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.Q espectáculo das ch'a·madas "Forzas ·
Atroces do Noroeste" durante o pa- ·
sado mes de Agosta· (l~ Universidade .
Mehéndez y Pelayo de Santander e o
próximo interGámbio Vigo-Madrid
das respectivas _"movidas" son; sen _
.dübida, síntomas duntia parte importante da vida cultural deste paTs.
. Segundo os elementos que du~ha
maneira ou doutra for'man parte d1so
que se. deu en chamar "movida" nunca tanto se falou ·de Galiza tora dela.
"Gal iza está de moda", ,. "ldad~, de
aura desta ou .da outra faceta artísti·ca" etc ... son algunhas das aseveracións máis reiteradas._
A irania, a- beleza, _o·. atlantisrno, a
avangarda, o culto ao obxecto ou a
marte das ideoloxias son reivindica~
dos de manei.ra imprecisa e inintelixíbel- para o profano, desde pontos ás
veées contraditórios entre si e que
mesmo 'nalgunha medida fan bandeira -dunha certa ."confusión· criadora".
En Madrid está d~ moda a -palabra
"car.allo" e en Galiza "a movida"· organiza os seus es(::!ectáculos ao redor
dunha espécie de paródia da bandeira galega. Se algo está ·claro para
todo o mundo é que estas couas
saen nioito nos. meios de comunica-::.
ción.
,
E rñoi probábel, porén, que se n~s- ·

te' sentido 'c onseguimos ser os protagonistas donoso próprio espectáculo
fose a costa de recoñecernos na imaxe folclorizánte
ridícula que -desde
. serñpre se deu de nós. De rurais ou
de urbanos o que parece principal é
· que seguimos a producir risa, ainda
que agora esa risa sexa asumida.
· -_ Os símbolos de Galiza ·son sanalliente tomados a_ pitorreo. Pero ta. mén sospeitosam.ente: por que ninguén se ri 'd a bandeira española ou
do chotis?
· Non -é doado desde logo falar da
validez dunha ou 'doutra perspectiva
cultural, nen teria ·sentido aferrarse a
nengun ·tradicionalismo e menos negar a priori a existéncia de novas patróns.
Salvo, .-iso si, se eses patróns amenazan por convertirse nunha uniformidade social Qaixo os signos da
exaltación da parida máis de moda e
a iro_nia co que está permitido. Levar
"a .movida" máis alá dos seus límites ·natura is serja tanto como preconizar,
en tono frívolo, a extinción de calquer outra forma cultural, o cal só
poderia recoller o agradecimento dos
estamentos oficiais, empeñados desde hai anos en impedir que as nosas
nada frívolas raices saian á superfície.
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REFLEXIONS

· sobretodo cando se alude a siPrimeira. En ningúñ momento
glas e nome próprios.
estivo na nosa · idea programar
Sr. Director de A-NT: Agradecemos a A.E. -que nos
un -dehate entre aúas partes soeleve á catégória de promotores
bre a_situación da lingua, como
Atrévome a dirixirme a vostedas conversas entre PSG-EG e
Francisco Rodríguez parece s~ ~
de, para facer-lle a seguinte suPCG, pero iso non é certo. Nen a
xerir. A idea do programa (o pn- .
xeréncia.
•
CXTG-lntersindical nen dtrixenmeiro dunha serie) era presentar
Aproveitando, ·ben o próximo
tes da mesma en tanto que tales,
un lil:>ro que no seu dia foi po1éadvento· do nº 300 da publica'. somos ·responsábeis delas. ·cal- _mico: o Informe -dramático-.. ,
. ción, ou ben a celebración do-se.tl
quera ·pode su por que ambos os.
conversar co seu autor, Alonso
106 aniversario, "conviría" (e non
dous ·p artidos gozan de saúde
Montero, trece anos despois da
teño -apelido de rumoroso), que
política _suficiente _para· discernir
súa primeira edición. Nin a dura- .
publicasen Lin Informe ou similar
·eles mesmos o que lles compr~
ción do progra!lla nin a actual. esmái.s ou r:nenos ampl_o, sqbre a
facer en cada momento.
t_rutura do mesmo nos permiten
situación do semanario (pasada,
Mais unha vez (non é a primeipolo de agora .outra cousa.
presente -e perspectivas futuras)
ra, resulta x-a cotián desde a nosa
Segunda. Pedíuselle a Francisa todos os ntveis (accionistas,
existéncia) a CXTG-lntersindical
co Rodríguez unha intent..ención
subscritores, tirada, vendas, difié . sinaláda alegremente de· pregrabada sobre tres puntos conculdades económicas e coas instender sumarse ao sindicalismo
cretos: · a situación da lingua, a
. titucións, ... ),- abrindo aismes.mo
estatal. ~ lamentábel. Pouco
súa op'i nión sobre o devandito linas páxinas do periódico, un espode contribuir ~esa falsedade,
bro e un diagnóstico futuro sobre
pacio aberto á autocrí~ica e: valoriláis ben semella pretender todo
ración por parte dos le1tores, . o contrario, á superación da ac- · o idioma. Así llo pedíu o redactor-xefe .do programa, Miguel
_ deste xa · dilatado P,eríodo de
tual situación do nacionalismo. A
Anxo Seixas, como facemos con
dóus lustros transcorndos, desde
CXTG-lntersindical é unha ce·noutros invitados. Calquera especa fundación de ANT.
tral sindical galega, nacionalista. - tador sabe que nun minuto Aon
Comunícolle este anceio, desA sua teorización e a sua prática - é posible contestar a eses tres in·pois de recolle·r o -sentir de basdiária asi o afirman. Nasceu prequéritos. O previsto era de cinco
tantes leitores da publicación, ao
cisamente para m~ -nte~ vi':<ente e _ a seis minutos de grabación (ós
menos aqui en C<?mpo~tela ..Ade- -actuante a alternativa sindical na,que habería que engadir algún
mais, penso que 1sto axudana U!1
cionalista e de · clase, ameazada
tempo máis de -presentación da
pouco, para que todos os segu!de ·1iteral qesaparición- diante da
p.ersonalidade e das teses do sedores de ANT, se corresponsab1vocación marxinal e testemuña-" · . ñor Rodríguez), o que non é poulizasen ainda máis na marcha do
lista que decidiu .seguir a actual
co nun_programa de media hora
periódico (coñezo tamén un bon
dirección da. INTG. Sá' haberá
onde hai outras opinión?, vídeos
número de simpatizantes do gaque agardar uns meses para que
e informacións.
leguismo-nacionalismo que non - isto se vexa referendado - polos
Francisco RÓdríguez negouse a
o mercan,· como é i~o posíbel?)
traballadores . de Galiza. Polo
participar no programa por conde tal maneira que os seus acermesmo, a CXTG-IN nofl se s·inte
siderar -segundo as súas protos ou-flagrantes erros, f<;>sen un
motiv-ada á sua integración en
pias palabras- que, de non estar
pouco asumidos por todos.
. . ñe-ng_un proxecto de áf[lbito estapresente no plató co senor AlonTodo isto díllo un perenne le1tal. Ouen repite· de maneira m·aso Montero, non tiña garantí~s
tor desde o .nº O até hoxe, sabechacona esa inexistente dispo?ide que a súa postura quedase
dor -aínda que por referéncias
ción da CXTG-IN a trocar o que
suficientemente clara e a súa ine desde fóra- dos intres álxidos
lle é esen·cial, non fai outra cousa
tervención sería de simple "come _tamén dos baixos do, des·g raque calificarse a si mesmo, .canparsa", algo que naturalmente
ciadamente, · único periódico:_en
do o simples paso do tempo denós non compartimos ..
galego, mais ~~mpre defensor . mostra d1a a dia, i·riexorabelmen- ·
Terceira. Dada a personalidade
aínda que cnt1~0- d~ _empre~a
te, todo -o contrário.
pública de Francisco Rodríguez e
- cultural e tamen poht1co-soc1al
_Para rematar, -o que subscrebe
a dimensión que no seu día -,-hai qu~- representa.
non ingresou non PSG-EG nen
doce anos~ acadou en certos
Animo e Adiante! ! (pois xa só
antes das eleicións nen até o mosectores a po~émica entre este
lle f~ltan 990 primave¡ras ao amimento actual._·Non
que valore
Alonso Montero, xa que se tratago Alvaro).
como bon ou mao ese posible inba de recordar. a ptimeira edición
greso.
Simplesmente
non
é
real,
do Informe .., consideramos neERNESTtl 'cosfAS
polo.
mesmo:
é
mentira.
O/a
Secesario explicar ó espectador
- (Compostela)
ñor/a A.E. ben pudo tomarse a
(sen nin_gún tipo de xu1ci0s nin _
moléstia,
antes
de
publicar
es.e
valoracion pola nasa banda) a
A CXTG NON Éinfúndio, en confirm~to co PSG- · ausencia das opinións do primeiPRÓMOTORA
EG ou .comigo mesmo-.
ro.
DAS CONVERSAS Personalmente sinto, sobre
FERNANDO ACUÑA t-odo, que o inCidente de13 P.é a
{Secretario Coordenador)
A única pretensión destas-liñas é outro tipo de considerac1óns,
a de respostar -acolléndonos ao
análises ou .valoración's que en
direito de· réplica- diversas afirningun momento estiveron no
SOBRE A 'BRUTAL
ma.ción que se verten nun artigo
noso ánimo e nas que non estou
HUMAN/9ADE
DO
que baix9 o título "en suspen·s o
disposto entrar.
a fusión do. PCG co PSG-EG",
SR. FREIXANES.
- Un sa_údo:
.
aparece nesa .revista, na sua páACLARACIÓNS.
xina 5 do ñúmero publicado o 31
VICTOR F. FREIXANES
- de Xullo, que-firma A.E.
Querido amigo:
· 11 0FENSAS" FRORAIS
Dende logo·, AE. pode dicer en
Sobre esta carta que no .último
A NOSA TERRA o que lle pete e
número desa revista · publica Desde hai algtm tempo, na estrafacer as valoracióñs gue .c 0ide
Francisco Rodríguez co~~ntan.do da, PSG-Esquerda Galega deixou
máis co·nvenientes, soere o tema
a sua negativa a part1c1par no , ae limitar a sua prática - política
que sustenta o artigo en cuesprograma ".A trabe de 01:1ro" da ao envio de notas á prensa (as
tión. 'Cada leitor tirará as suas
próprias conclusións. Orabén, se- · TVG,· o pasado 8 de xullo, consi- - cales tiñan grande acollida nes- .
dero necesarias algunhas aclara- tes meios mercé ao.favor que taría e~ixíbef un poco· de respeito á
cións. yerdade; facilmente contrastábel,
les organismos -dt:! planificac;ión
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mentar dispensan a aqueles que
tan funcionais son para o sistema) e botáron-se a fazer "cultu-.
ralismo". Este consisteu en primeiro lugar nunha "homenaxe"
ao esgrévio patriota galego, M.
Garcia Barros. Ao ritual convidaron a destacados despreciadores
da nosa língua e cultura entre os
que resalta pota sua labor á frente da corporación o alcalde de
AP, M. Reimóndez Portela. Mais
recentemente pudemos ver a es"nacionalistas" apoiando
tes
unha oferenda froral a Castelao
organizada por moitos dos maiores inimigos das ideas do rianxeiío, - coa participación de relevantes membros da facharia lo- ·
cal. Estes feitos, asi como outros
que veñen protagonizando estes
señores (notas á prensa difamando á Aso~iación Cultural, boicó
de unha mesa redonda sobre
Castelao, non asisténcia á carreira polo idioma, non colaboración
nun acto de solidariedade con
Nicarágua baixo o pretexto de
que non· querían colaborar nunha
actividade onde estivese o
B.N.G .) son motivo de que fagamos aqui unha refleixión:
·
1.-Nen Castelao, nen nengunha persoa que loita-se toda a sua
vida por un ideal pertence aos
inimigos do seu ideal, porque
ainda que a persoa morra, o seu
idear segue vivo na loita doutras
persoas que o defenden. Nen
Castelao é de todos pois, nen se
pode dicer que non sexa de ninguén en concreto (que seria o
mesmo que dicer que é de todos). Castelao é dos que loitan
pólo que el loitou, Castelao é dos
Nacionalistas. Estas "ofrendas"
non fan nengún favor a memória
destes homes, senón que a deturpan e distorsionan. A asisténcia e organización por parte dos
seus inimigos destes actos confusionistas nun país de tanto
analfabetismo funcional é moi
neaativo, - poi_s o pavo na -sua
ma1or pa_f1e nen le, nen canece
directamente o pensamento destas persoas. A imaxe que o povo
ten deles ven-lle dada por estes
actos , e a imaxe que nestes actos se dá deles é' de homes conformistas que sempre quixeron
estar a ben- con todos, querian
muito o seu terruncho local e
QOStaban ·do bo"n viño do 'l ugar (a
unica referéncia que houbo no
acto de Castelao foi qt:te este reflexaba o· ·seu compromi~ coa ·
terra nQ "Sempre en Galiza" nas
suas lembranzas d-' fontiña ,cantareira da Estrada). · ·
.
2.-Este povo, pola falt~ de formación á que o cóndenou o sistema colonial que sofre1T1os,. ten
ainda unha visión mitolóxica
mais que científica do mundo. O
que pasa é que estes mitos ou
· ben son alienados (Maradona,
Julio lglésiás, etc ... ). 0.u ben son
mitos sofridos, abi:iegados e su-

2~

N.

misos ("mira o Xan que traballou
as 24 horas do dia por unha miséria e nunca protestou, nen se
meteu na política" ... etc ... ). O poder inverte o mito que non- pode
destruir (o mito do rebelde Cu-1
rros ou da feminista Rosalia fo.
ron transformados, o seu patriotismo pasou a ser choromiqueo,
bucolismo, e póstuma beatificación), (o mito de Bóveda foi destruído, a un fusilado é dificil reconvertelo -polos seus asasinos).
A inversión destes mitos non e
fácil, é complexa e necesita-se
-dos achegados ao mito sentimental e ideoloxicamente para
dar.credibilidade á metamorfose,
unha metamorfose sen credibilidade non é unha meta~orfose.
Aí entran en xogo pseudf)-nacionalistas que operan coa máscara
de _gale9uistas, máis os tios, sobrinos, 1rmáns, tillos, netos e demais parentela do finado. O naso
papel patriótico é desmontar o
tinglado (vexa-se traída dos restos de Castelao), porq ue un mito
é un modelo de conduta, un pa, trón de comporta mento, un
exemplo a seguir, algo a i.rT_litar.
Por iso non debemos perm1t1r estas farsas de fabricaci ón de mitos
choromiquei ros,
conformistas,
sumisos, arrepentidos, cobardes,
etc... porque entón teríamo~ un
povo con estas caracter(st1cas.
Un povo de mitos loitadores, or
gullosos, e coa cabeza ben alta
ese é o povo que queremos. (... )
CONSELLO <fOMARCAL DA ESTRA
DA DO B.N.G
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AUSENCIAS
Señor director:
Pase que nos den a pali~a a~
leitores co "nacionalismo mex1s
tente" que iso si qu~ é pornogra
fia e non á do especial. Pase qu
saquen titulares en ne9ro e qá
non den unha só noticia a9~add
bel en todo o ano. Pero 1so
que nos quiten ao González Gó
mez e a Xesus Campos é dema
dsiao.
,
Un leitor optimista que o 1a
masoquismo.
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ENALEMAÑA

Pois... xa . noñ estou tan
querído irmán da Terra Dav
Rivalta. Eu dou clases de cast~
llano aos alemáns ~ semp ¡
lles falo da- nosa Gahza. Lást
ma que haxa tantos~ galego
_
·que digan como o se~or Frag
-"Non ao "G" de Gahza, per
"Si ao "M" da morte da nos
'Cultura, tala "etc." ...
. Saudiña para todos
.
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Alor do furtlvismo
Mortos, feridos, incompeténcia ... furtivos. Qué
facer? Sem~r~ está ~e actu~lidade ·un tema que
aba rca a. anallse soc1oeconomica e política como
fai o naso especialista, Xosé Currás, neste .traballo.
Coido qu.e non men enganei
cando lin que o señor Páramo Neyra ~poiaba ao que lle
espetou un par de tiros de
espingarda a un mariscador
furtivo e que el non se consideraba culpábel do furtivismo. Supoño que no sétimo
día descansou o señor Conselleiro de Pesca e Agricultura despois deste esforzo político.
De dimitir non falou nada.
Nen el nen o responsábel de
Comércio da Xunta, nen o
Conselleiro de Sanidade.
Aguantando, que o nºa vio ainda non afundiu. E como non
teño vocación de repartidor
de leña, prefiro delimitar eidos de responsabilidade para
cheg ar a ver algo de luz neste asunto.

Turismo? Yes, very well
Mellor Galicia, ten-o todo:
praias contaminadas, venda
ilegal de marisco e peixe en
veda e fóra de tamaño, estradas sen rematar que xa se
usan e provocan acidentes ...
e unhas- autoridades incompetentes.
Levan anos facendo rechamantes anúncios para que o
turismo. deixe as pretas áreas
do Su l de España e veña á
nosa terra. Este ano notouse, polo menos na zona do
Morrazo. Xa o ternos, dixeron en Compostela. Si, pero
como os ternos!
O informe anual de praias
que non poden usar-se non
apareceu por nengures. De
! cando en vez algun xornalis1 • ta descobria que tal ou cal
praia non era boa para os baños. Outros avisados compañeiros daban de fuciños coa
exclusiva de mareas vermellas nalguns lugares. A Conselleria de Sanidade, mentres, nada dicia. lsto era
como a bola de neve, unha
bola de neve que comezaba
a engrosarse· coa tomadura
· de cabelo aos visitantes e á
sua saú de.

Marisco, mon amour
·como pode a Xunta de Galiza loitar contra o furtivismo
se eta mesma é a que dá pulo
~os visitantes para que venan consumir marisco no verán? Pode ocultar-se que en
todas as ocasións de fei ras
turísticas fóra do noso País a
Xunta fixo anúncio e cantou
as exceléncias deste produto
do mar. Pero, como no mar
está, hai que apañalo.
.
Os que se encarregan son
~qu e l es que uns chaman furtivos, outros parados e eu
chamo vítimas do sistema
(na meirande parte dos casos). Sexan o que sexan van
coller o marisco e quen.leva
a mellor tallada sqn os intermédiarios e os restaurantes
ou·ba res .que o venden logo.
, Naturalmente cando fala.mos . de marisco, estarnos a
falar de ameixas, de berberec( hos,de crustáceos en veda
non todos a teñen ao mesmo tempo) e de calquer recla,!llo desta caste que non
vena de Fránci.a, da Gran Bre-

taña ou da Holanda, que ven
moito, por toneladas, e logo
pasa por "marisco da ria" '
para "los señores visitantes
que nos honran con sü pre1 séncia".

Mañana más
Este poderia ser o pensamer:ito dalgun desaprensivo
restaurador (seica agora se
lles chama así aos taberneiros) despois de que un vallisoletano, un madrileño ou un
basca cornera na sua taberna. En primeiro pedera unha
vieira da ria e, ou ben lla deron da conxelada (made in
G.B.), ou colleron unha cuncha usada que re-encheron
con carne depeixotin (espécie inferior ao rape, que se lle
semeHa) cun bon prebe disimulador. Naturalmente, todo
era da ria.
Se pediu logo salpi€ón de
langosta, por probalo, quizá
voltara comer peixotin , e tan
contento . Cando lle trouxeron o lenguado nen sabia,
que podia ser conxelado (collido nas águas sarianas) ou
rapante (chamados temén
gallo e con espécies semellantes como as meigas, coreanos, etc.) ao que lle curtaran as espiñas dorsais e ventrais e un pouco o rabo. A
carne de Moaña, de tanta
fama, era conxelada do Uruguai ou da Arxentina, que
quizá carregara no barco algun emigrado do Concello .

Retratos-tipo
Teño que recoñecer que non
me resulta doado ordenar todos os meus pensame~tos
alor do fenómeno do furtivismo. Por iso, para entenderme eu e m ~ is que isto lé, hai
que ir aos poucos, despois
de presentados os componentes básicos do problema: ·
turismo, sanidade, comércio
e paro.
O furtivo sempre o houbo.
Eran os que se pasaban de
listos e mentres os demais
agardaban a Outubro, el ou
ela levaba os croques ao
Mosquito, que sempre tivo
marisco en veda á venda e
iso non foi obstáculo para
que lle deran non sei que
medalla á sua dona. Os mariñeiros andaban ·no Sul da
'Atrica, nas plataformas, na
Alemaña: eran as vacas grosas. Contrabando sempr..e
houbo tamén e daí sairon
fortunas e concelleiros de ·
Alianza Popular, como o .Ligero. Pero nen unha cousa
nen a .outra chegaron a con- .
tar nas suas fileiras con cantos, milleiros de persoas.
A pantasma do paro cheg'ou. A ilusión de facer moitos ~artos en ppucos· dias
fixo que máriñeiros de toda
a vida pasaran .a dedicar-se a
traballar co can. O Winston
de batea deixaba dez ou vinte mil pesetas ao que fose
axudar a descargar unha planeadora. ·E chegaron as rebaixas gubernativas.
O sucedido .en' Cambados o
pasado dia un,' cando un grupo de xente foi mar:iife~tarse

Non .sei de q4e sera comporque se mal non
lémbro, o Estatúto de Autonomia tala. de · regulamento · '
de comérc10 en Galiza por
part~ da Xunta só no caso
das feiras ·e das lonxas. lnde- ·
pendentemente di·sto, a Xunta pode regular sancións
para os estabelecimentos co. merciais que despachen produtos .collidos ilegarmente
nos lugares on~e ten competéncias. lso quer dicer que se
ben é.difícil pillar a un mariscador furtivo (é máis doado
matalo) non é !anto pillar ao
restaurante ou á cetárea. Lexislen · vostedes sanc1ons
nunha inferiores ao millón de
pesetas para a primeira vez e
poñan inspectores a traballarr: con dez inspectores fraballand~ quince dias, problema
.rematado.
·E os parados? E os que
~or:ren? Esa é a competéncia
conxunta do PSOE e de AP,
de Madrid e Santiago. Algo
terán que comer,, pensaun, e
, de paso pode, pór-se un freo
ao desemprego; O Estado debería habilitar un orzamento
d~ mi les de millóns. de pesetás que haberia que invertir
no seguinte:
1) . Subsídio de paro ou
máis ben, "de traballo'f, aos
que fixesen as limpezas de ·
praias ·e demais.
' · 2) Criación de gramcas de
cria e medre de espécies de
peixe e marisco p~ra logo sementar o mar. 3) Fondeo dos chamados
"biotopos.", non só nas 'rias
para ~vitar baquitas e cans
s.e!1Óli tamén por fóra para
diante da Casa de Concello
seo ás persoas máis fortes
evitar o dano dos arrastreié o paradigma. O alcalde:
economicamenté no asunto
ros.
· Xoán António Pillado Silvo·de depúradoras, cetáreas e
. 4) Re-plantexamento raso, ten as cousas- claras 'a res- ·
demais, por parte de bateeicional · da eliminación · propeito disto: os que fan proros·, restaurador-es "con claposta polo PSOE dij meiran-.
testa da st,1ba da contribución
se", etcétera, etcétera,· non
de par.te das chalanas e bar· urbana son os que algo tiñan
vai a Xunta de Galiza facer
quiños galegos en base a
que esconder, os que .agora
.nada para mellorar o nivel de
non admiti r máis que navios
son os intermediários na
vida Claqueles mariñeiros
de 20 toneladas en adiante.
venda de marisco apañado
que dependan ·do traballo
5) Estabelecimento de zo- '
ilegalmente e antes andaban
nas águas das rias, sobre as '
nas de vedé;t e cria para peino asunto do Winston. Pero
que, estatutariamente, ten
xes nas rias galegas, cos viestes están sempre detrás, os
asumidas C!Jmpeténcias.
xiantes xurados corresponque morren son os parados.
dentes.
Fernández Albor poderá reZer egin?
6) Financiacións total e
c~bé-los en Portugal, Fraga
urxente do saneamento dos
lnbarne asegura que o conQue facer? Pois ben, comecevertidos residuais e industrabando era u·nha fonte de
mos, que van tres fólfos e
trias, nun plan a dez anos,
ingresos para moitas famíainda non hai nengunh·a no.como mqito.
lias, pero os que morren son
vidade a respeito do que xa
7) Garantir · o pago do
os parados. E o señor Consese ten escrito, e é'moito. Nen
subsídio de desemprego aos
lleiro oferece o seu apoio ...
ao PSOE nen a AP lle interemariñeiros que andah nos
~egundo os taberneiros,
sa a eliminación do marischamados "oficios baixos" ,
ha1 que procurar que os visiqueo furtivo. Ao partido que
sen que a sua cotización sexa
tantes non leven unha má
manda no Estado hai qúe faa1ta nen gravosa, para os peimaxe da Nosa Terra, nen
cerlle esta acusación, pois inríodos de veda ou temporal. ·
tampouco os cartos que troudependentemente de que
8) Controlo civil dos desxeron. Asi, se queren marisfaga unba Lei de regulamenpachos de buques, que pro~o gal~go, toma marisco apato de actividades pesqueiras,
curaria o cumprimento da
nado as tres da alba. Que
ben pode facer un decreto
parada total dun mariñeiro
conste que non é pola ~anán
como o que está feito para
que cobrase o subsídio. Elicia, senón pola boa 1maxe.
sancionar barcos con apareminación do controlo_militar
Os que si van pota ganáncia
llos con mallas anti-regula"'
sobre a pesca.
son os parados, son os q.ue
mentarias ·e dar-lle un forte
9) Do mesmo xeito que a
· rnorre_n.
pao ao furtivismo. Trataria-se
sardiña xa ten précio de gade regulamentar a cabalaxe,
Vox in deserto clamat
rantia e uns cupos, estabelea poténcia dos motores que
cimento
do mesmo para ouTamén podia pór outro latin:
usan os barcos conforme van
. .
tras espéci~s. ad usque tandem, Catilina,
despachados para faenar con ·
10) Re-educación dos maabutere patie17tia nostra e
determinadas artes. Asi non
riñeiros ga1egos, dos armanon sei se están llén postas
poderia haber lanchas pla·- _ dores, dos comerciantes e dipero ben se entanden. O fur~
neadoras con 700 C.V., ·que é
misión Páramo Neyra (sic). ·
tivismo é a plaga do noso
máis potencia da que teñen
Cumprindo isto (e o único
tempo, hai que rematar con
algµns barcos que pescan
que leva ria · moitos cartos seiso, berra a TV, a imprensa, a
noo Grand Sote. Pero o PSOE
. ria o ;saneamento dos vertirádio . . Berrar; berran. E os
non quer, como non quer fados e xa.falamos a dez anos),
que morren son os parados.
cer despachos de buques ci·o imenso· criadei ro natural
Os que viven, os "vivos" tavis, que agora están nas deque é ·o noso mar poderia dar
pendéncia da . Mariña. · Hai
. mén están parados, pero
un rendimento 'insospeitado,
doutro xeito.
.
'
gue observar que para mer- .
A
quen ra io lle interesa que
_ Até cando vai abusár o pocar estes motores hai que ter
·
non sexa .asi?
der da paciéncia dos mariñeicartos ou ter saído do contraros? Póese dicer que mentres , bando "cambiando de activiXOSÉCURRAS
Alianza Popular teña no seu
dade" . .
p~téncia,
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.M oita -xente nos actos nacionalistas 'do ·12 e 17 de Agosto

.Prote~t~s ·

lembrando á Bóveda .e Reboira·s ·

dos veciños
·d e Cam~ados :

~

..

.

'

~

...

gánizou en ·Ferro! unha manifestación-concentración frente·
ao porta! onde fora asesiñado
Moncho · Reboiras, intervindo
Xesus Seixo e Bautista Alvarez.
Posteriormente: proxectou.se o
vídeo realizado no concello de
Fe~e sobre a. guerrilla_na z~:ina

Duás importantes data,s
para o nacionalismo
· galego celébranse·
duran~e o mes de Agosto,
cur:iha especial
·
.
significación este 1986,
cincuenta anos depois·c!o
asesiñato de Alexandre
Bóveda na alba dun 17
de Agosto. No 1975, .e
tamén d~ madrugada, un
_12 de .agosto a policia
acababa coa vida ·d e
Moncho Reborras nas
ruas do F.errol. Ano tras
ano as o·rganizac.iór:t.s
nacionalistas lembran,
nos cimitédos ·onde están
os seus restos e nas
cidades de Pontevedra e
Ferrol, a aquel es do~s·, '
patriotas gal egos ..

.

.

nos anos posteriores ao 1936.
A crítica xeral nos seguintes
dias·, por parte das organizacións convocantes~ centrouse
na pouca atención que presentaron os médios de comunicación · a esies actos nacionalistas. Especialmente Q PCLN· de-

.

.

nunciou "o ocultamento que se
fai mesmo . de entrevistas que
se teñen realizado feito a diri~entes do noso partido, suponse que por verter conceitos discrepantes co sistema, á Joita
nacionalista e á represión"

.,

x.c.

·Na m'emoria de A~ Bóveda no cincuentenario do ·martirio

Palabras,en SóutomaiOr .a
·' Dona A"1aliS .Alvarez Gallego
"Morrer pola Pa(ria é vivir."

Señora: Vostede sabe' millor
que ninguén que non son da-bondo cincuenta · nen · mil
anos ·para esquencer. Cando :
os feitos están na nervadura
da raiz da Historia, non son ·
para esquer:icer senón para
lembrar perpetuamente. AgoEn Pontevedra xi,mtáronse vára andan aqués que executa-· .
rios centos de persoas no cimi- ·
ron ou aplaudiron coas mans
'tério de San Mauro onde diri- .
ensanguentadas o / martírio
xiu unhas palabras á xente
da nosa millor xente, convo. concentrada Xosé Manuel Beicando ao · esquenzo; á convi- .,,
ras, para despdis trasladarse á
vencia, á harmonia. Dín qu~
Praza da Leña onde o deputado
.o pasado xa pasou e que. ha1
do BNG falou ·para as perto.'de
que encarar o futuro desde a
catrocentas persoas -máis
amnesia, coa mente ·timpa e
o corazón sen odios. Certaque noUtros anos, para os hamente nós non odiamos;
bituais na_ corwocatoria--'- conper·o sabemos que non teríacentradas a pesar do · ma~ tem- ·
mos futuro, como nacipn e ·
po. Beiras fixo fincapé na vi- ·
como povo,. se esquenceraxéncia rion só .·da entrega de
. mos a. aqués que foron o aliBóveda a Galiza senón tamén .
cerce da nosa pátria, se esdo se4 pensamento e en certo
quenceramos a . sua . morte
senso das suas anális~s econóalevosa e a sua ihocencia, se
micas.
esquenceramos que a chama
de amor _que levamos viva
Dlas antes, ~n Soutomaior,
por Galiza pre.nderon-na eles,
inagurouse unha · praza co
e os baseamentos da nosa li- ·
nome de Bóveda, acto ·a o que
beración non serian firmes
acudeu Amália Alvarez Gallego
·- sen -as .suas palabras, sen ,,a
que manifestoi.J a sua "emoderradeira leición do mestre.
ción e alegria de ver a tanta
De facernos esquencer, c;le
xente que lembra con .cariño a
borrar da nosa mente a HistoAlexandre". Avilés de Tararia que nos identifica, de esmancos leu ali un fermoso texforzarse ainda en que non re- to que· reproducimos nestas
coñezamos a nosa propia lin- .
gua, de séculos de impórnos
páxínas.
_ un rol .no que nos poidan manipular coma bonecos de farReboiras lembr~do en
- sa, os que moven os fíos que
lmo e en. Ferrol ·
escravizan o noso pdvo·.queren agora tameli deixar en
. Tanto a UPG como o PCLN, fi-·
branco ós nosos feítos honroxeron sendas convocatórias
sos e as suas tropelías mais
chamando ao cementério. de
~ recentes. Asi anda a nosa
xente eivada de memoria,
lmo. Pola · mañán foi a UPG,
sen conquerir os froitos que
sendo Francisco
Rodríguez
tánto Alexandre cobizaba. Así
quen glosou a figura de Reboianda a sofrer no desespero e
(as e o significado político da ·
·na impotencia.
·
sua morte. Polo serán foi o
· Peró hai sempre qaen .vela,
PCLN quen convocou intervin- .
quen :anda esperto, quen avido·o seu secretário xeneral Ma, sa, quen , transmite .o fulgor
. ria no Abalo, insistindo na li;:ixi- .
que o seu sangue soterrado
timidade do seu partido á hora
está s~mpr'e a reflorecer. Da
de convocar o acto.
sua semente está inzándose
Tamén 'polo serán a. UPG or-

na eatria ~ un novo pulo, · q~e .
ao fin ha de encauzar un d1a
a vitori.a da nasa liberaci6n.
Eu quera pidir, a carón de
vostede que vive en carne
propia o desamparo de cincuenta ano_s, que leva ·escrita
na sua face a. páxina mais
gloriosa dás nasas · liberdades, que todos os qüe amamos a . Galiza, que todos os
que loitamos nas trincheiras
revolucionarias pola liberagión nficional,, acheguemo~
os .nosos corazons e os nasos
folgos nunha loita común,
que o único que ternos que ·
esquencer son os nosos pequenos enfrentamentos., p_ara
levar a . cabo a grande tarefa
que Alexandre Bóveda esca. menzou, qu~ no seu nome e
no de Castelao, tan sagros
para todos, se ergan no mesmo -rastro as bandeiras de todos. os partidos nadonalistas

Esta orfandade! Esta bandeira asolagada
en sangue! · ·
Esa r.osa coallada que se abre
en infinitas rosas ventureiras,
é a voz ainda ergueita·nos cantiles da
pátria,
•
esa ~onca ceifada no comenzo do cántico:
Aqui andamos, señora, desde o mencer
aciago
recobertos do chumbo mais áspero e- _
terrivel,
,
.
·
a ferida de luz que nos redimé ·
de tánta escura pouta e tánto aldraxe.
Está a man de Alexandre cultivando-nos,
está facendo desta terra ermá
un anovado campo de mapoufas,
.é tánta a flor do sangue nas cunetas
é tánta esa vendima de luéeiros!.
Eu sei que unha nai orfa está a carpir no
monte
·
·
• que se aniña nos ollos mais abertos
do filio que lle d1;>rme nas entrañas,
que un hálito de pombas tremelece
desde o fondo da tebra onde descansa
e xorde nidio o hino e a crisálida,
xorde esa voz de alerta que nos une
e o aceiro que ruxe vermello de
esperanza.
·
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poia
suba da
contribución·
Os '?mRresários
incitaban ·
aos obreiros
a non traballar

e ·que o_ndeen nas cumes da
patria coma sinal de rebelión
e de triunfo.
Todos os que amam~s a
Galizá, levar.e mos sempre no
noso labre, como un caravel
inmorredoiro, o nome de Ale-xandre Bóveda. Esa é a sua
vitoria. Ese é o naso compromiso. Permitame, señora,
que bique a sua man, que el
tanto acariciou, para que me
dea forza e valentía, para que
lla poi da transmitir tamén aos
compañeiros que dia a dia
arriman o hombreiro para log.rar unha Galiza ceibe e popular. .
·
•
Saiba que os nasos corazóns están agora e sempre latexando na mesma emoción
e no mesmo sentimento no
que o seu 9rande corazón de
nai da patria está a rememorar.

