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:editorial.

Prensa escrita en Galiza
Hai xa máis de dez anos que neste
país empezaron a correr rumores sobre a criación de novos diários, sempre dun matiz máis liberal e galeguista que os existentes. As expectativas,
ben acollidas, ao parecer, polos posíbeis destinatários, non chegaron ainda a tacerse realidade, pésie a que os
rumores sigan e aumenten por momentos.
Unha revisión,, ainda superficial,
do panorama último da prensa escrita en Galiza denota moi poucas variacións. Nen a transición, nen a postransición foron capaces até agora de
traernos evolucións ou meios de
ideoloxia máis avanzada. No terreno
da galeguidade abonda ver o uso do
noso idioma neses mesmos meios que roza case co auto-sarcasmopara decatarse de que o que en Madrid, por exemplo, se fixo realidade
-certo liberalismo e modernización- aqui, en cámbio, non se produciu.
Non pensamos que, neste sentido,
haxa lugar para xustificacións eté-

reas: se non ternos outra prensa é
'porque os poderes económicos e po- .
lític.os deste país se sinten ben representados na xa existente.
Comentamos todo isto ademais
cando A NOSA TERRA, un meio decididamente nacionalista e · definido
polo compromiso coas maiorias deste país, sen servidumes ao estabelecido, algo que por excepcional tende
a ser confundido por alguns cunha
vocación ou "instinto subversivo", A
NOSA TERRA, dicíamos, cumpre xustamente agora os seus trescentos números na rua. O significado deste feito -explicitado nas páxinas do especial que acompaña a este númeronon deixa de contrastar coa inexisténcia na actualidade dun meio das
suas características e de proporcional
incidéncia no ámbito do Estado.
Como consecuéncia de todo o dito
até aquí, non parece erróneo pensar
que a polarización, no que á prensa
escrita se retire, é maior en Galiza
que no contorno específicamente español. E isto non pode vir motivado

pota existéncia de fenómenos máis
ou menos artificiais. As cabeceiras
que dia a dia se oferecen aos leitores
galegas son froito da sua própria realidade e non doutra cousa.
Bon é saber, por outra parte, que
nove anos despois ,do "renascimento" dun meio coa história e o prestíxio que representa o notne de A
NOSA TERRA e chegados -de manei ra inesperada para alguns- á voluminosa cifra de 300 números, se
poda talar ademais, sen triunfalismos
nen omisión das ainda numerosas dificuldades, da entrada mmha etapa
de estabilidade e madurez, na cal non
se perderá nen un chisco dos obxectivos iniciais, pero gañando iso·si, en
experiéncia e en economia de esforzos, ao tempo que se liman crispacións e cortedades próprias de etapas má is xóvenes.
O que nasceu a partir dun núcleo
convencido das necesidades e das
posibilidades comunicacionais deste
país tende agora a espallarse, a optimizarse, a facer que a calidade, a amplitude de miras, a preocupación
pola posta ao dia en todas as facetas,
sexan boas compañeiras da lucidez
que lle deron os seus fundadores, razón de ser destas, que xa son, 300 citas coa Galiza que se revolve emerxente.
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A LL. Mª XIRINACS
No número 299 de ANT atopo
o artigo titulado "Independencia e federalismo" escrito por
Lluis Mª Xirinacs. Non quero
facer crítica algunha do sistema federal que propón o señor
Xirinacs, sistema co que me .
identifico.
Si quero facer unha matización sobre os puntos 1 e 5 do
artigo:
Retírese Xirinacs nos puntos
1,2,3,4 e 5 ás "nacións" que segundo el compoñen o "Estado
español", no ponto 1 di: "Galiza é nación sen rexións ... " por
outra banda no punto 5 di:
"Asturias tamén deberia ser
considerada nación. Ten idioma próprio, o bable, ... A que
resistiu máis."
Cando leo isto coido que Xirinacs non acerta. Por unha
banda eu coido que na Galiza
pódense atopar rexións, algunhas delas usurpadas por outras
"rexións ", dentro destas rexións galegas usurpadas ternos o Bierzo e a que alguns
chamaron terras de Ribadeo.
Atendendo a isto vexo que o
señor Xirinacs tiña que facer
non só unha relación das rexións de Asturias ("Central",
"oriental" e "ocidental") senón
que tiña cando menos que talar
da "rexión" galega usurpada
por "Asturias". Ao talar da língua, Xirinacs retírese a "idibma
próprio, o bable"; nen que dicer ten que talar das diferéncias lingüísticas inter-rexionais
que atopamos en "Asturias",
senón tamén ten a ver co "bable".
Por outra banda non podo
deixar de dicer que o de que
"resistiu máis ... " xa é desvario,
a que ca rallo resistiu "Asturies"? Coido que Xirinacs reférese aqui a esas histórias de fadas das que nos talan os histo-.
riadores imperialistas, iso que
chaman a "reconquista".
l.J.M.
(Ribadeo)

VIGO
ESCRÉBESE CON M
O concello de Vigo, particularmente personalizado no seu alcalde, o señor Soto, promociona a arte de vangarda. Espléndido!; pero como é_que ternos
a cultura na casa? E ben coñecido por todos os vigueses que
contamos cunha só biblioteca
municipal, por outra parte de
dimensións ben cativas e máis
cativa ainda a dotación de libros. Nada, por suposto~ de bibliotecas na periféria urbana e

máis no rural; todo semella
que neste ámbito non hai nengun interese en criar unha demanda cultural xerada polo
país. Mantén-se deliberadamente alonxados da oferta cultural ho~e existente aos centros culturais dos barrios (ali ·
onde existen), e a programación cultural do concello fai-se
pensando no núcleo vilego,
que xa é o quemáis facilidades
ten para o consumo cultural.
Cultura de vangarda?, espléndido!; pero tamén é coñecido por todos os vigueses as
poucas zonas verdes existentes
na cidade e a conseguinte sobreabundáncia de cemento; e
apesar disto tronzaron-se árbores en Castrelos coa peregrina
idea de facer _unha má copia do
Retiro Madrileño: 3.000 metros
cuadrados de estanque á beira
do cheiro porcallento e da pestiléncia do rio Lagares: xusto
facer un estanque antes de !impar un rio que está pedindo desesperadamente a berros a su,a
urxentísima depuración.
Será que Vigo se escrebe con
M de Madrid!
O scalextric ainda sen derrubar; pero tamén podaríamos
presentarlle aos convidados
madrileños (que viñeron a Vigo
co seu ben ordenado arcén
central de cemento; poderíamos presentar-lle-lo como o
bon racionalizador facer do
noso concello ... ).
E logo, música, moita música. Ben está que tanto á xente
moza como aos nenos mozos
se lles ofereza un meio de encontro, de descanso e de disfrute; pero onde están os lugares dependentes e mantidos
polo concello nos ,que a mocidade (fundamentalmente, pero
non só ela) poda desenvolver
criativamente o seu tempo libre, poda xestionar por si mesma o seu disfrute. O Concello
de Vigo aterece-nos música;
música-ópio como substituto
da caréncia de ofertas culturais
autoxeradoras dunhas máis
amplas esixéncias; ainda que
nesa música haxa tamén ofertas non abslutamente trivializa- ·
doras (Siniestro Total) e inclu- '
so música obxectivamente progresista como é o caso dos Resentidos, esencialmente polo
uso do galego nun meio fundamentalmente advers0.
Para rematar, pero non por
iso menos importante, referirmo-nos á trivialización que
para o conxunto de -Galiza

como un todo nacional supón
o uso e abuso dun Vigo particularista sacado do conxunto
ao que pertence, sacado do
todo comun onde destacar nídio o seu próprio específico
perfil. Fican as fotos: o señor
Leguina, presidente da comunidade autónoma de Madrid; o
señor Soto, alcalde de Vigo. Na
cea de convidados o señor Leri,
pre, post, ultra avangarda? A
tace do Vigo máis chabacanna
como proposta de avangarda
libertadora? Fican as fotos, as
reportaxes publicitárias para
beneficio eleitoral do señor
Soto.
Decididamente, Vigo escribese con M de Madrid.
Decididamente, Vigo escribese con M de Mandarins.
XAN HERMIDA
(Vigo)

PROTESTA
AO CONCELLO -CORUÑES
Segundo
informacións
de
prensa, o Servizo Municipal de
Educación do Concello coruñés
ten publicado un número monográfico dedicado á figura de
Castelao, coincidindo co centenário do seu nascimento. Este
mesmo Servizo publicou tamén o pasado ano outro número monográfico, dedicado entón á nosa grade poeta nacional Rosalia Castro.
A A.E.L.G. (Asociación de Escritores en Língua Galega) quer
denunciar á opinión pública
deste país a lixeireza, frivolidade e nepotismo con que o Concello coruñés aborda, resolve e
mesmo "soluciona" o significado e a obra da duas figuras
tan sobranceiras da nosa cultura como son Rosalia de Castro
e Alfonso Rodríguez Castelao.
· Esta denúncia de nepotismo
non é en absoluto gratuíta; basea-se nun feito concreto: unha
das duas autoras dos traballos
citados -Milagros Blanco-,- resulta ser a esposa do responsábel do devandito Servizo Municipal de Educación que, lembremos, é quen propícia as publicacións mencionadas.
Consideramos que traballos
desta caste, financiados con
'fondos públicos, deberian seren outorgados, prévio concurso de méritos, a algun dos moitos estudosos e especialistas
das obras de Rosali,a e Castelao.
Non obstante, o modo de
proceder dos responsábeis de
cultura do Concello coruñés

non surprende en absoluto. E
unha proba máis do desprécio
e ignoráncia con que sistematicamente CO!ltemplan a cultura
deste país. E, tamén, unha proba do favoritismo que se exerce desde o poder e que recorda
os métodos e procedimentos
do máis ráncio franquismo.
A.E.L.G.
(A Coruña)

NACIONALISMO
Despois de ver os últimos números do seu periódico dá a
impresión, por alguns artigas
que saen sobre o nacionalismo, que a xente non sabe o
que quer, que non existimos e
cousas polo estilo. No número
299 incluso un militante de Esquerda Galega ven a dicirnos
aos do BNG o que ternos que
facer.
Eu respeito todas as opinións
e que a xente tale, pero teño
claro onde estou, como creo
que a maioria dos militantes do
Bloque, e nestes tempos de crise social e económica as miñas
motivacións acentúanse se
cabe. Non quereria que o meu
siléncio fose aprobatório de
nada e menos deses que -con
todo o respeito- parecen querer levamos ao horto, aproveitando calquer crise ou calquer
erro. Todo o que ternos que
cambiar e mellorar xa o melloraremos entre todos, pero hai
alguns conselliños un pouco
sospeitosos.
ALBERTE CAMPOS DOMINGUEZ
(Barcelona)

PINOCHET E A CRISE
Señor director:
Ainda que non sei se é moi
próprio dunha carta, quereria
comentar unha conversa que
ouvin o outro dia e que creo.
que pode ser interesante polo
representativo dunha opinión
que se escoita con algunha frecuéncia no noso país.
O home que dixo o que deseguida paso a relatar, é un
home talador e amigo de dar
opinións en alto, o que di ten
un certo tono de broma pero
penso que todo iso é tamén, en
algo, unha coberta para talar libremente neste país onde a
xente é pouca amiga de talar
claro e sen medo.
o home, raiz de algo que
dixeron na televisión, comentou: "Si, o Fraga, menudo ese,
ven aqui a aproveitarse, a encherse de marisco e logo din
que van arranxar algo. Igual
que o Felipe din que veñen so-

a

lucionar o de Ascón e o qu
tan é pasar odia aqui, papand
marisco. Habíanlle dar nabo
cocidos aos dous a ver se 0
comian. E mentres, os de As
con por aí tirados, sen que
l~~s tagan ~aso. wausa )
qu
tina que v1r aqu1 era un Pino
chet, íaos pór firmes (Pausa)
Empezando por eses que trae
un pendente na orella, vai
morralla".
Eu creo que, con toda a con
fusión que deixaba ver est
home, reflexa por unha band
a crise e por outra a falta ou de
bilidade dunha esquerda qu
diga as cousas claras, deixand
sítio a esa outra saída que.x
na história colleron alg uns sec
tores oprimidos en caso de cri
se: o fascismo. Embaucados
por certos liberais e capitalista
que teñen esa opción para
caso de que a democrática'
non lles marche ben.
Os que sofremos en carn
própria o fascismo pensamo
que hai que evitar desde moi
cedo que se lle abran camiños
Por iso non hai que deixar qu
a xente se frustre coa crise, ne
que caiga nas mans da confu
sión que acaba dando lugar
que boten de menos un Pino

o
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FRANCISCO QUIROGA (Vigo
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FE DE ERRATAS
No número anterior com·
pre rectificar duas grallas
que tiran parte do sentido
ás opinións dos firmantes.
Na páxina 11, na tribuna
"Que tipo de Frente?",
onde poñia "En poucas
palabras, que non debemos reivindicar a estrutu·
ra nen a política do Fren·
te ... ", debia dicer " ... non
debemos reinventar .... "
Na páxina 20 na crítica
de Xesus González Gómez
e no derradeiro párrafo
falta unha liña. Oaquela
debia quedar como segue:
" ... a poesia era (eu J_Jenso
que ainda é) a mane1ra de
representar a realidade e~
experiéncia humana -asi
como a posibilidade de
iluniiná-la a partir da re·
presentación verbal. Ro·
mán Raña Lama demos·
tra~nos que non, qu~ 8
partir da representación
verbal poden sair métod~s
de métrica, de coment~
rios de textos e de proso·
dia ... "
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N

on comparto a tese dos
que afirman, non sempre
con boa fe, que o feito de
escreber, representar ou filmar
en galego supón unha avantaxe
engad ida, unha especie de sal voconducto para circular pola
cultura que ablanda o corazón
dos críticos. Non é de estrañar
que con esa lóxica haxa quen
chegu e a argumer:itar nos xornais --e non precisamente nas
páxinas de humor- que os que
se expresan en castelán sofren
discriminación nos círculos cul turais galegos.
Sucede todo o contrario. O
autoodi o e a conciencia subaltern a de moitas das élites galegas exprésase agora dun xeito
máis suti l, t am izado o discurso
cipaya ba ix o paraguas horteiras
e provincia nos como ese esperpento da "m obida " (escrébese
con b) descu berto pola carroceria dom inante cando o invento
foi enterrado hai x a tempo polos seus prom ot ores fartos de
que lle t omase n o asunto en serio. Se saen do discurso da sátira e da pa ród ia ao gusto neozarzuel eiro, expresións artísticas
feíta s en lingua galega teñen
que facer frente aos prexuicios
de sempre. Cae axiña sobre ela
a crítica máis esixente, o que
está ben, pero tamén todo o lastre da estupidez importada.
Feito o desafogo, permítanme
unhas cantas recomendacións
dun galega que non ten tempo
a aburrirse. Lean, se queren, o
libro de poesia que Alvarez Cáccamo acaba de publicar na colección Leliadoura . Asistan, se
poden, á representación do "Enferm o lmaxinario" do Centro
Dra mático Galego. E vexan, se
lles apetece, "A Trabe de Ouro",
o espacio televisivo de Victor
Freixanes. Por exemplo.

AS

Do caciquismo á
M• XOSE QUEIZAN

O

caciquismo, afirman, é un fenómeno de rexímenes autocráticos. Segundo isto seria desconforme coa democrácia e a autonomia.
O vello cacique, que talaba galega de
seu coas paisanas'- sen intervención da
"política lingüística", está, xa que logo,
en vias de extinción. Demos cabo desta
,. fatídica figura? Pois non. "Os camiños
do caciquismo son inescrutábeis". Coa
democrácia os caciques popularizáronse e multiplicáronse. Ha ser por iso, por
esta diversidade caciquil, que estamos
nunha soci'edade pluralista. Pasamos
do cacique despótico á corrupción xeral e democrática. Que diría hoxe aquel
deus, xa daquela senecto, do poema de
Curros Enriquez que botaba as mans á
cabeza e sentenciaba "se este é o mundo que eu fixen que o demo me leve"?
Resulta escandaloso que baixo o ollo
ciclópico dun goberno socialista que
entrou coa boca rebosante de honestidade e limpeza chegara o país a cheirar
máis a podre que na Dinamarca hamletiana. Pero, sen desculpar a inoperáncia ou perversión gubernamental, tampouco podemos disimular a nosa complicidade ao asumir a dependéncia dos
altos mandatários e camiñar en procesión de caladiños para apoiarnos no
m uro das lamentacións. Nunca a xente
se preguntou t anto, que fai o Goberno?
e tan pouco, que tacemos nós? Pois, de
botarmos unha ol lada, como o deus de
Curros, vemos pro liferar adestra, sinistra e outras direccións intermédias, capelas protectoras de obedentes fieis,
grupos e grupúsculos de presión desde
os que se recomenda protexe, enchufa,
favorece, promociona ... Ai de quen non
teña padriño! Poña un caciquiño na sua
v ida, no traballo, no bairro, na seguridade social, no centro de ensino, no
concello ... De non teres unha amiga no
hospital, nas oficinas de calqueira institución, no xulgado, no tribunal de oposicións ... podes morrer de noxa e mesmo de doenza en caso de gravedade.
Na actualidade hai que "darlle o toque"
a quen corresponda para todo.
De pensar que un goberno autonómico facilitaría máis ao cidadán o apelo
á autoridade competente, estariamos
en grave erro. E de supor que as dependéncias reais, palatinas, arzobispais
ou moncloianas han ter máis doado ac- .
ceso que as dun ministrante da Xunta
de Galicia que nunca está no despacho
-e até seguramente é certo- e despacha negativas a través da voz en castelán dunha secretária que, ademáis de

.
,
corrupc1on

ignorar a língua do país, descoñece
cando estará o Sr. X. Para chegar a El
-os que teñan "motivos" para insistir,
claro está- serán necesárias outras
vias, tal vez, iso sí, moi democráticopopulares, como coñecer á asistenta
que lle limpa a oficina, ao.mecánico do
coche, etc ....

A corrupción non se mantén con corruptores. Necesita súbditos corruptos
e apadumados para existir. O poder
non é tal de non ser recoñecido. Por iso
reclaman peticións, para teren aos implorantes metidos nun puño e continuar exercendo o seu mandiño. Canto
máis debil sexa o seu poder máis amigo será de "facer favores" para manterse na rasteira peña. Ouen ousar tecer só a sua tea nestas circurístáncias?
De non pedires serás expulsada por
arrogáncia do paraíso civil, de non acolléreste nunha capeliña estarás exposto
á incleméncia e ao abandono.
Os efectos da corrupción son destrutivos tanto a nivel persoal como colectivo. Cando uns xovenes conseguen un
recoñecimento ou un posta para o que
non estaban preparados ou un aprobado que non merecian, ademais de ignorar a satisfación persoal· do conseguido
con méritos propios, cairá nas garras
cínicas da corrupción. Os que, enfrente,
contemplan como o. seu estarzo foi baldio, que os que nada fixeron obteñen
os mesmos ou mellores resultados ca
eles, chegan ao abatimento e ao descrédito duns valores de xustícia e honradez que He ensiríaran como bons. A
corrupción, pensarán, é .a única via. Por
que empeñarse nunha boa realización
se un chaíñas gaña máis que un experto, un cantante sen faculdades ou un
"músico" sen formación musical vende
mais discos, se un escrito mal redactado, e sen nengunha aportación ideolóxica baixo o deficiente envoltório, acapara mais lectores? E que sexa curto,
eh!, non estamos para rollos. E entretido, eh!, non é causa de comerse o
coco. Por que os estudantes van tomar
en sério a sua formación se hai quen
considera mais progre o aprobado xeral e as mesmas nais e pais desculpan
a falta de interés dos tillos nos estudos
porque "total, para o que lles vai servir ... "? Razona mento este que se contradice coa reclamación do aprobado a
final do curso porque durante o mesmo
raramente se informan dos rendimentos, para que finalicen ben preparados
en función do ofício que queiran desempeñar. A boa preparación parece
non interesarlle a ninguén. Os estudos,

para que? Noustante, haberia que facerlles entender que informarse, configurar o mundo e as ideas que o moveron, moven e deben mover, coñecer a
terra onde se vive e a língua que se
fala, facerse persoa con conciéncia e liberdade en relación cas demais ..., que
estas e outras aprendizxes son un fin
en si mesmas. A responsabilidade na
tarefa e o sentido da xustícia que observen ao redor, unha norma ética para
toda a vida.
Desde o ponto de vista colectivo, as
e os empregos a dedo, a auséncia de concursos públicos para ocupar os cargos e, mesmo cando os hai,
o feito de que xa se saiba quen vai ocupalo ineluso antes da convocatória ... ,
todo isa leva aparellado que non sempre sexan as persoas mais idóneas as
que desempeñan os postas. Mentres
profesionais de canteira en distintas .
áreas véronse abrigados a buscar traballo allur, certos aprendices de cacique removen a ola dos pingües benefícios con man esquerda.
prevenda~

A decadéncia asola os eidos cultu rais. Este feito que se pode interpretar
como un fenómeno finisecular, creo
que é tamén consecuéncia da corrupción. Cando se fai o paripé ante burdas
imitacións artísticas, cando se rin vulgaridades que non serian dignas nen
da Codorniz, cando se dan por novedosos refugallos vanguardistas, ou se ve
con bos ollas a entronización e i-ncluso
exportación do "carallo", non como
imperioso símbolo neolítico, senón
como gran achádego da postmodern idade, entón, ben co aplauso, ben co siléncio, estase contribuíndo á decadéncia corrupta.

"Se dixese que si, que todo está moi
ben ... que cada quen é cada quen ...
Conformidade. Admiración ... " Pero a
Celso E. Ferreiro próelle a língua e berra ao final: Pero Non! Berremos con
el.
Será que de tanto querer loitar contra
os foráneos (que, por certo están hoxe
mais perto ca nunca, que mesmo comen na nosa mesa capital atraídos
como moscas á regueifa autonómica)
esquecemos facelo cóntra o enemigo
que levamos dentro, ese cancro que
nos corroe e non nos deixa avantar?
O panorama é desolador, pero, utilizando argumentos de Gramsci, contra
o pesimismo da intelixencia opoñamos
o optimismo da Vontade. Poñámonos,
sen tardanza, a branquear a casa.
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ergoña allea sentimos cando nos inteiramos de que
unha factoría galega de
produtos lácteos emprega nos
seus envases dous tipos de idioma.
Non home, non. Non se trata do
ga lega e o castellano, senón do
espa ñol e o catalán. Ouer dicer, o
~ata lán para Catalunya e o espa~ o l para o resto (iso si, con "subt1tu_los" en francés e inglés) inclu,mdo, claro está, ao próprio
P~1s no que merca e transforma o
le1te, quer dicer, Galiza.
Se alguén lle parece mentira
n?n ten máis que mercar un carton de leite Larsa en Galiza e outro en Catalunya e ler o que neles
pon.
Esperamos que Larsa e outras
empresas que podan facer o mesmo volvan ao rego o antes posíbel.
MONCHO

Manifesto do espantallo
GUSTAVO LUCA DE TENA

A

razón era como o globo que
os betanceiros arrequecen e
diafragman por man comun
na sua praza pública. Soérguete
meu planeta bonito que alá embaixo queda empequenecida como feira de formiQaS a conspiración da
cera, das ba1onetas, da fame e do
papa León XIII peneque de viño de
coca. Devólveme sol voador os nosos cadávres, que non quede sen
reve"lar nen fotograma da memória
e que che saian claros como as
trompas da neve os retratos asasinos. Pero o globo ben amarrado estaba. Permítanse os pulos aeroestáticos á razón pero rien tanto que podan ·escomastrar na lama un corredor de rémora t;on asentos de veludó para que paseasen ñel Apollinaire e os seus amigos nazis ou Coc-

teau que din que subiu á Académia
en carpo e alma, canta honra me
fan señores a min que nunca escribin tal cousa como A profanación
da hóstia.É claro que pode ser paralizante renunciar á aventura de descodificar pero s~mpre houbo vangardas de vó libre (Breton, Éluard,
Aragon), dispostas a tripar nos xardins proibidos do poder, e vangardas que pasarán ao libro de records
polos . seus heróicos esforzos por
disfarzar o evidente ou viver pola
cara.
A superación máis anovadorá do
conto do globo consiste en facer
voar aos espectadores, segundo a
xenialidade de Xosé Guillermo. Esa
interpretación si que é provocadora
porque nela aparece con toda claridade o sentido final dese barullo
que con ta nta xenerosidade paga o
poder en Vigo, Coruña ou Santan-

der. Como todos os que queran pagar as letras con pontualidade non
deben repesentar a movida do paro,
nen a da banderita tú eres roja, banderita tú eres gualda, nen a da lei
anti-terrorista, nen a da unidade indivísibel amasada cos miolos auténticos de Cisneros, nen a das bases
para a defensa de Ocidente, n-en sequer outras tan cómicas como a da
Banca do Vaticano, poño por caso,
é o momento de levantar a vista e
comprender que tamén nos expropriaron o globo. O que voa sobre as
farolas é a cidadania informe do espantallo, algo asi como o tigre de
papel pero en votante, ou tal deben
pensar (se interpretei ben a saída de
Xosé Guillermo) os alcaldes f:lUe a
un paso das eleicións tan cursiños
acelerados. Para repetidores torpes
desa asig nat ura que se debe chamar Tierno Galvan.
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Cambados e·· Moaña

NOVEDADES

Radiografiar ~;9J
.. ~~u
As protesta& viciñais de Cambados e Moaña, hoxe x.a solucionados os conflitos, teñen
q~,e levar a algunhas reflex1ons.
Primeiramente dicer que se
os veciños protestan é porque
teñen algunha razón. Outra
causa é a forma na que fagan
ditas presións, neste caso a
dous concellos nacionalistas.
Aqui é onde hai que situar o
primeiro ponto de análise.
Chegarian as protestas onde
chegaron?. Comportaríanse os
viciños igual se os axuntamentos estivesen rexidos polo
PSOE ou AP? Evidentemente
que non, pois tanto en Moa.ña
como en Cambados os mandatários municipais non chamaron á forza pública. Nos
dous casos non houbo cargas
nen enfrentamentos, o que·
sempre leva a xente ·a botarse
para atrás.
Nas terras de Ramón Cabanillas os descontentos ocuparon o salón de plenos, o despacho do Alcalde e incitaron
ao público pala própria megafonia deixada polo concello.
Tomaron o Palácio Municipal
como se fose o de Inverno;
manifestáronse unha e outra
vez e insultaron de todos os
xeitos aos concelleiros e Alcalde. A forza pública non interviu.
En Moaña tiveron paralizadas as tarefas municipais, impediron un pleno, cortaron a
estrada por vários dias e tampouco se requeriu a preséncia
das F.0.P.
Afinal ambos conflitos resolvéronse polo canle do diálogo
e de buscar solucións.
Os problemas non eran
competéncia exclusiva dos
concellos, pois a Contribución
Territorial Urbana, no caso de
Cambados, non é un imposto
municipal . nen é o Concello
quen fixa a sua·-c;ualitia, senón
que é Facenda, ainda que o recaudo repercuta no axuntamento.
i=acenda decidiu actualizar o
valor catastral pois non se fixera desde 1975, e comezou
por Axuntamentos como O
Grave, Cambados, Vilanova,
Tui, A Garda, nos que a construción tivo un _grande auxe,
debido sobretodo aso cartas
provenientes do contrabando.
Este ano, e a petición ·dos
concellos, por non ter notificado en tempo regulamentário o
novo valor catastral, cobrárase
polo vello valor pero co aumento legal do 20 por ·canto.
Para o ano os viciños terán
que pagar segundo a nova valoración. Os concello~ non podarán impedilo~ e voltarán _as

Sete organizacións
instan ao
d~álogo en Euzkadi
Sete partidos poiíticos e organizacións sindicais veñen de
anunciar movilizacións "para
presionar ao goberno co fin de
que arbitre medidas de diálogo
capaces de acabar coa guerra
de Esukadi".
CC.LL. INTG, BNG, LCR,
MCG, UPG e PCLN instan ao
goberno, nun comunicado emitido, a que "aceite as propostas
de diálogo para consegui-r a pacificación de Euskadi". Afirmando que "este diálogo seria
u nha proba de vontade democrática".
Ao mesmo tempo mostran o
seu total desacorde "coa maneira de enfrentar o problema
a base de medidas xudiciais e
policiais represivas"
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queixas que hai sempre que
se trata de pagar, ainda que
este imposto se poda iilonsiderar máis progresista que os indirectos.
Os cambadeses están senda
informados de todos estes extremos por meio dun boletín
¡especial do voceiro municipal,
"O Umia", e dunha oficina de
'1información aberta polo concello.
En Moaña o problema viña
dado en primeiro lugar polo
mal estado dunha pista. Pero
resulta que esta via non foi
arranxada pola Deputación
por non contar c-0 ancho suficiente. O ~oncello tivo - que
asumir o seu arranxo, encontrándose coa falta de presuposto e a negativa das institucións a proporcionarlle financiamento. Houbo que facer
xestións e os viciños cansáronse de esperar e dicidiron
protestar. D'iante das promesas do Concello esixian garantias notaria is -da sua palabra,
cando xa as obras ·estaban adxudicadas ·mercé a un crédito
extraordinário pedido pola
corporación local. Ao final serviulles a palabra diante dun
testigo: o gobernador.
A segunda reflexión que hai
que facer é que estas reivindicacións viciñais foron aproveitadas e alentadas pola direita
máis reaccionária para pór ent~e a espada e a parede a estas

duas corporacións nacionalistas. A meses vista das municipais, os temas eran propícios
para comezar un asalto ás alcaldías ainda que fose terxi-·
versando os problemas, mentindo e manipulando aos viciños.
As declaracións efectuadas
en Cambados por algunhas
das persoas máis activas deixaron ver claramente que
quen estaba por detrás era AP,
que ademais era quen máis interés tiña en que non subisen
o imposto, por razóns lóxicas
e evidentes: as suas meirandes posesións.
En Moana viña acorrer máis ·
ou menos o mesmo. A ·direita
que se enche a boca de predicar a "paz e a orde", -a sua
paz e a sua arde social- non
ten inconveniente en -dirixir e
encauzar violentamente as reivindicacións duns viciños, en
chamar a folgas e pedirlle aos
seus obreiros que non traballen con promesas de que se
lles pagará igual. A direita,
cando lle é necesário recorre a
todos os meios disponíbeis,
por se alguén tiña dúbidas,
ainda que lago se laien das
protestas viciñais e as repriman ás primeiras de cámbio
da forma máis contundente.
Nestes conflitos a sua demagóxia quedou en evidéncia.
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B. LAXE.

Come_zaré o dia 26 en Vigo

-Homenaxe ás ·vítimas
do ·franquismo
O dia 26, ás 6,30 da tarde, terá
lugar no ceminterio de Pereiró
de Vigo o primeiro acto de Homenaxe ás Víctimas do franquismo que- están a promover
diversos partidos, sindicatos. e
asociacións cidadans e xuvenis.
Os actos principais terán lugar en Madrid os dias 27 e 28
deste mes cun acto no Cemintério Civil e diversas intervencións na Praza Maior, con participación de líderes de partidos,
asociacións e personalidades,
asi como un magno festival no
que estarán presentes por Gali. za Na Lua, Brath e Suso Vaamonde.
A comisión organizadora ta-

mén editou unha colección de
LP (primeiramente ia ser un só,
pero diante c;la resposta dos artistas houbo que ampliar o número) grabados por .numerosas figuras da música. Asimesmo confeccionou unha antoloxia con poemas de diversos escritores, estando Galiza representada por Manoel María e
Méndez Ferrín.
Tamén se realizou unha mostra de artes plásticas que percorrerá numerosas cidades do
estado.
Por outra banda o dia 8 de
Outubro terá lugar en Compostela unha reunión de partidos
políticos e sindicatos para tratar de darlle máis realce a estes
actos.

PREMIO "EDUARDO BLANCO AMOR" 85
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Pres uRostas

--Aumenta o gasto de personal'disminuen os investimentos
o

Mais da metade das axudas
ás empresas van destinadas á
compra de participacións en
Manzaneda (182 millóns). Outras veces como no caso de T~·
rismo, parece que 150 millón'
renden moito, e aparecen pr
tensións de grandes obré!
como criar unha rede de Po
sadas, revitalizar os balneários
criar infraestrutura, facer propaganda, arranxar os acesos,
etc.

pacto co sector conservador de CG permitiulle á
Xunta que se aprobasen os presupostos para 1986. A
sua leitura móstranos moito máis alá do simples
enu nciado dos orzamentos: clarifica as claves da
autonomia e da pol~tica s~guida polo Goberno galego.
vexamos a sua rad1ograf1a.

As asi.g nacións aos
distintos capi~ulos.
Parece que foron distribuídos
entre as distintas consellarias
en virtude dun sorteo, como
dixo al~un diputado, sen coordenacion nengunha entre elas
e sen contar tampouco coas
necesidades reais de Galiza,
pois sectores como o da indústria naval, mar e agro vense totalmente desasistidos.
Evidénciase tamén nestes
presupostos unha falta de programa político, tantas veces reclamado e dunha dirección de
goberno, facendo o reparto de
fondos por un chalaneo entre
as distintas consellarias. Este
motivo influiu decisivamente.
na tardanza de presentación
dos presupostos, pois non se
daban posta de acordo no próprio Goberno. Logo está a falta
de maioria para tratar de que
saise adiante o orzamento e á
.8 espera de negociacións até últi~ ma hora, o que dá unha mostra
_g da improvisación e até da desíu) dia con que se move o executi0 vo galega.
A.E.
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Femández Albor aguantou o varapau sen sair ao estrado. X. Barreiro, en segundo plano, xa
conseguira o apoio da dereita coaga, evitando asi a caida do Gobemo.

J

ixos

>NA

Hai unha cuestión básica que
queda reflexada a simples vista
cando se analizan os presupostos da comuni dade autónoma
galega, o conselleiro e os distintos portavoces así o puxeron
de manifesto: a estrutura dos
presupostos está severamente
condicionada, no tocante aos
ingresos, polo dependéncia do
sistema de cesiónn de recursos
tributário-financeiros estabelecido case unilateralmente polo
Estado e no que atinxe aos
gastos, polo carácter inicialmente vencel lante "a priori" de
transmi sión de estruturas de
servicios previamente configuradas e cristalizadas. Os presupostos galegos teñen unha
eiva fu ndamental no sistema
de financiame nto establecido
pala actual Constitución española e reflexado no Estatuto de
Galiza, repercutindo decisiva~en te na estrutura presupostária da comunidade autónoma
galega.
Alguns números para ilustrar: de 30.344 millóns de
transferéncias correntes, só
3.030 millóns son de libre des~~nación pala Xunta; finandac1on incondicionada 59,3 por
cento; condicionada á comunidade_a~tónoma 25,4 por cento;
cond1c1onada Transferéncias C.
Locais 12,5; outros sen clasificar 2,3.
Pero máis alá de condicionarn~nt<?s externos, intrínsecos á
pro~na autonomía dado o seu
~~le1ro de poder polític0-ecoom1co, h~i que dicer que a
Xunta realiza a sua xestión ba~eada na prórroga desmesurada e absolutamente inusual
5
para o ano
1 ~85 ·presupostos
Debatéronse os presu~ostos para 1986 cando xa deaer;n de estar ben adiantadas
r~d as~~ de elaboración e até a
accion dos Presupostos
Para 1987, ca que o que se dis-

cutiu foi unha mera contabilidade de axuste de cantas para
1986.
Ternos así que 16.500 millóns de pesetas xa están incluídas nas transferéncias aos
Concellos e Deputacións, que
os aprobaron nos seus presupostos sen coordenación nen
control algun por parte do Goberno Autónomo.

