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ANO IX• 2~ D~ OUTUBRO •1986 - . 

A eleición de Barcelona como sede olímpica 
no 1992 apreséntase como triunfo da unidade 
de todos os "españoles". O acontecimento 
olímpico serve para afianzar unha operación 

Corcubión 

PERIODICO GALEGO SEMANAL 

-a do "V C~ntenário"__:· na que se mistura 
un reviva/-colonialista e se lle dá o espaldara
zo a. toda unha política de "hispanidade" que 
leva adiante o goberno e que p_erseguiu a 
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identificación Cataluña- Españá para diluir a 
identidade nacional cataíana. 

As protesta~ contra a candidatura ·foron to- . 
talmente -silenciadas. (Editorial e Páx. · 15) 

Nun .concurso en Porítedeume 
-

E rana queima dunha " 

Nova querella contra o 
alcalde de Pontevedra 
............................. (páx. 4) 
Prórroga de dous anos 
para a lei . de arredena
mentos rústicos 
............................. (páx. 5)· 
Presións sobre "lnter- · 
viu" para non sacará luz 

Presenta un poema ·. de 
bandeira (páx. 3) 

N vedades na prensa 
diária 
Un novo periódico confirma xa a swa 

Lorca e recibe o prémio 
as reportaxes sobre os 
GAL .................... (páx. 6) -

(páx. 17) 

