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os bancos 
·gañan cada vez 
máis 
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editorial ·<. 

As· ·circunstántias ·do Di.a· da·. Pátri·a· 
Un dos trunfos do novo nacionalismo, 
rexurdido con forza · a partir dos anos 
setenta, é, sen dúbida, a sólida introdu
ción alcanzada entre os sectores máis 

·dinámi~os da sociedade ~alega por 
unha data patriótica e re1vindicativé! 
como o 25 de Xullo, onde non só se fai 
bandeira das reivindicacións do mo
mento, senón que se pon o énfase .no 
traballo de coesión e fortale"Cimento da 

portánci¡;i tanto maior canto os sectores 
• que trata de representar · non teñen as 

vantaxes que derivarian de estar incar
dir:iados no arco do poder ou de res
ponder a estamentos e persoas con po
der per~oal proprio. 

españoia. A leitura clara deste acoilteci
mento fíxoa o mesmo F. Rodríguez na 
sua intervención final no xuício: como 
se pode soster unha condena asi, can-

identidade nacional. · 

. do importantes direitos legalmente re
coñecidos,· como o "direito ao trabal1o, · 
a lei de topónimos, etc., son flagrante
mente incumpridos todos os dias. 

Desta importáncia derívase a afirma
ción, tan repetida como certa, .de que a 
movilización· de Compostela· é un ter
mómetro da situación pola que atrave
sa o nacionalismo. lsto é ási, ademais, 
porque, de sempre, as forzas próprias 
do noso país negáronse a aceitar como 
únicos baremos de medición os que 
utiliza o poder foráneo. De tal xeito que, 
incluso despois duns resultados eleito
rais nada óptimos, non pode soar nen . 
a desculpa nen a demagóxia o dicer 
que o nacionalismo.con máis ou menos ·· 
votos mantén uriha preséncia ~ocial 
viva e notábel, tanto desde o ponto de 
vista da militáncia como da acción. lm-

No Dia da Pátria deste ano concorren 
ademais, circunstáncias que veñen con
tradicer contundentemente aos a9orei-· 
ros da inecesariedade do nacionalismo, 
én clara ·confusión dos· seus desexos 
coa' realidade: A senténcia do Tribunal 
Constitucional sobre o . deber .de ' falar 
galega sitúanos ·no mesmo ponto que 
xa estábamos: o galega é 4n líng1Ja se
cundária e a constitución só pode con·
sagrar unha língua oficial: o castellano, 

· en correspóndencia coa idea "indiscutí
bel" dá España Únitária. Asi de v~lló é 

· o . discurso gue nos trai ·esta senténcia, 
máis paradoxico en quen se empeñan 
en autocalificarse de "modernizado
res". 

O outro feíto notório 'é a petición fis
. cal de sete anos de . pr:isión maior para 
o 'lider nacionalista Francisco Rodrí

' guez, acu.sado de in.xúrias á bandeira 

Os feítos teñen tamén outro motivo 
esclarecedor: o acoso non é arbitrário, 
no simbólico e no prático apóntase a 
unha peza motriz do nacionalismo. Im
plícitamente significa o recoñecimento 
da lucidez e do perigo que supoñen os 
ideais nacionalistas. · . 

Este Dia -da Pátria trai por último un 
importante recordatório: hai cincuenta 
anos que comezou a represión que le
vou ás cunetas nos primeiros meses a 
11.000 vidas que máis esperanza po
dian dar a este país. En Gahza non lem
bramos unha guerra, lembramos unha 
lon_ga etapa -no 65 morreu o derradei
ro guerrilleiro- onde a dignidade e a 
intelixéncia foron encerradas entre os 
balados dos cemitérios. 

(cartas 
A SENTENCIA 
DO TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
"Nós, si, atinamos a ver unha 
estreita te/ación antre o senti
mentb da patria e o am'or as 
língoas nacionaes, porque 
aquel que despreza o idioma 
do seu país é, realmente, un 
"impatnota" ". · 

(CASTELAO-Sempre en Ga
liza, sen purgacións lingüísti
cas do orixina/}. 

" .. . considerar o problema l.in
güístico· do noso país como un 
problema colectivo e non indi
vidual. .. isto é, unha alternati
va ... destinada á nasa socieda
de... () ... (partir) da constata
ción irrebatíbe~ de que quen 
está subordinado, reprimido e 
en perigo é o noso i~ioma ... " · 

{f'reliminares da PROPOSl
CION DE LE/ PARA A NOR
MALIZACIÓN DO IDIOMA GA
LEGO, apresentada no Parla
mento Galega polos Deputa-

. dos ·Nacionalistas na pasada 
lexislatura) 

Unha vez. máis os galegos e ga
legas vimos de contemplar un 
espectáculo que poderia ser ca
lificado de bochornoso. E atnda 
·se poderia dicer · máis · pois re
sulta que agora o enfrentamen- . 
to non se produce entre duas 
ou máis posturas ideoloxica
mente ·apostas no seu cern·e, 
senón entre aqueles que, her
deiros dunha tradición de 
~'doma e castración", tentaron 
recompor un estado presunta
mente solidário sobre as bases 
do desprécio e o asoballamen
to. E resulta . que agora, eles 
mesmos caen na sua própria 
rede, na rede que lles tenderon 
aos que prometian liberdade e 
xustiza. E como resultado final 

· do seu , proxecto; pariron a 
Constitución Española de 1978 
baixo o amparo da cal -se tortu
ra, reprime e reconverte . 

Pero por muito que ·eles di
gan, falen, asobé!llen e fagan 
calar, por muita televisión que 

·eles-manexen desde Madrid ou 
desde Santiago, . por muita 
prensa que utilicen, do .que non 
son eles ·capaces é de acalar as 
contradicións que o seu siste-. 
ma trai . consigo, e . que neste 
caso son o sinal que transmite 
a inadecuación dunha estrutu
ra colonial · nunha nación s.ub"" 
desenvolvida. Asi, son capaces 
de · declarar inconstitucional 
a·lgo que eles· mesmos artella
ron .baixo o sustento da sua 
constituzón: xa nirÍguén se 
abraiará se un dia destes de.cla-

. ran inconstitucional a própria 
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constituzón, e non é un ?<<?9º 
de palabras. 

Di a "carta. magna" española 
no sei.J artículo 3, "

1

0 castelán é 
a língua española oficial do Es-

, t~do. Todos os· españois(?)" te
ñén o deber de coñecé-la e o 
direito c;fe a usar"; cómo é po
sível que haxa que ter o deber 
de usar unha língua que non é 
a própria? Como que non é a 
própria? -replicaría o Trrbunal 
Constitucional. Pois vai-.no mi- . 
rar no Estatuto (artículo 5°): A 
língua própria de· Gal iza é o ga-
lega: . 

Pois non, resulta que non. 
Oue os galegos e galegas te
rnos o deber (dentro da .sua le
galid.ade) de coñecer o espa
ñol, a língua de fóra, quer dicer 
a extrahxeira, pero non a nosa, 
a ~única nosa, o galego. (Ainda 
que os que .lle fan o xogo qui
tando comunicados en nome 
da Cul'tura Galega, como o me., 
tementodo Sixto Seco digan 
que aqui non pasa nada pois 
persiste o deber moral. No seu 
caso foi mellor que tivese dita 
imoralf 

En todo caso o que se fai ver , 
é que nen eles mesmos se po
ñen de acordono que tan e so
bretodo poñen en· ridículo o 
seu . próprio sistema descentra
lizador-c;olonizador no que pre-

. suntamente cada Parlamentiño 
autónomo seria a expresión da 
soberania · popular, pero claro 
é, sen pasar-se. E sobretodo re
sulta evidente -que os Direitos 
Nacionais de Galiza ven-se ou
travolta violados ·polo estado 
opresor-. Eles mesmos están asi 
dando a resposta: A Solución, 

· Soberania Nacional. 
Eles, con ·diferente disf9rce 

pero coas mesmas· fauces, de
clararon. ilegal un deber inelu
dível para calquer galega ou 
galega con conciéncia esclare
cido-a de tal. Era unha frase de
masiada atrevida para unha lei 
modesta e pouco pretenciosa . . 
Unha l_ei pouco normalizadora 
para unha nación ·moi desnor
malizada. E se isto non fose 
asi, o conflito non se teria pro
ducido, non se d;Brian estes es
pectáculos bochornosos. 

·A BRUTAL 
HUMANIDADE DO . 
SR. FREIXANES 

G.C. 

Debia estar curado de espanto 
pero non me dá a cabeza para 
tanto. Só quera aclarar aos po
síbeis espectadores de "A Tra
be de Ouro", emitida. o martes 
dia 8 de Xullo do 1986, que 

contra o que ali afirmou o seu 
presentador e director Vítor 
Freixanes, non estiven invitado 
a participar no debate ese dia 
co señor. Al"onsó Monte.ro. Só 
recebin aviso dun traballador 
do programa para grabar no· 
Hotel Compostela unha inter
vención dun minuto a respeito 
do tema lingüístico do libro do 
señor Alonso Montero ou de 
calquer aspecto con el relacio
nado. Deixando aparte a total 
informalidade e case má edu
cación do método, eu respostei 
que estaba disposto . a partici
par no programa debate co se
ñor Alonso, ou con quen fose, 
sobre ese libro. Que en todo 
c·aso- o fito. tora unha conflitivi
dade social e ideolóxica sobre 
ese tema por aqueles anos, 
que non -.podia aparecer de . 
comparsa sen poder ·participar 
no diálogo. Resulta que agora 
se lle insinua ao teleespectador 
que hai un convidado de pleno 
direito que se nega a participar . 

Deica cando van certos pro
gres manipular a información 
co agrado das empresas para, 
non xa ocultar determinados 
posicionamentos nacionalistas, 
senón amosar, ainda enriba, un 
aceno de honestidade e gale
guismo? Fagan o que desexen, 
pero non mintan, ou polo me
nos deixen en paz os nomes 
dos que non tacemos de fonta
nei ros do poder. 

FRANCISCO RODRTGUEZ 

EN PE, SEMPRE 
Si, meus camaradas, esta é a 
"Terra .do proseguir e non dar 
nada". E . Novoneyra non irá 
nunca do ·Caurel a Compostela 
por terras liberadas. Pero "a 
forza do nóso amor. non pode 
ser inútil", ·igual· que non foron 
inúteis o amor· e o traballo ·de · 
Castelao, de Bóveda, de Casal 
e de toda aquela xente que loi
toa por unha Galiza soberana. 
Por iso debemos seguir en pé, · 
sempre. 

Nós non necesitamos gañar 
batallas eleiforais para viver. 
Son outros os que necesitan os 

. votos para existir, porque sen 
representación institucional de
saparecerian do mapa político. 
O que precisamos nós .é unha 
grande forteza ideolóxica, sa
ber o que queremos, sabe.r que 
o vento ·da história está da 
riosa-~da e saber que as cau~ 
sas pelas que o nacionalismo 
galega non avanza eleitoral
mente non ~on . outras que a fa:.. 

lla de conciencia nacionalista 
no povo galega, o analfabetis
mo político dunha gran parte 
da sociedade, a hostilidade dos 
meios de comunicación, o 
pragmatismo da xente, o pre
suposto económico das cam
pañas e incluso o papel que 
cumpre o PSG-EG, que non é 
outro que frear o avance do na
cionalismo real. Enfin, ternos 
que ter sempre moi presente 
q~e ucase nunca un país colo
nial precisado dun proceso re
volucionário elexeu en vota
cións de democrácia burguesa 
aos seus máis afervoados loita
dores, aos seus mais lúcidos 
organizadores, aos seus autér:i
ticos líderes", e isto díxoo o 
profesor Beiras e pódeo com
probar calquera se bota unha 
ollada aos resultados das elei
cións en Galiza, aos políticos 
que entran no Congreso e aos 
que endexamais saen deputa
dos. 

Tampouco debemos esque
cer que a importáncia do BNG 
non se pode valorar en absolu
to polos resultados eleitorais. 
Isa seria iqual que valorar unha 
obra literaria polo número de 
exemplares vendidos. O BNG 
hai que valoralo palas SUéJS te
ses, polas suas inumerábeis 
loitas políticas na defensa das 
clases populares e dos direitos 
da nación galega, pola sua fun
ción de vangarda no presente 
momento histórico. O BNG é o 
corazón e o cerebro de Galiza. 
E o BNG triunfará politicamen
te, ainda que perdamo.s todas 
as batallas eleitorais. O BNG xa 
está a triunfar, pois o pouco 
que se fixo por Galiza é froito 
dos soños e do traballo do mo-: 
vimento nacionalista. Ou é que 
alguén pensa qüe·haberia hoxe 
Parlamento autonómico, televi
sión galega ou asignaturas en • 
galego sen o labor dos gale
guistas da preguerra e das mu
lleres e dos homes que milita
mos no .Bloqüe Nacionalista 
Galega? Non, sen nós, sen a 
preséncia do nacionalismo na 
história contemporánea de Ga-

· 1iza. Tagen Ata nen sequer se
ria na ·actualidade unha "nacio
nalidade histórica". E está claro 
que sen ·a nosa loita este vello 
país chamado Galiza non será · 
nunca unha nación soberana e 
socialista, una pátria ceibe e 
popular. Non o esquezamos. 

Compañeiras e .. compañei
ros: adiante co varal! 

MANUEL LOPEZ í=oxo 
(Ortigueira) 
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ROSAUA 
EN XAPONES 
Estimado señor: 

Quero informarlhe o meu tra
balho que eu tenho traducido o 
fragmento da poesfa de "Canta
res Gallegos" por Resalía de Cas: 
tro. "A Poesia do Mundo" (Seka1 
no Shi, en xaponés) Ed. Taishu
kan, Tóquio, Decembro 1~85. . 

No pasado ano Rosaliano fo1 
boa ocasión de conheceren a Ga
liza para os hispanistas no Xa
pón. Desexo continuar a ent~n
der as Letras Galegas en ~ap~n: 

Hoxe A NOSA TERRA e a un1-
ca font~ informe de Galiza. 

Grácias todos! 
TAKEKAZU ASAKA 

(Tóquio Xapón) 
(N. da R.:Mantense a grafía do texto 
tal como chegou a nós) 

FE DE ERRA TAS 

A fotografia que figuraba 
na portada do número ant~ 
rior foi realizada na parro- · 
quia de Requeixo (Chant~
da}, e corresponde ª'? cole
xio eleitoral de Reque1xo. . 
. ' o autor da foto é Alfonso 
' Eyré 
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lsto -si 
qúe é un atraco 
A Qesar .ou, ' Qrecisamente, -
grácias á crise, os bancos 
cada vez gañan máis 
Durante o ano 1985 as entidades financeiras (Bancos
Caixas) obtiveron uns beneficios totais de 307.000 · 
millóns de pesetas. Da magnitude das cifras podemos 
deducir que baixo o goberno "socialista" a banca está 
atravesando, en termos absolutos e relativos, os anos 
máis dourados da sua de por si dourada história. 
Curiosamente contrastan estes récords coa aguda 
crise económica que pesa sobre a sociedade 
capita lista. Crise que obriga ás rendas de traballo a 
reduci r o seu poder adquisitivo, segundo datos 
oficiais - os reais son bastantes superiores- en 1982 
un 1,5%, no 1983 o 0,3%, e en. 1984 o 3,9%; mentres 
tanto os aumentos constantes dos beneficios 
bancários sitúanse nos mesmos anos entre o 25/30%. 

O sector financie iro español foi 
o mais dinámico e o mellar 
soubo adaptarse e aproveitarse 
da crise; ben é verdade que al
guns bancos sofreron nos seus 
balances as suas dentadas, 
pero tamén é verdade que as 
dificuldades bancárias o foron 
no seu 100% orixinadas por 
unha má xestión dos seus exe
cutivos, xamais porque o sec
tor estivese en si mesmo en 
perigo. 

A banca é a que manda 
Como é posíbel conquerir isto? 
Antes de entrar na diseizón dos 
mecanismos que empregan as 
entidades financeiras para se 
apropiaren de semellante cifra 
de plusvalias, haberá que dicer 
primeiro que o marco xurídico
político en que se desenv.olve 
a actividade bancária nunca foi 
mais propício para o seu de
senrolo que o do goberno so
cialdemócrata que nos toca so
frer, nen con Franco, nen con 
UCD explotaban mellar. Non 
debemos esquecer, nen perder 
de vista, que o PSOE pode ga
ñar as eleicións, controlar ab
solutamente o Parlamento, e 
formar goberno, pero isto non 
quer dicer que teña o Poder do 
Estado. O PODER con maiúscu
las no Estado español deténta
no e exérceno os poderes fi 
nancei ros. O seu ~ran poderio 
económico posibilita que poda 
promocionar Partidos que lles 
son beneficiosos, non foi ca
sual que o sector máis belixe
rante contra UCD fose a banca; 
xa cumprira o seu papel e ago
ra correspondía facer o cám
~io. os poderes financeiros 
rmovilizan os sindicatos, etc. 
etc. Eles presionan, influen, 
promocionan, son o PODER, o 
único, o auténtico, o verdadei
ro poder. 

Oue mecanismo utilizan as 
entidades financeiras para con
querir tan alta porcentaxe de 
benefícios? Son variados e 
converxentes, somente citarei 
alguns: 

De donde tiran a cantidade 
de tallada máis grahde e subs
tanciosa é do diferencial custes 
de Pasivo -cobro de Activos. 
Así, a . redución dos custes de 
Pasivo nos últimos anos foi 
brutal. Aproveitando a conxun-

. tu ~a de que a inflacíón está "re
lativamente" controlada, os 
bancos estiveron levando a ter
mo unha rebaixa sostida da re
numer~ción dos depósitos dos 
seus clientes. Vg.: Nun millón 
de pesetas, que hai tres ou ca
tro anos se chegou a pagar da 

arde do 12/13%, hoxe os inte
reses pagados apenas chegan 
ao 9%, catro pontos de diferen
cial no mellar dos casos, men
tres que os tipos de interés que 
cobran palas suas operacións 
de Activo (crédito e emprésti
mos) non só non foi reducido 
senón que alguns bancos apli
caron un pequeno reponte nos 
últimos meses. Asi emprésti
mos e créditos mantéñense 
para o gran púb,lico na banda 
do 22/23%, ou sexa a diferén
cia entre os costes de Pasivo e 
o cobro de Activos pode che
gar á cifra de 14 puntos, sen 
dubidar máis a máis alta de Eu
ropa. Un verdadeiro atraco le
gal coa anuéncia e o visto bon 
dun goberno pretendidamente 
progresista e de esquerdas. 

A brutal redución do capítulo 
de gastos xerais inclu ído~ os 
gastos de persoal, é outro me
canismo e non o menos impor
tante en que basean os seus in
xentes benefícios. O peso rela
tivo das nóminas nos custes de 
trasformación vense reducindo 
cada ano en porcentaxes cons
tantes; os traballadores bancá
rios poden dar fe da rebaixa do 
poder adquisitivo do seu salá
rio, mentre ollan como os divi
dendos aos accionistas crecen 
constantemente. Engadamos a 
isto o espftito cicateiro e cutre 
con que os bancos e as caixas 
aplican esta política reducionis
ta. Bancos hai que controlan o 
número mensual de impresos 
gastados, reducen ao mínimo 
imprecindíb~I os artículos de 
hixiene e limpeza, e vixilan es
crupulosamente o uso qae se 
fai do teléfono e da enerxia 
eléctrica até límites vergoñen
tos. As anédotas neste aparta
do son lexión, un exemplo: 

A tacañeria dos ricos 

A un dos bancos de primeira 
fila na praza de Vigo, acabaron
selle os abonarés de cantas co
rrentes; pediron_ impresos á 
sua central e foilles enviada 
unha remesa deles, pero ... en 
catalán. Requeriron exptica
cións e contestóuselles que 
usasen eses xa que en Catalu
ña sobraban e non era cuestión 

' de facer outros novas. O pri.
meiró dia que se puxeron ao · 
público foron tantas e tan subi
das de tono as protestas dos 
clientes, con amenazas de can
celación de cantas, que abriga
ron á dirección a retirar os im
presos aceleradamente. · 

O sistema de explotación fi
nancieiro compleméntase de 
várias fontes, unha delas é a 

ceiras están levando a bon fin 
· a aplicación das novas tecnolo
xias á. prática bancária. · Con 
efeito, sen recorrer a fórmu.las 
traumáticas que violenten en 
demasía á opinión pública, ~s
tase leva.ndo a termo ·ún acele
rado proceso de axu§te laboral 
á baixa, e de control inquisito
rial á alza dos traballadores 
bancários como non se ten 
producido xamais, As medidas 
son tan ladinas e cínicas e os 
métodos tan manipuladores e 
xesuíticos que a sociedade 
apenas se decata. Poi a via dos · 
feitos consumados están con
querindo un dos seus obxecti
vos, co silénci'o cómplice dal
guns sindicatos estatalistas: 
substituir o traballo manual -
potencialmente conflitivo- po
los novas sistemas informáti
.cos, rriáis mánexábles e menos 
custosos. O se CP-lema poderia 
ser "poña un chip na sua nómi
na" O tailorismo cibernético é 
a nova forma de apropiación 
da plusvalía aos traballadores 
bancáriós; é cada vez máis cre
cente o grau de dependéncia 
da telemática, cada dia que 
pasa o bancário integrase máis 
na cadea, .senón da de monta
xe si da electrónica. Cada vez 
máis o seu traballo automátiza
se, os tempos mortos concretí
zanse, a actividade contrólase, 
as tarefas márcanse, os díxitos 
cóntanse, os erros ·cuantifícan
se e a velocidade de produción 
médese en tempos cada vez 
máis curtos a fin de facer máis 
rendábel o seu traballo . 

Xa ·a meados dos anos 70 al
guns bancos iniciaron un ,pro
ceso de descentralización pro
dutiva para alixeirar os seus 
custes de transformación. Asi 
utilizan cada vez máis o merca
do secundário de traballo, 

~ unha série de actividades que 
~ desenrolan traballadores ban
~ cários, por exemplo segurida
·~ -de, limpeza, transportes de fon-
E dos, de valixas, correspondén
a; cia, empaquetado de moedas, 
0 preparación do pilletaxe, inclu-

~A~Ba_n_c_a_e_s_ü_a_t_ra_v_e_~_n_d_o_p_o_r_u_n_d_o_s_m~~-,o-r~~~m-o-~~n·~~s~~~~-a~hi-~-ó-~-~-. -no~n SO a mareaxe en certo~video-
así o resto da sociedade terminais son agora efectuados , 

rebaixa -pequena en termos 
relativos pero importantes en 
cantidade global- dos coefi
cientes de investimento obri
gatório,·o que lles permite libe
rar miles de millóns para dedí
calos a investimentos máis 
produtivos, como poden ser a 
financiación do déficit público 
via obrigacións do estado, pa
garés, etc. substancialmente 
remunerados, 'con desgrava
ción e enriba sen custes adicio
nais de transformación. A recu
peración de forte cantidade de 
créditos morosos e a disminu-

- ción das cantidades dedicadas 
a saneamento por mor do re
lanzamento económico do últi
mo ano, asi como o bon ano da 
bolsa de valores contrib-uie en 
boa medida ao incremento de 
beneficios pola via das comi
sións de compra venda de títu
los, sen contar coa especula
ción pura e simples que os 
bancos, através das suas socie
dades in:termedárias, realizan. 

Engádamos -a introdución pau
latina do cobro de servícios; se 

Incremento . 
ANO Nº Oficinas Nº Oficinas 

,, 

1975 7.569 -
1976 9.093 1.524 
1977 10.205 , . , , 2 

1978 11.095 890 
1979 - 12.235 1.140 
1980 13.223 988 
1981 14.290 1.067 
1982 15.374 1.084 
1983 16.046 672 

I• 

1-984 16.399 353 . 

1985 l i 16.572 173 
-

é verdade que este capítulo 
non representa ün peso impor
tante na canta de perdas e Ga
náncias, é o início dunha políti
ca que tende a espallarse cada 
vez máis e que servirá tamén 
para facer medrar a bolsa da 
plusvalías. Os obxectivos que· 
se barallan nas reuniós directi
vas é o de cobrar o 100% dos 
servícios bancários nun prazo 
de 1/2 anos; o importe gfobal 
que isto reportaría é imposíbel 
de cuantificar, pero desde logo 
son vários miles de millóns de 
pesetas. 

Fastidiar mais, pero q1.1e 
se note menos 
A rebaixa dos custes de trans
formación e o incremento da 
produtividade é outro mecanis
mo que aceleradamente están 
tamén levando a cabo; para iso 
empregan dous métodos; a 
aplicación de novas tecnolo
xías e a descentralización pro
dutiva. Baixo a bandeira do 
progreso e da racionalidad.e 
científica, as entidades finan.:. 

Evolución · lnvestimento en 
Nº Traballadores novas tecnolOxias 

(en millóns) 
+ 14.064 -
+ 10.214 -
+ 6.009 3.608 
+ 4.536 4.031 
+ 3.608 

' 
5.368 

+ 892 7.269 
-3.044 10.195 
:_ 1.473 13.644 
- 3:566 . 19.601 
- 7.422 sen datos 
- 5.531 sen datos 

~ 

por traballadores contratados 
nas empresas da economía su
lagada, e por consiguente fóra 
do control.fiscal e da vix.iláncia 
sindical, o que lles permite 
unha red.ución substancial de 
custes a cámbio dunha agresi-
va explotación laboral e pode- _ 
ren asi ofrecer as entidades fi
nanceiras unha série de serví-
cios baratos e discilinados que 
reducen os seus custos de 
transformación. 

Pere a banca previsora non' 
se durme nos loureiros, xa es
tuda e planifica a longo prazo · 
a forma· de asegurar e incre
mentar a fonte dos seus benefi
cios; e asi está aceleradamente 
reducindo os seus riscos en né
gocfos de pouco futuro e invis
te naqueles sectores que lle 
merecen un máximo de ga.ran
tias para recuperar con u~ura 
os seus cartas. A diversifica
ción de riscos e ampliación da 
garna de produtos e servícios é 
a política comercial imediata e 
do futuro. A introdución no" 
sector de Seguros é un bon 
xeito de· oferecer novos serví
cios e diversificar riscos; a im
plantadón cos ·seguros de xu
bilación, aproveitando as no
vas interesadas polo goberno 
da quebra futura da S. Social, 
é un 11egócio redondo, por un 
lado captan · clientes para mor 
longo prazo e volume de diñei
ro a baixo précio que lles per
mite planificar a sua política 
comercial de forma sosegada e 
segura. A gama de novos pro
dutos -e servícios é crecente, 
cheques gasolina, tarxetas de 
crédito ... , leasing, seguros, 
etc.; é o método de enganchar 
novos clientes e por conse
guinte novas posibi.lidades de 
colocar os seus activos, que lle 
reportarán á sua vez incremen
to de benefícios. 

X.M. SALGADO 
Nº 297 ! 17 DE XULLO I 1986 



A inlportáncia política · 
dos médios de comunicación. 
A enorme importáncia 
política dos meios de . -
comunicación é xa algo 
evidente para todos. Esta 
xeralización, pola cal os 
meios pasan de ser unha 
cuestión máis a ter en 
conta polos políticos a 

A MANIPULACIÓN 
A realidade de hoxe desmin
te por completo os propósi
tos anunciados por Alfonso 
Guerra en Decembro de 1982 
cando, durante a toma de po
sesión dos novos cargos di
rectivos de TVE, anunciaba 
que este meio deixaria de ser · 
un instrumento de propagan
da. 

Era óbvio que as palabras 
do dirixente do PSOE non se 
ian cumprir. Antes- de nada 
porgue, como se recoñece en 
todas partes, exceptuand0 as 
Faculdades de.Ciencias de ln
formac.ión, os actos máis ou 
menos oficiais e as interven
cións de certo ·público incau
to, os meios de comunica
ción son, sobretodo, meios 
de distribución de ideas, ou 
sexa de propaganda; e iso 
nunha só dirección: de pro
P.rietário-emisor ~ ouvidos e 
ollos do público que, a estes 
efeitos, carece de _boca. O 
que xa non cabía esperar tan
to é que un coñecido xorna
lista, como Emílio Romero, ti
vese que dicer, referíndose á 
manipulación que sofrimos 
nos días prévios ªº referen
do-OTAN que "haberia qué 
se remontar ao xornalismo 
dos anos cuarenta para lem
'brar cenas como esa". 

A evidéncia, como sempre, 
non resto u hjpocresia á "eta- . 
se política". Así, o ministro 
Solana afirmaba poucos dias 
despois que "os españois 
non son tan manipulábeis 
como se pensa" e incluso 
que "a tv. estatal estivo máis 
proclive ao 'rion' que ao 'si"'. 

Semanas antes de comezar 
a última campaña eleitoral, 
xa a prensa informaba de 
que a "batalla" política, cos 
mundiais de por meio, ia dar
se . fundamentalmente nos 
meios de comunicación. 

A propag·anda dos podero
sos resulta en todo caso un 
fenómeno anunciado, e iso 
non lles preocupa, da mesma 
maneira que os directores d~ 
publicidade son conscientes 
de que todo o mundo sabe 
que o que din os seus anún
cios é mentira_ e de que non 
por iso deixan de surtir efec
to. 

O cal non impede que, ex
cepcionalmente, se orixinen 
algunhas protestas. Asi, por 
exemplo, o xa cesado direc
tor da TVE en Galiza, Orestes 
Vara, tivo que facer frente a 
unha asamblea· de traballa-. 
dores do próprio méio, des
pois de que nesta se denun
ciasen as discriminacións e 
falta de obxectividade habida 
neste centro durante as elei
cións autónómicas. 

Pola sua parte, o so~iólogo 
da .comunicación Vidal Be
neyto oferecíanos o dado de 
que o 60 por cento da totali
dade dos servícios informati
vos estaba ocupado por notí
cias que tiñan a sua orixe· r:io 
Xefe do Estado, Goberno e 
Xefes de Goberno, Parlamen
to, Administración, . partidos 
e sindicatos. Pero "a realida
de que nos propón a infor
mación - televisiva, · -di o 
mesmo autor- non só privi
léxia en extensión e duración 
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converterse nunha, ·' ~ 
variábel prioritária, ·pode 
facerse a partir · _ 
especialmente das 
experiéncias vividas _ 
durante o referendo sobre 
a OTAN, asi como durante 
o último proceso _ele'itoral. 

aos protagonistas do campo 
político institucional, que son 
unha exígua minoria en rela
ción con todos os outros ac
tores sociais posíbeis, senón 
que, conxuntamente cos 
axentes televisivos, son os 
únicos que teñen capacidade 
definidora e evaluativa, quer 
dicer, son os únicos lexitjma
dos, .en si e para si, tanto a 
respeito de. si mesmos como 
da realidade . que apresen
tan". Por non tala r da área 
dos conflitos: "os problemas 
aparecen só como antece
dentes, case pretextos, da 
sua solución". 

Neste séntido é bon escoi
tar ao fiscal Chamorro talan
do da auséncia de meios de 

· expresión de esquerda, <;:an
do sinala "non só se debe'es
coitar aos que cotizan en bol-
sa". ' 

A l~PORTANCIA 
Como xeral.ización pódese di
cer que a importáncia política 
dos meios de comunicación . 

. vai en aumento a causa da 
acentuación e aperfeizoa
mento da propaganda que 
difunden, pero fundamental
mente debido á importáncia 
cada vez maior dos próprios 
meios, até un nivel que os fai 
esenciais na sociedade ac
tual, especialmente a tv, 
meio exclusivo polo que re
ceben información o 85 por 
cento das · persoas e que · é 
ademais . o que goza dunha 
maior credibilidade. 

lsto proporciona incluso un 
novo' significado á política 
institucional. Pode dicerse 
que un debate parlamentário 

. Hai que matizar ainda que 
o maior retraso, á hora de 
récoñecer esta -
importá11cia, estivo máis 

·na esquerda real que nos 
detentadores do poder, 
dos cales non só hai que 
dicer que contan coa 

non televisado carece case 
de importánda; o cal ten a 
sua explicación fundamental 
fóra dos próprios meios. 
Como lembraba Cláudio L. 
Garrido en artículo publicado 
no nº 296 deste mesmo pe
riódico, o poder está cada 
vez menos en mans do lexis
lativo, situándonos cada vez 
máis nunha dinámica de 
toma exclusiva de decisións 
através do goberno, despois 
dun consenso aoque chegan 
as principais forzas da socie
dade. Daí que no parlamento 
predomine a posta en cena 
que logo devorarán os meios 
de comunicación. Nesta dó
brez política os meios xogan 
o papel fundamental de levar 
ao povo a comédia. 

Pero non só cabe talar da 
política .institucional: o mili
tante de esquerda vese abri
gado a depender moitas ve
ces da "boa vontade" do re
.dactor-xefe televisivo de tur
no para que a su_a manifesta
ción teña algun eco. 

Por que isto sucede a·si ex
plícao moi ben Santos Zun
zunegui, nun pequeno texto 
sobre a tv., editado poi~ re
vista "Contracampo": "Os 
Meios de Comunicación de 
Masas, -di-,- trazan dia a dia . 
( ... } un mapa a tamaño natu
ral da sociedade". Ainda que 
avisa. sobre que: "Non se 
debe confundir a- realidade 
c:o discursó ideolóxico da 
mesma". Trátase de "facer 
un censo completo da vida 
social ( ... ) para encaixalo 
dentro dos límites confortá
beis do melodrama". . 

A in romisión dos· meio.s 

maioria esmagante dos 
·meios, senón que neste 
caso gozaron tamén 
dunha maior reflexión e 
habilidade que lles 
permite encarar estes 
ános desde unha ·mellor 
posición. 

de comunicación na realida
de resalta ainda máis: "nen 

.· sequer, -di tamén Zunzune
gui- f~rá falta mirar poi~ 
fiestra o tempo que va1. 
Abondará con pulsar un bo
tón máxico do televisor para 
entrar en contacto coa verda
de electrónica". Hai quen, in
cluso, se atreve a aventurar 
que "quizá os sociólogos de
besen medir hoxe ao marxi-
nado ou ao disidente en ter
mos dunha máis ou menos 
escasa tasa de consumo tele
visivo". 

