~minário menór
de Ourense, ali estiven. dous longos anos.
·
· Son debuxante, caricaturista e pintor. Un pouco poeta e moi
soñador e tamén moi labrego.
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ESPECIAL EE UU • CANADA
MARROCOS ................. :..... 15 dias,..26.700
PARIS-PAISES BAIXOS ..... 15 dias, 26.900
ITALIA ................ ., ................ 15 dias, 29.900
CENTROEUROPA ~ .............. 17 días, 32.900
GRAN ITALIA _..................... 21 dfas, 37.400
DUAS ALEMANAS ............ 41 días, 39.400
ATENAS (avión) ..................... 7 dias, 4.800
PAISES DO ESTE ............... 28 dias, 49.900
INGLATERRA-GALES.
ESCOCIA ............................. 21 di as, 47.900

CORONA NÓRDICAFIORDOS NORUEGO$ ...... 21 días, 51.900
IUGOSLAVIA-GRECIATUROUIA. ............................ 21 dias, 65.900
RUSIA-P. DO ESTE .......... :. 26 dias, 78.500
CABO NORDE-LAPONIA ... 31 días, 78.500
PORTUGAL-GALIZA .......... 11 días, 16.900

• lnclue: transporte en autocares de luxo, estáncia en campings, visita·s panorámicas á cidade, guia acompañante,
seguro de viaxe,etcétera.
·
·
.
• Importante: Nalgunhas das rotas incluese a viaxe en avión, ferry ou tren, aloxamento en hoteis (En Rusia pensión
completa)
·
• Saidas: Xuño, Xullo, Agosto e Setembro

Solicite follet~ informativo
Nº 296 /- 3 DE XULLO / 1986

VOS ESPECIAi$·;·
n:
LONDRES
e L PALMAS .. IDA 11.000 INTA.

15 DIAS

•_.ltinerári~:

New York, Boston, Washington, Niagara,
Prttsburgh, Montreal,·Toronto, Otawa.
• lnclue: avión, ida e volta, circuito en autocar, estánéia
en moteis e residéncias, guia acompañante, visitas,
etc...
'
• Saidas: 20 de Xullo e 3, 11 e 17 de Agosto. ·
• Précio por.persoa: 134.900 Ptas.

AVION, IDA: 5.750 Ptas.
SAIDA: 28 DE XULLO
Vó extra, 6 de Xullo, i/vta. 26.250
Só ida: 16.000 - Tasas: 750 Pta.
Outros destiños: Amsterdam, El Cairo, estambul,
caracas, Bogotá, Rio, B. Aires, Montevideo, Bang-.
kok, Taipei, Tokyo, Sidney, manila.
lnclue !VA

e
e
e
e
e
e

ATENAS... ...
RQMA ....... _
TUNEZ......... .
N. YORK ....... ICA 50.000
CHiCAGO .....• l'JA 45.000
L ANGELES IOA 60.000
• TORONTO ·:..
89 500
• s. CHILE.. .... 1gA 10!>°S<JIJ
e Ll~A ............ 1 ,\
e OEUtl .......... IDA 52.
e BOMBAY......

·ooo

35 .500
_1~~· '.l'
1 A. ~·!XXI

'tvtA· n ·:-,oa

UV · ;nnn
l/VTA. 7~.uuu
;{'{TA. 1 5·000
INT i< . ,,o.000

!

uvl.<\ i;·o.ooo
11vrJ, !'.11).XI;
l/\'f :' 88.5<:..i

UV',

·"'·

;in •oo
...