Esa voz, ¿escoitades a chuvia nos
pomares?,
.
(escoitades nas vetas do mineral obrado
tlaquel que se ensumira vivo nunha
luzada
·
de seixos soteiTaneos, a cantar coma un
lóstrego
que de súpeto abrasa
o cerne e a corora, ¿escoitades a branca
volvoreta do tempo? Nada
que non leve o fermento da sua valentía
ha de ser permanente. Gal iza sedimenta
sobre·ese corpo espido,
sobre esa malferida arxila afervoada
.toda a sua colleita de menceres sen
chumbo.

Opovo, esa·memoria que alg4en nos
arrebata,
está bebendo a grolos no monte da Caeira
. o lume da lembranza.

A patria, esa palabra última que cantou

o seu labre,
está collendo. a fonda dimensión da
palabra.

Agosto 1986
ANTON AVILES DE TARAMANCOS

"Cambadeses,. subide aqui
non sexades cobardes"'.
"Arriba, a ver se somos mé~
. ~io PºY,º ou somos un pavo
inte1ro ; con .estas e parecidas frases un viciño de
Cambados incitaba aos manifestantes, desde o próprio
balcón da casa consistoria l
a que tomasen o axunta mento.
Estes feitos desenrol áronse n9 transcurso das protestas de parte dos vi cíños
contra a suba da contribución urbana. Polo menos
este é o motivo que esgrimían os manifestantes así
como os promotores. Detrás de todo, segundo fontes municipais, está o intento de AP conseguir a alcaldía para as próximas municipais, empezando agora xa
o acoso e derribo do actual
goberno municipal. Basean
esta afirmación en qu e é na
sede de AP onde reparten
os escritos tipos para facer
as reclamacións, asi co mo
nas declaracións dalguns
detidos, entre os que se encontran destacados dirixentes locais de ·AP, ademais
doutras consideració ns.
Por outra parte al guns
empresários invitaron· aos
empregados a non acudir
aos postos de traba llo 05
dias que houbo protestas
contra a suba de impostas,
dándolles garantias de que
ian perceben igualmente 05
seus salários.
A suba da contribución
urbana non e faculdade do
Axuntamento, senón que se
debe á revisión catastral.
Diante disto o Concello
acordou abrir unha oficina
de información, decidindo
tamén solicitar á Facenda
que se cobre pola valora·
·ción catastral do ano pasa,
C.R.P.S.
do.
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En relaciÓn co prpblema das
nacións dentro do Estado, pos·
to de actualidade nos últimos
meses coa polémica sobre a
negociación no País Basca; G
Consello Nacional do B~
acordou na sua última reun1on
criar unha plataforma. gale~a
que xirará en torno aos segud·
Jes pontos: pola refü rma ~
constitución, en defensa ~? di
· reito da ·autodete~m!~a·c10¡,t~
en ·favor da negoc1ac1on po 1 ·
ca eh Euskadi;
. . Desta plataforma, ainda se;
concretar. po,d.erian fo.,rrf!ª~ Pª5
te fórzas ·poht1cí;1s ·e soc1a1s .~
COrTIO persoalidad~S da VI a
política ·do noso pa1s.
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O un·. Por cento

Quen·é o mentirán?

.
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·tribuna .

e

xos~

M. 'BEIRAS

hudiáns estadísticamente insólitos enuncian e · propoñen - _
ifra enorme. O y,n por
un modelo de ~ciedade así,
cento da humanidade:
ou simplesmente adírense a.
cifra colosal. O un por
eses enunciados e apostan
canto de calquer demografía
por iles, xa se sabe·: resttltan
é cifra enorme de seu.. Repaanómalos e até in'luietantes,
rada, se non, nas tasas de na.,.
tíldase de . utopías aos seus
talidade, mortalidade, crecemodelos referenciais é, se acmento vexetativo, morbilidatuan consecuentemente, acáde: <!Ífranse.en-tantos por mil,
base por consideralos perigo-·
porque os por centos adoitan
so:s -prá continuidade da orde
cadrarlles grandes coma traestabrecida. Se esa orde é a
xes prás· medras aos _cativos.
da aritméti"ca das maiorías esXa· quixera a FAO que o un
tadísticas, vulgarmente consipor canto do terceiro mundo
derada democracia por esas
manxara "como ,é debido",.
mesmas maiorías aritméticas
ou a OMS que tivera a saúde
·acaídamente
amaestradas
garantida coma en Cuba ou
pra rituais repetitivós con pa, . Hungría. ¿E en tasas de po.pellño e cai..><a de .vid ro, d~
boac1ón culta? Xa quixera a · quela aos insólitos seres huUNESCO que o un por cento
máns devanditos alcúmaseda humanidade coñecera a
lles de subversores ou, che· xeito a- Baudelaire, - Huxley,
gado o ·caso, terroristas, e na
. Ei;a, Sartr:e; Cortázar ou Pe- ' millar das hipóteses, téntase
trarca, ou os seus. equivalen-·
confinalos e.n axeitadas reser·tes nas literaturas asiáticas e
vas; coma os comanches de
africáns: En Santiago d.e
calquera dos {>recesos de re:
Compostela, cidape universi- · sistencia ás diversas modalitaria e tal, orgaízase un ciclo · daaes de conquista de far- .
de concertos, ven cantar Ely
wests que na historiá se leAr:rieling, e acuden a es.coitala
van dado co.n pouca diferenescasamente cen persoas,
cias cardinais. De aí tamén
menos do un por .mil do cenque cáseqoe nunca. ningún
so demográfico do concello,
criador auténtica teña podido
plantilla docente universitaria
eludir ·en vida o destino-· da
.mcluída. Se o un por cento-.da
soedade, o rexeitamento ou
poboación
considerada,
até na condena polo poder
constitucionalmente, ·españ0social, ctiamárase Sócrates,
la coñecera medianamente
GaHleo, Mozart, Baudelaire, ben a· música -de Mozart, BarMañc .ou Resalía. Coidar que ·
tok, ... ou Brahms, i qué rega. na política ten que. ser distin-·- lía de estadísticas cultura1s!
to e ésas referencias non va..¡Se o un por cento dos galelen sería unha necedade ~
. gos tivese fido -o que se dí
unha necedadé... abando cofér- a · Otero, ' Manuel Antomún, isa sí, natúralmente.
nio, Cunqueiro o.u Ferrin! Se
Porén, na política, coma no
·outro tar:ito dos empadroados
pensamento, na cienda e nas
en .Gal iza coñeceran -o que
arte~, er:runciar e propoñer
se dí coñecer-. a pintura de
Souto, . Colmeiro., Lugrís ou · aqu1les modelos e valores
que de primeiras ·só- obterán
Huete,. a escultura ·_de Eiroa,
a aquiesce11cia reflexiva duns
Acisclo ou Buciños, ¡qué delipoucQs, 'é mesmamente un
rio de sensib.ridade culta -é
atributo da· esquerda que ten
decir, cultivada- _prá arte
caráiter, direi, de necesarieplástica indíxena !. ¿E se máis
.
dade -pois decir fatalidade
do ún por cento dos galegas
sería . en rigor incongrüente.
tivese lido e ·dixerido o 'SemNo~· me g!Js~a nada que así
pre en Galiza', poño por caso,
sexa, pro non me agunia tame fose activo difusor da sua
pouco. O que· importa son
mensaxe? ¿Qué ocurri-ría na
duas causas; unha, a capaciconciencia política de-·país?
dade potencial que a proposMais a realidade mostrenta teña de; transformar a soca, en termos estadísticos, é
ciedade cara un modelo defibe.n outi:a. Ese;! dí gue a aritniao p·or relacións de igualdamética das maionas só · se
Vázquez, polo sua banda,
de· e cooperación, Ron de xecumple, en música, con Julito
apoiado por Guerra, quere p.ór
rarqu ía e competición; outrá,
Iglesias ou similares; en letra
fin aos distintos reinos. de taia sintonía que o proceso prcr
escrita, éon Corin Tellado e o
fas existentes no pesoismo gaposto e encetado estableza e
B.O.E.; en eleicións cun tal
lega. Na próxima executiva
manteña coa dinámica que
González; e en cultura filosópode haber moitas navidades . .
fica, nunca. Conseguintemen- ~ imprime drreición avante á
· A negativa de Soto a aceitar un _
historia. Se así acontece, póte -sí,"Qigo ben conseguinteposto de Gobernador ·civil
menter- en cultura e concien:. . dese ter confianza no rumbo
pode acarrexar a sua saída da
cia política, tampouco, é de- ' tracexadó, por moita néboa
que ince arredor. Toda a né ~
executiva. O final da liorta decir, nunca tamén.
boa dp mundo norí ocu ltará a
Esperar- outra causa, no
pende bastante da posición de
ardentía acesa no ronsel das
marco de sociedades como a
Ceferino Diaz e dos seus acóliriaQs dos· mozartmarxgalileique nos cadrou en sorte, é
tos. De romper o eixo Santia- ·
van ilusión-óptica ou espellis- . rosaliáns e ousadas tripulago-Coruña -a liorta do PSOE secións a bordo que .imprimiron
mo mental. Mesmamente
ria sangrante e aberta. Pero,
unha sociedade na qlJe tive- . senso á xeira humán ·no plapolo momento, Francisco Vázneta.
- ·
ran vixencia maioritaria· valoquez parece levar todas as de
Nestas
condicións,
a
res coma os que representan
aquie.scencia . activa· e lúcida ·
gañar: Primeiro conseguiu que
a literatura 'dun Otero, a múdo un por cento. dós conxéne- ·
Garcia Sabell quedasé de Pelesica dun Mozart, a· plástica
res cobra á sua verdadeira didun Kandinsky óu a filosofía
gado do Goberno, desplazando
mensión cuaJitativa. ·o un por
dun- Lukács, sería unha sociea Domingo Ferreiro a Castilla-cento, nestas coordenadas e
León (por certo que do Axunta~ . . , dade m·oi outra da que nos
marcacións,. volve ser, e agoemiolve,
un
modelo
ben
difemento de A Coruña ninguén foi
rente · -unha
·sociedade .ra. eón P.l~no rigor semántico,
á ~ua hom~naxe). Ea segurydo
unha cifra enorme --coma o
transformada, reviravoltada,
lugar pudo colar, in extremis,
mar.
posta dunha vez sabor dos
MAR DE ONS, VRAN l;)O 1986
cando xa habia outra persoa
seus · pés. Mais caf!dO seres
designada,· a Martinez Losada
como goberna<;for de Ponteve·
dra.
. El será o encargado de aniquilar ac;>s opositores pontevedreses do partido. Alguén des:.
te colectivo xa o definiu como
o
prototipo ·d e gobernador
franquista".
.
.·
Nestes momentos . o PSOE
parece qu·e só intenta conseguir prestíxio cara as próxímas.
·eleicións autonómicas, se é
<!1UE! en Madrid ~onsideran que
se debe sair ao ataque.
··
·. f'~i- as c~us~s cando es~e. pen.od1co ~9.-•á á rua as· pos1c1ons
.pode -qtlé se· clarificasen, polo
menos por un tempo,
deixar
. ver' estratéxias puntuais; do
que si e$tamos seguros · é dé
- que o panorama polfüco gé;!le. go vai sotrer cámbios.
_,
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seguir contando con Fraga e Galiza é pedra de toque

-

Martes dia nove de Setembro.
Cerramos edición e todo o
mundo- está nun mar de dúbidas. Sábese que hai un mentirán. Quén é? Ai está a cuestión.
O Goberno de Fernández Albor non pode ca ir ·por máis que
Barreiro Rivas, o xoves dia catro, ·conminárao a dimitir con
berros que se ouvian desde
tora. Non lle interesa a case
ninguén -0 cámbip de mandatários. ~fo n -por naq_a; non. Ninguén está preparado nestes
moment os. Non hai unha estratéxia suficintemente elaborada e uns pactos selados, pois
a maioria ainda non se decatou.
No POP e na mesma AP están desexando romper. As presións de Madrid coas suas liortas internas que poden "tocar"
a calquera están a esfarelar a
unha Alianza Popular unida só
polos cárregos. As distintas baronías queren xogar o seu papel cara as municipais. Xa teñen os seus pactos feitos con
alcaldes e concellais relevantes
de cada comarca; cos caciques
que arrastran votos. Non importa a fil iación: CG, POP, PL,
AP; o mesmo dá cando se trata
de reparti r cárregos.
·
Pala sua banda os democratacristians queren camiñar sós
e ainda que os reconforta a
sombra e a seiva dun goberno,
no que cantan con duas consella.rias, sfntense incómodos
. pois aparecen difuminados.
Saben que o seu futuro con AP
.é im.posibel, que en solitário é
má_o e que hai que buscar com-.
pana. ·
Aos conservadores de CG
unhas doenlles e outras proenlles. Parecen anunciar un acordo e logo desmínteno dicindo
Q~e non houbo coincidéncia,
~inda que todo o mundo estena. ~.espera de cal será a sua ·
Pos1c16n na votación do dia
dez_. Pode que non retiren a sua
enmenda _á totalidade nos presupo.stos, pero hai quen afirma
que se pude~on dar unhos
acordos b~ixo man. Alguén pó~ese sentir enfermo, indisposo, de entre os seis conselleiros
coagas "proestatais".
·
'
Fernández Albor ademáis de
~~~~er toga ética político-insti- .
~ 1 ~nal (pQr detrás · da porta
~- dia negociar con calquera)
~o cha!:"ar .a Garcia Agudín e
ompana, que· non pintan nada
~~~ grupo .parlamentário, incárr u captalos coa oferta de
dor:8os aos coagas conservas, PQlo menós·a dous. To-

cou a todos os tocábeis. Neste
momento non ·se sabe se alguén caeu nas suas redes, pero
fálase de algúns que andaron
merodeando ao redor dos trallas con carnaza.
Agora ben os "estatalistas"
de CG, téñense que andar con
pés de chumbo para non quedar no máis absoluto dos ridículos deixando a maioria do
partido na·man dos "galeguistas". Un apoio ao Goberno Albor coa retirada da sua enmenda deixábaos decantados. Pern
esa tampouco é a razón última
dunhas dúbidas. Non. O proxecto dunha nova direita ainda
non está abando elaborado,
decantado, e menos consolidado. Un derribo de Albor faria
acelerar demasiado as cousas
con resultados imprevisíbeis.
Hai que sedimentar, madurar,
pactar e de~xar tempo de repouso.
A sua posición é sempre difícil e van quedar mal, fagan o
que fagan, como xa lles ocurriu
na investidura. Visión política
de Diaz Fuentes 1

O PSOE na encrucillada
Outro que se encontra nun calexón con poucas- saidas, e todas con moito bulleiro, é o Partido Socialista Obreiro Español.
Veñen de anunciar que non ·
houbo pacto coa Xunta. Ao
mesmo tempo parecen. dec~n
tarse por SÓ apoiar
SUa enmenda á totalidade e non a dos
demáis grupos. Todo seria moi
correcto conforme aos desígnios e ordenanzas de Madrid
se non quedase no ar .a decisión ._ dos demáis parlamentários. Esta postura tería que levar consigo que a·lgun outro
grupo ou facción non apoiase
a sua enmenda, sobre todo os
"conservadores-CG". Pero ·que
pasa se estos votan a enrnenda
socialista como xa teñen anunciado os ·demáis grupos? O goberno caeria igual. . Perb estó
non é o que quere o PSOE.
Desde Madrid hai tempo que
se deu a orden. de amparar a
Fraga, indicando que un dos
. máximos puntos de apoio é
Galiza polo que aqui .nqn ·está ·
permitido escabarlle nos- seus
cimentos. Os partidários .éto
"Goberno de Progreso", González Laxe incluido, quedaron
totalmente marxinados e relegados. O candiqato socialista· á
Xunta .. recoñece que no·n pínta
nada no partido e pretend~
marcharse canto· antes. Paco
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A longa loita pola terra dos -xornaleiros andaluces ·

A loita dos xornaleiros andaluces
pola terra ven de lonxe. El Arahal
en Xuño de 1857; Loja, en 1861;
Jerei en 1982 ... son subl~vacións
que tiñan o me~mo fondo: a pro- .
priedade da terra. Uns poucos terratenentes fixéronse con todo o
território andaluz cando as primeiras · desamortizacións. Os
aristócratas dos Alba, Mediilaceli, Medina Sicionia ... posuen miles de hectáreas de terra de cultivo. Centos de miles de campesinos non teñen nada, ·só -esperan
na praza do povo a que o maioral
lles sinale co dedo, ou coa fusta:
é o sina·I de que aquel día hai traballo. ·
·
A Garda Civil, criada en boa
medida precisamente para meter
en cintura ao campesino andaluz
esmagou unha e outra vez as demandas populares. As organizacións campesfnas andaluzas pelexaron moi duro un ha · e outra
vez, · un ano e outro, pero só no
fragor da loita, das revoltas, albiscaban unha esperanza. O précio que pagaron foi moi. alto: o
I
·
seu sanaue.
Coa v1tória da Frente Popular
na 11 República abríase unha raiola de esperanza polo médio dos
nubeiros da fame e da riliséria. A
Lel de Reforma Agrári.a ditada
polo goberno frentepo'pulista foi
ensanchada por un ·povo que ha- ··
bia séculas que tiña moita fame
e non só de xustícia. :roleráronse
en parte estes intentos de pór a
terra en mans de quen a traballa,
pero só para aplacar a forza organizativa e a lo.ita das organiza. cións campesinas. O mesmo ministro de Agdcultura, o comunista Uribe, mostrouse partidário de
que estas ocupacións se · inscre.besen no rexisto da propriedade
a nonie dos xornaleiros qué as
levaran a termo.
Pouco durou a ledícia, menos
case que ún dia de traballo: as
tropas franquistas restaurarían a
vella orde; pero ·cunha gran vantaxe para os ·terratenentes e señoritos, pois os máis valerosos
xornaleiros foron mortos polas
tropas subleva.das. Despois unha

dos· xulgados até que chegou .
PSOE.
.
o

A. reconve,.lón chegou
tamén á agricultura ~ ·

.

.

\

.

dura ref?resión apalancouse sobre os campos con secuelas de
·tame de miséria, de atropelos, de ,
falta de liberdade.

A válvula de
escape da emig.ración
Nos anos sesenta o "desarrollo"
trouxo consigo a posibilidade de
emgirar. Os arrabaldos das cidades industrializadas .de Madrid,
de Catalunya e de Euskadi en-.
chíanse de xornaleiros andaluces
· converténdose en válvula de es- ·
·.cape e aliviadeiro da tensión so- .
cial.
Outro tanto sucedía en Alemaña, en Fráncia, en Suíza, co que ·
a povoación .xornaleira- des~en
dia e os que estaban fora axuda- .
b.an a mitigar a ! ame.
.
Asi e todo a-tensión social continua pois só o 8 por cento dos
traballadores agrícolas teñen
emprego fixo. Os demais teñen
que esperar ·na praza do povo a
que o terratenente "se .digne" .
contratalos por uns dias oy por
un has semanas. Os máis combativos esperan a maioria das veces sen éxito que se "lles. outorgue" unha p,eonada.
O franquismo invéntase o
."emprego comunitário" como
fórmula para reducir no pos[bel
a tens·ión e ao mesmo tempo
manter un "exército de reserva-"
de man de obra a disposición
dos terratenentes.
O Emprego Comunitário consistia, basicamente, en que o Estado, através de. todos axuntamentos e deputacións, pagáballe
uns salários aos traballadores en
paro r.or realizar obras de interés
socia . Era unha axu·da miserábel
que lles permitia a .moitos xornaleiros· non morrer de fame á es- pera dun traballo que nunca chegaba.
Pero esta "solución" tiña un inconveniente: a xente organizábas.e a reclamaba máis. · Seguia .re. clamando terra, sempre a terra.
A crise económica dos anos 70
pechou ·a válvula de escape da

Os xornal~i~~s diante do Pazo de Xustícia de Paterna del Campo

emigración; cóa con.seguinte su. bida-da tensjón.

dias de traballo; reclaman laboreo forzoso, a supresión dunha
mecanización antisq~ial; pronúnVolve loita
- cianse contra o intento de substiorganizada
tuir as oliveiras por outros cultivos que necesitan moita menos
dos x·o rnaleiros
man de obra. UCD non dá sacado de enriba este problema. Os
Coa morte de Franco crece a orgobernos de Suárez fanlle frente
ganización xor:naleira. CC.00 escomo poden, case sempre pola
tende a sua militáncia e· fúndase
via da represión, chegando a veo Sindicato Obreiro do Campo
ces a procesar a xornaleiros por
(SOC). A xente esixe traballo,
organizar e r,articir.ar nunha mapero mentres éste non chega renifestación ' ilegal ' contra o gol.clama cobertura de paro para os
pismo ... poucos dias despois do
que non tef.íen .traballo, sen que
23-F. Estes e outros procesos
se discrimine a xóvenes e mulle·quedaron dormidos nos caixóns
res. Peden máis fondos, máis

a

Despoi5'das eleicións de 1982 0
PSOE lanzouse dun xeito bastante d~scarado. a d.~sarticular ao
mov1ment9 xc;>rn~le1ro. Tiña duas
razóns prmc1pa1s: porque era
~nha fonte de conflitos que quenan borr~,r e porqu~ querian facer unha reconversión" do agro
andaluz con vistas á entrada no
~~rcado C~mul'). Ambas pretens1ons e~an 1dént1.~as, que causalidade,. as que ti.na a burguesia
agrána, come~c1al e banqueira
and~luza. Tr~t~ba~e de eliminar
cultivos trad1c1ona1s e substituilos por outro~ "máis competitivos'.
O "emprego comunitário" estaba bastante <;iesprestixiado entre os xornale1ros, entre outras
cousas por ser insuficiente, por
non atacar o fondo e ter ·un carácter case de esmola. O PSOE
lanzouse desde un primeiro moll)en!o contra o. emprego comun~táno, p~ro fo1 para presionar
amda má1s contra o movimento
xornaleiro. Como primeira medida botou a máis de 10.000 persoas deste "emprego".
Máis tarde eliminouno para
substituilo polo recén criado
"subsidio de desempreQo agrícola". Entre as expl1cac1óns que
dan os gobernantes hai argumentos ta~s c~mo que co empre- ·
go COJ11Unitáno se cometen moitos fraudes, oculta ndo os seus
próprios fraudes e calumniando
a todo o conxunto de traballadores xornaleiros, por máis que
haxa alguns casos nos que hai
fraude.
No verán do 83 rexistouse
unha importante movilizéiclón
xornaleira. Hai marchas e múlti·
ples -ocupacións de fincas. O
PSOE anunciou fortes sancións
afirmanoo que "faria cair todo o
peso da Leí sobre os infractores
da Constitución con penas de
seis meses e seis anos de cadea" A Xuota de Andalucia, tamén
nas rpans do PSOE, lanzouse a
unha campaña de intimidación
compaxinada con ofertas de "reforma agrária" e de "criación de
40.000 postos de traballo ...
As promesas levounas o vento.
As ameazas fixéronse efectivas.
As condenas están chegando, os
sumários seguen abertos; o
povo segue a sua loita e reclama
terra, traballo, liberdade.
B. DE LAXE

Unha pantasma e un candidato
Constitución. Ainda que a resposta de
maior aceitación relativa -un 36% a
A pantasma de Euskadi percorre, sen
favor do reforzamento das medidas
,..descanso, a política do Estado. Nen
policiais- sexa coincidente coa polítisequer desapareceu no mes no que ' ca gube·rnamental vixente, os síntomas dunha c.e rta polarización no seo· ·
case todos os xomai$ esperan atopar
un gato de cinco patas para encher al·da opinión pública que non vive no tegunhas páxinas.
'
rritório basco resultan· constatábeis·
Foi significativ.o o caso do semaná.- .
através da lei~ur~ dese inquérito.
rio qúe comezou Agosto recollendo
Polo dema1s, Agosto foi o mes da
ur.i suposto "ulfünatum" plantexado
proclamación de Boyer como consul
por alguns · sectores do Exérci~o ao
dos ~'Chicago boys" no Estado espagoverno e .rematou o mes publicando
ñol e posíbel candidato á sucesión de
os resultados dµn inquérito sobre "as
Felipe G<;mzález. Hai que recoñecer
solucións contra ETA".
·
que o ·exministro non pratica a dobre
moral, dos seus compañeiros de partiApesar das reservas que merecen
este tipo de sondeos, hai vários dados
do.- Mentre Txiqui Benegas confesa
·que deberían provocar unha fonda
·que "os socialistas .non ternos iát~s,
preo~upación na chamada clase poi(..
.navegamos nos dos ~migos, pero si
ti ca. O 29% . apoia o restablecimento . .convén non ensiná-los", Boyer mostra sen recato o seu gosto pola "jetda pena de morte, o 22% é partidárib
de negociar con ETA, o 18% qefende · set". E non tería inconveniente en dar
a coñecer ese dado segundo o cal os
a convocatória dun referendo de autobeneiícios da banca no primeiro sedeterminación, o 11 % declara-se·a fa. vor da concesión de independéncia a·
~es!re deste ano acad,a n níveis superiores ao 20%. Por que ia agachar .esta
Euskadi. · Me11tres, alguns políticos
circustáncia alguén que ten declarado
prefiren discutir publicamente se o
que non hai diferéncias substanciais
que houbo .nos últimos meses foi
· unha "negociación", un' "diálogo" ou
entre a política económica do 1PSOE e.
a dun event,u al governo da Coalición
simplesmente un "contacto"; o dePopular?
.
vandito inquérito anúncia a existéncia ·
Boyer non ten o estilo de xogador
de estados de opinión que non encaide farol que caracteriza a González.
·xan, por unha banda ou pola outra, na
As suas ·palabras tañen máis vencello
pretensión de que o contecioso basca
sexa reso,to nos límites da ·actual
coa realidade dos seus actos. En cám-
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Marinaleda, El Coril, Morón de La frontera, Paterna del
Campo, Los Corrales, Brenen ... máis de mil obreiros
procesados por ocupar terras latifundistas "que. en vários
casos teñen extensións de 6.000 hectáreas e dan mehos de
40 postas de traballo. A loita dos obreiros qndaluces "polo
traballo, pala terra e pola liberdaqe" ven de séculas e agora
chega a ·Madrid para acadar resonáncia despois de que
folgas xerais, de fame, manifestacións, marchas etc.,
celebradas nas vilas .,a ndaluzas só·conseguisen promesas e
ameazas. As pr:.amesas levounas o vento. Non pasou o .
mesmo coas .ameazas:

Al

ABOl&UBBA

1

No r

bio, cando González di algo hai que
pensar que posibelmente fará o contrário. Se agora proclama que "nunca
negociará con ETA" non cabe descartar que teña outro comportamento no
futuro. Ainda está recente aquela promesa de nomear als¡Junha muller para
presidir un Ministéno ...
Co gallo da polémica verbal entre
Guerra e Boyer, alguns comentaristas
especulan sobre un próximo debate
ideolóxico no seo do PSOE. Confeso
o meu absoluto escepticismo sobre~
viabilidade desta previsión. En prime1ro lugar porque non sei como se po.de
debater seriamente cando ·se prat1ca ·
a lóxica de dicer unha cousa e facer
outra. Pero é que, ademais, un inquérito realizado polo próprio PSOE -e
tamén publicado no mes de Ag~~to
revela qµe máis do 35% dos m1htan·
tes socialistas non coñecen nengun
nome dos niembros da comisión exe·
cutiva federal do seu partido. Ocorre
mesmamente que un, min!str? actual,
Manuel Chaves só ·e conec1do polo
. 5,6% dos milita~tes consultaqos., C_on
este panorama, que debate ideolox1co
cabe esperar? Ao remate,.º debate
pode ter dous pontos centra1:; de ~e.fe
rénci.a: a oratória e o atrat1vo f1s1co
dos respectivos persoeiros. · Nese
caso, Alfonso Guerra deb~rá. and~r
moi fino ¡orque no,n o v~1 ter fácil.
Boyer est aprendendo mo1to.
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Aos vint~cinco anos _ do fy'lovimento dos- Non -Aliñados-

Un futuro· optimis~a
IOU O .
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É hoxe o Movimento dos Non Aliñ~dos un~a sábana
esfárrapada ·ao vento ou unha gloriosa bandeira
er uida polo_s condenados da terra? Moi .
·
r~babelmente nen un ha cousa nen outra. Pero -é
~bvio que o efeito catalísticq de 101 estados reunidos
nun mesmo foro, con problemas, inimigos e anceios
-cornuns -coas mati:zadóns que se queiran facer-,
· transce~de a lóxica dos blocos, ~~perándoa . , :
necesariamente co que ten de ma1s·fresco e onxmal o
rnovimento dos países do Terceiro Mundo: a ·
conquista da independéncia real, a liberdade e unha
nova arde económica internacional.