A ALTERNATIVA 
Que pode facer a esquerda 
ante tan clausurado panora
ma? Sobretodo ser conscien
te da importáncia que ten o 
tema e reflexionar sobre el, 
algo que non se pode dicer 
que xa estexa conseguido. 

Compr:e diferenciar des
pois dous aspectos a enfren
tar: primeiro, a parte cerimo
nial e simbólica que os meios 
intentan apresentarnos como 
"toda" a realidade. Desde o 
parlamento até a declaración 
do alcalde, pasando polo co
lóquio televisado poden ser 
interferidos desde _un ponto 

-de vista de esquerda, ben 
con argumentos que rachen 

. o siléncio e superen o papel 
outorgado aos comediantes, 
ben violentando os aspectos 
simbólico~ do ritual. Calque
ra das duas actuacións pon 
inevitabelmente á esquerda 
no candeleiro, pois se o po
der sempre busca o reflexo 
nos meios dos seus actos 
propagandísticos, os meios 
non teñen outra alternativa 
que recoller tamén as interfe
réncias, enganchados como 
están, non só pala sua pre
séncia física, senón pota di
námica mesma da notícia. 
Dase ademais o caso de que 
os media teñen, as veces, co
rrespondéncias políticas dife
rentes e o que a un non lle 
interesa, interésalle ao outro. 

E óbvio, sen embargo, que 
nengunha alternativa de es
querda que sexa tal, quer di
cer que aspire a constituirse 
en proxecto autónomo, pode 
c0nformarse coa protesta. 
Unha alternativa que hoxe 
teña aspiracións políticas de
beria ademais evitar que a 
realidade social -acabe por 
ser como os meios se empe
ñan en reflexar, polo menos 
nos seus aspedos ideolóxi
cos. Ten a· necesidade de em
pezar por construir, desde un 
princípio, unha outra realida
de e unha nova coesión so
cial, baseada~ no esencial, 
nos seus próprios critérios. 
Non pode actuar tan só teste
muñalmente, por moi ben di
rixidas que fosen as suas 
protestas, nen agardar á ·re
dención plena, para porse a 
c_onstruir. C~da pedra coloca
da, cada proxecto realizado 
con éxito será ·unha garantía· 
máis de existéncia doutra 
realidade, própria, á · marxe 
da que impón o poder utili
zando, entre outros instru
mentos, o espello deformado 
dos meios de comunicación. 

MANUEL VEIGA 

En base a antecedentes 
xa amnistiados 

Denegado .o 
p~rmiso de 
armas ao 
Secretário 
Xeral da 
INTG 
O Secretário Nacional da INTG 
deu a coñecer nun documento 
feíto público a sua denúncia 
potas "motivacións político 
sindicais" que concurriron na 
denegación dun permiso ·de ar
mas de caza ao seu Secretário 
Xeral, Xan Carballo, baseándo
se, entre out ros dados, no "ca
rácter agresivo" do peticioná
rio. 

A Comandáncia da Garda Ci
vil aporta como probas as de
tencións sofridas por Xan Car
ballo, unha delas ocorrida no 
1976 e polo tanto xa amnistia
da, motivada naquel entón 
pota sua afiliación sindical e 
partidária, entón i legais. 

O recurso de alzada prtesen
tado ante o Ministério do Inte
rior tamén foi resalto desfavo
rabelmente. Preséntase agora 
un recurso contencioso-admi
nistrativo "chamando a aten
ción sobre o informe da 611 
Comandáncia da Garda Civil 
que lago de enunciar unha sé
rie de detencións pola activida
de político-sindical, conclue 
manifestando a pouca afición 
ao deporte do so licitante asi 
como o carácter agresivo do 
mesmo" . 

A denegación do permiso a 
Xan Carballo, quen practica o 
deporte da caza desde hai máis 
de 15 anos, disfroitando das 
correspondentes licéncias, é 
criticada no recurso en base á 
"inadmisíbel concl usión de ca
rácter agresivo do mesmo, con 
base nas suas ideas políticas e 
sindicais " . 

O Secretariado Nacional da 
INTG denúncia por último "que 
se manteñan fichas policiais de 
carácter político como nos me
llores tempos do fascismo e se 
argumenten detencións amnis
tiadas e outras que non tiveron 
efecto a nivel xudicia l como fin 
para denegar a licéncia de 
caza" . 

1111 Cruceiro 
da mocedade 
pola paz" 
O Sábado 5 de Xullo t ivo lugar 
o "ti Cruceiro da Mocidade Ga
lega pala Paz". 

Organizado pola UMG, perta 
de douscentos mozos percorre
ron as· rias de Vigo, Pontevedra 
e Arousa nun acto festivo de 
caráter ecoloxista e pacifista. 

Os participantes tiveron a 
oportunidaqe de disfrutar, du
rante as aproximadas trece ~?
ras de travesía, da proxecc10~ 
de vários vídeos, música, serv1: 
cio de bar e disco-pub as1 
como da actuaci6n do grupo 
folk vig.ués "Armeghin". 

O barco realizou paradas en 
Moaña, llla de Ons e Rianxo, 
onde se lle oferendaron un~a.s 

· flores nun acto homenaxe, a fi-
gura de Castelao. · 

Tamén se lle ofereceron, nes; 
te caso pitidos € foguetazos, ª 
base militar do Barbanza ao pa
saren perta da mesma. 

Por último, atracous~ n.a.s 
titas Cies e, xa de-volta ª· noiti
ña preparouse unha queimada 
na' cu berta do barco, co~ cal to
dos os participante brindaron 
pota Paz e en contra das B~~e~ 
MHitares. · · 
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-Nas f:lUe se estuda a fu.sión entre ambos Rartidos 

Antes dO ·25 .de Xullo terminarán · 
as conversas entre o PSG-EG e O PCG 
Antes do 25. de Xullo terán ter
minado as conversas que o 
PSG-EG e máis o PCG están le- . 
vando a cabo para J)br~e de 
acordo na fusión de ambos 
partidos. lsto é polo menos o 
que pensan os seus líderes, so
bre todo Camilo Nogueira, que 
puxo Agosto como data tope 
para chegar a un acordo: 

En meios achegados a am- . 
bos partidos pénsase que asi e 
todo estas conversas teñen 
moi poucas probabilidades 
para chegar á unidade orgáni
ca. lsto débese, segundo as 
suas afirmacións, a que por un 
lado e por outro se manteñen 
os mesmos critérios básicos. 
Polo PSG-EG a non dependén
cia orgánica de nengun partido 
estatal e polo PCG a non des
vincualción total do PCE. Ainda 
asi en ambas formacións hai 
alguns partidários de chegar a 

unha entente que poderia ser 
unha espécie de. PSUG. 

Existen tamén outros secto
res, que despois das repetidas 
conversas que levaron a cabo . 
anos atrás as duas formacións, 
pensan que neste caso hai que 
conseguir' uns mínimos acor
dos, ·ainda que sexa de acción; 
extremo ao· que se opón t;:¡m~n 
un sector importante do PSG- -
EG. 

A desmostración deste extre
mo e o comunicado difundido 
polo PSG-EG no que se afirma
ba que estas conversas nada ti
ñan a ver coa Esquerda Unida. 
Irse de vacio esta vez, pensan 
alguns, seria cortar todas as 
posibilidades de futuro "m~ria
ge". 

Por outra banda nos . menti
dei ros políticos afirmase que 
estas novas conversas son 
unha op~ración política de ima
xe propiciada por Camilo No-

gueira · para aparecer como 
abandeirado da únid·ade, pero 
que o que intentan uns e ou
tros é atraerse ás suas formula- . 
cións políticas· e orgánicas a 
sectores da militáncia do outro 
partido que .poden estar procli: 
ves. "É unha operación de pes
ca", dicíanos un sindicalista 
próximo a PSG-EG. O $eu .al
cance real, !Jláis . al~ de suposi.: 
cións e especulacións, · sabera
se proximarnente. 

Ainda que despois de catro 
tentativas, que no comunicado 
final apareza a "imposibilidade 
real da unidade por mor das 
posicións organizativas. a nivel 
do estado" seria unha proba de 
que próximas conversas que 
pudese haber irian ser tomadas 
pola opinión pública como 
mero divertimento político. As 
ideas duns e outros a este res
peito tiveron tempo de madu
rar. A.E. 

A celebración do Dia da Pátria 
coa senténcia do Tribunal Constitucional· 
ao fondo 
A celebración do Dia da 
Pátria Galega de 1986 
está influída 
directamente polo fallo 
do Tribunal 
Constitucional sobre o 
deber de coñecer o 
galego. Ese-vai ser, a bon 
seguro, o principal leit 
motiv das consignas que 
se van corear eñ 
Compostela na mañá do 
25. Ainda asi, a 
poximidade das eleicións 
tamén condicionará a 
celebración da data máis 
significativa do 
calendário galego. 

"Somos unha nación; na sobe
rania está a solución " será o 
lema baixo o cal o BNG cele
brará o Día da Pátria Galega 
deste ano. Unha xornada rei
vindicativa que os da Frente 
Nacionalista convocan dunha 
maneira tradicional coa mani
festación que sai rá ás 12 da 
ma.ñ~ da Alameda e que con
clu1ra na Praza da Quintana. 
Pola tarde terá lugar tamén a 
festa na Carballeira de San 
Lourenzo coa intervención das 
organizacións nacionais e ex
tranxeiras invitadas, que, ainda 
sen confirmar. segundo mani
festou a ANT un portavoz do 
BNG, espérase que sexan as do 
arco anti i m~erialista que viñan 
concorrendo todos estes anos, 
desde a Frente de Liberación 
de Palestina ao MIR Chileno; 
desde HB ao PVP uruguaio. 

Nesta ocasión o dir~ito e o 
deber de usar o galego estará 
presente outravolta nas consig
nas do BNG como motivo pri
mordial. 

A·esta manifestatión asistirá 
tamén o MCG, que repartira 
P~rnfl etos facendo tamén ·refe
renda ao problema li'ngüístico. 

O Partido Galeguista, pola 
s~a banda, ainda non ten deci
di~o ~ ~ebido á crise interna, se 
as i ~~1ra ou non a esta manifes
t~? 10n, respondendo á invita-

. cion que lle fixb o BNG. 

1 Oue.n, si dicidiron apoiar a ce
ebrac1on frentista foron os sin-

. -
A xa habitual movilización matutina do 25 de Xullo en Compostela terá 
unha continuación lúdica e festiva na Festa da Carballeira de San Louren
zo. Merliño tamén asistirá. 

dicatos Comisións Labregas e 
INTG. Esta última central de
senrolar'á unha campaña pró
pria sob o lema de "Polo Plan 
Galego de Emprego e Pola Li
beración Naicional" .. 

Pola sua banda, a CXTG ain
da · non ten estudado nada a 
respeito do Dia da Pátria, se
gundo 1,m dos seus portavoces. 

O Partido Socialista Galego
Esquerda Galega celébrará en 
solitário este ano o 25 de Xullo 
cun mitin en Santo Domingo 
de Bon aval. O ·1ema ·escollido é 

- o de "Pola Soberania Nacional. 

Coñecer o Galegó é un deber". 
No mitin poden estar presen

tes dirixentes de partidoss dou
tras nacións do Estado, pois ce
lebrarán un encontro os días 
22, 23 e 24. 

Ademais dos actos antes re
señpdos, o Patronato Ro!?alia . 
de Castro fará a sua misa e a 
Fundación Castelao' unha 
ofrenda floral. O ·Presidente da 
Xunta tamén _está a preparar a 
·sua mensaxe, debaténdose en
tre as dúbidas de facer un dis
curso -"duro", .con mención ao . 
problema lingüístico . ou · un 
"merendiñas" para sair · do 
paso_. A. EVRE . 

Congreso Constituinte os dias 25, 26 -"e 27 

·Nace un novo partido· 
nacionalista galego 
"Un proxecto nacionalista, un 
partido de clase", é o lema do 
congreso constituinte dun 
novo partido nacionalista gale
ga que terá lugar os dias 25, 26 
e 27. de Xullo en Compostela. 

A nova formación política, á 
que ainda non lle teñen defini.:' 
do o nome, integrarana princi
palmente membros__do "Coléc
tivo 22 de Marzo" que a_bando
naron a UPG despois do seu V -
Congreso. A suas liñas ·progra
máticas, partindo do marxis
mo-leninismo e do nacionalis
mo, serán basicamente as que 
este colectivo deu a coñecer 
despois da sua separación da 
UPG. 

A Xestora Política non quer 
adiantar outras liñas trabes das · 
ponéncias, porque "tentamos 
que .o congreso sexa ·o máis 
aberto posíbel, como corres
ponde a todo congreso consti-

. tuinte". Asi e todo, un dos seus 
portavoc,~s manifestou que n,a 
~laborac1on do programa polí
tico estaba presente como poh
to dé ihício a história do. movi
m~nto nacionalista galega -e a 
lo1ta de clases. Outro dos eixos 
básicos no que vai incidir o 
programa do novo partido é na 
potenciación da Frente Nacio
nalista cunha unidade de ac
.ción o máis a berta · posíbel, 
pero tendo como eixo básico a 
autodeterminación nacional e 
potenciando o funcionamento 
asambleário. Defínense tamén 
por un sindicato de clase e ga
lega, "nacionalista sen nengun 
outro tipo de conota~iqn", que 
nestes momentos só represen-
ta_ a INTG. _ 

- Nos seus princípios progra
máticos aparecerá tamén clara
mente a necesidade da loita 
desde unha perspectiva de cla
se. 

Movimento político 

Capitáns 
, en busca de" -barco 

Todo foi inútil; p~lo menos 
a curto prazo. As eleicións 
en vez de alborear o pano
rama político, fixeron del 
unha água de marañas pola 
que calquera raiola de sol 
que entre. por un ha regandi
xa queda difuminada no re
voltixo. Hai . dúcias de pa
tróns dispostos a subirse a 
un barco que saban poda 
navegar · até o poder, xa 
sexa local, provincial ou au
ton.ómico. Alguns están dis
postos até a enrolarse de ti
moneis con tal de ter un 
posto asegurado na singla
dura. Pero ninguén distin
gue a nao capitana nen- a 
tripulación con máis posibi-
lidades. · 

Os "coagas" teñen q·ue 
esperar até o próximo con
greso para saber cal será a 
sua rota e con canta xente 
van zarpar. O que está claro 
é que só unha parte da ac
tual tripulación se 'fará ao 
mar político baixo a enseña 
de CG. Os perdedores terán 
que buscar outra bandeira e 
outra compañia. Mariñas, R. 
Peña, Mella e demais que
ren abandonar a un dos ar
madores, Roca. Franqueira, . 
Atanes e Díaz Fuentes,tiñan 
programado facer unha sin
gladura conxunta cos de
mocristianos, ·os presiden~ 
tes das deputacións e Ba
rr.eiro. Até habia algun con
selleiro que xa tiña praz;:¡ ·re
servada antes das eleicións 
nos camarotes reformistas. 
Os resultados b.otaron unha 
néboa tal ~obre os peiraos 

que até ós máis e;xpertos 
como Pío Cabanillas andan 
con linterna buscando o -
barco futuro. (El seguro que 
non -sabe o nome pero si as 
característiéas). 

A dimisión de Díaz Fuen
tes ten duas vert-eotes, por 

· un lado o aviso de que pode 
andar buscando enrolarse 
con outra tripulación e por 
outra o conseguir o posto 
de capitán no seu barco. 
Ambas son posib ilidades 
unidas e indisolúbeis que 
forman parte da mesma es
tratéxia. - A xuntanza do 
Consello Político de CG 
pode mostrar a evolución 
dos mañdos_ coagas des
pois da tempestade eíeito
ral que deixou desbordado 
o barco. 

Por outra banda, a xa de
finitiva ruptura entre o POP 
e AP deixa en moi má situa
ción a xente como Marfany, 
pois debaixo da bandeira 
democristiana s·abe que 
non pode chegar ao peirao 
da Deputación. 

Vitorino Núñez, Cacharro, 
Barreiro tamén- teñen que 
variar as suas estratéxias, 
pero ' cunha circunstáncia 
des{avorábel, · podendo 
arrastalos tamén a eles por· 
rotas no!] previstas-. 

lsto está a facer que hoxe 
por hoxe todos vaguen polo 
porto contando as suas coi-· 
tas sen atreverse a sair ao 
océano político movido 
polo mar de fondo: 

A.E. 

O di.rector de A NOSA TERRA . 
de .novo. na Audiéncia d_e Pontevedra 
A P\udiéncia Provincial de Pon
tevedra revocou a decisión do 
xulgado número cinco de Vigo 
pola que este_ sobreseia a qu.e
rella interposta polo ministério 
fiscal contra o director de - A 
· NOSA TERRA, Alfonso Eyré',
por presunto desacato á autori- · 
dade do Alcalde de A Coruña, 
Francisco Vázquez. · ' 

O fiscal tiña recorrido a deci
sión do xulgado v igués e a Au-

diéncia aceitoulle este recurso. 
Un dos temas en que se ba- . 

seou o mandatário coruñés 
para instar ao fisca i para que 
interpuxese a querella, fo i o 
caso da edificación dos arma
céns El Corte Inglés, téndose 
celebrado a semana pasada, 
precisamer:ite, un xuício inter
posto por dous concellais, con
tra a decisión do axuntamento 
de permutar unha parcela con 
estes grandes armacéns. 
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estado crítico 
XESUS VEGA 

O . réxime político - consagrado na 
Constitución de 1978 nasceu có apoio 
ou, polo menos, coa non belixeránc.ia 
do PNV e de CiU. No caso gale_g9, a 
caréncia dunha organización homólo
ga ás an.teriores foi substituída _-a 
eses efeitos- ·pola autodenominada 
"Realidadé Galega" .. Para todos eles, 
o pacto constitucional representaba 
un camiño apropriado para o desen-

·volvimento dos sinais de i·dentidade 
nacional dos povos respectivos. Cer
tamente, existiron desde o -comezo 
importantes matices diferenciadores. 
Mentre_s o PNV expresaba o seu parti
cular apoio crítico medi·ante a absten
ción no referendo · constituGional, os . 
principais inspiradores de "Realidade 
Galeg~'' non disimulaban a sua dispo
sición incondicional a seren protago
nistas imediatos no novo aparello ins
titucional. 
. Agora, existen indícios significati
vos que permiten cues~io,r:iar a virtua
lidade coa que foi apresentado aquel 
pacto constitucional .. A senténcia do 
Tribunal Constitucional sobre as lín
guas, a crise interna do PNV e a peti 
ción fiscal de procesamento de Jordi 

· Pujol son tre_s feitos cuxa coincidéncia 
temporal muHipl'ica as consecuéncias 
que se derivarian dunha· análise in·di
vidualizada dos mesmos. ....-

Xogar con lume. 

A senténcia do Tribunal Constitu
cional remata coas leíturas feitas por 
certos políticos á hora cfu enxuiciar as 
posibilitlades normalizadoras · conti
.Ciias na lexislacióñ actual. O Tribunal, 
aceitando as alegacións do represen
tante ·xudd1co do governo, deli-mita o 
sentido que cabe atribuirá "cooficiali
dade'~ estabelecida na Constitu_ción: 
"Conforme -ao artícul_o 3.1 da. Consti
tución Española só verbo do castella-

. no cabe predic"ar xunto ao direifü a 
usá-lo, o deber de coñecé-lo'. Primei
ramente,· porque a eooficialidade dou
tras línguas non ten por que supor 
unha obriga de coñecelas, e, ademais, 
p9rque _tal obriga (que, a respeito do 
galego, non ven recollida no corres
pondente Estatuto de Autonomía) se
ria .inviábel con arranxo á Constitu
ción". Por se había algunha dúbida 
sobre a eventual igualdade das duas 
línguas, a sentencia é extraordinaria- . 
mente clarexadora: "A singularidade 
do castellano e.n canto que só para el 

se impoña constitucionalmente o de
ber 'de coñecimento resulta da sua ex
clusiva condición de idioma comun a 
todos os españois e língua oficial do 
Estado". 

As ·reaccións da Xunta e do Conse
llo da Cultura Galega merecen ser le-

, vadas aos cenários teatrais. A teoria 
do "deaer moral" supón, en todo 
caso, unha lexitimación do labor polí
tico -desenvolvido polas fórzas, que 
procuran a soberania nacional de Ga
liza. Loitar polo direito de autodeter
minación é un "deber moral" ainda 
que non exista un recorjecimento 
constitucional de tal direito democrá
tico. As teorías de Piñeiro e de García 
soo, en cámbio, moito máis rudimen
tárias: os postos que se . ocupan sem
pre xustifican os meios que se utilizan 
para conservalos. 

Aparentemente, desde a sua supe
rioridade eleitoral, o PSOE debería 
contemplar este panorama sen moi
tas preocupacións. Consolida-se o na-

cionalismo español no terreno lin
güístico, compensando a degradación 
-que supón . reducilo a un ha pura -ex
presión de histéria futbolística; abre
se a posibilidade dunha -vitória do 
PSOE nas eleicións autonómicas bas
cas; o futuro político de Pujol está 
moi comprometido ... Conscientes ou 
non, o certo é que están xogando con 
lume. No seu momento apostaron por 
Ardanza frente a Garaikoetxea. Pro
moveron a demanda xudicial contra 
Pujol sabendo que as práticas imputa
das á Banca Catalana son habituais 
no mundo financeiro. Non deixaron 
pasar sen recurso as leis lingüísticas 
dos Parlamentos autónomos. Son 
moitos e moi importantes aconteci
mentos como para non esperar unha 
posíbel radicalización -sequer sexa 
verbal- das duas formacións nacio
nalistas. P.orque o pacto constitucio
nal non se pode manter facilmente 
con .García Damborenea de lehenda
kari, Jordi Pujol na cadea e o galega 
catalán e euskera como línguas ·reser~ 
vadas á categoría de "riquezas indíxe
nas". 

Postas asi as cousas, quizá o PSOE 
decida imitar a Kennedy e tracexar 
unha "nova fronteira", unha nova 
"unidade de destino no universal": o· 
"american way of life". Se desexa a 
tradución, xa sabe: aprenda ese idio
ma. Será de abrigado coñecimento. 
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DE ESTUDOSCERAMICOS 
* A OUTRA CARA DE U.S.A. 

Tres· viaxes para coñecer a outra cara de 
U.S.A, ou sexa, non a de Reagan, Disney
landia ou Falc.on Crest, senón a das mino
rías, as vangardas, as tribus índias, os seus 
parques nacionais ·e a natureza e a sempre 
allea cultura . : 

-COSTA-COSTA, 1 mes: 219.000 ptas. 
-COSTA-ESTE, 20 dias: 148.000ptas. 
-TREKING POLOS PARQUES NA-
CIONAIS DO OESTE, 1 mes: 236.000 ptas. 

Ronda 'de Sant Pere, 11. 6º 3a. 
08010~Barcelona 
Tlf.: 302 50 81 

* NAVEGANDO POLOS MAf{ES DE 
HOLANDA 

Sete ellas nun antigo veleiro bergallán re
correndo as suas costas, incursiónsnas prais, 
povos e illas .. . 

O reencontro coa terra firme: tres días en 
Amsterdam. denantes de principiar a volt~ 

T emos vária? saídas en Xullo e Agosto · 
O seu précio: 49.000 ptas. 

zOZ!Ct w c::t: :::>t-.; 

* Ademais viaxes a MARRUECOS, AR
GELIA, . INDIA, TURQUIA; OS ALPES~ 
IT ALIA/SICILIA, GRECIA, -AFRICA 
OCCIDENTAL, CUBA, NICARAGUA, 
FRANCIA coa bici ... 

Asimesmo, pode~ consultamos tarifas aé
reas e xestións para calé¡uera proxecto de 
viaxes que teñas. · orlos u ·zªámanos. . _. 

\ 
1 

CLUB DE VIAJEROS 
Ledesma, 7 f0 izqda 

. 48001-Bilbao 
Tlfs.: 424 42 65-424 22 15 -

. \ 
Rodríguez San Pedro, 2. Of. 1202 

. . r 28015-Madrid 
Tlfs.: 4.45 11 45-445 59 62 
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Viaxe a Huhgria (1) 

· Un pan-como o galego 

Chile 

'Cometa, hermano, llévate al ·tirano' 
FERNANDO CARBALLA 

Con estas palabras saudaron 
ao Halley os chilenos que que
ren o derrocamento de Pino
chet -o 97, 1 % da povoación. 
segundo recentes sondeos- e 
que representan a todas as cla
ses sociais do país. Aí estan, 
contra a ditadura militar, os 
que apoiaron a Allende e os 
que empuxaron ás forzas ar
madas chilenas ao golpe de Es
tado de 1973. O Movimento 
Democrát ico Popular, encabe
zado polo Partido Comunista 
Chileno e a Alianza Democráti
ca Cristiana golpista, agora ex 
pinochista .. X':Jnto a elas. e o 
Partido Soc1al1sta do presiden
te derrocado e morto en su 
combate por la vida, todas as 
forzas políticas do lonxilíneo 
país andino forman frente co
mun contra o fascismo. O prin
cipal problema con que se en
centran os opositores é a sa ída 
que se lle vai dar á ditadura. E 
portanto que métodos de loita 
son vá lidos e cales deben se
ren exclu idos de princípio. 

O escritor Ariel Dorfman, chi
leno, con doce anos de exílio 
ás costas, plantexa estas cues
tións nunha série de artigas 
publicados recentemente nun 
xornal madrileño . Como recon
ciliar aos membros da Unidade 
Popular, militantes de todos os 
partidos apiñados en torno á 
candidatura de Allende, cos in
tegrantes da Democrácia Cris
tiana, coas directivas dos gré
mios de Donos de Camións, la
tifundistas e grandes propietá
rios, co "20 % da povoación 
que se embolsa anualmente o 

61 % da riqueza nacional"? Pó
dese facer conviver o direito á 
vida co direito á propiedade?. 

No último numero da revista 
Letra Internacional o filósofo 
Josep Ramoneda expuña o seu 
ponto de vista sobre as -saídas 
ás "situacións autoritárias" e 
defendía o por el chamado mo
delo español: "España demo
crática é un caso único na his
tória de Europa posbélica, a 
única que se saltou a etapa das 
depuracións, dos arranxos de 
cantas, e que incorporou na 
constitución democrática as 
suas diversas almas. Entre nós 
ninguén pode reproch_ar a oa
tros os seus pasados. E un pac
to explícito vixente desde que 
ternos a González. Con isto non 
pretendo dicer que España 
sexa perfeita: limítome a cons
tatar que está iniciando unha 
via de saída inédita cara a de
mocrácia . E a via emprendida 
pola Arxentina, e quizá tarnén 
a que Chile percorrerá: a plata
forma da oposición chilena 
está copiada da nosa. ~on é 
Cuba, nen é Nicaragua. E a vi
tória de Vargas Llosa sobre 
García Márquez". 

E esta a solución que_ preco
niza EEUU para Chile? E talvez 
o modelo que aconsellou no 
Uruguai, en Filipinas? A demo
crácia formal, parlamentária , a 
convivéncia no foro político de 
explotados e explotadores, de 
heraldos coloniais e de conda
nados da terra , non era xa o 
que existía na 11 República es
pañola, en Chile no, ~3? quen 
agora reclama xust1c1a, xunto 
aos que nunca a tiveron, non 

foi que desatou o interno da 
Moneda naquer ominoso Se
tembro? Na sua "Acta General 
de Chile", narra Miguel Littin o 
episódio da nacionalización do 
salitre polo presidente Valma
seda en 1891 e o subseguinte 
golpe mi!itar; subli~a o ~vid~,n
te paragon coa nac1on.ahzª~1on . 
do cobre _por Allende e o pmo
·chetazo. E a variábel externa, a 
presión intolerábel do imperia- · 
lismo sobre as nacións depen- -
dentes e as suas instáncias po
líticas, sociais e militares. 
Para os socialistas chilenos, a 
loita armada contra o réxime ti
ránico faille o xog~ á ditadura. 
Xunto á Democrácia Cristiana, 
ou por presións desta, non ad
mite ao Partido Comunista na 
Alianza Democratica. Os comu
nistas tampouco son legais en 
Filipinas. Ouen matou Allende, 
os comunistas, ou o brazo ar
mado da oligocrácia chilena e 
da ITT e as compañias ·cuprífe
ras estadounidenses? Ouen 
vende Pegasos antidistl,lrbios a 
Pinochet, tal vez o goberno de 
Felipe González, o criador de 
modelos postfascistas? Ouen 
compra avións entrenadores 
militares chilenos, quizá Narcís 
Serra, ministro de Defensa do 
goberno de Felipe Goñzález "o 
Modelador"? Quen nega o pan 
e o sal a Nicarágua ou a Cuba 
e logo denúncia os -" pasos 
atrás én Manágua", talvez El 
País, órgao do Comité Central 
da Comisión Trilateral en espa
ñol para a lbéria, saídas de di
tadüras, postditaduras e "de
mocracias pactadas" en Lati
noamérica? 

A IOSA !IDA publica, 
coincidindo co Dia da Pátria 
Galega, dous cartei~ cos 
retratos· de Alexandre Bóveda 

e Daniel Castelao. . 
A venda o 25 de Xullo en 

Compostela e nas principais 
librarias-do país. 
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Comezamos aqui unha série de rel'atos escritos polo 
director de A NOSA TERRA, quen recentemente 
visitou Hungria. As suas impresións, certamente 

persoais, serven de contraponto á imaxe deformada 
que acostumamos a receber de certós países. Esta 

série, na mesma liña da xa publicada sobre B.erlin da 
autoria do naso colaborador Ar)selmo López Carreira, 

será completada con pano.rámicas sobre outros 
país~s a oferecer en próximos números. 

ALFONSO. EYRE . 

Estaba sentado nun restau
. rante de Budápest. O avión 
de Malev (Liñas Aéreas Hún
ga·ras) deixárame tres horas 

. antes no aeroporto . . Aos 1 O 
minutos de chegar, só dez, 
xa recollera a miña maleta, 
pasara o cont_rol de equfpa
xes e pasaporte e camiñaba 
por unha autoestrada aden
trándome nunha cidade que 
me dixeran era das máis beli
das de Europa. Gostárame a 
primeira impresión de Hún
gria, pero nada me deixara 
ainda tan absorto como o 

-que estaba a contemplar: o 
pan. Era un pan galega! Era ... 

, ali estaba, cortado en roba
das nunha cesta de bímbio, 
envolto nun pano branca ... 
un pan como 0 ·de Cea, Car
ballo, do que só queda nal
gunhas vilas de 4aliza. Un 
pan feito con amor nunha ci
dade de dous millóns e mé
dio de habitantes. 
· Que difícil! · 1so · foi, polo 
menos ·o que me pareceu a 
·min. Logo, ao longo da miña 
estáncia nas terras· do Rei 
Matias, puti'en comprobar 
como ·todo o pan que ali se 
comia era semellante a aquel 
que me impre.sionou o pri
meiro dia, case igual ao gale
·go, ao parí de verdade como 
di un meu amigó residente 
en Madrid. 

Desde aquel momento no
taba que me 1a atar un lazo 
de afecto ·COn aquel povo que 
facia igual que nó~ unha cou
sa tan importante. (Antes, en 
Galiza, a toda moza casadeira 
habia que ensinarlle a facer o 
par:l axeitadamen~e. Mentres 
n<in aprendese a amasar non 
podia casar; a nai niorreria 
de vergoña. Velaí a importán
cia que se lle daba ao pan). 

O pan, pan, e as casas, ·con 
árbores frutais. Ese foi o meu 
segundo gran impacto_. As 
casas de Budapest, sobreto
do as de Buda, de planta bai
xa, tiñan todas, invariable
mente, no xardin que as ro
dea, árbores frutais, . ainda 
que tamén contasen con al
gun dos chamados de som
bra. Esa ia ser outra constan
te ao longo do país. Eñ Bara-· 
tón, á beira das autopistas e 
estradas, no meio das imen
sas leiras para cortar o vento.. 
Pensei que este era un sign~ 
de racionalidade· e de sentir 
positivo e viñéronme .á me
mória as contas que botan os 
da Asociación G_alega para o 
Fomento das Arbores Fru
tais; pero tamén parecía per
ceber que habia arnor á natu
reza. lsto ·último vino confir
mado coa evidéncia de que 

tanto pisos como edifícios 
públicos, até discotecas, e xa 
non digamos as casas de 
campo tiñan _numerosas 
plantas de flores. Alí vin 
"portuguesas" I begónias, xe
ránios, pensamentos e de
mais prantas comuns nas ca
sas, até liorténsias, a que din 
flo~ galega. 

Estas visión-impacto, ian 
configurando en min 9 idea 
da forma de ser do povo ma
xia r. Queria · mergullarme 
pronto no meio da gran cida
de. Ali en Budapest ninguén 
parecía ter a prisa de Madrid, 
dé Barcelona, nen se.quer de 
Vigo. A xentEl dábame a ·idea 
de viver nunha vila; pero ao 
mesmo tempo algo me indi
caba que era u_n país en mar
cha, que· camiñaba cara o 
progreso. O moderno metro, 
onde non se sentia o calor de 

· 35 graus que h-.abia que so
portar na superficie; os auto
buses con ar acondicionado, 
o tranvla. En todo isto podia, 

-püden, andar todo un dia cun 
bono que comprei. Total 20 
forintos, menos de oitenta 
pesetas, para facer as-viaxes 
que quixese, no transporte 
que pr.ecisase. Sen cobrado
res que me acosasen á e.ntra
da do metro, ou vixiasen as 
máquinas; sen revisor no au
tobus nen no tranvia. Dixé-' 
ronme que hai uns "controla
dores" que peden o billete, 
igual que fan aqui. Eu ver 
non os vin, pero a xente "pi
caba" o seu billete, ainda ·que 
a maioria tiña bo.nos para un 
mes. Custe: 120 forintos. 

lnvariabelmente, en cada 
parada habia u11ha papeleira 
en un cinceiro .. Oh, gran des
cobrimento! !, non eran como 
as de aqui "un recipiente ao 
redor do cal se~iran os .pa
peis", cómo moito dicer. Ali 
non habia nen papeis nen co
lillas nas ruas. Pareceume un 
signo de civismo e cida.dania. 