VIAXES ZEPPELIN S.A~ (Gat 740)
Costan.illa de Los AngeJes 15 - 28013 MADRID
TeÍfs.: (91) 2483071 - 2'488419 - 2477419
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AXIRDA
[Verb~

cruzadas

HORIZONTAIS
aquelas co_
usas
1 -Lanib"etadas,
agradál:ieis
ao paladar. 2.-Disposición regular das cpusas. O ~ct9
de narnor~r. 3.-Simbolo qu!m1co do 1n910 . •~on par,a a saud~.
Contraccion. Con a . 4.-:--Tecido. Rille cos. dent~s. En latm Paz.
5- Ao rev~s. fa1 __eco, repite un
son. Ringleira!. ?hnamento. Nos
coches - esp~no1s. 6. -U.n . ~os
moitos cond1~entos cul1nanos .
Instituto da Lingua Gal~ga . 7.Xeito de vendaxe . Ant1gamente
era 0 soberano da Rúsia. Utilizará,
manipulará. 8. -EstEada _en!,re casas. A metade. ~os Envio~ . Embarcación manna_. 9. -Partido político español. D1se das mulleres
ue non eren en nengun deus.
~ersoaxe da televisiva série Dallas 10.-Dividen en anacos. Ao
revés en relixión chama-se-lle asi
á prÓibición de . algo. 11 .-Provean de instrumentos de defensa
ou ataque. Propensa a enganarse.
VERTICAIS_
.
.
1.-Liorta, l1da, nxa. Port? no te1to. que se ergue. nun piso p9ra
comunicar co fa19c;jo. 2. -Dise
dos que son repet1~1vos e monótonos. erguer. subir ~lgo. 3. -0
Real Decr.eto. abreviadamente.
Anima. estimula, alenta. Nas em-

(ven da páxina 24)

sas) un criterio revisionista
nos puntos que nos pareza
preciso. E verfas derradeiramente que nos non somos
tan inxenuos como ti te permites supoñer (supoñer, posta que non falas sen informarte), e sabemos o que damos o que recibimos. Cando
non o soupemos foi cando
axudamos sen querelo aos
que despois habían de ser os
nosos máis grandes nemigos, com o sucedería que
agora tivesemos a candidez
de apoial os, segón a tua proposta, a unha revisión na que
(¡ademira o esquecimento de
que das probas1) un dos puntos que queren revisar, e s~
non recatan de o anunciar
aos catro ventes, é o réxime
de autonomías, le non precisamente para favorecernos
como podes supoñer!
Velahí, se non houbese cen
mil máis, un argumento contundente pra xustificar, ben
xustificar, a oportunidade e
acertos d-ise acorde da nosa
IV Asambreia.
¿Significa iso que obramos
ao dictado das esquerdas de
Madrid? Só pode afirmalo
quen descoñeza -e ti non
podes, ou non debes descoñecelo- que os promotores

XOSE M. ALDEA

B R I
COPRODUCCIONS
DO CENTRO DRAMATICO
GALEGO

barcacións de Rumania. 4.-Partes nas que se apoian os móbeis.
Pronome ¡:>e¡soal. Preposición.
5.-,--Vogal. Ria Suízo afluinte do
Ar. En t~rmos. militares, dise da
xente d1sposta para relevar un
posta. 6.-0 caso é, ir " .... " . Conxunción, tampouco. 7.-Facer liñas. O froito da vide . Un. 8.Dono e señor. lnterxección equiv9lente a "Aqui está" . Ponto cardinal. 9. -Nota musical. Pau co
que se xoga á billarda . Nos coches burgaleses. 10.-Caixa de
madeira grande e con tapa . Sebo
dos animais, plural. 11 ...:_o conxunto da soá do parco. Artéria
que sai do corazón .

do movimento republicán galego, antes de que fixesen ren
en Madrid, fumos nós. E somos nós tamén, como ti sabes de sobra, os que nos
apuñemos a direición madrileña en todo: o caso do Seminario, que tan extraviado ía
por ise camiño, pode falar
con elocuencia de abondo.
Tede vos conta de non persistir en tal erro, que de nós por
ista banda non hai que ocu:parse .
Feitas istas aclaracións,
restame só decirche que cada
un responderá dos seus feítos, e nós estamos tranquilos.
Abonda pra ben da Terra que
todos os reali.cemos con patriotismo.
Polo demáis, non seremos
nós os que quebren a unidade espritual con ningunha
deslealtade
causa nin con
agravio ning~n a vós; mái_s
compre que t1 e os que te sigan meditedes ben se, pra
evitar que nos non vexamos
na precisión, non será mellor
que en vez de vos arreciar facendo acusacións inxustas teñades o valor de declarar o
voso problema íntimo, e a
vosa posición conseguinte,
sen rodeos.
Como de cote, apertas do
teu irmán na Patria.