Reik~avik: o princípio .do_ 
fin da disuasión nuclear 

~~~~~-~;¡~ig:~~~f:i~~~ · Semblanza_· de -.García. 
vacuno ............. (páx. 10) L. · _ -- -- · · 
Galiza a última comuni"' ore' 'ª ·-·por E n t 
dáde en médicos, turis- .- , . ·_ · . , r es o . 
mo e teléfonos por habi- _ - - · 
tante ................. (páx. 11 ) Guerra d. a· Cal . , apanc1on (páx. 9) - . . - : .............• (páx. 18 e 19) 

FOTóGRAFOS DE S8S PAISES PRESENTES NA FOTOBIENAL CO~~NTAN ·AS SUAS IMPRESIÓNS DE VIGO (páx. 1 ~ e 13) . 
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A elei.ción de Barcelona como sede 
dos Xogos Olímpicos de 1992 ten 

·tres vertentes a analisar. A primeira 
a propagandística: · 

Apresentanse e.orno o triun,fo ·da 
unidade entre todos os "españo
les". Esta queréneia comun {qué 
non foi tal, ainda que parecese asi 
ao afogar a tqda voz discrepante.) 
seria o elemento de máis peso que 
inclinaria ff balanza do COI a fávor , 
de España .. Pois esa é oútra das ca
racte.rísticas qa~ van ter estes xo
gos. Serán os xogos da Hispanida
de, con todo o ·que isto leva da fal
so, de acientífico, retrógado e humi
llante para os povos sometidos, en 

cantinela deN··' º que podemos · 10-· 
grar todos xuntos"· é a primeira ar
gola. · · 

1 A ligazón do . "Desco'brimento" e 
directa até o ponto de imbricar a Ex
po~ición hispalense coa Olimpiada. 
lanzando propagan,disticamente os 
dous próxectos ao mesmo tempo. 

·trona is (das que nun~a saen en bal
·de) para apoiar lm proxecto necesá
rio · (para eles) _ ideoloxicamente, 
peró tainén, e sobre todo; estrutu
ral mente . . As Olimpiadas son o re
mate do "Plan Porcioles" {antigo al
calde barcelonés) de ' facer . un ha 
gran área metropolitana. Estas reali- · 
zacións, calificadas anos atrás como 
especulativas, contestadas hoxe por 
urbani$tas e sociólogos, van con
centrar as duas. terceiras· partes da 
povoación catalana na "gran Barce
lona". Os equipamentos criados 
·irán parar aos bairros residenciais, 
mentres as zonas populares segui
rán ágardando a mellara das condi
cións de vida. · 
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pez Témez, Xoán M. Carreira, Antón Ferná d · 

. particular para as nacións índias: 

Outros dos aspectos a ter en can
ta é o económico. Os investimentos 

- · finanéeiros previstos tanto para a 
sede olímpica como para a feiral po
den converter~e nun auténtico las-

. tre histórico 'pa'ra o futuro. Sectores 
sociais marxinados van ollar .como ~ 

, nos orzame·nt@s se disminue a inda 
. máis o diñeiro asignado, indo parar 
este aos . capítulos de deportes ou 

· ,Xosé Lodelro, Manuel Miragaia, Fernando M ~.r2• 
•nova, Xesus Torres, A. Lourelro.,Paco Arr izad~ s' :
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qu~1ro_. Antón Mascato, X1co Peña, X.M. Estévei 
Fre1xe1ro, Manuel Luelro Rey, Anselmo López c 
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rreira, He~nán Na~al, A. Corder'?,9--upe Ces, Franci:; 
co Ant. V1dal, Xav1er Seoane, Ricardo Rivera. 
. Fotografia : Xurxo S. Lobato, Tino Viz. Chus Gar

c1a , Mancho Rama, X. Marra, X. M. Albán, E. Rei-
móndez, Che, X . M. Fontán, X.L. Diaz, Nelson Gó
mez, Monch? lglésias, Alexandra Diaz, Delmi Alva -

0 rez, Xosé Luis Suérez Canal, Manuel Sendón 
Ilustración: Xosé Lo is, Pepe Carreiro, Cali · Calro 

• 
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En 1492 non só se empezou a co
. Ionización de América, senón que, 
tamén, Sff impuxo a unidade do Es-

. tado español polos Reis Católicos. 
Este argumento que até de agora só 
saiu á luz en contadas ocasións,·vai 
ter un peso fundamental á h~ra da 

· propaganda subliminal do que a 

de realizacióñs urbanísticas, nunhas 
realizacións de , alto stading que só 
van criar unhs postas de traballo 
temppré;lis. 

Estas olimpiadas de 1992 . son os 
xogqs do capital catal_ano-éspañol. 
_Foi ·el o máximo impulsor, co a1;1tigo 
dirixente empresarial Ferrer ·Salat á 
cabeza, pondo cartos das arcas pa-

Todas · estes aspectos negativos, 
postas de manifesto polos naciona
listas de' esquerda nunha campaña 
-totalmente silenciada, non van ser 
de seguro obstáct:Jlo para que este 
movimento aproveite o evento pára 
dar a coñecer ao mundo a realidade 
nacional catalana. 
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1 cartas 
. A XERARDO RODRIGUEZ 

Vale! De acorde!. Recoñezo e 