Ah!, e a xente andaba con 
cara leda, tendo como unha 

·das suas grandes afel-zóns o 
contar chistes -nos autobu
ses, pola rua, na terraza. Por 
calque! cqusa saen _chistes. 

· ·Até por ChernóbiL 
Estas foron as miñas pri- · 

meiras impre_sións gunha na
ción con 10,5 millóns de ha
bitantes e con réxime socia
lista. Ouedei contento e espe
rando se~ir · novas sensa.: 
cións, comprobar outros de
tal}es, inquerir ~obre situa
cions, mirarlle á xente aos 
ollos, percorrer o . país de 
Norde a Sul e de Leste a Oes
te, Tiven tempo de facelo'ain
da que me custase erguerme 
ás seis da maña, unha hora 
"tatdia" ali ... 
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O 25 ·de xullo ~'}\L...;.~~ ~-~~ .• :;•·:··.:~~: 1 
ter1os moito que festexar. i~·t~ 

O DIA NACIONAL DE GAUCIA :" · 
é unha data para a ledicia, 
a reafirmación do noso ser . 
e a irmanoade entre tódolÓs galegos. 

A Autonomía está _a facer posibel 
que cada · anó o noso DIA NACIONAL 
se c.éiebre nun~a Galicia mellor, ;~~,,~ . . 
qu~ recupera o seu pasado, !", ~ ~/%~:.<H~~N:\k~\1 .:;~ <'11; 

encara o seu presente con firmeza ,''!!tJ/tX'- -, ~.,di::"'"° ' 
e olla o futuro con esperá.nza. ~;"'~,,.:,,: ... »·'"'7"';".;· .,., . 

.. 25 de Xullo DIA NACIONAL DE GALICIA. -L. 

E unha mensaxe da CONSELLERIA DA PRESIDENCIA,. 
XUNT A DE GALICIA, . 
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tribuna 

Non deixarlles que te vexan _ 
ALFONSO SASTRE 

e oido que para a mei
rande parte dos gale
gas as corridas de tou-

ros son unha festa --chamé
mola asi- tan estraña como 
o é para min mesmo, pois 
ainda que eu sexa o autor 
dunha obra de teatro sobre "o 
touro", iso non quer dicer que 
non me teña sentido sempre 
moi estraño á festa, e ainda 
máis, a verdade é que non te
ria escrito nunca aquela obra 
-que se intitulou "A corna
da" e que no cine, baixo a di
reción de Juan Antonio Bar
dem, tomou o título de "A las 
cinco de la tarde"- sen un 
ánimo fortemente crítico cara 
ese sangrento festexo, ainda 
que eu empregábao a manei
ra de metáfora contra a explo
tación dun home por outro 
home e contra as relacións 
antropofáxicas en xeral. A cita 
do "Llanto por la muerte de 
Ignacio Sánchez Mejías" de 
García Lorca que puxen no 
ad ro xa dicia algo sobre as 
miñas pouco folclóricas inten
cións. 

Lo demás era muerte y solo muerte 
a las cinco de la tarde 
Por certo que a actual ine

xisténcia dunha literatura an
titaurina paréceme unha pro
ba máis da involución cultural 
que se padece por estas 
áreas, coa sua revitalización 
do fútbol, das procesións da 
Semana Santa e da zarzuela 
española, por exemplo (Ago
ra lembro dunha obra teatral 
que foi famosa nos anos vin
te: "Os semideuses" de Fede
rico Oliver, un verdadeiro 
panfleto antitaurómaco). Pero 
ao comezar este artigo eu ia 
a outra causa; e era a dicer 
que o meu tema de hoxe non 
é propriamente os tauros nen 
fai falta para entendelo ser 
"afeizoado" a este cruento e 
ritual sacrifício. En realidade, 
trátase tan só de tomar da lin
guaxe própria deste sacrifício 
xocundo algunhas expresións 
que poden falar algo da vida 
en xeral, o que non é estraño 
porque a situación na que 
consiste este "encerro" di xa 
moito sobre alguns aspectos 
da existéncia humana: os 
existencialistas europeus dos 
anos cuarenta e cincuenta di-

rian que non só sobre alguns 
aspectos desta existéncia que 
é a nasa senón sobre o seu 
conxunto, pois daquela di
cíanse as cousas con termos 
como estes: "estamos arroxa
dos no mundo e a existéncia 
é unha situación fechada 
cuxo horizonte é a morte", 
como se imprime nos carteis 
das feiras para informar de 
que non. vai de broma, ou 
sexa, de se divertiren i·ncruen
tamente capeando alguns cu
xos para lago voltalos ao co
rral. A situación dos tauros 
cuxo horizonte imediato é a 
marte chámase, pois, ence
rro. Os touros atópanse "a 
huis clos", como na obra de 
Sartre sobre o interno: "a 
porta pechada" nese circo in
fernal que é o rodo da praza. 
Pero aqui irnos baixar desde 
os terrenos da metafísica 
existencial até os da socieda
de e a política, e fágoo porque 
ouvin a un toureiro, pala rá
dio, algo que oferece moitas 
posibilidades, se o aplicamos 
a este mundo das relacións 
socia is. 

Resulta que o toureiro Fran
cisco Ruiz Miguel "encerrou-

se", durante unha corrida en 
Madrid, con seis tauros- dun
ha gandaria, coido que tamén 
matritense, de nome Victori
no (a estes touros chámaselle 
"victorinos"), e que soe ser ci
tada cunha lenda: a de que se 
trata duns tauros moi perigo
sos, case terroríficos; algo 
como o que noutros tempos 
se· dicia dos "miuras", que 
eran os tauros da gandaria 
dµn señor que se chamaba 
así, Miura (non confundir co 
dramaturgo: en realidade o 
apelido deste leva un agá in
tercalado: Mihura). 

"Encerrarse con seis tau
ros" quér dicer adquirir o 
compromiso de matalos, de 
matar .aos seis nunha tarde, e 
non só a dous, como soe oco
rrer; e se se trata nada menos 
que de "victórinos! !",a cousa 
ponse peliaguda. De todos os 
xeitos, o bon home matounos 
con máis ou menos adornos 
e contemplacións, e o xorna- . 
lista perguntoulle que hai que 
facer para tourear a estes tau
ros e sair con ben do asunto. 
Ruiz Miguel estivo moi claro, 
como soe dicerse: "non dei
xalos que te vexan", dixo la-

cónico. "porque eñ canto te 
ven -corítinuou- vanse a ti 
como unha fera". 

A expresión resultaba lumi
nosa para expresar algo do 
que fan quen detentan o po-

- der, de cara -ou, máis ben, 
de cu- a quen o padecemos: 
touréannos, esa é unha pala
bra xusta, e para facelo dedí
canse a non deix?Jr que os ve
xamos, co temur, seguramen
te, de que en canto os vexa
mos nos lancemos como fe
ras corrúpias contra eles. Asi, 
fannos mirar para aquí ou . 
para alá, lonxe ·de onde eles 
certamente están e ainda de 
quen son. O que nós vemos 
nalgunhas persoas de bon as
pecto, sorrintes e de ar bon
dado~o, que .pasan tamén as 
suas dificuldades e sofren os 
males · da crise o mellor que 
poden, e aos que case nos 
dan d~be.zos de compadecer, 
tar:' terríbeis son os proble
mas que os afectan. Reúnen-. 
se aí, nun clube de nada, que 
coido que se lle chama Comi
si.ón Trilateral, e vémolos moi 
abrumados polos quebradei
ros de cabeza que lles produ
ce a sua grande inquedanza 
de criar e'mpregos para nós. 

Pobre xente ! ! Como em
bestir con ánimo carniceiro a 
tan _ agradábeis e . ·inocentes 
persoas, transidas das mello
res ideas humanistas e cris
tiás que se te·ñen producido 
neste baixo mundo!! Daque
la, aonde ollar? Non · se ve 
nada? Sentimos o · aguilloar 
nas nosas costas, a ferida das 
bandeiriñas no van, o ·taladro 
da espada xunto ao corazón e 
lanzamos, cun xemer, a nosa 
vi axe de ·defensa diante de 
tanto acoso, pero · só atopa
mos o engano (ac1Jdir ao en-

. gano dise na xíria do touro) ... 
Tamén, como dicia o noso Mi
gu·e1 Hernández (noso, en 
canto voz -dos nasos poyos 
que ~I foi), "como o touro mé
drome no castigo", e ... Habe
rá algu_n xeito de rachar este 
circo tráxico/máxico? 

Compañeiros -diría un-, 
non nos deixan que os vexa
mos, pero están aí, e sabe
mos quen son. Mirádeaos, vé
deos, igual que nós, e, como 
dicimos nestas terras, aurre
ra, aurrera (adiante, adiante). 
Vaiamos, como o tauro que 
non se deixa .tourear,ao bulto, 

· a por eles. 

Contra o divórcio 
Alguns gobernantes deses 
mundos de Deus andan 
cabreados a causa do di
vórcio. E parece que unha 
boa proporción de cida
dáns de diversos países 
está disposta a retrotraer
nos a polémicas que esti
veron de moda nos anos 
setenta. No reviva/ pé:rtici-

están dispostos até a proi
bir os xelados tuti-frutti. 

Hai que dicer, antes de 
nada, que quen pense que 
o matrimónio é un sacra
mento é tóxico que opine 
tamén que é indisolúbel. E 
quen pense que so se trata 
dun contrato tamén é tóxi
co que opine que, como 
calquer outro, pode rom
perse ou modificarse se 
cámbja algunha das cir
cuAstáncias baixo as que 
foi firmado ou a vontade 
dos contratantes. 

unha das poücas utopias 
reali~ábeis: ' non hai que 
convencer a ninguén, nen 
tratar de modificar as leis, 
con non casa!'" xa está. 

Por outra banda nunha 
mente progresista débese 
ter en conta que é de mal 
gasto meter entre dous 
amantes sensíbeis e maci
zos un xuíz setentón que, 
ademais padece de prós
tata. 

E o que pense que a sua 
vida en parella vai ser 
máis estábel por duas pó
füas é mellor que cámbie 
as palabras de amor por 
papel de pagos ao estado 
e q1:1e, coerentemente, 
case co conserxe. 

. pan máis notoriamente os 
irlandeses, onde as duas 
t~~ceiras partes da pqvoa
c1on votaron en contra do 
divórcio; os arxentinos, 
~o menos os miles que 
se reuniron na Praza de 
Malo, ondeando bandeiras 
nacioriais coa efíxie do 
Papa e , bandeiras vatica
nas coa foto de Maradona, 
para ériticar non sei que 
proxecto divorcista; e ta
mén,- como non, os nor-

. deamericanos que na sua 
onda de conservadurismo 

O que non sei é porque 
neste asunto ninguén lem
bra o vello lema de "loita 
contra o divórcio: non ca
ses". Era un lema efectivo. 
A fin de contas non casan
do evitáb.ase calquer pro
blema legal e calquer posí
bel aceso de conservadu
rismo. Ademais esta é 

Entre dous seres que es
tán desexando devorarse 
e dedicarse 'ª eternidade 
pode haber sítio para un 
disco, para un libro, para 
un proxecto de traballo, 
para un pastel, para un bi
llete de avión a Copena
gue . ou para un quérote 
miña rula nesta noite de 
friaxe. Pero xa me dirán 
vosted~s que pinta en 
todo isa un tio de negro, 
votante, seguro, para 
máis, de Alianza Popular. 

Coño! que para facer o 
amor só fai falta o permiso 
dos participantes. 

M. VEIGA 

como quendi 

VI Festival 
de .Poesia 
do 
Condado 
Mentres en todos os lugares 
de Galiza e do Estado espa
ñol uns berraban, como to
los e aproveitados~ "Nos 
van a oír" e outros, non me
nos aproveitados e tamén 
como tolos, berraba·n "Por 
buen camino", sen · taltar 
quen ian dicindo aquela trá
xica frase de ~'Volverán ban
deras victoriosas", na terra 
do Condado alguén sabe e 
non esquece que en realida
de a poesia é o único feíto 
ou categoría da -sensibilida
de onde non é posible e an
títesis, que ven sendo a total 
rotura do entredeus pasca
Jiano como Lezam a Lima 
nos deixou dito. 

Por esta feliz circunstan
cia eu, xunto con poetas ga
legas, poetas portugueses, 
poetas brasile1ros e cata
láns, tiven o pracer de apor
tar o meu gran de area para 
fortalecer a irmandade dos 
homes atraveso do misterio 
da palabra _como semente 
humán. Se nesta xuntanza 
todo é_digno de facer resal
tar, hai algo que merece un 
comentario que invita polo 
menos a que se tome, polo 
menos corno exemplo, o feí
to como conceición dunha 
finalidade dignificadora do 
home: 

A causa é a seguinte. As 
perto de catro.centas per- · 
soas que, con solemne si
léncio, estiveron desde as 
oito do serán até as once e 
média da noite ouvindo o 
recital poético engaiolados. 
Eu pregunto, quen dixo que 
a poes1a é cousa de mino
rias?, quen dixo que a ver
dade poética expresada nun 
fermoso desfile de imáxe
nes non é capaz de soster 
sen alento a unha multitude. 
Todas esas afirmacións que 
fan os que nunca tiveron o 
agasallo íntimo da sabiduría 
que leva consigo un verso 
son dunha falsedade de ga
lopins posta en uso para 
manter á besta que con iles 
vai. No VI Festival da Poesia 
do Condado se nin os pode
rosos Mundiales de Futbol, 
que tiveron a máis de médio 
mundo apampanado, nin as 
aproveitadas loitas eleito
rais en percura dos postas 
do bon vivir, que hai moito 
aproveitado andando polos 
camiños, foron capaces de 
que a ~ente sensib1liza~a da 
Terra do Condado de1xase 
sós aos poetas co seu xogo 
de sollos repartindo entre 
eles as revelacións, precisas 
e xustas, da palabra na máis 
profunda proxección de si 
mesmos como xuicio de 
sentimento e que a poesia é -
algo máis que dicer versos 
sen sentido. E os poetas, 
tercos, na sua inquedanza 
da búsqueda, tercos no seu 
ánimo das sensacións q1,.1e 

·poden considerarse testi
muños de que a vida vale a 
pena vivila, .foron deixando 
aquel dia no ar da terra do 
Condado os seus versos 
como unha gracia da máxia, 
como unha gloria do tempo. 

Podo citar alguns dos ver
sos que ainda como todos 
os· que se dixeron andarán 
polos aires da terra do Con
dado. 

O destino dun home é por na area 
un suco dos seus pés nus 
moi profundo 
Cunea de mel 
celeiro de pureza, 
·doce brisa que canta e aloumiña 

(pasa á páxina 23) 
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"Olho-te daqui, meu filho, vejo-te 
brincar com os pequenos cubos. 
que a tua imagina~áo rapidam~nte 
transformou em combrno, e inte
rrogo-me: Que destino é o teu? 
Que futuro ternos nós para te 
dar? ... " 

Eugenio de Andrade 

Minüsválidos 
Qsíguicos 

Nen os 
diferentes 

Q ue horror, que 
desagradábel, prefiro non 

ver ... " son comentários que a 
miúdo surxen na preséncia dun 
nerio diferente, dun neno igual, 
separado por un distinto 
condiciona mento. 

Envóltos nunha aureola 
mística·, son. tratados como se 
neles ninguén vise a un ser 
verdadeiratnente humano, 
capaz de de:senrolarse, de 
imaxinar, de sentir', de viver 
un ha vida,. a sua, certamente 
distinta da nosa, pero chea de 
potencia 1 ida des. 

Un ser inútil; que 
. lástima ... " dise deles 
como se mortos estivesen xa 
desde que nascen. Palabras e 
sentimentos dunha sociedade 
que lles volveu as costas -
porque' non son rendábeis, 
porque o seu rendimento, por 
valioso que sexa, nunca 
conseguirá alcanzar ao da 
maioria dos seres normais. 

Porque nunha sociedade que 
iguala comportamentos, eles 
son diferentes. Teñen a sua 
individualidade, as suas 
necesidades particulares, que 
esixen unha resposta. O direito 
·a ser diferentes. . 

E darlle resposta, presupón 
non ignoralos, non ocultar 
unha realidade que está aí, que 
vive conosco, que seria 
evidentemente mellor que non 
existise. Pero existe. Eses 
nenos xa nasceron, están 
vivos, interpélannos. 

Máis, recoñecer isto, esixe 
ter confian'Za neles como para 
saber que o futuro de cada un · 
lle pertence. 

Non, é que cobran uns 
cartiños do Estado ... " 

Non. Non se trata de publicar _ 
leis que fagan dos nenos e as 
sua.s famílias obxectos de 
asisténcia social. Trátase de 
asumir as suas características 
singulares e contribuir a que el 
sexa capaz de viver coa sua 
deficiéncia, sen excluilo nen 
frustra lo, · sen consideralo 
estraño nen alleo á sociedade. 

· Trátase de proporcionarlle 
unha educación que contribue 
a facelos o máis independentes 
posíbel, esta é ao cabo a 
finalidade de toda educación. 
En fin, respeitalo e·facer que a 
sociedade o respeite, non 
como "minusválido asistido" 
senón como indivíduo de pleno 
direito; coas suas caréncias e 
as suas particularidades. 

Cada neno é un futuro, qu.e 
nos reserva surpresas e nos 
abraia cunha alegria sempre 
renovada. Cuns olios inquedos, 
interrogantes ... 

Falta moito amor. Falta, en 
definitiva, unha sociedade que 
aceite ás persoas pola.s suas 
posibilidades máis que potas 
suas· limitacióñs. 

NÜRIA V. SUAREZ 
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ESPECIAL DIA DA PATRIA I 11 

... - - . 
'__) . 1 NUNCA PASA-NADA? ·-

. . 

Abonclo se ten comentado, .nos meios de comunicación, na socieda
de." galega e tamén no noso periódico, a senténcia sobre a Lei de 
Normalización Lingüística ditada polo Tribun.al Constitucional, a sen
téncia contra o idioma galego, como haberia que dicer. -

·que, non ficou claro que hai .unha discriminación legal e social óbvia 
entre o galego e o ·castellano? - . · · 

O sócio-lingüísta Aracil tem comparado a sua especialidade .coa 
hidráulica. A á9ua que cai de arriba-seria a denominada --no esque
ma da disglós1a- língua "A" e no fin da. ferven~a estaria a língua 
"B". O c~stellano diluindo o noso idioma e os 1ntermedários do po
der lexitimando, coa sua voz . crítica e a sua apelación moral, esa 
posición inequivocaménte imperialistá. 

Pero habia cousas que engadir e das que deixar cohstáncia, máxi
me cando a cuestión lingüística polarizara sempre posturas cunha 
claridade que agora parece coberta de néboa. A senténcia que, aos , 
poucos dias da anterior, ditou o Tribunal Supremo, revocando unha . 
prévia decisión da Audéncia da Coruña, deu máis luces ao asunto: 

·se~undo o Supremo non é legal . esixir o galega como condiCión 
Vai sendo xa unhá cantinela repetida pero hai que deixar de acre

ditar no azar cando se observa, me.ridianamente, a símetrica coloca-
/Jsme qua non" para aceder á función pública. 

O asunto é claro: ou se é máis radical nas análises -radical é irá 
raiz, lembraba José Martí- ou sempre se pode estar l"elativiiando e 
xustificando todo. Por exemplo, a Conselleria de Educación quer im
plantar o galega en duas novas asignaturas e nun primeiro nivel do 
ensino; Asístelle algunha razón a quen . alegue descoñecimento do 
idioma? Que pode máis, a lexislación do Estado ou a autonómica? 
A primeira pergunta poderá traer polémica, a segunda só admite 
unha resposta. E xustamente desa resposta tíranse as fundamentais 
conclusions: a Constitución é totalizadora e non admite que se poña 
en cuestión nada fundamental, hai duas categorias de idiomas e o 
da cooficialidade non deixa de ser un .elemento de propaganda. Por-· 

. ción dos peóns de Realidade Galega: fan a lei, apélana, · acatan a . 
subordinación, xustifícana,: .. e acaban deformando a realidade até 
facela irrecoñecíbel. Co entramado que se ten montado, en bas·e a 
legalidades e contralegalidades e ese espírito trapalleiro e túrbio de 
"non hai ninguén cóntra ninguén" e· "todos estamos por e con Gali
za", non hai r.esponsabilidades que pedir, nen nada ten sucedido. 
Non queremos comentar as respostas deste inquérito, porque cada 
quen fala por si e está no se1,.1 direito. Fixémola coa intención de 
deixar constáncia de todo .o· abano de opinións e posicionamentos 
que a senténcia do Tribunal Constitucional. provocou. · A inexorábel 
conflitividade que vai xerar desde Setembro vai ·deixar tempo para 
espraiarse con vaga'f sobre ·as .mesmas cuestións. 

1 quérito sobre a s~nténcia do Tribunal 
Constitucional con rriotivo da . Lei · 
de Normalización Lingüística 

1. - Qué opinión lle 
merece a senténcia do 
Tribunal Constitucional 
sobre a Lei de Nonnali
zación Unüística? 
2. - Qué valoración fai 
das posicións ao res
peito das institucións: 
Delegación do Gober
no, Xunta de Galicia e 
Consello da Cultura -
Galega? 

VALENTIN PAZ ANDRADE 

1.-No acto de Trasa lba xa me 
pronunciei , o pasado 29 de 
Xuño. Dixen que condenaba iso 
e que era necesário facer unha 
revisión da m i litáncia galeguista 
para defender os princípios fun-

Valentin Paz Andrade 

d,amentais. Non podíamos des
coñecer que esa manifestación, 
esa senténcia do Tribunal Consti
tucional, era . absurda e inaceitá
bel para os gale'gos, que ademais 
os. galegas non p·odemos, a res
pe1to dunha cousa tan íntima e 
tan n,osa como é falar galega, 
que e tanto como ser gale~o, 
non podemos admitir senténc1as 
de ne~gun tribunal alleo a Galiza. 

_2.:--Non lle atopo explicación a 
. certas atitudes distintas á que 
manifestei sobre ese ponto, ex
plicación racional. · Noh querp en
trar a xulgar a postura dos que 
sosteñen opinions distintas,, por
que son un demócrata e respeito 
toda clase de opinións, pero de 

todas maneiras non lle atopo ex
plicación. 

A estas alturas xa non debian 
plantexarse estas cousas nen po
d ia haber no naso país xente que 
t ivese opinión distinta da de re
comendar e esix irlle a todos os 
galegos que talasen a sua lín,9ua. 
Paréceme algo extemporaneo 
pala parte do Tribunal e un plan
texamento completamente desa
fortunado e inoportuno. 

RAMON PIÑEIRO 
Presidente do Consello da Cul
tura Galega 

1.- Fun un dos ponentes que 
fixeron a lei no Parlamento, polo 
que m e gostaria que o Tribunal 
t1vese aprobado a lei íntegra. 
Persoalmente, pois, contraríame 
o resultado. Lamento o fallo pois 
son corresponsábel da inclusión 
dese ponto na Lei. 

2.- A Delegación do Goberno 
non tiña que tomar nengunha 
atitude, porque non era protago
nista, pois a in iciativa do recurso 
é do Goberno. A Delegación non 
ten capacidade para aprese_ntar 
nengun recurso a lei .ou decreto. 

A respeito da Xunta só coñezo 
as palabras que dixo o Presiden
te no cincuentenário do plebisci
to, e que segue habendo un de
ber moral , pero da Xunta non 
podo opinar, pero do que se 
dixo, en canto que reflexa un es
tado de conciéncia, estou de 
acordo. 

A respeito do Consello de Cul
tura aclarar que este non tomou 
posición polí~i~a, o que fix~ _fpi 
unha valorac1on ante a opm1on 
xe·ralizada que parecía que daba 
a entender que o galega xa no!l 
era obrigatório estudalo ... que f1-
cara anulada a lei. Alarmounos 
ese estado de opinión do p,aís. q 
que fixemos foi tentar lev!:Jr a 
conciéncia pública que a le1 se
guia vixente . e a igualdade d~ . 
condicións ca castellano no ens1-

. no, e tamén a obriga das institu
cións autonómicas de impulsar o . 
seu cultivo e que seguian en pé 
todos os direitos dos gale,QOS a 
usar a sua língwa. Quenamos 
manifestar que os direitos. dos 
galegos ao uso da língua seguian 
vixentes mesmo referendados 
polo Tribuna_I Constitucional. 

DOMINGO GARCIA SABELL 
Delegado 'do Goberno e Presi
dente da Academia G_alega 

Puxémonos en contacto coa 
Delegación do Goberno e respos
tounos un funcionário, que non 
se identificou, expresándose· nos 
seguintes términos: "No va a ha
cer comentario ninguno sobre 
este tema. Ya han llamado varios 
estos días y la respuesta es la 
misma: no se -hacen comenta
rios" .' 

XOSE LUIS BLANCO 
Director de TVG 

1.-Sobre as decisións do po
der xudicial non opino nunca. 
Pero podo dicer que eu son gale
go e teño o deber de coñecer a 
miña língua. 

2.-Non quereria facer comen
tários sobre estas posicións insti
tucionais, pero sigo insistindo en 
que ~u teño_ o debe_r, desde que 
nascm, e as1 o prat1co, e todo o 
que non sexa iso paréceme mal. 

XERARDO RODRIGUEZ . 
Director de Radiotelevisión Ga
licia 

· i .-Co respeito que me mere
cen todos os tribunais de· Xustí
cia ,_ paréceme un auténtico aten::
tado á identidade dos galegas. O 
tentar coutar a iniciativa dos ga
legas por pul·ar o idioma paréce
me unha aut_éntica aberración. 

2.-Desconezo en detalle eses . 
posicionamentos. A atitude pasi
va da delegación do Goberno pa
réceme francamente mal; a de
claración da Xunta, discordante 
coa senténcia, paréceme lóxica, 
pois ten máis obri~a que nin
guén de pulsar polo idioma. · 

FRANCISCO RODRIGUEZ SAN-
CHEZ -
Sócio-lrngüísta 

1._:Demostra a saña españo
lista do goberno do PSOE e as 
brutais limitacións que teñen a 
Constitución española, o Estatu
to de Autonomía e a própria Lei 
de Normalización Lingüística, 
porque non se trata tanto que 
·poderes públicos sexar:a paternal
mente comprensivos cos dese-

. xos de normalización lingüística 
como que haxa unha lei que non 
se preste a ambigüidade de nen-
gun tipo . . · · 

2.-A Delegación do Goberno 
todos sabemos que é un apéndi
ce do PSOE, e penso que o Con
sel lo de Cultura igual; son os que 
están sempre dispostos a lexiti
mar calquer decisión· dada pala 
autoridad€! competente: 

A respeito da Xunta paréceme 
ben aue se poñan en contra da 
decision do Tribunal Constitucio
nal, pero é ridículo que o fagan 
despois de tres anos sen facer 
nada prático para aplicar unha 
normalización lingüistica ·coeren
te. Ademais están todos confun
didos a respeito da cuestión lin
güística; perguntaria, que fixeron 
sobre a normalización da toponí
mia, que era algo que podían fa
cer desde a legalidade, ·e se é que 

. son ou non contrários a un bilin
güísmo descompensado 'Contra o 
galego. · Paréceme ben como dia
léctica política, pero a ver ~ se . 
cámbian de liña política e. iaeoló
xica ... parece mais ben nad.ar to
dos en rio .revolto. 

AVILES DE TARAMANCOS 
Asociación de Escritores en 
Língua Galega 

1.-Xa dixen através da AELG 
o que pensaba. 

Que dimita du.nha vez García 
Sabell, que deixen libre a Acadé
mia Galega, que está secu_estra- · 
da desde o ano 1.936 e segue: os 
mesmos derroteiros que lle mar
caron 'os escribas do Caudillo. Dá 

· unha tristura imensa que no 
noso país ainda haxa xente con 
esta categoria mental capaz d~ 
desfacer ó ·seu próprio !:lerdo. E · 
tan triste todo isto que case non 
hai palabras ... 

2.-Só engadir que hai algo 
que parece que se perdeu neste 
país. Primeiro a dignidade e des
pois a elegáncia de saber dimitir 
nun momento dado. 

AVELINO POUSA ANTELO 
Remitiuse á comunicación do 
Patronato do Pedrón de Ouro. 

O Patronato do .Pedrón de Ouro, 
en sesión extraordinária celebra
da en Santiago, ante a senténcia 
do Tribunal Constitucional, como 
consecuéncia da impugnación 
efectuada pola Delegación do 
Goberno Central en· Galiza, sobre . 
a Lei de Normalización Lingüísti- -

' ca, aprobada pala unanim1dade 
de todos os grupos políticos re
presentados no Parlamento Ga- · 
lego -entre eles o PSOE-, vese 
na abriga de facer a seguinte de-
claración: . 

1.-Rexeitar . publicamente a 
senténcia do Tribunal Constitu
cional, pois que eludir a ·abriga 
do deber de coñecer o galega vai . 
en contra dos direitos fundamen
tais de Galiza como comunidade 
nacional. 

Avelino Pousa Antelo 

2 .. ~Solicitar publicamerite a di
misión de todos os membros do 
Consello da Cultura Galega por 
,se teren manifestado dun xeito 
que traiciona os fins para os que 
foi criado, asi como instar ao Par
lamento de Galiza á modificación 
da sua Lei eonstitutiva, co obxec
to de impedir a manipulación e a 
perpetuación dós cargos nese or
ganismo. 

3.-Pedirlle a Don Domingo 
Garc(a-Sabell, Delegado do Go
berno Central en Galiza e Presi

. dente da Real Académia Galega, 
a dimisión deste ca rgo po la sua 
surprendente docilidade ao Go
berno Central, frente aos inalie
nábeis direitos li ngüísticos da na
ción galega. 
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EDUARDO GUTIERREZ . 
. Presidente da Federación de 
Asociacións Culturais. Galegas. 

1.-A senténcia supón·. un gra
ve atentado á. cuJtura, galega e a 
Galiza mesma. E un feito abe
rrante. Supoño que toda esa x·en-

' te benintencionada que agora se 
. abraia perante esta senténcia co
mezará a cavilar no que no seu 
dia dixemos alguns sobre o Esta
tuto de Autonomia e verán se se 
trataba de posturas radicais ou 
eran máis ben racionais. Porque. · 
resulta que a senténcia é conse
cuéncia .do disposto. so~~e as lín- _ 
guas tanto na Const1tuc1on como 
no Estatuto, e por suposto acre
dita máis unha--vez o c_arácter po
lítico do alto tribunal. E necesario 
tomar conciéncia de que non ca
ben posturas momas sobre a lín
gua e a cultura de Galiza e de 
que a disxuntiva está entre nor
malización e asimilación. · 

2.-Até a~ora a situación de 
que o Presidente da Académia 
Galega fose Delegado do (3ober
no era un feíto pintoresco, a par
tir de agora é un escárnio para o 
país. a que cabe é subscreber os 
argumentos vertidos por Xosé 
Manuel Beiras na sua carta de di
misión do seu escano, e nós 
subscrebémolos. 

En canto ao Consello de Cultu
ra entendemos que se trata duri · 
organismo de tipo arqueolóxico 
e esclerótico e que nel veu refu
xiarse o menos activo e o máis 
antigalego do mundo da cultura. 
Persoas que tiveron un papel de- . 
cisivo na liquidación das organi
zacións Rolíticas próprias do país 
e que tiñan igualmente senten
ciado ás organizacións culturars, 
e é un organismo que pouco re
presenta. R'ªalmente a cultura 
viva do país, tanto en actliacións, 
como nos plantexamentos de 
tipo ideolóxico, son as agrupa-
c1óns culturais. · 

A Xunta está máis atenta a. 
quen non lle escapen. os grilos 
desa ga.iola que é Coalición Po
pular antes · que defender real
mente os direitos de Galiza. Ago
ra tiñan unha boa oportunidade, 
xa non de. desmarcarse desta 
xente que acabo de dicer como 
de acreditarse minimamente, 
cou~a que non fixo. 

MANUEL LOMBAO 
Director de TVE en Galiza 

1.-Penso que hai que lela de- · 
vagar, e non tiven r:noito tempo 
para afondala, pero opino en fun
ción das impresións que teño re
collido, de part-ido·políticos, inte
lectuais, ... Nunha primeira leitura 
paréceme bastante dura, ·pero te
ria_ que afondar nela só· polo res
peito que merece unha decisión 
do Trrbunal _Constitucional. 

2.-Hai bastante confusión. A 
Xunta non me mer_ece moito ,res- · 
peito sobretodo cando se rasga 
as vestiduras sendo a sua defen
sa do gale'go é completamente 
oportunista. · 

A Delegación do Goberno, se 
non se manifesta en contra, fai o-. 
que debe porque é delegación do 
goberno e ten que estar con el e 
coas irístitucións como o tribu
nal ·constitucional, pero a Real 
Acadérriia Galega si creo que -se · 
tiña que pronunciar pois é a sl,Ja 
oqr:iga. 

O Consello de Cultura paréce
me ben que se defina por mais 
que· sexa polémica esa posición, 
pero non o valoro porque non · 
coñezo ben a senténcia. . . 
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,o~OUIN MONTEAGUDO 
Presidente da Asociación de 
Funcionários pola Normaliza-
ción Lingüística. · 

1.-Paréceme unha senténcia 
bastante negativa ; Ademais da 
conclusión sobre o "deber" -
que me parece discriminatório-'
os fundamentos xurídicos paré
cenme moi pobres. No que fai re
feréncia ao coñecimento do gale
gó para o aceso á función públi
ca admite que se pode esixir 
pero como esixéncia obrigatória 
só para determinadas· prazas e 
como mérito para todas, pero 
matiza que esta esixéncia . ten 
que estar fundam·entada en "cri
térios de razonabilidade 11

, dei
xándoo moi · indeterminado. 
Quen dá eses critérios? Se vai ser 
o Supremo estamos amolados ... 