a

O Centro , Dramático Galego.
ven de decidir os acordos de
coprodución con compañias
privadas para a temporada
1986.
As compañías e espectáculos
son:
·
Teatro ltaca, de Santiago de
Compostela, "Os fantastickos",
esJ:>ectáculo musical con libreto
de Tom Jones e música de Ha·rvey Schmidt.
. Compañia O Moucho Clerc,
"Da Vinci levaba razón", de Rola nd _To por.
.
Teatro de monicreques Cachirulor "Don Gaiteros , escrito
por KuKas.
Os espectáculos de produción própria serán "O enfermo
imaxmário", de Moliére, en
versión de Manuel Guede e diríxido por Eduardo Alonso e "A
noite vai coma un río", de Alva. ro Cunqueiro, dirixido por Xu:..
lío Lagó.

1
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A REVISTA COLOQUIO
LETRAS E O CENTENARIO
0 E MANUEL BANDEIRA
Em - ~dii;áq da Funda~áo Gul-·
b;nk1an fo1 ag_ora distnbuído o
n 91 da Revista Colóquio/Le~rr,;, referent~ ao mes de Maio
~ tn:l'_lo, qµe mclue um n(lcleo
e ~ 1 i:ic.o novos colaboradores.
D 0 1919a flélo escritor e poeta
av1d. Mourá-Ferreira, a Ret sta dedica a sua primeira parBean~º. Centeliário . de Manuel
as eira, abordando alguns
f Pectos da obra desse magní~g~ ~oetla brasileiroi com artiOut e,, edo lvo ("A Licáo do
ono ); de lvan Junq1:1eir!l

vr 0

("Bandeira, urna consciencia
poética"); de Lúcia Helena
("Manuel Bandeira e o lirismo
de "Libertinagem"); e incluindo ainda urna Carta Inédita de
Manuel Bandeira, apresentada
por Edson Nery da Fonseca, carta que se reveste do maior
interesse biográfico.
A revista insere depois as rú bricas ENSAIO, com um artigo·
de Mário Vieira de Carvalho so- ·
bre "E~a de Oueiroz e a ópera
no século XIX em Portugal" e
outro original de Fernando Al varenga sobre "A lrracionalidade ~ossível em José Rég_io;
POESIA --com poemas de Eugén io de Andrade, António Ramos Rosa, Oiga Savary ·Fernando Guimarae~ José Bento
e Al Berto; um CuNTO de Maria Ondina Braga, com o título
"A Visáo"; NOTAS E COMENTARIOS, com colabor~ao de
Maria de Lourdes tselchior
(Tres Antologias da poesia de
Jorge de Sena); de Bella Jozef
("A Maturidade de um fazer
poético"); de António Guerreiro ("O texto nómada de Maria
Gabriela Lhansol"); e de Duarte
lvo Cruz ("No Centenário de
Ramada Curto"). A Revista inclue ainda a seccao "Livros sobre a Mesa, com colaborai;áo
de Alvaro Salema e luís Fagundes Duarte; as Recensóes Críticas, abrangendo a Literatura
Portuguesa,. a Literatura Angolana e a Literatura Brasile1ra,
com a colaboracáo de inúmeros críticos de renome nas letras, concluindo-se· com urna
Nota sobre as Publicacóes do
Centro Cultural Portugues de
~aris e ;;i seci;áo "Notas em
Transito".
·
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1
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5 septembro
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PARA MAIOR INFORMACidN CHAMAR AO
TELÉFONO

EXPQSICION DE
ANTONIO BUENO

35:01.39 (Preguntar por Francisco Suárez)

António Bueno naceu en Madrid no 1956. A sua obra foto- .
gráfica ten J:>ercorrido cidades
ae dentro e fóra do Estado es.· P.añol, e xa estivera en Galiza
(Vigo) durante a primeira Fotobienal como participante en
mesas redondas. É profesor de
fotografía na Faculdade de Belas Artes de Madrid.
A sua obra · gráfica reflexa a
situación fronteira en que se
acha, dacabalo entre a pintura
e a fotografía.
,
Pendura a sua obra na Sáa
Os Peiraos até o 20 de Xullo
(Vigo-Praza da Constitución·

14-1°)

AXUDA A CONSTRUIR A
NO V A·

N I C AR AGUA

SEGUNDO CRUCEIRO DA
MOCIDADE POLA PAZ
Quince horas en barco pelas Rias Baixas.