Redúcense
investimentos
Outro índice indicativo dos presupostos aprobados é a baixa
nos investimentos non só con
relación a 1985 senón con
1984; o 65,6% do correspondente ao 84 e o 71,4% do 85.
Os gastos de persoal, nembargantes, medran nun 14,6 e
a compra de bens e servícios
nun 24,6, mentres que os investimentos reais a as transferéncias de capital redúcense
nun 11 por cento. O total da cifra de gastos presupostados increméntase dun 11 por cento.
Os gastos de persoal e bens
son o 51 por cento do estado
de gastos. Os investimentos
reais e as transferéncias de capital descenden ao 23,64 por
cento.
Nos gastos _de persoal pode
resultar orientativo que na
Consellaria de Educación representen o 70 por cento e non
é moito se se teñen en conta
que hai que pagarlle a mestres
e profesores. Na de Sanidade
ascenden ao 74,3 por cento,
ainda que non teñan recebido
as transferéncias do INSALUD
e na de Pesca o 74 por cento,
cando só ten o 1 por cento do
total de presupostos. Nesta
consallaria, por pór outro
exemplo ilustrativo, presupóstanse 6 millóns para axudas á
construcción de buques e 8 millóns en gastos de locomoción.

O francés
do Señor
Beiras
O deputado do BNG, Xosé.
Manuel Beiras, empezou a
sua intervención no debate dos presupostos talando en francés. Habia que
ver a cara que puxo o Presidente do Parlamento Tomas Pérez cando Beiras
seguía co seu discurso;
miraba para un lado, para
outro con cara de apampado. Xa ian minuto e médio
e atreveuse: "Señor Beiras ... "
Era o que esperaba o
deputado do BNG. Lago
explicou o feito insólito:
"non o fixen por histrionismo, senón para demostrar o chocante que resulta
que as institucións políticas empreguen unha língua que non é a do seu
pavo ... "
Que a cousa resultou
chocante non hai que afirmalo, chegaba con que se
mirase ás caras de todos
os presentes, prensa inclusive.
Despois da demostración, o parlamentario Beiras Torrado pasou a criticar a postura do Goberno
autónomo por remitir os
presupostos escritos en
español, o que quer dicer
que "ou non asume na
práctica a defensa do galega ou o funcionariado non
sabe escreber en galega".
O francés do deputado
do BNG foi moito máis
que unha nota humorística, foi unha demostración
práctica.
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Enrique Marfany e Maria Victoria F. España: un duo que está chamado a colaborar como
aglutinadores de forzas desperdigadas.
_

O panorama político,
caldo de· marañas
fondo do cal só está a soe"Que longa é a espera para
dade ou unha porta traseira
quen espera ... ", dicia unha
para entrar en AP. Pode
canción .
pode haber outraas compoAquí en Galiza hai unha
nendas que os faga sair
longa espera, de meses, a
desa
posición
lastimera,
que se aclare o panorama da
dese recanto de desorientadireita política que ten o auc~on. Esperar, dando saltitogoberno autonómico na
ños para que os vexan desmesma situación de impasde as fiestras ainda tapadas
se que os cidadáns de Vigo
porque é moi cedo, a que os
cando houbo a remodelamoradores do arredor se deción dos autobuses: non sacidan a tirar coas suas casas
bían nen a que hora, nen
partidárias e facer un novo
onde, nen que autobus cotinglado politico. Pero de
ller.
momento non chegou o
Todo parece retrasarse
tempo, ainda as tebras encomo se as solucións tivevolven os vellos caseróns,
sen que chegar por Rente ou
ainda que polos corredores
por Jberia (que tampouco sexa se escoitan murmúrios e
ria tan descamiñado, non?)
pisadas que van dun lado a
Había quen tiña esperanza
outro.
de que no debate dos presuAsi o POP instalado con
postos se clarexasen certas
AP no G·oberno Autonómico
marañas partidárias e se
viuse desauciado por- estes
empezasen a sedimentar
nas Deputacións e nos Conformacións políticas que pucellos. Como compaxinar
deses coller o timón da Xunesta nova situación? Até
ta até as próximas-lonxanas
·cando durará a harmonia
eleicións autonómicas.
marital? lmprevisíbel, pero
Nada diso ocorreu. Optouxa uns e outros andan de
se polo máis fácil: o pacto
ronda.
'
traseiro e rastreiro, con non
O PSOE abandonou pala
se sabe que condicións e até
sua banda toda idea dun Gocando, para sair do paso e
berno de Progreso no que
do trolla no que o Goberno
moitos só erian como slogan
se encontraba metido. Un
publicitário. A tese de Gonpacto a tres bandas, pois
zález Laxe foi definitivamenmentres Albor oferecia o
te derrotada. Se nas enmenOuro e o Mauro aos coagasdas de devolución, salvado
conservadores, Barreiro neo
Goberno,
propuxeron
gociaba co PSOE en base a
unha votación conxunta, nas
diñeiro para os seus concedemais enmendas desmarllos. Pero os socialistas non
cáronse decidida e adrede
tiveron sequer que· pór a
das propostas nacionalistas.
cara. Os de CG botáronse
A sua posición quedaba tan
sobre as costas a alforxa da
nídia como a dos conservamendicidade; para que esta
dores CG.; por máis que nenon caise ao outro lado,
gasen· o acordo con Barreiro.
como contrapeso, puxero·n a
Eles nen poden nen teñen
da incongruéncia. Sabedoganas de asumir ainda o Gores de que todo ia ser igual
berno Galega. O deterioro
de non aceitar eles, pasaron
da Xunta o único que fai é
por unhas promesas que,
ademais de ser vagas e im- favorecelos cara as municipais.
precisas, non son máis que
As causas non poder seisa. E, para "facelo millar",
í;JUir así moito tempo. A
esperaron até o final para reagua de marañas logo cheitirar a sua enmenda, despois
ra e, a moitos, esta solución
de afirmar que "eran un despilfarro; que vulneraban a de interinidade, de minoría,
"Leí de Xestión Económica e de facer política en base a
pactos e cuestións persoFinanceira Pública de Galinais, xa lles fede, sobre todo
za"; que se apartan do prinás clases menos favorecidas
cípio de solidariedade, etc."
que se preguntan: A autonoAgora están nun calexón
mía que?.
A.E.
sen retroceso posíbel ao
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A reivindicación
independentista
caracterizou a Diada-86

Acordado pala CONSEO

O 21 de Maio será
o Dia da Europa das Nacións
O día 21 de Maio será o Dia da
Europa das Nacións, segundo
acordou a Conferéncia de Nacións sen Estado de Europa
Ocidental reunida en Barcelona
os dias 13 e 14 de Setembro.
No ano 1987 esta celebración
estará dedicada a reivindicar o
direito a empregar as línguas
próprias, realizando actos .en
cada nación e no Parlamento
Europeu.
Outros acordos de transcendéncia tomados nesta reunión

da CONSEO foi pedir unha entrevista co Secretário Xeral da
ONU para que este organismo
recoñeza o direito de autodeterminación como un direito
fundamental dos povos.
Con motivo da celebración
do centenário do "descobrimento" de América, a CONSEO
vai realizar unha campaña de
apoio aos povos índios, con actos en todas as nacións que
pertenecen a este organismo e

a edición de carteis, pegatinas
e chapas con tal motivo.
Tamén acordaron nesta reunión redactar unha carta dos
direitos colectivos dos povos,
decisión que·xa estaba tomada
na 1 CONSEO celebrada en Barcelona.
Em.itiron asímesmo uha declaración contra as leis antiterroristas, pronunciándose a favor da via ne~ociadora como
única alternativa política en
Euskadi.

V Centenário dun xenocídio
Despois de case cinco séculos de opresión e colonización do Continente "American", asistimos perplexos
aos prolegómenos da preparación dunha grande festa coa que pretenden glorificar e celebrar o que, sen
dúbida, vai ser un dos acontecimentos máis importantes deste último milénio de
história: a invasión, destrucción e colonización dos
territórios
denominados
América; non podemos celebrar nada o seu "descobrimento", porque nada habia que descobrir que non
estivese xa descoberto polos povos e civilizacións
que ali vivian desde habia
máis de 30.000 anos.
A celebración do "Quinto
Centenario del - Descubrimento de América" lexitima
o xenocídio e o etnocídio,
lexitima a agresión do mun-

do ocidental -que desde a
fatídica data de 1492 está
lanzado ao expólio do terceiro mundo-, lexitima a
actual situación de neocolonialismo que atopa o seu
soporte nas estruturas económicas é sociais herdadas
da colónia e que caracterizan as relacións de dependéncia a respeito do centro
económico capitalista. A
magnificación desta data
histórica, sempre desde o
ponto de vista ocidental,
constitüe un · agrávio máis
contra a dignidade dos povos e nacións que van e seguen serido exterminados
ou marxina.dos, e támén
contra os que van ser escravizados e desarraigados das
suas terras: os escravos
africanos e asiáticos.
Non é tempo unicamente
de laios e denúncias. O Movimento de Liberación índio

e os movimentos revolucionários de liberación nacional americanos están en
marcha e lles damos apoio
porque coidamos que é o
mellor xeito de manifestarnos contra o imperialismo
que tamén nos oprime.
Nunca haberia de celebrarse un crime, nunca haberian de glorificarse datas
impregnadas dun profundo
significado colonial e imperial: 12 de Outubro, 1492/
1992. Comprometémonos a
facer efectivas as accións
necesarias para impedir
esta ignomínia e unímonos
ás recomendacións das Nacións Unidas para facer do
12 de Outubro unha Xornada da Solidariedade c·os Povos Indios de América.
CONFERENCIA DAS NACIONS
SEN ESTADO DA EUROPA
OCIDENTAL (CONSEO)

As movilización convocadas
palas forzas independentistas
catalanas, MDT e Crida, sobranceiramente, fixéronse co
protagonismo da celebración
da Diada de 1986, que este ano
acadou un carácter combativo
eclipsando a níveis praticamente simbólicos a celebración dos sectores institucionais, que se perderon en actos
organizados babeo o símbolo
da división e o prota~onismo.
"Catalunya nonn e España"
foi o eslogan que o Movimento
de Defensa de la Terra e Crida
utilizaron para congregar aos
seus militantes e simpatizantes, nun número superior aos
dez mil no Fossar deis Moreres. Durante esa mañá reivindicaron sen parar "independencia". Dous xóvenes encapuchados que colocaron unha pancarta de Terra Lliure arrancaron
os meirandes aplausos entremezclándose cos berros de
"Visea Terra Lliure", que xa se
deixaban escoitar antes e que
foron arreciando.
A manifestación da tarde na
capital catalana reforzou o clima aberto pala mañá. A Ronda
de Sant Pere foi o cenário da
máis importante manifestación
independentista até agpra coñecida en Catalunya. E difícil
cuantificar as cifras de manifestantes que puderan chegar aos
25 mil. Pancartas do MDT de
Alacant ou Vinaroz, etc. que lle
daban un contido de celebración nacionalista de todos os
Paises Catalans.

Pedras e detidos
Ao finalizar esta manifestación,

~ários ~~nJos . de independent1.stas dmx1ronse en manifestac1.ói:i cara a sede do Goberno
C1v1I encabez~do,~ cunha pancarta que dec1a: Catalunya armada, C~talunya respeitada".
_Despo1s de apedrear os crista1s dos xulgados e do edifício
dunha farmácia militar chegaron á altura do Goberno Civil
lanzáro!'se, entre pedras, al~
guns cocteles molotov que estalaron na fachada lateral cercando logo aos policias qu'e fan
a ~arda na porta principal do
ed1fício: e;;<?ª chegada de reforzas pollc1a1s comezaron os enfrentamentos, que se saldaron
con múltiples feridos e detidos.

As celebracións
institucionais
Os seguidores do PSC tiveron
que acudir en solitário á convocatória realizada polos alcaldes
da comarca do Baix llobregat
en Sant Boi. O intento de ca~
memorar un 11 de Setembro
unitário viuse truncada xa que
desde un primeiro momento'
CIU, confirmando a sua posi~
ción de darlle un carácter festivo á Diada, non participou nas
negociacións. Outros partidos
como ERC e PSUC non chegaron a nengun acorde co PSC e
finalmente decidiron acudir en
solitário.
Os representantes das diferentes institucións catalanas e
dos partidos políticos desfilaron ao longo de toda a mañá
diante do monumento de Rafael Casanova, cabeza visíbel
da defensa de Barcelona durante a guerra de Sucesión Española de 1714.
E.O.

estado crítico

CRISES
XESÜS VEGA

Crise en AP. División consumada no
PNV. Ruptura total en CG. Próxima
dislución do PRD... Comentar unha
conxuntura política marcada por semellantes acontecimentos xusto cando A NOSA TERRA acacia a condición
de publicación tricentenária, constitue
unha desas concidéncias que invitan
a reflexionar sobre as fortalezas e feblezas definidas nos libros sagrados
do Poder.
Sabia-se que, despois do 22 de
Xuño, a unidade interna de AP tiña os
dias contados. Só estaba pendente
comprobar quen ia rachar o siléncio
para cuestionar o liderazgo de Fraga.
A disidéncia protagonizada por Vestrynge e Olarra debe afrontar un obxectivo -a xubilación do seu xefecuxa viabilidade resulta moi problemática. Esiste unha maioria no seo de
AP disposta a secundar tal pretensión? E no caso de que sexa asi, existen outras persoas capaces de suscitar o consenso necesário para situar
a ese partido nunha espectativa eleitoral superior á que ten na actualidade? A direita política de toda a vida

segue circulando por unha rua que
non ten saída. A marte prematura do
PRD demostrou a inexisténcia dun
teórico "espácio centrista" entre a
Coalición Poupular e o PSOE. A resurreción do CDS foi debida á imaxe
dun Suárez que batia nos pontos febles oferecidos pala direitización progresiva que caracteriza ao felipismo.
Conscientes desta situación, Olarra e
Vestrynge pretendan aparecer como o
sector "progresista" de AP frente ao
"duro" -e opusdeísta- aparello fraguista. A perspectiva dun futuro debate para estabelecer quen tivo un pasado de maior ortodóxia fascista promete ser unha das navidades máis suxerentes do próximo outono político.
A división do PNV é un dos fenómenos máis surprendentes dos últimos
anos. Non se trata, coma no caso de
AP, dunha crise derivada da persisténcia dunha posición subordinada no
cadro político vixente. Tampouco é o
resultado do enfrentamento explícito
de duas estratéxias políticas diferenciadas. Ainda que, nos· últimos tempos, Garaikoetxea teña realizado declaracións máis radicais que Arzallus
non existen dados contrastados que
permitan saber se ese verbalismo é
algo máis que un recurso orixinado
pala dinámica própria dunha liorta interna desta envergadura. En todo
caso, sexa cal sexa a causa determinante deste proceso, o certo é que a
ruptura do PNV introduce un factor de

desequilíbrio na vida política basca e
tamén na estatal. O desgaste eleitoral
que vai sofrer o PNV pode situar a ese
partido na tesitura de ter que optar
entre a estabilización dun pacto de
governo co PSOE ou abandonar a
xestión ~ubenamental e alimentar
unha dinamica de enfrentamento cun
eventual lehendakari socialista. Calquera das duas alternativas racharía
un dos sinais de identidade máis asumidos no seo das famílias peneuvistas: a inevitabilidade do carácter he-

xemónico dese partido na sociedade
basca.
As crises destes partidos conviven
con outras non menos espectaculares. A desobediéncia de Felipe González a unha decisión xudicial que abrigaba á comparecéncia de 90 membros da Guardia Civil nun proceso por
torturas, confirma que este governo
asume decididamente o vello princípio de que "o fin xustifica os meios".
A chamada "loita antierrorista" é un
obxectivo que xustifica, por si mesmo, un acto ilegal promovido polos
que, oficialmente, están encargados
de facer respeitar a lexislación vixente. O "Estado de direito" está en crise.
E os teóricos oficiais do PSOE tamén.
Debedores dos vellos princípios que
estabelecian a subordinación de todos os poderes á orde contitucional,
ainda non elaboraron as oportunas teses que reivindiquen a lexitimidade
da subordinación de gobernantes,
xuíces e parlamentários ao aparell?
militar e policial. Todo chegará. Pnmeiro, Felipe González sinala o camiño con ese pragmatismo ten caraterístico do xestor que busca obsesivamente a eficácia da empresa para
manter o seu status na xerarquia social. Despois, veñen os encarregados
de buscar a congruéncia. filosófic~
dun governo que non dest1tu~ ao r:n1nistro responsábel dos func1onános
que provocan a desaparición de "El
Nani".
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o''terrorismo" causa cada ano en todo o mundo cinco veces menos mortos gue os homicídios

--A obsesión terrorista
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Crise, pa~o, pro~le~as ... Nada ª<? parecer é real 9u ten
excesiva 1mr,ort~,nc1a. 9 ver~ade1rarl')ente,,grave e o .
"terrorismo , o terrorismo internacional , ao menos 1sto
din -e repiten cada vez máis- os gobernos occidentais, o
francés agora, o Rei español recentemente na ONU e por
suposto o nordeamericano, verdadeiro e principal
patrocinador do que leva camiño de querer convertirse
nunha obsesión mundial: o terrorismo. Pero, ten
fundamentos reais esta obsesión? E se non os ten, cal ou
cales son as razóns deste boom propagandístico?
No 1985 as revistas nordeamericanas "Time" e "News~eek" ,,estiveron ,,ª punto ~.e elexir ao t~
rrorista como o home do ano .
Ao ritmo que van os acontecernentos é posibel que neste 1986
a figura simbólica do terrorismo
consega por fin o gal~rdón.
Ao igual que as revistas, os periódicos dedican a cotio primeiras páxina~ aos,,aconteceme!ltos
de "terrorismo . Nas reunións
rninisteriais dun e doutro pais
trátase. o tema •. sinálase ante os
rneios informativos a falta de seguridade e a ineficácJa. e falta d~
rneios da actual polic1a. Os ministros de asuntos exteriores das
respectivas nacións conversan
sobre cal pode ser a máis eficaz
política de cola?oración internacional na maténa.
O terrorismo non pasa de ocupar, sen embargo, un cuarto ou
un quinto lugar entre os temas
que máis preocupan aos cidadáns de Occidente.
Todos os inquéritos realizados
até agora sitúan como problemas máis acuciantes o paro, a
crise ou os específicos de cada
nación.

Resaltar o máis pequeno
Non é de extrañar que a xente
non se deixara ainda imbuir totalmente pola propa~anda que
define ao "terrorismo' como "a
plag a dos anos 80". Calqueira
contraste con outras plagas máis
reais reduce decontado ao absurdo estes calificativos. Así o costo
da delincuéncia financieira, por
exemplo, é centos de veces máis
elevado que o de todas as agresións; pesie a que represente sen
embargo menos do 2 por cento
das condenas xudiciais. O próprio goberno nordeamericano
evaluaba recentemente en 100
mil millóns de dólares o ingreso
anual das diferentes máfias do
hampa en Estados Unidos. Case
a metade dos fogares deste país
posuen un revolver; non é de extrañar entón que batan todos os
records de criminalidade.

Ten todo isto algo que ver con
que Estados Unidos e Fráncia sexan os principais abastecedores
ao mundo de armas e equipos
policiais, comércio sabiamente
organizado segundo os princípios da competéncia e a promoción de ventas?
Segundo Reagan: "só en 1985,
o tributo en vidas humanas (do
terrorismo) é arrepiante: 800
atentados
aproximadamente
produciron máis de 2.200 víctimas (entre mortos e feridos)".
Pode que sexan cifras arrepiantes, pero como lembraba Claude
Julien en "Le Monde Diplomatique": "destinada a impactar a
imaxinación, esta macabra contabilidade vóltase contra si mesma e devolve o balance ás suas
xustas proporcións se o comparamos con outros dados: na superfície do globo, o terrorismo
causou nun ano cinco veces menos mortos e feridos que os mortos nos Estados Unidos con armas de fogo".
Cada ano, por outra parte, morren en todo o mundo 180.000
persoas por accidente de trabal lo. O "terrorismo" é, non oustante, o que concentra a atención.

A que lado está
o terrorismo
En Setembro do ano pasado tres
turistas israelies parecien nun
atentado palestino. Como resposta a aviación israelí efectuou
un raid de represália en Túnez
contra o cuartel da OLP causando uns 70 mortos, entre eles vários apacíbeis tunecinos.
En Novembro guerrilleiros do
M-19 atrincherábanse no Palácio
de Xustiza de Bogotá. O exercito
colombiano asartou o edifício
producindo un cento de mortos,
esencialmente reféns, entre eles
1O maxistrados e o presidente da
corte Suprema.
Casos como este son cada vez
máis frecuentes, tendo como
protagonistas principais ao Esta-

do Israelí ou aos Estados Unidos,
cuxa actuación de "represália antiterrorista" sobre Líb1a é ben coñecida, sendo causa de numerosos mortos e do bombardeo incluido dun instituto e dun hospital. En consecuéncia nos últimos
meses somos testigos de como
as actuacións calificadas de "antiterroristas" son motivo de moitas máis rnortes, incluso entre
inocentes do ·que o "terrorismo"
en si.
Claude Julien matizaba acertadamente esta cuestión en LMD:
"A denúncia do terrorismo perde
credibilidade cando se volve tamén tontamente discriminatória.
Agóbia a organizacións cuxas

víctimas son moito menos numerosas que as do terrorismo de estado, considerado con indulxéncia a condición de que non sexa
practicado por un rexime "marxista'"'.

Terrorismo linguístico
"En todo país, di por outra parte
o mesmo comentarista, hoxe
coma onte, calquer que se revela
contra o orden inxusto imposto
pola forza -exército nacional ou
ocupante extranxeiro- é tratado
como terrorista". Neste aspecto
radica precisamente o criticábel
da terminoloxia empregada para
o chamado terrorismo. De terro-

rismo lingüístico da burguesia
ten calificado o comunicologo,
Armand Mattelart, casos semellantes.
Terrorista é segundo os meios
de comunicación todo aquel que
pon unha bomba -exceptuando
os casos nos que o responsábel
é "un goberno democrático"
como sucede co francés no caso
da bomba ao barco de GreenPeace -e tamén calquer movimento de liberación- salvo
igoalmente que sexa israelita,
como foi o caso do ex-primeiro
ministro de israel, Menahem Begin, nos seus tempos xovenes
xefe do comando terrorista e sio·
nista "lrgum"-.
A "obsesión terrorista" non
está acostumada, sen embarao,
a encaixar neste marco a acción
de Reagan sobre Nicaragua e os
100 millóns de dólares para os
que el mesmo chama "lo1tadores
da liberdade", operación que se
envolve nunha inmensa onda de
cinismo, ante a pasividade das
democrácias occidentais. "Terroristas" serian, iso si, os guerrilleiros salvadoreños.
Tampouco parece ser próxima
ao terrorismo a frivolidade coa
que se anúncian xogos militaristas e revistas para nenos baixo a
chamada de 'aparatos fascinantes" e a oferta de "co primeiro
número de cazas regalamos o 2º
de misiles", militarismo e accións estilo "Rambo" potenciadas polo gran oligopólio cinematográfico nordeamericano e que
non se cincrunscribe a este ou a
outros títulos máis coñecidos, senón a un inmenso material -bazófia fílmica- digna da pior etapa de pre-guerra. Todo nun mundo no que hai cinco toneladas de
explosivos por habitante, tema
que ao parecer tampouco merece excesiva atención por parte
dos representantes das democrácias representativas.
"Desde o roubo dun bolso de
man, e citamos de novo a Claude
Julien, até o sangriento atentado
político, a cadea completa que
debe mantero delírio das seguridade, todo contribue a facer esquecer os problemas -interiores
e internacionais- que os gobernos non logran resolver. (... ) Pero
non importa! Hai que infundir
medo para desviar a atención,
amedrentar para desenrolar no
público unha corrente favorabel
a un orde máis represivo. Tal
orde debe nacer na cabeza da
xente antes de se reflexar nas estructuras da sociedade".
M.V.
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As duas castes de discotecas
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Era unha espiral de mozos
e mozas collidas da man e
mirándose de frente uns a
outros. Aquela espiral cor;nezou a andar: dous pasos
a esquerda, un á direita.
Chegado a un determinado
momento a música cambiou e tamén o ritmo dos
pasos; dous á direita e un á
~squerda. Agora a espiral
tase cerrando ao ritmo do
bamboleo dos carpos ... até
Pefharse de· todo.
E u~ baile típico dos que
se bailan nunhas "discotecas especiais" distribuídas
palas principais localidades
do_ país. En Budapest hai
quince destes lugares onde
sbe _xuntan os xóvenes para
ailar, pero en vez de moverse a ritmo de melodias
modernas fanno con músic~ tradicional, ben sexa propiamente maxiar grega o
turca.
'
Nós estivemos nun des-·

tes locais, no Coléxio Maior
Santa Trinidade, no mesmo
corazón monumental de
Buda. Habia máis de cen
xóvenes, principalmente estudantes exente da cultura.
Nun dos grupos un mozo e
unha moza ensinábanlles
os pasos aos máis novatos
ou menos experimentados
nos bailes.
As persoas coas que talamos afirmaron gostar mellar deste tipo de bailes que
das tradicionais discotecas,
xa que hai máis comunicación coa xente, e polo menor ruído pódese falar máis
axeitadamente, ademais de
ser a xente que vai a estes
locais máis propensa a relacionarse con persoas de
fóra dos seus círculos.
Respirábase ali un ambiente de cordialidade, de
empatia e de ganas de diversión pouco comun. A
música trasportábame tamén
min, meténdome l")a

ª-

danza, envolvéndome no
baile. Gostoume esta "dis- ·
coteca"; cando voltea Hungria non deixarei de pasar
por ela.
E non é que non haxa outras discotecas, que haber
hainas, abertas até altas horas da madru_g ada--:Os 'dias

que eu andei ·por alá estaban "a tope". O précio da
entrada convida- a pasar, .
non chega ás 100 pesetas
nas mellares, e a consumición por aí anda, tamén, segundo o que se tome. As
músicas que se poden bailar son semellantes ás oci. · dentais, con .~ock autóctono

e outro importado de Alemaña, de Austria e até de
EE.UU. Tamén hai bailes
lentos, e até salsa, que tanto lle gosta aos cubanos
que realizan estudos ou se
capacitan en empresas e
cooperativas húngaras.
A música en Hungría está
moi presente, case non hai
restaurante, por moi modesto que sexa, que non
teña un ou máis violinistas
amenizando aos co_mensais. Os concertos de música clásica, sobretodo en Budapest, son cotidianos, pasando polos seus estrados
as mellores agrupacións
musicais de Europa.
Ainda co son dunha zanfoña que escoitei tocar na
gran chaira húngara lambéndome os ouvidos remato esta série de apontes rápidos que pretenderon romper con alguns tópicos e
dar a coñecer a miña visión
da realidade desde unha
.,6ptica nada_apriorística.
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Home rico, home pobre
A pobreza está a aumentar en extensión e intensidade
nos últimos anos, mentres o 10 por cento das famílias
de n ível económico máis alto disfrutan do 40 po_r cento
do total das rendas familiares

ou polo menos regular. ·
Por último, un 50 por cento
dos pobres teñen menos de 26
anos. Ouer dicer, a povoación
pobre é unha povoación relativamente xoven. Existe unha
asociación manifesta entre a
pobreza e número de membros
por família. Como exemplo,
máis da metade das famílias
do estado con oito e con nove
membros están en situación de
pobreza.

Desde o punto de vista económico son considerados pobres
aqueles que teñen uns ingresos que están por debaixo da
metade do que é necesário
para cobrir as necesidades básicas. A imaxe do pobre non
debe circunscreberse unicamente, sen embargo, ás caréncias económicas, débense ter
en canta tamén as caréncias laborais, culturais, profesionais,
sanitárias, etc.

Que opinan eles

e

Un 51,6 por cento indican
que se encontran igual que antes.
Un 22,6 indican que están
mellor que antes.
Un 24,2 indican que están
pior.
Sobre o futuro opinan: Un
36,6 por cento eren que seguirán igual. Un 37 eren que estarán piar. Un 16,2 non saben
como evoluciona rá a sua situación . Un dez eren que mellorarán.

e
e

Retrato robot do pobre

e

Ocupación: catro de cada
dez traballadores en paro con
subsídio e seis de cada dez sen
subsídio, encóntranse en situación de pobreza.

e

Baixo Nivel educativo: h~i
un 36 por cento que, como maximo, chega a saber ler e escreber. Co agravante de que a menor nivel cultural maior proporción deles se encontran na
"pobreza severa".
A baixa cualificación laboral: entre os que teñen emprego e están nesta situación, un
38,2 por cento son empregados
do sector servícios, un 34,9 traballadores industriais, un 12,4
traballadores autónomos. Ouer
dicer, un 85 por cento teñen
unha actividade laboral de pou-

Onde viven

e

os que viven en subúrbios, case a metade (o 44 por
cento) son pobres.
Dos que viven en bairros
obreiros deteriorados, un tercio (33,1 ).
Dos que viven en bairros
obreiros normais, e en bairros
antigos deteriorados, un quinto
(o 20 por cento en ambos casos).
As cidades teñen periférias
nas que a pobreza, asociada a
diversas situacións, ten unha

e
e

e

ca cualificación profisional.
Destacan os que se dedican a
outras actividades marxinais,
dos que o 82,7 por cento están
en situación de pobreza severa.

e

Tino Viz

Baixo nivel de saúde: entre os que están en situación
de pobreza, alcánzase un 35,4
por cento que teñen unha saúde deficiente, má ou moi má,

configuración
territorial , de
b .
a1rros, que son como bolsa
que "'agachan" o ·máis escan~
daloso da pobreza ~rbana. E
pasan a ser-, como ta1s bairros
c~ldo ~~ ~ultivo de formas dé
vida d1f1?1les e. agresivas. Da
pobr~za a marxmación.

A loita por sobreviver
Segundo dados do estudo de
Cáritas de Barcelona sobre "a
cara oculta do paro" (1985), 0
44,5 por cento das famílias
atendidas por problemas de
paro, presenta problemas de
vivenda, o 78,4 presenta problemas de saúde e alimentación (subalimentación, desnu.
trición dos nenos, desenrolo
inadecuado, baixo rendimento
escolar ... }
Nos fogares urbanos das un
índice de 1,24 persoas por habitación frente ao 0,74 do índice estatal.No tocante á superfície das vivendas, un 42 3 por
cento do colectivo po br~ vive
en menos de 65 metros cadra·
dos frente a un 17,4 da média
estatal.
Por último, os habitantes de
vivendas marixinais prioritariamente son pobres, pois o 54 3
por cento dos que viven nes~s
vivendas, non sobrepasan o
umbral da pobreza, e outro
38,4 por cento están entre o límite da pobreza e o límite dos
ingresos médios.

Os xubilados
Un 22 por cento dos xubilados están baixo a pobreza e un

l

50,7
gresc
pavo
Ar
breza
xubil
pobn
llere~

labor
vas e
eoE
ción

Dal
trab
Se
de 8
para'
ca d
cabe
do l.
pres
cent
fixo,

ral.
todo
sam

Ta

alco1
gom

a im
-O transporte da mercancía necesita, para calqueira cant1dade. do documento de acompañamento
"V-AS ", segundo as normas comunitarias .
- A documentación facilitarase ós productores en orixe ou despoi s do primeiro destino cando
haxa vendas fraccionadas , se reúnen os requisitos seguintes:
· Estar legalizados en Facenda. ó corrente de pago das contribucións fi scais e co Libro-Rexistro
corresponden te.
• Cumpri-los requisitos hixiénico-sanitarios da mercancía e medios de transporte.
• Licencia municipal do Concello en caso de venda ambulante.
TODA PARTIDA DE UVA FRESCA PARA VINIFICACION NECESITA O DOCUMENTO "V-A5"
QUE SERA ESIXIDO:
-A entrada en Galicia, polos inspectores do Servicio de Fraudes do Ministerio de Agricultura.
-En destino e para calqueira venda fraccionada, polos inspectores da Xunta de Galicia.
-Palas autoridades correspondentes.
O INCUMPLIMENTO DA NORMATIVA SERA SANCIONADO DO SEGUINTE XEITO:
-Inmovilización da mercancía ata a presentación do documento "V-A5" -Intervención da mesma se non reúne as debidas condicións hixiénico-sanitarias.
-Importantes sancións económicas. e posible decomiso da mercancía.
TELEFONOS PARA INFORMACION E DENUNCIAS:
A Coruña: 290000 (981). Lugo: 216540 (982) . Ourense : 243067 (988) , Pontevedra : 846026 (9Bfi),
Santiago : 562397 (981)

Consellería de Agricultura
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dunha maneira especial a asociación da pobreza e a marxinación:
Da povoación xoven potencialmente activa, case · a
metade, case un millón e mé. dio, está en paro.
Só a metade dos que traballan son fixos, e por isa teñen Seguridade Social.
Un 50 por cento dos xóvenes que estudan, fracasan.
O absentismo escolar é
enorme.
Nestas circustáncias, chegamos a dous millóns que nen
estudan nen traballan.
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e
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Un . problema
q ue se agrava
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50,7 máis son chegan aos ingresos médios do conxunto da
povoació n.
A relación de xubilados e pobreza é grave, pois o 47 ,5 dos
xubilad os pobres áchanse na
pobreza severa. E entre as mulleres que se dedican "aos seus
labores" (principalmente viúvas e pensionistas) son pobres,
e o 61 por cento está en situación de pobreza severa.

Da búsqueda de

traballo ao alcool
Segundo o estudo de Cáritas
de Barcelona citado, todos os
parados tiñan acudida en busca de traballo e a maioria dos
cabezas de família tiñan visitado un promédio de catro empresas. Pésie a todo, o 51 por
cento non encontrou traballo
fixo, nen eventual, nen temporal. Como efeito marxinador
todo iso fai que se infcie o desarraigo.
Tamén se tala do recurso ao
alcool para agachar a sua vergonza ou para disimular o trio,
a inestabilidade por carecer en
moitos casos de vivenda, etc.