Viaxe a Hungria (111)

A marcha dos_boiad()res

go para o sistema financieiro
internacional e a gran banca
estadounidense non o constitue unha moratória de Cuba,
Mongólia oú Vietnam, senón
as firmes atitudes de gobernos
"moderados" como o peruano.
Ao fin, os países socialistas son
perfeitamente solventes e tam- -·
POL!CO deben grandes cantidades. Aliviarse porque triunfen
teses "moderadas" como a de
García, ao que acaban tendo
que expulsar do FMI, pode ensinar o camiñq México, Brasil
ou· Nixéria, e aí si que cantaria
outro galo. Empeñarse en apresentar ao comunismo como
perdedor en todos os foros de-mocráticos acaba por mellar o
gume da an.álise, por mostrar a
apariéncia como realidade.
Un último . comentário a
ALFONSO EYRE
modo de balance non pode
soslaiar o tratamento informaPrimeiramente empezaron a
tivo dado pola prensa ocidental aparecer en bicicleta cos
a esta importantísima reunión
boiadores metidos polo pes- dos países que agrupan a 3.000
cozo. Logo o seu, número foi
millóns de persoas. Segu~ndo
aumentando até converterse
as suas pautas sobre o noticiánunha riada humana con cábel, os meios de comunicación
maras de coches, con inchádo noso entorno ocuparánse
beis de todas as core·s. Vede destacar os enfreritamentos,
llos, maduros, rapaces e moas descalificacións e os inevitázos seguían o mesmo camibeis desacordos, 'tantas veces
ño: cara o lago. Primeirasangrentos e non por iso meménte surprendeume aquenos lamentábeis. As guerras
la afeizón aos boiadores. Até
nas que se enfrentan membros
case cheguei a pensar- que
do Movimento, a lóxica discu"os húngaros non sabian nasión sobre -a sede 'do próximo
.dar, pero sendo o lago Ba!aCumio, entre gobernos de moi
tón de pouca - profundidade
ñados cos Estados Socialistas e
Clausurouse o pasado domindistinta orientación política, fona sua ribeira, non entendía
as
organizacións
progresistas
go dia 7 o oitav!' cúmio do ~o
ron o que mais salientaron os
aét__uel medo a afogar.
do centro desenvolvido do
vimento de Paises Non Alina periódicos europeus e estadoulamos visitar o balneário
mundo.
dos na capital de Zimbábue,
nidenses, e non os fundamende Hévié pero a min non se
No discurso de abertura, Muantiga Rod ésia racista. Ser a
tais acordos. ·
me pasaba pola cabeza que
gabe declarou que "o mundo
sede desta cimera xa lle custou
O colmo dos desatinos, a ca~
·toda, aquela xente se encacelebra a moratória unilateral
ao goberno de Harare _a prime~
tarata da impertinéncia, resúmiñase ao ba'lneário. Do
disposta pola URSS " e emprara represália dos Estados Unimese no artigo de Eduardo
meu. coñécimento das águas
zou aos Estados Unidos, nodos: un despcho de prensa do
Hato Tecglen en El País do patermais galegas e dalgunhas
meadamente, a seguir os paDepartame nt o de Estado en
sado domingo dia 7. O tantas
españolas, non podia tirar a
sos do goberno soviético, porWashington anunciou o corte
veces alabado xornalista (reimaxe qun lago de águas
que " a única cuestión que prede axuda fin anciera a Zinbácórdese a revista TriunfoJ patiquentes e curativas cunha
cede
a
todas
as
demais,
porque
bue, por causa da sua atitude
na esta vez no eurocentrismo
extensión de 4,7 hectáreas e
sen unha resposta a ela carehostil. No futuro, os Estados
máis despreciábel_
. Pode calunh~ profundidade de 2 a 36
cen de sentido as· restantes, é
Unidos "dicidi ron que non haquera manteros pontos de vis- ·
metros. A temperatura· da
a cuestión do desarme " .
beria noves acordes " . A notíta que queira sobre calquer
água non baixa ,_ nos invercia, publicada non diário Libécuestión, e non fai falta nascer
nos máis fries, cando no exSobre
·a
débeda
e
erior
ration do 4 de Setembaro, non
na Tricontinental para poder
terior se está a menos de 20
fig urou nas informacións sobre
opinar sobre o que ocorre no
As posicións sobre a gravísima
grados baixo cero, ·dos 24
o Cumio dos periódicos espaTerceiro mundo. Pero a má
situación económica e finangrados centígrados.
- ·
ñois de referéncia dominante.
conciéncia de habitante de pricieira gue atravesan a maioria
Ali-comprendin a utilidade
Na reunión tomáronse acorviléxio do planeta non dá direi- ·
dos paises do Terceiro mundo,
dos artilúxios frotantes: imdos importa nt es, tres deles
to a escreber: "O . Terceiro
sexan ou non produtores de
peden que a água chegue ao
esenciais para a actividade fu Mundo, en fin, ou. os non aliñapétroleo ou de cultivos e minapescozo sen esforzo áo estar
tura: a aprobación de sa nci ó ns
dos, ou como se lles queira
ría de exportación, son xa sufisuxetos por debaixo dos
contra o goberno sulafricano e
chamar, perderon algo máis en
ci entemente coñecidas. No
bra.zos. Nesta posición con
o apartheid, a esixéncia de detodos este tempo: o seu ideal
m áis sob resainte destes asuntodo o corpo -,, enterrado" na
sarme nuclea r e a loita por un
de conciéncia universal. Ouer
tos, o da débeda externa, a coágua toman o baño ao mesacordo intern acional qu e perdicer, o apoio intelectual e momisión económica aprobou un
mo tempo- que pode.n xogar
mita solucionar o pesadísimo
ral que receberon ·nas guerras
acordo que sinala que o pago
partidas de xadrez ou parofardo da débeda externa.
de i ndependéncia ou nas posé unha " obriga internacional a
- lar cos compañeiros.
.No primeiro dos pontos dectteriores (Corea, Vietnam); as
cumprir " , pero que as obrigaAo redor ·deste lago, o
d1use a co nstit ución dun fondo
manifestacións, as declaración,
cións financiei"ras son intolerámáis grande en Europa desde financiación da·s actividades
a gran literatura ocidental. que
beis e que é preciso encontrar
tas características, apareceantiapartheid e de apoio aos
os acompañou. Hoxe o seu
solucións urxentes e xustas.
ron múltiples hoteis e aloxapaíses que lindan coa Repúbli grande tema -ou o conxunto
Peru incluiu un engadido que
mentos, algún de cinco esca Sulafrica na, que forman a
que forman os seus diverso~
sinala que a cuestión da débetrelas, con casino incluído,
chamada "liña da frente" (acortemas- é unha cuestión banda externa entraña un probleque os alemáns federais co~
do calificado polo actual Presima de soberaoia sobre as deci- - cária, militar ou caritativa".
pan todo o ano.
dente dos Non Aliñados, RoMais lle teria ao venerábel
sións de política eéonómica
Pero Héviz non é. un caso
bert Muga be, como o máis imHaro Tecglen ter roto esas
dos países: "O primeiro é que
único. En Hungría manan
po(tante desta VIII Cimeira) que ' se adopten e se podan adoptar
cuartillas. "Que lástima~ xa non
diariamente médio millón de
será xestionado por un cornité
poderemos vibrar coa películas
decisións sobre o modelo ecode nove países. Contrariamende Pont-ecorvo ou Costa Ganómico de cada país, atendente a ce rta s informacións que fa- _ do _ ás necesidades sociais, e
vras, ou cos textos anticolo- ·
lan du n contrapeso na eleición
niais de Sartre, porque agora
que a definición do seu. modelo
dos membros do comité xes"os factores revolucíonários non debe ser afectada por netor, "na sua ·maioria alleos ao
cambiaron de signo:' hoxe céngociacións e condicionamentos
~ector esquerdista". Para equitrase en relixións, en integrisexteriores". A clara referéncia,
librar a decisión de constituir o
elíptica neste párrafo e mani- .mos, en nacionalismos". Dá
'.~ndo, · acorde supostamente festa neutros, á política do Fon- impresion de que os europeus.
de choque" , hai que indicar
nunca entenderon nada.
do Monetário Internacional,
·due o goberno máis moderado
que recentemente "expulsou" - Na película sobre Nicarágua
os .nove designados é o ar- . a Peru do seu seo, evidéncia • "Baixo o turne", dábase a en~entino: Con el, Índia, Zámbia,
que as diferéncias na confron- - tender que o apoio estadouni/ru, Z1mbábue, Arxélia, Nixedense a So moza ·cesaba no
tación do problemas económiia, Congo e Xugoslávia (?).
momento en que -a ·sua Garda
cos pór parte dos goberños do
Nacinal asasinaba a -sangue
Terceiro mundo son cada vez
Contra a guerra nuclear
friO, per_a nte as cámaras de temájs pequenas, e reflexan en
No referente á loita polo desarlevisión, a un periodista estatodo caso matices ldeloóxicos
~e, consecución da pa~, que sensu estrictu. A retórica arbó- dounidense. Unha militante
s e a todos os povoadores rea dos meios de comunica- sandinista sentenciaba "Se tien.satos do planeta -"é o privésemos matado nun princípio
ción ocidentais, que teinia en
~~1r?, cando non único, patrf- enfrentar artificios·a mente a -Fi- a un xornalista americano, afode''nio . comun da . humanidamiriamos 30.000 vidas nicaradel Castro con Atan García ou
.' .di Rqberto Mesa- é o
Alfonsín, non debería ocultar o . gü~nses".
Principal engarce dos Non AliFERNANDO CARBALLA
bosque de que o principal peri-
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metros cúbicos de água me. dicinal. As termas son centos .e centos en todo o pafs.
Só n_a capital, en -Buqapest,
existen 31 balneários, alguns de grandes dimen- -_sións e situados en parques
públicos ao que ten aceso
·calquera.
,
En Hungría o termalismo
está incluído dentro da seguridade soci_al. -A si, hai empresas ·que teñen os . seus
próprios baños para os traballadores con . doenzas; e
outras que alugan un núme- ro de prazas determinadas
ao ano, para que ali se --podan recuper&r os seus operários.
Firnias austríacas e alemanas taníén teñen -consórcios
con balneários para que acudan os seus traballadores a
recuperarse.
Pero non só a isto van os
alemáns e austríacos a Hungría. Os cidadáns destes países invaden completamente
a pátria do Rei .Matias. Os
alemáns van sobretodo de
turistas, pero os austríacos
fan ringleiras e ringleiras na
_fronteira para facer compras
para toda a seman·a. _Tamen
_teñen gran predilección ·po"los dentistas húngaros, pois,
entre outras cousas, soh
moito máis baratos que os
austríacos ..
.--"A que non sabes porqué nos armacéns e tendas
cada cinco minutos soa o
hino austríaco ", pergu ntou me o seu acompañante.
_,;Nen idea'' ; resposteille; "pero non _ot.reo".
·- " Si, home si, é ve rdade",
contestou
Elem er,
"fano para que se poñan fi r_mes e podamos comprar os
húngaros".
Este chiste popu lar pode
dar un - po1,.1co a visión da
avaiancha de viciños que se
acernan a Hungría para facer
as suas compras. Seguramente a alguns lles chocará
esta idea; pero Hungría é
~si.
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Un encaro :a~ pé do Pindo e ~a · ferVenz·a ·do Xallas
Carburos Metálicos, empresa catalana que seJnstalou
en Bréns (Cée) a- comezos deste século e .que canta
agora con duas factorias (Brens e Dumbria) e catro" ·
. _ encaros no. rio._ Xallas (Fervenza, Ponte Olveira, · .
Castrelo e o Pin.d o, este de menor importáncia), está a
construir un novo encaro no devandito rio Xallas.
Feito que pretendían pasa-se desapercibido de non
ser pala teima dos afetad6~ en defender os seu~
intereses e pala importancia que t~n o lugár ondé se
,·
vaia erguer o encaro.

De todos é·sabldo que o ria Xa·iras desemboca en forma de
Fervenza e de q1:1e este feito parece -ser caso úni(!o en Europ¡;:¡.
S6 iso 'deberia-nos abrigar a
movilizar-.nos para conservar e
protexer esta paraxe única.
O.Xallas é un "rio vello" que
batxa encaixado por un val estreito que a 1o km da sua de.:
sembocadura está, ainda, sobre · os 320/280 m de altitude.
Nos dous últimos quilómetrios
converte-se nun ria "Aovo",
~aixando rapidameinte (está
ainda a uns 120 m) entre os
granitos do Pindo, para saltar
de repente sobre o ·mar, feíto
este que constitue un espectá. culo insólito e de incríbel beleza, emarcado, ad'emais, no descarnado e mítico .monte do Pin'do.
.
E nesta paraxe 'única no que
Carburos va~erguer o seu quinto encaro. Pero o valor da para:..
xe é máis que paisaxístico.
-Aqui está unha das claves para
a comprensión da orixe e problemática das rias galegas. Por
iso xa foi declarado ponto de
Interés Xeolóxico, que noutros
países é algo así como unha ·
· parté fundamental do Patrimó' nio Cultural, algo que proporc.ioaa unha información .básica ·
para cóñecer a nosa . bistória,

' neste caso , a xeolóxica. Dado
que a fervenza do Xallas está ·
emarcada nun cadro de excepcional beleza que atrai a moita
xente, deberia aproveitarsé ·
.este feito para que pr:enda o interés e ..respeito pola.Terra e ta-.
mén ·pala sua ciéncia·. Uniría.. mos asi 2(eoloxia e turismo.
Ademais de todo isto; a fervenza do Xallas ten u·n interés
ecolóxico importante. Nos .buratos das moles graníticas qoe
a-arrodean anrñan, entre outras'
esp.écies, o martiño peixeiro ou
· picapeixe, páxaro xa extingui- ·
do en Fráncia e en moitas partes da Peníns.ula lbéri~a.

e

co!'1strución do encoro sup.
ha1 outro~ cus~es, tamén carg~·
Podemos d1cer. que esta
-unha zona que ~stá case virxe
Ap!=irte dunha interesante ar~
qu1tetu~a popu 1!JrJ aqui conser.
va-se amda rno1 ben unha flor~
e. un!ia fauna _autóctonas. Ao.
ser un. val estre1to e pobre pa
· o cultivo, ,a vexetación
che ga
ra
.
')'l~smo at e o no, co1:1sa case
unica, da~o que todas as ribei- ,
ras dos nos están cultivadas
xun~o ·~oa. ausér:tcia de rest~~
· de mce~d1os, fa1 de todo isto .
un ~cosiste~ de transcendental 1mportánc1a para 0 estudo
da .nosa flora e' fauna.
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O encoro .

Con e~te enco~o Carb~ros vaí
~prove1tar prat1ca.mente a totahdade do potencial do ria Xallas. A sua finalidade é a de dis,
por du_nha central de elevada
poténc1a .~ara poder concentrar
a produc1on en horas pontas.
~ara lev~r a cabo esta obra
ya1 expropiar 125,2 Ha, por un
Desembocadu"ra do rio Xallas
importe de 18.780.000 pesetas.
Segundo
a empresa os terreda sua desembocadura (2 km)
construción deste canal' marnos
no~ valen máis dado que
e a uns 200 m. sobre o ·mar e
cou a vida · desta pequen~ ala zona e pobre e, ademais os
con moita humidade. E a aldea
dea, por unha banda coñecea ~cupar "de gran
maís afectada poio encaro, a
ron o lobo e por outra viran . terre~9s
celac1on, tienen problemas de
case totalrdade das súas terras
que calquer dia podian estar· acceso debido a las fuertes
de ,c ultivo e pasto vai quedar
debaixo da ágúa. O canal está
Santa Uxi-cr
pendientes de las laderas".
baixo das águas e Carburos · construído sen neñgun tipo de
A água do encoro vai ser lepaga-lles uns prezos de risa
Santa Uxia do Ezaro (o'umbría)
protección, nel xa morreu un
vada por unha tuberia ao longÓ
por elas, unhas 15 pesetas de
é unhá pequena aldea de ·só 4
rapaz, várias vacas e outros
de 1.662 m. até a central , gue
média por metro cadrado.
viciños .que · viven, sobretodo,
animais. O medo ao canal está
xa se está construindo, no EzaPero os viciños de S'anta
da gandaria. En San~a Uxia
presente nos seus soños e· na
ro. Os escombros desta obra
Uxia xa coñecen a Carburos de · realidade. Houbo quen cando
está a vella igrexa _e· o velJo ceestán
sendo tirádos á ria. Aparmoi
vello
e
·saben
dos
·seus
feímitério ·parroquial de Ezaro.
se fixo o canal abandonou a
te da contaminación de aceites
Hoxe, ollanáo desde o. mirador · tos. A 20 máis arriba das suas
vella casa de sempre apra facer
e outros produtos agora tamén
casas pasa un canal que leva a outra máis an"iba por temor a
que .está · acima das ceñtrais
recheo. E aquí, neste curruncho
água até a central de Castrelo.
eléctricas e da desembocadura
ser levada palas augas e hoxe
fisterrár1,
todos esperando a
Este
canal
fixo-se
na
década
dp rio, parece-nos · que pdr
exproprian-lle toco, menos as
que as obras comecen posta
dos é!nos 50 con moitos abusos . catro paredes da casa.
aquel camiño sumamente emque .hai traballo por 19 meses.
e atropellos. Non · irnos falar
·pinado poderian., non hai moiSanta Uxia vai ser, pois, - Algun dia tamén teremos tra- -1
agora do tema da silicose rien
to, subir' cos mortos desde o
bailo derrubando o Pórtico da
de como levaron a cabo as ex- unha i~la no rTJédio das águas
Ezaro até Santa Uxía. Esta pe~lória.
propriacións para facer o canal; enturbiadas de Carburos. Pero
quena al.dea está situada no est.r eito va.1 do Xallas, moi perta -xa vos podedes imaxinar. A ademais do custe humano a
B.C. ·
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Segundo
un -inquérito realizado entre 300-alurios de EXB e B~P
.
.
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que o ensino Segue a exercer un papel .castt!llániZado.r
o 86 por cento dos alu.nos gostan da clase de galego,
a mai oria dos que falan galega en família pa~an ao
castel lano cando cámbian a un ámbito social máis
amplo nomeadamente a escala, e máis .da metade
non saben para que serve o 9alego, segundo os
resultados dun inquérito realizado entre 300 alunas
de EXB e BUP do ámbito rural e urbano.·

. Nos coléxios onde o alunado·
provén maioritariamente da
zona rural, o 52 por cento declara falar galego coa família,
este ín dice redúcese ao 16 por
cento na 'utilización desta língua cos amigos e ao 6 na escola. Os que declaran empregar
os dous idiomas constituen un
28 por cento na família, un 40
cos amigos e un 30 na escala.
Os que utilizan só o castellano
son un 20 por cento na família,
un 44 cos amigos e un 64 na
escala.
Nos coléxios onde predominan os alunos provenientes de
zonas urbanas a cifra de utilización do galego na família descende considera~elmente. O
proceso castell_an1zador a medida que se sa1 do entorno familiar prodúcese igualm-ente.
Resu lta moi probábel que
nestes dados apareza oculta
como "bilingüe" ou baixp outras consideracións o caso frecuente no noso país de pais
que tal an entre si en galega,
pero diríxense aos tillos en español. A pergunta asi plantexada non aparece no inquérito e
é de supor que faria aumentar
as porcentaxes de utilización
do galego, sobretodo na zona
rural.
A pergunta: "En que língua
lle talas a unha persoa deseo- .
ñecida que encentras pala
rua?" é contestada co español
no 98 por cento dos casos, e
por igual en todas as categorías. A explicación máis habi-
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tual é a de que "ao mellor é ' ·
unha persoa que xamais falou
galego e non o entend~ e os
galegos normalmente tamén
falan castelán" .·
Entre as asignaturas preferidas, un 18 por cento sina"la o
galega, e só un dous por cento
menciona -esta matéria entre as
que menos.
·Un 86 por cento dos intem~gados declaran que lles gosta
a asignatura de gal ego, un 1O
non se define claramente ou
resposta que regula e un 4 por
cento di non gostarlle.
• •
·

A ma1or1a dos profesores
de EXB dan as clases de
galego en castellano .....

.
A respeito da língua utilizada
polo profesor de galega nas
galego non o entendo ben", .
ta dunha asignatura desta lín- pensan que si é necesário,
mentres que nos demais secto"en castellano · por que o gare- .
suas clases, dase_un ha resposgua.
res a porcentaxe de si~s desgo só se tala en Galiza e o casta claramente diferenciada en:. O panorama éámbia radicaltellano fálase en toda España".
tre o EXB e o BUP. O 86 por
mente en BUP, neste caso o _ cende ao 1O por ~ento.
A maioria opina que se deAinda que 'tamén hai a resposcento dos atunos de EXB-declaemprego exclusivo do galega
ben saber as ·duas línguas.
ta contrária: "en galego porque
ran que na clase utilízanse os
nas clases desta asignatura
Ademais das perguntas rese- . o entendo mellar", "por que
dous idiomas. Ainda que nunacercase ao 100 por cen.
m~ gosta máis".
ñadas, o inquérito inclue 9utras
ha recollida parcial -só nalO número de profesores que
de carácter~·aberto, . onde a res- · . A pergunta "para que eres
guns coléxios- e formulada a
utilizan o galego nas suas clapósta non se reduce
unha
que che vai servir o f~lár gale-.
pergunta de maneira diferente
ses oscila entre un e_ catro. A
opinión afirmativa ou neg_ativa.
go no futuro?", o núrnero de
"en que vos tala o profesor de
média en conxunto é a de
Quizá - pola sua complexidade~
alunas que non _respostan (no
galega", sen máis matices, nen
dous, incluido ·o profesor de
EXB) alcanza o 70 por cento;
esta parte rexista un forte húfacer referéncia na pergunta ás
língua galegq.
mero de perguntas ·non <;;ontesentre os que' o tan destaca a
duas línguas, aparece que nun
Ante a pergunta de· se eren
tadas entre. os alunas de EXB.
60 por cento de casos o profe. i<;iea de "para que a nasa línque é importante o galega para
Interrogados sobre se prefi- . gua non_ se perd~", "para falar
sor utiliza o castellano. En. concomunicarse coa xente que nos
ren que· os profesores explicos galegas" ou a negativa de
clusión, e vistos os dados, atrarodea o 54 por cento contesta
"para riada".
·
quen en galego ou -en castellavérnonos a afirmar que a maioafirmativamente, ("porque sono o 68 por cento jndican que
· O 94 por cen opina, por outra
ria dos profesores de galega é
mos galegas"), o 26 resposta
ef") castellano. Algunha das resbanda, qüe se deben aprender
empregado en ocasións, como
que non ("porque hai xente
postas máis -frecuentes son · as duas línguas ('!o galega poré lóxico super dado que se tra-_ que non o entende") e un 20
qu~ a nosa e o castellano por- ·
"porque as causas. que se expor cento non contesta.
que, co galego só, fora de GaliA pergunta de .se pensa que . plican non son só de Galiza, sede e como tal é utilizado ponón de toda España", "porque · za non nos entenderian".
é necesário talar galego para
los seus membros para cotodos os libros ·están escritos
sentirse galego oferece unha
Os inquéritos foron realizados nos
muhicarse entre si. Non
concellos de Sober e· Monforte por
en caste·11ano menos o de galevariábel de interés: o 35 por
Raquel Arias.
M.V.
cabe menos de ter en canta
ga", "en c_astellano porque o
cento dos tillos de labreg~s
a situación de anormalidade do galega se queremos
·(
i nterpreter respostas deste
tipo. O conceito de utilidade
volta aparecer noutro apartado cando se indica que o
Unha das conclusións prinagredido é respon~ábel_ da INTG na administración autonómica
español é util porque senón
.cipai s deste inquérito é a de
non
nos
entenderíamos
que na actual situación a
fara de Galiza ou cos non
Xosé María Salgado, alto cara outros si, afirmando que toescala segue a exercer un
Recentemerite, un fi~lo de
galegos. Definicións, fundago da Consell~ria de Sanidados - chegaban .algunha vez
papel determinante -seSalgado Lópei entrou a tramentadas así, son tan · abde, agrediu ao funcionário
tarde, inclus_o o mesmo Sal- • ballar tamén na consellaria
mel lante ao dos meios de
surdas que levadas ao exManuel Díaz López segundo
gado López. Neste momento
de Sanidade, 'o que provocou
com unicación- á hora de
tremo faríannos concluir
denúncia apre~entada na cosegundo
explica
Manuel
castellanizar aos sectores
unha carta-protesta por parte
que a língua utilizada debemisaria de policía. O agrediDíaz, Xosé Maria Salgado
da povoación galego-falande sete veterinárfos que estaría ser o inglés.
do foi atendido por espácio
ameazou.n o con niatalo, proban no escalafón diante do
tes, especialmente da zona
A xustificación empregade tres horas no-Hospital Xepinándolle un cachete na
rura l. A utilización do galenovo funciona.ria. Parece que
da sobre o uso do galego
ral de. Galiza.
meixela do. lado esquerdo, o
a Consellaria non contestou á
go descende vertixinosacomo "para que a nasa línManuel Diaz é o. responsáque· lle produciu un forte hemente a medida que se sai
cita.da· carta.
gua non se perda" é o refle·bel da sección sindical na admatoma. O agredido non re·s- ·
do ámbito familiar.
xo dunha ideoloxia oficial,
.ministración autonómica do ' postou á . agresión, pésie a
Máis a·m eazas
Os escolares, como refleimpartida neste caso atra- ·
sindicato INTG, _ocupando o
ser un mozo· q1,.1e -se pode
xo dunha ideoloxia domiPor outra banda, a mTG; que vés dos coléxios, que oculta
pasto de xefe de negociado
considerar como moi forte.
nante, son incapaces de dar
pede a destitución do cargo
a necesidade de identificarna consellaria onde tamén
explicacións lóxicas a certas
aliancista, denúncia que as
se cunha comunidade e cun
presta as suas funcións o
.Un home polémi,:o
perguntas. Asi, por exemarr:iea-zas feitas por . Salgado
idioma pr!)prio, baixo argupresunto agresor, como en- .
plo, a resposta maioritária
López ao responsábel sindimentacións museísticas.
carregado do servício de insO político alia]lcista~ veteride "dirixirse en castellano a
cal non sorn as írni1cas que reEn conxunto, do inquérito
pección dependente directanário de profisión, é un home
un descoñecido que se encebeu este e outros traballaconclúese un notábel intemente da Secretaria Xeral
polémico que, ao diéer de vácontra pola rua" é xustificarés polo galego entre os esTécnica. ·Xosé Maria Salgado
rios funcionários da consella- - dor·es da administración auda en base a que "ao mellar
tonómica afiliados ao sindicolares pero sen que estes
é militante de AP, adcrito ao
ria (que califican . ao sindicanon entende o galego ou
cato nacionalista. Asi, citan
coñezan moi ben o .porque.
sector "cacharrista", ocupan- · lista de "traballador exemnon é galego" razón a todas
cham·adas
a
Ao que hai que sumar a
do na Xunta a función de coplar") "estaria mellar coidan- ' numerosas
luces demasiado endébel emembros desta sección sinperténcia ofitial a dous paímisário político, segundo
do a animais, a.i nda que tamcamufladora doutros posídical despois de que denunses e a duas comunidades
afirman fontes sindicais. ·
pouco teñan a culpa". Salgabeis argumentos.
lingüísticas diferentes, o
O altercado entre Manuel
do López saltou aos meios de . . ciasen o uso indebido de veíA perguntá "para que
culos oficiais por parte de alque conduce a non poucas
Díaz ~ Xosé Marií:1 Salgado
comunicación en 1983 cando
eres que che poele servir o
tos cargos da Xunta, feito
confusións,_ especialmente
produciuse cando o funciofoi nomeado Delegado Progalego_non futuro?" non é
que .vai· se.r levado ao Parlanos niveis escolares máis
-nário intentou xustificar un.
vincial de Saúde de Lugo,
respostada nunha alt~ pormente polo Deputado do
baixos, asi como a norma!iretraso de entrada ao traba·substituindo a Sánchez Casticentaxe de cásos e quizá
BNG Xosé Manuel Beiras. Ta-·
dade real dun dos contex. llo: -0 alto cargo non aceito u
ñeiras. o mesmo dia do seu
nunca mellor aplicada a can;ién afirman que se lle escoitos, o que sen 'oúbida está
as suas explicacións, as mes..
nomeamento o novo delegat~goria do "non sabe\ . É
tou dicer a un director Xeral
na base de moitas resposmas que outras veces teñen - do entrou no despacho para
d1scutíbel a pergunta plan·que "o qúe hai que facer· é
tas incoerentes entre si faservido para outros traballabotar fóra a Sánchez Castite~ada aqui baixo un concontratar uns portugueses
dores, -~segundo o agredido,
vorábeis e contrárias simúJñeiras, prciducíndose un forte
ce1to de utilidade. Un idippara desfacerse destes pesapolo que este lle preguntou .... altercado entre os dous políTª ~on. é útil, en todo caso _ taneamente ao galego.
dos."
·
A.E.
por que a el non lle vafian e
M.V.
ticos. ·
e proprio dunha comunida-
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Contribución a un debate

·a .
MARCOS VALCARCEL ·

.

·

uereria aportar a mina
modesta contribución
ao debate sobre o futuro do
nacionalismo iniciado no número 297 do seu semanário,
especialmente cos artigo$ "O
porvir imediato" e "O nacionalismo inexistente"·. Ainqa que
ambas colaboracións teñen vários pontos en comun e coincidéncias moi significativas, gostaria de referir-me ·especialmente á primeira delas, entre
outras razóns porque vai firmada por ·dous grandes amigos e
compañeiros de moitas horas
de trabal.lo e de loita política.
Cun deles Bieitp Iglesias, teño
esp~c.ial · recoñecimento, • pois
foi unha das per.soas que en
anos lonxanos e conflitivos me
axudou máis eficazmente a
· abrk os ollos á realidad~ galega e a comprender que as po-·
síbeis solucións políticas e so!
ciais do noso país; pasan, ne- .
cesariamente, -pola ·asunción " de plantexameritos nadonalistas.
Dito isto, aclarar qu~ a miña
é unha contribucion "desde
dentro" do nacionalismo, pero
"desde fora" do ·BNG. Efectivamente, despois de vários anos
de militancia no Bloque e diversas _organizacións próximas, nos últimos tres ou catro
anos iniciei un proceso de reflexión que me levou a considerar finalmente que a liña política que entón defendia o
BN.G non era a axeitada para
respostar á situación · actual
deste país, polo cal fun-me
arreciando ·
paulatinamente
desta organización, riun proceso que culminaria mais recentemente, coa miña entrada no
PSG-EG e o apoio á liña política desta organización. Penso
que o meu proceso é similar
ao doutros moitos compañeiros e por iso penso que poda
ter algun iilteres esta colaboración.

Valdracións eleitorais
Faria un P.ªr de matizacións ·á
vosa · analise dos resultados
efejtorais. En primeiro lugar, é
evidente que non existe en Galiza unha conciéncia nacional
estricta, en sentido ·político.,
que chegue a grandes capas
.da povoación. -Pero deberíamos distinguir entré éonciéncia- naciona.1 e com;:iéncia galega ou sent1mento de pertenza
a-ünha comunidade diferencia-

da; que existe claramente e
mesmo é utilizada desde posturas de .direitas a un nível '
emotivo ou sentimental. Este
sentimento difuso de-"galeguidade", · perceptível en mo1tas ·
manifestación culturais, non é
doadamente cuantificável, ainda que existen meios para
facé-ro e xa hai est-udos deste
tipo noutras nac.i óns oprimidas
(por exemplo, . cantos nenos
galegos· das últimas xeracións .
teñen os seus nomes galegui_za<fos?) O que sucede é que,
_polo de agora, este s~ntimento
· non se traduce non apoio defi- .
nido e 'fTlasivo aos partidos nacionalistas. ·E ternos que. buscar as causas que impeden que
. ese sentimento de galeguidade
se transforme en conciéncia
· nacronalista. Lembro aaora al- _
guns estudos de sociólogos
galegos dos primeiros ano~ da
Transición política que augura. bari un ha impor:tante porcentaxe de votos aos partidos galegas (tendéncia que se confirmou nas municipais de 1979),
onde foron ~ogo eses votos?
Penso que a raíz do problem~ está en· recoñecer que o
comportamento eleitoral dos
galegos ten unha certa coeréncia· interna, que non ternos por
gue compartir, pero _q,ue existe.
De non· ser as1, camamos no
surrealismo e iso non ten nada
. a ver coa p·o!ítica. -os galegos
consideran o seu voto como
unha mer.cancia máls, como un
ben rendábel, que serve para
algo realment.e (voto útil, no
' sentido máis estrito) e dan-lle ·o seu voto a aquelas alternativas que -para el~s teñen maior
rendabilidade nun momento
dado .e _po_de.fl facer algo pola
sua s1tuac16n concreta. Todos
s_abemos dos paisanos, sobr.e
todo na zona ·rural, que en plena campaña el·eitoral nos peden que ·fagamos algo polas
pehsions ou por levar un médico a ~ un povo _ou cousas asi.
Cousa nas que as alternativa~
nacionalistas,
minorttárias -sempre no Parlamento españ~~' non teñ~n 9r~ndes probab1·hdades de mc1d1r. Neste sen, tido os partidos nacionalistas
(nun país onde o nacionalismo
organizado politicamente é un
fenomeno relativámente recente) non teñen a credlbilida-.
de suficiente para· atraguer os
votos do seu eleitorado. Aindá
que teñel) máis cred.ibilidade;.
loxicamente, nunhas eleicións
municipais ou autonómicas
que nas ·xerais, .pois o espazo político no que inciden .é dife...

tarado que o .BNG, pero só
porque este ele1torado sé iden
tificou mái$ facilmente cos pre:
supostos daquel partido.

O que .sucede realmente é
que a. soc1edade ~ plural e ese
plu~ahsmo . repr~duce-se nas
<?PC16ns et.e1tora1s: o nacionalismo nc;>n. ten por q~e cinxirse
a un ha unica al~ernat1va, o eleitoré!do guer diversas imaxes
nac1o~a~1stas e a do PSG-EG
nos ult1mos .tempos, chegé>Ú
mellor ao ele1torado. En parte
~~rque esta organización 1den- .
t1f1cou-se mellor coa imaxe
· dun~a ·Gal iza nova e renovadora, 1maxe que comunica coas
expectativas. de moitos galegos progresista~ (e, -fóra chistes, non e cuestión de cambiálo "look", ou non só). A respeito d<? tópico dos meios de comu nicac1ón, sexamos máis críticos, os "media" non son nengun absoluto nen poden criar
alternativas. abstractas. Partidos con mo1tos cartos e apoios
d?s "mass media" fracasan en
diversas consultas eleitorais (o
CDS nas autonómicas, C.G . e
Roca nas xerais ... ).

Rupturismo
·ou hexemoriia

• ente. No caso do PSG-EG pensamos que ·o nível de simpatia
· do noso partido ·non baixou
· nas porcentaxes que indicarían
os resultado eleitorais. Quero
dicer, apóiannos moitos votantes que non nos deron o voto
porque dubidaban da "eficacia" dese 'voto nunhas elei_-cións xerais onde h~bía outras
variábeis máis importantes,
por exemplo a hexemonia da
, "esquerda"
"psoecialista"
frente á diréita fraguista. Este
fenómeno penso que serve asimesmo, noutra n:iedida, para o
BNG, forza que demostra untia
gran cápacidade de movilización non corresporidida no seu
r~spaldo eleitoral. lsto pod~ indicar que -0 BNG cam1ña cara
posicións de "gheto" e que lle
custa manter- a sua . inserción
. tia sociedade. Como expl icar,se non, que cada manifes-tante do BNG no Día da Pátria
non chegue -a · máis de catro
persoas que respalden eleitoralmente a sua alternativa?
Tería que 'disentir tamén na
análise qu.e se fai do PSG-EG

Hparasitando" ·ou "vampirizando" a actuación politica do
BNG. Sinceiramente, p.areceme unha conclusión demasiad~ fácil. Agradezo que non
ca1ades . nos ~ descalificativos
habituais dalguns dirixentes
do BNG do tipo de "traidores"
"pseudonacionalistas", uton~
tos útiles" ... Hai gue desterra r
certas formas da hnguaxe política · nacionalista, gue non son
correctas nen -pol1ticas e nas
_que . non eren nen os que as
formulan. Entre outras cousas,
porque volven-se contra os
seos inventores: xa teño escoitádo, das ponlas máis esquerdi~as do BNG, que agora os
traidores son outros e están
dentro do própriO Bloque.
Pero, volvendo ao conto, a
maioría dos cronistas admiten
que os votos logrados nas últimas autonómicas polo. PSGEG non proviñan do eleitorado
do Bloque, bastante fiel até antón, senón do espazo eleitoral
antes . ocupado polo PSOE.
Onde logo o parasitismo? Recoñezamos que .o PSG-EG tivo
máis doado acceso a ese elei- ·

Que tipo de Frente?
.