aplaudo como do pouco . benefi
cioso para o país ferto pala actu.al 
Xunta, a criación dos meios pú

. brices da Rádio e da TV (facer es-
tradas de sete metros de ancho, 
peir:aos xeitosos ou inaugurar 
pantanus ;-:-perdón, Feiras-, xa 
ven do tempo dos tecnócratas). 
Mais·, daí a que teñamos que dar
lle as grácias ou brindar venera-

·ción e pleitesía ao labor do Con
selieiro da Presídéncia, · Sr. Ba
rreiro (páx. 2, Especial "Trescen
tos" de ANT), var un grande trei-
to. · 

Eu a~radeceríallo, a toda a in
numeraber ringleira de mulleres 
e homes, desde o Sobreira até o 
Enríquez, pasando pola Castro e 
chegando ao Danrel. e moitos 
máis (manidos, gramados e miti-

. ficados" nos últimos tempos pe
las altas instáncias, pero ·no fon
do, olímpicamente vituperados), 
que por xeracións viñeron adu- ., 
bando e semiando o barbeito te
rreno que lles tocou en _herdo, · 
para que cóntemporaneamente, 
alguén tivese a cucaría de facer
se espello de bascos e catalán~ 
(combatendo, de paso, o contra
tempo d~ carecer de control so
bre a caixa boba da "villa y cua
dra"). Ademais1.a favor daqueles 
e das anónimas moitedumes (?) 

- que non hai t:mha .dúcia de anos 
arriscaban o pefoxo por .reivi·ndi
caren fei.tos hoxe, ao fin, tán asu
midos, xoga o factor de que en
dexamais pola.. sua encomenda 
fOron subvencionados con "mé
dio · kilo" · mensual procedente 

· dos petos públicos, nen contaron 
con· subordinados pelotas $'.fis
postos a praticar o panexirismo 
impune, a apoloxia barata ou a 
ba1xada de pantalóns, á mrnrma 
oportunidade (mesma páx., mes
.me nº de ·ANT), senón que tive-
ron que aturar, no mellor dos ca
sos, o alcume de-"exóticos utópi"' 
cos". : 

Asi pois, Sr.. X. Rodríguez, e 
cos meus respeitosos cumpri
mentos, lémorolle que fican aín
da moitas grácias abrigadas que 
dar e múltiples débedas que sal
dar, antes de facelo cun Cargo
Funcionário-B.urócrata Público, 
que está xenerosamente auto-re
munerado (so pretexto de cum
prir correctamente- coa sua mi-

. sión), e 'que, ben é. certo, non teR 
a culpa de raiolar máis ou menos 
escintilante, f'.'10 mouro . firma
mento das egréxias, ilustradas e 
preclaras mentes que lle fan 
compaña e competéncia · tan fa-

. vorabel, no Consello do coitado 
".tixeiriñas". 

· -Xa por último, deixar constá_n:
. era de que er90 modosamente a 
miña voz, encrrrado pola circuns.: 
táncia de non ser a primeira nen 
a terceira veL: que . asisto impasí
bel ao paso por diante do me.u 
naris, da santa compaña dos 
ete.rnafnente agradecidos, nómi
na_ en man e berrando aos catro 

ventes: "te es muy buen·o; te 
hizo mucho por los gallegos", 
fóra das horas de traballo e da vi
xiláncia do ILGA, ·e coa "spec
trum persoal" de por no seu sítio 
os . pronomes e os verbos com
postos, cortocircuitada ou sen pi-
las. · · 

X.B.B. (Compostela) 

RUADA 

No número 300 de A NOSA TE
RRA, na secdón de Guieiro ·Cul
tural (televisión), o Señor C.B.A. _ 
felicítase _ da reapa·ri.ción na TVG 
do programa "Ruada", dirjxido e . 
presentado pór Xosé Luís Blanco 
(que é ao mesmo tempo o Direc
tor Xeral da devandita Televi
sión, segundo _se pode ler nun ar
tigo que asina el mesmo no cita
do número .de ANT). ,. · 

Non sei se o crítico calibra a 
calidade dos pro9ramas televis~
vos en función · directa ao folclo-. 
rismo máis ridiculizante que con-

·teñen; ou pala contra, valora a 
humillación que se fai das nosas 
xentes; ou arnda máis, 1.l e pare
cen afortunadas as proliferacións 
de frases máis ou menos "paila
nas'' das que fai uso' de cot!o o 
presentador (director). · . 

No'n me estraña que Xosé Luís 
Blanco soñase, no seu "exílio" 
catalán -tantas veces citado en 
todos os seus -programas- con 
poder dispor (ao seu xeito) dun
ha televisión coma esta -que 11~ 
pon n.a mari os seus xoguetes 
preferidos, léase tocar o bombo 
ou dirixir bandas de múseca- na 
que todos os gaíegos (e parte 
dos portugueses, segundo 
C.B.A.) "non nos podem~s ver tal 
corri0 . somos, serión como no.s 
ve Xosé Luís Blanco" .. Evidente
mente en "Ruada'' vemos o xogb 
que está dando TVG, en total 
consonáncia cos interesés da ·di,, . 
re ita gover::nante (leste' país,· pon
do ··en prática todas as . tácticas 
populis.tas, chabacan~s .e ram
plonas (paradi9máticas das ofer- _ 
tas a que nos tiñan acost1:.1mados 
"outras"· televisións), tales como 