Minorias étnicas

e imigrantes
ro

Ain da en situación legal só
poden ocupar traballos para os

que non haxa man de obra autótona. Explotados na economía sumerxida, con salários de
até 100 pesetas en traballos pesados. Traballan máis horas, e
son pior tratados. Viven en casas ou bairros piores, marxinais.
Neste colectivo hai pobreza.
Pero hai más marxinación: é
rara a comunidade local que lle
aterece unha acollida positiva.
No mellar dos casos ignóraselles, se eles mesmos son prudentes, sumisos, calados e traballadores que se "deixan" explotar.

Os nenos
Existen 43.000 nenos en espera de ser adoptados; 35.387
menores de 16 anos no Tribunal
Tutelar de Menores dos que só
5.000 están confiados a famílias.
Cando o número de parados
era dun millón, había 300.000 nenas necesitados dalgun tipo de
protección social. No 1973 (estudo da JOC) habia uns 300.000
menores traballando. No 1985
(axuntamento de Madrid) o 61,8
por cento dos esmolantes da rua
eran menores.
Uns 40.000 nenas son maltratados cada ano (segundo López
Mora, maxistrado do T.T.M.); o
causante dos maos tratos é algun dos pais no 90 por cento
dos casos.

No 1979, o 46 por cento dos
nenos non alcanzaba o nivel de
escolarización (segundo o Ministério de Cultura), no curso 79/
80, era o 39 por cento (segundo
o Ministério de Educación e
Ciéncia).

A asociación de pobreza e marxinación está senda fatal, pois
os efeitos da pobreza estanse
vendo agravados; percebéndose, incluso, a dificuldade de
afrontalos, por ter arraigado e
térse concentrado principalmente no subúrbios e cinturóns das
cidades.
Un novo factor de gravidade é
que a actual situación social está
facendo que este conglomerado
de problemas vaia aumentando
en extensión. Hoxe, debido á
crise de emprego e ás repercusións dos problemas sociais
na xuventude carente, vólvese
facer presente en bairros
obreiros que ian xa superando
as situacións marxinais das
suas orixens.
E non só hai maior extensión,
senón maior intensidade, en canto vai penetrando as formas de
vida de sectores cada vez máis
amplos.

As novas pobrezas
A precariedade no traballo, o
paro non subvencionado, os traballos marxinais, a incultura e o
fracaso escolar, a baixa cualificación profisional, a enfermidade e
as discapacidades, como características na povoación pobre,
son fenómenos cada vez máis
asociados ao que se adoita a
chamar "novas pobrezas": delincuéncias,
drogodepedéncias,
"desocupación"
prostitución,
dun tempo "morto e matador,
que non libre", "cultura da rua" ...
Non se di que estes comportamento se den só na povoación
pobre, pero si que se estenderon
moi fortemente entre ela, xa que,
pala sua situación, os pobres
non poden evitar o efeito da marxinación deses comportamentos, como o poden facer os que
teñen meios.

A mocidade
A mocidade é a parte da povoación e en especial da povoa. ción sen recursos ou con escasos recursos, que está sofrendo
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Unha "forma de viver"
As caréncias chegan a facer
derivar nunha "forma de viver":
Os pais deben ir a buscar
os seus ingreso.s fóra do que é
un traballo normal, e desde aí
van pasando a acustul)1arse a viver '!fóra de" un traballo !'estandarizado", a despreocuparse de
buscar traballo e a rexeitalo cando se lles aterece.
O ambiente familiar desarrégrase (agresividade, desequilí- brios efectivos, despreocupacións, e "maos tratos" con especial incidéncia en mulleres, nenos ...)
Nesta situación, _cada un
busca a saída pola sua canta: alcool, abandono familiar.
Os tillos conforman a sua
personalidade nesta situación e/
ou hérdaria. Buscan a liberación
á tensión fóra da sua casa, nas
pandas, delincuéncias, drogas...
O efeito escolaré negativo.
Faltas de asisténcia, retraso, fracaso, abandono da escala.
Os tillos desenvolven_ as
suas capacidades "paralelamente" ao que .na sociedade é o desenrolo habitual dos demais (carecen de espácio "útil" na sua
casa; os libros de texto ou noñ
existen, ou r:ion son do "seu
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mundo"á desde pequenos van
pedir esmola, recoller resíduos,
praticar a venda ambulante ...)
, • Desde ~stas situacións reinician o p(oceso aos q~e os
seus pais tiñan chegado. ~ polo
tanto un círculo vicioso. E este
un problema estrutural que
ademais -e isto é o máis grave- está a crecer en extensión
e intensidade.

Pobres e ricos
A pobreza non é algo estático,
senón dinámico: as carencias
duns veñen provocadas polas
super-posibilidades doutros. A
desigualdade é, xa que logo, a
cuestión central da pobreza.
A quinta parte das famílias (21,6) por cento que se encontran no límite da pobreza,
obteñen apenas un 6,9 por
cento do total de ingresos.

e
e

Acumulando as famílias do
escalón seguinte, ternos perta da
terceira parte das familias (31,8)
que obteñen a oitava parte dos
ingresos, un 12,2
Acumulando o escalón seguinte, ternos un 42,6 por cento
das famílias, que non alcanzan a
quinta parte dos ingresos, un 19.
Algo máis da metade das
famílias, un 52,7 por cento obteñen a cuarte parte, un 26,6 dos_
ingresos.
Asi até chegar ao 80 por
cento das familias urbanas que
reparten un pouco máis da
metade da renda familiar, un
53,5 por cento.
Pero considerada a renda
desde a outra parte da pirámide, encontramos que o 10 por
cento das familias que teñen
un nivel económico máis alto
disfrutan do 40 por cento de
toda a renda familiar.

e

e

e

e

Dados de ''mao gosto"
Sen embargo o contexto social
no que vivimos tende a "domesticar os dados da pobreza, especialmente da desigualdade".
E conta con eles dun modo "narmal", considerándose de "mao
gosto" expolos na sua crua
realidade. Deixaron de ser a expresión dunha situación escandalosa. Todo o máis é algo "chamativo", anecdoticamente "encadrado" nunha fraseoloxia
que oculta que a renda é escandalosamente desigual, que
a situación de insolidariedade
tense estruturado nas nasas próprias leis e institucións. E ocúltao
baixo os valores dominantes de
individualismo:
rentabilidade,
egoísmo, competitividade, que,
ademais preséntanse como ben
comun e non tocan para nada as
condicións económicas, sociais,
políticas, quer dicer, estruturais
nas que ese ben comun é posíbel.
·
- M.V.
Estes dados foron elaborados por
Cáritas e un gran parte recollidos do
seu informe "Pobreza e marxinación".
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AutoinculRáronse de realizar un aborto

Encontros (na terceira fase?) .
DANIEL CAMBEIRO.
Sen dúvida, os leitores desta a
sua coluna pensarán que estou
a facer un chiste doado, unha
brinéadeira, un guiño, un topoi
histriónico nun desmedido afán
por conseguir o favor .do público. Desde lago, é ben doado
engadir ao título do programa
que de xoves a xoves (xa sen a
Milá en Telepiruli) leva da man
o inefábel L. Pausa a aqueloutro de resonáncias cinematográficas Spielbergianas, con naves-nodriza sobre Ohio ou a Terra Chá, que iso un nunca pode
saber.
Pero non, se esta crónica une
ambos apartados non é con intención lúdica ou para-lúdica.
En realidade esta non é sequer
unha crónica da telenxebre. Xa
sei que vai ser difícil que o que
agora vou dicer teña a necesária aceitación e eco, porén creo
que é o meu deber como cidadán consciente, como ser humano solidário o verté-lo á opinión pública desde un medio de
comunicación da importáncia e
prestíxio como o presente que
Vdes. teñen nas suas mans.
Desde lago que o programa
do Sr. Pausa non ten pasado
desapercibido. Desde lago que
outros críticos e teóricos da comu nicoloxia máis sagaces e
subtis que un servidor teñen
opinado dabondo sobre .Encontros. Asi, é fácil facer unha relación das opinións posíbeis acerca do invento. Ha1 quen pensa,
por exemplo, que o que Pou~a
nos quere mostrar semanalmente é unha re-edición en Pichecolor daqueles nunca ben
esquecidos cursillos de crjstiandade onde presbíteros sabuesos, linces da pregária e da única ave que nor:i voa, a ave-maria, limpaban de mal os nasos
corazóns. Encontros serian, asi
pois, un modo de descobrir en
nós mesmos unha perdida espiritualidade, unha demostración
das novas xeracións nese apostolado que se espalla desde as
fontes do Miño por todas as encrucilladas da nosa nai Galiza.
Outros críticos e eruditos nestes temas talan de escuras maquiavelismos políticos e da sospeitosa sombra dunha mesa camilla flutuando no éter e caindo
coa gravidade dos lentes e os
vales de Láncara sobre a soledade do plató.
Ainda outros, finalmente, talarán da estética de seminário
que Pausa lle bota á acción;
das cadeiras presumibelmente
incómodas, da sobriedade decorativa e dese ar de pátio de
salesianos ou escolápios que
adquiren entón toda a rétónca
conciliar asi destilada.
Pero non está en nada disto,
nen sequer na posibilidade de
contarmos cunha nova versión
de Mr. Balbín -iso si; convenientemente limpa de colorante, ecualizantes e excitantes,
9uer dicer: unha clave light e
'sin burbujas"- onde radica a
tenebrosidade destes Encontros. Non queridos leitores,
non. A realidade, a terríbel realidade é que estes encontros
dos xoves da telenxebre son
verdadeiros encontros na terceira fase. E é que Galiza desde
hai tempo está a sofrer unha invasión doutro planeta e ap~sar
de certos sinais inequívocos no
seu comportamento os E.T. de
turno pasan por humanos, o
que, pensando-o ben non é tan
de estrañar neste país de mei- _
gas, conselleiros, presidentes
de deputación, menciñeiros e
espiritistas en xeral.
Que como cheguei a semellante conclusión?" Vdes. mesmos. A primeira indicación deuma, é xusto recoñecé-lo, un arti~o desde contumaz, me oyes
V1~0?, J. González Méndez, hijo
mlO al este del éden del periodismo gallego, intitulado, nen
máis nen menos: "D.G.S. El Extraterrestre" (Sic). Pois ben; o
resto foi ·doado: D.G.S. El Extraterrestre, apoio indiscutíbel
dunha sociedade na que os
seus membros receben o ine-

quívoco nome de "galácticos".
Un consello da cultura galega
que defende a un extraterrestre
en plena tarefa de propiciación
de colonización da nosa parcela
planetária e que está presidido
por un metáfrsico da saudade.
Un presentador da telenxebre
con profesionalidades aéreas e
entrevistador de seres galácticos e finalmente eses Encontros onde se nega a existéncia
de toda a trama. Elemental querido Watson ! Estamos ou non
diante dunha invasión?
Por suposto que aqueles que
teiman 11os cursillos de cristian-

dade poden repetir aqui e agora
os seus argumentos. Pero pensen uns e outros que, ao fin e
ao cabo, cursillos, seminários e
extraterrestres teñen unha mesma procedéncia celeste. Ouer
dicer; proveñen ou están sobre
os Galáxias como era nun princípio, amén.
,
Dita queda. Adiviñen agora
os leitores se estes encontros
na terceira fase son E.T. ou·
Alien. Ou senón pergunten-llo a
Manolito Rivas que tamén anda
"Mais alá". Non, se ao final
marcianos, haber hai-nos. Santa Comba!

Declaracións
no xulgado de feministas
O xulgado de distrito número 6
de Vigo está chamando a declarar a sete feministas que se autoinculparon de realizar µn aborto.
Un destes abortos autodenunciados praticouse no mes de
Marzo en Vigo, sendo feito público o mesmo dia da sua realización nunha roda de prensa; o outro tivo lugar o 1.0 de Xullo nunha
clínica en preséncia dunha sanitária.
Estes abortos realízanse e fanse públicos para chamar a atención das autoridades e das mulleres en xeral, tentando dar a
coñecer a realidade do aborto no

noso país.
O Mov!mento Feminista que
desde ha1 nove meses está tra~
b~llando n.~nha campaña de auto1nculpac1on, presenta así os
dados dos abortos: até os 18
anos 10,71 por cento; de 19 a 25
anos, un 52,28 por cento; de 26
a 30 anos, o 20,23 e a partir dos
30 anos un 11 por cento.
En toda Galiza hai numerosas
firmas recollidas onde mulleres e
homes se autoinculpan de ter
abortado ou axudado a realizar
abortos, polo que as feministas
chamadas a declarar daban norr:i~s daquelas persoas que interv1neron nos abortos en cuestión.
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Procesados sete membros da CXTG

Eleicións sindicais: unh_a
valoración antecipada
D

esde o próximo 1 de
Outubro ate o 31 de Decembro vanse desenvolver as
Eleicións Sindicais nas empresas privadas e públicas, coa
única excepción dos representantes dos funcionários públicos, pendentes dunha Lei que
regule o proceso.
Nas anteriores Eleicións Sindicais, en 1982, CCOO, UGT e
INTG foron os Sindicatos que
consegu iron maior representación (ver cadro). O feito de que
a INTG conseguise superar o
15% dos delegados sindicais,
exactamente o 18,81 % do total
eleito en Galiza, aseguroulle o
caracter de "máis representativo", formando parte xunto con
CCOO, UGT e ELA-STV dos
Sindicatos que cantan con representación institucional en
Madrid e outras vantaxes.
Feita esta breve introducción

Astano celebrará as eleccións sindicais o 21 de outubro. Moitos dos seus antigos
traballadores non poderán votar; están no paro.

CADRO DELEGADOS SINDICAIS 1.982

delegados
2.890
2.594
1.659

sindicato
UGT

ccoo
INTG

uso
Total delegados

e dado que CCOO e UGT non
sofreron, nos últimos catro
anos, variacións importantes
na sua estrutura interna ou na
incidéncia no mundo laboral
que n<?s fagan prever unh.a d_isrninuc16n ou aumento s1gnrficativo da sua representatividade, ímonos centrar na situación do Sindicalismo nacionalista.
En 1982 había en Galiza
510.000 traballadores asalariados, que se reduciron a
440.000 a primeiros de 1986.
Ou sexa 70.000 menos! Daquela existían 61.000 eventuais,
hoxe máis de 100.000. Estos
foron os costes, en númeroo e
globalmente, da " reconversión" en matéria de emprego.
Este desmantelamento rncidiu
de xeito distinto sobre as filas
dos sin dicatos e portante sobre a sua posfbel base eleitoral.
Concretamente, dos 1.659
dele~a dos con que contaba a
INTG en 1982, 414 eran do sector da construcción, un 25%.
Mentres que CCOO tiña 180
delegados, o 6,9% e UGT 205
dele8ados, que representaban
o 7, 9% do total que quitara.
Neste sector, moi afectado
polo parón económico dos últimos anos (igual que empresas
auxiliares da construción, conserva, sector naval, etc ... ), pasouse de 67.300 traballadores
asa lariados en Marzo de 1981
a 44.000 en Decembro de 1985
(INE). Ouer dicer, o sindicalismo nacionalista foi afectado
máis profundamente pola "reconversión" e o peche de empresas, coa conseguinte parda
de afiliación e delegados sindicais.
Darei un exemplo. Nos concello de Porriño e Tui a INTG
sacou nas Eleicions Sindicais
de 1982, 49 delegados. O peche de Tegalsa, Cantabria,
Apli horsa, Guadebro, Celousa
e Rubiera, privou á Central nacionalista de 22 delegados. O
45% dos que tiña. ·
En Abril-Maio de 1985, despois dunha gran conflitividade
interna, un grupo de dirixentes
da INTG, fundamentalmente
da zona de Vigo, constituiron
unha nova Central Sindical, a
CXTG. A división do sindicalismo nacionalista vai ter tamén
seguramente unha repercusión
sobre os resultados electorais.
Aos teóricos 1.759 delegados dos sindicatos nacionalist~s (á CXTG uníronselle posteriormente 100 del_e gados do

Xulgados catro membros
·da INTG en Ourense

.

260
8.791

SGS) ternos que lle restar os
perdidos por peches de empresas, redución de plantillas, etc.
Redución que tamén hai que
aplicar a CCOO e UGT, pero
nunha cuantía inferior.
Ternos que supor entón, que
ainda que CCOO resulte perxudicada en certa medida pola
conflitividade interna e certa
pasividade e a UGT teña que
pagar a sua postura pro-patronal (apoio á reconversión naval, limitación salarial, etc.) poden manter ambas as duas os
resultados de 1982. Xa que
como vimos non foron tan
afectadas polo desmantelamento industrial e, ademais,
van contar cun amplo apoio informativo. No caso da UGT,
hai que contar tamén con que
vai ter ao seu servício a estrutura do goberno e o beneplácito de parte da patronal.
Pala sua parte o sindicalismo
nacionalista vai ter que remar
contra corrente, como sempre.
Pero vai contar ao seu favor co
prestíxio gañado entr.e. ?S traballadores na opos1c1on ao
desmantelamento do sector
naval, peche de empresas e redución de plantillas, asi como
por_ma~ter unha polí~ica_ ?ctiva
ant1pact1sta na negoc1ac1on colectiva. Este, o sindicalismo nacionalista, tamén canta hoxe
cunha maior implantación territorial (novas locais en Quiroga, Tui, A Garda, lila de Arousa, etc.), e afiliación en novos
sectores. O apoio que lle proporcio.na ao sindi.c.alisrr:io nacionaltsta unha m1lttánc1a ampla e moi activa é outro tanto
ao seu favor que non debemos
esquencer.
Coido que se os nacionalistas partimos destes dados
reais e evitamos en enganarnos (por exemplo pensando
que a INTG segue sendo ª·de
1982, esquencendo os efe1tos
neQativos do desmantelamento industrial e do nascimento
da CXTG) podemos facer unha
valoración correcta dos resultados da Eleicións Sindicais de
1986. Pechar os ollas a esta si. tuación, pode significar converter en derrota calquer avance cuantitativo e cualitativo,
por máis importante que este
sexa.
Hai un tema .ao que non
podo deix~r de Jacer refer~n
cias: a pos1bel perda do caracter de "máis representativo".
Que vai ter certo custe nas relacións institucionaís (né:! P?sibilidade de convocar. ele1c1ons,

participan en todos os convenios colectivos de Galiza, etc.)
asi como en matéria económica e mesmo de imaxe (principalmente exterior e para sectores do movimento obreiro moi
atrasados). Pero, hai que dicilo,
non por isa o sindicalismo nacionalista vai morrer ou enfraquecerse, xa que evidentemente ten o seu centro de apoiatura moi consolidado nos importantes problemas económicos,
sociais e políticos que padece
a nasa nación.
A perda do carácter de "máis
representativo" non implica
dar por perdida a representación institucional. Seria un erro
entendelo asi. A INTG ten capacidade, moi folgada, para
superar o 10% dos delegados
sindicais en cada província en
todo o país, co cal teria direito
(tal como parece desprenderse
da senténcia do Tribunal Constitucional) a formar parte dos
organismos que se constituan
neste ámbito (ou fosen transferidos) que canten con participación sindical. Ademais, hoxe
por hoxe e á vista da situación
sindical, dá a impresión de ser
o único sindicato, ademais de
CCOO e UGT, que vai superar
esta barreira. Mais, fara do que
margue a Leí e sen quitar a importancia p;~tica que isto pod.a
ter, a pres1on para conseguir
impar un critério máis democratice e xusto na representación institucional debe ser parte da acción sindical cotidiana
do nacionalismo.
O único xeito de superar a
valla artificiosa (a de sindicato
"máis representativo") que impón o sistema ao sindicalismo
nacionalista é conseguir os
1.500 delegados, o que hoxe é
un obxectivo difícil, por non dicer imposíbel (polo xa exposto). Hai outro camiño, formar
unha coalición eleitoral con outras forzas de ámbito galega.
Pero que no presente. ªP.~rece
ainda como unha pos1b1hdade
máis remota que a anterior,
por múltiples razóns que non
vou analizar aqui.
O sindicalismo nacionalista,
a INTG en concreto, non pode
nen debe abandonar nos próximos anos o obxectivo de conseguir ser un "sindicato máis
representativo". Por várias razóns: porque isto implica apostar con claridade e firmeza por
un sindicato de masas; porque
isa facilita a negociación colectiva, as relacións co exterior, a
convocatória de eleicións, etc.
En poucas palabras, e para
rematar, hoxe o sindicalismo
nacionalista ten capacidade de
superar a situación do último
período, aumentando o número de delegados cos que canta
na actualidade e fixándose metas máis altas para os próximos anos. Que sirva, este breve arti~o, como unha realista
valoración antecipada.
MANOEL MERA

Cos :xuicios estanse aplicando agora os "efectos secundarios" das folgas do 84.

O mércores dia 17 foron xulgados en Ourense os membros
da INTG Miguel Anxo Campuzano, António Liz Vázquez,
Anxo Rúas e Enrique Viéitez,
acusados dun delito de coacción.
O fiscal pediu para cada un
deles seis meses e un dia de
prisión menor, asi como a imposición de duas multas de
quince mil pesetas, por sendas
faltas de danos. Modificou así
as conclusións provisórias nas
que pedia unha pena de dous
anos, catro meses e un dia de
prisión menor.
Os catro sindicalistas foron
acusados de fractura de cristais
cando a folga xeral do 19 de
Xuño de 1984. O fiscal baseou
as suas probas en que un coche utilizado polos acusados
estaba aparcado cerda das entidades bancárias que sofreron
rotura dos vidros, e que neste
automóvil se encontraron bolas de madeira e un tiracoios.
Os encausados, dos que tres
pertencen á Dirección Nacional
da INTG, negaron as acusacións afirmando que as bolas e
o tiracoios pertencian ao tillo
da dona do coche, extremo que
foi ratificado por esta.

Un perito afirmou tamén que
era moi difícil que con aquelas
bolas se rompesen as cristaleiras e que de utilizar, había moitos métodos mellores.
A INTG ten nestes momentos
máis de 30 dirixentes e militantes procesados por realizar actividades sindicais nas folgas
que se produciron en 1984. Os
xuícios vanse sucedendo pouco a pouco en toda Galiza no
que a central sindical califica
"como acoso e instauración da
represión".

Procesados sete membros da

CXTG

Por outra banda, sete membros
da CXTG tamén foron procesados polos sucesos acorridos
cando o despido dos traballadores do Hotel Niza, de Vigo.
Os sindicalistas foron detidos
permanecendo tres dias na cadea : As argumentacións do
xuíz baséanse en que os liberados non son sindicalistas senón "desestabilizadores revolucionários", indo asi contra a
liberdade sindical, segundo o
sindicato.
A.E.

Na sede de Vigo

Traballadores de Telanosa
enfréntanse
a dirixentes da UGT
Traballadores de, Telanosa enfrentáronse a dirixentes da
UGT na sede deste sindicato en
Vigo. A refrega comezou cando
200 obre~ros que traballaron en
Regojo se presentaron na sede
ugetista para perguntarlles por
que non acudiran a unha reunión á que estaban convidados
todos os sindicatos. Nun determinado momento, segundo

testigos presenciais, un sindicalista da UGT colleu por unha
·perna a un traballador, empezando as mulleres a paraguazos.
. . ,
A UGT negábase a as1st1r ~
reunión, ainda que logo a dirección do sindicato en Galiza,
alguns de cuxos mem~ros e~
taban ali presentes, aceitaron 1r
á citada xuntanza.

·
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NOVEDADES EDITORIAIS

Facilitadas:
pola
revista
BENDADO

Busto Aballa, Luis Humberto e outros.- Noein. H ª da Filosofia. Vol. 1.
Con. Santiago: Ed. Xunta de Galicia,
Conselleria da Presidencia, 1986 - 177
p .; Rust. -600 pta.
Rev. Encrucillada.- Vigo. Ed. Sept,
1986- Nº 47- 108 p .; Rust. 250 pta.
Hec:k Ellsabetb.- O dragón de novo.
Trad. Ursula Heinza e Ramón Lorenzo-V gio: Edt. Galaxia, S. M ., 1986- 64 p .Rust.- Colee. "O Barco de Vapor"- 340
pta.
Lobe, Mira.- A pantasma do castelo- Trad. Ursula Heinze e Ramón Lorenzo- Vigo, Ed. Galaxia- S.M., 1986- 79p.
Colee. "O Barco de Vapor"- 340 ptas.
Alvarez, Rosario e outros.- Gramática galega- Vigo, Ed. Galaxia, 1986568 p.- Rust. ~ Colee. "Biblioteca Básica
da Cultura Galega". - 1.190 ptas.
Rev. A Nosa Terra.- Vigo, Ed. Promocións Culturais Galegas , 1986- Nº 67: Castelao e Bóveda, Irmáns! 135 p .Rust.- 950 ptas.
Antolo:da de Aquilino Iglesia Alva-

rliio.- Santiago : Ed. Universidade,

O Gato Gaia do

e a Andoriña Señá:

Unha Historia de Amor

1986 - 172 p.- Rust. Colee. "Diadas Letras Galegas"- 1000 ptas. ,

Platero Varela, X. Alberto e outros.
Lingua 6° E.X.E. Madrid ed. Galaxia. S.
M . 1986. 223 p . Rúst. Col. "Textos"
1.015 ptas.

Fallió Cid, Xosé e oútro. Diccionario
da Lingua Galega. Vigo. Ed. Ir indo
1986. 3 Vol. Cartoné. 16.960 ptas.
·

Platero Varela,X. Alberto e outros.
Lingua 7° de E.X.B. Madrid. ed. Galaxia.
S.M. 1986, 254 p . Rúst. c;:ol. "Textos"
1.040 ptas.

H~é <::Js xarutos do faraón. Trad, Valentin Arias López. Barcelona. Ed. Juventud. 1986. 62 p . C a rtoné. col. "As
aventuras de Tintin ". 690 ptas.

Platero Varela, X.Alberto e outros.
Lingua 8° E.X.B. Madrid. ed. Galaxia.
S.M. 1986. 254p Rúst. col. "Tastos"
1.040 ptas.
·

Laredo Verdejo, Xosé LW.. Galicia
Enteira 9 . A Mariña luguesa e a Tena
Cha. Vigo. Ed. Xerais. 1986. 160 p . Rúst
Colee. "Montes e Fontes ". 850 ptas.
·

Vaamonde Lores, norencio. Os calaicos e Odes de Anacreonte. Edición
Facsimilar. Sada. ed. do Castro. 1986.
152 p. Rúst. col. "poesia" . 1.050 ptas.

López de Serante, Xoseflna. Vida e
morte dun poeta. Biografia de Francisco
Añón Paz. Coruña. Ed. Autor. 1986. 191
p . Rúst. 500 ptas.

-C olectivo "Esteo" Coa xente miuda
11. A Coruña. Ed. Via Láctea, 1986.,
Rúst. Col. "Textos" 550 ptas.

VWar .Janelro. Helena e outros. Lingua 3° de E.X.B . Santiago ed. Galaxia.
S.M. 1986. 206 p . Rúst. col. " Textos ".
995 ptas .

Mourlz, .José. Homes de Lugo. Lugo.
Ed. Diputación provincial. 1986. 234 p
Rúst. 700 ptas.
·

Colectivo "Flstarra" Galego 7º . Coruña. Ed. Via Láctea, 1986.- 299 p. Rúst.
Col. "Textos" . 1.150 ptas.

VWar .Janeiro, Helena e outros. 4° d e
E.X.B . Madrid. Ed. Galaxia. S.M . 1986.
207 p . Rúst. col. " Textos ". 995 ptas.

Paz Anclrade, Valentín. Cartafol de
home naxe a Ramón Otero Pedrayo.
Vigo. Ed. Fundación Otero Pedrayo.
1986. 8 p . Rúst. 375 ptas.

Andenen, Hans Christian.- Contos
de Andersen/ tra. Teresa Barro. 2ª Ed.
Sada: Ed. do Castro, 1986. 146 p. Rúst.,
Col. "Narrativa pra nenos" 600 ptas.
Caldelro Dlaz, Feloi. Anacos de Silencio. Barcelona: Ed. Sotelo Branco.
1986.- 81 p. Rust. poesia. 635 ptas.
Carvalho Calero, Ricardo, Cantigas
de 'Amigo e outros poemas (1980-85) A
Corunha, ed. Agal. 1986, 192 p. Rust.
col. "Criar;:om". 1000 ptas.
Casado Carmona, Xoan Manuel.
Antigo futuro. Barcelona, ed. Sotelo
Blanco, 1986. 98 p. Rust. Col. "Leliadoura", 635 ptas.

Colectivo "Lec:er" Galego 8, Coruña.
Ed. Via Láctea. 1986. 285 p . Rúst. col.
"Textos". 1150 ptas.
Colectivo "Vielro", Galego 6º Coruña. Ed. Via Láctea, 1986 235 p . Rúst.
Col. "Textos" . 1.050 ptas.
Colexio P. "A. lnsua Bermudez"
Seis escritores de Villalba. Escolma
poética. Lugo. Ed. Dip . Provincial. 1986.
251 p . Rust. 800 ptas.

Amado; .Jorge.- O gato gaiado e
andoriña Señá: Unha historia de amorTra. Xefa Arias- Vigo : Ed. Xerais , 198675 p.- Cartoné- .900 pta.

Docampo, xabier. O misterio das
baladas. Coruña. Ed. Vía Láctea. 1986.
127 p . Rúst. 650 ptas.

Helnze, Unnala.- Sempre CristinaVigo: Ed. Xerais, 1986- 76 p .- Rust.- 825
pta.

Feman Vello, Miguel Anxo e Pillado Mayor. Feo.- Conversas en Compostela con Carballo Calero.- Barcelona. ed. Sotelo Blanco. 1986. 254 p . Rúst.
col. "Realidade ". 1165 ptas.

Bermejo Barrera, Xose Carlos.- O final da Hª: Ensaio de H ª teórica.- Vigo:
Ed . Xerais, 1986- 173 p.- Rust.- Colee.
"Ensaio-Historia" - 700 pta.
Marliio Ferro, Xose Ramón.-- Autobiografía dun labrego (Estudio novelado- de Antropoloxia) .-- Vigo Ed. Xerais ,
1986- 112 p .- Rust.- 600 pta.
NoveW, Luna.- O fantástico mundo
do logo- Trad. Xenaro García SuárezVigo: Ed. Xerais, 1986- 70 p.- CartonéColec. "Basic' Xuvenil", 700 pta.

NOVA POESÍA GALEGA

Costa Gómez, Xose Maria. Non todo
na auga é silencio. Barcelona. Ed. 'sotelo
Branco. 1986. 73 p. Rúst. col. "Leliadoura". 635 .Ptas.

Rev. O Ensino.- Ourense: Ed.
A.S.P.G., 1986-- Nº 8- 68 p . Rust.- :300
ptas.

Iglesia Alvarliio, AquiliDo.- Poesia
galega completa- Edición de Xesús
Alonso Montero- Vigo: Ed. Xerais,
1986- 333 p.- Rust.- 1500 pta.

DESDE A PALABRA,
DOCE VOCES

Nuñez Búa, Xose. Vida e paixón de
Castelao. Sada. ed. do Castro. 1986. 78
p . Rúst. col. "Documentos para historia
contemporánea de Galicia". 600 ptas.

XUÑO

M.AIO

Gonmar, Camilo,-;- ·LoW!e de nós e
dentro e 'o utras páxinas.--2ª Ed.- Vigo:
Ed. . Galaxia, 1986-. 110 p.- Rust.- Colee.
"Narrativa"- 600 pta.

Martn

xaqu1n.-.~

péll á testa-- Vigo :- Ed. Galaxia, 1986- 124
Rust.-!
850 pta.
··

rt-

Í'ragaas y Fra~_, Antonio.Aquilino Iglesias Alvariño-(Vida e obr~ .
Escolma de t~xtos). A Coruña:· Ed. Real
Academia Gallega, 1986- 126 p. Rust.
530 pfa.
. '
.- - . .

Vlllar .Janelro, Helena e outros. Lingua 5° E .X.B . Madrid. Ed. Galaxia. S.M.
1986. 206 p . Rúst. col. "Textos ". 99 5
ptas.
Rev. Andalna. Sant iago . 1986. Nº 109.
24 p . Rúst. 125 p t as .
Rev. Galega de Educación. Vigo ed.
Xerais. 1986. Nº 2 . 88 p . Rúst. 57 5 ptas.
Rev. Ollsbos. Santiago. ed. Alumnos
Facult ada de Filoloxia . 1986. Nº 1. 62 p.
Rúst. 150 p t as .

A festa do San .loan. Corunha. Ed.
Aula Critica, 1986, 16 p. Rúst. 150 ptas.

XULLO

Fonte, Ramiro. Pensar na tempestade. Barcelona Ed. Sotelo Blanco. 1986.
101 p. Rúst. col. "Leliadoura" . 635 ptas.

E AGOSTO

Garcia Mato, Xose Luis. Dando novas tuas.- Sada. ed. do Castro. 1986. 69
p. Rúst. Col. " Opúsculos de Poesia ".
300 ptas.
·
González Pérez, Clodio. Castelao:
Caricaturas e Autocaricaturas. Sada.
Ed. do Castro. 1986. 232 p . Rúst. col. "O
Movemento Renovador da Arte Galega". 1.350 ptas.
llantll, Geraldlne. Deuses e Faraóns
da Mitoloxia Exipcia. Trad. Colectivo
Ancoradoiro. Vigo. ed. Xerais . . 1986.
132p. Cartoné. Col. "Mitoloxias" 1.700
ptas.
Lorenzo Balelron, Eusebio. Libro
das viaxes e dos soños. Coruña. ed. Vía
Láctea. 1986. 89 p . Rúst. 550 ptas.
Lorenzo Muro, Suso e outros. 1º
E .G .B. Santiago. ea. Galaxia. S.M. 1986.
175 p . Rúst. coi: "..Textos" . 910 ptas.
Lorenzo Muro, Suso e outros. Lingua
2º E.X.B. Santiago. ed. Galaxia. S.M .
1~86. 175 p . col. "Texto ". 925 ptas.

. Actas . ! Con greso Jnternaclonal da
IJngua Galega-Portuguesa na Galiza.
A Corunha : Ed. A.G.A.L., 1986. 820 p .;
Rúst.- col. "Universália " .- 3 .900 p t as .

Rodriguez Gómez, Luclano. Desde a
palabra, d oce voces. Nova poesía galega. Barcelona. Ed. Sotelo Blanco. 1986.
369 p . Rúst. col. "Vento que zoa ". 1.590
ptas.
Saavedra, Pegerto e Outros. II19 Xornadas de historia de Galicia. Ourenso:
Ed. Diputación Provincial, 1986. Edición
de Jesús de Juana e Xavier Castro. 420
p . Rúst. 795 ptas.
Tofo Siena. Rafael e Pavón Belin·
chón, Pilar.Alimentación do neno escolar. Santiago. ed . Xuntas de Galicia. Conselleria d e Educa ción e Cultura. 1.984.
141 p . Rúst. 500 p tas.
VWar, Helena e Rábade, Xesú. Cantan os nenos (O libro de Maria). Santiago. Ed. Xunta de Galicia. Con.sellarla de
Cultura. 1983 . 90 p . Rúst. 300 ptas.