Falo da·s tres senténcias ·dadas 
por canto tamé~ afec~a á galega, 
e no referente a obnga do "de~ 
ber", tal ~orno se expresa na Lei, 
é en función de que na cooficiali
dade de feito non se pode alegar 
o descoñecimento do idioma, 
nunha situación de pluralismo 
lingüístico e oficialidade. 

O Tribunal, cando define a ofi- · 
cialidade dunha língua, di que é 
cando o Estado a recoñece como 
veículo de expresión en todas as 
relacións xundicas -estatais, inte
restatai'S e entre os cidadáns nas 
relacións xurídico-privadas-, con 
todas as consecuéncias, e hai 
unha contradición cando di que 
"en determinadas circunstáncias 
un cidadán pqde alegar valida
mente descoñecimento da língua 
ca-oficial". Daí fundamenta a de- ' 
cisión. · · 
2.~A interpretación é libre e 

quera pensar na boa intención e 
a lexitimidade cando se fai ·un ha 
valoración. Pero penso que unha 
das c;onsecuéncias que se deri
van da senténcia é a manipula
ción da que vai ser obxecto. Qui :. 
zá o que motivou a valoración do 
Consello ven para chamar a aten
ción das reaccións que xa h_ai de 
que "o do galega xa pasou", e 
teño idea de que nalguns claus
tros de profesores, despois de 
coñecer a senténcia, e onde se ia 
discutir a implantación do galega 
noutras asignaturas alguns pro
fesores dician que a orde da Con
sellaria estaba invalidada. Quizá 
a reacción do Consellu é un to-
que de atención. · 

A posición da Xunta non é 
nada clara e ten para min un va-. 
lor moi relativo, pois a vontade 

· normalizadora é moi escasa.· 

CONSTANTINO GARCIA 
Catedrático de Galego na Fa
culdade de Filoloxia ·. 

1/2.-Resulta un tanto rechaman
te que os que estiverán calados 
cando se aprobou a. constitución 
e o Estatuto de Galiza, textos nos 
que n·on se equipararon as lín
guas galegas e castellana, se al-· 
poricén agora tan extraordinaria
mente porque o Tribunal Consti
tucionéi-1 bote abaixo un artículo 
da Lei de Normalización Lingüís
tica qw~· debia estar expreso nos 
devanditos textos legais. : 

Coido que é unha mágoa que 
este Tribunal hon fose quen de 
aceitar esta Lei de Normalización 
Lingüística ::-na sua integrid{:lde 
para superar a incongruéncia na 
Constitución e máis no Estatuto. 
Pero dame noxa ver e esco'itar a 
moitos que n·unca se ocuparon 
de que da nosa l(ngua ou que de-
cididamente · estiveron contra- a· 

. BASILIO LOSADA 

1.-A salvación do galega non 
vai vir de que por lei se decida o 
seu uso ou establecer o deber de 
coñecelo. Vai vir da vontade do 
povo por salvalo, e esta vontade 
é o que hai que potenciar. Falo 
desde unha perspectiva catalana 
e vexo que a · senténcia non me: 
receu aqui maior come-nto nos 
xor-nais. Os cataláns saben moi 

· ben que o texto da senténcia non 
vai incidir para nada na saúde do 
seu idioma, porque hai ·un ha 

Basílio Losada 

vontade colectiva de sostelo e 
potencialo e a xente non precisa 
que lle impoñan leQalmente o 
deber de sabelo, senon que este 
deber ·é unha esixéncia social. 
Orabén, para que a equiparación 
do castellano e o galego en Gali
za sexa cabal non hai gue estab~
lecer· diferéncias. Se e un deber 

. coñecer o castellano ten que selo 
tamén, en Galiza, coñecer o gale-

. go. Por outra parte hai na sentén
cia el-ementos positivos que ben 
aplicad.os poden facer irrelevante 
esa distinción sacristanesca entre 
o deber legal ·e o deber moral de 
c0ñE~_9er a nosa língua. 

2.-Penso que nestas institu
cións hai xentes de probada con
ciéncia galega e que demostra
ron esta conciénc1a en tempos 
incómodos e con risco persoal. 
Non convén pois esbardallar e 
desautoriza~ a ninguén. Polo que 
á Xunta se retire, na sua defensa, 
que é ben tímida por certo, do 
deber de coñecer o- galega, hai 
moito de oportunismo polít~co 
pero benvido sexa. A Delegación 
cumpriu a sua función delegada. 

O Consello ~e Cultura adoptou 
L:Jnha atitude que me parece des
concertante. Sen prexulgar e sen 
ánimo de ditar leccións de gale
guismo eu teria valorado mellar 
unha atitude de rexeitamento 
diante do texto da senténcia . Se
ria inútil,· desde logo, pero convi
ña faceló ainda que non fose 
máis que pa.ra non levar o des
concerto ao ánimo dos menos in
formados, pero repito máis unha 
vez, o galega non se vai salvar 

. con senténcias que impoñan . o 
deber de coñecelo se ese deber 
e esa necesidade non é sentida 
palas nasas xentes . . 

seu uso ou mesmo que estaban VTTOR F. FREIXANES 
en contra desta lei e non a apl.ica-
ron desde os seus pastos de res- 1.-Penso que é un paso atrás, 
ponsabilidade, estexan agora a non tanto 'palas consecuéncias 
entoar cantos xeremíacos, sen se que poda ter para a Leí de Nor-
decatar de que o pavo galega pa- malización Lingüística como pala 
sou moitos séculas coa concién- . utilización propagandística que 
cia do deber de empregar a ·sua van facer .dela alguns sectores da 
Hngua. - · · ·sociedade galega que están beli-

Coido que para algunhas des- ..... xerantemente posicionados en 
tas xentes, tan. momas no uso do coritra do idioma. 
gal.ego, 'debia' ser necesário que · 2.-Coma parte do Consello de · 
a Administración lles sinalase o Cultura Galega teño algo que di-
'deber' de talar o galega, pero cer, ainda que non asistin a ese 
entendo · qt,Je para a imensa plenário. Coido que o Consello 
maiória do povo seguirá existin- da Cultura, tendo razón no~que· di 
do esa obn~a e ese deber por ~sobre a virtualidade da Lei ain-
moitas sentencias dos tribunais da en vigor-, debería terse pro-
favorábeis ou desfavorábeis que nunci'ado claramente sobre o 
aparezan ou por moitas .intr~mi- tema de fondo, que é a conside-
s1ón? cjos poderes públicos que ración da língua galega como 
haxa n_as cuestións de língua. A menor e de segunda división a 
vontade lingüística dun povo non . respeito do castellano . . 
depende nun último extremo nen A Xunta está desde hai tempo 
das · decisións dos seus gober- collida ·nunha carreira por posi-
nantes nen tan sequer das dos cionarse e diferenciarse do 
gramáticos. PSOE. Haberia que perguntarse -

como moita xente que até hai 
pouco vivian indiferentes á lín~ 
gua, e ás veces hostis, agora ras
gan as vestiduras, e este é unha 
aldraxe á nasa terra. lso vai ta
~én p51ra alguns ~eios de ~omu
nrcac1on que ponen o grito no 
ceu e ttespois iHI vida prática. de 
todos os dias niñguén se lembra 
do idioma. lsto · paréceme dema
góxico. 

A Delegación exerce como ta
les rerresentantes do Goberno 
centra e exercitan ·o seu papel. 

PILAR GARCTA NEGRO 

Asumiu ·a comunicación feita 
pala Asociación Cultural "Ale
xandre Bóveda" e· Escala Dramá-
tica Galega. . 

"Perante -a decisión do Tribu
nal Constitucional a respeito do 
"deber de coñecer o noso idio
ma" queremos .facer constar: 

1.-Proclamámos máis unha 
vez que o uso do noso idioma é 
un direito irrenunciábel, e que 
non admitimos nengunha regu
lación legal que tente subordina-
lo frente ao español. · 

2.-A senténcia do menciona
do Tribunal revela de novo a de
si~ualdade escandalosa que 
existe entre o español, única lín
gua que se recoñece como tal, 
con todas as da lei e cun deber 
ben Glaro estabelecido na Consti
tución que obriga a todos os súb
ditos do Estado, e aquelas outras 
como o · gale~o, a nosa língua, o 
catalán e ma1s o basca, que so
mente se toleran como instru
mentos meramente inúteis e se
cundários. 

Pilar García Negro 

3.-Denunciamos o feito · desta 
senténcia, tan política e tan poli
tizada como o governo que a 
.promov1;iu, tan lesiva para·o gale-
go como a prática legal e institu
cional do Estado español. 

4.-Afinal, visto que o recurso 
contra o deber de coñecer o noso 
idioma surxiu da Delegación do 
Goberno español, co señor Gar
cía Sabell a frente, esiximos a 
sua imediata dimisión da Presi
déncia da Académia Galega, ins
titución constantemente entrega
da á política antigalega máis cua
lificada". 

Avilés de Taramancos 

MARIA DO CARMO ENRTOUEZ 
SALIDO 
Presidenta da AGAL {Associa
~om Galega da Língua) 

R_emitiuse ao comunicado que a 
agrupación que preside elaborou 
a respeito da senténcia, no que 
fican respostadas as duas cu es
tións. 

" A Assembleia Geral da AGAL 
reunida o dia 28 de Junho en 
Pontevedra, tomou entre outros 
acordos, reafirmar estes pontos: 

1.-0 galega é a única língua 
própria da Galiza. 

2.-Todo galego, pois, deve 
conhecelo. 

3.-0 Governo galega debe 
dispór dos meios que facili tem o 
cumprimento dese dever. 

4.-0 Estado espanhol , através 
do Tribunal Constituc ional, impe
de tal func;om declarando incons
titucional a ·disposic;om estatutá
ria nese sentido. 

5.-0 Delegado desse Goberno 
espanhol na Galiza, pa ra do~ica
mente presidente da Academia 
Galega, foi quem levou o t rámite 
que desembocou na sentenc;a do 
Tribunal Constitucional. 

6.-A Junta de Galiza, através 
do Cons.elho da Cultura Galega, 
non deu resposta algumha a este 
crime de lessa pátria contra a 
nossa nac;om . ' 

Por todo o exposto, a Associa
c;om Galega da Líng ua, cuxos 
fins son a defensa do idioma na
c;onal da Galiza, inca rdinándoo 
no sistema lingüístico galego
luso-brasileiro , non pode ficar ca
lada diante deste fact o e pede a 
demissom do Del egado do Go
berno como Presidente da Aca
démia Galega, por inxuriar á nos
sa cultura e de todo o Conselho 
da Cultura Galega, á vez que 
anúncia a iniciac;om das acc;oms 
que considerará oportunas para 
repa rar esta nova ultrage á nossa 
entidade nac;onal. 

XERARDO GONZALEZ M ARTIN 
Director de Radio Popular de 
Vigo 

1.-Supón un certo desarme 
legal para aqueles que na pro
moción da lfngua non vaian máis 
alá do que as normas xurídicas 
estabelecen, De feíto a senténcia 
non mata a Lei de Normal ización, 
que conserva a sua virtual idade, 
pero concede un arma moral po
derosa para todos .aqueles que 
cuestionan a igualdade do caste
llano e o galega na comunidade 
autónoma. O resultado final é 
que se precisará subsistir con 
máis vontade política o proceso 
normalizador. 

2.-A Delegación do -Goberno 
cumpriu o seu cometido, é a de
legación dun goberno que segue 
a ter moitos tics centralistas e, in
~epe.ndentemente da sua cor 
ideolóxica,· unha conceición un 
tanto imperialista no que se reti
re ao idioma. Outra causa· é que 
a preséncia dun meritísimo gale
guista á frertte desa institución 
leve á xente unha imaxe contra-
ditória. · 

En canto á Xunta é coerente 
éoa sua traxectória, pois utiliza o 
fallo por pasiva en troques de ar
tellar unha opéración para apro
fundar na normalización. O que 
fai é atacar ao PSOE, para facer 
política de partido. 

A respeito da nota d.o Consellb 
de Cultura, en si mesma, sen al
gunhas interpretacións que apa
receron, non é que sexa especial
mente rexeitábel, só que r.epre- . 

: sentar á cultura galega esixe 
máis espírito combativo que ana
lises xurídicas. -XAN CARBALLA 
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"As persoas que . expresa.ron 

o problema do naciónalismo foron 

sempre as máis lúcidas-e sensíbeis 

que deu o país" 

FRANCISCO - -

RODRIGUEZ 

Con chaqueta de la gris, silueta delgada e lixeramente 
inclinada, que lembraba lenemente unha autocaricatura 
de Castelao, Francisco Rodríguez, 9ontestaba ás pergun
tas dun fiscal encarregado nestes días de desempoar un 
caso que levaba meses cerrado. Na Audiéncia da Coruña 
xu lgábase por presunto delito de inxúrias á bandeira es
pañola a un profesor de 40 anos que é líder do naciona
lismo des hai case vinte. Nunha metade da sala o reo e 
as negruras xudiciais, na outra máis de duascentas per
soas, parte das cales aguantaron duas mañás a pé firme 
para aplaudir no final do xuício a intervención do acusa
do: "Que xusticia é a que salvagardá tan ben, ao pare
cer, esta legalidade, pero non fai respeitar direitos tan 
elementais como o direito ao traballo ou os direitos na
cionais do povo galego." Contra o acusado testificaron 
catre policias, obviamente en contra -os únicos- e non 
sen certas contradicións, lóxicas por outra parte en quen 
regula mentariamente se lle esixe obedecer pero non 
pensar. Francisco Rodríguez, detido -asaltado na rua, 
segundo a sua mesma .declaración- tres djas .despois 
da queima dunha bandeira, nun acto de desagrávio pola 
traída dos restos de Castelao, era ben coñecido polos 
policias -tamén segundo as declaracións deles mes
mos. Poucos coñecen sen embargo -e alguns incluso 
están empeñados en que non se coñezan- os seus li
bros a o seu lúcido 'trabal lo intelectual: "A ·evolución 
ideolóxica de Curros Enríquez", "Conflito lingüístico e 
ldeoloxia en Gal iza", "Problemática Nacional e Colonia
lismo" (con L. Suevos) xunto con vários libros colectivos 
e trabal los especialmente sobre Rosalia, Blanco Amor, 
Castelao ... Unha imaxe case de maldito que contrasta co 
apoio solidário de cargos públicos nacionalistas, escrito
res, e traba lladores que se deron cita so días 1 O e 11 na 
Coruña. Sete anos é o que pide o fiscal. 

Esta mañá foi a primeira parte 
do xuício no que se lle acusa de 
inxúrias á bandeira española, 
mañá pola mañá continuará a 
vista. Cal é o seu estado de áni
mo nestes momentos, tendo en 
conta que o fiscal pede sete anos 
de prisión maior? 

"Sempre tiven unha idea, pen
so que moi exacta, do tipo de so
ciedade no que estaba vivindo, 
nese senso o meu estado de áni
mo é normal. Claro, non podo di
cer que me apeteza nada ir a ca
dea e moito menos sete anos, a 
verdade. Pero penso que detrás 
dese tipo de petición fiscal o que 
hai é toda unha evidéncia de 
como é o réxime político no que 
estamos vivendo, no sentido de 
que se poden pedir, conforme ao 
código penal, sete anos de pri
sión ma1or por un suposto delito 
de inxúrias á nación española, 
mentres constantemente se es
tán violando direitos humanos 
elementais e direitos colectivos, 
por exemplo os do povo galego, 
e podemos citar, xa que está tan· 
recente, o feito de· que nen se
quer, aparte das violacións dos 
direitos lingüísticos que se fan 
todos os dias, no terreno prático, 
incluso desde o ponto de vista 

·xurídico se ampara ese tipo de 
violacións, como é a senténci'a 
sobre a lei de Normalización. En
tón cando un vive nunha realida
de asi é para saber que estamos 
nunha sociedade disparatada e 
totalmente inxusta". . · 

Voltando ao xuício, que valora-
ción política lle merece? . · 

"Hai unha intención política e 
hat algo na declaración da acusa
ción policial que era evidente. Fa- . 
cer acusacións contra unha per-
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soa basetmdose en qÚe se lle via 
a cabeza ou en que é moi coñeci
do, demostra primeiro que hai 
un sector da povoación que esta
mos perfeitamente controlados, 
por non dicer todo o mundo. Ali 
fixéronse contínuas referéncias a 
gue eu era unha persoa moi co
necida nos meios policiais e non 
só por situacións políticas, senón 
tamén porque dieran que sabian 
onde vivia e por onde andaba. 
Polo tanto eu vexo en todo iso 
unha intención política clara." 

11 Non se pode aspirar a 
ser recoñecido cando non 
se xoaa no campo do 
poder" 

·entremos nun plano máis 
persoal. Vostede non ere que as 
suas cualidades intelectua1s, re
coñecidas ampliamente por 
quen o coñecen ben, non fitaron 
de sempre un pou~o escurecidas 
pola sua dedicación plena á mili
táncia? 

"Existe un problema xeral na 
nosa sociedade cos intelectuais, 
que é o.de que.na medida_ en que 
estes mant.eñen .~nhas posicions 
políticas moi claras, cousa que 
agora non 'é frecuente -manté
ñenas moi claras, pi;;!ro en rela
ción coa sua dependéncia do po
der autonómico ou central
pero na medida na que se man
teñan nun campo que nori é ese, 
está claro que non poden aspirar 

. á ser persoas recoñecidas. Neste · 
aspeito eu xa tracexei a miña · 
vida, desde sempre, moi cons
ciente do qu~ faGia. Desde . que 
acabei a carrei.ra~ qu.e tiyen per-

feita oportunidade de chegar a ponto de vista do poder. A min o 
ser catedrático de universidade, que ·me parece· que sería grave é 
aceitei voluntariamente que tiña que a nasa atitude e a nosa ideo-
que quedarme no país e q1,1e tiña loxia pasase a ser marxinal ta-
que facer un determir:iado tipo de mén desde o ponto de vista dos · 
traballo p_olítico vencellado ao sectores socia is · máis dinámi-
traballo intelectual. De todas ma- cos". 
neiras a respeito do·traballo inte- Parece que é un. caso repetido 
lectual que fixen teño que reco- moitas veces ha história de que 
ñecer que é positivo e que foi' as persoas lúcidas e perigosas 
aclaratório na medida en que ti- para o sistema se lles coloque 
ven unha prática polítiéa deter- unha i"!ax~ de ,!'"alditos, cando 
minada, quer dicer que non é un non de artistas ; etc ... 
traballo so de coñecimento de bi- · "Claro, ~ de fanáticos e de to-
blioteca ou dun estudo, máis ou los. Por exemplo hoxe mesmo, 
menos amplo pola miña· parte, no xuício, hai unha cousa que a 
de tipo teórico, que tamén o hai, min resu_lto~me .n:iáis _espan~osa 
senón que foi a necesidade de que o proprio xu1c10 e e, de supe-

. clarificación. Por exemplo cando to, ver cámaras de televisión por 
escrebin algo sobre o conflicto todas partes, periodistas por to-

-lingüístico foi porque habia nece- das partes, cando na miña activi-
sidade de facelo socialmente. dade intelectual oü política nun-
para destruir as confusións e as ca ninguén, non xa para facer 
manipulacións do españolismo, gran parafernália, pero polo me-
como é o caso dos plantexamen- nos para perguntar por determi-
tos de Alonso Montero. Entón di- · nadas cuestións, a min nunca me 
'gamos que tivo as suas vantaxes · invitaron a unha mesa redonda 
e os seus inconvenientes. Eu nos meios de comunicación pü-
quedei "marcado" desde .unhas blicos, cando houbo que falar so-
determinadas pers¡ectivas e bre Blanco Amor, por suposto eu 
moito máis no actua réxime po- non falei, talaron outros no meu 
lítico, P.orque un pasa xa a estar lugar, incluso aproveitando as 
descalificado, - ocúltaselle cando cousas que eu teño PJ,iblicado, 
se pode e cando non se pode cando se trata de facer un debate 
apres~ntase unha imaxe falsifica- sobre o problema do conflito lin
·da da real.idade. O mundo inte- güístico non só non se me invita · 
lectual, e máis actualmente está a ir sehón que se di que estaba 
tot~lmente encanallado, hai un invitado, cando era totalmente 
afán de trepadores terríbeis, fán- mentira, como fixo Vítor Freixa
selle grardes servícios ao siste- nes recentemente nese progra
ma político estabelecido _e m'oitas ma de A Trabe de Duro. O que si 
v~c.es incluso ·en. no me dun certo é certo é que iso tropeza moito 
galeguismo ou dun certo · nacio- coa miña realiclade cotidiana, a 
nalisrno e -eu penso que isa é o xente que llie· coñece, por exem
grave. Os que non entramos plo no traballo ou os meus alu
nese tipo de dialécticas, pois cla- nos cando descobren nalguns 
ro, SOl!lOS marxinais desde- ~ prólogos ~e libros de literatura 

que aparezo eu ali como Rodrí
guez, pois quedan espantados e 
din: e este es ti? Non sabíamos 
que tíñamos un profesor tan- im
portante"' . 
11Se eu contase a história 
miticamente diria que 
empecei a militar .no 68" 

Cantos anos leva de militan
cia? 

"Se eu conto as histórias miti
camente, como as contan todos 
estes "páxaros" gue falan da his
tória do nacional1si:no, teño que 
dker que empecer no 68, pero 
claro, isó é mentrra. Emp·ecei no 
68,· se empezar a militar é tfrár 
panfletos da UPG en Ferrol, e se 
militar é que chegue un señor a 
casa que se chama Xoás e que 
che entregue uns panfletos por
que di que escoitou falar de min 
que era -un · rapaz moi· galeguista 
e xa che deixe uns panfletos que
repartimos na véspera do dia da 
Pátria Galega do ano 68. Pero iso 
é de ciéncia ficción. Outra cousa 
é que a UPG fose iso no ano 68, 
que seguramente era Xoás cun 
coche dando voltas _ polo país, ' 
polo menos pola G..aliza do Nor
de. Entón, se esa é a história, eu 
son do 68. Agora, se ha história 
é a integración formal e cons
ciente' por amba·s partes, hai que 
retrasala ao 71, á miña volta de 
Albacete, onde estiven dous 
ano$ traballando, despois de ga
ñar a oposición de profesor agre-
gado de instituto. Cando conse
guin voltar para Galiza, baixetme 
na estación de Ourense e aos 
dous dias atopei nunha cafetaria 
ao Xoás outra vez e díxome: 

- (pasa á páxina seguinte) 
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14-I ESPECIAL DIADA PATRIA 
(ven da páxina .anterior) 
Que? non queras· saber nada de . 

-nós? Eu díxenlle: Home, para iso 
velvin. A fins do 72 xa estaba 
nunha reunión dun comité cen
tral da UPG, o cal ~uer dicer 
como era o nacionalismo e o 
noso partido naque! momento. E 
penso que esta era a situación de . 
Lugo tamén e a. de Ferro! era 
pior, non habia nada, e na Coru
ña igual. Entón, eu non sei, des
pois falous~ de tantos fundado
res· e eu en realidade non vin a 
nengun". · 

E non ere qu.e desde o 74 até 
hoxe houbo moitos cámbios e 
reconversións que poden dar lu~ 
gar hoxe a confusion7 

"O que pasa é que O naciona
lismo galego medrou moi rápid~ 
a partir do 74 e con xente mo1 
nova, sen conexión nengunha co 
nacionalismo histórico, descone- . 
xión incluso con persoas inc:tivi
duais, que non quedaron. Porque 
Piñeiro non ~era nacionalista. Va
mos, eu somente tiven que visi
tar duas veces a Piñeiro e xa me 
decatei de que era un señor pro
imperialista e · pro-americano. 
Po1s nada máis ir falar duas ve
ces, unha para comentar a publi
cación do meu libro "A evolución 
ideolóxica de Curros Enríquez" e 

. á segunda púxose xa histérico, 
empezou a petar coas mans na 
mesa porque lle ataquei aos Es
tados Unidos. A partir daí xa, 
santo remédio!, a min xa non me 
tivo que enganar nunca máis. Se 
ese é nacionalismo que véña 
Deus e o vexa. Despois habia D\J
tro ·señor intelectualmente presti
xiado nos círculos de oposición 
ao réxime que era Alonso Monte
ro; ben·, r~almente de nacionalis
mo tiña tanto como eu de crego. 
E Carballo Calero figuraba como 

·un profesor de riteratura, quer di
cer, que nen sequer habia opor
tunidade de descobrir dunha ma
neira radical o seu pasado." · 

Francisco· Rodríguez fala logo 
·da história recente, a partir do 75, 
de como houbo que adaptarse 
en moi pouco tempo a un ha tran
sición sen ruptura, preparar as 
or9ar:iizacións máis fortes e mo
vil1zádoras do momento, que 
eran a AN-PG e a UPG, e iso con 
poucos dirixentes formados "
En Vigo, no 75, levábamos toda 
a AN-PG un rapaz de 16 anos e 

· máis eu". Manter xa as primeiras 
liortas internas cos partidários de 
se ir rntegrando no sistema, for
mar un·sindicato nacionalista "
En contra da opinión por certo de 
xente que hoxe é moi sindicalis
ta". 

11 foron momentos 
crispados" 
Todo iso ten relación coas várias 
crises políticas que viveu a UPG7 

"Si. En xeral. foron crises id.eo
lóxicas e polítiéas abertas. Non 
me retiro a todos os indivíduos 
senón ao problema .de fondo. 
Despois nunha crise política hai 
moita xente pol_o. médio,_ p_o~qut:: 
nen a maquinaria partidaria e 
perfeita nen por suposto nengun 
dos membros do partidó político 
faino suficientement.e- · b~n ,- entón 
h~i asperezas ou cousas que se 
podian limar se a vida política ·· 
fose máis tranquila e menos his-- -
terizada do que. é no noso ·país, 
pero as cuestións de fondo foron 
mevitábeis sempre. Esas crises 
téñenas todos os partidos, o que 
pasa é que as da UPG foron area
das tamén dunha maneira irra
cionalista e absurda. 

Ademais supoño que infli.Jiria a 
.xuventude de moita xente? 

En canto ao fondo non, pero en 
canto aos métodos isto si influiu. 
Nestes anos na base da UPG ha
bia ·moita xente moza, co que iso 
trai de bon e·de mao. Ademais '<:> 
momento político era diferente, 

. daquela era moi crispado. Hai 
que ter ~n canta tamén, por 
exemplo que, para talar galega, 
e·isto era a partir do ano 69, tiña 
un que concienzarse antes de 
que tiña que facelo e despois po~ 
díase .atapar coa re.sposta irada, 
ridiculizadora ·e represiva, non só 
da autoridade competente senón 
dos s~ctores progres. Viver nurí
ha sqciedade as1 é trernendo e 
leva i1 que, efectivamente, ti das · 
o corpbate, agora · que tamén o 
das c~mhá histéria e cunhas con
dutas ¡' que non sempre son as 
máis axeitadas. Agora que tamén 
me pérgumo onde está o fanatis
mo e: a histéria en que se qu.er 
empe;!ar a facer valer unhas po
ªición~s :JOlíticas tan elementais 

como esa ou en quen para que 
iso non vaia adiante é capaz de. 
ridiculizar ou de reprimir. o de- . 
tender que Galiza era unha na
ción pasaba polo tremendo, pero 
incluso dentro d9 público que es
taba pol.itizado polo antifranqui$
mo. Adeniais todo o mundo via 
un perigo niso, porque sabia qué 
era unha alternativa política que 

. ·non lle conviña e o- PC tiña moi 
claro que habia .que destruir isto 
como fose, e falo do PC porque 
era o que-existia daquela'. 

11Sei que se pode inverter 
a imaxe de Rosalia e a 
óptica· coa que se e-studa 
a literatura galega" 
Voltemos á faceta persoal e 
como estudoso. Da resposta ao 
Informe Dramático de Alonsp 
Montero xa talamos algo. Pero 
están aí outros estudos, sobre . 
Curros, sobre Blanco -Amor, so-

.. br~ Rosalia, incluso parece que 
tivo que ser no ·Congreso Rosa
liano, con preséncia de profeso
res extranxeiros, onde se recoñe-

cese o seu brillante traballo, cou
sa que aqui por razóns que xa 
comentamos·non se produce. 

"Cándo saiu o libr-o de Alonso 
Montero aquel era un Jibro desti
nado obxectivamente .::...._fose in
tención ou non do seu autor- a 
contradicer e hostilizar a un novó . 
movimento ideolóxito e social 
que era o nacionalismo -os pri- . 
meiros que empezábamos a utili
zar o galega para todo-. Eu pen
saba que se non respondíamos a 
aquilo a nasa batalla ideolóxica· 
ia ·.car amalada. Entón respon
din en ""La Región" e logo escre
bín un libro que era "Conflito lin-

. güístico e ideol.oxia en Galicia", 
- expresando a posición do nacio

nalismo .sobre o problema lin
güístico. Os outros traballos aos 
que fai referéncia están provoca
dos por situacións distintas, pero 
que teñen tamén un· transfondo 
político. O de ·Rosalia é porqúe 
eu sempre s.ospeitei que esta 
muller tiña que ser algo suma
mente intelixente e un caso de 
clarividéncia total sobre o que foi 
o noso país e o que lle podia pa
sar. Son dos que penso que se 
ese mito somos. capaces de si
tualo a· nivel real, todo o resto da 
literatura galega pode cambiar 
de óptica e de metoloxia de estu
do, por iso o tomei con«tanto em
peño ainda que digamos con len
titude, levo moitos anos traba
llando niso e hoxé teño dados 
moi reais e moi radica is e sei que 
se pode inverter a imaxe total de 
Rosalia e ademais acabar coa 
créncia de que era unha · persoa 
ruralista, igAorante, ñoña, atrasa
da e que foi un defeitó para o 
país en vez de ser · unhª virtude, 
1so é o que queria cambiar e que 
a xente soubese que en Galiza as 
persoas que expresaron o pro
blema · do nacionalismo, amda 
que fose dunha maneira pre
ideolóxica, foron sempre as ·máis 
intelixentes, as máis sensíbeis e 
as que tiñan as preocupacións, 
incluso, máis filosóficas. O de 
Blanco Amor foi porque eu coñe
cin a Blanco Amor persoa lmente 
e tiven moita confianza con el até 
o -ano 76 en que lle p~rdin a pis-

ta, praticamente ca'ndo ven a 
transición democrática. Paseei e 
faléi moito con el en Ourense, 'e 
eu, que son un mal leitor de no-

·velas, teño que' recoñecer que 
- unha das· poucas novelas gale

gas de posguerra que a min me 
parece impresionante é -,, A Es
morga" e, por outros motivos, 
"Xente ao Lonxe". Entón .eu pen
sei que era importante Vincular 
isó a unha traxectória de desco
lonización do país, quer dicer, 
que non era un señor tan irixé
nuo, nen tan cosmopo.lita como 
aparentába para o exterior,, que 
p.or dentro sabia moitas cousas, 
levaba a procesión moi clara e 
que sabia moi ben a clase de país 
ao que pertencia. Como eu isa 
saqíao de conversas con el, qui
xen tamén que na sua literatura 
se vise a vinculación e non que 
se pensase por exemplo que era 
un mero exercício de linguaxe, 
ou -que eran novelas picarescas, 
ou que eran cousas que non ti
ñan unha intención histórica moi 
definida, tanto de cara a· pasado 
do país co_mo de cara ao futuro 
que Blan.co Amor queria para el". 

'
1 Con certas persoas non 
se pode ir de guante 

.. branco 11 

No terreno persoal, vostede ten 
recebido acusacións baseadas 
no seu carácter, e de ter protago
nizado atitudes que logo foron 
calificadas de histéricas. 

"Pode ter acorrido nalgunha 
ocasión, pero como produto dµn
ha agresividade desde fóra. Eu 
normalmente ca meu carácter 
non teño ese problema, por 
exemplo no traballo ou na vida 
normal non teño ese problema 
nunca. Agora que claro, é terríbel 
que un determinado ·meio de co
municación, por exemplo, estexa 
puteando ao BNG continuamen
te e que diga que queimamos os 
montes. Eu 9 que non vou facer 
é ir visitar ao señor director en 
plan "guante branca" e que para 
1so aforro a viaxe. Agora se inda 
enriba de ir de guante branco ao 
médio minuto che din: "Hagan lo 
que ustedes quieran que noso
tros ya hacemos fo que nos dé la 

_gana y son ustedes unos babo
sos". Home, · pois respóstaslle 
como merece. De todas formas 
as veces qu~ eu me puxen histé
rico foi en ocasións asi, non nou-
tras·". · 
11 Adaptándonos ao 
sistema fariamonos 
inecesários 11 

• 

Que opina do momento político 
~ctual7· . 