.

' MANUEL MERA

·. -o-d_e_c_ú-rs_o___ -d-a--h-is_t_ó_r;_ª_
i. •
du·n p~í:;, as c~ractenst1cqs xeograf1cas, o grau de
desenvolvimento das forzas
produtivas, a estrutu ra de clases, - etc., dannos ..unha idea
exacta, científicq, da súa sitüación económica e social e ·
qúe forzas ternos que estimular para transformalo. .
Galiza ten unha estrutura
resto
de clases diferente
das nacró.ns que constituen o
Estado Español (España, Canárias,-Eusk~di e Pa1sos Cata:
· láns). Abonda con corT)parar
a distribución por sectores ·e.c onómicos da povoación ac- tiva ocupada, a enorme ruralización, a alta taxa de actividade, a baixa industrialización, a. falta de servíeios, etc,, .
para decatarse axiña do abismo existente. Todo -iso apesar de formar parte do mes. mo mercado económi-co, de
termos • mesma cor de pel e
da . proximidad~ territor:ial;
~spectos estes que tanto pa. recen preocupar e tanto fan

ªº

racterísticas específicas das
clases sociais en Galiza, que
como vimos non só son n.J.Jméricas, podemos sacar ·xa
unha primeira conclusión: a
dificuldade que ten un partido de clase para organizar a
sect~-~es if'Tlportant~s da povoac1on.
En números~ hat 200.000
obreiro.s manuajs, cifra que
vai decrecendo nos últimos
anos, de 400.000 asalariados.
Dos primeiros, tres de cada
catro viven no rural e fan traballo agrário a tempo parcial.
Esta situación, a indefinición
do límite entre clases e o srmbiotismo, ten unha importante íncidéncia sobre a ideoloxia. Que é este home (ou muller), 1:m proprietário?, un proletár.io? Entendo que sobretodo, e isto é o que interesa, un
explotado. Un marxinado.
'. Este mesmo esquema podémolo reproducfr para o pequéno comerciante ou o empresário que, por exerñplo,
teña un ·taller.
·
Esta falta de definición do
límite de .clases· sociais (s~ é

1
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Coincido con Bieito Iglesias
X.M. Xarille e Xesus Pena en qu~
a ambigüidade do BNG nos últimos anos ten, iso si, "parasita-,
do'" a sua acruación polftica.
~anteñen-se pr~supo stos ruptu·
. nstas e un alto 1deoloxismo verbal que desconecta da própria
realidade gatega (eses panfletos
ás ve~ tan ideoloxizados e
crípticos ·que non entenderían
nen moitos militantes). Este ruputurismo leva ao BNG, en moitas ocasións, a inventarse un
upaís ideal" que só ten realidade
teór!ca. A realidade é terca e pesada e non sempre vai por onde
n(Ss queremos ou presupoñemos. Podemos insistir en que
certas alternativas (que poden
ser moi carretas, en teoria) son
comprendidas polo povo galego
e a realidade cotiá esta-nos a negare on total firmeza. Acaso a expulsión dos parlamentários do
BNG-PSG foi sent ida como un
agrávio polo povo galego, fóra
de círculos politizados moi reducidos? Por que lago, aa remate,
acúdase ao "Parlamentlño", que
dicides, a xurar a Constitución?
É evidente que isto non é Eus·
kadl (unha visita recente, pola
miña parte, confirma-me que
son dous mundos politicos totalmente diferentes, para ben e
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cavilar a algun~ int~lectuais ..- ·
Pero, ademais, na nosa na-ción non hai unha separación
tan clara entre as camadas
sociais e mesmo o límite entre . estas ten un ha enorme .
imprecisión. Esta indefinición
ocupacioQal fai que, comunmente, un obreiro manual
sexa ao mesmo tempo labre-.
go ou mariscador a tempo
parcial, ou ao revés. Asi
como que nunha mesma familia convivan - xeralmente:
obreiros manuais, empregados, labregos, comerciantes e
pequenos empresários.· lsto
non é casual, obedece ao ca- rácter colo·nial da. nosa sociedade e ao· atraso nas formas
de produció11.
·
Dirase que esté atraso é relativo,· que non comprende a
-· toda a· povoaeión activa ... é
verdade. Mais, abranxe á
maior parte eta povoación
agrária, ási-- como a úri sector
cada vez máis amplo dos ser.vícios e da indústria. Ou
sexa: á maioria da xente que
habita Galiza.
·
Pero, centrándonos nas ca-

para rr
gas ca
rnédio
atrás.

que as podemos considerar
como tais) impón -unha estrutura de frente patriótica (o
BNG) que teña en conta estes
aspectos e particularidades.
Nunha Frente de partidos
quedaria marxinada o 70 ou
80% da sociedade galega.
Compre pois sermos capaces
de· recoller a eses centos de
miles de galegas que sen estar co socialismo, ainda,
como alter.nativa queren desenvolver a economia e a cultura de Galiza. d que Ghama- -...
ríamos nacionalistas .a secas
e m-esmos galeguistas. Que
non · ven ben á URSS, pero
gue non "tragan" aos USA.
Eses paisanos do noso país
que ante todo "son galegos",
ainda que._ lógo dipan que ...
"tamén españóis', porque
non teñen argumentos para
defender a sua identiqade nacional. En fin, todos . aqueles
que·coinciden en moitas cousas con · partido de clase, e
disÚeP.an nalgunhas menos,
pero discrepan.
A estes futuros militantes
só _é posíbel incorporalos á ,
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ara mal) e neste sentido as fu~as cara.adiante converten-se, a
rnédio prazo, en grandes pasos
atrás. Parece que unha das liñas
hoxe asistentes no ~NG, or~a~i, zada xa como partido, vai. por
ese campo; xa terán ocas!ón de
experimentar que _as realidades
concretas. non se mven!.an e as
tácticas a1ll~das do apo10· popular estáll condenadas ao .fracaso
rná.is rotundo.
Evidentemente, non hai posibilidade de cámbio social de
nengún tipo sen que.: o proceso
político que propugnamos sexa
hexemónico no povo através da
via política e democrática. Esta
hexemonia, hoxe, pasa por unha
táctica moi alonxada da que .esta
a defender o BNG (e, ainci' asi,
0 camiño é longo e os result~dos
verán-se a longo prazo, niso estou de acordo con Francisco Rodriguez). Nun pais tan despolitizado e conservador lpor que non
dici-lo?) como Galiza, as solucións tañen que ser atrevidas e
arriscadas, tañen que aproveitar
todas as plataformas que oferece
o sistema (afortalando o sistema
autonómico para, asi, evidenciar
a sua cortedade e esixir, maiores
gfaus de soberania) e, desde
logo, teñen que fuxir de todo
tipo de sectarismos e de ambi- .
güidades (incluindo a defensa da
democracia como un valor en si).
Este tipo de análises son os que,
non momento dado, me levaron
a arredarme do nacionalismo radical do BNG e tomar opcións
políticas diferentes. Penso que o
nacionaHsmo do BNG camiña
cara á grupusculización e o testemuñalismo e o BNG necesita tamén de E;olucións orixinais e
arriscadas neste sentido, solucións que poden supor un abandono de certqs presupostos rupturistas ao precio de salvar o
caudal político e a preséncia nacionalista. Vós apontades várias
medidas concretas de converxéncia nacionalista, un planteamento que xulgo ocixinal e valente (sobretodo, por vir desde
dentro do BNG). A converxéncia
a nível sindica1 e en certos campos de acción -cultural, por
exemplo- son princípios que,
pase o que pase nunca debemos
abandonar.
En todo caso, esta foi unha
contribución ditada desde a amizade e a honestidade polltica e
movida unicamente polo desexo
de comunicar e intercambiar
pontos _d~ vista con dous antigos
compane1ros (hoxe adversários,
pero non inimigos) e amigos
sempre. Saúdos nacionalistas.

loita pala Liberación Nacional
contemplan as suas reivind1caciónes fundamentais
pero tamé n, e non ternos que
esquecelo, se somos capaces
de darlles participación,. persoal na Frente. Dali a necesidad.e de que o BNG teña un
~a r~cter asambleário e de afih.ación individual~ o·que non
" eg.a as representacións co1ect1vas.
s~ s~

Praza de Abastos de Santyiago, 1942. Arquitecto: Vagueiro.

~

Ex~mplo d~ -,,~eorr~J!lánico compost~lán"
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arquitectura .galega e a ·guerra Civil

A Guerra Civil de_1936-39 viria
de provocar unha crise en todos os ordes da vida do país.
Crise materializada nunha forte
recesión _económica, política,
demográfica e fundamental.mente ideolóxica.
A arquitectura como actividade humana na que ademais
de coñecimeotos tecnolóxicos
conxúgase un.ha forte carga
ideolóxica, non pudo ficar allea
a esta crise xeral, véndase dobreniente determinada: pola
escasez de materiais (basicamente aceiro e cemento, empregados
masivamente
na
construción de embalses) e
pola imposición duns modelos
arquitectónicos inspirados na
iconografia escurialense, con
fortes reminiscéncias neonazis
que, en palabras do arquitecto
galego Palacios; nacionalcatólico empede!nido, pronunci.adas
en 1940 na comemoración do
11 Centenário de Juan de Villanueva... umodelos que , van
contra el cubismo sovietizante, ·
abismal negación que ha hecho tabla rasa del arte arquitectónico ... "
As orixes da moderna arquitectura gat~ga ha1 que buscalas
no relativamente fürte crecimento que experimentaron as
cidades galegas a prlncípios de
século, especialmente as cos:
teiras, por mor do florecimento
da burguesia comarcal e o
afortalamento da clase social
funcionarial. Simultaneamente,
nos portas de Vigo e A Coruña
atracaban os barcos-correo en
rota entre Europa e América,
barcos nos que por unha banda viñan ideas e gostos europeus e por outra retornaban os
emigrantes enriquecidos, anceiosos de investir na sua terra.
Este cúmulo de circunstáncias favorecen que en Galiza
tanto nas cidades coma no ru~
ral se construisen e proxectasen durante os.trihta primeiros
anos do século magníficas
obras Modernistas e Expresionistas e, posteriormente, na dé·cada- dos trinta Racionalistas,
cun nivel de calidade do deseño comparábel ao das mellares
obras realizadas en Paris, Viena, Bruxelas ou Barcelona.
Arquitectos modernistas daqueles anos foron, entre outros: Ciórraga, Galán, Leoncio
aescansa... Homes hoxe case
que des_coñecidos e con parte
da sua obra vilmente esquilmada. Homes que souberon, conxugando os · valores tradicionais do pasado cos máis van-gardistas do seu tempo, enriquecer a cultura arquitectónica
galega.
Mención especial r:nerece
González Villar, arquitecto que

Ainda próximas as datas n~s que se come.mora o 50
aniversário d~ sublevación militar do 36 o noso
colaborador Plácido Lizancos comenta a {nfluéncia
dest~s a_conteciment~:>-s políti~os sobre a arquitectura.
Influencias qu_e considera evidentes ainda que pouco
·
. s~ tena talado delas. O autor analiza .
comparativamente o que se fixo ante~ e o posterior á
guerra.-

.....;:·········

Casa Caramés. Arquitecto: Xosé Carid_ad.

evofueionaria desde o neogóii.co da lgrexa dos Xesuitas de A
Coruña até o modernismo ·de
La Terraza pasando· ·polo seuecléctico Concello tamén en A . . .
Coruña.
Na década dos trinta traballaba en Galiza outro ·grupo de
notábeis arquitectos. Eles eran
Peregrín _Estellés, Cominges,
Rey Pe.d reira, Antonio Tenreiro,
Genaro de la Fuente, etc. Arquitectos que proxectaron as
suas obras seguindo os preceptos racionalistas Bau'hasianos. A Biblioteca Municipal de
A Coruña, o conxunto de vivendas da manee direita da rua de
Pardo Bazán en A Coruña o
Hospital Pimentel en ·Lugo,' as
casas Cervigón e Caramés en
Oleiros son algunhas das mais
sobrariceiros realizacións deste
período.
. A guerra d~ 1936 e o posterior trunfo do bando fascista .
provocaria a disoludón deste
notábel e ainda nascente movimento (paralelamente ' Hitler·
acababa coa Bauhaus e Musso- .
lini desterraba aos seus artistas
adiantados)
experimentando
entón a producióo arquitectón.ica u~ aprecíabel descenso ·de

Ol~iros

1935

calidade.
íres son as razóns desta decadéncia:
-a iniposidón duns mode~
ios oficiais de arquitectura baseados- na grande monumenfalizacign do · lmpério l:spañol
dos Austrias, do clasicismo Es:..
curialense e, en Galiza; admi!ind<? a ''.variedade regional"
inspirada no barroco do século
dezaoito.
-a escasez -de material de
construción, fundamentalmente . ferro e cemento, empregados masivamente na constru..'
ción de encaros.
-a inabilitación a numerosos profisioriais, que non cheg·arán a exiliarse, para que
exercesen a sua profisión por
"desafectos al régimen".
Estas tres circustáncias, xunt~ ao exa,c~rbado espírito nacional catollco que se vivia por
esas datas -que . levaría a.
Franco a emprender a reconstrución· de ·todas . as igrexas,
templos e mosteiros derruba-..
dos durante a "cruzada" e a erguer ·outros ·novos, especialmente seminários, que acolleran ás múltiples vocacións que
aqueles. anos ae fame despertaron na mocidade ..-: (ln'(estí-