REVISTAS
Bibliografía de GaUda. Coruñ a : Ed.
Xunta de Galicia. Conselleria d e Educ a :
ción e Cultura. 1986. 120 p . Rúst . 350
ptas.
C&rballo Arceo, Luls Xullo. Povoamento cast rexo e romano da t erra d e
Trasdeza. Santiago. Ed. Xunta de Galicia. Conselleria de Educación e Cultura.
1986. 174 p . Rúst. col. "Arqueoloxía/ investigación . 800 ptas.

Cons. de Cultura. 1986. 104 p .Rúst. Art.
955 ptas.

castro Fel'Dández, Xosé Antón. Laxeiro 1934/ 1985 VIII Bienal N acion al d e
Arte/ Tra. Marisa Paredes. Ponte vedra.
ed. Diputación Provincial e Xunta de G alicia, 1985. 175 p . Rúst . 1.900 p t a s.

Rev. TrllÍlteraL- Santiago; Ed. Imp.
Velograf, 1986- Nº 1- 59 p.- Rust.- 250
pta.

Nelra Vilas, Xose. O Cabaliño de
Buxo. 7ª Ed. · Sada. ed. do Castro. 1986.
72 p . Rúst. col. "Narrativa para nenos" ,
_375 ptas.

Colectivo "Vlelro". Folerpas . Coruña.
ed. Vía Láctea. 1986. 128 p . Rúst. 650
ptas.

1990.- Coruña. ed. Xunta de Galicia.

Rodriguez Castelao, Alfonso D.
Sempre en Galiza. Vigo. Ed. Galaxia.
1986. 433 p . Rúst . colee. "Agra Aberta ".
680 ptas.

Alvarez Cáccamo, Xosé Maria.. Os
documentos da sombra.- Barcelona: Ed.
Sotelo Branca. 1986. 109 p . Rúst. Col.
"Leliadoura". 635 ptas.

Rev. Dorna.- Santiago. Ed. Universidade e Xunta de Galiciá., 1986- Nº 10160 p. Rust. 1000 pta.
'

1

Perez Pena, Amparo. O cine da postguerra en Santiago . (1 939-1944). Santiago. Ed . Xunta de Galicia. Conselleria de
E d ucación e Cultura. 1985. 30 p. Rúst.
2 00 ptas.

AgállLA Corunha. Ed. A.G.A.L., 1986
nº 6 . 121 p. Rúst . 700 ptas.
FoU.. Se~. Ourense. 1986 . n º 8. 35
p. Rúst. 175 p tas.
Grtal. Vigo . Ed . Galaxia. 1986. nº 92.
130 p. Rúst. 795 p tas.

Luzes. Sa d a. E d . do Castro. 1986. nº
3. 4 3 p . Rúst. 300 p tas.
A Nosa Tena.Vigo. Ed. Promocións
Culturais Galeg as. 1986. Especial. O 36
en Galiza. 66 p. Rúst. 325 p tas.

...
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-somos coñecidos na Galiza inteira, pola · nos~ especialización
en libros galegas e portugueses
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RECUPERAR
A DIGNIDADE
DAS PALABRAS
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En 1977 A NOSA TERRA voltaba
a aparecer en Galiza coa mesma
pretensión de servício aos intereses
populares pero adaptándose aos
novas tempos con novas formas.
Recollia o espírito de Vilar Ponte, de
Vitar Casas, de Castelao, de Bóveda ... e a forza dun povo que saía do
fascismo e necesitaba ter unha voz
própria. Comenzábamos de novo o
camiño.
Hoxe, trescentos números despois, xa temas andado un bon treito. Os atrancos que tivemos que
salvar foron grandes, pero a conciéncia colectiva de que era necesário un meio de comunicación que
"informe desde unha posición netamente galega", como se dicia no
número cero, foi decisivo para que
A NOSA TERRA se afianzase nese
vieira informativo, e hoxe, poda- .
mos ollar o futuro con optimismo,
ainda que conscientes de que existen eivas a superar, entre elas os_cativos meios con que contamos.
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ALFONSO EYR~ LÓPEZ

ste ano cúmprese o 50
aniversário do Plebiscito Autonómico de 1936
no que A NOSA TERRA
xogou un papel fundamental. Pero
tamén ternos que recordar que hai
cincuenta anos o levantamento fascista tronzou a traxectória democrático-galegu ista e a xeira deste meio
de comunicación que pasou o
Atlántico para seguir senda portavoz das arelas dun pavo.

l-

l6

300 PASOS
CARA A NORMALIDADE

CESAREO SÁNCHEZ IGLESIAS

rescentos números de A NOSA TERRA. Tedes nas vosas mans o que
supón nove anos de xorna lismo galego. Nove anos desde que un grupo dos mellares profesionais da información botara a andar un proxecto, apoiado polo nacionalismo popular organizado: facer camiñar a
nosa história comunicando. Facer que mulleres e homes de noso, soubesen de si
próprios, da sua realidade cotidián, expresada no mesmo idioma no que nascemos,
no que traballamos, no que amamos, no que reivindicamos a nosa dignidade nacional.
Se o ciclo solar fai que ao dia siga a noite e outra vez o dia, asi os que nestes
anos, infatigáveis, insobornáveis polo desalento, fixeron posível este periódico que
hoxe tedes nas mans.
·
Nas páxinas deste meio de comunicación foron escritas, como as ondas rítmicas
escreben nos areais de Baldaio, efímeras palavras, signos que nos definen para
sempre: A nosa história.
Hoxe como na proclama do novo agricultor, tacemos un alto no camiño e ao
observar o traballo, noso e dos que nos precederon, celebrámonos ao ver tanto
futuro diante.
Tendo por compañeiro este mar de Setembro, cando case que coa ponta do dedo·. acariciamos as meixelas do Outono, sabemos que, nada que non sexa esforzo
confluente coas necesidades colectivas, nada que non sexa a vontade colectiva, na
nasa nación está condenado á extenuante desaparición. Sabemos que, no naso
camiño, a indignidade dos que desexan desamor para esta terra, tentarán de nos
partir en dous o corazón e a nosa memória. Contra eles a nasa realidade a nos
construir sen acougo coa fortaleza das marés.
Os que, na responsabilidade editora, cos nosos erras e cos nasos acertos. somos
conscientes de que unha prensa galega non só non pode estar afastada da evolución
d_as clases sociais ás que vai dirixida, senón que debe ser froito dela somos cons- .
cientes tamén que os destinatários do noso esforzo deben ser copartícipes deste
esforzo.
A inexisténcia en Galiza dun empresariado comprometido co país, fai máis evide~t~ que o esforzo só vai partir dos que queiramos para Galiza meios de comuni~ac1on que talen do noso presente, que traían nas mans o froito do noso traballo, a
im~xe real do noso pasado -asi nasceran as publicacións especiais, unha pola
ma1s que é a árvore de ANT- que soñen con nós no futuro .

"A eleición comprometida coa
maioria, coas clases populares",
como tamén se dicia ao comezo
desta andadura, foi decisiva na
marcha deste meio de comunicación. De 1977 a 1981 desapareceron
a maioria dos meios rupturistas do
Estado. En Galiza fracasaron tamén,
lamentabelmente, xa nos primeiros
números os intentos de criar meios
escritos de información xeral que se
expresasen integramente en galego. O componente nacionalista, evidenciado no idioma empregado, foi
o que permitiu, sen dúbida, a supervivéncia e desenrolo de A NOSA
TERRA.
A función deste periódico logrou

nestes anos ir moito máis alá do aspecto comunicacional simples, converténdose en referéncia, en símbolo e nun logro para un povo que
tanto necesita de Vitórias. Constituído adema is en "referéncia dominante" para o galeguismo, ven funcionando como aglutinador, como
coesionador e integrador dunha
realidade que, por anormal, precisa
moito máis dun elemento de referéncia que cumpra estas funcións.
Ao facer este periódico, ao facer
xornalismo galega co que este implica, tratando todos os temas desde esta óptica, estamos contribuindo xa á normalización da nasa sociedade.
Esa realidad anormal de Galiza é
a que conforma A NOSA TERRA.
Nestes case dez anos de nova traxectória, nos que tivemos que ir
adaptándonos ás novas formas sociais e políticas propiciadas polo carácter centrípeto dos cámbios, con
erras, rectificacións e acertos, fumos escaparate divulgador de quefacer cultural, da história, do coñecimento e das novas ·ideas que xurdian. Tivemos que suprir lagoas
que nunha normalidade non seria
necesário. Dar cabida a todo aquilo,
e aqueles, que tivesen algo que dicer, atendendo aos máis djversos
espectros no reducido espácio de
24 páxinas.
Unhas veces fumos abrindo camiños e.. outras recuperando a memória histórica; aliando cara o futuro
e mostrando o pasado. Pero non só
iso: convertémonos tamén en fonte
de constantes denúncias, de críticas, porque hai moito que denunciar e poucos que o fagan.
Non somos nen nascemos para
cumprir o papel de preboletin oficial" das grandes administracións
públicas e privadas, funcionando
como tranquilizadores colectivos"
tal como califica á gran maioria dos
meios o profesor Vidal Beneyto.
Non ternos esa "complicidade institucional". que fai que máis do 70
por cento das notícias insertadas
nos meios de comunicación prócedan de institucións.
A porcentaxe de notícias proporcionadas -por "fontes activas" que
11

aparecen en A NOSA TERRA non
sobrepasa o 5 por cento. As nosas
informacións proveñen de "fontes
pasivas", daqueles que elaborando
unha experiéncia social non está lexitimadas ou equipadas para suministrar información.
Polo. demais os "temas periféricos" : ecoloxismo, feminismo, movimento gai, sectores marxinais,
vangardas estéticas, culturais ou
políticas... considerados asi pala
maioria dos meios de comunicación
e utilizados como visión consensual
dun sistema harmónico para dar
imaxe de pluralidade, apresentándoos como algo colateral ao tempo
que os integran dentro das "discrepáncias da diversidade social", teñen neste xornal peso próprio: son
consubstancias ao naso proxecto
informativo.
É por todo isto polo que a m~ioria
das veces se nos trata de presentar
como un meio· non propriamente
comunicativo,
senón
político,
(como se os demais meios non estivesen orientados políticamente á
preservación do actual estado de
cousas) sendo asi marxinados por
todos aqueles que teñen como misión actuar como colchón contra o
cámbio social. Esta ªmarxinalidade" aplícasenos de diferente maneira que aos que, asi calificados, entran na controvérsia dun xeito desviacionista; aqueles que só poñen
en cuestión certos aspectos ou formas do tinglado sócio-económicopolítico; constituíndose desde a sua
própria marxinalidade en oficialidade (certa clase de movida, de escritores e criadores, ou revistas) que
serven de caraveis de balcón do sistema pero que, dalgun modo, actúan dentro e a favor.

Sabemos que todo isto é un handicap cara o escaparate-homologación social, pero a nasa razón de
ser, a nosa utilidade, a nosa forza
está precisamente nos nasos princípios.
Queda ainda un longo camiño
por andar, por máis que, como hai
300 núm_eros, móvenos o convencimento de que informar hoxe, desde unha posición netamente galega
é un ha necesidade."
11

.o

esforzo de criar as condicións de traballo, necesárias para que se produza o
fe1to da comunicación periodística, non é menor que o de calquera dos frentes que
confluen no proxecto comunal que se chama Galiza.
Coa consciéncia da nosa realidade, e ca estarzo de todos vós seguiremos a recuperar a dignidade das palavras esas que aniñan nas cuneas das mans dos nosos
at.arde.ceres, estas coas que as ~osas clases populares sementan a liberdade que xa
da fro1tos en tantos pavos do mundo.
Coa yosa axuda seremos o lugar de confluéncia de todos os homes e mulleres
~ue tenan algo que aportar. Seremos asi o lugar do necesário debate, que aporte a
uzao camiño colectivo. Lugar de portas e xanelas abertas á nasa realidade.
Cesáreo Sánchez lglésias é Presidente do
Consello de Administración de Promocións Culturais Galegas·

Neste número tamén tiña que ir incluida a colaboración do director do semanário dos Paises Cataláns "El Temps", pero o mal funcionamento de Correos, como ternos denunciado desde estas páxi nas, non permiteu que en oito días chegase unha carta desde Valencia
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UNHA TELEVISIÓN NOSA
cada pola imaxe. ~a non hai que agard~~ a ,que, _d~sde tora, no~ digan se un
f~1to e not1.c!a ou ~on. N?s decidimos
so en fu~c1on da 1mp~,rtancia do feitÓ
para ~ahza. A, telev1s1on deixa de ser
un me10 que so tala en galego en horas
raras. Agora, a noite tamén é nosa eos
ídolos 9e nenos e grandes xa talan
coma nos.

XOSÉ LUIS BLANCO CAMPAÑA

A

ló polo mes de Febreiro do
ano pasado, cando, cheos
de ilusión, púñamos a
ponto Radiotelevisión Galicia, A Nosa Radio, resposteille nunha
entrevista a un compañeiro de prensa
que "sempre soñara cunha rádio asi".
E dicia toda a verdade. Teño soñado
moito, en terras catalanas, cunha rádio
que emitise día e noite na nosa língua
e até cheguei a escreber vários modelos de programacións imposíbeis, que
ainda gardo. Pasábame, xa que logo,
como a Carlos Casares, quen me ten
contado que, moito antes, no seu tempo de estudante en Compostela, "xogaba" con Arcádio López Casanova a
facer programas para unha soñada Rádio Nacional de Galiza.

~áis trátase de f,alar do problema

ma1s grave que supon a aparición dun
meio de comunicación galego. Volvendo ao tema, eu diría que, máis que 0
feíto de facer a televisión "en galega"
causa léxica e natural, o máis difícil é
afondar na "conceición galega" do
meio. Son causas moi distintas. No primeiro ca~o, tráta~~ de "traducir", e xa
se traduc1u de ma1s neste país. No segundo, trátase de abrir novos vieiras
xeitos novas de comunicar e entreter.'

Mais, coa mesma sinceridade, debo
· confesar que, daquela, non podia maxinar que o naso país ia ter un dia a sua
própria televisión. Soñei -soñamos
moitos- coa rádio, si, pero a T~levi
sión de Galiza non aparecía no horizonte nen en soños.
E todo isto ven a canto porque Eyré
quer saber cal é o problema máis grave
que se plantexa para facer un meio de
comunicación inteiramente en galego e
eu penso que, no caso da televisión, o
máis grave problema é o da sua novidade.
·
O dia 24 de Xullo do ano pasado, o
vicepresidente e conselleiro da Presidéncia, Don Xosé Lui·s Barreiro Rivas,
entrega as instalacións de San Marcos
á Compañia de Rádio-Televisión de Galiza, que son inauguradas polo presidente Fernández Albor horas antes de
principiar o Día Nacional de Galiza.
A inauguradón da TVG supón:
-a búsqueda e formación de persoal
especializado.

Xurxo S. Lobato

-o nascimento das empresas de dobraxe e dos colectivos de actores correspondentes.

-a utilización dos satélites para comun'icar Galiza ca resto do mundo.
-a abertura de negociacións e tratos
comerciais a nível internacional.

-a preséncia de Galiza como país en
feiras e certames de todo o mundo.
A lista de retos e dificuldades é longa, pero, claro, é mais longa a dos beneficios que a TVG supón para Galiza:
ademais dos postes de traballo e das
posibilidades que se ofrecen aos profi-

sionais, as Betacams "invaden" o país,
aparecen as seccións de video dos xornais, ábrese unha porta promociona!
importantísima para os artistas --causa que redunda na aparición de discos,
que non habia-, críanse empresas
produtoras de televisión ... Coa aparición da TVG, Galiza está intercomuni-
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Porque está claro que os galegas ternos maneiras próprias de comu nicarnos e unha orde de prioridades persoal. Acadar unha canle para todo isa
coido que é o reto máis importante da
televisión dos galegas.
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E niso estamos, coa mesma ilusión e
co mesmo agarimo do primeiro dia
ilusión e agarimo con que saudamos ~
aparición do número 300 de A NOSA
TERRA.
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Si, claro, o presuposto é escaso -o
máis cativo das televisións autonómicas, inferior incluso ao da canle en castellano de Euskadi-, os atrancos grandes e a competéncia moi dura. Pero isa
non bota para atrás as ilusións dos homes e mulleres da TVG. Aquí estamos
intentando facer unha televisión nasa,
a televisión dun país chamado Galiza.
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XOSE-LUIS BLANCO CAMPAÑA
é Director da Televisión de Galiza

HISTORIA BREVE DO GALEGO NA RÁDIO
XERARDO ROD.RfGUEZ RODRÍGUEZ

namento dos meios públicos audivisuais galegas.

se gran humorista que é
Pepe Carreiro fixo unha viñeta na que, unha "señorita de cidade", dicia:
-Góstame ·como talan na RTVG,
porque ainda que o tan en galega, non
soa "ordinário".

Neste senso cómpre destacar o labor
do vicepresidente da Xunta de Galiza,
Xosé Luís Barreiro Rivas, que é a quen
se debe a criación da Compañía de Rádio e Televisión de Galiza. Había un
reto no país e non era outro que o de
pór en marcha os meios de comunica·
ción públicos, que fixeran frente aocolonialismo da TVE e de RNE, os meios
públicos centrais que, endexamis, até
o de agora, fixeron o mais mínimo esforzo sobre, rion só o idioma senón tamén a cultura galega.

E

O chiste non é mais que o reflexo do
que, hai uns anos, se pensaba nas
grandes cidades de Galiza sobre a utilización do noso idioma nos meíos de
comunicación. Nen máis nen menos. A
triste realidade era que -agás aqueles
que se desenvolvian nos meios políticos e culturais-, nos centros urbanos
do país considerábase o galego como
un udialecto próprio de xentes da aldea".
Non era de estrañar pois, que os
meios de comunicación --que estaban
nas mans, principalmente, dos que así
pensaban- non se esforzas_en o máis
mínimo en dar pulo á lingua galega. O
idioma, empregábano de xeito exclusivo as revistas culturais e alguns políticos nacionalistas.

Cu ns presupostos cativos e nun tempo récord, o conselleiro da Presidéncia
.fixo realidade o vello soño de cantos
profesionais nos desenvolvemos no
mundo da comunicación en Galiza. E
por iso, cómpre -á marxe das ideoloxias partidistas- agradecerlle o estarzo que supuxo a TVG e a RTG, ao Sr.
Barreiro.
Hoxe en día, o emprego do galega
nos meios audivisuais do naso país é
cáseque comun. E ainda que as emisoras de rádio privadas o empreguen
nunha porcentaxe cativa da sua ~ro
gramación, o avance foi, en relación
cos diffceis anos do anterior rexime po·
lítico, moi importante. É máis, senda
claramente optimista, hai que ver xa
nos meios de comunicación unha
maior porcentaxe de galega que de
castellano.

Penso que foi no ano 70, cando a rádio galega principiou a sua andaina ·sobre a difusión, promoción e emprego
do idioma. Denantes, houbera --que
eu lembre- intentos culturais nas emisoras de Lugo e Ourense, pero eran só
intentos que se facían en programas
illados do resto da programación, e
moitas veces sen periodicidade definida.
Foi pois, no ano 70, cando se pode
falar dunha política continuada sobre a
utilización do galego na rádio.
A primeira iniciativa tívoa Xosé Andrés Hernández Vicente, hoxe director
xeral da COPE e entón director de Radio Popular de Vigo. Lémbrome daquela entrevista que mantiyemos os dous,
na que el me suxeria a posibilidade de
que empregase o idioma galega no
show musical das noites galegas da
COPE. Xosé Andrés, que nascera en

Salamanca, estábame a dar a primeira
lección de galeguismo e de nacionalismo que eu recebia na miña vida.
Aquel "Popular Show" foi, xa que
logo, a primeira experiéncia que se tixo
--de xeito continuado--, de utilizar o
galega como idioma nun meio de co-

municación. Foi a semente dunha Rádio Popular que hoxe en día non só se
limita a talar na nosa língua, senón que
a promociona cunha série de iniciativas
que lle supuxeron o Premio Galicia,
que concede a Dirección Xeral de
Meios de Comunicación Social do naso

país.
Foi tamén a semente pola que nasceu unha rádio ~alega como a que teño
a honra de dinxir --Radio Televisión
Galicia- e talvez a voz que chamou a
atención dos políticos para que aquela
semente frutificase na posta en funcio-

Queda ainda moito camiño por andar sobre todo tendo en canta que
está perta a chegada da TV priv~da, e
anúncianse xa novas séries americanas
e novos shows italianos, feitos poi~
equipo do Sr. Berlusconi. Pero en Gahza dentro de nada, unha TV ou unha
rádio que queira ter audi~~cia, ha de
utilizar o idioma que utiliza o povo
maiormente; quer dicer, o idioma galega.
Xerardo Roddg_ue.z .é
director de Radiotelevisión Galicia
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O HUMOR, SEMPRE EN PELOTAS

1arun
os,
iito
ser
ras
'os
lan
ma

lun

en~

o

o"

il é
do
lrixa
seos,
ir.
te-

:areriso
da

1

ne
lia,
sa
SA

-o
Tii·
asanisa
10·
IOS

sa,

a.

A

PEPE CARREIRO

maristas estranxeiros, totalmente separados da nasa realidade. Ainda no
caso dos afortunados humoristas que
chegan a publicar na prensa galega,
non é sempre posibel que se expresen a pelo. O periódico é unha empresa mercantil, con obxectivos fixados; o humorista colaborador terá
que non se apartar moito da concepción do periódico se quere publicar.
E aqui está a contradición: o humor
condicionado non é humor. Ou é humor subnormal.

la polo ano 1883 andaban os cánovas e os sagastas e máis os espadóns serranos prometéndolles progresos aos galegas. Os
xornais dixeron que Galiza entolecera
de ledicia e que a ponto estivo de estoupar de contentamento coa visita
de tan esgrévios persoeiros. E asi lles
chegaria a noticia aos galegas de entón e asi nos chegaria a nós de non
ser pala crítica humorística.

"Can sen Dono" é esa publicación
humorística independente aberta aos
cerebros dos humoristas galegas.
Pero é unha empresa sen capacidade
económica e ten dificuldades para se
manter periodicamente.

Afortunadamente "O tio Marcos da
Portela", revista ourensana de humor
daqueles tempos, satirizaba o paseo
que os ilustres políticos viñan dar
polo verán: "Todos ademiran a nosa
terra, doéronse todos de non visita/a
dinantes, e todos prometeron ampara/a. Polo d'agora non se fixo o que
nos dése a comprender o comprimento d'as ofertas, palabras que leva
o vento".

"Can sen Dono" ten unha boa acollida, se ternos en conta que se venden arredor de 2.500 exemplares. A
distribución, ademáis de toda Galiza,
chega a alguns centros galegas de
Europa e América.

Non chegaria té1mpouco a nós a
crudeza da emigración se non tora
palas moitísimas malas que dibuxou
Xaquin Marin.
Xaquin Marin, Xosé Lois, Xesus
Campos,etc... coma os humoristas
doutra época, Labarta, Posse, Maside, Castelao, Vidales Tomé, etc, etc,
etc, déixannos, coa crítica humorística, a sociedade en coiros.

Eé que o humor é unha ferramenta
crítica e ofensiva, que permite entrar
nas causas coma seica entraban nas
cargas os lanceiros polacos. Brutalmente.

Manuel Sendón

É necesária unha publicación humorística en Galiza, que presente as
causas en prata, tal coma son. Cunha
condición básica: A INDEPENDENCIA. Sen indeoendéncia económica,
ideolóxica ou política non é posíbel
sacar unha revista de humor séria. E

non quero dicer eu que a publicación
humorística perfecta é a aséptica.
Non. Os humoristas son deste mundo, cheos de virtudes e imperfeccións, ocupan un lugar no espácio, teñen opinión. A revista donde publiquen debe permitirlles a expresión li--

bre da sua idea, sen atender á rendabilidade dunha crítica, nen a oportunidades políticas concretas. É neste
senso no que falo de independéncia.
Hoxe, na Galiza, non é facil para os
humoristas acedar aos xornais. Hai
excepcións. Tamén hai abuso de hu-

Agora témonos que impor a sua
implantación, a instalación da revista
como médio humorístico, crítico, recoñecido, con opinión considerada. O
seguinte paso adiante ten que ser
lago chegar a esmagar a brutalidade
da forza humorística contra todo
aquilo que é críticabel e propagalo
por todas as cabezas, cacheiras e demáis órganos pensantes.

Pepe Carreiro

é director de "Can sen Dono"
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in que eran outros tempos. Cando Forges sacaba
os periodistas nos chistes,
con barbas, as mans ergueitas e o carné nos dentes. Pero, curiosamente, coa volta da democrácia
que ternos, o de Son periodista, ríndome!, ten de cada vez máis razón de ser,
porque profisional e laboralmente talando, as causas foron -están indoª piar.

ñen traballando máis horas das legais,
disfrutando menos vacacións das que
lles corresponden, deixando de perce·
ber pluses por traballos que cumpren
e facendo auténticos desdobramentos

ríos de médio pelo tentan -sen importarlles o produto sequera- perpetuar
para, aproveitándose da inestabilidade
laboral do periodista, facer dos muchachos da prensa_unhas apersoalidades
dondas, xangalas,doadas de malvar ...

stajanovistas, a cámbio- de · contratos
l.eoninos, irregulares, ou ilegais. Certo
é que tamén hai excepcións pero son
as menos. Esta é unha situación tan enraigañada que con ela moitos empresá-

Ecompre insistir no feito de que esta
série de condicionantes laborais e profisionais teñen convertido ao periodista
-desde lago hai excepcións· honrosas- en traballadores insolidários, esquiroles e gravemente desconcienciados que, polo demais e paradoxicamente, pásanse a vida atendendo, e
moitas veces defendendo, os direitos
dos mestres, os obreiros do metal, os
marxinados, os dependentes ou os mariñeiros, sen sequer coñecer os seus
próprios.
Sós ou ·misturadas, estas práticas
que abafan aos periodistas atinxen a
grande parte das plantillas de empresas periodísticas, radiofónicas ou televisivas espalladas polos seus centros
de traballo en Galiza. Poucos son os
periodistas que, por serte ou porque
ainda con eses atrancos se sinten cómodos, poden "presumir" de non terse
visto asoballados algunha vez con algunha desas práticas sibilinamente disuasórias. Máis ben, ao crintrário, hai·nos que consinten e colaboran -cando
non o fan, e isto hai que perdoalo, por
mera subsisténcia- aprestándose a recoller sobres (periodistas sobrecogedores) cosque se prémia a "fidelidade".
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Sen necesidade de comparanzas con
outras épocas, falando obxectivamen·
te, a liberdade de expresión dos periodistas non é que estexa ameazada, é
que non existe, agás cando o que se
canta coincide cos intereses dos que
pagan e/ou dos que mandan. Tristeiro
fado o desta xentiña a que todos queren facerlle bailar a sua música!
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E velaí as ameazas, os atrancos. Por
se o periodista non tivese abando co
autocontrol que se impón tense que
atapar en moitos casos con determinado xeito de censura prévia que lle está
aimpedir o tratamento dos consabidos
temas tabu. E hoxe, ainda hoxe, seguen manipulándose os titulares, os
text~s.' os tratamentos, os repartos de
espacio .. Eesa manipulación obedece a
c~da xe1to concreto de mirar os negó·
c1os, e pasa por presións internas ou
e~er~as -feitas desde o poder- ao
proprio medio.

Todo iso está acontecendo acotio e

~sociacións da Prensa como a de S~n

t1a~o teñen probas diso. Como tamén
canece os salários que neste país perceb~n eses homes tan idealizados pala
SOCled~de,, que chamamos periodistas.
on. ~ominas que, cando reflexan situac1ons legais, están por baixo das
~outros colegas do Estado. E son caros que. cando se receben para pagar
estatus irregulares convértense en miserentas farangullas dunha explotación
tolerada -polo momento- por todos,
empezando polo próprio interesado.
Nos xorn~is galegas -e non digamos nas emisoras- os periodistas ve-
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E, desde lago, se esta reflexión quer
ser autocrítica --exercício no que tamén somos mestres sen praxe consecuente- non por isa penso seguir carregando as tintas sobre nós mesmos.
Así, convén que se diga algo daquelas
empresas periodísticas que nos últimos anos tomáronlle cer:ta afeizón á
ben coñecida lei do funil. Son aquelas
que indo poi¡;¡ vida de abandeiradas e
paladins da liberdade de expresión non
deixan que esta entre nas redaccións.
Son aquelas que defenden o modelo
inglés para a contr~tación dos periodistas sen necesidade de titulación -"periodista é quen diga eu"- co que se
arrodean, cada v.ez máis, dunha man
de obra económica e agradecida. Son
as mesmas que unha vez collido ese

anaco do modelo inglés esquecen a segunda parte do mesmo: que aquela é
unha sociedade de libre mercado onde
os meios de comunicación non receben as axudas que neste país levan os
meios de papá Estado coa excusa de
que fan un servício público.
Terei direito, supoño, a non considerar a prensa como un servício público
e si como auténtico e lexítimo negócio.
E se iso é así, a que veñen as subvencións se nen sequer se lle permite aos
leitores e aos periodistas ter un certo
control sobre eles? para que se nen a
cámbio os periodistas podan acadar un
estatuto e un consello de redacción?
Diante deste panorama semente hai
uns organismos que poden e deben
defender os lexítimos intereses dos periodistas: as Asociacións da Prensa
que, de motu propio ou aguilloadas
polo colectivo están chamadas a facer
polos seus asociados o que os próprios
interesados non son capaces de facer,
por·medo. Asi, as Asociacións da Prensa -a de Santiago está niscr- deben
vixiar, controlar e defender a conquista, por parcelas, da liberdade de expresión; están chamadas a reclamar a regulación do segredo profisional e a
cláusula de conciéncia, entendendo
esta última como un -direito moito máis
alá da indenización por despido improcedente cando se alega cámbio ideolóxico na liña editorial.
E ademais do labor meramente profisional e representativo algunha Asociación, como a compostelana, vese de
cheo mergullada en accións típicamente sindícais. A nula afiliación dos periodistas aos sindicatos levounos a unha
situación tan atípica como esta. Quizá,
os tempos sexan chegados cando academos o coléxio profisional como xa fi.
xeron os cataláns. Pero ese é outro
tema do que falaremos máis de vagar
cando as condicións sexan as axeitadas.
Xosé Miguel A. Boó
é presidente da Asociación da
Prensa de Galiza
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CONVERSIÓNS E RECONVERSIÓNS
DE LUIS .MOURE MARIÑO
FRANCISCO PILLADO RIVADULLA

N

. o número extraordinário
de "A NOSA TERRA" dedicado ao L aniversário do
golpe militar en Galiza, cítase a Luís Moure Mariño, con Silva Ferreiro e Arrarás, como autor da "Crónica Fascista" dos sangrentos sucesos
que comezaron en Xullo do 1936. A referéncia é veraz: Moure Mariño foi co~entador exaltado e exaltante, cruzado
1mplac~~elmente maniqueo, pródigo
en ~elmos apocalípticos, mergullado
no discurso desaforado da violéncia. E
non sen máis nen máis. A violéncia ten
sido para el tema de reflexión e estudo.
En Xuño de 1968 dicíame nunha carta
"Te mando hoy mi artículo de la semana próxima. Tú, que eres un lector empedernido, conocerás el libro de Lothropp Stodard, "La rebeldía contra la
civilizació.n". Yo lo tengo en Monforte
y. he escrito el trabajo de memoria. Leí
dicho libro cuando era estudiante allá
P?r el 193.0 ó 31. Ac~so lo hayas Íeído
tu; pero s1 no lo hubieses leído y quieres enfrenta.rte con algo escalofriante,
yo te recomiendo su lectura. Ese libro
con las "Reflexiones sobre la violén~
cia". de ?orel -obra que yo leí cuando
era JOns1sta y para aprender su práctica-, vuelven, por desgracia, a estar de
moda".

tuado, al que nadie -ni menos lo 1
tores q~e me ha~an seguido en 10: ú~t
mos anos, podran encasillar com0
hombre de la derecha".
un
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· Nun momento dado, a empresa decidiu propor a un grupo de colaboradores fixos, entre os que estaba Moure
Mariño, que se abstivesen de enviar artigas a ~utros xornais galegas. Houbo
conform1dade por parte dos requeridos. Algun, posteriormente, como Alvaro Par~dela, ent~añábel amigo de
sempre, f1cou excluido pola sua decisión de escreber nun xornal ferrolán.
Posuo cartas de Blanco Amor que, en