Exposición de

Sábado 5 de Xullo 1986

Tokio en Orballo
Até odia 15 de Xullo expón To- ·
kio no puo"Orballo", que está
na rúa .Cuba 5 de Vigo.
Tokio é mais ben coñecido
polos seus debuxos de humor
e historietas publicadas nas xóvenes revistas e faniines,- tamén polas tiras publicadas en
periódicos,
agora
pendura
unha série de ilustracións a cor
de temas moi variados, asi
como na técnica empregada.
Podes miralas ao mesmo
tempo que tomas algo ou les
unha das moitas historietas do
mesmo autor que por ali hai. ·

CORCUBION NA
GUERRA DA
INDEPENDENCIA
O libro publicado polo Concello
de Corcubión é a tradución dun
extracto do "Fragments of Vo- yages and Travels" de Basll
Hall, onde narran as circunstáncias do asédio francés durante
a guerra contra a invasión francesa no 1808. Está traducido e
introducido por Amalia Salvado López quen di que " a nosa
tradución segue estrictamente
o texto, sen inclinacións críticas
e sí obxectivamente. En todo
momento tentamos amosá-la
obra desde .o ponto de vista
que o escribir perfilou."
Pódese conseguir en librarias
ou pedirse directamente ao
concello editor.

~glífico

G

N I

exposicióJÍs

publicacións

Durante várias semanas do ano
p~sado, en Compostela, os escritores Miguel Anxo Fernán
Vello e Francisco Pillado Mayor
mantiveron unha série de extensas conversas con Ricardo
Carballo Calero, conversas das
que naceu este libro. Editado
por Sotelo Blanco o libro convértese, a un tempo nun importante documento biográfico
de)oda unha xeneración, adema1s de coñecer as valoracións
,que un dos seus máis activos
protagonistas fai daquel tempo
pasado e tamén do actual presente.
'Ylagnlficamente presentado
o libro conta. cunha 1mQortante
ecscolma fotográfica de Carballo
al~ro ademáis de tomas acefectuadas por Moncho
ama.

NUIHT

1

1

CONVERSAS EN
COMPOSTELA CON
CARBALLO CALERO

. A2ot23

Unión da Mocidade Galega (U .M.G.). convoca á xuventude galega, a
participa-r neste segundo Cruceiro, que pretende ser un acto mais de
luita e festa, de combate de alegria, PORQUE OS XOVENS GALEGOS
ESTAMOS DECIDIDAMENTE POLA PAZ, pola soberan ia nacional para
Gal iza, e contra da OTAN, e · a iastalación de bases militares na nosa
nacióro. E como non, para sumar a voz, o esforzó , e o entusiasmo da
mocidade comunista, ao das clases populares galegas, cara a este
novo 25 de Xullo, dia da nosa pátria .
·
r\

e

PROGRAMA
10,00h.·Saida do porto de Vigo.
10,20h.-Moaña. Recollida dos participantes do Morrazo.
12,00h.·llla de Ons. Visita e praia.
13,30h.·Saida de Ons.
15,30h.-Rianxo. Acto no monumento a
Daniel Castelao.
16,30h.·Saida de Rianxo.
17,30h.Camb'ados. Recepción na Casa
do Concello ao Comité Nacional da
U.M.G.
18,30h.·Saida de Cambados.
, 22,30h .·Chegada a lilas Cíes.Festa rachada remate segundo Cruceiro.
00,00h.·Saida das Cies.
00,45h.·Chegada a Moaña.
01,ClOh.·Chegada a Vigo.
-No barco haverá várias actuacións.
Servicio de bar, con bocatas e empanada. Disco-bar. E sala de video.