"Pensó que é moi problemáti
co. O que pasa é que G~liza leva 
vividos moitos momentos pro
blemáticos. Na ·situación actual 
dase un esquecimento de que 
Galiza é unha colónia, cando to
dos os dados veñen a confirmar 
que o é brutalmente. Ante isto 
pode haber duas pósici~ns: . imos 

. ver se adaptándonos ao sistema 
moito, moito, somos alguén. E o 
certo é que adaptándonos moito 
ao sistema non somos ninguén, , 
porque somos inecesários. E 
ademais de ser-inecesários, q na
cionalismo por aí non ten nada 

que facer,.porque o sistema está 
funcionando a pleno renqimento, 
para que non haxa mov1mentos 
de liberación né;lcional. A min pa
réceme que a clave está primeiro 
en ter moita paciéncia. Segundo·, 
non facer deixadón en que unha 
forza política nacionalista ten que 
pasar forzosamBnte por un com
bate ideolóxic9 forte, por unha 
organiz{'lción social grande e por · 

. plantexar sempre o dar a · cara 
publicamente, inda que sexa en 

. minoria, que non deixe de dar os· 
combates sociais· públicos custe 
o que custe. Se iso se dá, unha 
forza política nacionalista pode 
dar máis ou menos vaivéns de 
carácter eleitoral, pero como for
za social ·estou seguro de que vai 
seguir existindo, con importáncia 
ademais e incluso senda a única 
forza yiva socialmente no país. 
Eu xa sei que isto pode provocar 
cansáncio, que non todo o mun
do está en todas as idades para 
estar aí dentro, veña, dalle, com
bater:ido e non ver rendimentos 
de certo tipo, institucional ou 
eleitoral, a curto prazo. Pero a loi
ta política hoxe está plantexada 
asi e non hai oµtra posibilidade, 
se é que se quer manter unha 
forza nacionalista e se é que real
mente se ere nas palabras que se 
pronúncian, quer dicer, se se ere 
en que efectivamente Galiza non 
ten saída dentro do Mercado Co
mu n, non ten saída dentro da 
OTAN~ non ten saída dentro dun 
réxime político unitário e centra
lista, com0 están demostrando 
cando incluso deixan co cu ao ár 
aos próprios posicionamentos 
moderados dentro do réxime. 
Penso que, sabendo isto, pódese 
·mellorar a táctica, pódese ser 
máis intelixentes, pódense facer 
esforzos mellar orientados, pero 
da cuestión de fondo non hai 
queh nos libre dela. Non nego 
que sexa necesário facer mellar 
as cousas, non nego que haxa 
que facer rectificacións, non 
nej;IO incluso que haxa que facer 
mais en determinados sectores e 
menos noutros, ao mellar aban
donar alguns tipos de combates 
asi, raros, · pero o grande perigo 
seria cair no ideoloxismo, quer 
dicer, porse máis á extrema teó
rica que non corresponda cunha 
realidade social prática de forza 
política ou ben d1cer que hai que 
asimilarse. A min paréceme que 
o camiño non vai por aí" . 
11Para aceitar a CEE e o 

. que iso con leva non fai 
falta ser nacionalista" 

E esa espécie de terceiromun
dismo do que se acusa ao BNG, 
por exemplo nos plantexamen
tos organizativos 

"lso quer dicerse moitas veces 
polo de partido único, frente úni
ca, cando a democrácia ten plu
ralismo partidário e tal. Todo iso 
ten un problema de fondo: unha 
causa e o que· procura como for
mulacións políticas unha demo
crácia burguesa a nivel do Esta
do español, que é lóxico que eles 
poténcien as suas alternativas de 
pluralismo político formal, ainda 
que despois coinciden todos na 
cuestión de fondo, e outra cousa 
é se en Galiza hai espácio para 
vários nacionalismos, espácio 
non digo eleitoral, senón social, 
os dados demostran ·que non o 
hai, os dados incluso eleitorais. 
Entón aqui trátase do seguinte: 
como non hai ese espácio, posto 
que a própria estrutura social e 
económica dá para que tivese 
que haber certas diverxéncias 
ideolóxicas, pero dentro dunha 
orde de enfrentamento contra o 
estado, o problema é onde se 
pon o _quid da cuestión e a clave 
está en que entre forzas que for
malmente aparecen como nacio
nalistas hai uns abismos tan for
tes que son máis coincidentes 
forzas formalmente ·nacionalistas 
con forzas españolas que as for
zas nacionalistas formalmente 
entre si. Entón o dramático está 
aí, e despois que moitas delas xa 
fan profisión de fé de ser proxec
tos españois e conservado"res, -
quer dicer,.,que nen sequer é un 
proxecto que se garde moi moi
to, como o PNV, polo menos mo
mentaneamente, de calquer ope
ración distinta é de Euskadi. Este 

-é o caso de Coalición Galega. Os 
outros xa nos din que están para 
recoller os votos perdidos polo 
PSOE dentro dunha estrutura do 
Estado español tal como está si- . 
nalada. Entón que pa,sa aqui? 
Cando hal unha discrepánQia tai:i 

de fondo cómo· se a respeito da 
Europa comunitária aviada inte
gración é a correcta ou non hai 
que integrarse, ·isa coloca _unha 
sima P!ofunda e total, por iso din 
que nos somos terce1romundis
tas. Claro, porque o noso proxec
to, o noso obxectivo estratéxico 
non está dentro da Europa comu~ 
nitária, como non está dentro da 
OTAN, ou dentro do que son as 
soéialdemocrácias de. Suécia ou 
<:!e AlerJ!aña, que todos es~s par
t1dps tenen como modelo. 

E inxénuo pensar que o nacio
nalismo galega ten algunha saí
da d_entro da Europa comunitá
ria. E disparatado porque non a 
ten dentro do Estado español se 
o ~stado español non se cámbia 
na sua estrutura_ interna. Entón 
que pasa, que a irnos ter dentro 
dunha superestrutura estatal de 
carácter imperial que ademais é 
a mera imaxe dos Estados Uni
dos, e dentro dun proceso de 
tipo capitalista? Home, para isa 
non nos metemos no nacionalis
mo, fagamos un partido español 
canto antes, que ademais é por 
onde van os tiros doutras forzas 
políti-cas e eu aí non lles nego a 
sua coeréncia. Agora o dramáti
co , ~sá en que .fagan esa política 
prat1ca e ao mesmo tempo talen 
de Soberania Nacional de Gali
za". 

Entón non ere posíbel a coor
denación entre as diversas orga
nizacións formalmente naciona
listas? 

" Eu penso primeiro que non ia 
significar moito eleitoralmente. 
Moita xente mira tamén o caso 
de Euskadi: alguén pensa que o 
feito de que non exista unidade 
entre as tres forzas form almente 
nacionalistas, senón que incluso 
sexa máis belixerante, motivado 
pola própria función que se cum-

. pre, a posición de HB a respeito 
de EE que co próprio PNV? Qué 
é un capricho, ou unha falta de 
unión entre a esqu_erda, ou por 
sectarismo? Non. E polo papel 
que se está cumprindo. Se iso se 
traslada a Galiza, onde a base so
cial do nacionalismo é m oito me
nor, onde as debilidades estrutu
rais son máis grandes, ainda que 
non ideolóx icas, resulta que se a 
única vantaxe que ten o naciona
lismo populár, que é unha certa 
organización de base e unha cer
ta clarividéncia ideolóxica, a con
fundimos,-pois a ver quen sai ga
ñando nesa operación . Eu penso 
que sai unha forza rexional ista 
ao final " . 

E non pon as cousas demasia
do difíce1s: contra o réxime, con 
paciéncia e sen posibilidades a 
curto prazo7 

"Non, hai cousas aí como un
has eleicións mun icipais que re
lativamente e nalguns ámbitos, 
poden su por u nha satisfacción, 
especialmente para a xente que 
traballa nese campo. Despois hai 
casos como o de ª!i1ºra da lín
gua, onde a Direccion Xeral de 
Política Lingüística fai unhas pro
postas para o ao que ven ·gue 
violan a mecánica que eles tinan 
estabelecida, que resu lta que é 
recoller unha proposta feíta des
de unha óptica que está vincula
da ao nacionalismo, que é a 
Mesa pola Normalización Lin
güística. Esas son xa vitórias 
hoxe". 

E non pode ser que neste lon
go traxecto a identidade nacio
nal se vaia desintegrando? 

"Non vou negar que iso sexa 
posíbel. Non obstante eu penso 
que . xa · chegamos a un degrau 
onde hai certas causas que xa 
non teñen marcha atrás. Paréce
me que hai cousas que non te
ñen acorrido noutras partes de 
Europa, por exemplo o feito de 
que haxa o problema base~ e ca
talán e que dentro de Gal1za se 
estexa xogando, incluso dentro 
das forzas da direita con cert~s 
simboloxias, con certa palabré.!~'ª 
nacionalista. Dame a 1mpres1on 
de que iso quer dicer que chega
mos a unha situación <?nde, J?Olo 
menos hai valores s1mbolicos 
·que actúan socialmente máis do 
que ·nos pensamos, e, qu~ certo 
sentimentalismo tamen, mcl.u~o 
certo tipo de problemas ~oc1a1s, _ 
e sempre vai haber. unha f~rza 
política para canaliza lo. Que 1sto, 
poda impiorar, por exem_nlo no 
campo, coa entr.ada na CEE, s~n 
que medre a capacidade _de res1s
téncia é posibel, pe_r? 1sto no;n 
vai supor a destruc1on ~.o · pa1s 
polo menos a curto prazo 
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U n grupo de n:1ili~ar:i~es ao 
BNG, ante a s1tuac1on que 

atravesa o país e a próp~ia orga
nización, eremos conveni_ente fa
cer xuntos unhas r~flex1óns. en 
voz alta non con ánim_o de d1tar 
senténcia nen descobnr a pólvo
ra nen crear dificul~ades a~icio
nais ao xa de por s1 complicado 
anoran:ia políti~o, ?enón co ob

~ectivo de contribuir con algun
has suxestións a !Jn debate que 
coidamo~ necesario sobre o por
vir imed1ato do Bloque. Ainda 

ue as nosas propostas podan 
~on convencer a o~tros sectores 
de militantes, pe~1mos que se 
consideren desapa1xonadamente 
e non se xulguen de neng!Jn 
modo como un .ataque a n1"1-
guén, p~r~ue partimos dun esp1-
ritu unitario que está na base das 
nosas propo?tas, e as n?.sas so~ 
reflexións fe1tas desde den~ro 
do BNG, por persoas que est1ve
mos, estamos e esta,r~mos a ca
rón do proxecto poi 1~1co que r~-
resenta o que fo1 Pª!~ nos 

p,tuba do despertar e camino que 
nunca se desanda" como ten 
dito o poeta. 

e onsideramos que as difi
culdades polas que atra

vesa o BNG d~!1van ,d_unha i_na
decuación da hné! pol1t1ca ap!1ca
da a unha situac1~n n?va criada 
a partir da consohdac1ón da de
mocrácia formal no Estado espa
ñol. A actualidade política, aalega 
caracterízase ao noso xu1c10 po
los seguintes raSQOS: 

a) Unha consc1éncia nacional 
ausente da grande maioria da 
povoación por causas complex~s 
que teñen a ver tanto coa própna 
estrutura da formación social 
como coa debilidade do naciona
lismo histórico, que só acadou 
certa releváncia na década dos 
30 para se~ ~r~ncado en flor!, o 
que impos1b1lltou a formac1on 
dunha cultura política nacionalis
ta. 

(Constátase a caréncia de con
ciéncia nacional na deserción do 
eleitorado ante as organizacións 
que propugnaban algun tipo d_e 
nacionalismo, mesmo o ma1s 
"descafeinado", nas últimas elei
cións xerais). 

b) A erosión da fasquia tradi
cional da política galega marcada 
por fenómen os arcaicos como o 
caciquismo en favor dunha inver
tebración P.Olítica que facilita a 
manipulación da opinión pública 
vía mass media. Sobre un nivel 
político moi baixo e en auséncia 
dunha sociedade civil articulada 
Omplantación sindical, movimen
to víciñal, cul tural, etc.), a hipno
se da opinión pública por parte 
dos meros de comunicación e 
ben doada. Os resultados eleito
rais do CDS e da subida do PSOE 
no mundo rural son sintomáti
cos. 

e) Ante o panorama descrito as 
forzas que se apresentan como 
formalmente galegas atopáronse 
sen armas para resistir o tirón es
pañolista consustancial ás elei
cións xerais. O fracaso de CG, á 
marxe de erras próprios que tive
ron un custe eleitoral, non se 
aplica en toda a sua profundida
de se non se canta coa indiferén
cia, cando non hostilidade, das 
clases médias urbanas cara pro
xectos que evoquen ainda que 
s~xa de lonxe o galeguismo; só 
resistiu onde canta cunha rede 
caciquil que en absoluto consti
tue unha base para un futuro na
cionalismo burgués. O efímero 
florecimento de CG abre un sério 
interrogante sobre as posibilida
~es dun proxecto dese tipo, con
firmando o carácter intermediá
rio, tamén a nível político, da 
burguesía galega e deixando a 
cuestión nacional galega en 
mans da e·squerda nacionalista. 
lsto debe responsabilizarnos e fa
cernos conscientes dos nosos 
deberes nesta fase histórica. 

d) Tamén EG-PSG sofreu un 
retroceso debido ao seu carácter 
de alternativa criada entorno á fi
gura de Camilo Nogueira, cuxo 
traballo instituciona1 foi salien
t~~do nos meios de comunica
c1on con máis xenerosidade que 
~ traballo social doutras alterna
tivas políticas 11acionalistas más 

.,,.. , ; J ... ~ \ : .. • " r 
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O porvir imediato-
conflitivas para o sistema com~ 
é a nosa. Chegadas · unha ele1-
cións xerais, un partido ql,le cifra 
a sua introdución no eido publici
tário non . pode competir con 
campañas eleitorais "a america
na" dos partidos' sucursalistas. 
Polo demais a própria alternativa 
EG parasita en certo modo a ac:
tacion política do BNG, na medi
da en que cando este estaba en 
ascenso, ao sistema (imprensa 
burguesa,etc.) impórtalle poten
ciar alternativas que saquen "fe
rro" e "almofadillen" o conflito . 
político do país. Ao descer a in
fluéncia social do BNG, o sistema · 
ten menos interés en promover 
saídas "moderadas". lsto explica 
en parte o menor eco da sua 
campaña eleitoral nas xerais a 
respeito das autonómiocas, su
mado á própria deslocación en 
favor do sucursalismo que se 
produce polo próprio carácter es
tatal da consulta. De todos mo
dos isto que apontamos verase 
con máis claridade a partir de 
agora se o BNG !lºn co~s~~ue 
remontarse e ganar _pos1c1ons. 
Nese caso non lle ago1raremos a 
EG tampouco un gran futuro, 
a inda que a_ curto prazo lofln~ ,re
sistir un chisco mellar (ele1c1ons 
municipais por exemplo). Habe
ria que dicerlle nese caso a EG 
aquilo que alguén deixou escrito 
a modo de epitáfio: "Aquí estan 
os nosos osos agardando polos 
vosos". Por outro lado, dubida
mos que consiga traducir en inci
déncia no tecido social os votos 
que acada nas cidades pois hai 
xa un precedente, Unidade Gale
ga, que foi flor un día. As caracte- -
rísticas da sua militáncia e da 
clientela política a que se dirixe 
dificultan o facer organización 
política nos sectores populares. 
Como se ten dita, EG ten neste 
sentido os pés de barr?. Por iso 
coidamos que unha at1tud_e sec
tária a respeito do BNG sena, por 
parte desa organización, suicida. 

A respeito do BNG haberia 
que analizar vários aspec-

tos d-a sua conformaci~n. actu~I:, 
1) Carece ao noso xu1c10 de ini

ciativa política, co~sa qu~, se l~v~ 
traducido nunha d1spers1on! d1v1-
sións internas, co coroláno de 
perda de ilusións, C?Ombativjqade· 
e desarme ideolóx1co da m1l!t~~
cia. lsto pode derivar da amb1gu1-
dade en que se ven debatendo 
desde hai anos. Mantéñense uns 
presupostos rupturistas que ve
ñen dos anos 70, pero hoxe, carr
do cambiou o cenário político, o 
sistema democrático formal co~
solidou novas formas de dor:111-
nación (un marco autonómico 
inoperante no fondo pero que 
empeza a funcionar a nível si.'!'
ból1co, etc ... ) o que era unha. !ina 
política que serv1':' para mov1l1zar 
grandes masas frca como mera 
consigna e non cons.e9ue deter
minar nen sequer mm1mamente 
o curso político do país, conver
téndose en mera resisténcia á 
defensiva e en retroceso. Aquela 
liña estaba concebida para a 
toma do poder prevendo un des
plome do -rexime franquista. lsto 
non tivo lugar e, polo tanto, ábre
se unha nova xe1ra na que unha 
táctica gochista ou cuase insu
rrecciona! vólvese exótica dentro 
da atmósfera social que vivimos 
e ponse unha nova cuestión, se 
pretendemos avanzar,que é a de 
lograr certo grau de hexemoni~ 
co obxectivo de apontalar pos1-
cións do nacionalismo revolucio
nário de cara ao .futuro, e tamén 
lograr conqui_stas popular~s ~o 
presente, dado que a consc1énc1a 
popular ·avanza deste xeito e non 
cun labor de apostolado teste-
muñal. · 

Non abonda lago con cámbios 
tacticistas forzados por fracasos 
conxunturais (xura . da constitu
ción) se non vaR acompa·ñados 
dunha reflexión e dun cambio de 
liña en profundidade. 

Tampouco nos parece oportu
no insistir en seguir a ser HB sen 
ETA porque ryen as t~a~ici.óns p9-
líticas do pa1s, coa 1d1osmcrás1a 
política que xera, nen o estado 
de consciéncia popul~r nen as 
forzas reais con se conta nos per
mite homoJogarnos en nengun 

sentido con Eúskadi. 
Outro aspecto a superar, ao 

noso entender, é o espíritu de 
secta que tanto mal nos ten feito 
a nós e a todo nacionalismo. 

tsto ten a ver coas atitudes cara 
o exterior que non poderi inco
rrer no histerismo, que non é efi
caz políticamente e mesmo cho
ca co carácter nacional do noso 
povo. Tamén de cara o interior, 
ainda que se col]stata un ha, me- . 
lloria sensíbel nese terreno, e ne
cesário dunha vez para sempre 
saber solucionar as contradicions 
no seo do povo de xeito oon 
traumático, que clarifique e non 
abra feridas que hipotequen a 
coeréncia e fraternidade necesá
rias en toda or!;Janización. As di-
feréncias ideoloxicas non nece
ariamente atrancan senón que 
esmo poden enriquecer un 

roxecto político (véxase como 
emplo á Frente Sandinista, que 

te no su seo vária "almas"). 
utro aspecto da cuestión é a 

da política de alianzas. Cremas 
que ~vados dun terceiromundis
mo q e está nas nosas orixes po
líticas segue rexendo a ~dea dun 
nacio lismo granítico e exclusi
vista agrupado nunha frente úni
ca. O que está tora é pseudona
cionalista. Coidamos que o na
cionalismo, polo seu próprio ca
rácter, é interclasista e pode e 
debe haber, de feito hai, vários 
nacionalismos (véxase Euskadi e 
Catalunya). Pero ademais a Gali
za está nun cenário político dis
tante tanto na cultura política 
como mesmo nas estrutu ras so
ciaii:¡ dun país terceiromundista 
típiep. Lago aquí, queitamos ou 
non, operan as tradicións políti
cas ~emoliberais (partidos, plura
lism formal, etc.) e hai unha di
vers ficación social (clases inter
méd as, etc.) que tan posíbeis al
tern tivas diferenciadas mesmo 
no c mpo da esquerda naciona
lista (daí a existéncia dun n_acio- · 
nalis o reformista). 

O G debe contar lago cunha 
· polítiqa matizada a respeito das 
forza$ políticas con preséncia en 
Galiz~ distin9uindo o inimigo de 
pote iais aliados tácticos que, 
evide temente, son os que se re-

. clama\n, ao menos formalmente, 
do campo nacionalista. Se EG 
precisa dun nacionalismo revolu
cionário que· vampirizar, o BNG 
ten que xogar intelixentemente 
coa posibilidade de neutralizar . 
sectores da pequena burguesía 
hoxe españolista que potencial
mente poden ingresar no campo 
~acionalista v1a reformismo; 
,ínais nese eido podemos pescar 
máis doadamente que no do es-

pañolismo quimicamente puro. 
Polo demais, en certos eidos 
onde non aflorecen diferéncias _ 
estratéxicas pode ser unha via, a 
das alianzas tácticas cos demais 
nacionalistas, para rachar o isola
mento, hoxe gravísimo, do na
cionalismo de todas as tendén
cias. (A modo de exemplo~ véxa
se a perda de iniciativa na frente 
ideolóxica-cultural). 

A nte o panorama eremos 
que se albiscan tres saí

das: 
-A radicalización via insurre

cional que coidamos contrapro
ducente como argumentamos 
anteriormente. O mimetismo a 

· respeito de Euskadi non procede 
en modo algun. Aquí non leva
mos 100 anos de loi.ta armada 
(carlismo, guerra civil, postfran
quismo) con carácter nacionalis
ta máis ou menos explícito. Nen 
despois de levar vários anos na 
via política poderia reconverterse 
iso facilmente. Ainda que existe 
entre nós como un complexo de 
culpa de non ter collido o ferro, 
e parece como se usásemos a 
modo de compensación ideal un 
radicalismo verbal que non se 
corresponde 1.ogo co noso papel 
cotidiano na sociedade, debe
mos superar este ras~o que coi
damos herencia da lo1ta clandes- . 
tina e asumir as tarefas políticas 
que impón esta1ase historica. sen 
ollar ao pasado, ao que "pudo 
ser e non foi". 

-Seguir na inércia que condu
ce á grupuscualización ainda que 
certamente de xeito máis lento 
que tomando o camiño anterior. 

-Ocupar un espácio politice 
non socialdemócrata nen refor
mista que aglutine os sectores 
non partidários desa via e que 
nos leve a desempeñar un papel 
similar ao de forzas como os co
munistas portugueses, verdes 
alemáns, etc. pero coa orixinali
dade que xurde da nasa própria 
realid~de. 

A modo de conclusións c9n
cretas en que podenan 

traducirse estas reflexions, pro
pomos as seguintes: 

A) Manter como princípio e 
guia de traballo a reunificación · 
do Sindicalismo Nacionalista 
como un eido privilexiado onde 
poden conviver as distintas co
rrentes do movimento operário 
nacionalista. lsto é unha necesi
dade dada a madurez política 
que se supón acadamos tras uns 
anos suficientes de experiéncia· 

que nos debe vacunar contra o 
- sectarismo. Este, de existir, non 
d~be proceder de nós no sucesi-

-vo. Os trabalfadores agradecera
i:io e os nacionalistas indepen
dentes non organiza~os, asi 
como as bases doutros partidos 
nacionalistas, poden convencer 
máis doadamente cara . nós. Do 
contrário, e dados os mecanis
mos do sistema neste eido a .prol 
do sucursalismo, córrese o albur 
da desaparición ou grave esmo
recimento do nacionalismo no 
eido sindical. 

8) Outro eido importante de 
convencéncia nacionalista é o 
cultural, onde as instáncias e pla
taformas hoxe ·existentes para 
ser operativas e tentar recuperar 
o terreno perdido desde os bons 
momentos das asociacións cultu
rais dos anos 60 e 70, deberían 

_ confluir nun movimento unitário. 
O caso da língua é paradigmatico 
(A Crida catalana, con simpatías 
mesmo en CIU é signi-ficativo). A 
loita cultural ten un ritmo distinto 
da loita política, deben marchar 
paralelas péro non de xeito su
bordinado. Polo tanto a instru- . 
mentalización propagandística 
sistemática dos feitos culturais 
per><udica a cultura e non aporta 

--gran ·causa á loita política. lsto, 
que é verdade en xeral, é o no 
caso dunha nación colonizada 
culturalmente como a nosa, un ha ~ 
evidéncia. O progreso da cultura 
nacional, mdependentemente 
das atitudes políticas conxuntu
rais ou partidistas dos criadores, 
impulsa á nación no seu conxun
tó e fecunda o campo para a polí
tica nacionalista. (As novelas de 
Cunqueiro, ainda que sexan bi
zantinas, favorezen ao naciona
lismo político).. 

C) Na conxuntura actual de re
gresión do nac!onalisrno. de to
das as cores, e necesario para 
defendérmonos e manternos no 
tecido social, acudir a un com
promiso tan importante como as 

. eleicións municipais con garan
tías. Actualmente onde estamos 

-gañando introduciór:i popular e 
mantendo baluartes contra o ini
mi90 é onde ternos política insti
tucional, aparte do eido sindical. 
(Agás excepcións que requeri
rían análises apárte e que non 
contradin o princípio·xeral senón 
que máis responden a actuacións 
locais). Pensamos que na política 
local, onde non se poñen estraté
xicas na vida política cotidiana é 
posíbel acudir en coalición con 
EG e independentes nacionalis
tas mesmo en pontos localiza
dos, abríndose a outras-posibili
dades eremos que debemos 
manter ese princípio, mesmo se · 
é rexeitado polos interlocutores; 
que sexan eles os que boicoteen 
a unidade de acción e non nós. 

. Por suposto. trataríase de armar 
gobernos de programa e salvar, 
como é natural, a liberdade das 
partes cando de pronunciamen
tos de política xeral se tratase, en 
aspectos que sobarden a viaa 
municipal. 

e oidamos que estas medi
das poderian talvez des

pertar a ilusión das xentes, e da 
militáncia en concreto, causa 
moi importante dado qué un dos 
problemas actuais, que é a de
sorganización, ~aixa .~restación 
militante, desonentac1on, etc ... , 
poderian ser contrarrestadas ~un 
espírito renovador. U.nha vida 
política requl~r e. organizada.ª to
dos os rnve1s 1ncrementana o 
peso social do BNG. O~ tiro~ van 
por aí e non por agudizar d1scu
sións fóra da realidade en base a 
·purismos e dogmatismos inefica
ces que ameaza!'. con con'!ert~r 
a espiral en labmnto. Reaf1rma
monos no dita no comenzo: es
tas son propostas feítas con boa 
té e convicción, dad~s á luz polo 
que podan valer. Se non fose!' 
aceitadas ao menos poden servir 
como e&tímulo ªº debate político 
que sen dúbida será frutífero. 
Nós permaneceremos en todo 
caso fieis ao "espírito", senón á 
letra, do proxecto político que re
presenta o BNG. 

XESÜS PENA ESPINA 
XOSE MANUEL SARILLE 
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JOAQUIM FERNANDEZ LEICEAGA 

A pe~plejidade. como esta
do de ánimo colectivo: 

ascenso do PSOE no conjunto 
de Galiza, "por mor" da política 
agresiva dos seus ultimos 
anos; retrpceso das for~as que 
mais se tin_ham distiguido pola 
direcc;om dos conflitos de resis
téncia; aparición do "lerrouxis
mo" televisivo... Radicará no 
superrealismo a especificidade 
da nac;on dos galegos? Cumpre 
celebrar o seu pronunciamento 
eleitoral como unha astuta bur
la ao projecto racionalista que 
culmina na constru~on dos Es
tados unitários?. Ma1s bem non. 
Os resultados das recentes elei
c;ons ao Parlamento do Estado 
espanhol, por irrisórios para 
calquera das alt~rnativas que se 
apresentavam co apelativo de 
galegas, demostram sem discu
som que· o nacionalismo nesta 
terra nom existe. Entendamo
nos: existen orQanizayóns polí
ticas e sindica1s, associac;óns 
pedagógicas ou culturais, que 
se reclaman -disimulem o ga
licismo- do nacionalismo. Mas 
as sospeitas de que o povo ga
lego apenas si sente a necessi
dade de dotar-se de instrumen
tos de libertayom virom-se am
plamente confirmadas. A con
ciéncia nacienal é património 
dumha élite que nom consegue 
trespasar os obstáculos par-a . 
comunicar-se co comun das 
gentes, e vive, polo tanto, sem
pre que prova a fazé-lo, en de- . 
sassosego. A apatia e alhea
mento do país provoca o carác
ter agónico e convulso dumha 
minoria que nom é aceitada na 
sua condiyom directora -por 
isso iste artigo estivo a piques 
de chamar-se "a agonia do na
cionalismo" parafraseando a 
Unamuno em vez de a l. Calvi
no. 

Como salvar a barreira? 
Como estabelecer as meiac;óhs 
pertinentes para que o discurso 
patriótico nom só seja escoita
do com atenc;om senom assu
mido como próprio por um 
povo que resulta ser o objecto 
privilegiado do mesmo? O de
bate deve resultar ineludível 
para todas as formac;óns aludí-

, '41s desde as que convencional
mente se denominan naciona
lismo popular até as duas que 
normalmente nom recevem o 
epíteto burgues mas tal é o seu 
carácter. Lembremo~que CG, 
logo-dumha campan ha dispen
diosa, de contar com um entra
mado de alcaldes, concelhais e 
podaras fácticos locais varia
dos, da ajuda parcial mas if)es
timável de "La Voz de Galicia"., 
do ser a novidade da present~ 
legislatura autonómica... redu
ziu á metade os seus sufrágios 
e obtivo um solitário escano -
moi apartado- no corral de 
Franqueira. O fracaso nom é 
imputável em exclusiva aos · 
compadrees com AP e ás lior-· 
tas internas. 

Igualmente, o PSG-EG, pésie 
ao sucesso etas autonómicas, 
ao tratamento de favor de. al
gumha prensa, ás expectativas 
criadas em Pontevedra sobre a 
possível obtemyom dumha.acta 
de deputado e representar o 
voto util nacionalista, ás suas 
concomitáncias co partido que 
governa en Madrid -sem parti
cipar do desgaste de fazé-lo-, 

·baixou num 40% (em Vigo ain
da mais). Das cuitas .do BNG su
ponho aos Jeitores bem infor
mados: o fracaso é semelhante 
apesar da renovada preséncia 
parlamentária. 

A estabilidade do .vigente sis
tema político, produzindo a ce
rrayom do espayo do possível, 
a indefensom dum povo ·sus-

. ceptível de ser manipulado, ao 
viver num estádio pré-político e 
resultar ser extremadamente 
·receitivo ás mensages audiovi
suais, constituiem ·o pano de 
fondo das eleic;ons. Som variá-· 
veis modificáveis só moi de va
gar. No caso do nacionalismo 
popular une-se a cativa cone-
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xom orgarnca co que Castelao 
denominaria f:IS gentes de tra
balho do país. A condic;om pe
queno burguesa dos .,ªPC?ios a 
umha linha com resonancias re
volucionárias fai-no inerme 
diante da progressiva in.tegra
yom da pequena ~urgues1s,a ~s
salariada, vulneravel a um dis
curso modernizador e eurppei
zante. Sobre esta base discuti
remos algums pontos da mbr
fologia do nacionalismo, su
blinhando a sua quota de culpa
bilidade na magnitude do de
sastré actual. -

• Em primeiro lugar, a mitifi
cación da frente. O BNG preten
de-se, e tende a autoreconhe
cer-se, interclassista, conver
géncia de grupos com ideolo~ia 
diversa que, ainda embrionana
mente, seriam expresom políti
ca de sectores sociais heterogé
neos. A situa~om embrionária, 
reflejo da al1enac;om, escasa 
consciéncia dos seus intereses 
e menor capacidade de organi
zar-se das fracyons sociais res- . 
peitivas. 

lsto nom resposta á realidade. 
O BNG é umha organizac;om · 
política cuase partidária (ente'!
dendo ao partido no seu senti
do profundo), de orientac;om 
social comunista, com aderén
cias do socialismo revolucioná
rio (para o distinguir do social
demócrata). Por certo, assi te ria · 
explicaxom a homologia das 
suas d1ficuldades coas dos PC 
de toda Europa capitalista, ma
tizada -mas nom tant0- polo 
contexto colonial: Em tempos 
de cojuntura política com maio
res doses de inestabilidade a 
ampliayom da base social pola 
direita aproximou r:nais ~ª reali
dade ao ideal frent1sta, pero as 
crises e deserc;ons subseguin
tes ilustram sobre os proble
mas de consolidac;om dum pro
jecto tal. O que hoje está enriba 
da mesa é que versom do' co
munismo va1 resultar he9emó
nica. Ou . um hiperobre1rismo 
dogmático e voluntarista, ou 
umha variante mais aberta tan
to á estructura de classe do país 
quantb ás ensinanzas dos movi
mentos populares. A eclosom 
do primeiro, un facto no con
junto do Estado -explicável 
pola coincidéricia da crise eco
nómica resolvida sobre as clas
ses populars e umha transic;om 
frustrante-, amplifica-se na 
Galiza pola auséncia de debate 
teórico no seo da .esquerda na
cionalista e o plantejamento da 
acyom política em termos im-

. possíve1s -a ilusom alongada 
da rutura. 

A continuidade da sublima
yom frentista do BNG1 tratando 
de ampliar a base social até que 
surgissem os "·principes mo
dernos" de cada classe, desde 

. o interior do l'!lesmo, roubar:ido-

lhes adesons tanto a CG como 
ao PSG-EG, forc;ando-os a rea
daptarem-se cruc;ando o Rubi
com da defessa do direito de 
autodeterminacom e a denún
cia da estrutura actual do Esta
do. 

Ou a confirmac;om coerente 
do nacionalismo em todos os 
planos, mudan a morfologia 
frentista até converter ao BNG 
em partido político estruturado, 
ainda existmdo tendéncias no 
seu seo, e abandonando o as:. 
samblearismo ineficaz que o 
lastra. 
Tais som os- modelos prová
veis, cada um dos quais remete 
a umha articulac;om diferente 
das esferas do nacional e do so
cial. Contentemo-nos con adu
zir razons a favor da segunda 
opyom. . 

Assi, sublinhar _que a conver- · 
_ géncia estratégica de interesses 

de todas as classes que confor
mam o bloco anticolonial nom 
significa a homotécia absoluta 
ao longo do processo de liber
tac;om; ou que a análise de mo
vimentos· próximos ilustram 
que radicalidade social e nacio
nal venhem de maos dadas; ou 
que as necessidades da praxe 
imediata fam impossível a con
fluéncia organizativa de opc;ons 
ideoló_gicas diversas -incluso 
antagoniocas-: unicamente de 
forma conjuntural ou em mo
mentos críticos nos que o asal
to ao poder polariza e sobrede
termina, a conjunc;om de esfor
yOS resulta possivel: ou que há 
fórmulas de solidariedade na
cionalista diferentes ás ensaia
das e mais respetuosa coa reali
dade. CG, PGN, PSG-EG deve
ram ser aceitadas como repre
sentantes de intereses socia~s 
específicos, que ternos a obri9a 
de atrair ao campo do patriotis
mo. 