.?e

Luis Maure Mariño

Reprodución dun orixinal manuscrito de Maure Mariño incluido neste texto

circunstáncias especiais, solicitaba autorización para colaboracións ocasionais.
Luís Maure Mariño, en Maio do 1977
comezou a enviar artigas a "El Corre~
Gallego" e, como consecuéncia comuniqueille que deixaba de colab~rar en
"L~ Voz". Apesar diso, pubriqueille un
artigo de rectificación a outro no que
acusaba de estafa á Telefónica, para
salvalo dunha querella da Compañia,
que lle reclamaba unha indenización de
vá~ios mill~ns de pesetas. Quizá algo
as1 como cincuenta "kilos". M.M. negou a existéncia de compromiso algun.
Eu sosteño que si e podo alegar a testemuña doutros colaboradores. En
todo caso, a cuestión é baladi e non
teño que discutila. Para unha decisión
semellante era inecesário inventar pretexto a!gun. Non. ,creo ~u~ ninguén
poda por en cuest1on o d1re1to dun director de periódico a elexer o cadro de
colaboradores. Nen sequera lembro
que a lei de Fraga dispuxese outra causa.
O.caso é que M.M. denuncioume por
escrito ante a empresa, acusándome,
entre outras cousas, de comunista stalinis~~, .in~.ulto e m~lvado. Advertí; que
ao diario se le esta dando una orientación de extrema izquierda", que "el
problema ha transcendido ya a toda la
región" e que "esta opinión de ser "La
yoz" periódico de la izquierda extrema
impera ya en la región, donde incluso
corre el dicterio de hablar de "La Hoz
d~ Galicia". "Yo admito que, el señor
P_1llado y c~alquier hijo de vecino, dis1~nta .de mis opiniones. Lo que no ad~1to es q~e, por disentir de esas opiniones, deje de publicar lo que yo escribo. Si yo estuviese en el lugar del señor Pillado -y más en una hora de dem~c~ácia-, aceptaría incluso aquellas
opiniones con las cuales no rimase mi
pensamiento. Por eso, cuando el señor
Pillado me ha lanzado por la borda de
un modo tan burdo e infame -en uso
de, ~na vil mentira-, he pensado automat1camente que ese señor es comunista".
Chamo a atención do leitor sobre a
lóxica escolástica "sui generis" que

exibe M.M. antes de seguilo ao pé da
letra:
"Eso pienso en conciencia y creo,
además, que no estará él sólo en la telaraña que maneja los hilos del periódico. Para mí esto no es un descubrimiento reciente, sino la confirmación
de a!go que ya sospechaba y que ahora
confirma su "modus actuandi". "El Sr.
Pilla~o, que, en la carta que me dirige,
~scribe burdamente "el artículo tuyo",
ignora el castellano" ... Os éxitos de tirada de "La Vóz" eran segundo M.M.
"el fruto de una larga siembra, a la yo
no fui ajeno". "Y nadie en esa casa
puede ignorar que, mis trabajos eran
buscados por el público y que, incluso
-lo que no puede decir el señor Pillado-, hay quien ha coleccionado y
guarda mis colaboraciones ... "
M.M. aseguraba que non pedía ningunha clase de cleméncia "que no necesito". "Dejo constáncia 'de la verdad
a 1.a.cual me debo, incluso por razón de
of1c10. El acto cometido conmigo -el
q.ue tengo pruebas-, no sólo me daña,
sino que n:ie honra~ es la porquería de
un com~msta aduanado de un periódi~o: .. ¡As1 se hace la democracia por stallnistas, como el sujeto ese, inculto y
malvado".
O que fica copiado non deixa dúbida:
Moure Mariño invoca a sua condición
d~ f~datário titulado para deixar constancia da verdade. lsto é tan grave
c~mo ~~rprendente, porque as suas
af~rmac1ons non se fundamentan en
fe1t?s ~u en actos concretos, senón que
se limita a deducións subxectivas ou a
forn:iular xu_ícios de valor que, por engad1do, estan expresamente desmentidos por opinións escritas de mesmo
delator.
Vou probalo con cartas de M.M.,
para rebatelo coas suas próprias palabras. Algun~ dos textos están próximos
no tempo as tallantes descalificacións
políticas persoais. Maure Mariño, ao
mesmo tempo durante várias anos
amosou afán constante de darme leccións de arrebatado radicalismo político, acumulou gabanzas desmesuradas
sobre as miñas actividades profisio-

B) O_outro ~~nto básico da delación
l~beral muy acentuado"
tina nos pnme1ros dias de Xuño de
197_7 c.arga. de profundidade e forza
mo1 operativa. E fácil aventurar que
n9n f?1 re~urso
raiz espontánea senon .inducido. El verano pasado _
consignaba M.M.-., estando en "La
yoz" para saludar al Sr. Pillado me dijo
este,}1teralmente refiriéndose a'1 Sr. Fraga: Ese en un fascista" ...
~~ sed1cent~

tn·e--._

Porén a biografía do notário-escritor

Podo documentalo através de cartas
do próprio M.M., con quen mantiven
relación amistosa durante perto de vin- ·
te anos, desde que comezou a colaborar en "La Voz de Galicia", pero que se
acentuou cando se me encomendou a
dirección do diário coruñés. A relación
quebrouse por motivo que vou expor:

Nó~ese como, moi cucamente, MM
amparase en ~ovar, Laín, Ridrue·~ ~
outros,
pero
J
.d convertidos
,,
d
. non· "reconve,rt1 os ~en .~nuncradores de ninguen, con intenc1on descalificadora ab
S?luta, como "comunista" ou "iz . ·
dista avanzado". Polo demais M~uierc~e~e ~go_r~, sen disimulos, com~ ~s
d1re1ta ind1s1mulada.
e
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é por demáis complexa e, sobretodo,
asombrosa nas suas cambiantes atitudes. Ten pasado por fases de arrepentimento, de ruptura e de renegación
doutrinal, de explícita aproximación a
canto combatera asañadamente; de
biógrafo apoloxético do "Caudillo" mudo~ en crítico inmisericorde que, a prime1ros do 1975, antecipaba o seu irremediábel fin. "En todo caso, te repito
lo q.u~ te. he dicryo: en este año se prod~cira el reventon. ¡Ya no hay Dios, ni
dioses capaces de evitarlo! El desenlace se ve llegar, como esos lejanos relámpagos y zumbidos de trueno que
resuenan en el horizonte. ¡Sin duda:
será en este año de gracia de 1975, tal
vez por el verano que caldea la sangre!". Pero chegaria tamén a considerar reo de bandidaxe ao home que durante cuarenta anos tivo a España sometida, en tanto que aos seus colaboradores denominábaos "saqueadores
del Estado". Vagabundo en canto a
ideas e atitudes, M. M. exerceu como
antifranquista furibundo e debelador
das direitas, para constituirse máis tarde en doutrinário da direita e voltar ás
posicións dos anos mozos. Hai que facer notar, non obstante, unha atitude
permanente, de fondo, na versatilidade
ideolóxica de M.M. Acantonado en sucesivas e irreconciliábeis ortodóxias
sempre as mantivo en ton exasperado'.
Obxecto das suas diatribas foron a Relixión, a lgrexa, os bispos, o Opus Dei,
Franco, os franquistas, os militares e os
civis, as esquerdas e as direitas os marxistas e os antimarxistas ... Co~vén divulgalo "urbi et orbe" para que todos
coñezan como este home ten mudado
sistematicamente "de casaca", empregando expresión que el aplica aos derryais. Estou tentado a crer que cantos
sigan as probas que aporto, obterán a
impresión de que parece ter sofrido sucesivos· trasplantes de cerebro, de vísceras, de pel, de todo se se exceptua o
seu talante desmesurado permanente.

CARTAS

nais, considerándome máximo protagonista do auxe adquirido por "La Voz
de Galicia". Ainda, máis dunha vez incitoume a esixir da empresa renum~ra
ción en concordáncia cos meus merecimentos. Compracíase no intercámbio
de opinións sobre leituras comuns ou
recomendadas. Hai, nas suas comunicacións, ecos de contrariedade pola
di~~áncia que impede o trato persoal
ma1s frecuente, que cultivaba todo o
posíbel con ocasión das suas visitas á
C.~ruña. Algun d_os libros que publicou
tenenme como titular de primeira dedicatória manuscrita. Falábamos dos
máis diversos temas e xamais deixou
entrever sospeita algunha sobre os cargos que supetamente habia formularme. Debo recoñecer que eu estimaba
as suas colaboracións, ben acollidas en
xe~al polos leitores, e que daba por since1ras as declaracións de pesadume
por pasadas atitudes. Sobretodo, cando maldicia da hora na que se lle ocorreu escreber o seu esbozo biográfico
sobre o xeneral Franco.

DOUS PQNTOS FUNDAMENTAIS
DA DENUNCIA
Mai~ antes da refutación a cargo, paradox1_camente, do acusador, procede
perfilar os dous soportes esenciais da
denúncia. Eran os seguintes:

A) Un párrafo do libro de Sergio Vilar, "Protagonistas de la España democrática. La oposición a la dictadura
(1939-1969)", editado en París, que di
o seguinte: "En Galicia, como en otras
regiones, la relación de los hombres
que están en la izquierda sería mucho
más larga. Sólo en las tierras galaicas
podríamos estudiar la tendencia política de diversas otras personas como:
los profesores y escritores Montero y
Méndez Ferrín; el médico López Nogueira; los periodistas Pillado; los
obreros de la empresa "Bazán"; los
abogados Martínez Risco, Dónega y
Doldán; el pintor Jaime Quesada Porto; el arquitecto José Manuel Rey y su
hermano Roberto; diversos estudiantes y trabajadores ... "
Antes do párrafo copiado, Sergio Vilar reproduce entrevistas con Ramón
Piñeir~, Domingo García Sabell, Xosé
M. ~~iras e Franci?~º del Riego. Maure
Marino, na delac1on (Maio do 1977)
afirma que coñece o libro desde haÍ
máis de sete anos e sostén que o texto
copiado literalmente amasa aos irmáns
Pillado_ como "izquierdistas avanza~os". E rotundamente falso; o notário
inventa. A nómina de S. Vilar non admite, por outro lado, unívoca cualificación. Nen daquela nen agora. En nengun momento aparece o de "izquierdistas avanzados". O autor fala de
"hombres que están a la izquierda".
A denúncia de M.M. contén esta autodefinición "Yo no soy ningún dere~hista. Fuí fundador de las JONS en mi
Juventud. Desengañado -con Tovar
Laín, Ridruejo y otros- abandoné eÍ
franquismo; pero, por supuesto, no
soy co,m.unista, como dije al Sr. Pillado
en la ultima carta que le dirigí. Soy un
conservador de matiz liberal muy acen-

Adrryito que é auténtica a afirmación

profen~a no cur~o dunha conversa pri'.

vada, aind? que incompleta. Até agora,
por enga~!do, non teño razón algunha
para rect1f1cala. Orabén; é igualmente
certo gue M.M. escoitouna con aceno
e mov1mento de cabeza aprobati'rios
e que a,,~ "fascista" engadin 0
ple'.
mento incluso temperamentalmente"
querendo acentuar que se trataba dun'.
ha perso~a~e irrecup~rábel por naturez_a para distinta e autentica opción política. M.M. ocultaba asimesmo 0 context9 e 9 pretexto da miña aseveración.
Espllguemolo: o notário presumía de
ter sido profesor de Fraga durante
un~a curta etapa e, na nosa conversa,
estabame contando como o ex-ministro tíñao. d~smentido, malumorado e
en presencia do próprio M.M., no
transcurso dunha comida-homenaxe
que alguns amigos oferecian ao político de Villalba. Na mesma conversa relat?U'}l~ que, pouco tempo antes, ao
co1nc1d1r con Fraga nunha rua de Lugo,
entraron a conversar nun café. M.M.,
segun.d.o a versión do encontro que me
trasm1t1u, fixo duras críticas ao réxime
franquista, e nese momento, domo disparado por un poderoso resorte, Fraga
ergueuse sen decir palabra, ollou retadoramente ao seu "ex profesor" e deixouno plantado na mesa que ocupaban. :'¡Es un déspota insoportable!",
apostillaba M.M. coa sua explosiva
veeméncia, acalada pésie a todo ante
Fraga. E daí surxiu a miña etiqueta de
"fa~cista incluso temperamental" . Su·
pono que a cena do café, tan memorá·
bel como a "escena del sillón " zorrillesca, será verdadeira. Se é asi, só
através de M.M. podía eu coñecela. Éo
próprio Fraga, por tanto, quen ten a
cl_ave do incidente que suscitou o meu
d1a~nóstico da sua tipoloxia humana e
pohtica.

COLABORACIÓN COMO
PROPAGANDA PROFISIONAL
Maure Mariño, no instante de se sumar
ao grupo de colaboradores fixos de "La
Voz" que aceitaban a condición xa indicada, publicaba tamén en "La Región",
de Ourense. Non tiña en grande estima
esta colaboración, ainda que si lle concediaa eficácia publicitária. En data an·
terior, xustamente no 19-Xll-68, dicía·
me nunha carta: "Yo hago en el perió·
dico local de aquí -en la "Región"una sección casi fija, que titulo "Bue·
nos Días" y que es una glosa periodísti·
ca de muy vario matiz; pero en la que
suelo abordar temas de actualidad. Sé
que se lée mucho. (Tiene, en realidad,
una finalidad cuasi publicitaria para
que las gentes se enteren de que mon:
té aquí estudio de escribano, pues arn1
llegada, mis ilustres y amadisimos
"compañeros" -para que, otra vez, se
cumpliese el refrán de que "no hay
peor cuña que la de la misma made·
ra"- me han hecho toda clase de cabronadas y, naturalmente, he tenido
que sacar a plaza todas mis armas
ofensivas y defensivas, y, entre ellas,
las baterías del periodismo". Noutra
carta do 9-Vll-72 dicíáme: "Veo que e
periódico en Orense va bien. Si yo tu·
1
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. etiempo haría una nota diaria para
dies lazar a la hoj.a parroquial de la lo01~~ad ... (Me han hecho una espantosa
ta 1onada). Pero uno está ya cascado
~ª~¡~jó,,}mposibilitado de replicar a las
coces ...
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rnpre completamente datada. En

~~asións só contén referéncias de dia,
mes, non de ano. Algunhasdson .manuscritas, como.ª qu~ ,repro uzo in~eramente a conJ1~uac1on .Polo seu ~1g
~ificativo e patet1~0 cont!dº.' con final
róprio dun dramon romant1co:
P"Hoy 29-11-72. -Querido Pillado: Ahí
va ese 'artículo, en gallego, en nuestra
lengua, qu~ es nuestra Patri~. "A.~iña
Patria é a l~ngua portUQU~sa - d1Jo un
portugués ilustre, no s~ s1 Guerra Xunqueiro; y nuestra Pat;1a, lo poco que
nos queda, desmoronandose, es la lenua gallega.- ¡Muy bien "La Voz", ha~iendo la oposición que puede a esta
manada de saqueadores del Estado!
¡Muy bien "La Voz"! -Hay que ser valientes para derribar lo que no debe
~rdurar! ¡Hay que luchar por algo
más honesto! Hay que proclamar la
verdad que se pueda. Así lo haces. Yo
hago lo posible, desde la cumbre de mi
arrepentimiento ... Es decir, no ya desde
la cumbre, sino cuando voy bajando a
zancadas hacia la fosa; pero antes de
caer en la fosa, aún me quedarán fuerzas para darles el último corte de mangas.- Un abrazo, Luís"
(De non mediar esta carta, sospeito
que M.M. acusaríame agora de "comunista-stalinista y nacionalista extremista" por aparecer o meu alegato en "A
Nosa Terra". O nacionalismo é un dos
sararnpelos que el padeceu. Aí fica a
proba. Dez dias depois da morte de
Franco, xa era moi outra a letra do cantar de Moure Mariño: uyo temo especialmente, al planteamiento del problema de las regiones. Siempre -tamén
no 1936, en tempos de u crónica fascista" e "Imperio"?- he afirmado el regionalismo -y ahora trato de que me
impriman un libro sobre la materia-;
pero sin fraccionar a España en un
rompecabezas separatista"
Na abundante correspondéncia, únicamente atopo nunha carta do 10-Xll72 a indicación seguinte: "Rompe esta
carta privada". Non a emprego, portanc-1A 'ac-.
-ro
to. Reproduzo a continuación, con citas
---------------::~--..-..:..:...;;..;...;;...._.:.,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:..__ _.JU
literais, algunhas opinións sobre a
rniña capacidade profisional e sobre o
bertad es un obstáculo para sobresalir
ción, ni en dejar yo ricos a unos posiCon su criterio de mercachifles o tocixornal en que eu traballaba:
bles yernos ... "
de la mediocridad ambiente!" .
neros baratos creen que, con unas delegaciones para publicar noticias y
19-V-63, en nota engadida tras a
30-IX-1973: "Te envío el adjunto artí8-1-71: "Bien tu actitud -la del pegrandes páginas publicitarias tienen
data: "Me gustan tus artículos porque
riódico- en lo de la Universidad. Tenculo. Nada pongo en él de mi cosecha.
despachado el problema ... "
transpiran lecturas y preocupación culEs un resumen de textos del libro "Salgo- ~os hijas universitarias y vivo el
tural ".· "Mucho me gustaría estar más
prob1ema. Acaso los jóvenes no sepan
vador Allende, la vía chilena hacia el
18-Vll-1971: "Ante todo quiero felicicerca para intercambiar puntos de vismuy bien lo que quieren -puesto que
socialismo", publicado por "Editorial
tarte por uno de tus últimos trabajos:
ta. Adrede escribo algunas verdades no han dejado educarlos políticamenFundamentos" ya hace más de un año.
creo que era el del pasado viernes. Es
¡solo algunas-, porque me indigna
De los textos he espigado los que me
te-; pero saben, por supuesto, que no
exactfsimo que los sistemas autocráticontemplar el perfecto lavado de cerehan parecido más substanciosos para
quieren un trujillismo inmoral, donde
cos toleran a sus adictos jerifaltes toda
bro al que determinadas instituciones
darles cabida en trabajo periodístico.
todos los miembros de la camarilla se
clase de robos y depredaciones, con tal
tienen sometida a la juventud españocomen la tarta y terminan de amos de
de que se mantengan fieles al amo ...
Este artículo lo hubiera publicado, de
la. (Es indignante, por ejemplo, el prolos consejos de administración".
Esa era la glosa justa a las noticias de
buena gana, a los dos días de la caída
blema sexual creado en España por ese
Rabat en que, "a posteriori", se nos
-o asesinato- de Allende; pero he
Maure Mariño pretendia, maniaticasexto mandamiento, único asunto del
contaban las quintas, automóviles y
pasado una larga temporada enfermo
mente, que os seus artigas saisen sen
que hablan lo clérigos españoles y que,
palacios de recreo de los fusilados.
y deprimido. Espero, con impaciencia,
grallas. En 7-11-72 escribía: "Los últidesde luego, no influye en la balanza
muy bueno el comentario y, principalel nuevo formato de "La Voz". En prinmos artículos que envié estaban ya
de pagos). En el extranjero no existe
mente, por su intención ... En fin; el cocipio me parece bien, pues era ya el
más limpios de tales imperfecciones ...
este "problema". Aquf, en el cine, en
mentario no tenía desperdicio y nada
único periódico gallego "grande"; pero
"ABC" -que tanto tiene que desear en
la "radio", en la televisión, no se habla
ha aparecido tan jugoso en las páginas
habrá que contar con buena impresión.
muchos órdenes y que, creo honradade otra cosa. ¡Un asco! ¡Son unos made la prensa española".
mente que, en cuanto a texto y calidad
Leo
mucho "Informaciones" -por la
r~anos! Si la juventud española no tues inferior a "La Voz", "ABC", repito,
querencia de haber trabajado allí en
5-IX-1971: "Si~o tus enjundiosas nov!ese demasiadas razones para odiar
no tiene erratas".
mis tiempos de periodista profesiotas con el interes de siempre y recociertas cosas vigentes, le bastaría la de
nal-, y le encuentro un inconveniente
22-Marzo-72: Ya te dije que "La Voz
miendo su lectura al público capaz de
haberla convertido en una muestra de
"muy gordo": la mala impresión y, de
se vende aquí -en Orense- cada vez
entender -pero tienes que tener cuidapatología sexual. Se hace todo lo posiconsiguiente, la difícil lectura. (El éxito
mejor. Y se vende también por eso: por
do con no descarracharte ... Eso que me
ble para fomentar el onanismo.- ¡La
de "ABC", cuyo reaccionarismo resulta
que dice "algo más". (Mi mujer -que
has dicho de leer a las 4 de la madrugareacción trabaja! ¿Has visto las memea veces. hiriente, estriba, a juicio mío todavia anda en una muleta- me dice
da después de la jornada agotadora del
c~s que dice Fernández de la Mora, hay de todo el mundo-, en su cómodo
que "es el mejor periódico que lée" y
periódico, no se aguanta o sólo se
c1~ndo el elogio de "Atlántida"? ¿Y de
formato".
le llevo y facilito muchos a diario). Esto
aguanta una temporada".
donde saca ese tío que el nivel cultural
debe
ser
para
tí
un
timbre
de
orgullo;
es ahora más alto que en 1935, pongo ,
"Hoy, domingo, día 5: "La Voz ha
10-Xll-1971: "Sigo tus cosas en "La
pero es necesario que de esas cosas topor caso".
crecido en tus manos y la empresa
Voz" ... Me da asco leer a ciertos sujetos
men nota en la Administración, pues
debe retribuirte. Me meto en lo que no
que nos cuentan con quién han comido
~~Xll-63: "Me gustan mucho tus tralos llamados "hombres de negocios" o
me incumbe, ni tengo potestad para
o
los
numerosos
amigos
que
_
tienen,
bajos porque destilan lecturas y cultuempresarios, son gentes propensas a
hablar de ello; pero es costumbre de
cosa que a nadie interesa. Me gustan
ra. La cultura es una consecuencia de
creer que sus negocios medran por
este país que sólo un grupo se coma la
por la capacidad de slntesis que supola .lectura a~enta y sagaz y todos tus esfuerza intrínseca de los mismos. Y no
tarta que otros elaboran; y en esto de
ne el encajar en unas notas el contenicnto.s destilan esas lecturas previas y
es así. Si "La Voz" no viniese sosteescribir el drama es mayor, pues es
do de un libro. Y, finalmente, me gussentido de la observación. Son muu juniendo el tono desde hace tiempo, denuestra vocación lo que se explota, de
tan por la dignidad y fuerte sabor per9osos, su~tantivos y enjundiosos esos
caería y se hundiría. Yo celebro mucho
suerte que, si en vez de pagarnos una
sonal del que va investida la prosa de
C~bos Sueltos" que yo tengo por lo
poder decirlo así y lo que siento es que
miseria tuviésemos que pagar nosotros
esas notas, siempre agudas y punzan~eior de .1? Prensa regional y de fuera
mi opinión se quede en mera confidenpara escribir, yo creo que lo haríamos.
tes, actuales y enderezadas hacia algo.
e la. reg1on ... pues los periódicos de
cia hacia tí y no poder decirlo a quien
Madnd -que no se molesten alláEn cierto modo, escribir es un vicio ...
Así te lo dije y lo digo a quien quiere
importe, aunque en público -hasta
Muy bien vuestra actitud en lo de la
cirio. En la Prensa española no hay
son ~uy malos y, en general, la Prensá
dónde llego- lo he dicho muchas veUniversidad de Santiago. Estos cananada mejor. No pretendo ni ruborizar~traviesa por una crisis trágica de falta
ces".
llas lo arreglan todo despachándose
te, ni adularte, cosa que ni necesitas,
econtenido. En Galicia ha nacido una
con que "hay elementos subvesivos en
1-1-1973: "Cuida tú de tu salud, único
gran verruga periodística -El Faroni necesito yo. Si yo gobernase o dirila Universidad". Los subversivos son
factpr decisivo para ir tirando. No tragiese un periódico, tus notas y glosas
qu~ ll~v~ camino de una elefantiasis
ellos y su Ley de Educación, y su interbajes en exceso. Debemos de trabajar
P.enodis~ica; pero consagrada al anunirian en primer lugar. (Hace mucho
1º· ~I fin, el Faro es parido en Vigo y
ferencia en las aulas a porrazo limpio y
pensando en la dignidad de la propia
tiempo que pienso lo mismo. ¡Lastima
despiadado... Es un grupo el que se
obra; pero no en aumentar las cuentas
hasciende ya a puro mercantilismo. No
que falte libertad para expresarse de
come la tarta, mientras cada español
de ingratos Consejos de Administraay una colaboración que valga nada.
otro modo, pues esa falta de mayor li11

f

que trabaja, lo hace para una docena
de granujas. Se habla de problema político y económico, pero el problema
español es, ya, fundamentalmente, ético y moral. La juventud lo sabe -aunque sólo sea de modo subconsciente, y por eso reacciona contra la podredumbre".
·
"Hoy, domingo, día 2-Vll : "El periódico veo que va muy bien. Supongo que
los del Consejo de Administración lo
notarán. Te felicito, porque tú has sido
parte esencial del éxito".
A propósito do emprazamento da Siderúrxia en Sagunto, carta de "hoy, día
27 de junio: "Es el sucio desorden capitalista y el servicio a los "grupos de
presión" vascos, a los que representa
López Bravo y demás camaradas comulgantes del Opus! Tú has hecho
muy bien en publicar el artículo. Todo
lo que nosotros podemos hacer -por
el momento- es opinión, y, hasta dónde nos sea posible, incluso con riesgo
de los propios intereses, ponerles la
opinión en contra a estos granujas ...
¡Cada vez el dogal de la iniquidad y del
asco se va cerrando más! Es una pleamar de inmoralidad lo que a uno le rodea por todas partes, y a mí me tiene
sin cuidado arremeter contra todo esto,
-aunque me hunda yo mismo-, con ·
tal de que ellos tambien naufraguen.
Tu sección le confiere un gran tono al
periódico".

TEXTOS DUNHA RECONVERSIÓN
AO ANTIFRANQUISMO
Agora que M.M. é, inequívocamente,
de direitas e nostálxico do pasado, producirá asombro exumar outros textos
da sua aparatosa conversión ao antifranquismo máis firme:
23-X-1968: "Lo que el 11 Plan de Desarrollo nos reserva -y Franco dijo en
una reunión de La Coruña hace años-,
es que criemos más carne y pesquemos más merluza, y que produzcamos
más kilowatios para iluminar las noches de Madrid ... ¡Ha llegado la hora
de alzarse, con todos los cojonazos,
contra tanta infamia! Hay un millón de
gallegos fuera de aquí, enviando divisas que también van a parar a otras regiones por culpa de una Banca -la
nuestra-, usuraria y sin iniciativa. Los
Bancos regionales son ventanillas de
otros Bancos. ¡Da asco comprobar la
postración de nuestra tierra!"
Aproximación ás "doctrinas socialistas", 28-V-1972: M.M. enviaba un artigo suxerido pola leitura do libro "La
unidad nacional y los nacionalismos
españoles", do historiador marxista
Ramos Oliveira, e dicía o seguinte: "Es
un libro muy bueno, muy objetivo y lleno de substancia. (¡El mundo es un pañuelo! ... Yo nací en Escairón y, siendo
un crío -estudiante de Derecho-, veraneaba allí Ramos Oliveira, casado
con una chica de Escairón, Virginia que ya no sé si le acompaña en el exilio. Paseábamos y charlábamos por
un ha dehesa de robles y él me ·exponía
sus doctrinas socialistas,de la que yo
andaba entonces más alejado que ahora)".
24-IX-72: "Te envío el adjunto artículo. Lo he cuidado mucho. Estaba leyendo el libro de Tierno Galván sobre "La
rebelión juvenil", cuando ví la recensión hecha al mismo por Ruiz Gallardón en "ABC". Este señor es compañero mío -y acaso le moleste lo que
digo-, pero el hecho de que Tierno
sea marxista o cuáquero no le autoriza
para una crítica injusta, pues las causas
de la subversión juvenil existen y son
los que son con independencia del
ideario de quienes las enjuician. Hay tipos que sólo son liberales para provecho propio y se rasgan las vestiduras o
le cierran el camino a todo lo que no
sea pensar como ellos o hacerles el
coro".
25-Xll-72: "He leído -por supuesto
que esto no se dice (alude M.M. ao artigo que envía}- que, hace unos días, la
policía española detuvo o descubrió un
"alijo" que, entre otras cosas, traía libros de Mao. ¿S-abes tú de algún país
dónde se haya perseguido más al libro
que éste? ¡No lo hay! La censura de libros, la expurga, la quema de libros, ha
sido aquí algo aterrador. En los viejos
conventos -como aquí, en los Escolapios- no hay más que toneladas de
mamotretos teológicos ... Creo que el
artículo que te mando es interesante,
como posible índice de un semillero de
problemas, y entre ellos la "intransigencia erigida en norma política". .: •

•
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4-:J.ll~~la,

con "miedo y angustia", dunha das enfermidades que,
segundo el, encarába frecuentemente
coa morte: "Acaso lo mejor sería qejarlo todo e irse por ahí, pues está uno
siempe rodeado de problemas y malvados. El hombre es un bicho ruín, un
animal agrasivo y feroz. Eso se dice, en'
esencia, en mi artículo. La religión ha
sido la principal responsable de pre 2
sentarnos como unos "predestinados"; pero aún no hemos sido r~dimi
dos del llamado "pecado original", que
es una mina inagotable de todos los
pecados posibles".
19-1-1975: O escribano critica o oculta mento dunha epidémia de gripe e.
pontualiza que o director xeral de Sani- _
dade afirmou que a saú~a-r:>aís-"era
óptima" "cuando todo Dios estaba
apestado". E anticipa, con ostensíbel
satisfacción e esperanza o acontecemento que se produciría en Novembro
daquel ano: "¡Claro que el paraíso está
ya podrido y a punto de irse a "freir
puñetas", cosa que, según mis cálculos, debe ocurrir en este año del 75.
¡Que así sea! Con la expresión de tan
fervoroso deseo -y que lo veamos-,
te mando un abrazo". O 22 de Xuño do
mesmo ano, pontoaliza máis a sua previsión: "¡Ya ves cómo ha sonado la
hora en que los cuervos graznan! En
Galicia dicen que "os corvos ventan a
morte", porque algo deben olfatear o
percibir en su sangre cuando algo va a
convertirse en cadáver. El cadáver, antes de serlo, debiera de dejar el ·mando,
por aquéllo, tambien gallego, de que
"pouco pode durar o día dende que se
pon o sol". Esto se acaba. ¿Que pasará? ¡Chi lo sal"
Domingo, 14 de Mario: "Estoy muy.
desalentado por la marcha de las cosas. Cuarenta años de franquismo crearon un fabuloso tinglado burocrático,
de vividores, ladrones y enchufados.
Lo primero que habría que hacer, se~ía
empezar a des_montar la máquina, par~
que consumiese menos. ¡Basta con mirar a esos Sindicatos --que violan la
voluntad obrera- y donde no hay más
que "enchufados".
30-Xl-1975: "Aquí hay muchos que
presumen de liberales, pero a los que,
en cuanto se dice algo que no rima con
su amado pensamiento, alzan la voz,
cuando no el palo, o, si pueden, le taponan a uno la expresión de sus ideas.
Este ha sido el viejo pretexto para la
instauración de dictaduras. ¡Por algo
las principales avenidas de Madrid y de
las demás ciudades españolas llevan el
nombre de Generales! Tenía preparadas unas nQtas sobre el Decreto de Indulto. No alcanza, como sabes, a una
gran parte de presos políticos. IEntre
ellos a muchos muchachos jóvenes,
muchos de los cuales se afiliaron a
"partidos" que están a la izquierda de
la izquierda; pero que lo hicieron así estoy seguro y algún caso me afecta
por vía familiar muy próxima por la seducción que ejerce sobre esta juventud
políticamente ineducada, la clandestinidad)"
.
Sobre os incéndios foresta1s, en 30V-76: "Yo estoy convencido de dón~e
parte la inmensa mayoría de es!os incendios: a lo largo de todo el ano, los
aserraderos han estado abastecidos de
pinos, en los que sólo estaba .da.ñada
la corteza chamuscada y que s1rv1eron
para comprarlos con el 60% de rebaja
sobre su precio. Además, ante el temor
de los incendios, las gentes no plantan.
Por eso había que sorprender -<:orno
fues~ a los incendiarios y colgarlos
por los cojones ... que diría ~ela y también digo yo". Maure Marino ~po~ta,
pola sua conta, cara os responsabe1s e
beneficiários do lume destrutor da
nosa riqueza forestal.

A uBANDIDAXEn DO HOME QUE
NOS UGOBERNOU".

.

O siniestro do "Urquiola" dá ocasión a
M.M. a falar do "bandidaje" de Franco.
·En carta do 23 de Maio do 76 escrebe:
"Te pongo esta letras después de mucho tiempo, puesto que fue mucho .lo
que tardó en salir mi último trabajo.
¡No me extraña, después del drama sufrido ahí, que no es un drama de La Coruña sino de toda Galicia ! No puedo
pen~ar en eso, porque se m~ hiel~ el
alma. Es La Coruña lo que mas quier~
de la región, el balcón por el que m1
alma se asomó al mar desde niño y al
que llevo a mis hijas -en el Orz~n- a
contemplar la mar por vez primera.
Pensaba escribir de este asunto ydel
bandidaje del hombre que nos "gobernón en los últimos 40 años que, de-

-

biéndolo todo a Galicia -pues incluso
llevó de aquí a los hombrescon los que
ganó la guerra-, abandonó la región a
su destino de pobreza emigrante. Nadie, en toda la histoia de España, tuvo
más poder. Nadie hizo menos por Gallcia y a Galicia lo debía todo el infinito

c... "
Pergunta miña: como teria calificado
Sergio Vilar a Maure Mariño de coñecer textos como os arriba referenciados?