-O préciq do billete é de 1.500.-?ts.
Mércao canto antes, só collemos 350
persoas. ·
NON QUEDES FORA!

-Se queres información sobre Campings ou hospedaxe5, tanto no Morrazo
como en Vigo podes-te pór en contacto
coa sede da U.M.G. en Vigo, teléfono
(986) 470118.

A GRAN AVENTURAI

ÑY]

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

Martfn Coutinho en busca do sol
e moito mais
(que unha novela de aventuras):
e a gran aventura do
home
en busca de si mesmo.

X.G.G.

TREBOADA

M. Quintáñs Suárez

EL CORREO GALLEGO

-Foi alguér_) coritigo

SOLUCIÓN AO Nº ANTERIOR
Bebe máis da conta.
(be be mais D, a, conta)

Un singular volu;;e dentro
· da nosa literatura. ,
X. ·González Gómez
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Alexandre··Bóveda
Isa a.e,
Ferrín,
Tafall
MANUEL RIVAS

...

....

•,

Se tivese que imaxinar o artigo
máis triste esta noite seda ese no
que Ferrín bate contra Isaac,
como se un Artur asetara no corazón dun Merlín. Escribiré un exer'cicio impúdico, e eu non debo
ocultar que estes dous homes son
duas das persoas que máis merecen ser amadas na . Galicia de
hoxe, tan sobrada de persoeiros e
persoeiriños, t an falta de fidalgos
de esprito. Escribir ten tamén a
avantaxe de poder meterse onde
non te chaman . E a iso vou , a met erme onde posibelmente non me
chaman.
- Ferrín arrem ete conbtra Isaac
Díaz Pardo pala indicativa semblanza que este fixo · de -8ibiano
Fernández Osorio-Tafall, poucos
días antes de que un avión o devolvese á patria do que foi arrincado violentamente hai cincuenta
anós. Tafall era presidente do Comité Central da Autonomía de Galicia no 1.936, ocupou pastos de
grande respon~abilidade no exército da República e, xa no exilio,
foi un prestixioso funcionario das
Nacións Unidas. Algúns s~biamos
da súa existencia gracias precisa-·mente a Isaac, xa que esa memo_ria, como' outras . moitas, fóranos
sustraída, e non só polo, franquismo. ·outros moitos galegas tiveron primeira e feliz noticia de Tafall con motivo da sua presencia,
chea de dignidade, nos actos conwmorativos do plebiscito do 28
de Xuño do 1.936.
Isaac mantén a interesante tese
de que no momento no que se
· inicia o proceso estatutario en Galicia puido representar o pap_el de
garante da lexitimidade da autQnomía do 36, traxicamente frustrada, de xeito parecido ao representado por Tarradellas e Leizaola
en Catalunya e Euskadi. É unha
tese discutible pero en absoluto
despreciable, tendo en canta sobretodo como vai de torta o arado
da nosa historia contemporanea.
Tafall pertencia a Esquerda Republicana, forza maioritaria en Galicia .e eixo fundamental do Frente
Popular. Tafall e Bóveda foron
considerados no seu momento os
principais artífices do estatuto fi- · nalemnte plebscitado. Os dous foron obxecto dunh·a multitudinaria
homenaxe en Pontevedra, días
despois da Asamblea Galega de
Municipios, .feito recollido no especial que sobre Castelao e Bóveda publicou recentemente ·A
NOSA TERRA.
Ferríri quéixase de que, para
reivindicar a Tafall, Isaac chama
umequetrefes" aos nacionalistas.
Non comparto esa lectura. Senón
me equivoco aos que Isaac chama
mequetrefes é. aos qúe, considerándose testaferros .dos galeguismo -ocultaron a existéncia de Tafall e aos moitos outros Bibianos,,
que foron violentamente ·ciscados
da nosa históra, da nosa tolleita
memoria. Polo demáis non· é xus~
to que a tinta queime as poucas
arbrE?S novas qu~ nos quedan.