No imediato, a consolidayom 
orgánica do BNG passa pola 
sua estruturac;om partidária, 
flexível, ágil', plural e democráti
ca, mas sólida, disciplinada e 
eficaz. 

• Em segundo lugar, a mitifi
cac;om da conciéncia nacional. 
A matriz ideológica do naciona
lismo popular é · tributária do 
anti-coíonialismo emergente a 
partir dos 50 -"nacionalismo 
da 3ª fase" denomina-o P. Glez. 
Casanova em vários continen
tes. Porém, esquece a localiza
c;om europeu-occidental de Ga
li_za, nom só no sentido espa
cial, baladi, senom no político: 
tratáse dum colonialismo pro
duzido no seo dum Estado sem 
diferéncias raciais ou reli~iosas, 
com proximidade . lin!;Júística, 
com direitos cívicos similares 
aos dos habitantes da metrópo
le, com um nível de vida infe
rior á méia estatal mas nom 
exactamente terceiromundista, 
com umha história secular de 
integrac;om -que hoje resulta 

I 
\; 
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possível para toda a tribu dos 
galegos apenas si estigmatiza
dos pola sua orige-. O facto 
colonial nom se impom de for
ma dramática, coa violéncia da 
miséria generalizada, a inani
c;om e a enfermedade; da ca
réncia dum estatuto personal 
digno ou da persecuyom de ele
mentos consustanciais ao ser 
nacional. O colonialismo é mais 
recreac;om analógica que expe-

- riéncia imed~ta vivida. Por 
isso, nom se trata só de des
vendar tras sentimentos nacio
nais umha consciéncia, viran
do-a operativa<. a~tuant~. Curl!
pre mesmo s~sc1tar ta1s sent1-
m'entos, urdir os fraijmentos 
colectivos de pertenencia a 
umha colectividade específica, 
limpando-os do magma espan
holtzador, até tramar um ser so
cial diferenciado sobre o que 
assentar umha pátria. 

A atem~om prioritária ao con
flito lingü1stico, ao combate por 
umha cultura desalienada, ato
pa aqui a explicaQm última. 
Quando se achaca a un preten
so analfabetismo generalizado 
a dificuldade da loita política 
deve-se entender a auséncia de 
alfabetizac;om no espa~o cultu
ral e simbólico pátrio. O impor
tante é ensinar a cada cidadam 
o alfabeto que lle permita inter
pretar os factos em clave gale
ga. Só de tal forma é dável re
sistir a avalancha dos produtos 
cumha tecnologia da comunica
c;om moi desemvolda. ltem 
mais: o simbólico e o seu espa
c;o cobram em grande medida 
existéncia televisiva. Como in
ventar herois próprios, referen
tes singulares em condic;ons de 
competir coa seleq:om espan
hola de fútebol, v.g.?. Mentras 
os sucesos de tal grupo tenham 
a incidéncia no vida colectiva 
de Galiza que amosaron nos úl
timos tempos, ternos o futuro 
bloqueado. E, por suposto, nom 
podemos contrapor, ao estilo 
Ruada, o particularismo folclo
rizante e, quase, etnológico, 
que anula o marco galego de 
referéncia por fra~mentac;om, á 
mitologia da soc1edade espan
hola. Como refor9ar o nosso e 
inseri-lo em pro1ectos univer
sais progressrvos -o "patrio
tismo esclarecido" que diria 
Bloom-, se nom contamos 
com cinematografia enraizada 
no-país ou equipas que se com
paren ao R. Madrid nem -por 
que negalo- militantes .assasi
naclos pala causa? Ouic;as só a 
pertenencia á área cultural ga
laico-luso-brasileira joga a fa
vor, e ainda com moitas meia
c;ons. 

• Em terc~iro lugar, a cerra
c;om táctica. A modo de fortifi
cac;om inexp1.1gnável, ternos 
construido umha cidadela, per
feitamente delimitada; além 
dela, sitiando-a, a terra conta
minada do seudonacionalismo; 

inda mais tange, as gándaras 
. c~rruptas do ~span~olismo. o 

p1or de ,tC?do fo! _que 1ssa image 
do cenano pol1t1co, concidente 
coa mitifi9ac;om frentista anali
sada, gu1ou . a nossa praxe 

s qua'!do aque1s aos que pren
tend1amos convencer da sua 
harmonia co real só albiscavam 
disputas fraternas, que aten
diam com distanciamento. o 
conceito "seudonacionalismo" 
amén de cacofónico e só com~ 
prensível para iniciados, serveu 
d~ linh,a de tránsito contínua/ 
discontinua, que nom permitia 
a entrada mas si a saída. Ail hou 
ao BNG, em ma}o_r medida da 
a~a~dayel, cond1c1onou a ine
~1stenc1a de preocupa~ons tác
ticas e nen tam sequer clarifi
cou o panorama, produzindo-se 
"il sorpasso" nas autonómicas 
últimas. 

.cumpre-nos, pois, mudar de 
at1tude, aprendendo dos ejem
plos históricos e actuais. Pense
mos no PC portugués apoiando 
ao doutor Soares para as presi
denciais antes de que se nos 
caiam os anéis. A unidade de 
base, que já funcionou em cer
tos, eidos, deve ~eralizar-se (re
sultando imprecindível num fu
turo próximo no ámbito sindi
cal) e incluso, poderá comple
mentar-se com acordes políti
cos conjunturais. A crítica ás 
posic;ons autonomistas prose
guen-se, mas nos ambientes 
minimamente politizados nos 
que a sua comprenson seja 
possível, nos lugares adequa
dos e sobre as actitudes que se 
toman nos conflitos concretos. 
O demais é ideologismo inútil. 

¡; evidente que tanto para 
aliar-se como para rifar necessi
ta-se a aquiescéncia do contrá
rio. Nom obstante, os resulta
dos eleitorais obrigaram tam
bén a reflectir as torcas que 
projectan umha nac;om desde 
dentro do actual sistema, pois 
o "neoregionalismo" hegemó
nico coloca lindes estritos ao 
seu crescimento; a recente sen
téncia do Tribunal Constitucio
nal respeito das leis de normali
zayom lingüística amosa assi
mesmo a vaidade de leitu ras do 
ordena mento constitucional 
respeituosas cos direitos nacio
nais. 

• Em quarto e último lugar, 
umha conceicom da totalidade 
social mais próxima á raiz he
geliana -ou spinozista- que á 
marxista, e uns métodos de tra
balho dependentes da mitifica
~om da conciéncia nacional, já 
denunciada. Ambos problemas 
intersecam-se no t ratamento 
que desde o nacional ismo po
pular tivo a questom da mulher. 
Curiosamente, um movimento 
que para legitimar-se no seo do 
marxismo viu-se obligado a 
proclamar a autonomia das ins
táncias e a irredutibilidade a um 
princípio unificador -por mai.s 
que seja o nível do económ1· 
co- conectando de esta forma 
coa renovac;om produzida na 
década dos 60 (e incluso coas 
formas de contestacom locais e 
diversas do pos-modernism_o), 
este mesmo movimento aplica 
padrons do9máticos á análise 
da especific1dade da opresom 
da mulher, agora em nome dos 
principios nacionalistas (todo 
seria redutível ao nacional); 
quando presons internas e ex
ternas erosionam tais presu
postos pulam-se modelos orga
nizativos que contemplan ao 
nacionalismo quase dado na 
conciéncia da mulher mentras o 
acesso ao feminismo necesita- · 
ria um processb de descubri
mento da opresom. Suma!11en
te ilustrativo da forma de inter
pretar os métodos de introdu-
.;;om social. . . 

E concluimos, ficando no tm-/ 
teiro temas importantes. Mas 
sabedores que o debate nom 
fixo mais que comeyar e agar
dando as reacyons que, corres
pondendo a um movimento he
terogéneo, seram de ~e~uro 
plurais em talante e cont1d0. 
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~o Baranga--e J.A.M., ou o mistério de duas vidas 

J.A.M. · son siglas. A qué 
responden? 

J.A.M.: Están tan ben educa
das que compre cabrealas moito 
para que respondan. 

Cantos anos tedes? 
ANXO: Hui, ternos moitos . 

moitísimos. 
J.A.M.: E se quixémos ter in

cluso máis. 
ANXO: Chegue con dicirche 

que o ano pasaao tíñamos polo 
menos 160. 

J.A.M.: E logo mais tarde 
fundámos Roma. 

ANXO: Que lobo moi presu
mido é. Está desexando que llo 
pregunten para contalo , 

Por que estades en Barcelo
na? 

J.A.M.: Pois eu porque e se
gu ía mais adiante caia ao mar, e 
como non sei nadar .. . 

ANXO: Xustamente, ademais 
non ei por que te mete co ra
paz, co educado que é. 

Traballades ou estudades? 
J.A.M.: Non exactamente. 

ANXO: Ainda que tampouco 
se pode dicer o contrário. 

En que traballades? 
J.A.M.: Eu on funcionário, 

piloto comercia} de Iberia. Pre
cisamente nunha das miñas via
xe coñecin ao Anxo. Poi en 
Acapulco . Paseaba eu pala praia 
e vino ali vendéndolle aos turis
tas pedras para cascar pistachos. 
Dinme canta imediatamente de 
que nen estaba nen estaría nunca 
á miña altura intelectual, pero 
decidin facer del un home. E cu
riosamente b B.emardo o que 
Jogo chegaria a er o famoso 
Bernardo Shaw, díxome cando 
llo contei, "pois mira, carallo, 
ese seria un bon argumento para 
unha obra'. 

ANXO: Pero eu xa lle adver
tín que non a e crebe e porque 
logo habian de vir os americano 
e escangallaJa con mú ica. 

Anxo, desde cando debuxas? 
ANXO: Comecei moi de nena 

estampado á urina nas saba da 
cama. Moita palmadiña de fe
licitación me deu no cu a miña 
nai; inclu o á vece , levada 
polo entu iasmo, felicitábame 
coa zapatilla. Realmente foi a 
primeira p~r oa en recoñecer o 
meu talento. Agora sigo co e -
tampado na aba , pero on di
ferentes. Cambiou moito "a cou
sa". 

Desde cando escrebes? 
J.A.M.: Eu tamén comecei de 

moi pequeno, paréceme que in
cluso ainda non na cera. A miña 
primeira obra dicia a e i o u . 
Nunca a publiquei porque, ain~a 
que gostaba da forma, o argu
mento non acababa de conven
cerme. 
. ANXO: Era unha obra primei

nza, pero xa se via que tiña moi
ta intención. 

Entendendo a escritura 
como un xeito de comunica
ción e demostraéión de se se 
saben ou non as regras orto
. gráficas, respostade se escrebe
des libros, poemas, revistas, 

, P.~riódicos e demais publica
c1ons. 

J.A.M.: Non, todo isa xa o 
escrebe o Reixa. Nós comprá-
molos escrito's. . 

En que meios soedes colabo
rar? 

J.A.M.: En calquera que pa-
.gue. · · 

ANXO: OÚ sexa, en nengun: 
ha parte. 

J.A.M.: E que pasamos moito 
de descobre-talentos e oferece
oportunidades. 

Est~s dous hom~s de non moi longa idade, repres~ntan para . 
motta xente o s1mbolo do oculto, e para outra m01ta, o produto 
dunha emigración non abolida e aproveitada. · 

Son galegos emigrantes en Barcelona, que souberon exprimir 
as 9onsecuéncias dunha emigración, facendo que a su-a história 
siga sendo sinónimo de Galiza. ' 

Un escrebe e o outro debuxa, e traballan xuntos, publican 
xuntos todos os libros que, ademais, son exclus.ivamente · 
galegos. Seguen pensando neste país e producindo un tipo de 
literatura netamente galega. . . 

.O único que non pudemos saber desta charla mantida con 
eles, é ~ómo se chama "j.A.M.", porque nen el nen Anxo 
descobnron o seu fiome. Envól,veo de mistério, e tanto ten que 
lle chame~ Pedro que Xan, que Lois que Antón. Vaiche 
con.te~ta~ igua~ c<?mo se fose el . O único importante para seguir 
a dmam1ca pnnc1pada co ocultamento do nome é manter "un 
tupido velo" que envolva de mistério a cuestioo'. Tampouco se 
prestaron moito para dicer outras cousas, pero como eles son 
~si, "hai que roelos". Ademais, edito sexa de paso, son cáseque 
igual que os seus macabros e simpáticos personaxes. · 

J.A.M., ensaio de cabaret 

-Explicade por que motivos 
escrebedes e debuxades. 

ANXO: Contéstalle ti que a 
min dame a ri a. 

J.A.M. : AJegrámonos moito 
de que nos faga esta pergunta 
porque non pen amos contesta
Ja. 

Considerádesvos macabros? 
J.A.M .: Non, con iderámo

no McKenzie e McQuincey res
peiti vamente. 

ANXO: Ou viceversa. 
Sodes perversos? 
J.A.M.: Quemáis quixeras ti! 
Canto tempo máis tedes 

pensado viver en Barcelona? 
ANXO: Poi que che diría 

eu ... 
J.A .M.: Ou quizá incluso 

máis . 
Tedes pensado voltar para 

Galiza? 
ANXO: Si, ternos pensado 

volver a Galiza. En 'realidade só 
estamos esperando a ver se a te
levisión galega se fixa en nós e 
nos dá unha oportunidade de vi
cetiples, que é un campo no _que 
dado o naso talento e as nosas · 
pernas ternos . moito que aportar. 

'J.A.M.: Precisamente ternos 
pensada unha série para a televi
sión galega, que se titularía Y_al
deorras Place, e contraria a his
tória dunha muller vella que· ten ~ 
bodegas en Valdeorras en com- . 
peténcia cun sobriño, moi bon 
rap~, mentres outro sobriño, 
proprietário dq periódico da re
xión, o influinte Sobradelo Tri
bune, trata de acabar cos viñe
dos para construir unhas pist~s 
de billarda. 

Cando vides de vacacións, 
que facedes? , 

J.A.M.: Xa empezamos con 
indirectas! 

ANXO: E_ que as mulleres 
sempre están pensando no mes
mo . 

Que libros tedes publicados? 
. ANXO: Centos. A maioria 

cos seudónimos de Jorge Ama
do, Torcuato Tasso, Diego Ar
mando Maradona, etc. 

J.A.M.: Quizá a nosa obra 
mais famosa sexa cien años de 
Soledad, que inicia unha série 
da cal prep<!famos agora a se
gunda parte, que se chamará 
Cien años de Mari Nieves. 

Cal é a vosa maior ilusión? 
J .A.M.: A iso xa ·che cantes

, taremos lago no palleiro. 
Como vedes a sociedade ga

lega desde a emigración? 
J.A.M.: -Vémola .lonxe, moi 

lonxe, porque as comparacións 
son tan odiosas como inevitá
.beis. 

- ANXO: Eu non sei como· -se 
verá de~de o resto do mundo, 
pero desde Barcelona, se te su
bes ao pico de 1Monserrat e está 
odia claro, algo se entfevé', pero 
asi e todo séguese a ver moi bo
rrosa. 

Que opimón tedes da situa
ción política galega pasada, 
presente eiutura? ·· 

ANXO: Galiza está de nora
boa. Tivo, ten, e supoño que se
guirá tendo, unha das figuras 
mais sobresaintes da história da 
humanidade. O seu carisma, a 
sua arrolladora persoalidade, fai 
do naso presidente o home per
feito, o home querido, aprecia
do, respeitado e aceitado por.to
das as forzas políticas. Chega 
con mirarlle á cara para desco
brir as suas dotes de entrega e 
de dirixente político, militar e 
relixioso (HARE KRISHNA, 
HARE KRISHNA, . HARE, 

HARE; HARE). Os galegos po- _ 
demos seguir dormindo lrar:iqui
-lamente outros cincocentos anos 
máis·-. El coida de nós . 

J .. A.M. : Creo que é no filme 
se Versalles falar, de Sacha Gui
try, que uri. pre-revolucioná'rio 
francés pergunta "'canto tempo · 
nos levará chegar a Paris?" . E 
contéstanlle: "levaravos cen 
anos". Aparte <liso o ·show do · 
boti~ário e · o partido tapadeira; 
chamado bisagra foi bastante la-
mentábel. · 

Cando despertades pola 
_ mañá, que é o prime4'o que 
pensades? 

ANXO: En como baixar o .. ·. 
QÚero dicer, en como baixarse 
de ... Non sei se me entendes ... 

J.A.M.: E é rar1s1mo o do
. mingo que llas envenenamos . 

Que sodes? 
J.A .M.: .Somos un sueño im

posible que busca la noche ... 
ANXO: para olvidarse del 

mundo; del tiempo y de todo .. . 
Cal. é o escritor galego do 

. que máis aprendestes, ou · se
guirles, ou admirades, ou sim
plesmente, o que considerarles 
que vos ensinou máis, e· do qu.e 
aprendestes, ou seguides, ou 
admirades? 

ANXO·-Eu aprendin moito .de 
Sócrates" Ferreira e de -Platón 
Fernández Outumuro. 

J .A.M.: Tamén ªl?rendimos 
moito de Sigrid e do Capitán 
Trueno. 

Anxo t Baranga, ensaio de '~As mazás.de Don Abund_io" 

J .A.M.: Eu sempre en ti. 
Cando vos deitades pola noi

te, que é o ptimeiro que pensa
des? 

ANXO: Eu pergúntome quen 
será ela. . 

J.A.M.: Eu non porque xa te 
coñezo. ·-

Cando non vos deitades, que 
é o primeiro . que non pensa- · 
des? 
J.A.M.·: Nos quilómetros que 
hai entre Bucaramanga e San . 
José: - -

ANXO: Sacáchemo da boca . 
Considerarles que os escrito

res e debuxantes galegos ac
tuais, novos, están socialmente 
recoñecidos e valorados? Por 
q~é? 

ANXO: Uns mais .e outros 
menos. 

J.A.M.: Eu en concreto non 
teño relación de nengún tipo con 
escritores novos nen vellos e por 
tanto ignoro se se encontran va
lorados ou non. De todos os xei
tos considerando que o mundo 
cultural galego é unha espécie 
de patio de viciñanza dominado 
por duas ou tres bandas de faci-. 
norosos, supoñb que o recoñeci
mento estará en proporción ao 
cacho de alma que un 11~ queira 
vender ao demo. Pero nós como 
ainda somos mancebos entende-

. mos moi pouco de asuntos se~ 
xuais. · 

Sodes tan cachondóns, per
versos, 'macabros e demais ca
lificativos, na vida cotidiana 
como nos libros? 

1 

ANXO: Non ao contrario. O 
tempo libre r~partímolo entre 
pasear en barca, cultivar as zín

- nias do noso xardin e bot.arlles 
f arangulliñas de pan as pomba,s. 

ANXO: Pero eses son bercia~ 
nos, animal. · 
. Cal é o escritor galego do 

que menos aprendestes, nen 
seguides, nen admirades: 

DOUS: Dun tal Femández 
Solpor. 

J .A.M.: Ou Sopor. 
ANXO: Ou viceversa. 

Qué tipo de leitura preferi
des? 

rA.M.: Eu os catálogos . de 
lavadoras escritos en tártaro me
ridional e o semanário El Caso , 
porque é o, periódico onde os 
x.omalistas din menos imbecili
dades . 

ANXO: O meu tipo_ preferidq 
de-leituras son os chistes sen pa
'labras . 

Que tipos de leituras non 
pre(erides, ' 
_ J . A.M. : Pero por is to pagades 
ou non? · 

ANXO: E que as paciéncias 
teñen un aguante . .. 

J.A.M .: Pois o que eu· lle 
digo , - -

ANXO: Pon se acaso c:i,ue 
aceitamos correspondéiicia de 
leitoras devotas. 

J.A.M.:lncluso dé zapatos ou 
sandálias. 

ANXO: E que prometemos 
contestarlles a todas as que nos 
envíen selo e remite . 

J.A.M.: Somos asi de taram
bainas, que lle irnos· facer. 

· ANXO: Nunca chegaremos a 
nada. 

J.A.M.: Co que nos gostarja 
parecemos a Ferrín ... 

ANXO: Para que nos trouxe
sen a Barcelona en Maio a dícer 

.. Paridas... ' 

e.e. 
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Os mércores culturais de "El Halcón Maltés'' 
. réncia habitual. 

. Sabela: E cotno ver up.ha pelí
cula rio cine · ou no video, no 
cine tes a amplitu.de da pantalla 
e no vídeo a comodidade de fu
mar ui;i cigarro ou tomar unba 
cervexa. 

·calquer outra faceta plástica qui
xese ex.por. De momento pasa
ron cinco pintores: Maria Braxe, 
Rivadulla, , Felipe Veiga? Carlos 

sexa financiada por unha edito
rial, que aportaría duas vanta
xes: mellor distribución e maior 
publicidade; mais se as conver
sas non froitif1casen o pub publi-· 
caria o libro pola sua conta. Da realidade áo desexo 

· Pazos e Carlos Pereira; prosima
mente virá Mar Sande. -

ANT: Tamén houbo músiéa, ANT.: Votarán os "mérco
res"... · 

Durante parte do ano 1985 e -boa · 
parte do 86 os. mércores ás 
10,30, un home iniciaba o seu 
canto en "El Hálcón Maltés", un 
pub diferente no meio da desca
feinada A Coruña "la nuit", esti: 
mulada pola modernez invasora 
dos que nunca souberon distin
guir entre unha alfombra persa e 
uñ felpudo caseiro, é di<;:er a noi
te dos no vos ricos. 

Os "mércores culturais" supu- · 
xeron o contacto cunhas coorde
nadas da cultwa cidadán que até 
entón non se amostraron tan de
safiantes. Fórmulas necesárias 
para un país que predica a mar
chas forzadas á busca do rein-. 
\lentarse. 

Por "El Halcón Maltés" pasa
ron case a totalidade dos poetas 
censados na metrópole das gale
rias-, e o pasado 18 de Xuñó Ma
nuel Maria pechou, con todo ri
gor e emozón, esta primeira sé
rie de actos nun pub . Falámos
con Sabela· Iglésias e Samuel 
Rodríguez, promotores dos 
"mercares" .• 

A NOSA TERRA: Gómo sur
xiu a uniciativa dos mércores 
culturais en "El Halcóñ Maltés". 

Samuel:. Existia a -vella · idea 
de facer unha série de actos cut-

. turais nun lugar distinto aos ha
bitais. Facia falta un local e a 
xente disposta a colaborar:. O 
"Halcón" deunos estas posibili- · 
dadés. 

ANT: Pensades qµe este pro- . 
xecto de levar a cultura a un lu
gar diferente cumpriuse? A xen
te respostou .. os mércores? 

Samuel: Si, xeralmente a res
posta máis agradecida foi a da 
xente non habituada aos ambien
tes culturais. 

Sabela:O público que asistiu 
foi o . c:liente habitual do pub, 
non moi coñecedor do mundiño 
cultural'. . 

ANT: Os "mércores culturais" 
non foron só recitais de poesía ... 

Sabela: . Certo, tamén houbo 
debates, conferéncias ... 
.. ANT:Debates sobre que? 

Sabefa:Literatura e muller.· .. 
Samuel: .. . e outros sobre polí-: 

tica cultural na Galiza 
Sabela: Houbo tamén quen 

· optou pola tértulia e o colóquio 
aberto , un diá1.ogo entre o escri
tor e o público, como no caso 
de Miguel Anxo Fernán-Vello, 

·Xúlio Valcarcel e Rivadulla 
Corcón. 

Samuel: De todas maneiras a 
base dos mércores foron os reci
tais, pésie ás conferéncias inte
rensantísimas dun Pires . Laran-

. jeira ou di.m Afonso Pereira. 
ANT: ·Pensades que as copas 

axudan ou diluen o recital?. Re
sultou ben a iso das 10,30 da 
noite que vos servísedes as con
sumicións e outros lesen os seus 
versos? · 

Sabela: Penso que resultóu 
moi ben, foi moi positivo, a 
xente relásaxe moito máis . Nós 
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,non servimos durante o recitado 
polo tanto o persoal está moi 

. atento e en siléncio. 
Samuel: Máis que positivo eu 

<liria que foi desmitificador do 
que pode ser un recital de poe~ 
sia. Ade-mais quereria comentar 
un · detalle: a xente está máis 
atenta nun pub que nunha confe:-

-

ANT: Paralelamente aos reci
tais inicíástedes outra actividade 
paralela, unha . série .de exposi
cións de pintura. Que tipo de 
xente espuxo no pub? · 

Samuel: Verás. Nós fix.emos 
unha aposta e apostamos pola 
xente nova. O local sempre esti
vo · aberto para aquelas persoas 
que tendo unhas fortes inquietu
des polo debuxo e a escultura ou 

non? · _ 
Sabela: Si, estivo conosco o 

músico Alfonso Morán, que in
terpretou coa guitarra algunhas 
pezas de jazz e criación própria. · 

ANT.: Fálase "dunha publica
ción ,que recolla o que foron os 
"mércores" . .. · 

Saniuel: A publicación está en 
macha. Estase estudando' a posi
bilidade de que esa: publicación 

- .. 
" VIGO d OlllCI ICUU 90 11'401\1 ~ 

Samuel: Probabelmente si -
seguro que _si, pe~o en lugar d.~ 
ser semana1s senan quincenais 
ou mensuais, 

Xoán oférécenos un anaco de 
tarta e unha ceivexa negra en
volve de sombras e fumes as pa
labras que. se esvaen lentamente. 

LINO BRAXE 

SEGUIMOS ABRINDO 
NOVAS PO 

As portas de CAIXA GALICIA en Vigo. 
Situadas en Policarpo Sanz, 21. Un edi

fício de singular história e que CAIXA GALICIA 
recu'perou para a súa entrada nésta cidade. E 
nesta provincia. 

Unhas portas que lle abrirán unhas mag
.níficas posibilidades ae facer negocio. 

· Xa o sab~, en Policarpo Sanz, 21, as 

e 
© portas de CAIXA GALICIA están abertas para • 

vostede. De par en par. · CAIXA~'·· !h ~~~~·.~/t. 
--~----~-----~--.-;..;;.-_....;... __ ___,.; ___ ;....._ __ .;;.._ __ i.~1,~. ~. ~ "'·' ~!·0 . 
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(?dando . a terra 

Unhas curi~sas partillas · 
Non hai ainda ~oitos anos, en 
Galicia, as Pai:t1llas dunha casa 
forte eran un ntual longo, com
plexo e complicadísimo. En 
moitas ocasiós remataban en 
pleitos case eternos, cheos de in
formes, contrai~fof!Ile~, I_ongas _ 
probas testificais, mc1dentes e . 
apelaciós . As xu~~anzas entre os 
herdeiros ·pra ponerense dacordo 
non tiñan remate. Nestas xun
tanzas comíase, bebíase ben, fu
mábase, tomábanse cafeses e co- ~ 
pas, queimábartse farias e disc~
tíase horas e horas no medio 
dunha mesta fumareda de tabaco 
e dun forte cheiro a aug~dente. 
lnterviña sempre un prác~1co, un 
périto, home que endexam~is 
perdía a calma e que, na ma1or 
parte das ve~e , abía concordar 
vontades e mtereses o que era 
moito concordar. Entre e e pé
ritos tiñan moita ona o Enrí
quez de Rábade; o Poi, de Qui
roga' que era roáis ben de E -
pand'ariz e, en Monforte de Le
mos aínda viven, beben e fan 
partÚla o Pedro e mái o Gai, 
home sabido e ecuánime, nativo 
da outra banda do Sil en terra 
de Parada. Todo ele eran moi 
diplomático -moi político di
cen as xente -, varó de grande 
sapiencia me mo pra. burl~. o 
impedimentos do código c1v1l e 
honradí imo . E te périto eran 
os propio pra facer o código 
de dereito internacional e como 
non , os de es_tru t de intere e 
político e económico que é o 
Mercado Común Europeo, no 
que nos meteron a nó tamén 
aínda que contra a no a vontade. 

A casa máis aba tada --ou da 
máis- do concello natal de te 
que escrebe é a de Branto~. Está 
orientada ao mediodía . E unha 
casa grande, cuadrada e fermo
sa, cunha enorme galería que dá 
obor dun prado. No fondo do 

prado veireado por un regueiro, 
hai un muiño de dúas pedra . A 
propiedade e tá nunha peza e 

l músicos de galiza 

arrodea a casa. 
Alá polos anos trinta, os seis 

irmaus Brantoa fixeron as parti
llas. Eran tre.s mulleres e tres va
ró . O maiorazgo quedara me
liorado en tercio e quinto. ,A me
llora de tercio e quinto siñifica 
que o beneficiado coa mellora 
leva as dúas terceiras partes do 
total do haber hereditario e, na 
outra terceira parte, é un herdei
ro como os outros. 

O caso é que os Brantoa púxe
ronse a facer as partillas -na casa 
petrucial. Como en tódalas casas 
de labregos fortes había un cre
go. O irmao crego foi o que le
vou a voz cantante nas operaciós 
particionais. Propuña arranxos , 
evaluaba, facía cupos . .. En fin, 
pra decilo poeticamente , era o 
que cortaba o bacallau. Entre os 
herdeiro das lexítimas curtas 
había os eus máis e os seus me- · 
no . Mai todo se iba arranxan
do. Unha da herdeiras casara 
fora da parroquia, co señor Au
relio de Seivane, labrego aco
modado que fora seminarista e . 
ervira ao rei en Africa onde 

adeprendera moito mundo . En 
tódalas discu ións o señor Aure
lio -que ostentaba a representa
ción da úa muller- non abría 
a boca. Limitábase a fomar ciga
rro ou farias, a tomar cafeses e 
a lamber copas de augardente de 
Portomarín . Cando o cuñado 
crego se dirixía a el pra que opi
nara , el con voz moi humilde , 
decía: · 

-A nó abóndanos pouquiña 
cousa. Eu soi quero paz. Gracias 
a el-Señor teño que comer e be
ber na miña casa. O meu único 
de exo é que vos arranxede . 
Nó coidamo que a terra hanos 
de abondar a todos. 

Dahí ninguén o movía. 
Cando o crego deu rematadas 

a partilla e estaban todos con
forme e cribíron e o cupos. 
Cando foi o da firma o eñor 
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Aurelio de -Seivane, que en. paz 
estea, deixou firmar <liante a tó
dolos cuñados. Cando todos ti
ñan firmado el negouse. Dixo 
que non e non. Os cuñados ten
taron .de convencelo: · 

-Non firmo e namáis. 
-¿Pro qué razón tés pra non 

firmar.? · 
-O ·que vós pretendedes é 

roubarme. 
-¿Como .. :? 
-Sí. O que oistedes. 
-¿Qué é o que quere~ logo.? 
-Pouca .CO!!Sa. 
-Ti pide. 
--Como a miña muller lle ten 

tanto agarimo aos eidos da casa 
donde naceu, nós só queremos 
case nada, unha ·1embranza 
como quen dice.-

-¿ Que lembranza é esa.? 
-Un rego no medio e medio 

de cada unha das fincas da pro
piedade coas súas serventías e as _ 
súas augas, todo a usos e costu
mes de bó labrador. 

-Tí estás tolo.! 
-Só é unha lembranza. 

Como quen dice un cariñiño .. . . 
-iVaia cariño.! ¡Tí o que te1-

mas é derramar toda a propieda
de. ! 

-¿Eu ... ? Líbreme de tal el
Divino Señor. Só queremos 
unha lembranza e un cariñiño. 
Só un rego. 

Despóis de moitas voltas, re
voltas, reviravoltas o señor Au
relio de Seivane aceptou o cupo . 
que lle asiñaran a súa muller: 
Pra que o ·aceptara e non se de
rramara o acordo e o traballo feí
to, déronlle unha boa cantidade 
de pesos e o seu cuñado crego 
agasallouno con tres extraordi- -
narias fincas. O crego non lles 
perdonou: nos días da súa vida 
voltou a falar coa irmá nen co 
cuñado. Nen lles voltou a tripar 
a soleira da súa casa. Como de
cia Paderna hai quen garda os 
odios en con erva. 

Este é o no me· dunha parróquia 
luguesa, viciña da c~pital amu
rallada, mais ' situada na outra 
banda do río Miño. · 

Existe un erudito traballo -fir
mado polo señor Nicandro Ares, 
na revista Grial, titulado: "Orba
zai, un ourive e un topónimo", 
onqe, frente aos que pensan que 
tal apelido non . é galego' demos
tra de xeito contundente, que ese 
era o apelativo dun prateiro que 
a fins do século XVIII fixo vá
rias . obras para a catedral de 
Lugo, e insinua a posibilidade 
de ser o tal ourive riatural da vi
ciña parrÓquia de San Miguel de 
Orbazai, de onde se orixinaria o 
seu nome. 

Pasa despois a interpretar o 
nome <leste lugar, e comeza cun
ha investigación documental 
onde o descubre na forma de 
"hereditas Orvezani" ou "Ervo
zani" en escritos dos anos 998 e 
1158. 

Descobre tamen que uns eidos 
viciños, que hoxe chaman"A va
zai" levaban na antiguedade o 
nome de "Villa A vezani" (ano 
7 57), palabra que non dubida 
proceder do antropónimo latino 
"A vitianus". 

Para xustificar a posibilidade 
<leste nome rernítese a unha lápi
da romana aparecida · en Lisboa 
onde seica aparece ese antropó
nimo. 

Cita tamén a a1gun autor que 
opina que· o radical orb aparece 
rnoito nas línguas célticas e su
xire a semellanza estrütural co 
nome do rio Órbigo, en terras 

· leones.as, que o profesor Morale
jo Lasso explica, desde eti~ol~
xias basco-ibéricas, como s1gm
ficando "o de dúas águas", alu
dindo á confluéncia de dous cur
sos de água. 