FURIBUNDO PRO ABORTISTA
Pero quizá sexa ainda máis chocante,
se se repara na ~ctual liña ideolóxica
de Moure Mariño, a sua posición dos
anos setenta respeito do tema do aborto. Era un proabortista radical, obsesivo, demoledor de todas as convencións vixentes.
En Abril do 1971 foi proibido un artigo que enviara sobre este tema. O impedimento prodúcelle unha grande irritación que orixina extensa carta na que
me reprocha a claudicación diante das
normas proibitivas. "No dudo que al
periódico -sostén- le plantearía problemas la publicación del artículo, pero
tampoco dudo que, a la postre, la opinión dará su beneplácito a los que defiendan la verdad frente al mito y la superstición". Falaba deste xeito M.M. a
sabendas de que o periódico estaba explícitamente ameazado de feche e, ainda, de incautación desde os tempos de
Fraga. Actuaba, pois, de "Capitán Araña", ainda que se amasaba disposto a
arrostrar mermas económicas no seu
despacho. "Sobre todo, me tomo la libertad de decirte una cosa: yo soy titular de una pequeña empresa -una notaría-, y es notorio que muchos documentos, a veces importantes, llegan a
nuestro despacho por vía eclesial. Si yo
tuviese una interpretación económica
del oficio, no escribiría nada sobre
Malthus. Yo debiera saber que, al molestar a los curas y arredrarles de mi
despacho, me creo un notable perjuicio
económico. Yo sé muy bien que el mismo día que salga el artículo a la luz,
alguien se encargará de llevárselo al
señor Obispo de la Diócesis; pero esto,
me tiene absolutamente sin cuidado,
aunque se traduzca en pérdida económica para mí".
Pensar que no ano 1971 poderia facerse campaña a favor do aborto, era
estar en Bábia, fara dunha realidade
que ainda hoxe pode constatarse se se
atende ás atitudes crispadas dos actuais correlixionários de M.M. en AP;
quer dicer, da direita que ten no notário-escritor cualificado portavoz. Entón
a direita merecíalle durísima adxec!ivación: "Cuado yo era un crío de 18 años,
fui fundador de las JONS con un grupo

el aborto ..En este país de hipócritas y
fariseos es necesario, por lo menos,
decir algo. Ahora mismo, en Italia pese al Vaticano y al alud clerical-,
también la cuestión se halla sobre el tapete y una ley liberalizando el aborto
se espera allí para la próxima primavera. Ello no será obstáculo, por supuesto, para que algún periód!co es~añol
publique "fotos" de manifestaciones
contra el aborto, como una divertídisima, de Londres, en la que, en primera
fila, se veían monjas, probableme.nte
españolas. El espantoso lastre clerical
del país, ,,no_puede cerrar el paso a la
verdad ...
Omito nesta carta nomes próprios de
persoas a quen ·Maure Mariño chama
"explotadores del negocio de parir".
Neutras cartas paso por alto delicadas
cuestións como a sua visión particular
do incéndio do Balneario de Mondariz.
Declaro, porén, que tanto nestos casos como nas denúncias globais que
fai a respeito de Ourense e da sua provincia, non hai invocación algunha á
sua condición de notário. Dá fe por libre. As cousas como son.
Outras referéncias ao tema, en Outubro e Novembro do 74: "El problema
de la falta de alimentos es ya una realidad, que se convertirá en angustiosa
en fecha próxima. Aumenta la población -al ritmo de los deseos de los popes y obispos hispánicos, segun su último "Sínodo"; pero, sobre todo, no se
trabaja la tierra, puesto que prosigue el
"crescendo" del urbanismo elefantisíaco. De eso me ocupo, aunque, por supuesto, no hablo de los obispos ni de
sus "abortos" y aberraciones mentales! ¡Si no se puede atacar el esperma«> tozoo -porque es pecado-, nuestros
u nietos se morirán de hambre o perecerán en un cataclismo nuclear! Esto es,
a lo que se ve, lo que desean los señode compañeros. Las JONS no eran preres obispos del Reino. Mi artículo no
cisamente una cofradía de beatas y
dice nada de lo que podría decir para
nuestros puntos de vista nada tenían
ser interesante. Es de una ortodoxía
que ver con la cochambre a la que en
que merece la gloria eterna ... " En Noeste país se llaman "derechas" y con
vembro do mesmo ano 1974 suliñaba
las que jamás he comulgado, ni comulasimesmo: "¡Francia también ha aprogaba tampoco ninguno de mis compabado una ley de aborto. Como siempre,
ñeros de aquellos días. INo vale la
se va a quedar sóla uLa católica Celtipena hablar de esto, que sólo recuerdo
beria".
.
de pasada" ... "En este país se ha hecho
Agora que M.M. ten plena libertade
de la religión una pantalla tras la que
para entrar a fondo nestas cuestións,
se perpetra toda inmoralidad". "Y una
por qué non se explaia a gasto e, en
de las posiciones farisaicas de esa relitroques, faino en senso aposto? A resgiosidad se halla, precisamente, en el
posta está na sua reconversión, no inproblema del control de nacimientos".
greso no que outrora citaba como a
"(En Galicia concretamente las cifras
"cochambre a la que en este país sellade nacimientos,son regresivas con reman "derechas" y con las que jamás
lación a la media nacional). No hace un
he comulgado, ni comulgaba ninguno
año que en la revista "Medicamenta"
de mis compañeros de aquellos días".
leí cifras impresionantes sobre venta
Eben certo: nunca se pode dicir desta
de píldoras anticonceptivas. Y hay toágua non hei de beber, pero si podedavía más: nuestros honrados ginecómos atestiguar que, de acordo coas
logos --que se rasgan las vestiduras si
suas calificacións máis ou menos durauna mujer va a proponerles el abortodeiras, máis ou menos ocasionais,
' sin embargo -me consta-, reciben
M.M. bebeu nalgunhas das máis ema mujeres que llegan a sus clínicas con
ponzoñadas águas que correron fartael aborto ya iniciado. Entonces, como
mente polo naso país.
se trata de "una hemorragia", acogen
a la paciente sin responsabilidad alguUESTA VEZ LA
na ... y cobran. Así pasa en todas las clíDICTADURA
SERA ROJA"
nicas de esta ciudad y hasta en los peNo 1977, Maure Mariño xa topara o caqueños pueblos. Entretanto, los curas
miño da "reconversión" e, sen disfarhispánicos y nuestro feroz Código Pece, avanta na direitización que agora
nal, lanzan sus anatemas y castigos
acusa, sobretodo a partir do trunfo dos
contra el aborto, la abortante, los aborsocialistas no 1982.
tadores, cooperadores, etc., consideO 20 de Marzo daquel ano 1977, dirando un "delito horripilante" lo que, a
cíame: "Ahora estamos en el periodo
muy escasos kilómetros de distancia en cuanto se pasan los Pirineos-, puede acabar con las empresas. Cuando
las empresas estén exterminadas, sode realizarse con muy escaso riesgo.
brevendrá el caos social... Y despues
Según nuestro clérigos, aquí ·no queda
del caos, la dictadura. Esta vez la dictaotro remedio sino el de preñar y parir.
dura será roja, por muchas razones :
Yo he pensado muchas veces que, en
definitiva, la preñez biológica tiene esporque los fascismos ya se acabaron
casa importancia, pues la mujer embaen Europa, porque esa es la tendencia
razada libra al dar a luz. Lo terrible es
histórica y porque, después del caos,
vivir preñado de memeces y prejuicios,
para darle de comer a todos, no quedapues esta clase de preñez perdura por
rá otro camino que una terrible revolutoda la vida, y, en lugar de eliminarse,
ción y el meterse en cintura a la gente.
aumenta con el paso del tiempo y cauEstamos ya en ese camino cierto. El
sa un gran daño social" .... "Por eso, en
tiempo dirá que no me equivoco ni en
el mejor de los casos, la religión va
un ápice".
quedando reducida a una ética ... " "HaEn cartas non datadas, pero anteriobría que distinguir, además, entre el
res ao 1977, as revolucións bermellas
"catolicismo" español y otros catolicisnon parecían intimidalo demasiado,
mos... Aquí, lo mismo que en los mejocando menos milleiros de quilómetros
res días del fascismo y del nacionalsopor médio:
cialismo, se premia a las "familias nu"Después de Bandung -escribía-,
merosas". "La afirmación de que, una
las naciones pobres, al ser indepenvez realizada la fecundación existe un
dientes, podrán nacionalizar sus proser humano, es una pura falacia que
ductos y aliarse para imponer precios
desmiente la embriología. Con arreglo
o crear nuevos sistemas políticos: Casa tal punto de vista, todos los espermatro, en Cuba, o Allende en Chile. Sólo
así -y con apoyo en la ciencia que retozoos de una eyaculación debían tragule la población y estimule la producducirse en seres vivos".
En 1974, puido pasar un artigo de
ción-, sólo así saldrán de la miseria"
M.M. alusivo ao tema. Con data 9 de
"El tenía tendría lógico entronque con
la situación de Galicia. Nuestra región
Setembro escribíame "Te agradezco
que hayáis publicado mi trabajo sobre
es, en realidad, una colonia interior,

fuente d_e divisas y de alimentos. Pe
¿~orno 1mp~ner nosotros. nuestra ;~.
z,on? Es obvio que, en la situación Polí
tic~ presente, la curva de descens ·
gu1ra fatalmente. Del único camin~ se.
puede ~ablarse en una carta, ni nano
qu~r~enan en~e~der del mismo los ~a
nujo1des .amb1c1osos de la política 09 a.
que succionan la ubre del país" 1os
Sería ese camiño o de Castro
Cuba, ou ~llende, en Chile? Por ~nh~
yez~ M._M. e cauteloso e non despella
inco,gni.ta. En calquer caso doíase da
au~enc~,ª dunha.Reforma Agrária en Es
pana: Estos d1as estoy leyendo el r1
bro de .~alekafis, ':Reforma Agraria
revol~c1on campesina e~ España". E~
muy interesante. Empece ahí su lectu.
ra. Es, a 1~ vez, ~na vergüenza que sea
un extranj~r.o quien estudie nuestra re
fo~ma agraria, que a la República no le
dejaro~ llevar a cabo l~s oligarquías
derechistas... y. que ~igue sin hacer,
como un explosivo mas para el futuro
La refo~ma agraria gallega -creación
de granjas rentables e indivisibles- sería todavía más difícil".

o

USASES LO MUCHO QUETE
ESTIMO... n
Na derradeira carta que me escrebeu
- 7 de Maio do 1977- pouco antes da
sua denúncia advertía:
"Mis trabajos en "la Voz" tardan en
publicarse. No creo que sea por ninguna razón de animadversación hacia
ellos. Yo escribo lo que en conciencia
creo y pienso que he dado lo mejor al
servicio del periódico. Ciertamente no
puedo coincidir con otras opinio~es.
Por ejemplo, no soy socialista, y menos
aún marxista ... "
Naqueles dias, a información recia·
maba a meirande parte do espácio dis·
poníbel no xornal. Todas as colaboracións ian retrasadas, ainda algunhas de
xente importante da casa; pero nada
de M.M. se rexeitou. nña o colaboarador ideas moi particulares a propósito
do contido do periódico. Coidaba que
a información non interesaba a ninguén, que era monótona, repetida, ca·
rente, en suma, de valor. Discrepaba eu
totalmente de semellante apreciación.
Tras os interminábeis anos de ditadura
e censura, o país estaba ávido de infor·
mación, por riba de todo.
Quede, pois, ben claro que nese mo·
mento nen un só artigo de Moure Mari·
ño ficou sen publicar. A sua atitude anterior comprensiva cara o marxismo; a
sua aproximación ao soc_ialismo, o_seu
recoñecemento da neces1dade de sistemas como os de Castro, en Cuba, e
Allende, en Chile, tíñanme tan sen co!·
dado como a sua declaración de anti·
comunismo cando, de volta ás suas
orixes, coidaba contempl ar a mesma
ameazadora perspectiva que o motivou
no 1936: a iminéncia dunha "dictadura
roja ". Publiquei as suas cola~oración~
até que faltou a un compromiso. Eas1
llo comuniquei en carta tallante, pero
ainda amistosa.
A sua comun icación xa citada do 7
de Maio do 77, remata asi: #Sabes lo
mucho que te estimo, pues es ya m~y
larga nuestra rel~ci~n y pie~so que, in·
cluso discrepancias 1deológ1cas, no podría ser motivo de mengua para nues·
tra amistad que, por parte mía, es fran·
ca y sincera. Con un abrazo"., .
Poucos dias despois, a denuncia que
fixo diana.
Maure Mariño, posteriormente, nal·
gun artículo, seguiu lanzando contra
min ataques e acusacións. Nunca lle
contestei. Entre outras causas, para
evitar perxu ícios a terceiras persoas.
Pero hoxe penso que é o momento d.e
sairlle ao paso para que se mostre _má1s
contido. E non só polo que a _mm s~
retire, senón tamén para adve.rtir publlcamente do atolado magnetismo que
rixe a sua búsola ideolóxica. Ainda .d 1.a.s
atrás mostraba alarma ante a posibil~
dade de que o ministro Ledesma. deci·dise .ampliar os supostos legais do
aborto.
, f
Por isa seleccionei alguns parra os
das suas cartas que, máis que cartas,
el mesmo as concebía como desafogo,
para dicer o que, por razóns de falta de
liberdade de expresión naqueles mo·
mentas non podia manifestar nos seu~,
artículo~. Xa queda consignado que~~
nun caso me pediu reserva sobr~ un
comunicaeión que, por es!a razon, ex·
cluin da presente testemuna.
Francisco Pillado Rivadull~
foi director de !'La Voz de Galicia
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MIGUa URBANO RODRfGUES

diário tem apenas 1O anos de existéncia. E,
por tanto, um jornal jovem, como "A Nosa
Terra". Apesar disso ostenta um re~orde
mundial. E, tanto quanto sabemos, o 1ornal
mais vezes levado a tribunal por criticar o Poder e actos
ecomportamentos dos seus representa~te~ ..R~spondeu
jáa mais de urna centena de processos 1ud1c1a1s.
.
Essa perseseguicáo absurda ilumina u~ aspect~ inquietante da vida portuguesa. Transcomdos poucos
anos de urna das rupturas revolucionárias mais belas
que a Europa conheceu neste século, o Pode~ voltou a
ser exercido em Portugal por umna classe cuios representantes sentem a necessidade de intimidará imprensa,
fazendo da persiguicáo a jornais e jo~n.alista~ um. mostruário da sua política e da sua mund1v1dénc1a. O Jornal
que mais se bate pela defensa das liberdades é processado constantemente sob a acusacáo de as desrespeitar.
Essa fúria acusatória dirigida contra um orgáo de informa~áo progressista demonstra que os detentares do Poder usam em Portugal os tribuna is contra ~· espfrito do
regime democrático e contra os fins da J~st1c~. . ,,
Entre os processos instaurados contra o d1áno chama a atencao urna série de sei~, resultante ~e havermos
acusado Francisco de Sá Carne1ro de encobnmento fraudulento de urna dfvida sua á banca nacionalizada.
Durante tres anos aquele político náo reagi~ á ~evel~
yáo dos factos que o atigiam. Ao tomar-se Pn!:'1e1~0 ~1~
nistro mudou de atitude. Desencadeou contra o d1áno
urna perseguicáo ininterrupta e diversificada. O sentido
de "honra e da dignidade" só despertou nele quando
subiu os degraus do Poder.
Misturou entáo a sua condicao de chefe do Governo
· com a de simples cidadao e colocou o aparelho de Estado ao servico do segundo. Nao hesitou em coí!lparec~r
en Televisáo rodeado de quase todo o seu gabinete ministerial, par~ negar a existéncia da sua dívida. A "o diário" foi, contudo, recusado o direito de resposta.
O processo principal desse caso, conhecido como o
Wartergate Portugués durou dois anos.
Sá Carneiro apresentou como testemunha de acusayáo o marechal António Spinola (que nao apareceu no
tribunal), o ex-Primeiro Ministro Palma Carlos, um exbastonário da Ordem dos Advogados, vários ministros e
ex-ministros, e toda urna galeria de banqueiros, alguns
vindos do Brasil para depor.
Destruir "o diário" era o objectivo. Náo foi atingido. O
juiz do 8° Correcional da Boa Hora, em Lisboa, numa senten~a memorável, absolveu o nosso jornal. Reconheceu
que a dívida Sá Carneirn existia e náo tora paga. Perante
o povo portugués ficou claro que "o diário" apenas dissera a verdade e que servira o interesse público.
Sá Carneiro falecera num desastre de aviáo, mas o seu
partido, no Poder, deu continuidade á cruzada contra "o
diário". As pressóes governamentais sobre o aparelho
de justi9a assumiram as mais diversas formas. Chegous~ a~ cumulo de substituir juizes e Procuradores da Republlc~ nas últimas sessóes ~e alguns julgamento~.
OTribunal da Relacáo de Lisboa e o Supremo Tnbunal
de Justi~a anularem todas as sentenyas que nos eram
favoráveis nos processos do Watergate Portugués e impuseram-nos pesadas multas e penas de prisáo remiveis
adinheiro.

Em Outubro próximo terei de comecar a responder ao
último dos processos instaurados por Sá Carnerio, sepultado há seis anos. Parece coisa lunar, masé urna realidade bem concreta.
A perseguicáo prossegue, aliás, noutras áreas. "? ~iá
rio " foi privado no ano de 1985 de cerca de 15 m1lhoes
de escudos relativos ao subsídio oficial de papel a que
tinha direito. A medida, ostensivamente ilegal e inconstitucional, foi condenada pelo Conselho de lmprensa e
pela Associacáo da Impensa Diári~. ~ subsidio foi re~ta
belecido este ano, mas os 15 m1lhoes que nos ret1raram náo foram ainda pagos.
Pessoalmente, por haver, como director, respondido
nos processos que findaram com ~ condenacáo de "~
diário" (cinco numa centena) fique1, nos termos da Le1
de lmprensa vigente, impedido de dirigir qualquer jornal
durante cinco anos.
Um juiz, em acto abusivo e inconstitucional, d.ecidJu
proibir que me ausenta~se de Portugal sem a~tonzayao
sua até que findasse o iulgamento que de~oma no seu
Juizo. A minha actividade profissional fo1 gravemente
prejudicada. A burocracia das Secretarias da Justic~, especialmente quando o processo em causa chego~ .ª R~
lacao, fez de mim durante quase tres anos,_um pns1one1ro especial. Tive que anular numerosas. v1agens ao EstranQeiro. Urna vez, um atraso. na autonz~c~o, levou os
func1onários do areporto de Lisboa a pro1b1r-me ~ .embarque quando me dirigia a Praga para ah part1c1par,
como delegado, na Assembleia Mundial pela Paz e a
Vida.
.
Situacoes como essa motivaram numerosas .manifestacoes de solidariedade a "o diário" d~ parte da 1mprensa
internacional. Elas chegaram do Brasil, ,d~ Argentina! do
Perú da Bolívia, da Venezuela, do Mex1co, dos paises
soci~listas, da Organizacáo Internacional dos Jornalistas.
A própria revista norte-americana "Newsweek". ocup_ouse da perseguicáo a "o diário~'. O historiador e 1ornah.sta
britanico Basil Davidson ded1cou ao assunto um artigo
no "Guardian" de Londres. O escritor chileno Volodia
Teitelboim troJxe-nos o seu abraco solidário numa crónica transmitida pela Radio Moscovo para a América Latina.
·
.
"o diário", obviamente nao se submeteu. A ~ua linha
editorial náo foi modificada. Resistimos, com a aiuda dos
leitores que formaran numerosos grupos de amigos de
"o diário" nas principais cidades do País.
Urna das licóes que se pode extrair da nossa odisseia
é a de que um regime co~s~ituci~nal fo_rmalment~ democrático nao garante por s1 ~o a ex1~tenc1a de .u~a 1mpren- ;
sa de qualidade com sentido de independencia perante
o Poder. Em Portugal o G~v~rno Cavaco, ~onc!etam~nte
aspira ao controlo hegemonico da Comunicayao Social.
Os trabalhadores portugueses sabem que a ofensiva
contra o seu jornal se insere na exacerbada luta de classes que caracteriza o fluir da Revoluyáo iniciada a 25 de
Abril de 1974. A História confirmará que "o diário" soube
cumprir nestes anos difíceis a·sua funcáo social, honrando o lema "a verdade a que ternos direito".
Miguel Urbano Rodrfgues
é director de diáno•
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TAREFA
TAN NECESÁRIA
COMO DIFICIL

A

JOSEPFAUÚ

existéncia de médios de
comunicación é vital para
calquer língua con pretensións de normalidade. Sociedade e língua son termos que se
complementan e se condicionan, polo
que unha non pode ser completa senón conta co pleno soporte da outra.
Unha sociedade adulta, forxada arredor dunha língua, postula a preséncia
desta en todos os entresixos da sua
existéncia, porque, sen esta esixéncia,
a relación sociedade-língua naufraga
para mal de ambas e duas.
A língua na escala, no púlpito, no
ócio na comunicación epistolar e, tamén: nos meios de comunicación. En
todos e, de maneira destacada, na
prensa, que, polo seu caracter duradeiro, é un soporte contundente e eficaz.
A língua, a língua dunha sociedade

-o catalán, en Cataluña; o galega, na
Galiza- na prensa debe ter, segundo
se ten visto, unha presénci~ necesária.
Unha preséncia -e aqui talamos, de
xeito especial, das línguas non castellanas do Estado español- que resulta
tan precisa como dificil.

Dificil, porque unha vella tradición
basoirou no Estado de todo nivel importante, o non castellano. Dificil, porque sempre nesta tradición, o franquismo supuxo un duro, continuado e moitas veces efectivo intento de xenocídio
cultural e nacional contra dos povos do
Estado que non son de expresión castellana, para os cales a dictadura !oi ~o
blemente contraproducente, pnme1ro
por ser dictadura e segundo por ser anti nacional.
Agora, cando coa libertade a preséncia das línguas non castellanas nos médios de comunicación é teoricamente
posíbel, achámonos baixo os efeitos
daquela tradición nefasta e daquela
dictadura despersonalizadora. Nada
pode ser fácil a partir deste princípio.
Pero o dificil é, a miudo, o apaixoante.
E o dificil é neste caso o xusto, e o xusto é que unha sociedade poda nascer,
vivir, morrer e perdurar na sua língua.
Para facelo, a prensa nesta língua é imporescindíbel. P_aga a pena deixar o facil e loitar por ela.
Jo~.ep Faulí.
é director do d1ano Avw

8/!BISCEi1!0S

e
qu~ e.E

rnen
cousa!

Chor

porC

NEN
PROFISIONALITIS
NEN
ESPONTANEISMO

U

JOSÉ FÉLIX AZURMENDI

- n dos meirandes éxitos, ainda que poda semellar unha broma,
de A NOSA TERRA, que chega ao número 300 e aos dez anos,
como de EGIN mesmo, é precisamente iso: que seguen na rua
despois dunha etapa que empeza a ser prolongada. Podemos
falar se fixera falta dos seus contidos, que tentan respostar a preocupacións
comuns e obxectivos compartidos, pero quixera, simplesmente, referirme a
esta idea, porque é, talvez, a que máis caracteriza os nosos proxectos, xunto
a tantos outros nacidos e fenecidos nestes mesmos anos.

É certo que, hoxe, os nosos médios de comunicación terian ainda máis
obstáculos para nacer que os que tiveron que afrontar no seu dia. É certo
que se aproveitou un momento de relativo despiste e desorientación do
poder para facérmonos cun instrumento de loita importante. Pero sobretodo
é certo que existiu a equipa humana e o apoio popular abondo para que os
nosos médios de comunicación non só non desaparecesen senón que medraran.
E se algunha consideración se pode deducir da nasa experiéncia, talvez
máis importante no caso de EGIN por aquelo de que é un diário, é que para
este traballo hai que combinar profisionalización -con toda a carga negativa do termo- cunha apertura ampla á colaboración dos non profisionais.
Non é dabondo o voluntarismo espontaneista para se manter durante tantos anos nos quiosques e estabilizarse. Insisto nesta idea porque pode semellar sorprendente nalguns médios e porque penso que pode servir á reflexión .
Non nos podemos permitir o luxo de que proxectos nos que tanta ilusión
se ten pesto fracasen ... porque non se soupo levar ben as cantas, por exemplo. Ou porque os que teñen que competir coa prensa tradicional burguesa
non fixeron unha reflexión suficiente sobre como hai que competir e ~dap
tarse a algunhas realidades ... do mercado. Ou porque se teñen derxado
arrastrar por clisés "reevolucionários", que tamén sobre este tema conservan alguns en comenentes cápsulas.
Por suposto que sen o apoio popular os nosos proxectos non terian ~aci
do e serian insostíbeis. Se nalgun caso é eso evidente é no noso. Por rso e
porque é o aspecto no que sempre se insiste -con razón, por outra partee o que se espera de nós, é polo que me retiro nesta ocasión a algo menos
evidente e en ocasións despreciado.
Estou seguro de que en A NOSA TERRA hai profisionais e hai políticos e,
por suposto, pavo. Por todo iso goza de boa saúde. Se tivera faltado. algun
dos pilares non estaría no número 300. E, con toda segurida~e, har unha
mistura comenente de todo iso.
Para alén da obligada colaboración que se espera nestas ocasións de "co·
legas" de tantos frentes, e que é unha satisfación poder dala, agardo que
estas reflexións sirvan para algo.

Jo~é Félix Azur~~ndi ~
director do xornal Egin
Pepe Carreiro

Algun:
tas pn
Gal iza
cional
5ernel
eles rr
tas pa
que a
peso 1
cer bl
vocaci
Mai
Coalic
seica
tuinte
econó
recia
disfar.
to, sir
home
foi : ur
todo 1
carro .
oté
go qu
couse
alca Id
de bé
galeg
lles pi
tando
go •. n
ma1 01
lles s«
tilo d1
son o
terno:
cham
tarner
tais e
contn
adían
guisn
progr

mos?
lar si
pero
nen é
zas d
dand
Roca
Os d<
lan d
tres 1
paño
rno n

PSC
lev2
Liga¡
pos
rm a><
os c
dem
Aq ui
conf
á re¡
ran 1
Re

pase

disti
Os r
na la
ond1
do e
por
selle
pon:
ves;
con1
un 1
cal 1
po,
tone
cot
tivo
CSS<

des¡
te 1
sua
pen
con
atre
mer
xud
góc
nor
gur
apc
coti
ciór
me
suf
lifü
ron
cet

OPIRIOR/13
como quencU

Irse polas ra.m as

E

stase a falar moito e a
teoriza r moito dentro do
nacionalismo e penso
ue ~tá ben que se faga. Eu ta~én quereria dicer algunhas
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Alguns ven tan fo~e e con tantas presas a neces1dade _de que
Galiza se dote _du.n partido nacionalista de dire1tas que case
sernell aria que están d1~po~to.s ·
eles mesmos a pasarse as d1re1tas para conseguilo. Mádi? leva
que algun deles non tena un
eso e que un non se poda fa~er burgués simplesmente coa
vocación.
.
Mais, por que tanta te1ma con
coalición Galega? Dfaz Fuente_s
seica que no Congreso const1tuinte falou da dependéncia
económica de 9aliza que tal _parecía un Xose M.anuel Be1ras
disfarzado. Alegrámonos moito sinceramente, mágoa que o
h~rne non deixe de ser quen
foi: un ucedeo deses que fan de
todo con tal de estar enriba do
carro.
o tal xérmolo de partido galego que ao parecer era CG dedicouse, por pór o caso dalgúns
alcaldes seus, a encher as vilas
de bandeiras españolas e non
galegas sempre que a ocasión
lles parecía propícia, non redactando nunca un bando en galego,. n~n falando galegq., A su~
ma1ona nas corporac1ons so
lles serviu para caciquear ao estilo de sempre. Se eses señores
son os nacionalistas resulta que
ternos unha só palabra para lle
chamar a duas causas completamente diferentes. E eu, con
tais evidéncias, estou no bando
contrário ao deles. Que mais
adiante poden ir cara ao galeguismo? Que o Mariñas e os
progresistas están máis próximos? Especular pódese especular sempre, e incluso acertar,
pero da1 a pór, hoxe por hoxe,
nen a cuarta parte das esperanzas de Galiza en quen esta dubidando entre o gale9uismo,
Roca ou o POP ainda va1 moito.
Os do PNV cando se cabrean falan de autodeterminació n, mentres que os de CG falan en español e xa din que o galeguismo non se vende.

PSG-EG e BNG, quen
leva os paus e por que.
Ligazóns, coaligazóns, os tempos están difíceis, hai que dar
1maxe, indo xuntos, sumando
os curmáns e os cuñados, podemos conseguir máis votos.
Aq uí hai un problema e unha
confusi ón gorda. Pero vaiamos
á realidade que é onde se aclaran todas as teorías.
Resulta que se damos un repaso á militancia do BNG é fácil
distinguir algunhas cuestións.
Os mílitantes do BNG están sinalados, marcados. No sftio de
onde son eu ternos un despedido dun armacén simplesmente
por ser do Bloque, agora estáselle a ~t::matar o paro e ten responsabilidades familiares graves; outro fai chapuzas e encontra problemas frecuentes·
un terc~iro era delegado sindi:
cal e fo1 despedido xa hai tempo, no seu novo traballo de autonómo corre o risco dun · boic_ot en calquer momento e xa o
t1vo nalgunha ocasión; houbo o
caso dun traballador da banca
desp_razado a outra vila bastante d1sta.n~e en represália pola
sua act1v1 dade política; várias
persoas máis, coincidentes por
completo na ideoloxia, non se
atreven a identificarse publicame~te por medo a que lle perx~d!que no~ ~eus pequenos n,egoci~s familiares. E todo iso
non e nengun invento non nengunha visión cland~stina ou
ap~c~líptica, senón pura vida
c!l~ 1 d 1 ana que toda a organiza~on sabe e sofre, ainda que ao
e!lc_>r nen ela mesma o valore
5
r~fic1entemente. Militantes cua1icados vendéronse e cambiaron as suas ideas para poder receber un créqito que lles permi-

Chile no
,
corazon
MANUEL LUEIRO REY

__.-/bl ~ r~drz.. ...
__. /dlY'f~ nGft ~ ~~
tese a continuidade do seu
meio de vida. Unha loita subterránea, pero nídia, entre o organismo oficial-o cacique e o militante que -e isto hai que recoñecelo no seu realismo e na sua
dureza- ás veces acaba ceden~
do. En cantas ocasións son estas as razóns sem iocultas de
rupturas personais e de debates
aparentemente teóricos? Militantes que se rompen a si mesmos antes de romper coa organización. E os demais que conseguen para si? Marxinación,
persecución subliminal que nen
sequer pode sair á luz como un
fenómeno de represión clásico
~ reivindicábel, porque non o é.
E unha escura tenaza, apoiada
nos pontos claves da sociedade, que aperta a un constantemente, sen aristas, pero con
forza.
Eses paus non nolos dan porque vaiamos por aí de hiper-independentistas, nen por berrar
a cada minuto "soberanía nacional", senón por causas
como ser os únicos -e 'non é
un mérito senón unha desgrácia- que talamos galega sempre (desde a discoteca ao dentista), que defendemos o posta
de traballo con unllas e dentes
-todo iso que deberia ser normal pero que nos tempos 9ue 1
corren parece ser cousa de 'terroristas"-. Eles saben, claro,
que nós lle damos un sentido
político a todo; a coeréncia deixa ver que non facemos simples reiv1ndicacións, saben que
hai un proxecto autocentrado
poi iticamente.
E-todo iso cando resulta ademais tan difícil buscar amparo
nun povo tan pouco formado
politicamente. Pero seguen e
están aí, estamos aí, botandolle
folgos, ainda que saibamos que
en calquer momento nos poden
derrotar, ceder a esas miradas
que en tantas vilas galegas perseguen a un con ódio, con desprécio, con esperanza, porque
nós tamén somos xa a e~peran
za de moitos, dos que\ teñen
menos que perder, dos que se
sinten intuitivamente desintegrados '~un país anormal como
este.
,
E isto non é unha lamentación, nen un panexírico de

!..

nada, senón lembrar o que moiQuedaremos catro ...
tas veces se esquece nos periópero o paro aumenta
dicos: que as cidades non só teñen centro urbano con bancos,
Pode que sexamos os máis bruavenidas e cafeterias, que ver
tos, que pudésemos facer as só a movida, a moda, as viaxes,
a vida cómoda é mirar o país - cousa.s mellor, que deiX"ásemos
·certos campos· valeiros, que a
con anteollos. E · todo iso ten
loita por mantera dirección counha correlación e unha explirrecta nos comese demasiados
cación política.
esforzos. Non hai dúbida. Pero
tamén é certo que iso pasou
moitas veces noutros lugares e
Atacar a causa principal.
sairon adiante porque acertaQue pasa co PSG-EG? Eles non
ron no fundamental. Ademais, .
sofren todo isto. Os seus escanunca os oprimidos foron dissos militantes son xentes do
tinguíbeis polo seu estilo e elecentro das vilas, de profisións
gáncia, e non porque eles non
liberais e alabados sexan. Pero
quixeran.
por que non os ataca o. poder
Tamén din que irnos quedar
catro, que non sei que dun
na mesma medida? Non é,
c:omo din alguns, porque os utighetto. lso é porque creron o
seu próprio discurso da moderlizan como cuña que impida o
avance do nacionalismo radinización. Pensan que isto vai
cal.
ser Amsterdan pasado mañá e
que aqui todos irnos viver
Eu penso que non é iso. O pocomo Deus. Seguen esquender non os presiona, simplescendo que se en Suíza viven
mente, porque non molestan. E
ben é porque os galegas lle limpor que non molestan? Porqué
pan os inodoros. Por min ·oxalá
eles non atacan ao centro, o coteñan razón eles e dentro de
razón do sistema. Eles fan crítipouco toda a povoación poda
cas correctas, ben feitas moitas
gastar cuarenta e cinco mil · peveces, incluso mellar que as nosetas nun traxe de Adolfo . Dosas, pero son faterais, esquecen
mínguez. Para esas si que queo centro do problema e por iso
fan infinitamente menos daño. · daríamos catro. Polo de agora
o que si vemos. é que segue auSon reformistas en eséncia e
mentando o paro, as drogas duiso este réxime -que non é fasras, a economia sumerxida e
cista- pode perm1tilo e até utisuperexplotada, sen que se allizalo para renovarse. Pero o
bisquen saídas imediatas.
Bloque en cámbio tivo sempre
Mentres tanto que n0.n nos
moi claro que o problema de
veñan con consensos, nen con
Galiza é un problema colonial.
histórias. Non é un problema
O colonialismo é un sistema e
iso só pode ser solucionado po- . de discrepáncias políticas: é
que andar palas ramas é máis
liticamente, cortando a depencómodo. Tampouco é un reprodéncia. Non vale quedarse nos
che, cada un pode facer o que
remendos, nen nos ecoloxislles pete, · pero ~ntón que non
mos aillados, cooperativismos
nos digan inda por riba que é
ou culturas sectorais por boas
. que a nosa liña polític_a está
gu~ sexan. A, soluciqn real, ~
equivocada. O que somos cada
unica, non esta nas ramas, esta
quen está moi claro. Nós non
centrada na política, nos detensomos sectários, nen maldita a
tadores do poder, e mellar ou
falta que-nos fan as exclusivas.
pior iso é o noso obxectivo e
Pero se alguén ten dúbidas soesa é a nosa maior aportación
bre quen son os nacionalistas
desde que existimos.
neste país que pergunte no
O inimigo sabe moi ben todo
Consello de Administración do
isto, por iso actua con nós dunBanco Pastor ou no Cuartel da
ha maneira e cos demais douGarda Civil.
tra. A fronteira do permitido, do
consensúabel, do que pode sair
ANXO TABOADA
na prensa, chega xustamente
Militante da UPG.
até nós e iso é por algo.

O Chile que eu tiven a sorte de coñecer cando Salvador Allende consigue uerguer ao povo da escravitude da oligarquia, vive,
dende hai trece anos, a
loucura feroz da anguria e
da incertidume.
Ese home chamado Pinochet, que ten faciana de
simio e na gorxa unha palleta de flautín caudillista
pola gracia de Deus (mesmo un remedo do noso difuntiño), é a besta histriónica que vai sementando a
morte sen dór, fundamentando os salvaxes feitos
nunha fraseoloxia domáis
clásico corte fascista: "la
fe es lo que me mueve y
así Dios me ayuda -estoy
aquí por mandato de la
Providencia- soy el general de los pobres".
Todas estas frases teñen
para nós un sentido tráxico e familiar que rabuñan
na lembranza. Ainda hai
dias, nun periódico galego, na sección "Hace 50
años", repetí ase o que Pemán (San José Mª Pemán)
dicia por Radio Castilla o
18 de Setembro do 1936:
"vamos con la cruz a cuestas, henchidos de amor a
Ja humanidad, ·por caminos de amargura para alcanzar con ella la redención de todos -Cristo en
la cruz fue mofado por
· aquellq_s mismos a quienes redimía, que salivaron
a su rostro -DIOS NOS

HIZO EL REGALO DE UNA
GUERRA".
Eu, sabendo hbxe da
traxedia de Chile, non
podo calar, e quero dicirlle
as miñas palabras sinxelas, golpexad.a polos ventos da solidaridade, sabendo que a alma dos homes ten de. ser unha esponxa insaciable en percu·ra
das aguas fimpas da vida.
A anguria cando a esperanza non está morta, é un
fertilizante do .home para
que os seus soños e as
suas pasións, as suas verdades, medren.forte, arraizadas na terra como unha
soia peza da vida.
Estamos feitos de voces,
- e as voces teñen de ser un
berro que rache para sempre o silencio miserable de
aqueles que viven do crime. Os soños humáns, en
percura da libertade e da
xustícia, non poden convertirse en acores que ceguen e ataranten o camiñar dos homes. A estética
romántica do sofrimento
individual non fai xog0 na
loita. A loita leva consigo
un sofrimento comun, un
sofrimento de todos.
Mirade: que seria da
home de fora coma un rio
morrendo nun deserto?
que seria do home se fose
coma unha pinga de auga
caindo sobre as areas chamizadas? A vosa dor, chilenos, é a nosa dor. A vosa
dór, chilenos, é a dór de
todos os homes que loitan
pola libertade. Se as palabras que eu digo fosen di(pasa á páxina 23)
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Movida en ·Vigo

•.