. En poucas palabras, que
non debemos reivindicar a
estrutura nen á. política do
~~~·A que hoxe é tan válida.
ª m<?1 curtida e probada
~or mo1tos . anos de prática .
.n todo caso, compre· correx.i r erras de métodos de traballo trabucados, dotarse de
estr~tura-, dar máis capacidad.~ª direqción, dar contesta~
ci ,n·. todos e ,cada un dos
m4Jtiples P~~blemas que ten
ª nosa nac1on, etc ... · Pontos
est~s que, ou meu entender
gebiar:i ~ero centrq do debaté
n:1.prox1ma Asamblea Nacio-

ª

A lerraza .. (A Coru~a). Anos ~o·. Arquite_c to: Gonzá,ez \tillar. Recén sofreu unha .dubidosa restaur~ción

ronse .entre 1939 e 1959 trinta
-e un mil millón's de pesetas [de
1959] en ·"construir por la causa .de Dios" - .xustifican que
este período fose o máis estéril
na história da arquitectura gálega e mesmo tamén da espa·
ñola.
Exemplos . de , construcións
heobarrocas (e de falta de respei!o polo estilo copiado e polo
me10 no que se contruia) son o
Mercado de Abastos-, o edificio do Banco de España e o Conxunto do Campus universitário
todas elas en Santíago, o tem~
plo de A Vera Cruz en o Carballiño, o Teatro Colón e o Hotel
Finisterre en A Coruña. Arquitectos responsábeis: Genaro
de ~a- Fuente, Palacios, Vaque:- ro, etc.
Poucos arquitectqs ousaron
neses escuras anos vulnerar os
modelos oficiais. Rey Pedreira
foi. o primeiro deles, construindo a fimiis dos 40 o Estádio de
Riazor, hoxe desaparecido
·óbra na que nova mente volve~ ·
aso,mar o racionalismo en Galiza, ainda que agachado baixo
u·ñ disfraza monumentalolide:
~es~a obra usouse por primeira vez en GaUza o formigón visto.
·
En 1953 prodúcese un feito
decisivo . para o réxime fran-·
quista, o estabelecimento de
· relacións - diplomáticas · cos
USA É a partir desta cando os
modelos imperiais -españois
v~n _ir cedendo .frente á prepotenc1c:i ~os modelos imperiais
~mene.anos en todos os eidos .
da vida. O arql1itectónico seria ·
un deles. - O cópiar descarado
destes novos modelos vaise ir producinco paralelamente coa
perda ·de determinados ritos e
. costumes fa-scistoides como
por exemplb ,o de cantar o
c~fa-al-sol nas inatiguracións
de edificios,-etc.
A mediados da década dos
cincuenta chegar.ian a Galiza os xóvenes ar-q uiteétos Bar Boo e
Albalat traendo con eles unha
bagaxe ideolóxica anovadora
. froito do seu contacto en Ma~
drid coa vangarda "permitida,
renascendo asi o radonalismo
galego. Posteriormente a mercantilización da produción arCi.~itectónica. - xunto coa irrupc1.on en escena de numerosos
profesi.ona~s sen · escr:upulos
nen cultura teórica levaria á ar.quitectura· gal~a ao marasmo
a.ctual. A criacioh· nos anos se- tenta dunha Escola. de .Arquit~ctura en ·A Coruña pode servir de base a. un cámbio, mais
ainda .hoxe iso é só unha posibilidade.
PLACIDO llZANCOS MORA
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.-Cales foron as causas últimas da ruptura de Coalición Galega? .-Teria que circunscreber a
cuestión a feitos moi . concretos
que se produciron ultimamente;
pero o que pasa é que a crise de
Coalición Galega vense arrastrando desde hai moito tempo.
.-Eu preguntáballe máis polas
razóns que están detrás.. destes
feitos de todos coñecidos.
·
Si, realme,nte hai duas ordes
·de causa .para penetrar na crise
de CG. Por unha parte factores
externos: . neste país . existe un
sistema bipartidista e hai moitísimo interés en mantero actual rep-arto de poder entre AP e PSOE.
Non poderia desconectar as crise
que estan a producir en partidos
nacionalistas de ·ámbito centrista
cómo o PNV e CG de factores externos. Ternos unha experiéncia
cumprida xa pota n·osa banda de
todo este proceso. A "crise Víctor
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Enriba da mesa está o libro "Los Conjurados" de Bor- reuhións maratorianas até últimas horas da noite, das
ges. Detrás da sua ·silla, penduradas dunha foto de A
asambleas do partido, da · elaboración das emendas
Cor.uña, colgan duas piñas de ameneiro: Nunha estan- aso presupostos,· qüédalle ben. Dalle un ha imaxe de
teria · médio va.cia hai outra piña. Esta é grande, de .cumpridor, do bo rapaz. que dirian as nosas nais e
pino; totalmente aberta ainda que· na base parece _que avoas. Esa mensaxe de "cumpridor" foi a que lle acase-negan a separar as esquirlas. Estamos no despacho rreou ~oitos votos nas autonómicas. despois de que,
de Pablo González Marif-las, can.didato á presidéncia surpres1vamente e logo de abortar diversas conxuras ,
da Xunta de ~Galiza pofos coagas e, hoxe, l.íder dun fose nomeado candidQto. O seu poder de convicción
dos sectores, o progresista, nos que fendeu o partido. está acentuado polos seus ollas lixeiramente rebouVéselle estresado, xoga éo bolígrafo, mira o seu reló- . chados e polo rictus do seu beizo inferior, que lle conxio Orient, de óuro, no que ten colocada unha bandei- fire un sorriso permanente. Fala das ideas e da forza
ra galega e contesta querendo convenc~r: cos suas pa- de convicción ·que teñen~ pensa, entre outras cousas
labras. O reflexo dun certo cansáncio, sen dúbida pro- que estas son capaces de cambiar a calquera.
'
duto dos últimos· acontecimientos partidários, das

·GonzáleZ ·Mariñas
""

riit~·¡~~~:~1~~Ylie~~::!~ii En C.G. hai qüen ten urxéncia de poder para tratar
11

nacionalistas que estexan trastocando ese sistema de distribución ·do poder político.
Logo hai factores internos. É
evidente que Coalición Galega
era síntese de bastantes cousas,
·entre elas de formacións políticas, pero sobre todo de duas ma- . greso que se aprobaron no éonneiras de ent!3nder a política;
greso de Vigo. Cunha. militáncia
unha síntese do Partido Galeactiva e con conciéncia da sobeguista, con toda a sua resonancia
rania do próprio partido, sen sahistórica, con todo o seu. idealiscar que se poda facer pactos con
mo e a sua ideoloxización, o seu
outl'as forzas políticas. lsto saiu
compromiso histórico con Galiza
no tema de Roca. Todos sabee, outra, un xeito máis pragmáti- . mos que ho_ubo un momento en
·
co de .entender a política.
que este señor tratou de condi.-Postas asi as causas, e viscionar a soberanía política do
tas .as diferénciás, a ruptura era
no~o .partido sobardando os pacprevisíbel, non?
tos que tíñamos con el. . Houbo
.-Nós sentímonos orgullosos
que dicirlle, QOr aí non .. Non só
no seu momento de conseguir
por sobérbia política ou defens¡;i
por primeira vez na história de
da nasa soberanía, senón porque
Galiza a fusión d~sas duas conia en contra da própia confianza
ceici.ón's que dalgun xeito podian
que os galegas puderan deposigarantir a viabilidade e a.eficácia
tar na nosa qferta.
dun proxecto pol_ítico interclasisEsas duas conceicións están aí
ta galega. Estéf era a nosa idea.
'e maniféstanse, por exemplo,
Parec~nos que ~edendo uns e
cando agora se pede por un secoutros se poderia conseguir. E-·
tor enorme do partido un congrecreo que o conseguimos~ Supeso con listas abertas -non se
ramos a "crise Vítor Moro", sutrata dun congreso asambleário,
perouse a "crise Vitorino" e suque parece ,que ten .certas con noperpuse, dif_icilmer:ite, p~ro supetacións pexorativas-. lso non se
rouse, a "cnse da investidura',· a
aceita por un setor que, penso
agora estamos nunha profundísima crise que ainda non rematou,
eu, están- en contra da história,
contra da actualización das estrupero que é tan fonda porque
turas . pofíticas e económicas
eses clous entendimentos da po· onde o povo poda manife"sta·r a
lítica chegaron a un extremo de
contraposición tremenda. Esta , sua opiniórt en· !iberdade e non.
por outros condicionamentos
contraposición dase dentro. .do
que todos· sabemos que existen.
partido cando hai" que tomar deA p<;>lítica non é unha cousa evacisións congresuais sobre a própria organización e sobre a .dtrec- · nxélica, pero compre modernizar, evidentemente, esas estrutución política. . ·
.
ras, facer .política doutro xeito.
· .-Insisto. Co xeito que tiñari
11
- de facer política moitas destas
·
persoas, Diaz ~ .Fuentes, Regal"
Vázquez p.o r pór alguns exemplos que coñezo -ben, non se al- biscaba este final...? · .
Eu tiña, sigo tendo, fe na idea
· galeguista, _que é moi· forte, que
-; prende na alma. · Non vou pór
agora exemplps de persoas as
que arrai9ou esa convicción.
Houbo mo1tas éxitos ainda que
tamén existan fracasos, por máis
.-A que obedecen eses comque, teño que dicer, que' a briportamentos~Detrás están motillantez da idea fose indubidábel.
vos persoais ou hainos tamén
A validez ou non dunhas premieconómicos?
sas _políticas non se miden nos
_,.:__Para min as diferéncias eslaboratórios senón na confrontatriban en que hai duas formas de
ción eleitoral. Mentres se mantientender o c0mpromiso político
vo a síntese, por máis que se pucon Galiza e tamén a pfópria
dese pensar que a convicción gaconstrución do partido.
·
leguista de moitas persoas non
Ha·i unha tend~ncia que quer
fose moi fónda, tivenios certo
contruir o partido cor(lo mero aréxito eleitoral.
,
tilúxio eleitoral, sen unha verda.-Secadra a. búsqueda desa
deira organización de mllitáncia,
formula-éxito foi o que levou á ·
, sen comités con xente afiliada.
·maioria a CG.
· Buscan . un poder pronto ~ f~cil,
. :-Non teño po~ ·que descalifipolo que. teñen unha P.roct1v1hdacar as intencións. ~ o comportade a aceitar compromisos e pacniento político posterior o que
tos con outras forzás políticas
demostrará quen desta xente
non nacionalistas que poden
está disposta a consolidar o nadesnaturalizar a idea galeguista.
cionalismo· moderado e de proTamén hai razóns .económicas
greso en Gal iza. e quen sucumb~
e urxéncias e.le imediato poder
aos halagos dp poder, aos carpara manter determinadas estrugos, ás cousas fáceis, a desgaleturas políticas ·s0ciais e económiguizar a oferta política. Non vai ·
cas un pouco caducadas. Estou
hal;>er que esperar .moito .t empo
talando desa estrutura de Ouren ~
para ollar os pasos que se quese que quedou na terceira parte
ren dar neste senso.
dos votos desde· 1977 e que trata
-:-Vostede .pensa que · aqui
de manterse en vez de modernipode haber un partido nacionazarse, democratizarse e ideoloxilista de direitas, que hai unha
zarse.
burguesia que poda apoiar o proOutra tendencia -non falo de
xecto, uns intereses económicos
protagonistas, oncte están· uns
que vexan esa necesidade?.
outros; non me paria a facer ma.• .-Cando ao nacionalismo lle
'niqueísmo; dun lado os bons e
aplicas sistematicamente a diado outr<;> os maos- que quer a
.lectica esquerda-direitas, humilfidelidade aos princípios d~se nademente, penso que, se trabuca
_cionalismo mod·e rado e de proun pouco a .cousa. Pers?ª.'.":1~':11!.

de rílanter estn.-!cturas políticas e económicas caducas"

Non

va1 haber que . espe.rar
m·ó ito' ·p·ara saber
quen sucumbe ao
' poder, aos cargos''

e

11H

cluir tanto os radicalismos de di reitas como de esquerdas.
.-Consumada a ruptura, que
. partido queren facer? Seguiran
co espírito de CG? Reformularán
alguns princípios e proxectos
tácticos?
.-No aspecto ideolóxico creo
que non hai que retocar case
nada . Está claro que este partido
non nasceu para ser un apéndice
da direita. Do que si está necesitado é dunha remodelación estratéxica dado -que a meirande
parte dos problemas que se derivar-en para CG foron consecuéncia. da estratéxia política. Todas
aquelas ambigüedades que o
partido demostrou no proceso de
investidura fixeron moito dano,
pois a xente chegou a non saber
que posición ideolóxica tiña CG,
cando isa estaba moi claro, apa. recendo confuso por unha má
estratéxia e unhas más tácticas.
.-Para seguir a andaina política, os "progresistas" van intentar quedarse coas siglas de CG?
Teñen P.ensado algun nome para
sustitmlas diante. da enventualidade de non poder seguir con
elas? Intentarán resucitar o PG?

ai moitísimo interés en tratar de mantero actual ·reparto de po·der entre AP e o .
:PSOE. lsto e o ser
CG a síntese d~
bastantes · causas
foron a ca,usa da
ruptura''

Existe un proceso aberto dentro de Coalición Galega de discu. sión da legalidade dunha . série
de decisións. Hai uns recursos no
partido non resaltos e un plantexámento de recurso xudicial con
petición de suspensión de utilización de siglas por ninguén até
que se clarexe se hai ou non utilización ilegal desde o consello do
18 de Xullo. A nulidade deste
consello levaria á nulidade da
xestora e dos feítos tedas desenrolados por ela posteriormente,
incluso da convocatória do congreso.

ñamos. Trab allámos con ideas
cunha boa campaña, e deu un re~
sultado de máis de 50 mil votos
nesta província . Podo estar trabucado, pero penso qu e os países se moven palas ideas e pola
convicción da xente. Eu sempre
farei a pol ítica así. Nunca coñecín
outra forma de facer política.
Falando de ideas. Non pode cho·
car un pouco o "repentino" gafe·
guismo de moita xente de CG,
mesmamente vostede?
Polo que a min afecta no n teño
que facer un panexírico gal eguista. Son dunha família galeg uista
de sempre á que non teño por
que citar pois penso qu e son
bastante coñec1dos polo seu
compromiso galeguista. lncorpórome á política e deixo a Madrid
e á sua universidade, precisamente, por vir a Galiza, incorporándome ao Partido Galega lndependente.
Vostede pode comprobar que
naqueles princípios, sen existir
nen o Estatuto nen a Constitución, defendianse pontos pare·
llos aos que hoxe defende CG .
Logo apadriñei aqueles pri ncípios, estes, na UCD, até que vin
que era imposíbel. Resucitamos
o PGI, integrándome logo con el
en CG. PoJo tanto non teño nengunha conciéncia de ter cambiado de sentimento, si dunha experiéncia política que me di que
desde un centrismo desgaleguizado non se pode facer nacionalismo.
Cal é a sua opínion dos chama·
dos "galeguistas históric;os", alguns dos cales tiveron certo pa·
pel na constitución de CG?
.
Houbo aquel intento de Realldade Galega que por si só non
tiña que ser mao, pois o ga le·
guismo tiña que veicularse dal·
gun xeito, podía ter un certo sen-

Cando o que está en disputa é
a fidelidade aos princípios de CG
(as bases non queren que se desfaga Coalición Galega, segundo
podemos. tomprobar nas múlti11E
ples asambleas que estamos tacendo por Galiza) é 'mot difícil
que eu poda respostar se irnos
ou non facer outro partido político e menos como se vai chamar.
lso será realmente un proceso de
ente.ndo que o" nacionalismo non
bases -o que diga o que hai que
pode ser de clase. Se o que xulfJa
facer, ·esperando ademais a resoa xente nun proxecto nacionalislución do recurso apresentado
ta é a defensa da sua pátria, da
no seu momento. O que si pode ..-t ido desde a órbita cultural; pero
sua liberdade como povo, un
hai un momento en que existe
anticipar é que 'o mantimento
povo nunca -é unha clase, senón
un marco político onde se pode
desta situación por moito tempo
unha totalidade; nese sentido enexercer o galeguismo, p_ol<? que
pode chegar a esfarelar as bases
tendo que un partido nacionalisé necesario xa un galegu1smo de
ta ten que ter una! definición in- , do. partido, os representantes
compromiso político. Cando xurnos concellos. Tentarei percorrer
terclasista. Eu nunca pensei en
de ·'Rega" discrepei ausolutatoda Galiza para mantero espíriconstruir un partido nacionalista
mente daquel plantexame~to
to de CG, para que a nosq xente
de direitas, senón un partido inque me parecia que non er~ s_1nterclasista cun cláro sentido de· non se sinta desamparada e saiceiro, hai que tildalo ·d~ µcron1co
ba que pase o que pase, co9 forprogreso e asi está ·nos ncisos
naquel momento P?l~t1co. Demula xurídica que sexa, _poderá ir
princípios ideolóxi_cos.
mónsfrouse lago na ultima etapa
.._ás éleiciá'ns municipais amparade UCD co reparto e copo de ppProbabelmente o compromiso
da polos princípios ideolóxicos
der, con aquela tese de Ramon
da burguesia cun proxect~ riaciode CG. ·. Piñeiro que viña do Congreso ~e
nal.ista non s~ produc1u; por
Se o abandonan eses intereses
Poio e que dicia que o. galegu1?máis· que ' o modelo do naso naeconómicos que habia detrás, se
mo non tiña sentido, que hab1a
cionalismo nón ten que ser, por
se marchan os caciques que tique impr.egnar. a todos dese ~en- .
forza; o ·m esmo qut=t .o catalán . ~
ñan dentro,. que eran os ,que capt1mento. lso fo1 un grand.e: .. f1xosociedade de hoxe e doutro xe1taban un gran número de votos,
lle moito dano ao galeguismo, xa
to. Podemos neces1ta(o concuro futuro a curto prazo non se ,lles
fora de dereita, xa fose de esso da burguesia, pero tamén 9
presenta un pouco negro?
querda. Foi unha co_bertura que
concurso de xente que · non e
Penso que todo o contrário.
frustrou o que podena callar nun
dese .extracto. Non hai que de- · Teño moita fe nas ideas. Cando
.
tender só os intereses dos burfumos ·ás eleicións aútonómicas, · gran partido galega. .
Si, entraron todos en p@rtidos
gueses nen dos traballadores de
aqui ,na Coru"ña non traballámos
a pé', polo que haberia que_excos sistemas caciquis; non os tí- · estatais e ª'!emeteron contr" o

staremos
nas
municipais
baixo os princípios
ideol.óxicos de CG"
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nacionalismo ...
Claro, metéronse non só no
PSOE senón tamén no reitorMo,
na Presidéncia do Goberno, en
AP, (como é notório), na Presidéncia do Parlamento, ou na Delegación do Goberno. Aí hai un
fario m~ntal: _non se pode dicer
que, como nos somos gale~os,
ao chegar a un proxecto pol1tico
e::;te xa se volve galeguista. Racionalmente non se ten en pé. O
q~~ se intenta con iso é imposi.b1l1tar o galeguismo organizado.
Voltemos á actualidade, ou
mellor dito, falernos do futuro.
Que farán vostedes se 9s presupostos non· son aprobados, coa
cooseguinte caída de Albor? ·
E_ unha hipótese imposíbel. Prime1ro non seria razoábel pois
trátase duns presupostos absolutamente impresentábeis, iso si,
pero que están gastados nun 80
por cento, polo que a discusión
política se ten que dar no 87. En
'segundo lugar porque realmente
a. situación política española e
galega non permite albiscar u,nha
solución. Se xa era realmente difícil a hiJ?,ótese do "goberno de
. progreso , neste momento, c9a
•• •

IÍO s

galeguistas históricós o que fixeron foi frustrar ·a
medre do galeguismo organizado''.

•

situación actual de Coalición Galega, ainda é máis improbábel e
non hai 'outras formulacións claras dunha maiori'a que permitise
o goberno estábel que Galiza necesita.
Pero aí está a emenda á totalidade dos seus antigos compañeiros ...
Esa é unha hi~tória aquelárrica.
Non · me explicaron moi ben por
que o señor García Agudín di
que perdin a confianza ao presentar a emenda á totalidade
cumprindo o mandato unánime
do grupo e agora saen con esta.
Penso que esa emenda é unha
mera cu.estión de maquillaxe.
Por outra banda a maioria na
•

'

~

•

t •

.'

•

~

cámara é tan exígua que chega
con que dous deputados se poñan enfermos. O que pasa é que
esa non é política aberta, sincet~ra; pero as solucións parece que
son fáceis a non ser que se producisen outros -acontecimentos "
anticir,ados de reconstrución
"diso' que .soa por aí' e do que
non teño nengunha información.
Evidentemente neste país está
ocorrendo · algo, xestando al90
que opor na dinámica bipartidtsta aos socialistas.
·
· O PSOE podia ser un dos inte~
resados en que non se producise
esa recomposición, en salvar a
Albor. As conversas están aí.
A min non me estrañaria nada.
Vivo en A Coruña, son deputado
desde hai cinco anos e non fun
convidado a nengun acto do
Axuntamento. -Realmente a política de coabitación indecorosa de
AP e PSOE no Axuntamento de
A Coruña, teme acostumado
pero cústame crer que isto se extrapole á Xunta, ainda que non
seria moi raro tampouco, non seria sur.presa.
ALFONSO EY~E

DANIEL CAMBEIRO
.

.

ebo confesar (e confeso) que traballo me levou redactar estas H- ·
ñas. Polo menos, moito máis
que o habitual. .Se os leitor..es
· desocupados , mo permiten,
explicarei-lles porqué.
Verán; nos tempos que corren, de ecléctica modemidade, un xa estaba afeito a aceitar, a dar como sinal inequívoco, demiúrxico e metafísico a un tempo, que son a quirománcia, · o neoliberalismo
económico, os · mvltimédias
universitários de verán, os
signos do Zodíaco e as tribuJacións das duas lsabeles que
en España pode habeG os
oráculos, santuários, profetas
e mediadores entre o ser humano, peatón sen opinión e
a divinidade, sexa esta en Pirulicolo,r óu no máis próximo,
pero non por iso menos milagreiro, Pichelcolor made in
Compostela.
Abrumado, .
abra1ado por semellante sualqunhas operacións matecesión, ha1 tempo que un deimaticas, pero iso é causa prexara no bau das lembranzas
informática e non nos irnos
os tratados de fe e de moral,
deter aqui). Pois ben; ouh
as semióticas e as -ecuacións
maravilla de maravillas! A
sobre o vjxésimo grau· da esmestra-protagonista dirixe-se
crita e ainda as teorias sobre
entóri aos seus alunas en ...
a unidimensionalidade do
galega! (prémio!) mentres un
unidimensional
espectador
vago farrapo do retrato dun
da unidimensional televi·sión,
xeneral de pernas pequechas
ou o que sexa.
e algo carranchudo domina a
Pois bén; na cóntemplaescena.
ción diária, imediata da TeleAí estaba a mensaxe! A
nxebre un atopa que o munproxecéión dun filme onde as
do ainda pode ser diferente,
. que o soño da década prodi- · letras ep castellano son apenas a referéncia, o pasado. O
xiosa e adxacentes, que as reque _interesa é, ben polo con-.
lacións significante-significatrário, a atitude dá mestra
do, a ventade moral, o desaque fala en_ galego cos sel.is
. fio ao estabelecido e, en resudiscípulos. E dicer; asistimos
midas contas, a congratulaá volta do revés da história.
ción coa história, a ·demostraSe nun pasado glorioso esa
ción da dinámica do ben remestfa se dirixia aos seus
gulado o mundo teñen plena
alunas en castellano, con ·levixéncia e valor.
.
tras de fondo enceradil en
Verán: apertaba con postidéntico idioma, e os· alunas moderno desdén eu o televise dirixian a esa mestra en
sor último modelo pasando
... no que podian, agora ése
de colónias a desodorantes e
pasado é negado p9r obra e
'de desodorantes a colónias
(co. home· de Colón no médio) . grácia da habilidosísima dobraxe. A proxección da pelícando ca in na canta. En absocula, toda a exposición de filluto podia eu seguir considemes de "Galic1a no cine" co, rando que ese maravilloso
bra asi significado. Non señoprograma
dos
mércores,
res, non~ oon é ese espazo da
"Galiciano cine", respondia a
Telenxebre unha folclorada,
un intento por · conectar co
unha sesión de ·masoquismo
gosto empanadil, de viño
choco e sa1as de colorins que-· ou sequer a exposición didáctico-doutrinal das teorías gasé supó#n próprio do paisano
leguistas de ·D. Manuel Fraga
galego (como explican os
e o Dr. Albor. Todb o contramellares
teorizadores
da
rio, "Galicia ño cine" é un
nosa identidade cultur(JI) sep~ograma terribelmente subnón, antes ben e polo contrário estaba eu asistindo a unha . versivo · que pretende memanobra dirixida por: un suti- - diante a hábil proxección dos
filmes, convenientemente dolísimo ense.ñ o, por un sapientísimo e ao tempo subversivo . brados, indicar~no·s que hoxe
mudamos a história, que os
cerebro que con este pretexto
pueril da comunicación de · tempos son chegados e as letras en castellano no enceramasas, ·a elevación da audo, detrás ·do discurso galega
diéncia e outras futilidades
dos protagonistas non son
. estaba -e está- en realidasenón un canto aos novos
de pretendendo aquilo de potempos que corren. Ollando
líticos e pensadores, intelecpara atras sen ira somos
tuais e artistas nunca deron
quer'I, ·pols, de comprender a
conseguido: avivar a connosa . história, de· entender
ciéncia popular, obter un re9ue ese pasado castellano de
xeitamento paulatino e derra'El jardín de mi casa es herdeiro do público desta comu'n idade autónoma por formas moso" é transformábel, dinamizábel e convertíbel en ·
culturais de vaga résonáncia
mensaxe normalizadora do
a ferrobus e tortilla de patagal~~º nos meios de comuni- /
cas.
cacton.
A clave estaba a·li diante.
Os leitores perd0arán seFoi apenas uns· segundos rnellante perorata pero é que
minutos talvez?- de celuíoide. Proxectaban "Máis alá do . non caibo en min mesmo de
~ozo. E eu que penaba que
rio Miño" (título de difícil xus· Gaíicia no cine" estaba diritificación, dito sexa de paso,
xida polo ouro de VilalbaL
_por:que non habia nerigun luQue parvo! Grácias á escenasista camuflado nen sequer
da mestra comprendo b~n o
na rapa das bestas, pero enespírito reivindicativo da Tefin) cando dei coa chave até
lenxebre. Oxalá os leitores o
entón oculta. Deixen-me que
lles explique. Nun mómento · comprendan tamén e se decaten qu~ a dobraxe de fildeterminado, un dos protames como :A casa da Troia",
gonistas, un neno, fillo do
"Botón de Ancora" e etc. son
paisano-chico acode á escola
en rea.lidade unha arma cac:mde a . mestra-suburbana(regada de futuro; de futuro
médiorural-chica ensina a
cheo de alboradas e cintileos.
sua leición. 'Detrás da mestra
Porque se non for asi, se de
ve-se un encerado art-déco
verdade a explic(lcioón -é ouonde aparece escrito en idiotra haberia que lle mudar o tíma inconfundíbel e plenamente normalizado: "El jar- .tulo ao programa. Seria, mellar, daquela:_ "Galicia Non
dín de mi casa es hermoso"
Cine". Pero iso é pensar mal.
(Debaixo do rótulo aparecían
T
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tribuna·

Prim9ir·
o..
·de Setembro,
.

gua'~) para coa 'Pátrra de San-·
dino. Gorno sólidários somos
con Nelson Mandela,
o·primeiro de Setembro cele.:. tamén
cos sir:i~icalistas presos, co
brames a Xornada Internaciopovo sudafricano q1.,1e intensinal de Acción Sindical pola
fica a sua coraxosa loita conPaz e· o Desarme. Desenróla- - tra·
o apartheid, Q ,mais vil· e
se nesta ócasión nun contexinumano de . todos os sisteto de efemérides ex~epcional.
mas, que existe e sobrevive
Ademais de ser 1986 o Ano
xenerpso respaldo. do
Internacional da Paz, segun- · co
"mundo civilizado'. A mesdo declarou a ONU, co·memo- · ma
Sudáfrica que nega a inramos no corrente o Centenádependéncia de Namíbia {O
rio do Primeiro de Maio, e xa
4.10.69 é a data límite fixada
está pró?Cima a apertura-do XI
. pola DNU · para- que esta· se
Congreso Sindical Mundial.
verificase); que a9rede a An"'
Un marco .único que concede
gola e Mozamb1ql1e, pésie ,
un esp~cial relevo á celebraaos acordes dé N'Komati e
ción deste ano. Un ano rico
Lusaka, cuxa ignoráncia conen acontecimentos, proposverteuse en política de e.statas e iniciativas te.ndentes a
do, tal como o indican os dor_ed~cir en xeral o perigo de.cumentos de <3orongoza. A
guerra e íl fomentar o entensolidariedade tamén para ·con
dimento e a colaboración, a
todos o.s povos ··que loitan
confianza.r como componenpola liberdade, por recuperar
tes insustituíbeis das rela- .
a sua soberanía plena, por secións entre os Estados.
ren donos do seu destino. · .
Unha concisa oll~da ao
Aos traballadores galegos
norama internacional irid1canon nos é indiferente-tal estanos a existéncia oe duas posi- · do
de causas·. Como non .nos ,
cións claramente diferenciaé tampouco que no mesmo.
das e · encontradas. Frénte a
mundo e. r)iinuto en · que se
unha política militarista, progastan máis de dQus millóns
pugnada e levada á pratica
de .dólares. en armas, 30 ne· poro goberno nórdeamericanes morren de fame ou enferno e seguida polos países ca.midad_e; máis de 40,000 por
p·italistas máis de.senrolados,
dia; 14 mill_
óns por ano, contique profundiza ·a sua crise e
nuando . a agravarse este
distrai inutilmente ihxentes ·
monstruoso · hocausto. Como
recursos económicos, agrava
non nos son tanípouco as esia tensión no mundo e ameaxéncias -e condicións do FMI
za con levamos a unha catáspara o pago da débeda extertrofe nuclear, nunca se albisna que condena á ·miséria e
cou con· tanta nitidez, · meriaó atraso aos ·países en vias
·diana, ó esforzo que o Goberde desenrolo, empobrecidos ·
. no soviético e os demais países socialistas están a desen- · por un sistema vampiresco e
despiadado. Ou . o reforza·rolar para reducir a confron._
.. tación, situala en áreas me- · . mento da explotación -que
leva consigo o ~esenvolvi-. ·
· nos p~ri·gosas e afirmar a ne-mento das sociedades transc~~idade da coexisténcia panacionais. PQrque sabemos
c1f1ca entre os Estádos de diferente réxime sociaf. Velai os · que a mellara das' nosas· condicións coneretas de vida e
feítos: ás -propostas soviétide tr.aballo só será po&íbel na
cas de eliminación total das
medida en que se lle poña .
armas nucleares en· todo o
freo~ esta loucura. Porque ·se ·
mundo ·nos próximos quince
un billón de dólares investido
anos e deica o fin de século,
en gastos militares poderia
responde a Administración
xerar 75.510 postas de trabanorteamericana co acelerallo, e~ .transportes cplectivos,
mento do programa IDE; ás
·xerana 92.071, na . ·construprórrogas .da suspensión das
·ción,. 100.072, na saúde públi.:
probas nucleares, contéstaseca,. 138.939, · no ensino,
lle coa negativa· máis absolu187.299. Poréfue, en definitita a adoptar idéntica medida,
.-ou. o incremento da -produ- -va, detrás das privatizacións,
da perda do poder adquisiti-·
ción de armas químicas, ou a
vo, do ataque a conquistas
ameaza de non respeitar os
sociais irrenunciábeis, do deacordes Salt 11, etc. Obstácu~emprego, etc. atopamos o
los e incoñvertientes que han
incremento constante dos
pesar 1 sen dúbida na ainda
gastos militares, a intensificanon confirmada cimeira Reación. da Cé}rreira de armamen. gan-Gorbachov e que han ditos.
ficultar o logro de acordes
concretos.
Por iso os traballádores for-

pa-

, Pero· a confrontación non - mcmios parte-Ob)(ectiv~mente.
só atiflxe ás relacións USAdo m.ov1ment~ mund!al pola
URRS,; Vai moito mais' alá: . paz e o desarme. Por IS'? ~~u
Numerosos conflitos xerados , ~amos e respa!~amo~ m1c1apola rebelión dos póvos cont1vas como a dos ~e.um_dos.~n
tr:a a explotación, a represión
lxtapa n~ su~ re1vmd1cac1on
selvaxe, para ~seguracse un
do cese 1med1ato. das probas
futuro·de paz ~ prosperidade,
nucleares e demat::; propost~s
son apresentaaos pola Admitend~,ntes a prop1c1ar a d1s- .
·nistración Reagan e os· seus
tens10.n no r:nundo. E desenmais directos aliados como . . volvemos, ~os tamé~ proxec~
. - unha·evidéncia mais da penetos. espec1f1cos como a Dec!a. tración J3 expansión, do comurac1ór:i ~o.nxunta su.~scn~a
nismo a nivel mundial que
P<?r Sind1cat~s da Func1on Pucompre frear a toda· costa. A
l:lh~a de ,G~hza e de ~o_r~ugal, presión sobre Nicarágua,
co propos1to d~ sens1b1hzar a
procaz inxeréncia nos seus
todos os nosos aderentes e
asuntos internos, despreciantr~balladores ~n xeral acerca_
· do a.Contadora e violando as
d~ · tan· cardmal problema,
·normas . máis elementais do
aport~ndc;> a r-iosa .modesta
co.ntn?~c16n ao esforzo qu_e o
direito internacional~ só pode
· ter como res.posta a nosa
pr•me1~p de Setembro reahzamáis contundente condena ·e
ron m1llóns de trabal!adores
a incondicional solidariedade,
en Jodo o mundo. P<;>la Paz e
moral e prática (apoio por• o De_sarme.
.
exemplo á campana "unha
XUUO RIOS é Secretario Naciohora de salário para .Nicaránal do SGTAP-INTG

a:

M

Ailla._ de-

Cando
os da
xes e

como
cadea
fr~nquista
. M. LUEIRO REY

XÚUO ~10~ .

O Axuntamento de Redondela, celebrou varios actos
conmemorando o cincuentenario da Guerra Civil.
O primeiro -catro de
Agosto-- foi unha mesa red~nda na que estiven de
"moderador .
lnterviron
Isabel Ríos (valente guerri1
lleira con Foucellas, de quén
fixo unha xusta biografía
dei~ando ben claro que ni~
el nin os outros guerrileiros
aos risco de circular a 90 ou
eran "foraxidos", senón deEstá arcbioomentado que
100 Km/hora, velocidade
fensores das libertades do
os meios de comunicación
pobo) autora do libro "Testi-imprescindíbel . en viaxes
en época vacacional teñen
monio de la Guerra Civil"·
longos, por moita prudén·- ,
menos notícias e que é · haEvaristo ~ntonLo Mosquera:
cia :que houbse coa subsebitual forzar a nota a partir
autor do hbro Cuatro años
guinte disminucióñ do pardun suceso calquera, dun'
a bordo de una isla"; Isaac
que automovilístico, etc.,
visitante
inesperado
ou
Díaz Pard~, que non percisa
tampouco
conseguirian
dunha vaca que nasce con
presentación, coa ausencia
máis
que
disminuir
nunha
duas cabezas.
J>Or m~tivos de saúde, d~
pequeña proporción orisco.
Gregono Sanz, autor do liQuizá desde esta perspecEn todo caso esa non é
bro "Uno de tantos. Cinco
tiya se poda entender a maaños a la sombra". (Todos
única maneira de morrer.
ch~cona insisténcia cóa qué
estes libros forman parte da·
Diariamente falece nos hosos meios, especialmente a
colección de Ediciós do Caspitais un considerable nútv, viñerón informando dos
tro "Documentos para a hismero de persoas a causa de
. acidentes .de tránsito ocorritoria contemporánea de Gaenfermidades
_
evitábeis
dos na estrada e das cifras
licia.)
cunha
prudéncia
e
uns
cuimortais da operación retorComo eu· teño un conceito
dados maiores. Todo condistinto de moita xente en
no.
siste en facer unha estadísc.anto 6 que ten que facer un
Todo.se viu incrementado
tica mortal e destacar as ci"'moderador" {din moitos:
este ano: operación saídar
temperar soamente, e pen"
fras.
operación retornó, e:stradas
so que non é así, porque iso
Esta actitude dos meios
recomendadas, parte consé estar como papando mosde comunicación non deixa
- ·tante de mortos - é feridos,
cas) comecei denunciando ,
publicidade chamando á · ·· de ser coerente co feito de
varias cousas:
"
que receban moita máis reprudéncia atrayés de ros.
1°.-Unha reportaxe que
leváncia os mortos a causa