Remata o señor Ares o seu ar- · 
tigo con palabras de notábet_pro-
bidade intelectual: · 

"Sobre das águ_as e entre dua·s 
águas est~ tamen a parróquia de 

Joaquín Lazaro (Aliaga-Teruel 17461 Mondoñedo 3-IX-1786) 

Mestre de capela da catedral de 
Mondoñedo. F rmad nalgunha 
capela aragone a vai con eguir 
de moi novo a vinceoito ano , 
ser nomeado me tre de capela 
do Pilar de Zaragoza. Ao ter moi 
pouca sa{de decide tomar unha 
praza de menor re pon abilidade 
e traballo polo que cando no 
1770 morre Bernardo San Mi
llán , mestre de capela de Mon
doñedo, outórganlle e~a praza. 
Intenta sen éxito ir a Avila . No 
1780 despídese do cabido min
doniense e o 1 O de Febreiro de 
1781 toma posesión da de Ovie
do, vacante pola morte de Pedro 
Furió no Maio do ano anterior. 
·Apesar dos seus problemas de 
saúde, desenrola un importante 
labor, como atestígua o seu le- ' 
gado ovetense, oitentaeseis 

obra e 6 cinco anos. 
A edición da obra de Lázaro 

e tá endo preparada na actuali
dade por !maculada Ql.lintanal. 
Coñecemo a ua mú>ica por 
concerto e di co e parece ati
nada a afirmación de Casares so-

. bre que Lázaro é un continuador 
da renovación estética iniciada 
por Furió no xeito de abandono 
da policoraJidade, desaparición 
do contínuo, predomínio da ho
mofonía e progresiva irnportán
cia dos metais na orquestra. 
Cómpre lembrar máis unha vez 
que por Mondoñedo pasan no 
XVIII músicos de calidade ex
traordinária e declaradamente 
progresistas como Roel del Río, 
Almeida e Furió e esa herdade 
tivo de ser coñecida por Lázaro 
ali, como teria ocasión dt( ler a 

biblioteca deixada por Roel. 
Doutra banda, en Zaragoza pudo 
Lázaro coñecer a obra de García 
Fajer, o mestre máis prestixioso 
da época. E normal pois que este 
compositor, morto aos cu·arenta 
anos, presente anceios renova
dores, pois todos os ámbitos 
musicais que c_oñeceu o eran e 
iso non contiadi a apacibilidade 
da sua música, menos vigorosa 
sen dúbida que a de Furió pero 
de grande fermosura e sensibili
dade. 
CATALOGO.- 2 Misas. 1 Lamep.
tación. 4 Responsorios. 4 Motetes. 
8 Salmos. 5 Himnos. 1 Lección de 
difuntos. 1 Antífona. 1 Oratorio 
"Sola y triste g~niía España". 1 To
nadilla "La Traslación". 1 "Te 
Deum". 1 Gozos de S. Antonio de 
·Padua. 35 Arias . . 26 Villancicos. 

BIBLIOGRAFIA.-José M ª Alva
rez: "Catálogo y estudio del archivo 
musical de la catedral de Astorga" 
(Cuenca, 1985). Guy Bourligueux: 
"Recherches sur la Musique a la Cat
hedral d' Oviedo" (En "Melange~ de 
la Casa de · Velazquez. Madrid, 
1967). Id:.- "Apuntes sobre maes
tros de capilla de- la catedral de 
Oviedo'" (En "BID EA". Oviedo, 
1971). · Emilio Casares: "Calálogo 

. del ardüvo de 1a Catedral de Ovie
do" (En "Anuario Musical" XXX. 
Barcelona, 1975). Jd.-"La música 
en la catedral de Oviedo" (Oviedo, 
1980). Félix de Latassa: Bibliotecas 
Antigua y Ñueva de Escritores Ara
goneses (Zaragoza, 1884). José Ló
pez-Calo.-"La Música en la Cate
drál de Zamora" (Zamora, l9S5). 
Antonio Lozano González: La Músi
ca Popular, Religiosa y Dramática 
en Zaragoza (Zaragoza, 1895). An-

C.VARELA 1 

Orbazai, xa que ali se xuntan o 
. rio Mera e o Miño; pero non te

rnos por que supor a aquel home 
chamado· Orvezanus ou Urbicia
nus, mergullándose nelas por 
motivos onomásticos, podendo 
ser que este nome indicas.e só a 
sua procedéncia das reibeiras do 
rio Urbicus. En calquer caso eu
non me atrevo aqui a propor 
unha solución etimolóxica defi-

- nitiva para Orbazai, alén dos .da
dos que puden coquerir e que 
trouxen para que os barallen os 
especialistas." 

Mais o nome desta parróqtiia 
luguesa non só i,nteresou a curio
sidade ·do señor Ares senón que 
na revista Verba o coñecido in
vestigador ·alemán señor Pie_l in
fórmanos como xa nun traballo 
anterior plantexou a procedéncia 
de Orbazai dun suposto Urbatai
nos, mais agora retifica a opi
nión anterior e patécelle máis 
aceitabel que viñese desde Urbi
cianus, pois atop?. o tal ápelativo 
nunha lista de cognomes latinos. 

Nós, aproveitando o traballo 
feíto por estes investigadores 
irno_s chegar a unha conclusión 
distinta, sen apelar nen ás lin
guas celtas; bascas nin ibéricas, 
senón ·desde o latín; ao fin, os 

· galegos, a nos~ cultura, e polo 
tanto o noso idioma, fil.los de 
Roma son. 

Do· m~smo xeito qu~ cando 
f alábamos do no me de Ordenes, 
supuxemos. que no radical ar
do seu comezo estaba agachada 
a palabra aro ouagro designando 

·un tipo de explotación agrícola 
habitual na-nosa terra, asimesmo 
propomos aquí a hipótese de que 
na orixe de Orbazai está un 
Aroavitiani ou sexa un Aro ou 
Agro propiedáde dun "dominus" 
chamado A vezani. Deste xeito 
quedaría explicado de esguello o 
nome doutra aldea luguesa Or
bazán, esta xa nas terras de Vi
llalba. · 

XOAN M. CARREIRA 

tonio Martín Moreno: "Historia de la 
música española. El siglo XVIIl" 
(Madrid, 1985). Inmaculada Quinta
nal: "La música en la catedral de 
Oviedo en el siglo XVJII" (Oviedo, 
1983). Baltasar Saldoni: "Dicciona
rio biográfico-bi~liogi-áfico de efe
mérides de músicos españoles. (Bar
celona 1868-81). . 

FONOGRAFIA: "Laetatus sum." 
Capilla Polifónica Ciudad de Ovie
do" e conxunto Instrumental. 
Dtor.-Benito Lauret.' MEC 1016. 
(Madrid. 1977)'. "Misa a honra y· 
gloria de María Santísima del Pilar". 
Mesmos intérpretes e. director. So-
Ciedad Fonográfica Asturiana. 
LSFA-8. Oviedo, 1980. ._ 
FONTES.-A!qllivos das catedrais 
de Astorga, Burgo de Osrña, Mon-' 
doñedo, Oviedo, Zamora e Pilar de 
·Zaragoza. · 
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''Doa'': 
·tradición e 
modernidade 
Cando se comenta sobre o com
promiso social dos músicos non 
é frecuente facer mención á coe
rénciá profisional que os leva a 
miúdo a · adoptar unha postura, 
criati va as máis das veces' na 
que a renúncia a sons musicais 
asimilábeis polo sistema conven
cionalmente estabelecido deriva 
nunha merma de popularidade, 
vendas masivas, etc.. Sori en 
certo modo os marxinados das 
multinacionais do disco e os 
meios de comunicación de ma
sas; ao seu favor teñen a. vantáxe 
de fac(r a música ·que realmente 
·Bes prace, e iso en termos eco
nómicos pódese pagar cáro. Re
sulta curioso en casos como o 
que nos ocupa, xa que. Doa é -

· unha formación qúe traballa na 
· música popular, -iso si, · desde 
unha pe.rpectiva inovadora. 

Do a 
-Cómo j>odedes explicar a 

relación que mantedes entre 
música popular e grupo non 
tan coñecido? 

-Eu quedariame coa . defini
ción de Bela Bartok en canto á 
música popular: é aquela q~e ten 
unha base melódica tradicional, 
do povo, pero pódese arranxar 
de moitas formas, inda que siga · 
senda popular, ben sexa Bartok, 
Stravinsky . . . Nós non somos un 
grupo de música folk como se 
lle nomea amplamente nen · un 
Bartok da vida, pero tentamos 

·de facer música con M maiúscu-
la. · 

O interlocutor é nuti princípio 
o andaluz Javier Jurado, espe
cialista "folki" como lle din os 
restant~ 1membros do grupo, a 
quen lle · pergunto polas fontes 
de documentación. 

-Os temas son extraídos dos 
Cancioneiros: un portugués, ou
tro g·alego (principalmente o de 
Ca~tro de Sampedro); das Canti
gas de Alfonso X (recopiladas as 
máis das veces polo P. Sarmien
to), ademais de Cancioneiros ir
landeses e alemáns. Estamos 
moi agradecidos a Pablo Quinta
na que nos facilitou moito este 
traballo; non é unha laboura de 
campo, de ir por aí procurando 
causas entre os paisanos, senón 
de pesc:_udar no xa publicado; 
lago ven un proceso de harmoni
zación e arranxos que leva Car
los Castro. 

E doado o aceso a eses Can
cioneiros? 

Si, hai moitas· recopilacións á 
venda en teJ!das e ternos amigos 
que as teñen; os grupos sacamos 
ás veces en comun, o que acon
tece ·é que cada quen axeitado ao 
seu estilo; é fácil que vários gru
pos escollan un mesmo tema xa 
qúe · se presta a distintos ~a
n:xos. 

E en canto a ese proceso de 
"transformación", resulta 
complicado amoldalo a tantos 
instrumentos? 

Primeiro é precl.só dar co 
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tema e ver de adaptalo ás necesi
dades do grupo; afinal ten que 
soar a popular. 

Na instrumentación Doa cons
ta -de frauta, bombarda, guita
rras, trecolado, vibráfono, per
cusión e baixo. Os seus c;:ompo
nentes: Pepe Bordallo CarlOs 
Castro, Rubén Pérez, Manolo 
V arela e Javier Jurado. En oito
anos de actividade. houbo vái:ios 
cambios de .persoal, até o ponto 
de que actualmente non perma-

. nece nengun membro da forma-
., •• , • . 1 

c1on onxmana. · 
· Repercutiu isto nos vosos 

plantexamentos? · 
. Non, seguen sendo os mes
mos; non houbo cámbio radical 
sen6n evÓlución. Partincj.o dunha 
mú.sica popular que tiña moitos · 
pontos de contacto rn que ·estaba 
a facer naquel tempo Milladoiro 
(anos 77-80) fornas dando pasos 

' pero se guindo a. pauia de "O son 
da estrela escúfa" primeiro disco 
do grupo. Hoxendia seguirnos 
facendo música medieval axeita
da ªº tempo en que vivimos 
pero sen r~mper coa história do 
grupo . 

Que podedes contar dos 
meios .de comunicación social 
nisto da educación ou des-edu-

.cac1on musical. Estades dal
gun xeito condicionados por 
eles? 
· Nós o que si ternos claro .é 

,. que facemos a nosa música para 
a xente, pódelle gastar ou non. 
Está ,!:>en que os meios de comu
nicaci(m fagan crítica pero non 
que tenten c:Je impar o seu crité
rio; en todo isto ten moito a ver 
o império económico que repre
~entan as multinacionais, que a 
miúdo son portadoras de mensa
xes culturais que nada teñen a 
ver co naso entorno. Isa sí, a 
pre"nsa supón unha excepción, 
ten páxinas de cultura; aqui en
Galiza ao nc;>ri sofrer unha impo- ~ 
sición . de cartas é- mais libre e 
entón informa· do que· á xente 
realmente lle interesa. 

Algunha vez p~nsástedes en 
poder. ·cair nunha multinacio
nal e padecer a consecuente re
percusión? , 
· · Xa houbo intentos neste senti

do hai alguns anos; negámonos 
porque querían participar nos 
arranxos- e cambiar o naso esti
lo. O disco anterior, "Polarida
de" , foi distribuí do . pqr unha 
multinacional (Hisp~vox) e des-

-de agora pensamos seguir coa 
"Sociedad Fonográfica Asturia
na" porque estamos rnoi canten-

-tos a todos · os niveis; unha casa 
do tipo como o que comentamos 
non eremos que teña moito inte
rés en promocionar algµn disco 
a priori pouco vendíbel. 

Como foi ese contacto coa 
S.F.A.? 

Ben, fixemos unha maqueta 
no ano 83 que lago de dar · moi
tos tumbos .(multinacionais in
clúídas) foi parar aí e entón, en
tramos en contacto con Víctor 
Manuel, o naso produtor, e gra
bamos en Outubro do ano 84 
cunha música un tanto distinta 
por mor dos últimos .cámbios ha
bidos entón no g~po; xa non 
usábamos zanfona nen gaita . 

-E a relación con Víctor 
Manuel como produtor como se 
manifesta? · · 

G .. o me1r . 
CULTURAi..: 

El en realidad~ preocúpase 
-pola boa marcha das grabacións;. 

· · :neste último disco non pudo es
tar . presente S! . foi co-producido 
cónxuntamente por el e máis o 

. grupo. . 
· "Perfiles", a recentísima pro
dución de Doa, conta coa apor
taeión de Amáncio Prada, . se
guindo a tradición. de introducir 
algun can,tautor na grabación 
(anteriormente foran Miro Casa
bella e Víctor Manuel). 

No último disco hai como ca
tro liñas de temas: ·cuarteto acús
tico, sen nengun instrumento 
eléctrico, sobre Cantigas Medie
vais · outra máis ben "funky" 

. estil~ jazz-fussíon; música gale~ 
ga ,_ moi carregada na percusión 
unhas veces e outras con arra
nxos totalmente populares. Foi 
gr~bado en Xixón, tardamos dez 
días e quedamos moi contentos 
do resultado . . Este verán pensa
mos en romarias, espácios aber
tos, ainda que donde mais nos' 
gasta é en teatros. 

Que pensades desa espécie 
de axioma que circula por aí 
segundo o cal a música popu
lar está abocada a concentra
cións masivasj' 

Existe ese tópico porque é 
moi sinxelo para o poder estabe
lecido: convocar moita xente por 
poucos cartas. Facer un teatro 

...custa pasta e habilitar un espácio 
natural non custa praticamente 
nada; entón prefiren que a cultu
ra s~ desenvolva na rua, non por 
achegala ao povo senón para . 
non investir en auditórios e eses 
fondos usalos nas suas campañas 

. políticas e outras chorradas que 
non teñen utilidade social pero 
serven para gañar votos .. 

Resulta evidente que esta
mos vivindo unha eclosión de 

· música popular · aqui en Gali
za. Pensades que é un ,fenóme
no isolado ou ten algo de con

. sisténcia? 

Cada grupo ten o seu nome e 
o seu son; tamén existe unha 
merenda de managers... ahon
dan formacións .. que xurden á 
sombra dos xa asentados como 
Milladoiro e dedícanse simples
mente a desafinar a gaita; logo 
ternos a parte rockeira ... noutra 
arde, Xorirna por exemplo son 
bons , conseguen sons interesan
tes co sintetizador; de Na Lúa 
pensamos que fan unha música 
moi bonita, o seu disco góstanos 
ainda que resulte moi duro de . · 
escoitar porque está moi elabo
rado; ten moitos cámbios de rit
mo e compás, demasiada rique
za en pouco espácio. 

Con alusións a Clunia Jazz 
como formación vencellada á 
sua concepción musical remata
mos a conversa; non en balde 
Waldo Martínez , actual músico 
de Clunia, formou parte de Doa, 

XOAN M. ESTEVEZ 

televisión 

O suceso 
da Escrava 
Isaura ja tem 
su ces sora 
Sempre pensei que-o camp..Q da 
publicidade era o refúgio das 
persoas mais "inteligentes" da 
nossa . sociedade pero estou a 
mudar de opinióm. A TVG e~tá 
botando o serial brasileiro A Sú-

. cessora, e eu hoje nom vou falar 
dos seus méritos ou deméritos, 
da bondacfe da sua dobrage, ou · 
se talvez riom seria melhor emi
tí-lo na sua forma primi.gén1a: 

O que quera comentar é o in- · 
crível éxito da série .• provavel
mente tenha superado e por mui- . 
to ao da Escrava Isaura .. 

Neste país de colonizados que 
vem a causas segundo a equa-

9om americano . bom / brasileiro . 
ruim, todo o mundo olha a Su- .. 
cessora inda que lago che digam 
que virom Falcom Crest, que 
por certo hai tampo já que fui 
sustituida por outra chafalhada 
para púberes imaduros, e, claro · 
olhando a Sucesora inda nom se 

· decatarom. 
Vendo a Sucessora penso, 

mas onde está a propaganda?, 
. realmente se t<Utto inteligente 
mora nesse mundo, a emisión 
deveria estar atuida de publici
dade, e asi muitos. outros progra
mas de , TVG, muitos com os 
seus fieis bem determinados e 
comos seus mercados. Semelha 
que non se inteirarom · ou nom 
querem .inteirar-se de por onde 
vam. os tiros neste país. 

Se nos detemos . um pouco 
mais . a analisar os anúncios da 
TVG, en geral as poucas vezes 
que os anuncios som em galega, 
o que -já de por si di muito da 
inteligéncia dos anunciantes, 
este é horrivél, nom coidam 
nada e todo lamentável; e cando 
som em castelam dí muito pou
co do apre90 ao público dunha 
emissora que é na nossa fala. 

A pergunta que e fam os 
anunciantes é se vale a propa
ganda na TVG. E o que se di 
valer, é que mesmo·ten um custe 
regalado e a que si valem e mui
to é para vender. Que lho digam 
a um que anunciou um vinho 
descnhecido e deixou o anúncio 
porque nom tinha avondo mer
candoria para á venda. Pergunta
de-lho a todos os que se aprovei
ta.m dos "an jos" dos espectado
res. 

O último En contras , o dos 
aparcadoiros , foi o melhor de to
dos coro muito, mas isso, se se
gue com tam pouco tempo so
bram-lhe dous convidados , com 
seis nom resulta operativo o de
bate . 

'vendo Encontros, eu , como o 
98~/o da aundéncia, pergunto-rne 
que critério se tem para a esclha 
dos convidados. No programa 
do dia 3, (bastante ruincinho) foi 
maravilhoso ver que cando hai 
representantes de AP e do PSOE 
a um custa-lhe rnuito trabalho 
distinguilos. Sancho Rof (AP) e 
Salvador Fdez. Moreda(PSOE) 
locirom nas suas visóns espan
holistas inda que isso si dispoija 
da frase antológica do pesoeiro 
de que Galiza na última legisla
tura tivo 202 deputados galegas, 
meteu-lhe um gol ao Sancho Rof 
que a tanto nom foi capaz de 
chegar. A gente nas suas casas 
escarallou-se de risa, os conter
túlios apenas a controlavam. Se 
foi un chiste, muí bom; se foi 
em sério ·vai ser difícil que ao 
Sr. Moreda Jhe deam um premio 
pola sua capacida'de intelectiva. 

No último número queijava
me da repeti9om dum capítulo 
de Benji e hoje queijo-me de que 
o día 9 se repetira o capítulo do 
Lord Vagabundo da semana an
terior. Já está bem, repetideos a 
outras horas, ampliade disse jei
to os públicos, mais nom morti
fiquedes aos que seguem istas 
enti'etidas séries. 

Falando da Radio Pública Ga
lega. 

Agora em pleno verao ja an
dades muitos dos leitores palas 
praias e montes (só com ver o 
grande número de cartas pedin
do a remisión aos enderezas ve
raniegos da ANT, já nos face
mos umha idea), e claro no carro 
na praia, a telefonía portatil. 

Galiza é umha festa e ·a 
RTGT, está .em todas, nom se 

· perde umha, os programas que 
fam, smñ como o país, asi que · 
si qu.eredes saber cotilo é o país 
escoitar a RTG, ás vezes chora
se outras ri-se o que nom hai 
nada no termino meio. 

Os domingos fala ás 22 horas 
Avelino Abuim de Tembra, 
home de grande erudi9om, que · 
trata os mais diversos temas, 

· tem grandes dotes de narrador e 
dá gosto escuita-lo. E polo de

. mais a rádio segue dum. meló
m~o que é do que melhor vai 

. com istes te?lpos. s~ andades 
polo S?l. tamen pod.edes escoitar 
b~a mµs1ca em Radio ·Popular de 
Vigo. · 

E isso si, o marisco nos meses · 
de e~ nom, que h?go hai cada 
.cagalerra ... , e o que avisa, avi
sa, .lago no~ vos queijedes. 

e.e.A. 

- . mus1ca .· 

''Máis alá'' 
V ~ño dunha sensación estraña. 
Non sei se chamarlle emoción 
ou perplexidade ou as duas cou
sas á vez. Veño de ver o vídeo 
dun programa impecábel , "Máis 
alá" que asina Manolo Rivas. 
"Máis. alá", desta volta, entrou 
no túnel do tempo. Del saimos 
pantasmas. con guitarra, algun~ 
daqueles que hai dezaoito anos 
queríamos facer rodas cuadra
das. Pero non estábamos todos. 
Na foto de grupo botei de menos 
a Sanxoás, Reverter , Fra, Mari
sa Melón , Fermin Bouza, Mar-

Luis Mariño 

tín de Hijas, Pedro Mariño, An
xel e Xil Guerreiro, Vilasó, Cu
lebras, Luís Mariño -dono do 
milagroso tocadiscos das noites 
do peche polo que coñecimos a 
Paco Ibáñez- Bárez, Pancho, 
Branca Caamaño, Arturo Regue
ra e tantos outro que puxeran en 
marcha aquela primavera com
postelana . Unha foto nen sequer 
asepiada polo pa o, de oca ca
brona, do tempo enón nídia nos 
claroescur como tan ben sou
bo captar o cámara de "Máis 
alá": excelente as cenas noctur
na de Compo tela, a chegada 
do tren, o farol , a pucharcas , o 
exterior da cafetaria Gaiola -
ecoante de voces de loita-, a 
Rua do Villar .. . Polo demais o 
abar agridoce da lembranz~ e 

da imaxe , entre máxica e sim
bólica, unba: Miro Casabella co
rrendo ao tempo que tira dun ca
balo. 

Si, eu tamén penso que pagou 
a pena aquilo. 

VICENTE A RAGUAS 

• eme :¡,, 

,,, . 
Ultnno 
tango light 
(9 semanas 
e média) 
Espécie de. "rem~e", s~perficial 
e edulcora'do e ' O ultimo tan
go ... ", esta pellcul.i~a de cl~as 

· intencións comerc1a1s no p1?r 
sensb da palabra non mere.c~ena 
rnaior comentário se non vmese 
precedida dunha "certa fama de 
fita escandalosa: Lembramos ter 
visto unh~ repo~axe sobre ela 
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u9 semanas e média" 

no programa da TVE, escaparate 
da posrnodemidade Metrópolis. 

Por suposto, e como se pode 
supor despois do antedito, o fil
me non tran grede norma algun
ha, non irrita a sensibilidade de 
ninguén (a non ser polo bódrio 
que é), pero ademais, resulta to
mar unha postura e defender un 
ponto de vista do máis machista 
na relación de parella que pre
tende era história da película. 

Pero esta é outra. Porque o de 
chamarlle história é para nos en
tender dalgun xeito. A9 112 se
manas pásalle o que a unha 
grande parte da produción cine
matográfica actual, e en especial 
a nordeamericana: é un palpexá
bel exemplo da incapacidade (ta
mén falta de vontade) actual 
para construir ficción verosí
meis, que e su tenten loxica
mente en persoaxe de carne e 
óso, con ub táncia cunha con -
trucción p i olóxica complexa e 
unha hi t ria detrá . 

E o que aquí at pamo on 
dou figurín que de de princí
pio e dedican a deme tramo 
maos actore que n, a dar un 
cantos polvo en plan 'e tético". 
Horror. A verdade é que un xa 
non sabe e esta nova fornada 
de actore ianqui on tan valeí
ros na expre ión e o fían todo a 
un limitado código de xe to e 
aspaventos porque a e cola da 
actuación dexenerou até o incrí
bel, ou porque non on máis que 
un reflexo da sociedade actual 
dos USA, e o cidadán médio 
americano participa desa vacie
dade e amaneirament<:> expresi
vos. 

Toda esta vacuidade, esta fal
ta de história énchense, como é 
corrente ultimamente, de para
fernália posmoderna: ilumina
ción de videoclip, ritmo narrati
vo igualmente videográfico e 
cando non, telefílmico, e sobre
todo , predomínio do xesto ba
n~l, da postura frente a calquer 
discurso sobre as relacións hu
manas, que sería o pertinente. 

En fin, todo un manual ou 
prontúario do posmodernismo 
máis imovilista e chorras (con
cedendo q~e haxa outro que non 
o _sexa). E mención final para 
M1ckey Rourke, o ex motorista 
e, esmagador de chinos, que xa 
a1 (Rumble Fish . e Manhatan 
Sur) lle resulta a un· pouco plas
ta, confirmase aqui, co seu re
pertório de· mocas por toda baga-

xe de actor, como inimigo públi
co declarado do cinéfilo de pro 
James Dean era mao, pero tres 
grandes filmes e directores con
vertírono nun mito; Rourke, co 
seu ar de modelo de Adolfo Do- · 
mínguez, fica como simples 
paspallán. 

G. VILAS 

Ficha: "Nove semanas e média" (9 
1/2 Weeks) USA, 1984, Int: Mikey 
Rourke Kim Basinger. Guión: P. 
Knop Z. King, S. Kemodran. 
Mús.: Jack Nitzsche. Director: 
Adrian Lyne. 

O xogo 
do falcón 
THE FALCON & THE SNOW
MAN (USA, 1985). Intérpretes: Ti
mothy Huuon, Sean Penn Mú ica: 
Pat Metheny e Lyle Mays .'Fotogra
ff a: Allen Daviau . Director: John 
Schle inger. 

Entre a avalancha de películas 
americana con que os di tribui
dore no aga allan a todas ho
ra (porque últimamente xa non 
chegan nen equer películas ita
lianas e francesas, como antes) 
e tréase a mái recente obra de 
Schle inger (o director de Cow 
boy de medianoite), O xogo do 
falcón (o título orixinal é O fal
cón e o vendedor de coca). 

O filme, ba eado en feítos 
reais, segundo parede, vai de · 
dous amigos, un inxénuo ex-se
minarista, que traballa para a 
C.I.A., e un vendedor de dro
gas, que deciden venderlle se
gredos do seu país ao inimigo (o 
inimigo non fai falta dicer quen 
é, pois é o mesmo de sempre, a 
U.R.S.S. Os demais pouco con
tamos na trama e na realidade 
des tas histórias). . 

C-omo é lóxico (as películas 
americanas non están para sur
presas) acaban mal, pero seguen 
sen do amigos. 

Descrición un pouco torpe de 
Califórnia, ambiente en que se 
moven os protagonistas, acom
pañada dunba crítica "suave" de 
como se montan o rollo os denos 
do dólar: 

O guión, . a verosimilitude do 
guión, ten fallos ahondo. Nin
guén decide pasarlle segredos ao 
inimigo porque "pensaba que 

eran diferentes", porque Uo 
mande a sua própria conciéncia,_ 
sen ser comunista nen moito me
nos, ou sen existir un motivo de
diñeiro. O contrário indicarla 
unha gran inxenuidade, e ainda 
que os ianquis son propensos a 
ela, a cousa non chega a tanto. 
Iso si; a inxenuidade sérvelles 
para colocamos a dose habitual 
de ideoloxía capitalista. 

Boa actuación dos dous astros 
en ascensión no cine USA: TÍ
mothy Hutton e Sam Penn (ma
ridos na vida real de duas estre
lísimas: Debra Winger é Madon
na). Henry Fonda e Robert de 
Niro xa teñen sustitutos. 

Un filme correcto o de 
Schlensinger, . entretido, quizais 
con algun momento algo lento e 
un exceso de veos de páxaros en 
metáfora de bQsca de liberdade. 

MANUEL ESTRADA 

Conversas en 
Compostela 
con Carvalho 
Calero 
A entrevista que Fernám-Velho 
e Francisco Pilhado lhe fam a 
Carvalho <;alero (Sotelo .Blanco, 

frie, ao lado dum Carvalho emo
c~onal e contundente, implacável 
na denúncia daquilo que julga 
criticável, mas sem cair na "cha-

.bacaneria" dos· seus detractores, 
· que os há. Um Carvalbo que fala 

de neo-regionalismo e de sucur
salismo como falamos todos os 
nacionalistas de hoje, · porque 
Carvalho está connosco na sua 
condi~om d~ 'nacionali.sta radi
cal, de home comprometido coa 
Galiza que sonhara Alexandre 
Bóveda. Ainda está recente a 
sua interven9oín na 1 Juntan9a 
Nacionalista da Universidade, 

_ que seguramente Beiras nom es
quecerá, numha oratória que 
soubo chegar ao cora9om dos 
asistentes. Um Carvalho Calero 
que critica ~ falssidade da opera
<;:om Realidade Galega, um Car
valh.o que se pom da parte dos 
tres parlamentários .nacionalistas · 
excluídos do Parlamento na an
terior legislatura, um Carvalho 
que critica a forma em que che.,. 
gam a Galiza os restos de Caste
lao, um Carvalho que tem a va
len tia de falar de incerteza no fu
turo do galego, aludindo aos 
modelos belga ou jugosfavo, _na 
melhor das tradi\:óns da sócio-

lingüística europeia, um Carval
ho cheio de vitalidade que conta 
os seus múltiples projectos de 
cria9om literária. 

Este livro sai ao passo das in
fundadas críticas de que Carval
ho está senda objecto por parte 

-de quem nom tem nem autorida
de moral para o fazer nem, o 
que é pior, argumentos pontuais. 

Carvalho Calero con Pancho Pillado e Fernán Vello 

Ed. Col. Realidade) está cons
truída a partir durnha considera-
9om prévia dos entrevistadores: 
"Carballo Calero, lonxe dos 
"holdins" culturais e do oficia
lismo mediocrizante, mantén a 
sua voz insobornável e crítica, 
radical e elegarite, esperanzada e 
persistente." Os entrevistadores 
obngam ao entrevistado a urnha 
sumária e rica viage. polo seu iti
nerário vital. O volume recolhe 
desde os seus anos ferrolanos até 
a sua época de catedrático na 
Universidade de Compostela, · 
passando polos tempos do Semi
nário, o projecto estatutário, o 
PG, o cárcere, as colabora96ns 
em _La Noche, Fingoy, Galaxia, 
ingresso na Académia, o mundo 
da emigra9om, etc. Página a pá
gina Carvalho fala ·da sua vida.e 
também da sua vasta obra de 
cria~om e de investigaºom. Os- -
entrevistadores · incorporam 
ilmha série de conexóns que fam 
da entrevista um documento im
prescindível para conhecermos 
melhor a história, quer política, 
quer cultural, da presente centU
ria. Uin Carvalbo cerebral e 

O -que nom se lhe perdoa a Car
valho é o facto de nom colaborar , 
nas diversas farsas neo-regiona
listas e anti-galegas tam belige
rantes na hora presente. Estas 
entrevistas magistralmente con
duzidas por Miguel Anjo e Pan
cho Pilhado nom som umba lei
tura de verao, seiam no futuro, 
umha leitura abrigada para os 
que queiram melhor conbecer a 
figura de Carvalho e a maioria 
dos acontecimentos relevantes 
da nossa história recente. Car
valho Calero aporta noves dados 
desconhecidos, matiza certas · 
opiniOns estendidas, e manifes
ta-se sobre problemas presentes 
e passados. As suas som sempre 
opinións mui autorizadas. Na 
mediocridade consabida da sen
ten9a do Tribunal Constitucio
nal, na deffota eleitoral dos na
cionalistas nas passadas gerais, a 
leitura deste livro proporciona 
um nom sei que de ánimo e de 
luz, ánimo e luz com que embo
rrachar-nos para sair adiante. 

HENRIQUE RABUNHAL 

~~121 
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Luar 
na Lubre 
LUAR NA LUBRE é un grupó 

. de música folle nado no verán de · 
1985 na cidade da Corunha a , 
raiz da fusión duns . mozos pro
vintes de distintas correntes mu
sicais coma grupos de rock, a 
música clásica, e mesmamente o 
folle e os grupos de gaitas tradi- · 
cionais. 

Ate hoxendia a maior parte do 
tempo o grupo empregouno en 
ensaios, mais de todos os xeitos 
xa tivo actuazóns de relevanza -
como a que realizou no 1 º en
centro de música folle para xóve
nes interpretes celebrado na ci
dade de Ourense, e no encontró 
de asociazóns culturais celebra
do no concello de Culler~do, en
tre outras. Este verán acudirá ao 

~"16 FESTIVAL INTERCELTI
CO DE LORIENT" formando 
-parte da representación galega 
no mesmo. 

O tipo de música que fai Luar_ 
na !ubre é fundamentalmente, 
galega ainda que ten fortes in
fluenzas das músicas chamadas 
célticas debido á grande afinida-
de destes pavos co naso e en 
parte, taméñ porque gesta deste 
xeito de facer música. 

Os seus componentes 
:-Xavier Naya .Lema: Bou

: zouki; _cítola; guitarra eléctrica. 
Comezou a sua andaina musi

cal no ano 1980, incorporándose 
a un grupo de rock chamado 
"Delirium Tremmens" no ano 
1982 como guitarra rítmica, pa
sando a ser solista e compositor. 
Hoxee!idia está a estudar no 
conservatório de música da Co
runha. 

-Vitória Uxia Somoza Casti
ñeira (Vild): Guitarra acústica e 

·eléctrica. 
Formou. tamén parte do grupo 

rock "Delirium Tremmens" 
como ·guitarra rítmica. Estudou 
até 4º de solfeo no conservatório 
da Corunha. · 

-Andrés Bardullas Lema: 
Violín e frauta doce. · 

Cornezou a tocar o violín no 
ano 1982, participando nalgun
bas formazóns musicais de canto 
e clásicas. Está a estudar 4° de 
violín no conservatorio da Co
runha. 