"A patética", deberia ser a
denominación da movida.
Cando os vigueses, que .
non miraban. a movida por
nengun lado, levantaron a
cabeza e viron os monecos
pendurados das farolas empezaron a rascarse detrás
da orella impresionados: o
antroido fora de época resulta patético, grotesco.
Que fai esa xente, xa ben
metida na trintena, XQgando con monecas?. E un
complexo mal resalto, que /
diria Freud?
O encontro ese MadridVigo resultou ser un triste
espectaculo que se caricaturiza a si mesmo. Dezaoito
millóns para pagarlle as copas aos convidados de Madrid. Bonos gratis -só en
determinados
estabelecimentos- para os movideiros, co compromiso dos locais de non pechar até que
se fosen. O próprio director
de "La Luna de Madrid" comentaria por rádio, en referéncia ás palabras de Manuel Soto ao "povo de Vigo", que a verdade era
que o povo estaba fóra
mentres eles pimplaban á
sua conta (fíxense que vangardista, que moderno).
Nen os máis devotos do tinglado
puderon
impedir
unha mueca de noxo e aborrimento ante un espectáculo tan desorganizado e chabacano.
Inda por riba as autoridades reservándose as mellares localidades e chegando
tarde. Vaia por Deus. Cando
as institucións se apontan a
algo desa maneira é - que

A embaixada
d~ URS~ desrnin
que Gorbachov t
ascend~ncia gal
A notícia dada a con-e
d" ·
cer
un 'é!rto ga 1ego, e recollid
xorna1s de todo 0 mundo
gundo ·º cal· o sercetário , s
do ~a~1do Comunista da x~r
Sov1ét1ca, Mijail Gorb U~i
era descendente de galeac 0
en concreto seria neto 3~ A
tón Cor~a~h?, emigrado
URSS h~1 vanas décadas f
desmentida a A NOSA TE
por un ~ortavoz da embaix
~este pa1s e~ ~adrid, 0 cal ,81
f1cou a not1c1a de totalmen
falsa e carente de sentido.

A dentadura
do alcalde
de Gondomar

ese aigo venta a marte. Ao
fin e ao cabo a institucionalización sempre foi sinónimo de morte da criatividade.
· Pode que por Europa circule a modernidade, que
haxa produtos de vangardaJ
novas enfoques culturais. E
posíbel, nori é o momento,
nen somos quen para valo- ·
ralo.
·
Pero, aqui que hai? Negociantes avispados metidos a
taberneiros con luz de neón
e licor de garrafa? Xentes
xa maiorciñas en camiño de
experimentar unha especie
de auto-lobotomia nocturna, xogando a quen di a frase máis idiota, competindo
a quen diga ó mesmo de

sempre pero cun novo aspecto, a tono co cutre do
decorado? Até cando van
seguir vostedes exaltando a
frivolidade, a superficialidade, a intrascendéncia? De
quen ou de que se queren
vingar? Intégrense vostedes
ou póñanse a facer algo sério, o que lles apeteza, pero
deixen de coJgar monecos
nas farolas, de facer chistes
infantis co .nome do local de
moda (Corr-ig-ete Charo),
ao que todos acuden en
procesión.
Que a xente ten direito a
pasalo ben e a sair pola noite está claro. O que non se
pode pretender é facer pasar iso pola eclosión cultural do momento. Pois esa é

a coartada dos catro aproveitados de turno, verdadeiros artífices de todo isto.
Deixen de darlle carnaza
a eses periódicos decimonónicos e dinosáuricos. Deixen de servir de diversión
momentánea a esa vaciedade que ampara aos madrileños.
Nen Vigo é iso, nen ás novas xeracións lle importa
iso (a proba é a idade da
xente que acude aos actos).
Pode que ao PSOE si lle interese.
Por certo de que ia o de
Forzas Atroces do Noroeste? Do noroeste de onde?
Sempre ternos que facer
todo en función de Madrid?
M.V.

O Alcalde de Gondom r
pre~~ntóu para a sua aprobac1on en pleno unha fa ct .
ra de 191.500 pesetas e .
rrespondentes a gastos a
sua persoa. E nunca mel l r
dito "na sua persoa" pois
débese ao importe do pago
a un dentista por pór un a
dentadura nova.
Xosé de Lis Costa (Pepi o
de Pequeno), que asi e
chama o Alcalde prenten e
que o Axuntamento lle ab
ne os seus dentes novas
Baséase en que como e :
prega~o. municipal que é,
ten d1re1to a esta axuda
pois é o município q ~
paga a sua Segu ridade Social, que non lle cobre eses
arranxos dentais (como non
llo cobre a nengun outro
empregado).
A toma en consideración
da proposta quedou aparca
da para unha próxima sesión, ainda que pou cos d ·
bidan de que o Alcalde far;á
valer a sua maioria e paga·
se os dentes. O que si tivo
grácia foi o debate que
deu con edis propondo que
concellais e emprega dos r •
visasen a sua dentámia a
cargo das arcas mu nicipa i .
CORRES PO NS

OCREDITO A MEDIDA
<,,

PA~A

MERCAR, CONSTRUIR -OU REFORMA-lA SUA VlVENDA

Vostede dáoo-la medida:
- Do itr1porte qu_e necesita, ata o 80% do va:1ór do piso ou -chale, ...
- Do que pode-- p_i!gar,·a pártir de 10.000 pts. ó mes por cada millón·que precise.
.
'
Nas condicrnhs que vostede no$ propoña-fixaremo-lo prazo quemáis lle conveña: deica
un m\3.ximo de· 25 anos e respo?taremoslle en 5 días.
.
.
Avantaxes Fiscais, na súa declaración da 'renda poderá desgravar áta
170.000 pts. por cada millón e deduci-lo-s intereses. •
·Chámenós ó
• Segundo a lexislación vixenté.

r)

[!] Caixa de Aforros ·Municipal de·Vigo

1

43~~86 · 1 ·
e expÓñáno-lo .seu caso

somos cóñecidos
na Galiza inteira,
pola nasa

especialización
en librosgalegos
e portugueses
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cantos non anchen

Os dous de nunca
X.X. PIÑEIRO COCHÓN

..

)

A história podería comeza.r no Ourense de fins do
En realidade-o eonto se-século dezanoye.-{)óús hogue C® da-a-cada un deles
mes ainda --novas talaban · lles chegou a hora de ir
do mundo a carón dunfíá
para a cova. Ao sentirense
xerra:
morrer foron chamando
. -Non chegarei a ve-lo
aos - seus e P.w.<eron-se a
-dicia un- pero unh_~--falar do q~e v1v1ran, ~a tegrande revolución vai--esrra que de1xaran un d1a na
tralar en Europa.veáÍrán os
procura dun .mundo gue
tiranos, o capitalismo será
xa non podenan cambiar.
vasoira~_? da terra e virá
Unha história tristeira próun mana sen clases pnd~
pria de vellos chocos. Os
os nasos netos seran hnetiños non chegaron a
bres. ,
.
.
entender nunca nada da-Ca -inter~umpiullle 0
quela estraña fala duns
outro- o capital n~n ~a
avós agoniantes que un
morr~r. Eu qu~ro ir as
dia viñeran de non sabian
A.f!l~ncas que ali corre 0
ben onde. O único impordtne1ro a mares e calquera
tanta -pensaban- era
pode medrar se vale.
triunfar axiña, pisar forte,
E os dous amigos proloitar arreo, chegar a ser
meteron voltar para contáos máis grandes e axeitar
lo, deronse cita para vermesmamente os apelidos
se co tempo, remataron a
herdados para que non
xerra, dixeron-se adeus e
pudesen soar a cousa
marcharon axiña a cumallea.
prir a sua sorte.
E asi o fixeron. MedraPero o fio da historia
ron apresa, puxaron, ascenderon e chegaron onde
perde-se neste intre porque ningun dos dous volos avós estarian certamente orgullosos se os
tou para aquela vila. Un
pudesen ver. Pero o canto
foi bater na Rúsia, casou
non remata ainda . Aqueali e botou raíces mirando
les dous amigos que talaen que paraba a revoluban de novos a carón dunción aquela. O outro anha xerra chamábanse Redou embarcado certo temgueira e máis Corbacho. O
po, achegouse ás Amériresto da história xa a cocas, mirou de se quedar e
ñecen todiños vostedes.
asentou-se no norde, na-
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quel grande estado de fala
británica que ía collendo
cada dia máis forza.
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oirixida P.Qr Neira Vilas en Cub

En Baiona do 24 ao 27 de Setembro

Unha experiéncia de
xomalismo para nenos

Encontro dos escritores
bascos, cataláns e galegos
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Que Xosé Ne~ra ynas sexa
0 escritor má1s hdo en
Galiza nas úlltimas
décadas, e un dos máis
lido nunca no noso
idioma, non é novidade.
Tamén non é descoñecida
a sua residéncia en Cuba,
ao lado da Revolución
daquela illa d_? Caribe:
Pero este veran o escntor
de Gres deu a coñecer a
sua experiéncia de
xomalismo infantil á
frente da revista "Zun
Zun".

Despois de que duas edicións
anteriores se celebrasen en Cataluña e en Euskadi arriba a Galiza
esta xuntanza de criadores literários 'baixo o lema "Unha língua,
un pavo, unha nación" .
No programa editado pola
Asociación de Escritores en Língua Galega, que corre co peso
da organización, explícase o
motivo dese lema negando que
sexa "un reclamo propagandístico ou oportunista: "é, moi claramente, a proclamación da nosa
identidade, da nosa perténcia
como escritores a sociedades
ben concretas e singulares e da
nosa vontade de non desvincular
o uso criativo que facemos da
língua ... dos problemas políticos e económicos en que se
rnove e a eles se remite constantemente".

o

><

L.

Hai x:a uns mese que Neira Vilas nos enviara, cunha da suas
colaboración para o periódico,
vários exemplare da revista da
que é Xefe d~ Redacción . Efectivamente, ah estaba o eu nome
galego, e a sua man en moitos
dos artigos elaborados . Na egunda emana de Setem~ro e
aproveitan~o a .sua estancia en
Galiza, Neua Vilas e a sua compañeira Anísia Miranda apresentárona no Castro, en Sada.
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CULTURAL

A revista dos paxariños
"Zun Zun" sai mensualmente e
tira 250.000 exemplare . E bon
o <lodo sobretodo cando a revista
se esgota en poucas horas e está
dirixida a nenos duns nove anos
de idade: cantos nenas poden ficar sen o seu '"'Zunzún", e o
país ten 1O millóns de habitantes?
Nas páxinas de Zunzún combínase o dibuxo coas informacións dos temas más variados:

bistória -<le Cuba e universal, xeografia, arte, natureza, cultura americana, ciéncia, deportes, biografias,. .. e tamén hai
comentários de libros, textos
monográficos sobre países latinoamericanos, filatélia, teatro,
danza ... As historietas van desde personaxes tan populares aquí témolos visto no cine antecedendo algunha longametraxe
cubana- como "Elpidio Valdés", ''El Capitán Plin" , "Matojo" , ...
A todo isto engadéuselle narracións, xogos, adiviñas, trabalínguas, máxia, curiosidades e,
a pé de páxina, uns versos pareados.

O nome "Zunzún" é o do colibri cubano , e é tamén o nome
doutro paxariño, "Bijirita" é trimestral e tira 300.000 exempla.res. Pensada para nenas de
preescolar a segunda grau, nenas que ben non saben ou se están iniciando a ler. Os textos son
moi breves e cunha linguaxe que
procura a sinxeleza expresiva.
No acto de presentación foron
moitos os mestres e ainda xomalistas que se desprazaron até
Sada, onde estivo pendurada
unha exposición das duas revistas, abríndose afina! un interesante colóquio.

x.c.

O Encontro céntrase en tres
ponéncias fundamentais de discusión: "Língua e meios de comunicación", "Relacións :xurídicas do escritor" e "Estado actual
das literaturas basca, catalana e
galega" e desenvolverá paralelamente diversas exposicións (Manolo Coia, Caaamaño Xestido,
Navidades Editoriais), actuacións musicais (Carlos Emílio),
teatro (Arte Livre). Tamén se
trasladarán até Mon~áo onde se
fará un acto de irmanamento
coas asociacións portuguesas de
escritores e de xornalistas de
Porto. No dia 27, sábado, e despois do debate e as conclusións,
Xavier Seoane dará unha conferéncia sobre a situación da plástica actual galega. (Ver programa páxina 23).

Nomeados os xurados dos Prémios Xerais
de novela e literatura para nenos
O próximo quince de Novembro darase a coñecer o fallo dos
prémios que convoca Edicións
Xerais e que son, no seu xénero
e en Galiza, os mellar dotados
económicamente.
A editorial fixo pública a
composición dos xurados, que é
como segue.
Para o Prémio Xerais de Novela, no que actuará como secretário con voz e sen voto Luís

Mariño, están Xesús Alonso
Montero, Luís Cachón, Salvador.García Bodaño, Anxo Tarrio
e Mª do Carme kruckemberg.
Para o Prémio Merlin, que
aborda a sua primeira edición
neste ano, o secretário será Xosé
Luís Méndez Ferrin, e integrarano Blanca Roig, Valentin Arias,
Víctor F. Freixanes, Agustín
Fernández Paz e Miguel V ázquez Freire.

tribuna

Mais por que, meu deus?
Por que insisten en repres~ntar esas comédias baratas en povos católicos
Entanto o señor André Vidal,
patrón rnaior da Cofradia de
Pescadores de Vilanova de
Arousa facia-se esta pregunta,
un grupúsculo de indecentes
(non mais dunha vintena pois xa
se sabe que somos ectas moi
minoritárias) o grupo de teatro
"Baldodiños" ousávamos representar a obra de teatro "Traxicomédia de Aldea" .
Teatro! Que descaro ¡Que absurdo!

1
~

"Traxicomédia de Aldea" é
unha versión galega de "Divinas
Palabras" de Valle-Inclán mais,
oficialmente, non é posíbel chamarlle "Divinas Palabras" pois,
como sabedes, os señores herdeiros dos direitos de autor de
. don Ramón teñen a ben autorizar que se traduzan as suas obras
a todos os idiomas. . . menos ·ao
galega ¡Sei que "pierde fuerza"
e. que "lo gallego no tiene suficiente envergadura;' .
Como non gostábamos de

c~amarlle ao noso traballo "Di-

Words", nin "Divines Mots"
ou "Di,~ini Paroles" optamos
polo ma1s lugareños de "Traxicomédia".

vin

Partidários que somos de
mentar a corda en casa de aforcado, ti vemos a feliz idea de
desprazarnos coa corda e coa
obra a Vilanova de Arousa, discutibelmente vila natal de don
Ramón Maria.
Coido qeu xa alviscades, queridos e queridas leitoras, que iso
era romper unha lanza a favor
dos de Vilanova no vello contencioso que teñen cos de Vilagarcia pala municipalidade do
escritor, pois Valle tivo a xenialidade de vir ao mundo en plena
viaxe da lancha que une ambas
vilas, estando pois, en discusión
a que xurisdición pertencian
aquelas salgadas águas. Causas
da ria!
Se é certo o que din_as crónicas, era a primeira vez que se
representaba ao divino-palabreador en Vilanova, algo que, sinceiramente, non entendo: Tiñades que ir a Stratford-on-Avo.n,
xa veríades o que vale un pe1te
de Shakespeare (natural dalá,
toda a vila é un auténtico teatro
shakesperiano, onde os t~stas
son os sectores e, os seu pe1tes,
monumentos).

"No lugar do crime"
Domingo. Chovia, normal. Estaba o local da Cofradia cheo, en
plenas festas. Ao pouco tempo
de comezada a representación,
cando Luceiro e Marigaila acariciaban-se, xa o mosqueio dalgunha xente do público deixabase notar. Acariciaban-se si, tal
como se fai nas casas, igual que
se afaga nos disco-bares ou,
mesmamente, nos palleiros e
nunha noite no muiño.
Mais, -ah bárbaros!- non
parou aí a causa! Mirade por
onde, meada a obra, uns señores
baldadiños, coma demos que
tentáramos á Marigaila, aparecemos coas piWas ao ar, impunemente e sen avisar, sen que a
garda civil chegase a tempo para
impedilo.
Non é certo que fósemos espidos totalmente, como afirma a
prensa do corazón: vestíamos
unhas carautas con comos que
nos tapaba toda a face !
Foi moito, claro, para o señor
patrón maior que tivo ben en
apagar as luces do salón e interrumpir a representación a berros de "indecentes, indecentes".

Talvez o fixo polo naso ben,
para tentar evitar que collésemos
este resfriado que agora ternos.
Como xa sucedera con Moisés
no Exodo, o siñor Vidal tamén
promoveu o desaloxo do local,
con bastante éxito, por certo.
Canta unha crónica do Correo
Galega que "las madres y abuelas corrieron a rescatar a sus niños para impedir que pudiesen
contemplar aquel impúdico espectáculo; algunas señoras salían
santiguándose ... ". Declarou o
señor Vidal á Voz de Galicia
que "Estas comedias baratas
nunca se vieron en un pueblo católico".
E ten máis razón que un santo. Sen sabelo, ademais, o señor
patrón maior descobriu algo que
permanecía oculto até agora para
os e as investigadoras literárias:
O ciclo de obras de Valle coñecidas como "Comédias Bárbaras" denomina-se, en realidade,
"Comédias baratas". Houbo, no
seu dia, un erro de imprenta que
criou a confusión posterior.
Grácias señor Vidal. Xa coñecíamos, por referéncia de prensa, as suas obras á frente da máfia local da illa. O que non sa- .
bíamos é que entendese tamén
de letras.

"Queremos unha crítica"
Hai un par de dias, tentando elaborar un dossier· do grupo e da
obra para enviar a diversas entidades ofertando representacións,
tiven-no que deixar: entre tanta
maraña de recortes de prensa,
nengunha falaba da obra, nen do
bons ou maos que éramos os actores e actrices, nen das cortedades e brillanteces do director ...
nada. Todo eran polémicas extra-teatrais ! Representamos pouco ainda mais todas foron verdadeiras aventuras. A estréia en
Ferrol estivo precedida dunha
espectacular polémica entre o
Concello Municipal, o Ateneo e
o Casino, cun fondo de liortas
por reparto de esferas de poder
e algun que outro lixeiro matiz
de moraliña que, salvado o meu
espanto inicial, ainda é hoxe o
dia no que non entendo nada.
Por favor, queremos que nos
critiquen ... mais que critiquen o
nos traballo. Deixarvos de trapalladas de senos e pililas. Descanse o púbis Marigailesco en
paz.
XURXO ESTEVEZ GANTES
Membro do
grupo de teatro "Baldadiñosn

18t~~

Rádio~novelas?

Só en ·galego, Illeu ·ben

Luda: Podes-me atopar
cruel, Max, querido, mais eu
prefería ver-te morto antes
que descobrir-te en brazos
doutra muller!
,
Max: E eu prefi,ro morrer
nos teus brazos antes que
viver nos brazos de calquera outra!
Luda: Que lindo .. Ti es o
meu poeta.
Max: Poesia es ti!
Luda: Vivo sen viver en
min!

Max: Olla Lucia, meu
ben: agora tes que sacarme desta cadea, axiña. O
teu pai ordenará-lle aos outros policias que veñan liquidar-me dun momento a
outro. Aproveita agora que
el está dormindo a sesta e
saca-lle as chaves da celda
sen que se dé canta.
Luc:la: Ai, non sei se
debo, Max... Ademais eu
quera ir contigo, meu amor,
contigo ao fin do mundo.
Max: Non é posíbel polo
momento, Lucia querida.
Taremos que agardar que
as águas volten a se tranquilizar. Daquela, veño correndo a buscar-te e caso
contigo, mais desta vez en
sério, con todas as burocrácias, cos papeis en regra.
Quera que ese fillo meu que
levas nas tuas entrañas
teña un porvir feliz na seguridade dun fogar estábel,
dunha familia exemplar ! Levarei-te da lua-de-mel a Hollywood... Pasaremos un
mes en Disneylandia, iremos ao Tibidabo, levarei-te
ao recital de Miguel Basé,
dormiremos no Araguanei,
eu que sei. .. vai ser bon de
máis ...
Luc:la: Adoro-te, Max ...
quera-te e venero-te.
Max: Agora vai-te, vaite, axiña. Eu tamén te adoro, quero e venero ... Ah, a
propósito, de paso que calles as chaves, aproveita e
calle-me tamén algun billete de cinco mil no bolso do
teu pai... vou-nos necesitar
para o táxi! Xa llos devolverei para a semana. Rápido,
vai!
* * *
Deste xeito tan infame, Max
Overseas, o inimigo público número un, o xefe dos contrabandistas, macarras e chourizos da
bisbarra, embaucaba, mais unha
ve~. á inxénua, preñada e namorada Lucia, a filla única do Inspector Gonzáles xefe de polida
de Fene e arredores. 0 radiófono emitía xa o ~º capítulo da rádio-novela "A Opera do Malandro" que, un xoves detrás doutro, amenizaba o matinal estio
das e dos --cada vez máis- ouvintes da emisora do 105 da FM
do dial, para máis sinais, Radio
Fene.

Unha rádio-novela en
pleno século XX?
Tolearon eses
noroestinos !
Pois si, cerno ledes! Unha rádionovela! E ameazamos con que
non sexa a última.
E por que non? Na nosa língua pode-se escrever un atinado
ensaio sobre da preséncia do
Nautilus no estreito de Rande,
no capítulo VIlI da segunda parte da novela de Xúlio Veme
"20.000 Leguas Submarinas".
Pode-se tamén pedir a Dona
Mercedes que nos despache as
cebolas, o deterxente e as berenguelas na tenda de frente á casa.
En galego fixo maravillas Ro. salia fai máis dun século, desbarran canto lles peta, ainda hoxe,
tanto Laxes canto Albores e até
mesmo o vilalbés, dende o seu

retiro en Perbes e no pouco tempo libre que lle ficaba entre merendas, inauguracións e queimadas, empregou verbas do país
cando exclamou aquilo que tanto
desgostou ao preboste Vestrinxe:
"Aos que moito falaron, vailles
o demo comer a língua" (e non
come-lo caldo como pretende
que dixo Dona Paz).
E que, de ter que xubilar-se
de alcalde, máis vale reservar-se
para a seguridade de Albavila
que arriscar a que te pechen coa
"Puerta de Alcalá" nos fociños.
Coa língua, a nosa, facemos
o amor, aprendemos Cálculo Integral e Diferencial e Infinitesimal nas aulas da Faculdade de
Matemáticas ou desconxuntamos a gorxa vociferando para
animar ao Celta antes de que oh, maldición!- lle meten, outra vez, o terceiro gol.
Por que non, daquela, unha
rádio-novela en galego?
Un xeito de falar, que é o
noso, igualmente bon para facer
as filloas, chamará marela, matar o porco que para eserever un
tratado de física (nuclear non,
graciñas), cantar unha liña nun
bingo ou ensaiar a pergunta no
bailongo da festa de San Mateo:
"Traballas ou estudas, pequeno?".
Quero, se cadra, poder ir ao
psicólogo en galego, ou ao xuíz
-meigas fóra-, ou a traballar
ao estaleiro (Estaleiro? Onde
fica un estaleiro?)
A nosa resistente língua terá
que avantar, ocupando todos os
espácios, tanto da esfera pública
como da privada, da cultura e da
festa, da ciéncia e do café con
dominó, até sentar-se no seu lugar normal.
O lúdico, obviamente, galeguizaremo-lo tamén e cáseque
me atrevo a dicer que deberá ser
o primeiriño de todo. Digo iso
porque a cousa esa que lle chaman "vida" non é só paro ou
xomadas de 8-9-10 horas de traballo alienado, bronca na casa,
falta de pelas, escasez de afectos, hiperinstitucionalizados politiquiños que fan politiquiñas e
represión sexual-comercial-barrionuevil ...
Tamén hai ledícias, ar fresco,
amores, troitas, movimentos,
loitas e ... rádio-novelas.
Que para facer todo iso en galego ainda non nos puxemos totalmente de acordo na norma?
Aí tendes a po_rtugueses, brasileiros e africanos de cinco estados desavenidos e polemizados a
dente partido polo recente Acordo de Unificación Ortográfica da
,Língua Portuguesa (Acordo?
Máis ben semella que hai un
fondo desacordo).Alguns <lestes
levan vários séculos de língua
portuguesa normalizada e xa ve.des que lio.rta teñen argallada !
Así que ... o dito; aínda que
algun e algunha sigan desconfiar

das rádio-novelas, mesmo galegas, nós vémolo, simplesmente,
como un síntoma de saúde e dinamismo do idioma nacional,
Maria.
Probas pedides? Pois si, teño
probas do que digo: até nos sacaron na tele coa rádio-novela !. .. Pcµ-ece-vos pouca proba?

E quen foi o que dixo
que, por ser rádionov:ela, tiña que ser,
necesariamente, frívola
e carca?
Para acadar maior eficácia
dialéctica vemo-nos obrigados,
dadas as circunstancias do caso'
que nos ocupa, a empregar eses
artificios que, nas clases de oratória e declamación que recebeu
o sucesor no trono do ilustre xeneral ferrolán final hai dous lustros por atroz tromboflefite, iso
que, dicíamos, chaman "argumentos de autoridade". Aí van
uns cantos:
_ O guión da rádio-novela "A
Opera do Malandro" é unha
adaptación da obra teatral homónima estreada en Rio de J aneiro
no 1978. O seu autor, Chico
Buarque de Hollanda, que algunhas de vós coñeceredes, pois
é un dos máis importantes cantautores brasileiros de todos os
tempos, compuxo tamén a música da obra.
Nese seu traballo, Chico baseou-se na obra de teatro de Bertolt Brecht "A Ópera dos Tres
Vinténs", maxistralmente musicada, nos anos vinte, por Kurt
Weill. Eses temas son, hoxe en
día, alguns dos máis coñecidos
clásicos do jazz. Quen non coñece, por exemplo, "Mack, The
Knife"? (francamente, asi polo
nome só ... como non mo tarareedes ... )
Mais tampouco foi Brecht a
galiña que puxo orixinalmente
este ovo. A galiña-pai verdadeira desta tramoia chama-se John
Gay, quen escreveu e estreou en
Londres,_ alá por 1728, a corrosiva "A Opera do Mendiño" que
tanto escándalo provocou na decente lpglaterra da época. ·
A "Opera do Malandro" conta
a história dun próspero matrimónio de xente de negócios, _Don
Durán e Dona Vitória, que rexentan a máis importante cadea
de puticlubes da bisbarra: máis
de 1. 600 funcionárias e funcionários traballan baixo a sua dirección exe.cutiva. Como é tóxico, manteñen excelentes relacións co Inspector Gonzales, o
xefe de policia da zona que,
aliás, é sócio do esgrévio matrimónio nalgun que outro pequeno
asuntiño. Durán e Vitória teñen
unha filia ... Tereziña ... -Ai,
que beleza de moza! Educada á
francesa nos mellores coléxios

de pago da comarca, fina, proxectada para ser un bon partido
matrimonial. Mais -Oh, desgrácia que se abate sobre tan
exemplar farru1ia! -Os pais
descobren que Tereziña -aloucada nena- vai-se esposar secretamente co inimigo público
número un, o xefe dos bandidos,
o "malandro" Max Overseas.
Durán non o pensa duas veces e
presiona ao inspector Gonzales
para que liquide a Max botando
man dos seus eficaces "Escuadróns da Marte" ...
Mais-Oh, sorpresa, oh, vergoña de sociedade corrompida-resulta que o padriño da escondida
boda de Max e Tereziña é, nada
máis e nada menos que ... o mesmísimo inspector . Gonzales,
amigo íntimo de infáncia e sócio
tamén de Max, o malandro, nalguns dos seus escuros negócios.
Onde irnos parar?. . . E a partir
daí desenrola-se a trama.
O que firma este artigo que
estades a ler limitou-se a trasladar aquel ambiente de chourizos, prostitutas, macarras e bandidos, por un lado, e policias,
xuíces e prósperos negociantes
por outro, a Fene e bisbarra.
Por certo que, facendo o
guión, cheguei á conclusión,
logo dun somero repaso á prensa
diária, de que toda rádio-novela,
por moi esaxerada que sexa, non
é máis que unha pálida e moderada recriación libre da curiosa
realidade circundante.
E ti. .. que pensas?
Gay-Bailad
OperaJohn
Brecht-Jazz-Chico
BuarqueFene: Eses, e non outros, son os
sólidos alicerces do guión na
nosa rádio-novela. Eses son os
nosos "argumentos de autoridade" que lle explicaron nos cursiños ao coroado (que, por certo,
vén mellorando moito nos seus
últimos discursiños).
O prexuício de que as rádionovelas haberán de apoiar-se en
literaturas baratas e sen calidade
e de que deberán ser, necesariamente, reaccionárias, non é mais
· que iso: un prexuício. Di-volo
un que padeceu diariamente, durante un ano e sen perder un só
capítulo, a telenovela "O Direito
de Nascer" no noso Sáo Paulo
púberis.
Por que?, vamos ver, por que
non vai escrever unha rádio-novela Neira Vilas? Acaso lle falta
enxeño a Maria Xosé Queizán
para facé-lo?
E ti. .. que esperas?

Daquela, por que ir ao
Brasil a coller autor e
obra?
E evidente! Porque os galegos
somos unha nación e, .en sendo
unha nación, non lle ternos que
demostrar nada a ninguén. Pode-

mos coller autores· que aínda
non sexan galegos, de momento
E ten máis: non fomos busc~
obra fara, fomos ao. Brasil que
non é o mesmo que rr a Guana
bacoa (ainda que houbese estra:
da).
Porque no Brasil xa sabedes
que se fala unha língua que ...
que qué vos vou eu dicer da língua do Brasil que vós no_n saibades xa?
Aqui estamos, deitados á
sombra, goste ou non goste, do
tronco-comun. Ternos aí ao lado
Portugal fomecendo-nos cons- •
tantemente textos e cultura normalizada a esgallo. Ternos un
Brasil cáseque do tamaño da Europa crian~o-nos arte, música,
teatro. . . e iso por non falar de
Angola, Mo~ambique, GuinéaBissau, Sao Tomé e Príncipe
Caboverde, Timor Leste ou Ma:
cao, que xa falaremos, descoidade, pois hai-che moitas rádionovelas no porvir dun povo.
Aqui tendes a un radionovelista que se aponta ao tronco-comun e parece-lle pouco.
"Pelé, Banana, Mulata e
Café" é un programa de Rádio
Fene que se emite os xoves de
11 a 1 e do que forma parte a
rádio-novela "A Opera do Malandro" e que pretende ser unha
modesta contribución á causa
tronco-comunista. Aí tendes un
bon motivo para escoller un autor brasileiro. E que autor!. ..
Chico Buarque de Hollanda,
nada menos ...

E moi fácil facer unha
rádio-novela ...
Fácil? Máis de vinte actrices e
actores pechados todas as tardes
e, inclusive, noites, ea pleno
Agosto, sen poder ir a osixenar
o coco a outras latitudes máis
soleadas. Alguns, os menos , tiñan certa experiéncia ea teatro
ou como dobradores. O "actor
principal", Max, o malandro, tivemo-lo que ir buscar ás "casa
baratas" do Pilar.
Cinco semanas de traballo, algunha xente con xomada de
mañá-tarde-noite. Toda a equipa
técnica de Rádio Fene pringada
até altas horas por culpa do folletín.
En total son 12 capítulos musicados por Chico Buarque, cunha duración média de 30 a 40
minutos. Realizar cada episódio
levou de 4 a 10 horas, só de gravación. Asi que foron máis de
70 horas de traballo de estúdio
<liante dos micros. E os efeitos
especiais... Ah, os efeitos especiais ! Lembro-me como pasamos unha hora tratando de encaixar un efeito de son de seis
segundos!
A guinda puxo-a a ópera que
os actores e actrices cantan no
último episódio. Por fin, ~ogo
dun mes inteiro buscando cmco
discos de ópera en Ferro) resultou herculíneo localizar "Riogoletto", "Carmen", "Aida", "La
Traviata" e "Tannhauser" --<lescobrimos que cantar non é tan
fácil como parece cando estamos
na ducha. Que desastre! Piti,
que ·maI cantas!
Asi que, animade-vos: calquera pode facer unha rádio-novela.
Unha rádio-novela ou calquer
outra cousa.
E, para rematar, co~~º non,
irnos largar unha frasecma para
darlle un toque entrañábel ao
asumo:
.
Como <licia o poeta, na mauguración do Feirón do Grelo das
Pontes de García Rodríguez:
"Imos encher cada poro da tua
pel, Galiza, ca suave con_tacto
da nosa língua: Nonnabzaremos ".
·
XURXO EST~EZ GANTES
(Adaptación e director da oh~)
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O naso problema era adquirir unha nova vivencia, mais grande
e moderna. Gracias aos CREDITOS EN AFECTIVO,
topamos unha financiación mais BARATA E COMODA ..
Os plazos e mais a desgravación fiscal do 17 por cento,
facilitaron a nasa decisión.
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Literatura.
infantil?
De que, ho!