tros coñecidos con frase de
·fixera días antes a Televi' dur:t terremoto que as víti"seino por experiéricia" e
sión Galega sobre a illa de
mas
dun
bombardeo,
ainda
San Simón tamén como cárco efeito que iso conleva.
que este últir:no caso sexa
cere franquista, de onde soA cons.táncia propaganmente se salva o que dixo o
moito máis frecuente e dradística fixo habitual o triste
meu amigo e camarada Anmático .
com·entário entre veranean-tonio Salvador Caja ("esta
Estamos ante unha dinátes xa ves, hoxe tres morera la isla del infierno n).
mica que trata de desviar a
tos.
.
.
Todo o demáis, foi un canto
atetlción · humana cara aos
E todo -a conto de que
a destempo da época de
sucesos? Insistir no que é
Ainda con prudéncia e sen
Mendiño, Martín Codax,
inevitábel como unha forma
· · beber, causas desde logo
templarios, franciscanos e
máis de reafirmar a créncia
benedictinos, cunhas tomas
dignas _de atención, seguiría
no destino? Agachar, a fin
da beleza natural da illa na
habe11do un número consiactualidade, tan fermosade contas os males que si
derábel de accidentes, , algo
mente feíto, que quen o viu
teñen autor coñecido?
inevitabel en relación ao
debeu dicir: o presos na illa
número de automóviles e
M. VEIGA
de San Simón, cando a barbarie franquista, estiveron
millar coidados que nun sanatorio.
2°.-Denunciei o suplemento de "La Voz de Galicia" -2 de .Agosto-- (Monasterios-Benedictinos
y
franciscanos en la isla de·
San Simón) cando di: "Las
11
islas de San Simón y San
Antonio, situadas en el fondo . de la ría de Vigo, entraron en el plano de la actualiO Clube Lemos,· de Monforte . até este ano, foi de novo aberta
dad. Se quiere recuperarlas,
co permiso do axuntamento e
obtivo, segundo os seus próquitando de ellas el história beneficiO do Clube Lemos,
prios datos; máis dun millón de
co sambenito de haber sido
lugar de piratería, lazareto y
para o cal foron contratadas
- pesetas de perda, a consecuénPRISION EN ANOS NO MUY
varias orquestas, o cantante Xil
cia dos actC?s festiv.os prograLEJANOS". (Nin siquera se
Ríos · e o grupo Milladoiro. O
. : mados na Pista do Xardin despuxo cadea franquista).
ta cidade, coinddindo coas
BNG solicitou, pala sua parte,
3°.-Denunciei alguns lio boicot e non asisténcia aos
Fei?tas Patronais de Agosto.
bros "chamados de histo/
.
actos, en base a que se voltaria", feítos de orella e a buÁ célebración de Verbenas ban a repetir os intentos de fa- ·
li r, que din que no meu
no lugar citado simultanea- · cer.unha "fe~ta privada e de alpobo --0 Grove- foi asalménte -e a escasos metros de · terne para os que non se .quetado o cuartel . da Guardia
distáncia da festa popular dera
rian misturar co resto, dividinCivil e ·fusilado o alcalde
h,igar xa a un ha forte :polémica
(cousa 9ue xa denunci.ei en
do asi as festas", a inda sínalan- _
"Espiral') e como non é verno ano 79 co resultado ·dunha
do ·que non tiñan nada en condade, tirei co libro .pra unha
violenta' carga policial que cautra do Clube Lemas. A asisténbanda; como tamén tirei ousara vários féridos de considecia de público, segundo fontes
. tros que din qye o bombarración; un dos cales; portador
do próprto club, superou ·esca- deo de Guern1ca non o fixedun marcapasos, rnorrera aos
samente as duascentas perron os avións alemáns e
poucos dias, asi como cinco
soas entre .os tres di as. O gruque. os mortos toton duas
detidos, dous deles membros
po Milladoiro que actu,ou ·a últi ..
duc1as como mo1to. ·
do BNG. A arde da carga fora
4°.-Denunciei esa cantima xornada, foi , coreado por
nela feita con música dos
responsabUidade_ naquela ocavários miles de persoas desde
CINCUENTA ANOS DE PAZ,
sión do ·a lcalde de UCD e ac- . o exterior do recinto pechado.
que di que hai que esquec~.r
tualmente deputado autonómiA dire·ctiv~ do L'emos culparia
pra que nQn. volte a repetirco. de CG; Celestino Torres·,
dias despois ao BNG do déficit
se
a traxedia.
·
habido.
•
(pasa á páxina 23)
A "Pista", que ·perma.n eceu ·

Xa ves, .hoxe tres mortos'

t.

M.onforte

FracaSou·.o intento·
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Máis horas de circens
cando os novos gladiadores,
os da era das ·escafandras e traxes de titánio, saltan nu$; sen
máís revestim.ento que unhas
cores; que fan que as masas se
identifiquen e ruxan como
leóns engaiolados· a punto de
despedazar aos_que portan as
cores rivais; cando astes heróis
modernos se citan no estádió
cámbia toda a panorámica so-.
cial: o "circens" calma ás masas e úneas nunha modorra
mental. Xa teñen algo en comun, moito de que falar sen ter
que estruxar . os miolos, sen
que ninguén monstre a ignoráncia, no fútbol non hai ignorantes!; nas pafetarias, nas oficinas, no metro, nos autobuses... calquera pode terciar,
meterse polo medio, opinar. A
discusión pode subir de tono
pero sen subvertir nada. Canta
máis discusión máis se afianza
a orde estabelecida, a dialéctica bipartidista: Madrid-Barcelona; Coruña-Vigo, pero daí
non se sai ainda que se pode
chegar a concretala: ClementeSarabia, Urruti-Zubizarreta, Camilo-Fraire, Traba-Donowa 'e
outras de menor rango, adaptadas a cada província, a cada
comarca, a cada equipo de vila
ou de bairro. Aqui si que todo
o mundo toma posición, se define, intenta convencer ao amigo-adversário, ao interloct.Jtorinirnigo, ap compañeiro-descoñecido, porque defende outras
sagradas ideas, outras cores,
outras lealdades fotrínsecas,
moito máis fondas, moito máis
verídicas e evidentes que as
sociais. Nen Fraga e Felipe fan
posicionar ao cidadán tan decididamente como un MadridBarcelóna. Eles ao fin defenden
máis ou -menos o mesmo: "son
políticos que van ao seu". Pero
os clubes son moito máis que
unhas ideas, roáis incluso que
a família cando chega o domingo á tarde. Son motivo de divórcio, de enfados, pero tamén
de amortes fideis, sempiternos,
inseparábeis ainda que sexa de
persoas que só cruzaron unha
mesma mirada enfurecida dirixida ao contrário, ou que entornaron un Goool! de alegria, un
berro unísono por un mesmo
sentimento de férreos lazos
irrompíbets: as cores. Están todos en comunión por meio do
esp(rito do equipo. Santificados por uns heróis.
·

Este .ano o pais irá mellor
Este ano o país irá moito mellor. Pouco importa que os salarios queden outravolta moito
por debaixo da subf da do índice do custe da vida. Pouco, isto
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Xadrez

Bivera~

cafr1peóm_do Uruguai, ,

gañou o· VII Torneo -de· Betan~s •
Cada ano, .com -motivó das festas patronais de Sam Roque,
,os dias 15 e 16 de Agosto, Betanc;os é ponto ~e reuníom .
para os afeic;oados .e amadore.s
do xadrez. No velho Hospital
de Sam António de Pádua (edifício do século XVIII, hoje df;'stinado para fins. cultura is) vem- ·
se celebrando desde 1980 um
campeonato de xadrez de partídas sémi-rápidas (media hora
por- partida para cada jogador, _.
"a finis"), com oi,to ro..,!ldas e . .

polo sistem.a suic;o.

Chegáron tambéin partici':'
pantes de. fóra .do Estado ·eaA participación é mais nume- panhol: um venezolano, "lm
rosa cada ano. Neste, com 86 uruguaio~ e um soviético naciojogadores, dez mais que o ano - "' nalizado norteamericano. Os
pasado, a participacom .femini- . der:nais ·participantes, da Cona tampérri ª!-'mentou .(tres ru!"'h~, Ferrol,.. Betan~s e Lugo ·
mulheres: Mari Carmen -A · princ1.palmente, e logo também
Coruriha-. · Mónica -Batan- de Ourense, Sada, Cambre,
c;os- e Parapar· -Ferrol-, .o · Santiago, Ribeir:a, e Ordenes.
ano pasao só umha) embora a De fóra, alem dos americanos
sua presn_ca fique ainda bem
indicado antes, chegou gente
longe de se igualar coma partl- de Madrid, B~rcelona, Bada&o.:
pa~om masculina.
. na e leom. Achou-se de menos
a participacom de jogadore.s dacosta sul (zona Pontevedra e
Vigo).

só se recorda á final de mes.
Case dá o mesmo ter un catro
que un oito que un dez por cento de suba. O equipo xoga todas as semanas e un dia, outro
dia, e máis outro, hai: que comentar, opinar, convencer, intimidar se fai falta. Alá os sind~- 
cal1stas cos salários, coas con- dicións laborais, cos despidos.
Que importa, o Barcelona comprou a Zubi, a· Roberto, ao máximo goleador do Mundial e o
Madrid só a Buyo e a Mino que
está resultando ser un petardo.
"tiué animais botar a San
José. Se vou alá mátoos!" Namentres, na oficina do lado, na
fábrica do mesmo polígono
que xa só ten duas empresas,
están a despedir a outras per.soas. Pero por iso ninguén se
cabrea, ninguén se enfada.
Di so_non se fala no bar, nen n_o
traballo. "Non renovarlle o
contrato Lemos, iso sí que é
unha cafrada!". Pero este ano
será bon para o país. Dez partidos máis. Os gladiadores que
se batir:án, dez domingos e
rhércores máis, na defensa
dunhas cores-amadas. ·
Os clubes están en bancarrora, har que estruxar xogador
obreiro-artista. Cada ano son
máis os clubes que non pagan.
Alberto Lópéz, pretas, xogando co-gañador Rivera, campeón do úruguai
Pero os demais seguen igual.
Elevando o número de fichaxes, os soldos, as primas. Hai
!
que comprar máis e máis estranxeiros, e por eles hai que ·sul"rank~ng .ELOn
JOGADORES:
CLASSIF. PONTOS BUCHOL
'
bir as entradas.
O espectador contempla
1.
RIVERA (Uruguai)
2.275 lnternac.
48'5
7
como ario a ano, ese soldo que
BALTAR (Ourense)
7
41'5
2.200 Fed. Espanhola
non medra ao ritmo de nengun
!
:
precio, sai con máis fluidez
FERRÓN (Barcelona)
6'5
2.205 Fed. Catalana
39
3
para as arcas dunha s.,,ociedade
PERMUY (Ferro!)
38'5
2.150 Fed. Galega
6'5
que non se sabe moi ben o que
DE
LA
FUENTE
(A
Corunha)
6
45'5
5
son. Algo superior, a divinidaPRADA (A Corunha)
41'5
de terrena, a alma dos desvali6
dos, o sostén de seis dias, os .
. 39
SÁNCHEZ (Santiago)
6
noventa minutos de glória, o BEADE (A Corunha)
~·5
2.190 Fed. Espanhola·
6
confesonário das früstracións ...
MARCOS (Ourense)
6
35
son o máximo; - son o fútbol.
Máis fútbol. A liga máis. longa.
ALBERTO LÓPEZ (F~rrol)
6'
34
O país marcha.

a

ªº

~

PUCHEIRO

· Houvo prémios .para os dez .
primeiros classificados, consistentes em troféu~ ou placa e
dinheir em metálico, com um
monto global de 82.000 pe~e
tas a repartir segundo classifi-~
cac;om: 30.000, 15.000 e 10:000
para os tres primeiros, e logo.
_8,6,5,3, .e . mil pesetas para -os
demais até o décimo.
Na cabe~ da classifica~om
sé·mpre e~tivo Q ,ourensano
Baltar, que já levara ganhados
os tres últimos campeonatos, ~
nom podando faze-lo néste já
que, apesar de empata-rem el e .
. o ganhador River-a, Baltar em- patou na última e. derradeira
ronda co ferrolano Perrnury,.
conseguiñdo os mesmos pon!tos que Rivera, pero este co~
· superi.o r Bucholz. '

¡

A ' classifica~om détalhacÍa
dos dez p_
r ímeiros ~postos é a
ql:'e se indica no cadro. ··

Este ;'VII Campeonato de Xadrez Cidade de Betanc;osn foi
. patrocinado polo "Clubé de Xadrez Betan~os", e colaborárom
o Exmo. Concelho de Betan~s
e a Feqerac;om Provincial de ."1
Xadrez. Por certo, esta Féderacom Provincral de Xadrez já
nom existe legalmente, pois o
17 de Julho deste ano, o Presidente c;ja Federacom GaJéga de
Xadrez, Exmo. Sf. D. Rafael del
Río Alvarez, enviou umha carta
"a todos os clubes, agrupacons
desportivas e sociedades culturais de Galiza", onde se lhes
comunica~a que '~A Federac;om
Galega de Xadrez culminou o
. proc~so oe integracom das 4
antigas Federa~ons Provinciais
de · Galiza, que desaparecem a
efeitos legais e desportivos, e
assume todas ·as competencias
no ambito do xad,rez galego .
que .- dinaman do Estatuto -de 7
Autonomia de Galiza e as l&is
. vigentesn.
'
- B.B.
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Serpes de verán

eleitorais de fútbol; en XuTéñense por serpes estivais
llo, o Mundobasket de
. ás novas que xurden entre
"asco p"'or hastío"; e en
suores porque precisamente non hai ou1ras: Ouer di- , Agosto vímonos de a·n egar
cer, "irifórmase" máis so- . informativamente cos mundiais d~ natación e demáis
.bre a Jet, o look de sport
O' Papa xa o tiña dito ao
dos ministros e a espeiteira . molleiras deportivas: nen
longo de todo o verán: O
que· fora, en vez de Water~
da Rocío Jurad_o porque en
demo non somente existe
Vigo e e11 Xixón, por exem- - polo_, Waterloo. Nos últimos
senó11 que tamén 'exerce
dias, xadrez e xarris· de -replo, os oper.ários enfundade cotío. A loita continua
novado anti-sovietismo co
-ron o tira-gomas até Setemalá no ceu entre anxos e
gallo -do novo enfrentamenbro: a transcendéncia non
demos e leva camiño da
to Karpov-Kaspar_
ov. Karpousa o gaván. A metropoprórroga sen acabar de
pov é comunista, militante
litana teoría seria ·estimábel'
decidir o resultado. Os
do partido, e cada seu erro
ou polo menos poderíamo~nxos' da garda -andan 'boé recibido cun sospiro de
la someter a cónsideraci'ón
tados a perder do pouco
súbita tranquilidade polos ,
nun réxime de normalidade
casiño que se lles fai e asi
bustos parlantes ou ·voces
e, en todo caso, se ao mevai · o mundo virado nos
en off das televi~ións daqui
nos o resto do ano stablishdentes do demo.
ment pertinente nos permi- · · e dacolá; Kasparov ven ser
..
un disidente informal
tese ollar a realidade por
_:_Eü pídome ser o anxo
cada sua vitória _é saudada
uns cristais que non fosen .
da garda de Nicaragua cun
"Bravo!"
áudio-visual
os de cor amarelo ou rosa
dixo Ronald Reagan antes
ou pouco menos. quf! a tantos cegan. Porque
que ninguén-. Vouna enFalando de rusos, e farto
á ver: se a FerguJ;on casa co
dereitar ~ngadiu miranxa de citar El País, por que
Andrés e a. nai que o pariu
do a Nancy de reollo-.
lle
habia
pesar
a
Gorbaentre lóstregos e tror:ios dos
-7-lso pasa por deixar
.chov, don Mijail, ser de orioutros, ia ser-menor a paraque tamén vaian ao ceu os
fernália televisiva atu 'rada:? ~ xe galega? O diário liberál.
negriños bons; fixéronlle
·madrileño publicou un ha
Pois non hai víboras sorbecaso a Machín e agora
noJa na contra-capa do seu l..
conciéncias ' nen nada en
pasa o qu.e pasa -seritennúmero do 24 ·de Agosto
· Buckingham como para lle
ciou Pieter Botha en nome
que, a propósito da non sei
secuestrar o tempo, a mé·do goberrio -sudafricano. até que ponto sería pescuda
mória e ·a vergonza ao resde Gabriel° Carrétie sobre éf
peitábel mesmo en inverno.
-Que non nos veñan taprocedéncia xenealóxica do
Ainda non éra estío cando
lar do trasno, xa nos ahonsecretário xeral do PCUS,
un casual leitor de prensa,
da con Chernóbil -decladicia: "Mijáil Gorbach~:>V es
·desinformado pero non par.rou o Soviet Supremo no
gállego,.
mal
que
le
pese,
y
vo, to.pou no xornal con esPravda que para iso está.
a este -paso acahara bailantas dou titulares a toda plado una muiñeira en la Plaza
Mentres ..:. o Papa non
na e a planas seguidas:
Roja de Moséú" : Pois que desperdiciaba
ocasión
"ETA asesina ... " e non lem-:
lago -lle quiten o . bailao.
para insistir no grave peribro que e "Jaime de Mora"
Moita honra para el e para
go. Na guerra cóntra os
gástará 12 millone.s de pe•
- ·
nós.
demos había que erisaiar
setas en su fiesta de cumoutras estratéxias. Habia
O Cobra, en Vitória ,
p!eaños". "Ulo o terrorisuoha chea deles, trasnos
mo?. ulo o terrorismo", seiChapuceiras escóltas telefórabudos, demos borróns,
. que verbo-xogaba o futuro
nicas q'ue· a ninguén, e medemiños renovados. A
interfecto informativo.
nos a un naciónalista basco,
prórroga , da batalla amea. Sexa como for, é o verán
deberia abraiar, quizá como
zaba con seg~ir.
tempo de vacacións para alcolofón dunha cantada quegúns, e os ·x ornais todos, e
bra no PNV; novas conatos
· -Menos mal que ainda
toda a imensam'ente idiota
da mal chamada "guerra
nos~ queda o lanzamento
TVE, recríanse en informadas bandeiras", mal chamados penaltis -di~ un que
cións sol;>re o seu desfrute
da porque do que se trata é
er:itendia e tiña de certo
polos inevitábei~ extinguída lo1ta simqólica pola digque os demos somente rebeis. Asi, Fraga declara a El
-mataban .ben ' coa cabe-za
nidade semilóxiCa dunha
Pais: ."Si llueve, llevo un panación; negociac1on, -que
pola cousa dos cornos.
raguas a la playa y pongo
negociación?;
manifesta. -Arreriégote demo!
debajo una chaqueta para
cións, manifestacións e
poné.rmela al salir del baño,
.dixo
Manuel ,Fraga cando
máis rrianifestacións contra
que es cuando hace un
escoitou ao Papa-. E pias expulsións e extradicións
1lou o cullerón de escopoco de frescó. Pero en el
dos patriotas bascos· resirrentas meigas na queimaagua se está muy bien. Y no
dentes alén Pirenéus ... Eusda
para escachá-lo sen
pasa nad~". Non,. unicakadi, país en marcha, esmáis na testa de Jorge
mente que sube a marea a
trangulou outravolta todas
Vestrynge. De súpeto chadeshora e contra natura.
as s~rpes silenciadoras des..
mou ao pazo de -Raxoi
Verán~ verán: tempo de
ta.utro verán. Decididamenfolganza para moitos manionde Albor: estaba reunite, as ·cancelas do cerco infestantes en todo o-mundo?
do:
formativo que ali se está a
E'n Chile e en Sulákica ar-Andá o demo solto,
.
derrubar,
non
as
ergue
Fraden como os piñeiros pá- , ga · nen en seis .meses nen
Xerardo! -espetoulle ao
tríos. En Berlin. ante ·o
presidente.
en seiz séculas. Nen o Comuro, dous centos de incobra. Si, Sylve,ster Stallone
Pero Fernández Albor,
dicionais non asequíbeis ao
estivo este verán en Euskaque diso estaba moi ben
desalento pero si ao linidi, conéretamenté en Vitóinformado, escachou a.rir.
mento cerebral que é- o alria,· para suplantar á pasma
Dias antes· recebera con
cool en calquera das suas · ante os manifestantes noctodas as honras aos orga- moitas variedades ocidenturnos. O espítito de Ramtais, gáñase · a .foto da prinizadores do Congreso de
bo, que é o mesmo, estivo
Bruxaria. Por San Caetano
me ira de El País e catro coen cada un deses disolvente
xa se ~ndaba a qicer que
lunas inteiriñas dunha im"cidadáns" que o dia que
algun deles estaba a pi'par. En ·Fene, menos dun
ollen Superman IV bótanse
ques de ser nomeado-concento prefirén morrer dunpola Jiestra. "Esto es mara. selleiro. E é que aos bruha navallada no metro de _ villoso", dixo a gobernadoxos hai que telos sempre
· Nova -York e, en consoánra civil de Alava, Alícia lzade 'man, e máis se os decia, peden . nichos a dous · guirre. Estás ridícula estaníos andan soltos.
reás através da _portada de
noi~e, querida.
La Voz.:.
X.X. PIÑEIRO COCHON
HERNAN NAVAL
En Xuño, os Mur:idiais
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LOis Diéfil!eZ,. . P.réinio "Blanco_·~or" de novela·

'Coido que hai moitos prexuíciOs .
sobre os escritores .que rión .soÍl de direitas'
Lols Diéguez con "A canción do vagabundo" foi o gañador
da VI edición do "Prémio Blanco Amor" de novela longa
que organizou neste ano o concello lugués de Ribadeo. O
xurado que presidiu Francisco Femáñdez del Riego, e
compuñan Alfredo1Conde, Paco Martín, Xavier Seoane e ·
Dionísio Gamallo Fierros conceden por maiori~ o· prémio .
á obra por tres votos frente a dous.
_ _
Destacado militante do BNG, Lois Diéguez publicara a
sua última obra narrativa no ano 1976 (Galou Z 28) e
aitema esta coa poesia. Diéguez foi un dos tres deputados
nacionalistas expulsados do Parlamento galego por !legarse
a xurar acatamento á constitución española a fins do 1982.

Hai dous anos, nas páxínas de
ANT, vostede criticara fortemente o sesgo que tiña o Prémio Blanco Amor, e os prémios literários en xeral en Galiza, como ve hoxe esas críticas
á luz de ser o galardonado este
ano?
Valoro exactamente igual.
Nesta edición houbo dous cámbios importantes. A raíz dos artigas eu levara unha série de
propostas á.. Asociación de E critores en Língua Galega (AELG)
e foron recollido ne te e ncello. Un do cámbio é que fo e
dado a coñecer o xuri ante do
cerre de admi ión de orixinais e
outro que houbese repre entación da AELG no mesmo . E te
pontos apresentáron e no Concello de Ribadeo e foron aceitados. Unha terceira caracterí tica
é que toda aquela crítiéa leyou e
a cabo no plano reivindicativo
da AELG e conseguiuse parcialmente.
O tempo de leitura, entre
peche daadmisi6ndeorixinms
e o fallo segue sendo pouco
como vostede dixera?
Moi pouco. De todos xeitos
aquí ampliárono algo pero segue
senáo escaso e me&.ffio alguns
membros .do xurado espuxérono
asi, e precisaban máis tempo ..
Nove obras para algo máis de
·dous meses é moitísimo, mesmo
cando tamén a burocrácia nos
envíos das obras fum;iona bastante mal .
'
· Volvendo á pregunta de antes,
cando se 'fai pliblico o xuri ves
que ten · unha gama non parcial
que se segue a dar noútros certames . Ou son xurados numericaniente dominados por profesores
-<:aso do Xerais--, ou son xurados · dominados por esquemas
políticos determinados, e aqui
ro~peuse esa dinámica. Sigo
opmando o. mesmo nos prémios
que ·se fan dese xeito.
,
N!-111 segundo aspecto paréceme unportante destaceµ- que eu,
se recorro aQ premio é porque
non teño outra saída á hora de
editar. Ainda coa normativa,

coas .impos1cions políticas, cos
grupos dominantes, que parten
do Consello da Culttrra Galega
e o que signifiéa todo iso, hai
escritores e e5critoras que non
son facilmente asimilábeis . Decátaste de que teño tres obras
inéditas, aparte desta novela
unha outra e máis un libro de
poema$, e non vio nengún tipo
de camiño para publicalos. Recorrin ao prémio por se caía un
pouco a loteria.
.
Acredita nos prémios como
estimulo para a criación literaria?
Tal como están funcionando
aquí si , pero con moita reserva.
Penso que se podian plantexar
doutras formas que fosen moito
roáis equitativas , que ap~esentaen sen cortapisas o panorama
cultural real , non aquilo que interesa, e que se podia facer a
promoción e a axuda ao escritor
po( outras vias. Agora todo o
que sai como "axudas á criación" está saindo con impedimentos normativl.stas e con con:.
dicionamentos económicos das
próprias editoriais. Iso é o que
corta a I?rópria liberdade.

Coa consecución do prémio
superará en parte a dificuldade.
de publicar ou só vai ser nesta .
novela? Hai algun tipo de dis. criminación de tipo ideolóxica?
Estou plenaffiente convéncido, e asi fálase de "idades de
ouro" cando as obras escapan ·do
próprio- país. Non quero dicer
que as obras teñan que ser .con
condicionamentos 1deol6x1cos
pero calquer escritor, sobretodo
duo país non norm~izado e que
segue sometido a t~dos os .níveis, dalgun xeito ten qu~ lle
doer e estar presen~e , senón non
poderíamos falar, po.I' exemplo,
dO' "boom" da literatura sudamericana. Aquí son ·moi -modernos
fuxindo da situación real que hai
<liante clos fUciños cando en Latinoamérica a -Uterátura máis
moderna _e actual, o próprio Garda ~árquez ou o reaccimiário
de Vargas Llosa, están falando

do · país e da sua situación; non
son esguemas ideolóxicos. O camiño que leva aqui nese sentido
é o duo "bluff', facendo as excepcións pertinentes , que ·as hai. ·
~
Fálase da sua obra como escindida entre poesia e narrativa...
.
·E un proolema que ainda non
teño resolto ..A poesía oferéceme
a vantax.e non de menos traballada pero si de me.nos tral?allo. E
máis· doado escreber un poema
que porte a facer unha novela.
Esta levoume dous anos en conxunto, e hai que darlle moitas
voltas, estar constantemente sobre ela, hai que voltar atrás , . . . e
a poesía é .máis fácil. Ocórreme
que a poesia saime máis imediatamente , a corrixo menos, e a
narrativa é de máis esforzo, pero
pásoo ben facéndoa.
.
Sempre se dixo que as suas ·
obras denotaban moito a sua
militáncia política e as conceició~ políticas. Qut: opinión lle -merece ese xuído, mudou eq
algo nesta obra?
Non estou de acordo co que
se dixo sempre. M~o Benedetti
ten dito moitas veces -incluso
en A NOSA TERRA- que cán-.
do o escritor ou a ' escritora ten
unha militáncil! política non de
diieitas, non conservadora, senón de esquerdas e no .noso caso· ·
·ainda, nacionalista, que xa é
moito dicir, entón calquer obraé mirada co prexuício de "isto é
política" . Cando me fan es~s
perguntas sempre digo "vaiamos
ás obras práticas". "Albre de espránza" é poesia lírica, -ua que
se ve o país, na que se ve o que
é un _pobre de pedir, e iso di
moito; ''O ferro dbs días" é
maiormente igual; ~.'A !orre de
Babel" conta as peripécias dun
adolescente e dun grupo de amigos en Madrid; "Galou Z 28"
son as aventuras dos ~eñores que
están na . mili. Coído que hai
moitos prexuícios sobre o.s escritores que non son de direitas. Se
analizamos as obras de militantes con prática política reaccionária pois áo mellor hai- ainda -.
máis ideoloxia e -porén non se di
o mesmo.
Na míña vertente .de escritor
non poño cortapisas a nada:
poño o que me sai desde t1n ponto de vista literário. Non estou
escrebendo un ensaio político,
nen un artigo, nen · un panfleto,
· senón unha_ obra literária, q~
pode ser mellor ou pior, máis ou _
menos perfeccionada.
Que nos pode dicer da obra. ·
premiada?
· - E moi complexa. Son moitas
cousas dunha família situada .
neste país cos seus problemas
íntimos e persoais e de ~ esguello ·
os colectivos de hoxendia. Hai
unha visión globalizada da nosa
sociedade através das visións
das pers<;>naxes ·e s.obretodo cando entra en funcionamento na
própria familia o sector dos próprios meios de comunicación
'que serven de destruc~ón a~to
mática .dela; e o esquema dos vellos, esa terrfbel soedade e esa ·
falta de resposta nun país cheo
,
_ ' .
deles.
A obra ten dous marcos xeográficos fundamentais. Monsfor
e Lllg e ten ámbitos rurais , sobretodo de Monsfor, onde se desenvoÍ:ve a vida duo.ha · personaxe, Mamai Otília, e concomitán. cias entre a cidade e o agro e
todo o que iso· conleva.
. XAN CARBALLA

Maria Bar..éala nun i~tre da. sua interpr~ación

Na estreia de

A .noite Vai cOmo ún río
En "A noite vai coma un río"
quixo Cuiíqueiro escreber o seu
grande poeina teatral sobre o
instante romántico , un asunto
que non está ausente _d o resto da
sua obra. Cunqu~iro aborda o
tema do amor e sobretodo da di. ficuldade da entrega amorosa
como un ritual ás veces temo, ás
veces irónico, ás veces brutal. A ·
·Do.na Inés de Cunqueiro é un
- mito esaxerado, cargado de lastres · melaneólicos, perdido no
seu próprio labirinto de perplexidades ,- busca o amor ou rexéitao
por un instinto do sentimento,
fatal e autodefensivo.
Trátase, sen dúbidá, do máis
fermoso texto d9 teatro galego.
Nel as tfpicas obsesións de Cunqueiro da- importáncia do soño
como un su~consciente poético e
como unha reserva de felicida- de, a asfixia do destino individual, ·ou a imposibilidade de ·,
comprender o mundo encontran
un veículo de expresión poética
e irónica nunha linguaxe exuberante e bela, o galego á vez ·po- ·
·- pular e exótico de Cunqueiro.
Esta obra é a que escolleu o
Centr9 pramático Galego para a _
sua máis recente posta en escena
e que pudo ciarse a c.oñecer, fi- ·
nalmente , os pasad9s dias 7 8
en L\lgo, nos locais do nóvo au- ditório municipal "Gustavo Freire" . Un edificio que non termina
de axeitarse excesivamente a-estes cometidos teatrais pero que
rexistou _unha concorréncia de
· público máis que a~eitábel ~os
dias das representacións.
O repru:to estaba encabezado
1>9la actriz María Barcala que se
debate ·entre o desexo feroz e o
· tempr de si própria .e os amantes
que· soña~ Destacoú pola sua. intetpretación Luísa Martínez no
· papel da viúva legal, ainda sendo este un papel breve; e tamén
Vicente Montoto e Xan Cejudo,
este último fac¡endo o papel do
inolvidábel rei cego que cámbia
de ollos segundo as estacións do
·
ano.
Unha cenografia .extraordiná- .
ria e un fondo de música orixinal
fo ron sen dúbida dous. grandes
acertos da montaxe. A primeira ·

e

foi debida a Simón Suárez, ce- ·
nógrafo de talla internacional.
(aluno de Rolan<;! Barthes, autor
de traballos tan - importantes
como · os decorados da ópera
"Woyzeck" de Alban Berg ou a
sua colaboración con José Luis
Gómez). A SQa-_cenceición da
escena en "A noite vai coma un
río" consistiu nunha atmósfera
decadentista a base de decorados
sobrecolledores .e lóbregos nos
que destacáron os logrados xogos de luces e a abundáncia de
ideas suxerentes. Consideramos ·
nós que pode ser esta a cenografia roáis lograda do teatro galego
· . até o momento.
.
A esta atmósfera de corte simbolista prestoú un apoio sonoro
a música do compositor coruñés
Manuel . Balboa, quen precisamente .se topa traballando na actualidade con outro texto teatral ·
de Cunqueiro con vistas a convertelo en ópera.
Porén non faltan detalles polémi.cos na interpretación que da
obra de Cunqueiro fixo nesta
ocasión o CDG. O seu director, _
Xúlio Lago, quíxoa enfocar
como un drama romfintico puro,
-0cultando pata iso os aspectos
cómicos da obra. o mundo fantástico de Cunqueiro~ .un mWÍdo
irónico e- moitas veces farsesco,
está aqm tratado con seriedade, ·
un pouco crispado, os person~-
xes cámbian o .tono coloquial e
lixeiro pola forma estilizada ·do
teatro valleinclanesco e refórza- .
se o clima de -agonia que no ori. xinal de Cunqueiro está reserva..,
do a momentos precisos da trama. Esta interpretación pode· dar
moito que falar por canto que .a
obra é". considerada usualmente..
como unha comédia dramática.
Polo menos, e en todo caso, a
opyión de Xúlio Lago, estexamQs nós de acordo con ela ou
non, non carece duo evidente ri. gor e dignidade, e pode d?f lugar a un depate froitífero en torno a un teatro, o de Cunqueiro ,
do que ainda se sabe moi pouco,
recén traido á luz logo dunha dé- cada de J;>rexuícios absurdos e
. extraliterários
.
MIGUEL-ANXO MURADO
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SANTIAGO ESTEBAN RADfO

Estamos xa a once anos daquelas I Xomadas do Ensino de Galiza que se ian celebrar no ano
1976 en Maceda, (Ourense) durante cinco días e que foron
proibidas polo gobernador ·frru:iquista ·d a época ao segundo diá
do seu início . . No transcurso
· deste tenipo ás xomadas do Ensino, que foron as primeiras no
labor da renovación pedagóxica
na nación galega, sairon.,.lle moi. tos competidores , uns co nome
de Escolas de Verán, nome recollido de Catalúña, outros · co
mesmo nome , outros co nome
de Xomadas Pedagóxicas, Xornádas Municipais de"'·Pedagoxia,
ou Semana do Maxistério. Todas se· celebran no verán iso é o
que teñen en comun. A~o~a
irnos ver, sen ánimo de de~cáh 
ficar mais con intención de clarific~ · cais son os obxectivos, e
poderemos decatamos das dife-.·
réncias .
.
As Xomadas · do Ensino de
Galiza, son organizadas P?la
Asociación
Sócio-Pedagóx1ca
Galega desde a segunda edición,
que se celebroun en Vigo no 78,
e que neste an9 chegaron á sua
décima edición coas celebradaS'
en Pontedeum6, tiveron sempre
o mesmo. lema: "Na procura dún
ensino galega ". Nel concentraron-se os obxectivos que se propoñen tanto a AS-PG como as
. Xomadas do Ensino . De todas
as maneiras -irnos ver mais polo
miudo estes obxectivos.
Tanto para a AS-PG como
para as Xomadas d~ Ensino ª.renovación .pedagóx1ca a realizar
en Ga1iza ten que ter como componentes fund;¡mierítais os aspectos seg11intes:

1.-Renovación pedagóxica
actualizadora e inovadora, de
posta ao día dos coñecimentos
do profesorado ,. renovación dos
métodos educativos, inovac1on
metodolóxica, etc. Este tipo de
renovación pedagóxic~ é igual á
de calquer outro lugar. Nesta
podemos coincidir con . ,outros
movimentos de renovac1on pedagóxica tanto do Estado Español como doutros estados euro. peos. Nest~ ponto é oride coinciden as distintas· Xomadas e Es-

Xomadas do Ensino e. Escolas
de Verán, clarificación necesária
"t

,

•

'

•

- Este obxectivo é ó que singulariz.a e identifica entre toda esta
inflación de Xomadas e Escolas
'de verán. A AS-PG e as Xomadas do Ensino non abdican deste
.· obxectivo desde a a creación de
ambas , as outras X ornadas e Escalas de Verán, pasan del, pois
, nen sequera contemplan tal presuposto .
3 .-Análise da planificación

Pe
XOAI

Piani

Xosé

escolar e das reformas educativas para ver se van en consonán-

colas de Verán-:· que se· celebran
en Galiza. . '
.

2.-Renovación pedagóxica
nacionalizadota do sistema edu·cativo. Sabemos que os plans de
estu~lo

que se desenrolan en Galiza son iguais _aos ~ do ,resto do_
Estado mais a nosa lmgua, o
noso e~tomo cultural ; xeográfico histórico, económico etc. ,
están fora deses plans.de e\tudo,
Logo a renovaci?n pedag~xica
que se fai en Gal1za adema1s de
contemplar a posta ao día do ·
profesorado ten qu~ tentru: aportar ao profesorado t~do tipo de
- coñecimentos da reahdade galegá que os plans oficiais non !ecollen. É polo tanto unha opnga
realizar .unha renovación pedagóXi~a que procure un eñsino
autenticam~nte galega e · para
que sexa tal ten que Pa:tir·_?,º ~n
toma sócio-cultural e lrngmstico
gal ego. Ninguen pode en sin~ o

que non coñece ou non conece
ben, polo tanto o profesorado
precisa estudar e coñecer a fondo a nosa terra, a nosa xeografia a ffosa história , a nosa sociolo~ia a nosa flora e fauna, a
nosa 'arte, nosa antropoloxia e
psicoloxia social' a nosa ,lit:ratµ...ra a noa realidade econormca ...
e' todo na nosa própria língua, en
Galega. Nuriha palabra hai que
· reculturizar ao profesorado galega de todos os niveis na cultura
galega da que ten estado tan
apartado .

a

CARTEIS
·DE ·
ALEXANDRE
BÓVEDA
·E
DANIEL CASIELAO

chegi
TOS él

cia coa mellará da calidade 00 ·
ensino e se se adecuan á renovación pedagóxica e a necesária
aproximación da escola (Preescolar, EXB, FP e BUP) ao meio
galega . É evidente que Galiza
precisa un sistema educativo
planificado de acordo coas suas
necesidades socíais e coa sua
cultura. Este ponto tampouco é
contempla<lo, en xetal , polas outras escalas de verán e se se contempla non o fan co posición
crítica, nen o mesmos presuposto ideolóxicos a como 'se fai
a análise nas Xomadas do Ensino .
4. -Análise dos plans de es-