Resposta a Filgueira Val\rerde cando a escisión
.da Dereita Galeguista
Rec611emos. un _documento
· pertencente ao Arquivo do Partido
Galeguista que reproduciu Xavier
Castro en "O galeguismo na
encrucillada republicana". A carta
é resposta a unha anterior de
Filgueira ao Secr~tário do PG,
Gómez Román, expando os
mothros da sua baixa e a formación
de "Direita Galeguista".
Posteriormente, e en ·contestación
aos ataques persoais inflixidos na
prensa a Filguefra, Bóveda saiu ao
paso nas páxinas de A NOSA
TERRA cun artigo titulado
"Filgueira Valverde e Nós", no
que, _e ntre outras causas, afirmaba:
"O feito .de que Filgueira teña
deixado 'de pertescer ás nasas filas
endexamáis pode xustificar o naso
silenzo -o meu polo ·menosante tales ataques inxustificados
(... ) Se agora Filgueira entende que
o seu posta non está á nosa veira e
decidiu arredarse das nasas fias,
¿por qué han parecernos que o
~ui.an propásitos ruins e con qué
loxica e dereito poderemos admitir
que se censure a sua obra· que
ternos reputado deica agora de
boa no orde patriótico (... ) Pola
mif.ía .parte asegúrovos que a mifia
pluma enmudecerá antes de
escribir un agravio para os que
foron irmáns no Partido e o siguen
senda na causa sagrci da nasa
· Terra". )

Cádiz, a 10 d_e maio de 1935
D. Xosé Filg_ueira Valverde - Pontevedra
(Galiza) .
Ou~rido Filgueira: ·
_ Tiña· novas da túa carta; máis non a coñecía íntegra. Agora acabo de a recibir de
Gómez Román e, pasto que está escrita .
para a Historia, considero preciso poñerlle po1a parte qúe me toca algúns comen_tarios, coa claridade e lealtade que ti sabes que eu emprego sempre.
Empezarei por confesarche que me produxo lamentable impresión. Nin reflexa o
que me dixeras n-aquela conversa que tivemos na túa casa cando f_ün a t e visitare
a túa volta de Madrid nin en verdade é
dina de ti. Cerebral · e · ch ea de tópicos e
lu~ares comúns, esplicables no vul~o
mais non en ti. Así resu lta que, pra xust1ficares unha decisión que pudo ser nat uralísima e respetable, t es de ·constru ir todo
un rosario de sofismas e ate de acusacións inxustas. Non me ser.á difícil· demostrarche canto fica dita, seguindo pu nto ·p ar punto a túa carta.
Nego -en primeiro termo que o teu proceder seña o que mellar correspondía aos
deberes políticos que invocas. Xa cho dixen n'aquela conversa e díxeno sempre :
a vasa abriga era traballa r dentro do Par, tido. Antre o teu proceder e o de Ot~ro
(inda que Otero tivera decidido sair do
Partido) eu preferirei sempre o d'il: tratando p(imeiro de convencer ao Grupo de
óurense e acudindo despóis, en representación minoritaria . pra convencer a
Asambreia; a luz do naso Pobo e moti- vando que se aclarasen posicións e fixasen ideias, das que ti ao parecer ngn quixeche enterarte; porque eu, que estou
máis lonxe e non tiven posibilidade de
asistir a Asambreia, puden informarme
dél as.
Só así é posible que afjrmes que se ratificaron "antre os derradeiros acordes da
xuntanza posicións contrarias ao senso
espiritl,Jal da figura mesma de Otero".
¿9ueres sinale.rme un só d'isés acordes?
Un ;xiquera contrario as esencias cristiáns
ou nazónalistas. Ao que se non accedeu
foi a facer certas de_claracións que tam. pouco se quixe.ron facer ca11d~ ,se aprobou o naso ·programa (do que t1 es un dos
autores) e se constituiu o naso Partido.
- Máis o respeto e a outura con que se fa loü nos debates ¿teñen algo que envexar ~
as intervencións que no 1931 tiveran en
Pontevedra Tobío, Alonso Ríos, o mesmo
Picallo, Tano e Purá? ¿Por qué agora desaprobas o que d'aquela, exposto incruso
com máis ru_deza. por Alonso, aprobache?