Un libro
que hai
que ler
(''Dialéctica
.do desenvolvimento"
de L. Suevos)
Non irnos falar aquí dunha novidade editorial, pois o libro de
Ramón L. Suevos "Dialéctica do
desenvovirnento" _e que l~va o
sQbtítulo de "na~on, língua,
clesses sociais", hái ~a tres anos
que está na rua. Non entraremos
nas posíbeis razóns que motivan
o que esta notabilísima obra teórica do nacionalismo permaneza
nun claro-escuro, a médias coñecida e nada ou case nada lida.
A falta de leitura e máxime leitura de ensáio, inclÚso entre
aqueles· máis chamados a faceto,
non pode xustificar ese siléncio.
Quiza haxa, iso si irnos comentalo, o a priori lingüístico,
neste libro editado pola Asocia~óm Galega da Língua (AGAL)
e non xa porque un sector dos
posíbeis leitores estivesen decla- .
radamente en contra do reintegracionismo, senón quizá, por
pensar estes que se encontraban
perante unha obra que ahondaba
nas liortas lingüísticas nun momento no que xa a polémica tiña
levado moitas persoas a ui;i certo
cansá .nc10.
É por iso que o primeiro que
hai que aclarar é que neste ensaio son escasísimas as páxinas
dedicadas á cuestión normativa,
sen que pretendamos con isto
despreciar esa temática, senón
dicer o que é a verdade, sen
máis. O libro de Suevos está escrito, simplesmente, en reintegrado e aquel que a estas alturas
deixe de ler un libro por ese motivo é mellor que pase por unha
posta a ponto.
.
Postos entón a relembrar está
obra de Suevos, pouco tempo
antes de que o autor poña xa nas
librarias un novo libro, diremos
que "Dialéctica do desenvolvimento" consta dunha introdución, seguida dunha capítulos
dedicados ás "grandes e pequenas na9óns", "a na~ón galega na
quadro europeu-ocidental", '~lín
gua" "Classes sociais" e dous
apéndices, un títulapo: "a perspectiva marxista do problema
organi~ativo das Na~óns serri
Estado" e outro referido ao "imperialismo e questom nacional
en Rosa Luxemburg".
Suevos nesta obra pode dicirse que aporta ppucas cousas ao
tronco orixinal do nacionalismo
actual. Mais, fai algo fundamental: dota de argumentos, dados e
análises a unha teoria que desde

· o ponto de vista do elavorado
propriamente no noso país estaba ainda no esquelete.
Sempre desde o plano do rigor teórico --de acordo ou non
co autor, .todo aparece seriamente argumentado-- Lópes Suevos
responde a algunhas das cuestións máis abundantemente utilizadas como armas arroxadizas
contra o nacionalismo; así, demóstrase por extenso que o tamaño das nacións non é de nengun modo un impedimento para
a sua viabilidade. Sitúase a Galiza no marco eurpeu ocidental,
especificando as variábeis políticas, económicas, ideolóxicas, a
proximidade cultural, a continuidade xeográfica etc. Non debería facer falta dicer que obra denota un intenso labor de estudo,
por desgrácia non demasiado
frecuente, o que se percebe pola
auséncia de redundáncias ou de
certa verlJorrea típica dalgunhas
obras deste. tipo.
O libro non se restrinxe, nen
moito menos, a un estado económico: "cumprt'. irmos álém da
economía~
procurando unha
nova síntese entre ciéncia e
ideología". Unha obra que, na
miña opinión, unicamente escasea en argumentos en duas ou
tres afirmacións, non por iso
qui~á menos certas, no capítulo
dedicado á lingua. En conxunto
é un exemplo de racionalidade

que só pode causar o efeito optimista que xera o coñeciinento.
Aportación moi necesária ademais polo escasas que son estas
análises, máxime nun ámbito
pouco estudado e presa teórica,
relativamente fácil, da confusión
xerada polas archicoñecidas
ideoloxias que planean ao redor
do poder.
Son de gran interés tamén os
apéndices do libro, nos cales se
oferece unha breve panorámica
·c rítica xeral sobre o pensamento
dos distintos ideólogos marxistas
a respeito do nacionalismo, asi
como unha crítica do pensamento de Rosa Luxemburg sobre o
nacionalismo e que tivo unha
certa incidéncia en parte do marxismo posterior.
A falta de espácio non nos
permite oferecer ao leitor unha
pequena representación de sabrosas citas desta obra. Convidámolo entón a que se faga con
ela e se adentre nas súas páxinas
con dedicación e con afán de estudo . Paga a pena.
· Estamos seguros de que de seguer nesta . liña López-Suevos
pode facer aportacións ainda
maiores a este país, até converterse nun estudoso que nada ten
que envexar a autore§ extranxeiros apresentados co marchamo
da "talla europea".
M.V.

Eusébio Lorenzo é un dos poetas
novos galegos instalados en certa póetica que podíamos chamar
"poesia da poesía", e da que,
quen isto asina, foxe canto'
pode. Mais hoxe non queremos
falar de poesía, nen da poesía de
Eusébio Lorenzo, senón de prosa e dun libro de prosa, contos,
novela, relatos ou o que sexa ~
xa se verá- do nos o poeta. E
este libriño aquel que leva por
título Libro das viaxes e dos soños (1). De primeiras parecería
que se trata dun conto para mozos ou nenos, de segundas tal
vez sexa outra cousa . . .
Nun artigo aparecido no Luzes de Galiza 2, o que is to asina
mantiña (e ainda mantén hoxe)
a tese de que non existe literatura infantil, e quen a escreber
para nenos se pon merece toda a
nosa benevoléncia e un pouco
do noso desprécio (polos neno
son despreciados e con ele cos escritores, que adoitan ser
escrebedores- non teñen, os rapaces, benevoléncia nengunha) .
E isto ven a conto polo que veremos, quer dicer, polo pre ente
volume de Eusébio Lorenzo.
Este Libro das viaxes .. está editado como libro para nenos ou
mozos, leva mesmo unha aprobación da consellaria de Educación para ser usado como libro
de texto, a portada é a dun libro
para a infáncia, as ilustracións
de N. Fernández xa non son tan
infantís e o texto de Lorenzo . ..
del falará-se a continuación.
O volume , non moi longo
pois as 89 páxinas están cheas
de preciosas ilustracións (ilustracións que teñen máis a ver co
comic adulto que con libros para
nenos aprobados por consallarias
de educación, polo que desexamos que N. Fernández se dedique ao comic o máis axiña posível); <licia-se que o volume non
moi longo consta de dezaoito estampas onde o narrador vai contando cousas que lle acontecen
a un rapaz. Nestas estampas
van-se contando a história dunha
vila, ou cidade, mellor cidade:
Pontedouro. Explica-se por que
se chama asi, contan-se lendas
de constructores, explican aventuras do protagonista e máis outras personaxes, etc ... Todo i o
nunha atmósfera fantástica e mítica, ad hoc para o rapaz pero
que vai enlevar a todo aquel que
a lea. E vai enlava-lo por moitas
e variadas causas: total auséncia
de moralina e de gratificación
cara o leitor, ainda que algun
guiño se lle bote, construción
perfeita das histórias que se ensamblan unha con outras por
meio dun bon fluir narrativo,
identificación-distanciamento

cara os .personaxes: 0 Brais, sobretodo, e un excelente tr
mento lingüístico talvez 0 at a1
,. b e lºd
'
gae.
o mais
1 o dos novos n
,
arra.
ores n~ nosa lmgua (quer dicer
quen. fa1 da frase unha pura bele~
za ainda que non sexa pe-1' .
·
11e1ta
n~at1vamente falando.) Euséb10 Lorenzo mostra-se
nest
.
e 11-.
bro como un esti.1ista
do idio
como un manexador perfeito ~!~
plabras. Desde Cunqueiro , n·1ngu é n nos d era esa grácia na frase, desde Cunqueiro -do q
Lorenzo é .dividor. como se 81·naue
l ar á d espo1~ -nrnguén coidara
con tanto mimo o que se vai narr~ndo, o que se vai escrebend
.
o,
e 1so -:-compre su bl iñalo- non
quer d1cer que Lorenzo sexa u
narrador perfeito ou que sexa u~
grande n.ar_rador, senon que manexa o 1d1oma como até 0 de
agora non demostrara nengun
dos novos narradores sendo
COJ?O é o pr~sente libro, moi in~
fenor a mo1tos deles, a moitas
novelas de ~apaces e escri tores
novos . Por 1so subliña-se máis
un~~ vez: ~orenzo é un grande
estilista e amda non é un grande
narrador.
Non é un grande narrador:
non , pero pode e-:lo . Para iso
faculdade non falt an , e ás que
se enumeraron enriba compre
engadir gana de contar, de narrar hi tória , ucedos ainda que
a presente histórias sexan un
pouco vella e exan dividoras
de narradore de alto caletre e
ainda que e deixe adivi ñar nun
momento determinado, o i~fan
tilismo do narrador ao dar-lle un
corte á narración para pór-se ao
día . Quer dicer , nun momento
determinado da noveliña (e irnos
chamar-lle a i por conveniéncia)
Lorenzo pa a dunha narrativa
que se achega á narrativa popular , a unha narrativa que se dá
en chamar agora tolkeana, por
que ese cámbio? a moda? o non
saber continuar a história dentro
dos límites que podíamos chamar mítico-populares? Falta de
faculdades? ni o non eremos, asi
que irnos dar a nosa versión . Eusébio Lorenzo escrebeu aposta
para nenas , e aí , nese aposta,
está o seu erro. Ou sexa, o autor
debeu escreber a sua noveliña
sen mediatizar-se, seguro que teria ido algo diferente a cousa.
E seguro mellor, pois, repetimolo máis unha vez , o narrador ten
faculdades de obra. Mais con
todo compre saudar a presente
noveliña pola descomun linguaxe do autor, pola beleza das suas
frases onde a pegada cunqueirian nota-se en que isa sexa
querer desmerecer, todo o contrário , poi Lorenzo non se límita a bordar sobre o mestre, senón a criar a partir del para dar
algo diferente que se non foi alcanzado pode e-lo un dia ou outro, cando a disciplina e o rigor
priven obre outro considerando . (2)
Todo o dito leva-nos a afirmar, a re-afirmar , o que dicíamos ante , non existe literatu ra
infantil senón unha idea pre-con-
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televisión

cebida que leva a estragar bons
roxectos como era este de Loenzo; compre logo que o noso
escritor a~orde outra ~ez o terreno narrativo e nos de eses contos, eses relatos ou esa novela
que, desde xa, estamos a espe-

f

Por fnn
volve Ruada

rar.
l) Ed . Vía Láctea, col. textos.
saudamos a .esta nov~ ~ditora que
parece ser vai-se. especiahzar en. textos para o ensmo ou educativos.
compriria que puxeran de onde son:
Sanuago, A Coruña, Vig<:>?,
2) A pegada cunquemran é evidente, Jea-se: "Anselmo lf?n unha

/uva branca na maJ! dere1ta . Nos
seus me/lores anos fo1 cazador de rapiña. Tiña ~n falc_~n ó que chamaba
ltmés que 1a e vma no seu puño e
non acougaba ne/. O falcón morreu
de ve/lo. A ve/lez, xa se sabe ... ".
Qu: "Esa que aí vez é a miña dona
Rubiana a quen eu en xusticia chamo
Sher~zade pola súa beleza e distingo. E tan fermosa como nove noites
ae Juar a soñar co Paraíso", etc.

Como se ve, o q!le nestas mesmas
páxinas afirmaba Alvarez <;:áccamo,
os textos defenden:-se por s1 próprios
e non pola norn:iat1va que leven , faise veraade agu1: fose na normativa
que fose, a l!ngua non poderia perder un ápice, ou sexa, a pór outras
disculpas, camaradas.
X.G.G.

Detrás
da porta
A estas alturas, o nome de Liliana Cavani está merecidamente
descalificado para boa parte do
aficionados ao cine; descrédito
gañado a pulso ao longo dunha
produción fraudulenta e falsa,
marcada polo recurso ao exceso
incongruente como marca de autoria e por un intelectualismo
que fede a pouco que se rasque
ne!.
Paradigma de filme " falso"
era o tan exitoso "Porteiro de
noite", e de "A pel" falaba aguamente F. Savater como de "fita
que habería que calificar de infame , se este adxectivo non lle
viñese grande". Asi as cousas e
ainda que sempre hai incautosÍas
e masocas reincidentes, moitos
potenciais espectadores fux.irán
desta nova entrega da italiana
como da peste. Mais ...
Non é que esta "Detrás da
poFta" . (título por certo, case
~omó,~uno dun clásico do porno
~ ~d ) sexa de indi pensábel
v1s1ón, per.o si que non respo ta
á traxectóna de ínclita directora.
Atopámono ante unha história
aceitabelmente contada (unha incestuosa e apaixonada relación
a~orosa na que imi cue un terceiro, con reminicéncia de "Cumes borra cosas", á que e cita
e ambientada nun Marroco ba ~
tante ~eros.ímil), e ben interpretada.' mclumdo, ademais da uxest1va Eleonora Giorgi e 0 eguro . Mastroianni, a un actor
amen cano mozo e .. . sóbrio'
(non é. que non beba, enón qu~
non fru profusión do tic de rigor e non move as mans en exceso)
Apesar da certa complexidade
da trama, este caracter complexo
non se toma confusión ou barullo· que está logrado grácias a
un guión considerablemente traballado, que matiza uns caracter~s cunha conforrnación psicolóx1ca coerente, na que as rarezas
fanse verosímeis (isto, que pode
parecer pouco mérito, éo dabond9 se pensamos no "planos" que
r~sultan os personaxes da maoG~ da .~rodución actual média) .
. , guion que resol ve as situac~ns enredosas $en trampas, e
q e enche os espácios valeiros
co resultón exotismo do cenário.
a que ~onste que, a medida' que
~mta ia transcorrendo un ·ia tamen, prexuiciosa e sadÍcamente
~sperando a súbita estridéncia a'
insoport 'bel extravagáncia que
'
nos revelase impudicamente a
presenza da estulta Cavan1· Pero
non·
·
pel'icula, de argumento

º·

ª

'ª

tan proclive ao disparate, discorre con bon ritmo, tono axeitado, e remata non moi brillantemente pero con pertinéncia. É
un filme sen pretenciosidades e
digno. Hai que recoñecelo.
Dirección: Liliana Cavarú. Intérpretes: ~ar~ello Mastronianni, Eleonora G1org1, Tom Berenguer.

.

G. VILAS

mus1ca
Al Jarreau
unha noite
de Xullo
na que facia
un sol
de carallo
" O mao de Madrid, no verán, é
que palas noites refresca" dicia
o cabrito do Marqués de V aldavia . A noite de Al Jarreau nen
iso..: Ali, nas Ventas (hai que reconecer que acusticamente unha
praza de touros paga a pena)
b~mbemos de aturar uns trinta e
mto grados ás duas da mañá que
mandaba cbover na Habana.
Porque o que é en Madrid ...
De teloneiros actuou a Mahavisbnu Orche tra. A Mahavishunu, de tanta sona alá meados os
setenta, é hoxe unha banda de
zombies artellada polo veterano
~cLaughlin. Uns zombies que,
~capaces de conectar co auditóno, recorren a trucos, efectismos e trapalladas (incluídos longos olas de bateria estilo Iron
Butterfly) nen sequer disimulado polo mi tici mo de opereta
que .de cando en vez, botan a
relucir. Xa nen vai con eles
Jean-Luc Ponty e. a i a guitarra,
re e a, McLaughlm está viúva e
de puro aborrida dedícase ao
onani mo que lle proporciona a
man do eu dono. Tan de retirada vai a Mabavishnu que non figuraba no programa-abano que o
Concello de Madrid ti vo a ben
damo na abafante noite das
ventas.
Al Jarreau é outra causa. Procedente do jazz duro e puro Jarrau móvese agora entre o reggae, o soul, a salsa e o jazz comercial e asi aconteceu a copulación público-intérprete que eu
botara en falta hai un par de
anos cando Dylan-Vallecas. B-ailamos,. boureamos, pedimos bises a eito e, mesmo abraiámonos
con riqueza tímbrico-xestual de
J ai:reau: cando facia de baixo, de
·
gmtarra, de páxaro.
Al Jarreau tamén vai de místico pero, ao contrário que a
McLaughlin e Santana fáiselle
perdoar cando 'o que domina é a
arte.
E unha especial mención para
duas mulleres do grupo de Jarreau: FeJicia Collins (guitarra) e
~ebra Dobkin (teclados), estrel~s ~~nha noite na que, · como
dm Os Resentidos", facia un
sol de carallo.
VICENTE ARAGÚAS

J á ternos de novo a Ruada. Damos-lhe a bem-vida com os nossos melhores cumprimentos.
Cando o 19 de Marzo deiX.Ou a
ant~na esse popular programa
mmto a botou de menos o humilde observador que isto escreve. Muito olho as noites dos
mércores e pasádeo bem. É um
programa que peta no orgulho
d?s galegos, e orgulho é o que
compre neste país.
~ caso de Ruada é paradigmatico na TVG, programas que
se consolidam e acadam· um
bom nivel de espectadores de
pronto desaparecem; é agora o
caso de Entre nós que queda fortemente reducido, e nom o trasladam para a tarde a competir, e
com vantage, como homónimo
da_ TVE. Será porque Gayoso
vai apressentar o Show dos
Luns, mas o resto da equipa do
Entre Nos funciona bem (agás
umha moza que tem aparecido ·
para o pesar do público). Programas de éxito como muitas
das séries contratadas forom cortadas sem prévio avisso. Canto
nom lhes havera gostado a cativos e nom cativos que o Benji
por ex. fara reposto nas tardes
de Agosto .
No apartado do CINE os nossos ~arabens ao competente e
entusiasta MIGUEL ANXO
FERNANDEZ, nomeado como
asessor
cinematográfico
na
TVG. Galiza no Cine vai recuperar: inda algo que queda, e botar videos galegos. Versóm Original vai seguer no seu alto nivel
de qüalidade e com muito boas
tradu~ns. Hai toda umha serie
d~ cine luso em perspectiva,
eme qu.e ha de ser ilm grande
des~obnmento
para muitos.
Creia-se o espácio tele-cinema
no que veremos filmes como:

AKELARRE,
UM HOME
A
CHAMADO , CA VALO,
BESTIA DO REINO, PEQUENO GRANDE HOME, ... já
nesta semana ternos OS DENTES DO DEMO de Nicholas
Ray, paga a pena ve-lo. Os videófilos, inda que as cintas vam
caras, nom malgastades nada:
~nde-vos a gravar da TVG, ennquecendo a vossa filmoteca.
Foi-se-nos de súpeto MAIS
ALA, que era um programa
cheio de frescura, e vem-nos
desde o além Manuel Rivas com
O Melhor, já falaremos ao albalo. D_e isse mesmo além, semelha vrr polo vertido A T ALAIA
CRIAK.CION, programa cultural dedicado a ele mesmo de
avangarda.
Foi-se-nos o bode do J.R.
mas seguemos a ter essas séries
boíssimas que son "OS PALLIS_ER~' e "t~nto" com isse perfeici<?msmo mglés que tanto engaiola.
Por fim desaparece "Galegos"; que curiosidade tinha por
s~ber canto pagava, isse Sr. que
tinha a pretensóm _d e facer entrevistas, para sair todas as semanas na pantalha; nom habia ser
pouco a teor do que desfacía.
Ef!contros continua, agora soe
ser Já com catro convidados o
cal ' é bom sempre que se saiba
esco~er ao personal. Pousa proporciona-nos "ledicias" como
ver no programa dedicado aos
orzamentos; com um mui bom
nivel nos convidados, que Srs
como Ceferino Diaz portavoz
económico de PSOE no parlamento, e Rafael Valcarce (nen
sequera falava galega) secretário
parlamentário do grupo popular,
er~ analfabetos no tema, e por
mais que olhei e remirei non vim diferencias entre eles: tenhem a mesma visóm do país ele Madrid-. Se os mandarom

os respeitivos grupos andamosclre bem aviados com 0 resto.
r,\ Trabe de Ouro continua, e stiv? ,bastante bem nas últimas
errnsons.
Um programinha que se bota
a menos _na nova programa9óm
e. que m01 bem poderia ser o inicial do día, é um dedicado ao
campo e ao mar. Que de-se o
tei:nP?• i:nas nom só nas cidades
p~cipais que iste é um país mui
diverso; que cultivos se podem
semear, que rendimentos dam
que seguros e ajudas hai par~
campo e mar, pre9os, coperativas, come~cializa9om . .. um pro~ama emmentemente prático e
d~ect?, faria muito pola moderruza90m do país e custaria muito
pouco.
Seguiremos a falar de novidades.
C.B.A.

ATVG
xa chegou
a Porto
Um dos fenómenos mais curiosos que lhe estam a ocorrer a
TVG é o da sua penetra~óm em
Portugal.
U ns dados. Para o além do
Minho o grau de audiencia acadado pola TVE é do orde do .50
per cento, segundo fontes portuguesas, cobrindo a prática totalidade do vecinho estado incluidas
as cidades de Porto e Lisboa.
Em programas do tipo "l-2-3" o
medre dos espectadores era f an- ·
tástico así como em muitos dos
programas para a gente nova e
nom poucas vezes a recep~óm
da TVE tem umha excelente
qüalidade nom superada pola
RTP. (O "1-2-3" rematarom facendo-o e séries como Verano
Azul e outras comprando-as).

Antecedentes
T_od~ ~ta?ura responde a umha

distnbuu;om do poder entre as
cla~ses sociais. As ditaduras (tiraruas) forom o caminho da chega~a. da democrácia na Antiga
Grecia. Nas democrácias ocidentais, hai procedimentos institucionalizados na mecánica do
poder como plan_s de estabiliza~óm, medidas econ6micas e or~am~~tai~ que o qu~ fam é, de
urn Jeito mtegrado redistribuir, _o
produto social e garantir tasas de
ganáncias determinadas. No capitalismo hai um regime de excep~om brutal q_ue é o fascismo.
O Salazarismo, ditadura contemporánea dos fascismos europeus, ·tinha umhas características
~ui peculiares, respondia aos
u:it~r~ses dos latifundários paras1~?s, e ao daqueles grupos
sociais que extraian os seus beneficios do império colonial de
um jeito bastante primitivo. Sa-

lazar' que se tinha por intelec~al e .q~e escreveu muito (le-lo
e alucmogeno), tinha um terror
t~rrível a todo o que fose moderrudade, conhecimentos culturais
nas massas e industrialismo· era
um "carca" no senso mais pleno
da palavra. A sua política só
pode ser entendida no marco int~acional
. contemporáneo.
Abado do fascismo; atemorizado
ante a república espanhola converte~-se no melhor ministro de
extenores de Franco na guerra.
fix:o a Portugal fundador d~
ONU e da OTAN; tivo nos USA
garante da sua existencia e
permanencia. Frente ao estado
f~anquis~ tivo sempre a tradic1<;>nal atitude lusa de receio (receu?s nc~m assumidos, tratados e
racionalizados; que levou moitas
vezes no país ".ecinho a comportamentos de leito psiquiátrico, e
que nesta hora de relacións pa!emalistas por parte do PSOE e
mcompetentes em Portugal da
talha de Soares, pode levar a
cousas graves. Como di Castelao, só som boas as rela9óns Estado espanhol-Portugal para o
segundo, se pasam, pola Galiza), reprimia a justa reclam.a9óm
de Oliven9a para nom enfadar a
Franco, ·e cando nos anos 60 a
ge~te de Elvas quixo pór um repetidor da TVE nom se atreveu
~ impedi-lo, e ao pouco estivo
mzado o país de povos com repe~~or~s da TVE; as versóns
ongmais e o analfabetismo fixerom o resto (1).
Aqui neste Estado o control
das ondas hertzianas foi e inda
segue send~ total, um pequeno
- ~x:: nom ha1 muito retirava a pohcia um repetidor privado, que
na costa do Sol permitia ver a
TV Gibraltarenha.
Mas esse mesmo fenómeno
dos repetidores privados, estam
estendendo a TVG em Portugal
chegou já ao Porto e num ano ~
médio ha estar em Lisboa. A
TVG nom está competiIÍdo com
a RTP, senóm que fai-no coma
TVE; segundo as minhas fontes
a emissora galega supom umh~
míngua significativa na audiéncia da espanhola ali onde chega,
a~adando as vezes níveis privile~iados de escuita. As gentes,
mda que chusca_s ao princípio,
afam-se desseguida ao que chamam "portugués-castelhanizado", e. entre o povo Luso, sabe- ·
se mais da nossa realidade, da
nossa ex:isténcia, desde o funcion?11:1ento ~a TV9, que o que inn
fertl.l magim poidera nunca cavi_lar. É toda umha sorpressa.
- Outro día falare-mos da RTP
que fai, onde chega, etc., etc.:
mas de momento seria muito
bom que a nossa emissora dedicase . algo mais de atem~óm a
esse llllportante público.

ªº

C.B.A.
(1) A maioria dos filmes emitidos
,na R .T .P. som de produ~om anglosax.o~a e a~ estarem subtitulados
alonJan a mmtos espectadores cara á
~e •.ª~ ser a lingua espanhola máis
mtehg1vel que a mglesa.
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tas para min só, de qué
valerian?. Se o mundo
f se un resume dos selva~s feítos desa besta que
~e char:na Pinochet, ~ue
valeiro 1menso enchena a
terra?
.
ouvide, ch1 1enos: . non
estadas soios e eu qu1xera
que nesta solidaridade d!J
mundo ceibe co?_ vosa 101ta xusta, as minas palabras sinxelas de hoxe, foran semente coma un anaco de pan quente que
rnantese o voso futuro.

,

lOll

PRIMEIRO FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINEMA DE
EXPRESSÁO IBERICA
Do 19 ao 27 de Setembro terá
lugar en Arcos de Valdez, vita
situadea no Norde de Portugal,
o 1° Festival Internacional de
Cinema de Expressáo Ibérica.
Haberá un concurso de filmes
aos que se presentan países
como Brasil, Arxentina, Portugal e España.
Pola parte galega proxectaranse a maiona dos filmes que
compoñen até agora a nasa filmografia, como "Mamasunción" á cabeza, e outros tan lonxanos como "O Pai de Migueliño" ou "Fendetestas".
Tamén intervirán conferenciantes galegos, inaugurándose un monumento a cultura
luso-galaica.

to
5• Partida. Brancas: Karpov
1 d4-Cf6 2.c4-g6 3.Cc3-d5 Ou-

travolta a defesa Gru~nfe~d.
4.Bf4 Apartánd<?-se da pr1me1ra
partida na que 1~gou 4.Cf3 4: .. B 7 5.e3-c5 Imitando o , t:1sc~er!6.d :c5-Da5 7.Tc1 O teorac~
Dr. Euwe opina que 7.~b3 e
mellor, ma~ . son subt1lezas
para especialistas... 7 .... -Ce4
8 c·d5-C:c3 9.Dd2-D:a2 Fischer
aindal 10.b :~31D:~2? Moi du~i
dosa (é temvel !iicer du1,1ha 109ada do camJ>eOn mund_1al que
e má). De feito na partid~ Petross1an-Fischer do torne10 de
candidatos do ano 1971,. en
Buenos Aires, o nordeamericano jogou 1O... Da5 e logo de
11 Bc4-Cd7 12.Ce2-Ce5 12.Ba2Tivo a oportunidade de igualar
0 jog_o con 13 ... D:cS, mas 1ogou
13... Bf5 e logo de 14.B:e5-B:e5
15.Cd4-D:c5 16.C:f5-g:f5 17.00;Da5 18.Dc2 ficou certamente
pior. 11 .R:d2-Cd7 12.Bb5-0-0
Logo de 12 ... a& 13.B:d7-B:d7
14.e4-Tc8 15.Be3 a vantage das
brancas é manifesta se9undo o
grande mestre soviético Jolmov 13.B:d7-B:d7 Non era bon
13.c6 por 13 ... CcS coa ameaza
14... Cl>3 e unha rápida abertura
do jogo que permitira o contraataq_ue Cias ne9ras. 14.e4-f5
15.e5 A poténc1a dos j?eóns
centrais e definitiva! 15 ... -e6
16.c4 Coma já dixer o mestre
internacional
guipuzcuano
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Francisco Gallego: no xadrez
como na vida a forza do proletariado é directamente proporcional a sua unidade. 16 ... -TfcB
17.c6-b:c6 18.d6-c5 O Kasparov
recuperou o peón mas o u d6"
do Karpov ficou-lle espetado
nos riles. Asin non lle quedará
mais remédio ... que dona-los ...
19.h4-h6 20 ..Ch3-a5 21.f3-a4
22.The1-a3 A dese.sperada!
23.Cf2-a2 24.Cd3-Ta3 E correcto o plan seguido até agora
polo Kasparov de botar para
adiante o peón de torre? A resposta pasa pola presentación
dunha alternativa. Mas unha
análise detida da posición no
movimento 20 revela gue a posición branca é vantajosa: por
unha banda o peón pasado de
ud6", por outra a posibilidade
de disputar a coluna ub" por
onde poderia vir unha contraofensiva negra, e, finalmente, o
poder consolidar a sua posición co traslado do cavalo ao
centro do tabuleiro donde poderá atacar o peón negro de
"c5". 25.Ta1-g5 Que o demo
me leve se a entendo! Mas que
facer? 26.h:g5-h:g5 27.B:g5-Rf7
28.Bf4-Tb8 29.Tec1-Bc6 A situación das pezas ne9ras a experimentar a mellona da morte
30.Tc3-Ta5 31.Tc2-Tba8 32.Cc1
E o campeón resinou-se: ian
ser já tres peóns de menos.
X. LARROSA VILA

A indiscutíbel dimensión histórica e popular da figura de Alfonso
Daniel
Rodríguez
Castelao
(1886-1950) non se corresponde
cun degrau axeitado de coñecimento e análise científica do seu
pensamento e da sua obra, nen
da incidéncia da sua actuación
no .nacionalismo galega da P,rime1ra metade do século XX, e 1so
mália a importáncia e diversidade
do seu labor. Por tal motivo, a
Consellaria de Cultura da Xunta
de Galiza, a Universidade de
Santiago de Compostela e a
Fundación Castelao convocan o
presente Congreso para que nel
se expoñán, d1scutan e difundan
os diferentes estudos até agora
feitos verbo de Castelao, encadrándoos no seu tempo históric~:i., e máis se propicien novas
v1e1ros de investigación.
As entidades convocantes coi. dan que esta é unha das mellares 9ontribucións que poden facer a comemoración do primeiro
centenário do nascimento de tan
alto fito da galeguiqade.
O Congreso sobre Castelao
terá lugar do luns 24 de Novem'bro o sábado 29 na Faculdade
de Xeografía e História da Universidade de Santiago, e segundo o programa detallado que se
comunicará oportunamente aso
Participantes.
t O Congreso estrutúrase en caro secc1ons temáticas que se
d~senvolverán mediante ponénc1a e comunicacións, ás que seguerá un debate. No acto de
!='Pertura pronunciará a lección
inaugural D. Ricardo Carballo

PROGRAMA:
Mércores, 24. 10.00 h. da noite.
Recepción no Parador de
Baiona das delegacións Bascas,
Catalana e Portuguesa
Exposición de esculturas de
M. Coia e C. Xestido. Mostra
das novidades editaríais galegas. Actuación de Carlos Emílio
con poemas musicados nas
tres línguas oficiais do Encontro. Cóctel.
Xoves, 25. 10.00 h. da maña.
ACTO INAUGURAL.
Farán uso da palabra os tres
Presidentes das respectivas
Asociacións.
11.00 h.
PONENCIAS
(LINGUA _ E
ME/OS DE COMUNICACION).
Ponentes: Andu Lertxundi e Je·
sús Etxezarraga.
Francesc Vallverdú, Xavier
Pericay e Ferran Toutain.
'
Pilar García Negro e Margarita Ledo Andión.
2.00 h.
Xantar no Parador.
4.00 h.
Reanudan-se as Ponéncias.
6.00 h.
Traslado ao Pazo de Castrelos.
7.30 h.
Recepción do limo. Alcalde
do Gonce/lo de Vigo no Pazo de
Castre/os. Cea en frio e actuacións musicais.

Vernes, 26. 10.00 h. da mafiá
Ponéncias. (AS RELACIONS XURTDICAS DO ESCRITOR). ·
Lei de Propriedade lntelctual.
J.M.ª Mendes de Mendizábal.
A fiscalidade e o escritor.
Guillem-Jordi Graells. Política
Institucional e Literatura. Francisco Rodríguez.
2.00 h.
Traslado a Salvaterra do
Miño. Xantar.
6.00 h.
Traslado a Mon9áo. ACTO DE
IRMANAMENTO COA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE ESCF/,ITORES E COA ASSOCIACAO DOS JORNAL/STAS E HOMENS DE LETRAS DO PORTO.
SábadQ, 27. 10.000 h. da maña.
PONENCIAS. (ESTADO ACTUAL DAS LITERATURAS BASCA, CATALANA E GALEGA.
Juan Mari Torrealdi.
lsidor Cónsul e_lgnasi Riera.
Carlos Paulino Martínez Pereiro
e Xosé M.ª Dobarro.
12.00 h.
CONCLUSIONS E DEBATE.
2.30 h.
Xantar no Parador.
5.00 h.
Conferéncia de Xavier Seoane. A PLASTICA ACTUAL ºGALEGA.
7.30 h.
Polo grupo brasileiro Arte livre porá en escena: AMAR,
VERBO INTRANSITIVO
9.00 h.
CEA no Parador.

Domingo, 28. 10.00 h. da maña.
Traslado a Santiago de Compostela.
1.00 h.
Rece12ción no pazo de Fonseca do Excelentísimo Sr. Presidente da Xunta de Galiza e demais personalidades. CLAUSURA.
2.30h.
Xantar aterecido 120/a presidéncia da Xunta de Galiza.

l·xeroglifico _
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-¿Qué lle pas~u ao Suso?
Solución do n. 0 anterior:
-Cuu soldado.
(Cuu sol dado)

TEMPORADA

1 9 -8 6

O ENFERMO l_MAXINARIO
DE

!actos
CONGRESO CASTELAO
24 ao 29 de Novembro do
1986

ENCONTRO DOS
ESCRITORES
BASCOS, CATALANS
EGALEGOS

Calero. As seccións son as seguintes:
l. Biografia e actuación P,OUtica. Ponente: D. Xosé Antonio
Durán.
11. ldeoloxía e ~ensamento.
Ponente: D. Xusto González Beramendi.
111. Obra artística e etnográfica. Ponente: Dª María Vitória
Carballo.
IV. Obra literária. Ponente: D.
Anxo Tarrío Vare.la.
Os interesados en present~r
unha comunicación deberán dinxirse á Secretaria do Congreso
comunicando o seu título antes
do dia 20 de Outubro de 1986.
Para facilitar a edición das actas, ponéncias é comunicacións
entregaranse, no momento da
sua exposición no Congreso,
mecanografiadas en follas DINA4 a dobre espacio e por unha
cara. As ponéncias terán unha
extensión máxima de 40 follas e
as comunicacións de 20. Os debates serán Qrat;>ados e1 xa qye
logo sucept1be1s de mclus1on
nas 'actas, de coidalo pertinente
a Comisióñ Organizadora.
.
As persoas que desexe.n participar no Congreso cumplimentarán a súa inscrición enviando o ·
boletin adxunto ou cumprimeritándoa na Secretaria até o dí? 1.º
de Novembro de 1986. Os dire1tos de inscrición son de 2.000
pta., agás para estudantes e profesores de calquer nivel da ~o
munidade Autónoma de Gahza,
para os que son de 1.000 pta.
SECRETARIA E CORRESPONDENCIA
·
Congreso Castelao
Fundación Castelao
R/ Santiago de Chil,ei. 13-2º F.
15706 CQMP.OSTELA

MOLIERE
DIRIXIDA POR: EDUARDO ALONSO
TRADUCCIÓN DE: MANOLO GUEDE

A NOITE VAi COMA
UN RIO
DE

ALVARO CUNQUEIRO
DIRIXIDA POR: XULIO LAGO

CONSELLERIA DE CULTURA E BENESTAR SOCIAL