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tudo e contidos educativo para
ver e son apropriados ás necesidade educativa que ten a sociedade galega e elaboración de
.alternativa encamiñadas a conquerir que o plan de estudo teñan en canta a realidade nacional galega, a sua própria identidade . O en ino galego ten que
formar profe ores galeguizados,
cul turizado en galego, para que
e tes culturicen e eduquen aos
eus aluna s dentro do contexto
normal galego. Para que os profesores exan veículo da normalización cultural e lingüística de
Galiza e non elementos de colonización.
Outro obxectivo que as demais escalas de verao esquecen,
xa que moitas delas son meio e
continuación da dependéncia
cultural, lingüística e pedagóxica da cultura española.
Pór este obxectivos claramente definido e levado a prática ao longo de dez edicións das
Xornada do En ino de Galiza
organizadas pola A~-PG, poñen
claro cai on a d1ferenc1as. E
seguiremo 'na procura dun. ensino galega" até que o con igamo
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·"Avenda nas libra.rias: ·
Vigo:QLibrouro, Ir Indo eCultu!al
Compostela; Couceiro e Sargadelos
A Coruña: Couceiro, Lume e Nós
Pontevedra: Cao, Michelena e Pueblo
Ferrol: Helios e Delta Ourense·: Tanco e Stylo
Lugo: Alonso
Barcelona: Sªr.gadelos
Madrid:' Sargadelos
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Conversas en Compostela Con Carballo Calero
_;

Pepito Arriola .

Foi o libro galegó·máis.• vendido 40 verán
-

~

XOAN M. CARREIRA

Pianista e compositor, nado
Xosé Rodríguez Arriola, que
chegou a ser un m'ito nos primeiTOS anos do noso século como
neno·· prodíxio . Atribuíronlle
proezas de dubidosa credibilidade como que aos seis meses de
idade tocaba co guizo a "Marcha
Real" · pu que aos trinta meses e
sen saber nada de música sentouse ao piano e interpretou
unha jota que a sua tia e tutora
viña de tocar.
O certo é que xa no 1899 era
famoso en Ferro! e que debuta
en Madrid ao catro anos e que
no 1900, tras dar un concerto no
Pazo Real e de aprenderlle o ale- '
mán dá catro concertos en París
invitado por Vicent D'lndy . Vai
estudar a Leipzig con Nickisch,
Reckendorf e Jonas, actua <liante
do emperador e debuta en Xenebra no 1902. O seús mestres
consideran rematado o eu e tudas no 1903.
Protexido por Nickisch, inícia
unha carreira internacional que o
leva a Rú iá, USA, Cuba, 'toda
Hispanoamérica, Alemaña, Holanda, Itália, Portugal Fráncia,
Inglaterra,. .. O eu mito vai e morecendo ao facerse adulto e
comprobar e que non deix:aba de
ser un pianista de certa calidade
pero que non chegaba a er un
gran pianista. No 1918 estabelécese en Berlin onde abre unha
académia e tenta orte no eido
da composición. A derradeira
xira int~macional daraa no 1930
e <liante do resultado retírase na
docéncia.
Carecemos dun estudo monográfico sério sobre Arriola e o
meirande esforzo é sen dúbida o
artigo de Guillermo Llorca Freire na "Gran Encíclopedia Gallega". É importante reseñar que o
Dicionário Enciclopédico Espasa mantén a información renovada sobre Arriola durante bastan- ~
tes 1suplemento . De calquer xeito o caso Arriola é moi interesante ainda que só exa por mor .
de explicar o éxito que a nai tivo
ao recabar axudas para a proxección internacional do pobre rapaz.
O catálogo campo itivo de
Arriola no 191 O xa era abundante e inclu ía Marcha Pa odobles, Sonata e unha grande Sinfonia. Só coñezo a uite 'Impre10nes Argentina ", para piano,
que e publicou nun número dobre -a partitura ten 51 páxinas- de "Mundial Mú ica" (nº
8-9, Valencia, ago to- etembro
do 1916) que e acompañou de
grande publicídade. A obra é a
habitual serie repsódica ao xeito
da época, escrebida en reparar
~n dificuldades e ·q ue amo a un
megábel coñecimento do oficio
pola banda de Arriola. Non sei
onde se poda atopar a sua música.

Tal título non lle cémfere a unha
publicación bondade "per se";
mesmo pode so3.f a fácil reclamo
publicitário. Neste caso, porén,
non estará de máis lembrar un
feito non suficientemente divulgado, precisamente por non se.:.
ren nen os seus autores nen seu ·
protagonista membros do sectário clube oficralista ou para-oficial do que se quer pregoar
como cultura galega, con manifesto ocultamento de persoas,
tendéncias e mesmo liñas ideolóxicas que, xuntamety:e, teíÍen ·
como meta e como norte a vivificación e a normalización da
cultura galega.
O 5 de Agosto pasado, con
efeito, asistimos na Coruña a un
acto de verdadeira- (non trucada)
difusión dun anaco importantísi- '
mo da nasa história, da nosa literatura, do naso pasado, Fernán-Vello e Pillado Mayor fixeron, con este libro dedicado ao
profesor e escritor Carballo Calero, un moi bon servício aos
que ternos vontade de receber
información sobre nós mesmos
· de primeira man, cumprindo a
primeira premisa inescusábel do
investigador honesto en matérias
que teñen a ver co próprio país,
cal é o respeito pola história e a
convicción nun futuro digno
para o pobo que a vive, cousa
que pode parecer · elementar,
mais que non o é tanto se aliamos o triste papel de marx4ial
auto-compracido ou , o que é
piar, -portas adentro ou portas
afora- da Galiza. Agradecemos, portanto, que os autores do
libro fosen ben "parciais" á hora
de elaborar esta biografía significativa, que é tamén unba füografia social, o retrato dun momento histórico que debe ser alimento básico do noso presente,
porque está alentado das mesmas ánsias de dignificación nacional que hoxe seguen sendo
plenamente vixentes. Dicemos
parciais no sentido de que, con
independéncia de xefacións, tendéncias, go tos ou proxección
cultural, hai un fio que une a estas tres persoas de idades ben diferentes: o amor (si, oamor, non
e me a usten) , o profundo respeito e a profunda vontade de
transformación cun 51enso de futuro normal e soberano para a
nosa nación que eles manteñen
como bandeira ergueita e que
materializan cotidianamente coa
sua obra e coa sua actividade.
Os nosos parabéns , portanto, a
esta obra e ao seu significado. E
vaiamos coa crónica do acto.
Miguel Anxo Feman-Vello, o
primeiro orador, falou en primeiro lugar de render unha homenaxe ao profesor Carballo
Calero, non unha homenaxe

convencional, senón cd afán de
aprender tamén da figura homenaxeada. O ano de traballo intenso que o libro levou non tiña
negunha finalidade erudita ou
museística; senón polo contrário, a elaboración dunhas memórias dialogadas ou autobiografía
conversada sobre un ponto de
referéncia básico da vida nacional. Explicou a seguir o m~odo
e características formais do libro, articlllado en nove capítulos , que recollen outros tanto pe"- ríodos significativos do ponto de
vista histórico e persoal . do autor, con secuéncia cronolóxica,
máis un índice onomástico de
nove páxinas (Castelao e Otero
Pedraio son, significativamente,
os personaxes máis veces citados) . Feman-Vello agradeceu a
Carballo Calero saber ser un
home do seu ·tempo e do noso ·
tempo ·e, asimesmo, c~tou o positivo labor do editor, non condicionaqo polos "holdings" cultutais do poder.
Francisco Pillado_, unha das
cabezas rnáis lúcidas e conscientes a respeitC> da nos.a cultura con
qu~. contamos hoxe na cidade da
Coruña, refugou máis unba vez
o noxento espectáculo necrofíli-

co e manipulador con que . nos '
confesoq non sentir-se ináis do
obsequian as autoridades a pro- ·
que un "elo dentro da caciea de
pósito de Castelao- (o exemplo
traballadores pola Galiza que se
máis fla:granfe ; o do Concello 'da ·
formou desde o século JCTX" e
Coruña) e por iso reivindicou de
mesmo recoñeceu como defeito.
novo a necesidade vital de coñe.:
a sua incapaci9ade· para -formaicer e de situar correctam~nte adentro dunha masa que obedeza
nosa história e, dentro dela, a fias voces de ·mando. Sendo un
.guras fundamentais que nos axu"anarquista disciplinádo consigo
dan a comprendé-la . . Reclamou
mf'.smo", defend~u, porén;a so- ·
o papel non xa de testemuña selidariedade que nos pennite
·- nón de auténtico protagoni~ta de
avanzar XUÍltos, e a actj.vidade
Carballo Calero, cpmo narrador,
necesária cuh sentido de servicio
dramaturgo, poeta, ensaísta e ·
ao país. Sentindo-se, eón efeito,
verdadeiro . galeguista histórico.
testemuña .de ·moitos feítos da
Citou o feíto de A farsa das zorea).idade histórica -da Galiza,
cas ser a peza teatral máis repre· proclamou ter como guia única
. sentada do ·noso teatro, depois
. procurar a grandeza e a glória do
de Os vellos... de Castelao -e
· noso paíi; e subliñou ~ necesida-.
ponderou a fidelidade de Carbade de que as x.eracións mozas
llo Calero a todo aquilo polo que
coñezan a história na sua vérsión
loitou na sua vida, face a tanto
verdadeira. Profundamente emoreconversor e reconvertido, fid~
cionado_, ~ definiu-se como un
lidade que, .obviamente, non vai
home que está a dicer adeus, que
ter o prémio fácil ou o recoñeciquer ser relevado por alunos,
mento público ou~orgad~ por un
por discípulos que non contipoder vendido.
nuen a sua obra senón que a suO editór, Sotelo Blanco, lemperen e..que, como os autores do
brou a fundación da editorial ·- :libro, non se deixen arrolar por
hai cinco anos- coa intención
fáceis e cómodas prebendas-.
clara .d e ·pfim.ar · a calidade de .
Fi.xo votQS, afirial, ·para que accalquer orixinal tecebido sobre
.tos de homenax.e como este non
cálquer outro critério; defendeu,
se precisen no futuro, porque tonesta liña, a independéncia da
dos pr~cticasen a mesma indemesma e citou o feíto escandalopendéncia de critério, e o mes- ·
so-(o adxetivo é noso) .de ter remo amor á Galiza, á cultura gacebido chamadas telefónicas e
lega e á' liberdade humana.
presións várias para o libro nqn
Permita-nos agora o leitor
ser publicado. Agradeceu final- .
unha
última observación. ·Des· mente ao próprio Carballo, ,aos
. pois-de concluída a leitura <leste
autores e ao público a elaboralibro, valiosísimo por tantos
ción e a boa acollicla dispensada
concei~os, fica . en nós a mesma
· ao volume e declarou a intenimpresión • que tantas . outras
ción de seguir mantendo a mes- ·
obras da nosa literatura -e de
ma liña· que até o momento, sen
moi diferentes xéneros- nos teofuscacións de sectarismo ideoñen .deixado. Sempre o "quid" é
lóxico-ortografico . .
sermos nós, de(ender a nosa
Afinal, interven o suxeito do
identidad.e, conflitivamente, oplibro, o proprio Carballo Calero,
tando por ese camiño da digniquen, fiel ao · seu estilo de sodade tantas veces reclamado.
briedade e de modéstia, rex_eitou
Ser ou non ser galegos, aspirar
o que el considerou "méritos
ou non ·á normalidade, . submeimaxinários", desenm.arcanbdoter-se ·o u non. Por iso, cando ou
se das persoas que gostan de ser
autores reclaman do entrevistado
louvadas e confesando o seu deUI)ha concreción desas -..irµ¡ prisacougo por estar sq_bmetido ao
maveir¡¡s máis pra 'Galiza" que
"fogo graneado" dos elóxios dos
·¡. Cunqueiro soñara, Carballo pon- .
autores e do valeroso editor. ·
tualiza: "Han-de ser . unhas priContemplando entre o público
maveiras mui distintas das que
rostas . ve~os e rostos novos,
realmente pe<liu. Unhas primalembrou a sua vida de estudante
veiras non·escureeidas po~a dese estudioso simultaneamente, a
confianza cara ao desenvolvisua precóz vocación de ensinaiJ.mento livre do galego nattiral, ·
te e, enfin, recl!llllou para si,
do galego histórico ( ... } Eu de- .
unha vida vulgar, .. un traballo
sexaria imha primaveiras nas
cultural humilde, educado para
que florescese sen receios a uniser un modesto profesor de litedade e variedade do noso idioma
ratura, mais abocado a outros : ·
e da nosa cultura. Unhas primamóitos
mesteres.
Defendeu
veiras. nas que Cunqueiro non''
como obxectivo da sua obra tennecesitase viver a cabalo de duas
tar manter sempre a dignidade,
filosofias lingüísticas, unhas prisen aspirar a triunfos especta~u
maveiras nas que Cunqueiro po.lares; declarou o_seu interese por
deria ser ainda .máis Cunqueiro .
todo o galego e, ·p or tanto,o in,
do que foi" .
disimulábel carácter patriótico
do seu labor. Humildemente
MARIA PILAR GARCIA NEGfiO .
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quel do que nÓs falaba Raphael
que era do lento atardecer, apar-:te de -ser --o arrepol- máxico,
(! sen sístole nen diástole). Hai,
evidentémente máis licéncias
prosódicas neste segundo aparta.
.
do 4o volume de Román Raña,
tantas hai, que mesmo hai do4ecásilabo.s .. por ºendecasílabos:
"Do mar que sabe os meus regresos. Amor" Enfin, un . compéndio de métrica onde os fenómenos métricos ahondan máls ·
que a métric~. E, por falar, non
por nada, podia-se facer un verdadeiro cómputo .de rípios,. onde
Román ·Raña Lama.,é un deses
conxuga rima con tartaruga·;
poetas que a ·forza de queré-lo
amar con mar, claro; amor con
ser (Vate, Poeta, Bardo ou o que
alvor; até con é; e asi a feixes.
se queira) cheg'an a aborrir pola
Hai tamén, neste apartado canti=cantidade de libros que son cadade de sintagmas e palabras
paces de producir e pola cantidapoéticas· apostá: lenta permanénde de pedanteria que poden checiá; breve mar; pócima; fundo
gar a destilar. Pedantaria e pro- da palavra; brando vacío; obscu· dl!ción que· está a facer suas o
ro tacto; voz solar; névoa;-magversificador galego, pois nun
nólios; ailrora; lacinante estigano ten-nos dados dous ·libro de
ma; míster áspero; cerva ardenversos cqs seus ·correspondentes
. te_; rosas prometidas; festiva cerlimiare~ a Gal ·máis pedante (dos
. va; aroma de sándalq; lábios valimiares falamos). Nun cónfunde
gorosos; itisantes carac9is; asía Tristan Tzara con André Bredu(.) enigma (que rima neste yer:
ton, quer diCer, cita a Breton
so con estigma); ·hórrido naufrácando o nome debia ·ser Tzara',
xio; duro venábulo · de lume; pnr
· o que no~ fai temer que non lera
· non reseñar a c~tidade de veces
a negug.. d0.s dous e que citou -ao
. que saen palabras como fulxenfundador do . S!:lfI'ealismo porque
te, fulgor, memória; desmeinóquedaba beri; noutro, do libro do
ria, etc.
·
que irnos falar, di tal cantidade
Chega xa a terceira e última
de cousas, cita tal cantidade de .
~ pru:f:e, pacienzudo leitor (meu,
poetas, que cando chega o leitor
que nori do Raña, ese que siga).
aos verso~ pode este se~tir.,.se esTitúlase "Ave- confusa" e, a vertafado,. como ~entiu quen isto
dade, non vai con · segundas.
asina, para tais versos non facia
Aquí son outra vez .dezaseis . os
falta tal limiar (ou sexa, 9omo
poemas con que nos agasalla o
din · en Castela, "para tal viaje
autor, un deles titula-se ·"Abril e
non hacían falta tamañas alfordesmeinóri~"' como -a segunda
jas"). Ben pudo o Raña deixar· parte, daí talvez, chi lo sa, o de
se de limiares pedantuelos e dar"Ave confusa". E veñen os poenos menores versos, rnellores
mas, en vers"ü libre, e veñén topoemas.
Aas as repeticións das que fala- ·
Nas areias doutro mar, gañou
mos anteriormente, todos os sino IV prémio de ¡:>oesia Cidade de
tagmas, os adxectivos, os subsOurense. Non diremos quen
tantivos poéticos adrede. :Todo
compuña o x~ado porque non
adxectivo, todo substantivo que
interesa a ninguén, o que si se
difícil é que saia de lábio huma· pode dicer é que deberon sentirno, ei-lo: nos versos de Román
se un pouco abraiados polós verRaña Lama: Todo aquilQque ten
sos e estrofas dó autor, pois o
de pedante, de .artificioso, de anpresente é máis que un libro de
tigualla, de prosaico a poesia,
poemas un manual do versificaei-lo: nos versos de Román Raña
dor, l<;>go diremos por que. Ou
Lama. Que non?-lean-se: "Sinto- .
os outros libros eran abondb pote maio noctmno"; "Estou vendo
dres, u-la, xa que logo, esa idaos_ crisantemos"; "Dentro do
de de ouro?
soño"; "outra vez o ventq invisíO lume compónse de tres parbel" (cernos~ ve, a poesi;;i. sem:.
tes' unha na que os poemas son
pre apontalando os descobrimende verso libre, Son dezaseis os
tos da ciéncia); "Á esquerda 'o
poemas deste libro onde nada fai
loto Teverberá"; "as pétalas que
vibrar oa leitor póis nos fala dos
· tilintan hieráticas", etc. etc. bla
~rvos, de thanatos, de planície
bla bla, zz~z, e a ver queíJ. dá
anil, dun beixo de '-fillletista, da
máis.
,
.
senectude de magnÓlia-, do inasí- ·
Á vista do que- ternos, dos
vel nome, do que pasa implacáversos que eptrega o autor, un
vel como un matiz, da névoa
. se pergunta onde están os versos
opaca, do mirto qut! fenece ébrio
que :se pr~meten no limiar logo
· e diagonal, do.sándalo, do_ponto
de ler. citados a Pessoa, a Mil,
terminal e fugacísmo, do río inton,' a Li-Po; a Cunqueiro, a· Cotaxív_el, de aves fulxentes, das
leridge~ a Novalis ou Bolseiro.
· flamas, do orvallo translúcido, ·
A resposta, tonto, é un, non está,
das morosas aréias, etc. Nunha
-claro, .nos versos que no_s entrepal~bra, 'º . autor seníella falar
.ga -Román Raña Lama, senón
cos deuses, pois se os humanos
nos libro dos poetas que cita que
falan agora .así, que o- demo os
- leve.
·~
a un, xa o dubida; parécelle que
son .citados en dernasia .e o seu
Despois da primeira ven a senome é tomado, demasiado, en
gunda, quer dicer, logo do priy~ . .
meiro)ibro ven o segundo: 1Abril
En verdade o camiño que leva
e desmemória, ai, _don Alvaro!
Román Raña Lama non condu.E:e
por que se lle ocerreria escoller
a parte nengunlia; é facer libros
Abril, desde entón non .paran,
para manuais .de prosódia, de·
tamén xa cha son gaña~ de ser
métrica e de comentários de texreiterativo, antes (e cando falo
tos_, todas tres cousas que ·nada
de antes refiro-me cando o temteñen a ver coa poesia que _está
po -do Caudillo) falabaii dos laausente, moi ausente neste volu. bregos, mariñeiros e obreiros esme pois a poesía era (eú ¡:>enso
fan;apados,explotados ou ouque ainda é) a maneira de repreveantes, agora, meu deus, Abril.
sentar a realidade e a experiénBon, ao que se ia. Esta segunda
cia humana -asi como a posibiparte dá-lle ao versificador por
lidade de iluminá-la- a partir ·
nos entregar - unhas clases de
da representación verbal poden
prosódia máis ou menos clásica:
sair métodos de métrica, de c.;o-·
endecasílabos, so,netos, versos
mentário de textos e de ptosóbrancos, etc. Hai nestes versos
dia, pois a poesia necesita outra
que compoñep -os devanditos .·
cousa que iso, necesita experiénvinteun poemas, de todo. De
cias e realidades, algo do que os ·
tocio o que permiten, e mesmo o
versos de Roniári Raña Lama e's. que non permiten romo logo ve~ .
~ libres. ·
remos, as regras prosódicas: hia- tos a n;ianta, diéres'es a eito, al1) Concello de Ourense, Ourense,
gunha que outra diástole: maxia
1985.
.
.
PS.- Como que hai ,algo de tem_po
por· máxia para que rime con
non
de
espácio
segundo
me
di
o senor
. agonia (poema "Febreiro", poedirector da revista, ~mos.. citar a
ma onde nos fala dó "suave·arreAuden: "Rimas, metros, formas estróficas, e~o., son como criados·. Se o amo
bol" que· chega· até el, non da-

Nas areias
doutró .mar·

de Román
Raña Larria

demo, ~'Intenso relampo súbito ·e
fugaz, lóstrego feridor", "Pinga
· de lúz na luz,/ IIÚnimo .latejo",
ser que sempre ·consegue fuxir
das n,osas mans e que anda "dando/ voltas, revolt;as, viravoltas". ·
Os poemas d~úicados aos cabaliños do demos son, sen dúbida
X.G.G.
algu~a, os mellores -do libro.
Vexamos · o primeiro poema:
_"Cavalinho-do-demo:/ pinga de '
luz/ cristalizada/ em lene·sonho,/
rumor do siléncio,I· calada semente/ de páxaro,/ a.Ssorhbro do
azul/ mais delicado/ pura nostálgia,/ irreprimível/ salouco do .
orvalho::. Ou o terceiro: "Cavahnho-do-demo: ninfa/ que fochc
caravell em jardins subaqüáticos.I Laio surdido i luz/ estre- ·
mecendo/ a virginidade/ da· água
saloucante.I Pétalo que vás/ sobre as ondas:/. navegante solitário/ cara ás ilhas/ incertas da
lembran9a". ·
. Naturalmente,nos
"Oráculos . : ." non podía f alta.r o tempo
.
.
histórico, o pasado, o présente e
o futuro desta nosa pátria. Manuel María oferécenos unha visión poética de personaxes e feitos históricos de Galiza (Breogán, o Medúlio, Roi Xordo,
etc.) e recolle o momento actual
que vive o povo galega en versos como os seguintes: "Esta é a
· hora estéril, do baleiro,I do nojo
e do.arrepio, lUl que um/ e perEste verán saiu do prelo a trixé- gunt.a inseguro e angustiado:/
sima obra · poética de Manuel
terá algo que ver a voz gali-zaJ
María: "Oráculos para cavalincom gali-nha ?", 'Nesta tribo de
hos-do-demo ~· (1) .. O novo libro
fume, sombra, medo,/ rancor,
do poeta ehairego --o sétimo
ódio e inveja, medra,! como velque publica desde que comezou
ba praga bfblica,/ a mediocridaa década dos oitenta e o t~rceiro
de, a deserfom,I a domesti.ca que dá á luz en·riormativa reintegracionista~ chega ao leitor _
fom, o entreguismo,/ a tritura e
o nojo de viver', "Geam-se-mes
nunha moi coidada edición e .
os ossos e os olhos cando/ olho
cunha portada ~a · autoria de
est.a tribu de meu (. . .) Temos o
Carlos Quesada- que é · unba
pressentimento de que/ esU!_mos
verdadeira-maravilla.
convivendo com · defuntos".
Nos · "Oráculos ... ,; Manuel.
Mais 6 poeta resiste ºIoita e manMaría éontinua poética <;le entén vi va a esperanza: "Permanetregas anteriores, tanto na temácemos fmnes ::_, "Nunca jamaisl
tica como na expresión. O temnos sentiremos vencidos,/ derropo, a vida, a morte, a Natureza,
_t.ados" "E alguns de nós ainda
a nostálxia, o amor, o destino da
agardamas/ luz e salva9om para
pági.a, a vellez, as viaxes ... sea nossa tribo".
guen sendo os temas da poesia
O poeta "apaixonado e triste",
de ·Manuel María, dunba poesia
de "ollos cansos e feridos", o
que ·tran.smite- s.empre emoción, e
poeta que ama os "ouridourados
autenticida~e, · dunha poesía que
sol-pores do Outono", que coné comunicativa, explicativa, diserva como tesouros "as velhas
dáctica, dunha poesía que se relembrans;as mais amadas' e que
vela sen c-osmética literária,
entregou ·soños "a aqueles produnha poesia que xurde e eñbrinhos que nom sonham", este
gaiola como o caravel. E tamén
poeta fala tamén dese tempo da
aqui, nos "Oráculos ... ", xunto a
existencia do home que egue á
textos con excesivo ritmo nauamocidade e á madurez: "Sinto
ti vo e ·a composicións coñ versos
como vou outonecendo dia a
desafortunados . ou inecesários,
día,/ abrindo-me a um vento um
atoparnos ·poemas moi ricos, de
pouco frío/ para que percorra deextraordinária beleza e de granvagarl esta na9om ninúscula que
de perfección formal.
· eu som (.. .. ) O vento anda os
O poemário ten o seu eixo temeus caminhosl habita os meu
mático no tempo. Todos os poejardins,I g_alopa as minhas fraga
_mas teñen a ver co tempo: os
que evocan · -cidades gregas ou
interibres,7 vai despindo os meus
carvalhos,I deixando sem folha
italianas. ou os que falan da folla, da mentira, do mito, do ca-ouro e cobre--/ as vide íntimas para perder-se/ no esguio
baljño, ao ~emo, qa angústia, da
caudal dos meus regueiros./ O
hora, da morte ... O tempo está
meu sol é case ouridourado./
presente en todó o libro, o tem· Vou cara ao inverno". O inverpo ·real e Irreal, o tempo da ledíno. O inverno,é a morte. E inoci(}. e da tristura, o tempo dos sorrer --ese tempo polo ·que case
ñ-0s e da meJancolia, O-tempo do
ninguem quer pasar- é, segunhome e da pátria, o tempo indedo o poeta, "desterrar soidades,I
finido, o fuxigo, o vívo e o morborrar lembram9as/ prescindir da
to.
paixom,I afogar melancolias,/
- O tempo mílénario, o tempo
alonJar para sefI!prel fant.asias,
- eterno, pode estar representado
ensonhos,I medos, latejos,I fepor cidades antiga.s cor:no Flochar pesadamente/ os olhos e
' rens;a --0bserve o .leitor a maraqueaar/ imóve/, frio1 / branca e
villa <lestes versos: "Entre as citraslúcido./ perfeito como a
dades de nome feminino(. só Ro- .
neve". ·
ren9a é ~ -muller,l.a dona gentil
Pésie a que o 'libro non ten o
e delicada,/ a mais fermosa.I As
valor e a calidade de "A luz ressuas cúpú/as~/ como seios ou
sucitada" -para nó.s o mellor
cuneas, flX.érom-se/ para receber
garimos"-:, pelfos, Epidauros
poemário ~e Manyel María: é
moito o que o leitor pode gozar
ou Roma. Son cidades de cantae deprender con estes "Orácuria e marbre, cidades de pedr~,
e a pedra significa permanéncia, _
los . .. ", con estas criaturas literárias do poeta que se embriaga etemidade, perenidade. E ese
e nos embriaga- co mundo rumesmó . significado- ten o mito:
"Unha pinga de orvalho,/ o reral, do poeta que se sinte agredido_por eses "estranhos apare/hos
cendo da rosa,/ a memoria dum
gesto,/ o tremor dumha sílaba(
chamados/ computadores e orde-:
nadores personais'~, 9o poeta
· permanecen no tempo,/ gravamse a Jume e ar/ na conciérrcia dague andou sempre a es.culear,
· "con atento e delicado ouvido,I
quele's/ mais atentos e lúcidos/ e
·fam-se mito./ Mito!". ·
a voz de cada ser e cada cousa:/
o cjntiiante sorriso do orvalho~/
.Outro .teinpo, o tempo vivo:. e
a sinfonía do dia baixo a luz,/ a·
fuxido, témolo no cabaliño do
é abOndo xusto para_gañar a sua ~impa
tia e, a vez, é o suficientemente fiñne
para se facer res~itar, o resultado é
Unha casa· ordenaCla e feliz; pero se e
excesivamente tiránico~ entón o abandoan, e se lle falta autoridade fanse
deixados, impertinentes, borrachos e
. tram~sos", e de tramposos o son
apando os versos deste versificador.

O libro dos
cabaliños
do demo

de Manuel Maria

a
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pf!-/abra sácramental dos Íios,/ a
c1~da mensa_ge das estrelas,J os
lat~;os da n01te,/ o subtil p'estan~;ar da. ;osa,/ o Il,lmor das nuves caminhantes,/ o doce fluir
do noso sangue,/ a animafom de
todo o inanimado".
· ~anuei'~aría é un poeta que
esta na plerutude, un ' poeta po. voado de Outonos, de melanco- ,
lia e de solpores dourados como
o mel, un poeta que nos ensina
a amar a qaliza, un poeta cheo
de sa~do~a, un poeta que nos·
transmite os doces brados amorosos dos cervos e que consegue
que na sua voz cante a água timpa das fontes e se exprese 0
cuco, o siléncio e a ping~ de or- .
vallo·
MANUEL LOPEZ FOXO ·
1

(J) Manuel Maria: Oráculos para cavalinhos-do-demo, Caixa· Ourense

1986 .
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de Eva Forest
Onintze é unha xoven e miúda
muller va ca que dá cla es na
ikastola do seu povo e que unha
mañá, cando se dirixe ao trabaUo, é apresada surpesivamente
por tres descoñecidos . Pronto
pasará á engro ar esa lista de
máis ~e mil detidos anuais no
País Ba co dos cales ó a l de
cada l 1 lle on encontrados motivos polo xuíz para er encarcerados. Do que lle sucede durante
os 1O dias de incomunicación
que decreta a . lei antiterrorista
trata este libro de Eva Forest,
centrando nunha Onintze imaxinada pero que se quer en gran
medida representativa dulliia
realidade que adoita a acontecer
en Euskadi.
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Yintenove breves capítulos,
que xa foran publicados separadamente na revista "Punto y
Hora", nos que se trata, segundo
a autora, de "facer familiar o extraordinário" "nunha lin~uaxe sinxela, coloquial, sen énfase algun para non dramatizar- o que
en si era xa unha traxédia". ·
Sobre a tortura, un tema que
Eva Forest recoñece como tabu ,
indíeanc:i~, no prólogo que ''.se
trata dunha tortura intimidatóna,
non tanto para indagar . como
para golpear sistemticamente ao
sector conflitivo do povo que
non aceita a doma e destruir a
sua coesión". "O curioso, sinala, é ·que•' todo i;;anto aqui ·digo
foi denunciado hai tempo de
múltiples
maneiras." Ponse
como exemplo as conferéncias
de prensa, informes ~édicos e
de Amnistía Internac10nal etc.
"información, ainda que sexa
pouca non falta, e sen embargo
un siléncio ~ortal · bloquea o
asunto".
.,
· Tamén .haí unha reflex1on:
"Sei que a tortura é, hoxe P 0~
hoxe, un tema intoc_abeJ _e moi
perigoso ocup~se _dela. E non
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descoñezo que, xuridicamente, · ·
-case nunca pode chegar a pro- .
barse; na aillada cámara ond_e
ocurren istos norrores nunca hai
testigos ( ... ) Sei tamén que no.
plan ZEN hai un portto que recomenda querellarse contra o que
denúncia maos tratos e convertelo automaticament~ en acusado.
Dubidei entre seguir ou non( ... )
Pero é d€masiado grave
que
está sucedendo ( ... )"
As aventuras de "Onintze 'ño
país da democrácia" son unha
"noveliña, narración curta, conto, testemuña ou como se lle
queira chamar( ... ) É unha história modesta e como tal hai que
lela", dise no remate do próio· go.
Eva Forest, escritora, vive
desde hai anos en Hondarribia,
é compañeira do dramaturgo e
colaborador des te periódico, Alfonso Sastre. A historia de
Oniritze --que se le dun tirónven supor un desafio aos que comodamente e ocultan na ignq- rancia, aportando un sopró familiar e libre dos filtros habituais
sobre unha faceta da vida ño
País Basco.
M.V.

o

"Onintze en el pais de la democracia" de Eva Forest. Ediciones Libertarias. CoJección Nueva Narrativa

Española.
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confluálcia, de .Jaime Camino e Rom6 Gubem cab(1. esperar
un resulu.do mis sabroso do obtido oeste filme. Non en canto a
solidez, a bon acabado e a ho.
• cualidades que, no
actual panorama do cine estatal,
no que reinan a frivolidade, a
nadaría e as adaptacións literarias de usar e tirar, non deixan
de ser moi de ponderar. Pero
esta pulaitude que impregna
toda a fita, esa falta de paixón
(non direi que de compromiso,
t.enno escorregadizo onde os
haxa) parece facerUe un pouco o
xogo, involuntariamente, á figura do ditador.
Porque a esta altura , todo o
negativo que se nos diga de
Franco nada novo no vai aportar, non vai cambiar a idea que
del teñamos, de xeito que o superficial retrato psicolóxico que
del se leva aqui a cabo devén
nunha caricatura case amábel,
que non vai irritar e incluso pode
facer sorrir a franquistas e postfranquistas. Despois de todo,
chistes sobre Franco xa eran permitidos en vida deste.
O· que máis contribue a ese
carácter aséptico e momo, que é
a _impresión final que o filme
deixa, é que a minuciosa e rigorosa reconstrución histórica tende a tomarse un tanto ahistórica,
ao pór aos militares (cunha esporádica inclusión do civil Galvo Sotelo) como motores únicos
da sublevación e esquecer a par. te contrária, ao povo, contrapon.to q~e, por contraste, daria máis
sentido e forza dramática ás intrigas ~uartelárias : Cando o ponl? de vista da película, o dos militares ~ciosos, se rompe, é
para ve1cular as reaccións dos
re~ublicanos mediante un torpe
~guel 'Molina e u.n par de "es.P•~hes" demasiado convencioD3.l~ para o dramátioo dos acon~~~ntos: o do director do pe~~co, que semella un editorial
e ~El P~ís", e o dun Pau Casals
metido con calzador e pouco
.afortunadamente~ ao remate. .
1

En 1976, cando o cadáver do
ditador ainda cheiraba, Martín
Patino fixo, cUD material temático semellante, un filme, ·"Caudillo", moito máís produtivo, comovedor sen sairse do rigor, e
que en absoluto debtaba indiferente. Ante ese precedente, este
Franco antóllasenos UD tanto
"light'' , produto do clima político da era socialista (trátase dunha produción da TVE), tan pouco dado a ferir sensibilidades.
Que todo isto non retraiga a
ninguén da sua visión . Trátase
repito dunha obra máis que · decente, honesta e na que esa sensación final de frialdade non impede que se deixe ver con interés
e fluidez.

sabemos que as obras divídense _
en boas ou más, só que algunhas
delas son compreosíbeis tamén,
nalgunha medida, por nenos.
"Tres solteiros e un biberán"_
a q~en resulta máis divertida en
-todo caso é ás mulleres, as ·gran_.des ausentes da película e qu~
por iso, entre outras cousas, son
as grandes protagonistas. Os autores do filme aproveitan, iso si,
o rid(culo que ·causan tres homes
- coidando dunha recén nada,
j>ero !~vado de nianeira áxil,
- cunha boa estética e sen cair
nunca no chiste fácil.
Ao remate un dos protagonistas confesará o absurdo que resulta dicer que . a muller saiu
dunha costela do homé.

GONZALO VILAS

Censura en .
''Ven e Mira''
Por enón fo e dabondo con mudarlle o título e deixala -na
cartelaria e na propaganda- coa
fa quia dunha belicista produc- .
ción nordeamericana, a película
de Klimov , "Ven e M.if?." (ver
ANT nº 295) que nestas semanas
e exibe por Galiza sofreu outro
sutil mutilación na versión dobrada que aquí se expón.
Cara o fin do filme poidérai;nos ver na versión subtiduada
dada en Madrid, como aparecía
un cadro en contratipb bermello
que poñia "543 aldeas como esta
ÍOI'Qn destruidas polos nazis durante a guerra". Agora xa non
está. Desapareceu.
Dous detalles máis para a "operación. olvido".

Tres solteiros
e -un biberón
Con semellante títµlo o máis que
cabia esperar era un novo ".gran
éxito" de Mariano Ozores, con
Alfredo Landa como UD do'~ protagonistas. Sen embargo esta.:.
mas <liante dunha película francesa, en clave de comédia divertida· que alguns críticos califica'ron de filme para adolescentes,
pero que en realídade está dirixida a ·persoas maiores, independentemente de que a·un neno lle
poda facer grácia ver como unha
bebé mexa por un ~ofá. Ao fin e
ao_ cabo, como na literatura, xa

MV

televisión

E a .Trabe
. de~ Ouro?
,,.

O día 29 de Julho o programa
"A Trabe de Ouro" era um dos
dedicados ao cinqüentenario da
guerra civil (na Galiza nom houbo tal guerra, houbo o assasinato
ensanhado do melhór do país, a
sega alevosa das suas melhores
messes polo fascismo). _No de\'.andito programa lembrnu-se- ·
nps que um pavo que conhece a
sua história nom a repite, e pataconhece-la · ·ternos isse dia de
convidado a Carlos Femandez,
admirador entusiasta dos sega- dores, ~. mistificador de · primeira
clase , comentador militarista em
La Voz, espanhol "hasta las cachas" como os do "alzamento".
No programa recomenda-se-nos

as suas obras e os seu~ escritos.