Oue r:ion ~steñas conforme co a táitica
do Partido, ~ outro C!Jntar. Outro cantar
do que t?m~n hé!be~1a qu~ _falar moito
Porqu_e e1qu1 .ª t~a mxust1c1a chega ao
agravio, n-aquil parr~fo ~n que (sen meditar. as ve:rb~s e con l1>~e1reza grande, despo1s d_e invitarnos a ler os teus traballos)
nos d1~ -repara be~- que case todo 0
que ;ios , _levam<?,s fe1t~ . no arde político
no') e ma1s que desterndo calco da ideolox1a do Heraldo _de_ Madrid". E isto, se
non fose un agrav10_1n~l;!Sto, pouco meditado e ate unha_ m1gu1~? pedante, sería
algo que renuncio a cal1f1ca r! porque non
quera responder a un agravio con outro
Mais deix~rr:ios isto a vexa mos a custión
da no~a ta1t1ca nos seus aspeitos fundamenta1s.
Certo que o Partido t ivo no 1934 dous
camiños : neutralidade nas loitas da política . hespañola, ou inclin ación a un dos
bandos. Eu fun dos que deica principios
do 1933 pensaron que a neutralidade podía ser efi caz pa ra os nasos fins. Desenganei me cando repare i na realidade e nos
resultados, cada data piares, de dous
anos de- esforzos fo rmidables. Como as
loitas da po lítica hespa ñol a se ventilan tamén na Ga liza (real idade que non queríamos ver ), toda a nasa enorme campaña
de dous anos sirveu pra que d-ela se
aproveitasen as dereitas contra dos homes da Rep úbl ica, pra seren despois os
Alexandre Bóveda
nasos piares nemigos e -o que ainda é
piar- os nem igos má is encarnizados de
Gal iza e do seu Est atuto, causa que non
Non. N-isto non poderás conve nce r aos
compre demost rar. O malo foi que nos
que como eu coñecemos a pequena his- decatásemos d-ista g ran verdade dematoria do naso Partido en tódolos seus desiado t arde; eu, po lo menos. A necesidatalles. Porque certamente non tes razón.
de, po is, de sair do naso aillamento estaNa nasa IV Asambre ia, o Partido, no arde
ba clara . E, ao establecer unha intelixendoutriñal e de principios foi absolutamencia, prefe ri r aos elementos da esquerda
te fidél ao convenio que determiñou (coa
non t iña dú bida ; porque iles (dígase o
túa aprobación) o seu nacimento e d9
que queira ) posibilitaro n as autonomías
que era punto .básico a neutralidade no
concederon a de Cataluña , estaban en carelixioso e na custión marxismo-antimamiño de conceder a das Vascongadas e
. rxismo, que todos coñviñemos non podía
terían concedido a nasa se nós, con máis
aplicarse a Galiza na forma en que xa esesperencia da política e máis senso praititaba de moda pala Europa adiante e que
co, en vez de at acar aos republicáns (con
pouco tempo "despóis importaron as degrande cont enta mento das dereitas, as
reitas hespañolas. lsto pode descoñecelo,
que fa cíam os un gran servicio, sen o queou esguencelo, outro; ti, non .
rer) houberamos tratado co-iles de outro
Xa f1ca dita, en t roques, que a túa posmodo. DI esto quen ti vo a máisíma res·
t ura parecíame nat ural se na ca rta repet iponsa bil idade d'a quil intre por sere dses sinxelamente o que a m in me dixeras.
aqu eia S. Xeral do Partido; máis a min
Se -agora creedes que os tempos demannon m e doi recoñecer os meus erros.
dan unha política na que non debe falla r
Po is ben : iste criterio foi o que preval~
a afirmació n das esencias ·crist iáns, a
ceu, non so agora senón xa na Asambre1a
vasa adhesión a Roma, etc. está ben. Eu
de Ou re nse e tamén na extraordinaria de
-que non comparto isa posició n, porqu e
Sant iago, en setembro xa do 1933, a que
coela aplicada ao terreo pol íti co tiñ a que
t i - qu e eu lem bre- un dos reparos que
romperse fa talment e a uni dade do naso