-Patxi Bermúdez Pérez: 
Tamboril; hinco; bodhran e pan
deiro. . · 

Tocou en vários grupos de 
gaitas tradiéonais nos que a sua 
especialidade sempre foi o tam
boril e pandeiro. 

-Xosé .Bieito Romero Copo: 
Gaita galega e Tin Whistle. 

Comezou a tocar a gaita no 
ano 1979 formando parte, atra
vés deste tempo, de· vários gru
pos entre os que destacan "Ne
boeiro" ,_ "Adro" ou o colectivo 
musical "Roi Xordo", todos eles 
relacionados co folle 

-Manuel Martín García 
(Mangui): Baixo eléctrico. -

Leva xa vários anos tocando, 
senda sen coñecido no mundo 
da música pola sua grande cali
dade. Tocou várias veces na 
T.V. G. e formo u parte doutras 
formazóns musicais. 

-Rafael Mejuto García: Res
ponsábel · de son. Pañdeira;· cun
chas; paus. Intégrase na música 
popular no · ario 1969. Formou 
parte do colectivo "Roi Xordo". 
Toda a sua andaina musical tivo 
relación coa percusión popular. · 

-Modesto Gabriel Diéguez: 
Lóp~z: Desenrola rnáis que axei
tadamente a función de desenha
dor gráfico. E tamén responsá
bel de propaganda. 
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FOT FIA 
_: -=-- - CENTRO PE FOTOGRAFICOS ' 

Blll BRANDT 
A vista das duas fotos que contén esta páxina, 

son posíbeis desemellantes actitudes no 
espectador: a aparente imposibilidade de que 

un mesmo autor sexa quen de facer dous 
rexistos tan opostos. ~.; o impacto, _a pegada 
-reparemos nas datas de ambas as duas 

fotos- que a Segunda Guerra debeu producir 
en Brandt ... ; o aba~ndono ideolóxico de quen 
-para algúns- estaba posicionado dentro 

das fileiras do comunismo no tempo de 
· preguerra ... 

Calquera destas hipotéticás reflexións 
. poderjan vir á mente do fruidor. Pero, por 
enriba de todo, o que compre é salientar o 

dado consistente na imensa dificuldade que 
existe, en fotografia, de asignar a un autor un 
estilo "único, recoñecíbel", "próprio", "un ha 

forma única de fotografar '. Estas duas 
· fotografias de Bill Branat son un bo exemplo 

dos· atrancos que se ac·han cando, perante 
unha obra fotográfica, tentamos rastear 

posíbeis influéncias, conexións evidentes, 
quer cara outros fotógrafos, quer cara á 
própria obra dun autor considerado. En -

fotografia, cotdamos que de maneira moito 
mais notória ,que noutros meios de expresión, 

é posíbel detectar unha multiplicidade de 
"estilos" dentro da obra de cada quen. Talvez 
sexa que -malia a posrbilidade da fotografia 
de subversión da realidade-. _ a sua ancoraxe 
con esta sexa mais sobranceira que noutros 
xeitos de expresi·ón, e que a sua dinámica 

sexa mais de fóra a .dentro que de dentro a 
fóra do autor, e que, en definitiva, esa 

realidade plural, mudante, variada impon-se . 
ao autor de forma claramen~e determinante, 

- ainda que este, coa sua própria 
subxectividade, a retorza, a manipule,-a 

modifique. Eisa sua servidume e -tamén- a 
sua posibilidade practicamente infinda de 

expresión. . -

'\.., ----;(ven d 
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: j\fen da páxina 9.) 

Ou este outro ver:so. 
E Amadis contemplou como nai Ar-

noia · . 
enchia e devalaba ao con_lpas 
dos seus cuspes de relox1a 
de carne ~e Argamuz . 
Fáloche coa lembranza qu~. queima 
0 lembro as fermosas .l!lanans 
virxes e ledas do caminar do mun-

do 
que perdemos 

ou este outro verso 9ue 
quedou como un e~tal1do 
no ar: 

Conquiremos a paz entre as xentes 
soio daquela seremos persoas de-

centes. 
No ar da terra do condado 

. os ollos. dos poetas, como 
. unha primavera que nunca 
se murcha fÍ:?COS~ }rauta de 
reiseñor, forza garnda, tono 
do tempo. E eu volvo pre
guntar:, quén dixo. qu~ a 
_poesía e cousa de mm~nas?. 

MANUEL LUEIRO REY 

~onvocatórias . I 
ENCONTRO DE XOVENES 

ECOLOXISTAS 

o Colectivo Ecoloxista e Natu 
ralista Biotopo coa co labora
ción do Concello de Oleiros ten 
a enorme ledicia de convocar
vos a este Encontro de xóvenes 
ecoloxistas e naturalistas que 
se vai celebrar o 26 e 27 de Xu-
1/o na fe rmosa localidade de 
Santa Cruz, localidade que xa 
foi ponto de encentro de ecolo
xistas de todo o Estado, xa que 
nela celebrouse a 11 Asamblea 
da Carne (Coordenadora Asam
bleária do Movimento Ecoloxis
ta). O lugar reúne as mellores 
características, xa que se dis
pón de aloxamento gratuíto, 
numerosos locais de reunións, 
meios audiovisuais, biblioteca, 
xardin exteri9r, ademais de es
tar ubicado nunha tranquila e 
acolledora localidade na beira 
do mar, amábeis viciños é vici
ñas .. . 
OBXECTIVOS: Encentro de 
agrupacións xuvenis afins, in
tercambio de experiéncias di
vulgativas e de educación 
me1oambiental nas que partici
pan, redacción de concfusións 
de cara o desenrolo de activi
dades prácticas posteriores. 

PR OG R A MA 
DIA 26: 
Oe 12 a 13 h.- Recepción. 
~s 14 h.- Comida. 
As 1?i30 h.- Excursión Colónia 
_ Mera. 
As 19,30 h.- Charla·Conferén

cia "Educación Meioam
bienta l e ecoloxismo xuve
nil. 

As 21 ,30 h.- Preparación da 
exposición (os grupos que 
o desexen). 

l>IA 27: 
As 10 h.- Exposición material 
_ gráfico. 
As 10,30 h.- Audiovisual Olei
- ros. 
As 11 h.- Posta en com ún das 

actividades de cada grupo 
con especia l refe rénc1a ás 
actividades divulgat ivas. 

QfA 27: 
~s 12 h.- Pausa. 
As 12,30 h.- Debate das posi

bilidades actuais da educa
ción meioambiental , recur
sos e re lacións coa admi
nistración. Redacción de 

_ conclusións. 
As 14,30 h.- Comida de con

fraternización · para aque
les/as que o desexen. 

MARROCOS · PARIS PAIS ....................... 15 d1as, 26.700 
ITALIA ES BAIXOS ..... 15 d!as, 26.900 
CENTROEü'ifüp .................... 15 d!as, 29.900 
GRAN ITALIA ft¡ ............. .. 17 d!as, 32.900 
DUAS ALEMAN .................... 21 d!as, 37.400 
ATENAS I . . AS ............ 21 d1as, 39.400 
PAISES DOvEin) .................. :.. 7 ~ias, 4.800 
INGLATERR _TE ............... 28 d1as, 49.900 

Aloxamento: De forma gratuíta 
no mesmo lugar de reunión 
(traede sacos de .dormir' e cor
chonetás); aqueles/as que o 
prefiran poden, ao seu cargo, 
pptar por campings ou hoteis 
da zona (podemo~ xestioha·los). 

Comida: Por conta dos/as parti
dpantes, ao carón do lugar de· 
encontro existen numerosos lu
gares de comidas con moi boa 
relación calidade/précio. Como 
despedida ternos pensado 
(para aqueles/as que nos fagan 
saber. o seu Interés en partici
par) a realización dunha comi
da de confraternización cun 
presupos~o dunhas 700 Pts .. 

Exposición de material: Se dis
poñedes de material próprio 
(pegatinas, carteis, fotos, publi
cac1óns ... ) e queredes expolo, 
debedes avisarnos .con tempo 
para reservar un sitio axeitado . 
aos vosos traballos. 

Pregamos encarecidamente 
que confirmedes a vosa asis
téncia con tempo e con serle
dade para permitir organizar o 
Encontro como vos merecedes. 

Podedes escreber ou chamar 
por teléfono a: · 

-Ponéncia de Cultura:Con
cello de Oleiros. Telf.: 610000 
(981). 

-Colectivo Ecoloxist a e Na
turalista Biotopo. Telf.: 635347 
(981). . 

111 ROMARIA DO GALIÑEIRO 

Domingo. 20 de Xullo de 1986. 
Organizan : Viciños de Vilas e 

A.C. " At uruxo" 

PROGRAMA 

"Faba na ola" e " M arcelo" : T í
teres, mimo e cabezudos. 

Xogos infantis. 

Festival de Música, baile 
e poesía 

Desfile de grupos folcl óricos de 
Galiza e Portugal. . 

Grupo fol cló rico " Va l do Frago-
so" . "· 

Rancho folclórico da A.C. Chafé 
(Portugal). 

Milho Rei, grupo instrumental 
de A,C, Chafé. 

Paseniño, grupo t radi cional do 
Vil ar. · 

Armeighin, gn¿po folk. 
Xico de Carino e Humberto 

instrumentistas. 
Fernando, canción portuguesa. 
Poesia: Margarida Ledo, Vi ale 

Moutinho e Anxeles Penas. 
Carlos " O Xestal": humor e 

con tos. 
E ademais : 

exposicións de libros ga legas 
eXQ_osicións sobre humor galega 
exposicións sobre Caste lao 
e outras atraccións su rpresa-. 

lxeroglífico Ni] 

e· e 
e e 

-Atopaches moitas cousas no 
desván? 

SOLUCION AO Nº ANTERIOR: 
- Veu Rafa 
(V e U, rá , fa) 

CORONA NÓRDICA-
FIORDOS NORUEGOS ...... 21 días, 51.900 
IUGOSLAVIA-GRECIA- · 
TUROUIA ............................ 21 días, 65.900 
RUSIA-P. DO ESTE ............ 26 días, 78.500 
CABO NORDE-LAPONIA ... 31 días, 78.500 
PORTUGAL-GALIZA .......... ·11días,16.900 · 

ESCOCIA A GALES- . 
• lnc1 ............................ 21 d1as, 47.900 . 
segur~~t~:~~:céte en autocares de- luxo, estáncia en campings, visitas panorámicas á cidade, guia acompañante, 
•lm . • era. . 
com:~nte. Nalg unhas das rotas i~uese a viaxe en avión, ferry ou tren, aloxamento en hoteis (En Rusia pensión 

'Saidas: Xuño, Xullo, Agosto e Setembro 

Solicite folleto informativo 

AXINDA 
· ¡ publicacións 1. 

ANDAINA 

Número 10 da revista do Movi
n:i~nto ~!'lmin,ist~ Galego. Sec
c1on de denuncias" e mforma
cións e arti~os sobre as xorna- . 
das de CCOO sobre "A muller 
na economía sumerxida", un 
resume amplo sobre un estudo 
antropolóxico arredor da mu
ller vasca, baseado no libro 
"Mujer Vasca. Imagen y reali
dad , da Editorial Anthropos. 
Reportaxes e información so
bre as xornadas de educación 
e cosexualidade celebradas en 
Abril en Vigo, e artigas sobre a 

.Prensa Femenina e Lesbianis-
mo .. lncluese tamén unha inte
resarite conversa con Mª Rosá
rio Alvarez xirando sobr.e a 
opresión na linguaxe; un ex-
t~~so artigo sqore as. concep
c1ons patriarca is da · 1deolox1a · 
de Risco, crítica de libros e re
vistas, e un artigo-lembraRza, 
na contracapa, sobre Simone 
de Beauvoir. . 

· ANDAINA. Apartado de Co
rreos 1058 - COMPOSTELA . . 

REYtSTADO MO\'UllE#TO FUll"1STA.GAU:G0 
N' tO .._..__199& 

f librós 

O FINAL DA HISTORIA: 
ENSAIO DE 
HISTORIA TEORICA 

J 

Edicións Xerais publica esta 
obra de Xosé Carlos Bermejo 
que o próprio autor presenta 
no lim1ar: "considérome un 
simple narrador --dunha1histo
ria que non se ten que desen-

. volver necesariamente no tem
po-, que tenta describir o pro
pio proceso que permite narrar, 
para captalo !lOS momentos 
nos que a própria narración se 
const1túe como tal". Ensaio so
bre a análise e a metodoloxia 
da história que o autor xa abor
dara · noutras ocasións desde 
diferentes perspectivas. 

ESPECIAL EE UU • CANADA 

15 DIAS 

•_ ltinerário: N'ew York, Boston, Washington; Niagara, 
P1ttsburgh, Montreal, T oronto, Otaw.a. 

·1 lnclue:. avión, ida e volta, circuito en autocar, estáncia
en moteis e residéncias, guia acompañante, visitas, 
etc ... 

• Saidas: 20 de Xullo e·3, 11e17 de Agosto. 

• Précio por persoa: 134.900 Ptas. 

DOUS LIBROS 
SOBRE CASTELAO 

Segue· a publicar Ediciós do 
Castro material interesante 
aproveitando o .centenário de 
Castelao~ Abriu unha sección 
dentro da sua coleición Docu
mentos para a História Con
temporánea de Galicia, asi adi
cada, onde xa incluiu obras iné
ditas de Blanco Amor e Oter-o 
Pedrayo. 

Estas duas novas entregas 
son, dunha banda, "Vida e pai
xón de Castelao" de Xosé Nú
ñez Bua. Núñez Bua foi un dos 
fundadores do Partido Gale
guista e compartiu o exílio con 
Daniel. Dai nace esta obra que 
ven sendo unha urxente bio
grafía, xa publicada no 1.950 
no histórico número extraordi
nário de A NOSA TERRA edita
do cando a morte de Castelao. 

A outra obra é do estudoso 
coru ñés Carlos Fern ández, que 
recorre o proceso de ampla 
marxinación, ocultamente e te
rxiversación que sofreu Caste
lao durante o .fascismo O libro 
ten a virtude de que, sen ser 

· exaustivo, refresca a memória 
sobre as actitudes de moitos 
dos que agora falan ben de 
Castelao. Un exercício necesá
rio de memória que serve para 
situar algunhas cousas no seu 
sítio. · 

ANTIGO FUTURO. 

Sexta entrega dá coleición Le
Jiqdoura de poesia,iniciadora 
dunha nova andaina editorial 
que está a dar os seus froitos. 
As suscripcións da c.oleición se
guen en aumento e· pódese xa 
garantir que non vai ter proble
mas de continuidade: unha are
gria para a poesía galega.! !. 

A obra Antigo Futuro é da au
toría do último Prémio Blanco 
Amor, Xoan Manuel Casado, 
escritor afincado en Barcelona 
de ampla obra poética: Rexis
t ro de menores espantos, Os 
preludios, O libro de Ca/delas. 

---~--..... 

ANTIGO XOAN·M. 
FUTURO C~SADO , 

~ 

---6~~---
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1 convocatórias 

XXORNADAS 
DO·ENSINO 
DE GALIZA 

Como cada ano, e organizadas 
pola Asociación Sóc10-Peda
góxica Galega .va·nse celebrar 
as Xornadas de Ensino de Gali
za, con arreglo ás seguintes 
condicións e programa. 

Datas: 25 de Agosto, 1986 
lnstítutó de Pontedeume "'.. 

Matrícula: Nas librarias: 
A .Coruña-: Nós, Couceiro e 
Lume 
Compostela: Couceiro 
Ferrol: Delta e Helios 
Ourense: Tanco e Stylo 
Lugo: Alonso 
Pontevedra: .Cao -
Vigo: Ir Indo 
Pontedeume: López Torre e 
Martiño 

Pódense dirixir aos endere
zos: 
Apartado 744 (Santiago) 

· A~o. 1.102 (Ourense) 
O programa está suxeito a 

vari.acións: 

PROGRAMA 

.. Lftvaw ... tm1nti1GaJ.va-. 
XoséMetúl~no. 
(Profesor do Colexlo Unhlen.itario da Corufi.I). 
·ln~¡ricticajmnatlY8 de Fol ... 
ClatJdlo Rodrfguez Fem6ndez.. 

l! (Catednnlcadel/nguae liten.tllra asp;Mioledol.B. deChantadaJ. · J =::. ~"."P:7:. de Mmuel Antonio•. 

[Calednhlcodellnguaeli!eniruragalegaJ. 

i=~'-·· _ {Poeta) __ 

•A¡mW~ ·4 poc!Uca dos 80 •. 
Miguel AMO Feman VeUo. 
(Poeu.J. 

•M ... palaNonna!IDc.J6nUngO:i•tlca.TrabaUoruJlado. Perspecttvup.an 
o ~U/17 ... Aul•Aberta.. 

•Unldldu Dldktlc.u S*1I Ck.lo lnlc.111 ;Scba!ludot•. 
XulloRodrfguez. 
(Prof~Of'daE.UnlveraltatladeS.ntiagcJ . 

•.Aprendinudalteto-Hcr!wra.. 
XuUo fiodriguez. 
[Profüor di E. Univenltarl• de S.ntltga). 

•Experieadasdelnl.1Gnd6nucoiaránM101dlamlnuldm... 
M1rf1ConcepcJón Rodri;uezGardl. 
(Pedagova do INSERSOd1 Cotul\IJ.. 
•EdllCldóntmpa.lbel;. 

• M1nuel F1mindez"Blanco. • 

~ '.:~~l~~~n:•=·.~==AL~~: ~=~; Crlt•loo 
~ pñctleo1pana 10.orienbd6on11aboura~. 

MfgualAnxa Garda. 
~ (P:dC.Ologo d1 Unic!ade de Saúde Mllntll da INSALUD de COrurllJ. 

1 :~~=r::~mento ni I~: 1 1U1 I~ M 

(Profuor de p1lcolCJ1.I • E:volutlve do Ccle:do Unlve,.. ltarlo de Corufla). 

•Unt. l!pl'Vi.:lmK.ldn j ptlc:olmd.I do holQI pltg0 1 b'rt'ft di obn di C.. ·- . . C!prlano Jlménu CHu. 
(P1iqul11r1J . 

•lntrodu«:16n 6 .. tnJnocnla. Tmortaeprictt:1•.(laid.lnoctum1;). 
Dnld BuJiln ff Socl.d1d1 d1Altnmoml1 G1l1gL 
.... llnldad• beolu•. 
~rlr1 M;f¡ 
{F~l1tr1ep119rtcultor ) . 

•kmln11rJodeAc:tMdad11 decampo•. 
C1rlo1 v1111. 
(Preil11or d1 ln 1ll111to • S1cr1t.6rlo d1 ADEOAJ. · 

·UnhllUJ1trl1ncl1d1 P16dlo n1 flcol••· 
(Porconflrm1rJ 
·hl~rodYl'OClón a lnform.tU....•. 
A .. ito Mlller a.u ... 
- U IR.t.11 

Cultunh Vlt lta 10 Rom•nlco d1 conurca: Avllni, 8r11mo, l>oron1. llln 
Xollnd1VU1nov1181taru.c1. 
0 "11: Xo1ll francl1co CorrH Arlu. · • ,. 

!C:~:~:~~ d':•g¡;n~'.. CÑ~~i,.·, ,c~~o1~ :.·~: i::i~:=~l?' ACEDA 

- AUDIOVllUA.111 Al1Ju1ndr11 aóv1da . -
Cut1l10, -

- CONPll!; I NCIA · COLOOUI0 1 ·Mavlmento Slndletl do c 11r10 15/ 111. 

~~ü~: ~ii10.ona do inetltutod1 
E!vlnoJ. 

- AULA AllftTA.1 •Prt11nt1clón dul\lu un1d 1d1 d1 1obrt Educ1clón 
Suu1lo . (Porconflmm ). 

VOS ESPECIAIS 
LONDRES 

AVION, IDA: 5.750 Ptas: 
SAIDA: 28 DE XULLO 

Vó extra, 6 de Xullo, iMa. 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 IVA 

e L PALMAS .. IOA 11.000 llVTA. 'rllXXJ 
· e ATENAS _ .•. lfVT A. 35.900 
e RQMA, •. ··-·- l/Y!A 31.500 
e TUNtz ....... :. . l/VTA. · :J0.900 
e N. )'ORL... ·ICA 50.000 i/VT A. 72.500 
4'! CHICAGO .... _ IUA 45.000 INTA, 74.~ 
e L ÁNGELES IOA 60.000 'JYT A. 115.00Q 
.. TOROMTO .... !ffiil. ·:.n.ooo 
e S. CKILE ... : .. IOA ~.500 VVl:\ ll'll.000 

. • LIMA.·- --·· IC,\ 1~.:j)IJ 11vr .•, :lJ.XI_; 
· e DELHI .......... IDA 52.000 11\'! ." . ~.Sí;J 

e BOMBAY.:.-. · ~y ;;., =JC.00 

VIAXES ZEPPÉLlN S.A . . (G.at 740) 
. Costa_nilla de Los Angeles 15 - 28013 MADRID 

Telfs.: (91t2483Q71 - 2488419 - 2477419 
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Minodzacióri 
MANUEL RIVAS 

Entérome por Manofo da Rua que · 
en Occitania existe ' uríha película ·. 
co títl!lo "Os últimos mohicanos". 
H.ai coincidencias que ·producen 
sorpresa ·e.tamén unha sensación 
de medo abismal. O caso de Occi
tania é un exempio de como a di
ferencia pode .ser anulada e inxe
rida por unhá mecánica fatal sen 
que a historia se estremeza. Hai 
vellas -nación.s que son só unha 
anécdota. Galicia non é Occitanra. 
Por iso chamarlle Moh.icania a Ga
licia, como demos en facer hai al
gun tempo, pode parecer· unha 
metáfora extrnma do desacougo. 
Non obstante hai razóns sobraaas 
como para encender unha luz ber
mella na cima dos montes sagros, 
n.o Pindo e na Curota, na Frousei
ra e na Tegra. Este ~inal de alar
ma ten que facer reflexionar en 
primeiro lugar a aqueles que de
fenden máis consecuentemente a 
nosa identidade nacional porque 
tamén eles están máis .obligados . 
que ninguén para evitar o nautra
xio . . Ante o fracaso político, unha 
reacción "fundamentalista" no 
nacionalismó, de atrincheirarse 
na própria reserva só aceleraria o 
proceso , de mino-rización. Galcia 
hai que proxectala no futuro e 
non no:que pudo ser e no11 foi, e 
á penuria hai . que facerlle frente -
cun talante integrador e expans·i
vo. Nesta situació.n a hostilidade 
entre as desasistidas forzas nacio..: 
nalistas xenera distanciamento e 
desconfianza entre a sociedade 
potencialmente receptiva. Alguén 
ten que convencerse dunha vez 
por todas de que cabe ser nacio-

. nalista dende distintqs opcións e· 
de que a mesma idea de nacion 
require unha concorrencia plural. 
A non agresión entre as forzas na
cionalistas, que non ten porque 
estar exenta de crítica e debate, 
beneficiaraas globalmente, · agás 
que os obxectivos estén fixados 
na disputa familiar do patrimonio 
duns poucos miles ·de ·votos 
mohicanos. E outra cuestión de 
principio: Euskadi e Cataluña po:. 
den ser, a alguns efectos, referen~ 
tes qúe compre citar pero non 
eternos .salvavidas. Euskadi e Cá-
.tál.uña poden · avanzar na sua- con
ciencia nacional e · mesmo gañar · 
espacios de autogoberno sen que 
isto influa excesivamente na diná
mica~ política de Galiza. Os parti
dos importantes, os que no se po
den Rerder, xóganse na casa. 

volver ao ·rego 
f\Jun recente acto, convocado por · 
Mulleres Nacionalistas Galegas, · 

: Pilar García Negro afirmou na sua 
interveción que non podía menos 
de lembrar os feitos . daquela 
mañá: na · audiéncia da Coruña 
xulgábase a ·Francisco Rodríguez 
polo presunto delito de inxúrias á 
bandeira- española e o fiscal pedia · 
sete anos de prisión maior. .Na 

_ __..,.. __ :.,.,sa.la do lado xulgaban ªº presun-
. t iolador dunha nena · de dez 

• an:Q e -pedían dous anos de ca
• ·. de_ . · ·nda que a cousa podia que-· 
.~ ·~~ar" ou incluso en nada. . 
~ .. :1 ;,~:- · C©fflo ali mesmo apontou ironi- _. 

· ~:"'· ca~.hte ' Mª Xosé .Queizán:· Entre _ 
a - b~J:ideira española e as mulleres 

· ~atntfa hai moita diferéncia. 
' M.V. 

A NOSA TERRA QUblica un ha edición especial sobre a gu~rra en Galiz 
........ . . ... . . ... 

Cincuenta anos despois ·da· brutalidade 
e do comezo · da resisténcia , · · 
,;Sobre ·a guerra? Que guerra 

Cando comentábamos a prepara
ción dunha próxima edición especial 
sobre os acontecimentos provocados 
pala sublevación fascista do 1936, dos 
que agora se - cumpren cincoenta 
anós, moita xente respostaba, como 
mm acto reflexo con esas duas per
guntas . . Era só un instante, per·o· o 
asunto ten a sua miga. .. 

' 0 ·18 de Xullo de 1936 é unha data 
aciaga para a humanidade. Nese dia 
comenzaba o ensaio xeral do que des
pois foi a grande guerra mundial que 
costo u, polos campos'· e mares- do : 
mundo, cinco dúcias de millóns de 
persoas martas. Pero a pergunta, feita 
desde Galiza, ten o seu valor, "que 
guerra?" 

No noso país a corr~lación de for
zas dentro oo exército decantouse de 
imediato cara os insurxentes. E unha 
responsabilidade do pavo esa situa
ción? Daq\,Jela no naso país non hou-

. be;> bombardeos, nen combates de 
dous exércitos, e paren épica daqu~
les anos ten que chantarse na memó
ria popular en quente, lonxe do medo . 
·e Q espanto. Fóra da resisténcia que 
se organizou nalgüns pontos (A Coru
ña, Tui, .. ...) os militares tiñan. liquidado 
en escasas horas- a pouca- resisténcia 
que o pavo ineFme-pudo afrontar. He
roísmo no Goberno Civil da Coruñ-a, 

. barricadas nas ruas de: Lavadores ·e na 
estrada de Tui, focos illados en pavos 
e vilas de Galiza, .. : e início da caza 
brutál e despiadada do home polo 
home. Baixada ao reino animal. 

Pesadelo dunha noite de verán. De 
Xullo a Decembro, nunha cuantifica:. 
ción aproximada, 11.000 persoas' fo
ron ·asasinadas e milleiros máis pre
sas. As farsas de xuício sum·arísimos 
..:_o 'de Alexandre Bóveda seria un pa-· 
radigma-, a institucionalización do 
"paseo:__e o tiro na caluga, a tortura, 
o · saqüeo, as histór.ias de espanto -€ 

-marteiro ... asi foi Galiza desde Xullo 
· do 1936. Coa carne atemorizáda e .o · 

país a mercé dos fascistas. Saían 
com<i ratas das alcantar//Jas: Pensa
bas que non había, e surxian de todas 
as partes, aproveitando a circ;ustáncia 
para vingarse, -para medrar, ... foi ho
rroroso", contábanos recentemente 
un testigo daqueles meses en Com
postela. Era o momento do terror. Na 
película "A história· oficial", sobre os 
suc~sos da ditadura militar arxentina, 
un republicano español descrebe a si-. 
tuación xerada ·por un momento asi 
-en Galiz.a a guerra foi tamén repre
sión, represión, represión-, "só se 

- salvan os fil/os .de p·uta, os ladróns e 
os cómplices". Todo canto parásito 
social1 oportunista axexante e fasci-sta 
·convicto habia xuntouse ao "movi-

. mento", para converter aterra de Ga
liza nunha imensa esponxa de san-
gue. . 

Peró houbo máis? Houbo. Nos pri- . 
fTleiros momentos centos e milleiros 
de persoas botáronse ao mor:ite. Eran 
os "fuxidos". · Sofrían a persecución 
que só tiña cabo na marte: Vivindo 
como alin:iañas, mórreildo de fria e 
inanición . ou logrando · agachars~ 'e 

· nalguns casos fuxindo, se_as autorida
des fascistas portuguesas non os co

. llian, ao exílio. Cantas histórias de ho-
rror que tantos ·non coñecen... . . 

.-, E ·despois o· heroísmo da constru~ 
ción da resistencia, a gu.errilla, organi- ·-· 
zada e actuante durante moitns anos, 
-éstreitamente ligada ao povo, como 
·todos os - analistas teñen xulgado: 
Unha r~sisténcia que, pésie ao seu 
aniquilainento, conforma un dos epi
sódios da históri-a recente da nasa na
ción que máis moven ao orgullo. "Ga
'/izá,· terra de insumisión e resisténcia 
ao fascismo", titula un traballo que · 
prbximamen_te publicaremol) nunha 
edición especial de A N_OSA TERRA, 
César Ríos, un guerrilleiro que actunu 

nos montes de . Ou~ense e Lugo. Pero 
sant~s nomes glonos9s -e a palabr~ 
e. xusta- ten ese l?enodo: Foucellas 
Piloto, Marr9fer, ~o"!lez qayoso, Pon~ 
te, ... e non e equ1tat1v.o <?1tar sabendo 
gue foron ceritos e ~u1za1s miles entre 

. os que _portaban as armas e os que 
lle serv1an de cobertura e apoio en 
tantas vilas de Galiza. 
· Un povo ten que sentir orgu llo da 
s~,a história ,democrátic? e de libera
c~on_, e.º periodo. republicano e de re .. 
s1stenc1a ao fascismo, no que toca a 
a~uelas déc~das imediatas, ten episó- , 
dios que, ~a1 que lemb~ar espfndoos 
do prexu1c10 9,ue o fas.cismo integrou 
nas mentes : son cjelmcuentes, ban. 
doleros, ... " 

Hoxe ainda se paga o dano imper· · 
donábel, iniciado hai cincuenta anos 
Con aqueles milleiros de homes ~ 
mulleres, esbaraba do cerebro de Ga· 
liza a mellar experiéncia histórica e 
comezaba _un ha rotura xeracional, que 

• a pouco que un se para a pensar, ain
da se paga hoxe en tantas causas ... 

A NOSA TERRA non quixo deixar 
pasar a oportunidade e xuntou nun 
volume especial unha série de traba
llos que den a medida daquel perío
do, republicano e galeguista, de im
plantación do fascism·o e da resistén
cia popular en Galiza. Hartmut Heine 
Carballo Calero, Bernardo Máiz, Mar~ 
cos Valcárcel, Santiago Alvarez, 
Eduardo Gutiérrez, Gustavo Luca de 
Tena, Vitar F. Freixanes, Mª Carme Pé· 
rez Pais, Ave~ino Pausa Ante lo, Isaac 
Díaz Pardo, Carlos Reigosa ... ·entrevis
ta? con Luís Tobío e Isabel Ríos, o tes
temuño vivo da guerrilla, e unha am
pl ísima mostra fotográfica, na sua 
meirande parte inédita, tentarán dar 
notícia daquel proceso pa ra rachar, 
dt:mha vez por todas, con ese absurdo 
prexuício derrotista que xe ntes como 
Maure Mariño, cronistas dos vence
dores, querian espraiar, "Galicia se 
entregó virginalmente al Movimien-

Po ~ Q t&b1rJ4'l--" to". .,.. Contra a mentira e a amnésia e para 
. Detalle da ilustración Po/a libertade do Album recuperar un orgullo imprescindíbel . 

"Milicianos" de Castelao. XAN CARBALLA 

Carta de Anxel Casal, 
directo~ de A NOSA TERRA, 
cando ia ser fusilado 
Uns dias antes de ser fusilado Vítor 
Casas, . director de A NOSA TERRA 
no momento da sublevación, escre
bia esta esclarecedora carta que pu
blicou hai uns anos "Ruedo Ibérico", 
no libro "Galicia Hoy'~. 

Caree! de Pontevedra 
· 2 Novembro 1936 

lrmán 
Manuel Gómez Román 

Arquitecto 
.Vigo 

Querido D. Manuel: 
Que ro niste . intre, despedirme 

en vosté de todol-os nasos irmáns. 
Non hei de entrar en detalles para lle_ 
explicar o asesiñato que comigo e 
demáis compañeiros se cometen. De 
todol-os procesos hábidos ha de re.;. 
saltar semprn o noso: resalto de 
unha maneira craramente arbitraria 
obedecendo a ún desexo de vengan
za e ·temor que polo visto ·necesita-

. ron nestes intres en _que xa teñen o 
convencemento absoluto da súa de
rrota. En fin: é triste e doroso morrer 
estupidamente, sin m.otivo ningún, e 
sabor todo cando xa se olla perta o 
trunfo da nasa Causa por virtude do_ 
aplastamento do movimento crimi-

nal que ensanguentou a Hespaña e 
no que Galicia tocoulle o papel ·de 
mártir. 

Pídolle a voste e a todos que neste 
intre do trunfo e da liquidación do 
sucedido non- esquezan ós culpa
bres. Confio en que seguirán traba
llando pala Terra encamiñándoa x~ 
polos vieiros da súa liberación defi
nitiva. Reorgaicen o PartidoJ o noso 
glorioso Pa.rtido, e xa craramente, 
pois non pode haber dúbida para 
ninguén, con un matiz netan:ient~ es
querdista dentro das esen~1as vivas · 
da personalidade de Galicia. 

Respecto aos meus, muller, till os 
e nai, nada lle qigo que non poda en
cargar sen verbas. 

Confío en que ~s familias dos que 
caimos non ficarán desamparadas. 
Agard6 de vostedes se pre~cupen 
de que as dos g_aleguistas ca1dos te
ñan a compensación. posíbe,I. 

E nada máis. Morr9 pensan~o nos 
meus e na miña Terra.) Desp1dame 
de todos. 

De todo corazón envíolle unha 
aperta fonda seu irmán na Causa 

Víctor Casas 
¡Viva-_ Galicia libre! 
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