Dan-se-nos comg "segados" no triste ano de 1936 as cifras do
general Salas Larrazabal com
matizes, se só no Ferrol e bisbarra já as doblarom os assasinos
no seu preto quefacer (nom é así
.. B.: Maíz?).
Um programa que tem de subtítulo "para avivar a leitúra e o
amor polos nossos livros" que ·
encetou a sua andaina cumha espécie de inquénto na que se punha de manifesto o baixo índice
de leitura no país e inda mais na
própria língua, está nos derradeiras ,emisi'óns a recomendar de
jeito importante leituras em espanhol, chegando ao seu cúini'o
no programa do 12 de Agosto,
no qne · nom só se fai a propaganda directamente, senóm que/
tamem se ~plicam a iso os convidados.
.-A quém se. dirige o . programa
·"A Trabe .de Ouro ...,; a que pú- ~
blicos quere. estimular e avivar,
aos listilhos que já lem tuda, as
500 ou 1000 persoas que mercan
· na Galiza o 90 per cento éla produ9om editórial na nossa língua,
á progressia santiaguesa ou a ise
público imenso que nom lé, e
que ~e olha iste programa, o disse día foi paradigmático e chega .
á ·conclusóm que mo_ito que ler
non hai, já que · nele reco1pendam-lhes os · mesmos livros que
atopa nos diarios e revistas madrilenhos. Na nossa língua já hai
centos , miles de títulos, e falo
da nossa língua com um senso
restringido , a giria ao que se soa .
escrevir aquém-Minhe.
Se o progra.µia perde o seunort_e, o que o deve motivar, entón <? seu interesse na TVG remata en ZERO. A ver se colhedes a orientación.

Un anuncio.irónico?
Na televisóm esta-se botando
uin anúncio de auto-pro¡iaganda
de excelente prantejamefito, mas
coxeando de algo mui corrente
na casa, a·líñgua. Nom me estou
referindo á sua sintaxe ou ao seu
vocabulário, senorn ao ·acento :·
Na publicidade usam-se vozes
neutras, vo"zes chamadas- sem
acento, vozes . nas que o seu .
sem- acento coincide sempre co
acento da capital, as vezes incluso com. o dumha dasse social .
No Estado espanhol os publicitários chamam sem acento ao
acento de Madrid ,- e i.sse é o
acento no que so.na o aoúncib ,
acento que dí algo em galega
mas ironicamente nom resulta
mui galego.· Galiza como . povo ·
anormal (quero dizer sem . normalizar) a -sua língua, nom dispu~o dumha cidade, dumha universidade ou dumha classe so-:
cial que -permeavilizara umha
certa maneira de entender·o que
seria um "bom galego". Hoje
em dia ternos dentro da unidad~
da fala em grató convívio diversos falares e os seus acentos : a
kopinee da língua a .sua" normaliza9om tem de vir, do seu
amplo uso social do seu mergulhamento na sua próP.ria história,. nas suas raizes, e do frutífero
roce COS. povos onde esta língua
é um feito normal. Mentras o
, anúncio se escuite asi resulta·urn
pouco a burla do burlador burlado,- e isso é triste. Non se pode
entender de nengunha maneira
corno bom o alego á madrilenha tendo en conta o rol educador

e

e riormajizador que a TVG tem
de cumplir oeste país.
Fal~do
dos tele-xomais,
- muito ~n ·o passeio pofas praias
e balneários; isso ·está pedindo ·
polo menos urnha "Outra Jeira".
CBA

radio
As ·mn e Unha ·
Ás 12 da noite, cando xa ·o.cor- ·
po e a -me~te aspiran ao descanso, sono ou ~oño que a 'noite,
sempre meiga, inspira; conectar
o aparato de · rádio, ten_oloxía
· que ainda ten o mistério de ima. xinar aquela voz que sai,. é en-·
trar no fantástico.
. . ··
Unha voz suave, cálida, rexa, .
nUD galego que fai honor ao
noso garimoso idioma; vai minuto a minuto, engaio.ando o
noso pensamento ~ atándoo cada
· vez máis forte·. Unha música de
calidade, onde" o hoxe. e o ante
xúntase na · sua selección , onde
a imaxe da ·~Galiza de gaita e
· pandeiro" , a única que os meios
de comunica~ión galegos tentan
~ar~ racha _co localismo sempre
hrmtado, mostrando a vocación
universal que o mar do océano
· lle clá a esté Finis-terrae.
Poesía e música, diferen só
no son, mais non no contido, fan
un só corpo.
·
· Escoitar · desde a meia-noite
até o mencer xa case (4 da.
mañá) · as "Mil e unha" son
l.001 sesaci@ns que compensan
o sono perdido no soño conquis·
tado . .
E.O.
As uMil e Unha", trasmite-se
na (adio autónom~, de luns a
vepres, desde a meia-noite até
as .4 da n:-aáá. -

,

.
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Música
de
Inglaterra,
Gales·, Escócia
e Irlatida
, ,

O músico escocés Robin Williamson, que fora membro de
The Incredible String Band
-(1965174), é autor d.e umha recopilayom de peyas qmsicais da
tradiyom das Ilhas Británicas:
Inglaterra, Gales, -Escócia e Irlanda . O livro leva o Htul-0 ·de
English Welsh , Scottish & lrish
· Fiddle Tunes e , ainda que Vai dirigido de umha maneira particular ·aos violinistas (fiddlers), é
aconselhável pára qüalquer persoa interessada em se introduzir
na música destes países,_pois as
melodías que contém podem
igualmente · serem interpretadas
na guitarra, mandolina, flauta,
acordeo~, etc. Todas as partituras incluem acordes para a guitarra, bem como breves introdu- ·
yons explicando a otjgem, história <:>u outros pormenores sobre
a 'peya. Em grande parte dos casos tamém se avisa ao leitor ou
leitora das versons discográficas
existentes. .
· Os. violinistas ·acharám nesta
obra· umha interessante introduyom sobre o ñddle ou v'ioliffi tradicional e sobre· a maneira de
utilizar este instrumento a maneira popular das Ilhas Británicas. O resto da gente terá ocasiom de conhecer de uroha forma geral as particularidades musicais das na~ons ,dessas ilhas e
as suas variadas formas: jiga,
reel, hompipe, etc.
. O · livr<.\ inclui.. igualmente,
várias pe<ras do grande músico
irlan4és Turlongh O - Carolan
(1670-1738) e finaliza com urnas listas discográficas e bibliográficas. Edita-d Oak Publica. tions, 78 Newman St. London
WlP 3LA. (J.A.P.)
JOSE ANDRES PORTO ·
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Fotos realizadas por Walker Evans entre 1935 e 1937, Evans foi contratado
como fotógrafo pola "Resettlement
Administration" -mais tarde "Farm·
Security Administration"- un programa establecido polo presiden.te
" Roosevelt ~orno parte da sua política
do "New Deal". Os membros cia equipa fotográfica eran utilizados como ·
unha espécie de historiadores sociais
que viaxaban documentando as condicións da vida rural americana. O
programa foi iniciado co obxectiv.o
nominal de atraer a atención das clases urbanas do Norde sobre as necesidades e penúrias dos campesinos e
as megidas tomadas polo goberno
para palialas.
As suas relacións co programa eran
tensas e polo x·eral facia caso om¡so·
das directrices · impartidas polo seu
director, "Eu metinme naquilo· inocentemente, pero non sen -recelos. O
que eu queria era un traballo que me
permitise fotografiar... (E despols,
cun sorriso:) Eu fotografei o meu próprio despido".
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Evans fotografou anúncios de restaurantes, de bebidas, de tendas de móbeis, de gasolineiras e·de mercados. A palabra. en si xog~ un
papel moi especial nas suas fotografias. El descobriu, con anterioridade.aos artistas conceptuais, o pontencial escondido detrás da
escrita "encontrada" ou do graffrti. .
·
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· Walker Evans tamen
' · profana, apesar da atitUde
·
·
r ·
posen os parceiros,
respeituosa e orgullosa coa que perm!1e.que
'xón ou
apesar de que non presente as casas desde os ángulos que pudesen despertar sent1mentos de compai
r
ultraxe no espectador. Ainda que as famílias preséntanse perante a cámara como ele~ queren aparece~, n~~ ~8
iso deixan de se exibidos na sua desnudez disfrazada. Xunto á pose de.dignidade ad?ptada poi~ P~P':nuncá
terra dos Gudgers vemos as arrugas e caída da sua chaqueta que mostran que non e da sua ta a. va
adoptou unha actitude condeseendente ou morbosa, típica da'fotografia documental.

0

. ratos, q
·ros par¡
non os
re. Con•
'6

•

· Exc'i~ 1

7.Escolle.

' 8.te. Or¡
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DESDE A PALABRA,
DOCE VOCES
Luciano Rguez. Góm~z

I·

Edicións Sotelo Blanco tirou do
prelo unha nova antoloxia da
"nova poesía galega". Nesta
ocasión son unha dúcia de poetas, pensando en apresentar n?
ensino o panorama da nova 11rica. Luciano Rodrfguz, o antólogo, é profesor de literatura
autor dunha anterior antoloxia
de narrativa publicada ·en Xerais e resposánbel da preparació~ e edición de "Arredor de
Sí" no 1984.

LELIADOURA
Segue a sua andaina a colección de poesía editada en Barcelona por Sotelo Blanco baixo
a orixinal fórmula -e funciona- da subscri~ión. O volume
s é "Non todo na auga é silencio" de Xosé M. Costa e cun
prólogo ·de Mendez Ferrin, O
noveno, de Xosé Mª Alvarez
Cáccam o, ,? "Os documentos
da som bra .

[publicació~
.,O SOPORTAL,.
Entre as diversas publicacións
que apárecen de cote nas vilas
galegas destacamos "O Soportal · da vila", subtitulado como ·
u periódico
nacionalista", "O
Soportal da vila•, subtitulado
como "periódico nacionalista",
editado en Pontevedra e con
dous números na rua.
Dentro da sua -sobriedade
consegue un bon aspecto
como periódico e demostra
unha boa conceición. Consta
de oito páxinas formato tabloide e no seu número 2 trata o
tema. de "Edificio Palmeras", a
situación da seguridade social,
lembranza de Alexandre Bóveda, os lavadeiros de Poio, os
so Idos do al cal de, etc. Como
pequeno defeito deste número
quizá se poda citar o componente algo excesivo de temas
denúncia.
Para comunicarse con "O Soportal" poden dirixirse a Rua
Riestra 21-2°. Telf.: 852950.

CÓMIDA PREHISPANICÁ .
Até o próximo dia 27 exfbese
no Museu do Pobo Galego a
. exposición "Reminiscencias de
· la comida prehispánica", _organizada polo "Centro de Investigación y Servicios museológi:.
. cos" da "Universidad Nacional
Autónoma de México" e oferecida ao Museu através do Instituto de Cooperación Iberoamericana.
Nesta exposición fotográfica
pódense contemplar diversos
ingredientes e pratos do antigo
recetário mexicano; os estudos
que acompañan ás imaxes baseáronse nas crónicas do _sécu- .
lo XVI, as cartas de relación de
Hernán Cortés e outros conquistadores, matrículas de tributos e, fundamentalmente,
nos textos de Freí Bernardino
de Sahagún, un dos precursores da moderna antropoloxia, ·
a~pliados po_los relatos de viaxe1ros posteriores e por recentes traballos de investigación.
A comida dos antigos mexicanos presenta notábel diversidade e era o resultado dunha
complexa atención culinária,
reflexo á sua vez da ricaz cultural material e espiritual dos pavos prehispánices. Entre todos
os produtos que formaban, e
forman, parte da dieta mexicana sobrancea sempre o millo,
rton só pota cantidade frecuéncia con que se consume baixo
as formas máis variadas, senón
tamén pola significación simbólica que se lfe apoñia, como
obséqu10 dos deuses, até o
ponto de se denominar, por antonomásra, tonacáyotl, "o nosos sustento", "a nosa mesma
carne". Os grupos indíxenas continuan acordando un alto
valor simbólico ao millo. O
campesino esmérase nas tarefas que, desde a semente á colleita, require o seu cultivo e é
adoito acompañar os traballos
con pregárias e rituais encamiñados a asegurar a chúvia no
momento axeitado e, en xeral,
á medra fecunda e forte da
planta.

("xero41ífico

Con quen fala o Paco?
Sorución ao dÓ nº anterior:
Fai falta unha ola•
(Fai-1-Falta un~a o-L-A)

CONCURSO DE COMICS

· ventude, asoeiacións ·xl..lvenis,
etc. '

A Casa da Xuv·e otude de Ourense ten convocado, por se- .
gundo ano consecutivo, un
Concurso de Cómics dirixido
aos xóvenes menores de 30
anos e pará historietas en galego cunha extensión máxima de
6 páxinas. O tema é libre así
como a técnica sempre que
sexa ·en branco ~ negr~. . .

11

Co !@llo das festas patronais San Froilán 86, vaise celebra la ·

.11 Xuntanza de Música Folk e fl

Alcontros de Música Popular,
que terán lugaF os días 9, 10, 11
e 12 do próximo mes de outubro. ·
·
Dentro. da Xuntanza de Música Folk, convócase a ""I Mostra
da Nova Música Folk Galega"",
c¡ue se rexirá polas segumtes
bases:·

o prazo de entrega de orixinais remata o vinde1ro ·1 de Outubro, facéndose nese mes
unha mostra na sala de exposicións da Casa da Xuventude
cos nif311ores . traballos presen'tados. ·
-

SAN FRQILAN-86"

Os prémios. son de 15.000,
10.000 e 5.000 pesetas máis un
trofeo esmalte do artesán Pepe .
Osorio.
.

- 1.-Poderán participar -grupos de música folk galega, que
-polo memento-- non teña rexistada nengunha grabacióñ fonográfica (disco ou cassette).
,

2 ..::....0s grupos terán un mini~

Na primeira edición, no pasa ~
do ano, participaron cuarenta .
traballos de tooa Galiza. Ademais dos prémios e exposición
a Casa da Xuventude de. Ourense fixo unha publié:adón · cos
dez·mellores cómics cunha tira~
da de 5.000 exemplares que foron distribuídos gratuitamente
en centros d~ ensinb, de xu-

mo de 4 componentes e un máximo de oito.
3..;_Para poder participar, os ·
grupos enviarán unha cassete
con dous temas do seu. repertóri o, a: ·Excmo. Concelfo de
Lugo-Festas San Froilán-86Xuntanza de Música folk-Lugo, ..
antes das 12 horas do dia 15 de
Setembro próximo.

Nos meios xadreéfsticos do
mundo - todo causou grahde
sofpresa a. decisión do actual
campeón do mundo de xadrez,
Gam Kaspararov, de tomar
como ajudante o grande mestre húngaro Andras Adorjan.
A autosuficiéncia soviética de
sempre tora total: cada grande
mestre co seu asesor, soviético
tamén. Unha autosuficiéncia
baseiada na sobérbia que dá o
contar as actuacións por vitórias, tanto no tetreio individual
como por equipos.
Todos andavamos a preguntarnos cal seria a influenza que
o magiar teria no meniño Rrodígio. A res¡:>osta non se fixo
esperar: a defesa Gruenfeld, un
sistema de joao que o KasJ:!arov nunca prat1cara e que é favorito do Adorjan tora preparado como receita básica para
enfrentar o Karp-ov en L:ondres .
A solpre~a d? ex-campeó~ é
total: . a pnme1ra e a terce1ra
partida nas que Kasparov elegiu a Gruenfeld para se defender supuxeron unha cómoda
igualdade para o mesmo. Pola
contra Karpov ja sufriu para
empagar na segunda. Vexamos
unha ligeira análise de duas
das partidas jogadas en Inglaterra.

10.Cf3-Cc6 11.Bf4' Cf6 12.Ce5-Bd7
13.Dd2-C:e5 14.B:e5-8c6 15.Tfd1Cd7
16.B:g7-R:g7
1.7.Tac1-Cf6
18.Df4-Db8 19.D:b8-Ta-b8 e boubo
empate logo de trocar caseque todo
n·o lance 35. 4.Cf3-Bg7 5.Bf4 Karpov
obtivo unha bonita vitória no torneio de Londres do pasado ano contra do Korchnoi con 5.Bg5, _mas
agora recusa. diante da segunda
preparación do Kasparov: 5... -c5
Pre{:ipitad.a, segundo o ~outor .
Euwe (finado ex-campeón mundial)
no seu livro dista apertura. 6,d: c5Da5 7.Tc1 O ponto crítico: Euwe da ·
7.c:d5-C:d5. 8.D:dS-Bc3 9.Bd2-B:d2
10.D:é12-D:c511.Tc1-Df5 12.Cd4-Dd7
13.Dh6-Cc6 14.C:c6-b:c6 15.Dg7~ e
as brancas fican en vantage. Cal se· ria a novidade do campeón?. 7 ...- ·
d:c4 O resto é até aburñdo, segundo-dixo o grande mestre e promesa
británica Nigel Short... 8.e3-D:c5
9.Da4-Cc6 10.B:c4-0-0 11.0-0:Bd7
12.Db5-D:b5 13.B:d5-Tac8 14.Tfd1Tfd8 15.h3-h6 16.Rf1-a6 17.Be2-Be6
18.T:dS-T:dS
19.Ce5-C:e5
20.B:e5-Td2 21.b3 Empate. ~

.

l

·
.
_

1ª partida. Brancas: Karpov
1.d4-Cf6 2.c4-g6 3.Cc3-d5 Defea
. Gruenfeld. Na terceira jogo~-se:
3.Cf3-BG7 4.g3-c6 5.Bg2-d5 6.c.d5-c
7.Cc3-0-0
8.Ce5-e6
9.0-0;Cfd7

· 4ª Partida. Brancas: Kasparov
• 1.d4-Cf6 2.c4-e6 3.Cc3-Bb4 A defesa
Niinczoindfia que já fora jogada na
segunda partida e cinco veces mais
no encontro do pasado ,_no. 4.Cf3
Kasparov insiste na jogada quetan
bon resultado. está-lle a. dar. 4 ... -c5
· 5.g3-c:d4 Na segunda Karpov jogou
5 ...Cc6 .e
logo
de _6.Bg2.-d5
· 7.c:d50C:d5 8.Bd2-c:d4 9.C:d4-C:d4
10.C:d5-B:d2 11.Dd2-tc& 12.Cf4D:d2 13.R:d2, ficou o Kasparqv un
pouco mellor. 6.C:d4-0-0 7.Bg2-d5
8.Db3-B:c3(X) Interesante 8 ... Cc6
9.b:c3-Cc6 10.c:d5-Ca5 11.Dc2-C:d5
12.Dd3-Bd7
Interesante
12.•. Dc

4.-0s grupos seleccionados
serán oito, Actuarán dpus cada
· dia dentro da devandita Xuntanza de Música Popular, du.:·rante 30 ~-inutos cada gruP,o.
5.--0s participantes terán
abonada · a esláncia en Lur
durante os días de celebrad n .
desta Xuntanza de Música Fo ,
e así mesmos os desprazamentos.
'
6.-A organizaéión correrá
cos temas de esceflário, sonido
'e iluminación. .
.
·

CONVOCATORIA DE
CHISTES
Próximamente a Televisión d_e
·Galiza dará a coñecer un novo
programa ·que se chamaFá "O
Mellor'~, no cal haberá un concurso para os mellares- contadores C:fe chistes, non profisio- ·
nais, do país. Como sabemos
que os leitores do hoso periódi-. co teñen~ moi bon humor, sen.ón · non seriari os nosos leitores6 pois nada: animarse e escre er a TVG, programa "O
Melfor". · ·

'

. .
713.c4 Disque pensou 35 minUtos
· iste movemento! 13 ... -Ce7 14.0-0;
Tc8 15.Cb3-C:c4 Non pode 15.... Cc6
por 16.CcS atacando o hispo e o
peón "b". 16.B:b7-Tc7 17.Ba6-Ce5
18.De3-Cc4 19.De4-Cd6 20.Dd3-Tc6
21.Ba3-Bc8 22.B:c8-Cd:c8 23.Tfd1D:d3 24.T:d3-Te8 Se 24~.. Tc2 25.
- Td7-Je8 26.Tad1 con vantage branca. E feia! creo_ qu.e devia tentar
25 ...Cd5 por ejemplo: 26.CcS (26.e4Cc3H-Ccb6 27.e4-Cf6 28.Td8-Tc8 29.T:e8-i;,:e8 30.f3·h6 e as negras ·poden manter-se. 26.Cd4-Tb6 Se
26...Ta6 27.Cb5 27.Bc5-Ta6 28.Cb51Tc6 Non pode 28 .. ~T:a2 por·29.Cc7"Fe8 ao:c:e&-Te8 31.Cc7-Tf8 32. Te3Cf5 (32 ... Rf7 33.Td7) 33.Te4 e atorre
de "f8" nón ten refúgio. 29.B:e7!C:e7 A única. Logo de 29 •..T:e'7
30.Td8(X)-Rf7 - .
31.T:c8-T:c8
32.Cd6(xj-R calqueira 33.C:cS_gaña
.unhá peza. 30.Td7-Ameaza 31.Cd6
.3o.. :.-cg6 31.T:a7-Cd8 Cumpre evitar a entrada da segunda torre en
sete! 32.a4-TbS- O peón de vantage·
é decisivo. -33.e3-h5 34.Rg2-e5
35.Td3-Rh7 36.Tc3-Tbc8 37.T:c6T:c6 38.Cc7-Ce6 39.Cd5-Rh6 Diante
da ameaza .40.C:f6 40.a5-e4 41.a6
lst, foi a jogada segreda. Karpov
rendiu-se sen ·continuar. A posición
negra é critica: non val a evidente
41 ... Cc5 por 42. Tc71 que forza· a
troca das torres con fácil eromoción
do peón. Se 41 ... Cg5, sonando ' cun
ataque ao reí branco baseado en'
·Cf3 . é Jc.1-Tg1, segue 42. Ta8-Cf3
43.a7-Tc1 44.-nt8-Rg6 45.Cf4-Rf7
46.aB=e non ~en nada 46•.• · Tg1
47.Rh3-Cg5 48.Rh4-Cf3 49.Rh5 e ós
soños son 1 finalmente a 41... T c5
42.Td7:.cf8 43.a7 -vai para se contir
en señora sen demora: 43 •..•Tc8 .
44.Tb7 e 45.Cb6 gaña.
_~osición final.

verbu cruzadas
Mental. Arcaísmo,ar.
9.- Batrácio. Cobra, reptil
sen patas. Símbolo químico do
Rubfdio.
1O.Sacará corte a algun
instrumento. Instrumento de
madeira usado para fiar.
11.- Cadea
montañosa.
. Poñas précio.
VERTICAIS

HORIZONTAIS
1. - Chama-se-lle asi a un
determinado xeito de amontoar
a palla ·nas eiras. ·
2.- limpar o nariz. Molusco comestíbel, moi apreciado:
3.- O remate da extremiddade . infe~ior. Tronc~s .d.as vi,,0es. Pref1xo de s1gmf1caqo: ·
ue xa non
~.- Composición poética.
Anirnal doméstico. Rio da prov1ncia de Ourense. ·
5.- ·chapa de ferro con bu. ratas, que se pon nos vettedeiros para que saia a auga pero
noncos obxectos. Desexa, quere,. on~onante.
E 6.P~sa de dentro a fóra.
· xc1amación esP-añola.
·
7.Cinto. Flor heráldica.
Eseo11 e.
.
· 8.- A parte baixa dun monte. O.rganización de Saúde

e". -

1.- Por á vista, mostrar.·
Medida de lonxitude equivalente a 0'8 m. aproximadamente,
plural.
.
2.- Pe.zas de metal acuñadas. Bote os vafos.
·
3.- Parte ancha dalguns
instrumentos. Canto popular.
Dirixirse a.
.
4.- Abreviado,
arcánxer:
Preceito. Este rio pasa por Santiago.
·
5.- Cincuenta para os Ro- ·
manos. Dise do son repetido.
Adoitara, tivera por costume.
6.- A chama do turne. Abreviatura de Señora.
7 . - Desprende, deriva .. En
man própria. Xeito de vendaxe.
. 8.- Ao revés, coñezo algo.
Adxectivo, que cede con fac1li- .
- dade canao se toca. Período de tempo.
9.- Manifesta ledícia. Conxunción, apesar. Artigo, plural.
1O.- Desprécia', · disminue.
Prática unha especialidade ou
·
profesión.
11.- Outro nome da parte
inferior e central da espalda do
P.Orco, P.lural. Plantas que non
d.esenrolan tecidos leñosos ..

A illa de San
Simón como
C:adea
franquista

l

(veñ

d~ páxina 14)

1. ,

· Penso que a ·historia de
cada un, pode cada un escribila como lle pete; mais, a
historia: de todos, . aquela
que 'levamos ás costas e
que nos dibuxa o esquelete,
·- esa hai que contala como
foi aínda que doa·, e non esquecela.
Pra que· a causa collese o
seu rumbo fixeil duas per. guntas:

A' primeira: "¿Houbo algunha razón humán, política ou social pra que algúns
militares se revirasen conti:a
o Estado legalmente consti_tuído ?"
,
A segunda:
"Sabendo
que o poder legalmente
con:;tituido non cometeu·
nil)gún desatino ¿cóme se

. pode xustificar a ·feroz represión do franquismo, matandp xel}te soio polo feito
de pensar con llbertade?"

la,· levando roupa e comida
aos presos, facendo gardas
nas noites pra que non fosen "paseados". ·

O coloquio- -animouse. E
como a sala estaba chea de
presos que aínda viven (e
por c~rto; ~ousa que celebro, con saude .e fortes) fa- ,
· louse da causa como a causa foi: Falouse dos millei.ros_
de presos ·"paseados", do '
inspector da prisión -o tenebroso B¡J_a, como dixo al- ·
gúén_. que co forense Bus, .telas, sacábanlle os .cartos
aos presos dicindo que os
puñan en libertade, pra logó
ser detidos de novo e aparecer estar'ricados polas cunetas. Falouse de padre Nieto,
dos seus serrnóns virulentos e ameazante·s; dos moitos que morreron de fame e
de frío, das aldraxes que todos sofriron pola brutalidade con que foron trataqos. É
dicir: falouse , das verdades
da historia da 'illa de San Simón como cadea Jr¡:;inquista.
.
·.

Resumindo: Non fixemos
como outros que pra falar
tamén. da Guerra Civil, "du-

O acto tivo vida. Un dos
presos -hoxe concellal de
Axuntamento- Manuel Ba- ·
rros, amigo r:ri.e u e camarada, reclamou que nin9uén
debe ésquencer a so'hdari'dade do pobo_de Redonde-

-rante la tarde ayer, a puerta cerrada, los políticos y escritores invitados al coloquio,
efectuaron una reflexión so. bre Jos planteamientos que
presentarán hoy~' ("La Vo'Z
de Gaíicia, 22 de Agosto).
,R~P.ito ~ende eiquí o que ah dixen: O Axuntamento
de Re-dondela non debe permitir que ninijuén lle sague
o "sambenito' á illa de San
Simón por esforzo pra recoller en lápidas conmemora-tivas (como -füco o Axcmtamento da Garda cos que
morreron no campo de concentración de Camposancos) tódo1os nomes dos homes que deixaron a súa
vida na illa de San Simón
naqueles tempos de terror e
de miseria. : ·

A histori'a esixe . este respeto

e esa

obriga.

Nota: Por certo· que nin
"Faro de Vigo" nin "La Voz
de Galicia deron noticia' do
acto. ¿Quen ten a man da
·
censura?

.

-~ DO falado

·]

lndependéncia e federalismo

-E

·A utopía
queimada
MANl.,IEL RIVAS

Cando era un pouco máis
neno, un mestre de meu, a
quen os nenos do castro puxemos de apodo "Cabalo Branca" polas moitas cauces ·que
daba, aseguraba que nun tem- ·
po pasado os monos podian ir .
desde os Pirineos até Xibraltar ·
de arbore en árbore e sen pisar terra. Penso que era _u n
dos· poucos intres en que
aquel bravo .profesor de meu
-adoitaba un aire de tenrura e
melancolía.

. ~-

I

"Agora únicamente hai monos. en Xibraltar", sentenciaba
triste o home, mentras nós,
tralas vidreiras furadas por pedras furtivas da escala, imainábamos un outro tempo en
que micos, titís e chimpancés
penduraban felices de ponla
en ponla· pole inienso bosque
só murado polo mar. Todos os
anos, na celebración do Día da
Arbore, o vello mestre deixaba
de dar cauces e falábanos dos
bosques que se foron e dos
solitários monos subidos á
roca de Xibraltar, dándolle o
cú ao deserto das E.spañas.

.

~·

.'

Con eses antecedentes na
primeira infancia comprenderedes que eu . s~ira un deses
ilusos que asocia a utopía cun·
territorio no que os monos podan volver aos Pirineos sen facer peaxe no zoolóxico de Madrid. Por iso, cando chegan as
noticias de Montserrat. de Daimiel· e do lncio en cham.as,
penso en -malvados que non
queren que os monos campen
libres fóra de Xibraltar .

Vcdver ao rego
Díxose, pero en baixiño. O goberno pediu aos grandes bancos que
ron faga·n públicas as suas ganáncias cando superen o 20 por
cento de beneficios anual; por
discreción, para non deteriorar a
imaxe do partido socialista.
Os bancos nunca gañaron tanto, pero hai que ter un respeito
a.os pobres· e aos parados e seguir
mantendo iso de que a crise é
cousa de todos e tal.
Xa se sabe, na modernidade
-"""--.....:debe haber estridéncias que ·
U>,_ p co elegantes. Os folguis., fas é '-g radica is, isos si que deton
Hai · que saber estar:
o ~I goberno., Os bancos .ª
~ rr de• gora teran que ser má1s
drscre!o .
M.V.

·i«?- .

ll~IS Mª XIRINACS

berana actualmente, e a Catalunya
Nord no outro lado da fronteira. Tamén
existe unha cidade catalana, l'Alguer,
staban en Santiagó de Composno norde da ·illa de Cardeña (Italia).
tela reunidos, o dia 25 de Xullo,
4.-, Asturies tamén debera 'ser consip~ra celebrar ou; mellor, reivinderada nación. Ten idioma próprio, o
dicar a Pátria Galega os que queren a
bable, ainda que acorralado. Mantivo
sua independéncia. Acompañábanlles
institucións próprias até 1.843. A que
euskalduns,, cataláns, ...
resistiu máis.
A primeira vista semella un .mistério
5.- Tamén Aragón debera ser consiiso da independéncia. Desde Madrid
derada nación. O seu idioma orixinal só
resulta un absurdo. Vallecas -din- tase conserva nalguns vales .pirenaicos:
mén quere ser independente, dunha
a f~bla. Da sua decisión, no seu moba.nda, e, da outra, na América corimento, dependerá considerarse nación
qu.istada por españois, declaráronse insoberana ·ou rexión dos Paises Castedependentes decenas de países todos
llanos.
eles da mesma fala española. Madrid,
6.- Dentro do área actual de fala cascapital dun imperialismo mundial,
tellana:
onde non· se puña o sol, e, agora, coa) Canárias, por razón da sua pecumunidade autónoma, porque non a
liarlsima situación xeográfica, debera
qu·e riañ os castellanos vellos do norde,
ter a oportunidade de se definir como
nen os novas do sul, está bastante denación se asi o desexara.
sorientada. A nación española!! Non a
b) Tamén Andalucia, pola forza da
van desmembrar. Agora composta de
sua cultura, dos seus costumes e, ainnacionalidades e rexións! Xa é moito.
da, -se a .deixaran !!- polo seu xeito
· Ouen son as nacionalidades e quen ,
de falar ·o castellano. Senón houbese ti· rexións? Non se sabe. E este fenomerania académica, é probábel que hai
nal ·enredo é constitucional. Constitutempo o andaluz teria resultado língua
cionalizouse a grande confusión: nanova derivada do castellano.
ción, nacionalidades, rexións. Na prácc) E finalmente, existe a nación castica, desde as · instáncias centrais, xa
tellana coas rexións: Cantábria, Rioja?,
non ·s e fala de nacionalidades. Sempre
León, Castilla, La Mancha, Murcia e Exse fala só -de política nacional ou rexiotremadura.
nal. Nacional: España. Rexional (encu7.- R~paremos: as nacións non coeberta reconversión cara unhas provin- - xisten ao pé das rexións ("nacionalidacias meirandes), o demáis. Desde a pedes e rexións"}, senón que as nacións
riféria, os que queren evitar .definirse :
engloban rexións ("nacións· coas suas
sobre nacionalidades e rexións, invenrexións").
taron o termo monacal de "comunida8.- As nación non son nacionalidades".
des. Son simplesmente oacións, con
Como servício á Claridade e, en contodos os seus direitos, incluido o dereitra das indefinicións constitucionais e
to de unirse con quen queira ou de seprácticas., aporto aqui unhas defintpararse de quen queira. As nacións son
cións que estudei e defendin no Senairidependentes, soberanas. -Gozan, de
do, cando se fixo a Constitución
entrada, de todas as competéncias e
(1.978):
pódenas ceder ou compartir libremen1.- ·Galiza é. nacióR sen rexións. Os
te. Nunca p-oden renunciar a elas defigalegos, no seu dia, decidirán se se
nitivamente. Deixarian de ser nacións.
consideran rexión da nación galaicoSeria un suicídio. Esta é a doctrina das
portuguesa.
Nacións Unidas, subscrita por España.
2.- Euskadi é nación. Con catro re9.- E, onde fica España? Empezou a
xións históricas acá das actuais fronteiexistir no século XV, moito. despois que
ras: Araba, Bizkaia, Guipuzkoa e Nafaas nacións mencionadas. Comenzou
rroa. Ademáis reclama tres rexións do
sendo unha unión de nacións, por desóutro lado da raía.
·
grácia, poucas veces libre. Ao longo
· 3.- Catalunya é nación. Con tres redos cinco últimos séculas sucedéronse
xións históricas, neste lado da fronteios aplastamentos "manu militari" dos
ra: as llles Salears i Pitiüses, o País Vaexercícios do direito de autodetermina lencia e o Principat de Catalunya. Adeción das nacións. Se se tivese tratado
máis reclama unha lo.nga franxa no lesdunha auténtica unión libre, tecnicate de Aragón, a Franja de Ponent, o
mente, esa unión constituiría unha fePrincipat d'Andorra, entidade se misoderación xeopolítica. lmpropriamente

sóleselle chamar Estado español En ·
gor, Estado .é só o xerente da socied~~
de x~opolft1ca. Pero para simplifica
chamemoslle Estado español.
r
10.- As nación_s fe~eradas poden ceder, sempre p~ov1.sonamente, parte das
suas competencias á unión federal
(non ten senso a operación inv.ersa actual_ 9e ceder ~ Estad~ competéncias ás
n~c1~ns; el so pode devolver" o recibido.).
11.-Historicamente, as federacións
constituíronse cun doble motivo:
a) protexerse militarmente e
b) axudarse e protexerse economicamente dos seus ve~i~os agresivos.
12.- Unha federac1on que funciona
ben a gosto de todas as suas nacións
durante séculos, pode rematar nacionalizándose ela mesma. É o caso de
alemáns, franceses, italianos e romanches, en. Suiza, que se sintan pl enamente SUIZOS.
13.- Ao longo da história, as federacións plurinacionais vanse facendo
máis gra~des pa_ra resistir a potenciais
ou,. actua1s nem1~os tamén . cada vez
ma1s grandes. Seculo X: Prmcipat de
Catalunya, en frente do Califato de Córdoba. Século XII: Confederación catalana-aragonesa, en frente de castell anosleoneses e franceses. Sécul o XV·
Unión de Aragón e Catalunya con Cas~
ti_lla e León, en frente de Portug al, Fránc1a, Inglaterra. Século XX: Unión europea, enfrente de EE.UU., U.R.S.S. e Xapón. Hoxendia as nacións pequenas
solitárias caen inexorabelmente na órbita dun dos grandes bloques.
14.- Os Estados español, francés, ...
hoxendia son obsoletos. Hai que ir á
Europa, federación libre das suas nacións, coas suas rexións. O demáis é
un burdo freno posta á história por
zánganos que viven de institucións inúteis e, portanto xeneradoras de inflación. Ouen cobra sen facer un traballo
útil aumenta os cartas disponíbeis sen
aumentar os productos socialmente
úteis do seu traballo. E iso é inflación.
E 15.- Se non nos gosta o sistema
socioeconómico da Europa actual, deberemos loitar por consegu ir unha El:lropa diferente ... pero Europa. A liberación das nacións de Europa pode constituir unha valiosísima axuda á liberación social de Europa . A independéncia
real das nosas respectivas naci óns só
fica garantida, na práctica , se se unen
nun tamaño dabondo grande, para facer frente aos imperialismos da hora
actual. E ise tamaño é o eu ropeu.

Suécia, por exe
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aquela, Suécia era como quen·
di a primeira carta da baralla
•do.s terceiristas, dos que abaneaban a cabeza orteguianamente
cando se falaba de soviéticos ou ianquis. Nen estes nen .a queles: Suécia.
O de St,1écia era outra cousa.. A gran
esperanza branca seryia de retargada
liberal aos gringos que non querían
, morrer no V.i etnam (porque non se
trataba de non querer matar, como
ben vedes), tiña unha vida provinciana e. tolerante, era un país Jimpo cun
sistema ·de segurida'de !?OCial que ·
mandaba os enfermos do peito a Canárias. Os condenados aos infernos
.da burocrácia mediterránea líamos
coa boca aberta aquelas crónica de
Carlos Casares desde Suéda nas que
un peatón calquer entraba no Palácio
da Nobreza de Estocolmo . e puña él
caldo .ao primeiro ministro poia suba
do taxe. E o respeito á sagrada tradición? E o agarimo con que tratan á cidadania do rural? E que me din da-

/~lo

./t

. '

qüeles líderes dos sindicatos tomando té con pastas e un pouco de crema
por favor co rei Gustavo VI? En Suécia: como en Inglaterra, se petan na
nosa porta ás séte c;la maña só pode
ser o leiteiro. lsto é o que aquel indiano de Castelao chamaria sivilisasión:
roncar con pracer na noite longa que
xa un pária de Uganda ou Rhodesia
perdería un pulmón por nós. Porque
todas aquelas maravillas suecas, hoxe
.en patética decadéncia, eran debedoras, como as inglesas, do botin de
África. Eu nunca lle escoitei a un terceirista que a pacífica Suécia tiña importantes intereses financieiros en
Sudáfrica, nen . que nos anos qO comia, sen repartir con ninguén, máis
dun tércio do pastel color-lial ou neo-

colonial, que tanto ten, de África. Por
cada mineiro africano cunha espera nza de vida (é un fa lar) de menos_ de.
cuarenta e cinco anos, os suecos tiraban da manga, coma magos de circo,
trunfantes estadísticas a rebordar de
proteínas, libros e dentistas por habitante.
.
Agora, as cousas xa non che son o
que eran porque África, con _tod9 e o
que se esforza o lmpério por ev1talo,
vai subindo o seu précio. Nun es~ado
que tiña todo adorabelmente pre~ 1~to,
que man negra recorta ,a~ pens1ons,
rebenta a economia agncola, levanta
o sentido aos sindicatos e mete as esporas nos cabalos da policia contra os
manifestantes? Unha de duas: ou non
se chama Suécia o pais idílico que
Carlos Casares e Ramón Piñeiro ~os
propoñen como exemplo para Gallza,
ou Machel, Mandela e quen sabe ·se
tamén Mugabe están _resoltos a enterrarnos esa esperanza branca qu.e non
ten máis remédio que ser va.r:!1p1ro en
África para manter a su~ canna de ar. cánxel do Báltico, que lindo.