puxeche foi que ni n9uén se lembrase d~
Partido- com prendo isa vasa inquedanpropoñerte pra candidato. causa que e~t1za, que é a m esma qu e prend eu en certos
mabas (i'eu tamén) que tiñas merec1d?
seito res int eleit uás de varios países preodábond o polos teus servicios, indiscut1cupados ante os grandes progresos do
bres, ca usa do Partido .
material ismo marxista e do positivi smo
Di scre par d-isa táitica ¿xus~ifica a .n:iarfilosófico.
ch a do Partid o? Non. Poderia xust1f1car
Pro isa e causa moi distint a d-ise soño
como ao com enzo dixen , que ergueses
de que falas agora e que non quixech e
noblem ente bandeira co ntra d'ela no seo
defender dende vai · case dous anos nin
do Pa rtido const itu índote en reserva nas páxinas de A NOSA TERRA, nin nas
como fixo Ote ro, e co m o se fai en tódolos
xuntanzas do Grupo de Pontevedra, nin
Partidos serios motorizados por un
nas nasas ·Asambreias. Porque non terás
ideal- para o caso de qu e o Partido con· esquencido que o teu criterio ante a 111
siderase comen ente variala. ¿Queres deAsambreia -así como o de Bauza e ou cirme qué partido totalitario -no senso
tros- era o de que nos escindísemos en
en que o é o naso e nazonalista qu.e o
dúas bandas. ldeia contraria a que agora
precisase non acudíu a toda eras de alia.~
expós d-un partido "totalita·rio e nazonazas, as veces incruso con xentes das ma1s
l'ista non escindido por difrencias de creapostas doutriñas?
.
dos sociás". Isa era ·p recisamente o no so,
Xa ves como non tes razón nin pola
calquera que fose a súa táitica. 1-está clabanda da doutriña nin pala .da taítica pra
ro que non somos nós os que fallan ao
xustificar o teu arredamento e os. teus
convenio fundacional e as provocan. Ben
inopinados ataques, e cómo é pena~so
sei que ti ao falar de partido totalitario reconstruir sistemas sofísticos pra xust1f1car
fíreste ao contido doutriñal e confesional;
- posicións falsas. O téu prob_ler:i,a de con:
mais así é como non se poderá endexacencia é outra causa· a conv1cc1on, espod
máis evítar as "escisións por diferencias
ta o ano pasado de' que a esc~s i ó n po e
de credos sociás". A túa contradicción sifavorecer a Causa galega, tamen . T~d o o
nala un camiño xa ensaiado baixo os ausdemáis co,n que ve§ agora, non. S~ e para
picios de Roma, ·cos pésimos froitos que
xustificar que ise partido de de_re1tas ~~~
a mes·ma Iglesia está colleitando, inda
anuncias naza "sen aquel ~nce19 de libnque aparentemente figura o contrario,
ración" ao que non renunc1ou nin renu
pala Europa'adiante.
ciará o naso ... entón, pase.
.
r
Dixeras que seguías pensando como no
Se te deses o traballo de ~~querir a pªG0
pasado ano e non habería -repito- que
ta dirixida a l.R. comprobar!as que ·cia:
decir ren, porque eu sei que vos empulaendexamais hipotecou a sua p~ersoali ..
ba á -elo pensar que así facíades un ben a
de e significado e se quixeses ler,o man~
nasa Terra. Mais agora colócaste nunha
festa da IV Asambr_eia verías tamen q ~·~u
posición falsa, en contradicción incluso
nosa posición tocante a reforma co ~s 1de
·coa túa conducta anterior. 1-eu dígoche
cional nin é a que ti dís nm nos pnv~os
que non sei a qué pode obedecer isa;
manter no intre oportuno (que estim aunda
mas que, como ves, carece de lóxica, inda
que non é iste, pra facerlle por ~eg no·
que poid~ses maxinar o contrario estravegada o XO!=JO as dereitas. nem1ga 5
viádo- n-isa maraña de razonamentos con ·
(pasa á páxina 231
que pretendes xustifica!o.
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