a proliferación de "enxebrlsmós" 
idiomáticos utilizando a nosa lín
gua dun xéito vergoñante, o des

-_ précio polo. "pavo chan" ao que 
. se . lle permite participar .nunt:ia 

paródia de concursos, con secre
tária erótica (?.) .incluída (seguin- · 
do o mellor estilo, machista, do 
"Un, Dos, Tres, ... ~'), o posiciona
mento político nal9uns temas 
conflitivos (aprobacion dos apar
cadei ros de Lugo), ou a falta de 
·respeito cara aqueles invitados 
que· non gozan da sua simP,atía, 
saídas de ton·o inexplicabeis, 

.etG.; tpdó iso djrixido ·a fomentar 
e perpetuar os tópicos encamiña

' dos a tacemos ver, quizá sibilina
ménte, a inferioridade de todo o 
galego. 

·Para rematar, aínda resulta 
máis surprendent(;3 que C.B.A. . 
poda facer" crítica televisiva nese 
semar:iário,' a menos que A 
NOSA TERRA queira converterse 

· nun periódico con "moito rosmi-
llo e moito aquel" . · 

TOUROS NA CORUÑA 

A.M.R. 
(Vigo) 

Neste intre findo a ler ne xornal 
"La Región" un artigo que me 
deixou abraiada. Parece ser que 
o señor das viaxes á Alcarria, Ca
milo José Cela, pediu para A Co
ruña (.ao receber o nomeamento 
de sócio honorario da Peña tauri
na ·da devandita cidade) un ha 
praza de tauros. Segundo el, si
nalo aqui as s.uas próprias ver
bas : "Coruña sera mas culta 
cuando · recupwe la plaza de to
ros y la fiesta nacional". 

Eu quero deixar aquí a miña 
máis firme protesta, xa que 
como ~alega, co'nsidero que esta 
"festa' é totalmente allea á nasa 

_cultura e como espectáculo total
mente bárbaro, brutal e ridículo. 

CONSUELO V.MOVILLA. 
Fritzlar (Alemánia) 

RETRUQUE A l.J.M. 

Nel · númberu 3.00 de ANT apae
cía una carta ,' firmada por l.J .M . 
de Ribadeo onde facía delles ma
tizaciones a un,artículu de LI. M ª. 
Xirinacs. Nella dex.aba entever 
ente otres coses ciertes. duldes 
sobre qu' Asturies fuere nación y 
que'I bable o asturianu f uere un 
idiotna. 

En primer llugar, l.J.M. nun ye 
naide pa permitise duldar de 
qu'Asturies seya una nación, prú
yemos recorda-y que cuandu Ga
licia nin tan siquier seya una na
ción, prúyemos · recorda-y que 
cuandu Galicia nin tan siquier 

. eS'istía políticamente falando, As
turies ya taba formada comu 
tala, con un Estáu propiu y fun
cionando comu una nacióri inde
pendiente, la primera na hestoria 
de la Península. - . 

Segu·ndu, el bable o asturianu 
tien diferencies llingüístiques 
comu cualaquier otra llingua (in
cluíu'I gallegu), pero · eso nun 
quier_:dicir que nun seya .un idio
ma, fairíasemo.s ·perllargc;> pone
se agora a esclarrar el porqué lo 
yé, encamentamos .al siño·r l.J.M. 
que primeru se documente y 
dempués fale. 

Terceru, Asturies nun "usur
pó" ná a naide; somos coscien
tes de que .la fastera más ociden
tal .del nuesu país tien unes per
grandes influencies gallegues y 
que deberán. ser los propios ·indi"
viduos d'aquel'les tierres los que 
decidan sobre esta custión.-Com
prendemos perféut~m:iente'I pro
blema,...puestu qu'equí tamién lo 
sofrimos, ·faer alcordanza por 
exeni.plu de.Llaciana, Babia, Ose
ya de Sayambre, etc. qu'anque 
alministrativamente tean ·dientru 
Lleón, !lingüística, cultural y hes
tórica,mente'· son tierres asturia
nes. 

Y cuartu., Asturies foi · la que 

más resistencia ufiertó a los ro
manos y a las árabes, produxé
ronse también !levantamientos 
de calter independentista escon
tra Castiella , cuandu la invasión 
francesa de 1808 la Xunta Xene
ral d'Asturies declaróse soberana 
y organizó l'exércitu asturianu 
que llogró echar a los franceses 
tres años enantes que nel restu 
l'Estáu; yá cóñtemporániamente 
nun hai más que faer alco rdanza 
de la Revo lución d'Ochobre del 
34, cabera-vegada que fuimos en 
ciertu mou independientes, de la 
resistencia durante la guerra del 
36 y posteriormente los maquis 
o fugaos que funcionaben comu 
una guerri lla nos montes o les 
primeres fuel~ues del franqu is
mu protagon rzaes polos m ine
ros, y podríemos segu ir con más 
exemplos. ¿Si esto nun ye res is-

. tir, yá me drrá que ye?. 
La solidaridá entama po i res

petu mútuu, los nacional rstes as
turianos siempre sofitamos les 
revindicaciones de llibertá pa la 
Nación Galega, por ello paezmos 
que pal labres comu les de l.J .M . 
son desacertaes de toes toes y 
tán fuera de !lugar. 

X unta d' Aut odefensa 
Nacional Asturiana. 

(X.A.N.A.) 

A OBRIGA DE INFORMAR 
Nas páxinas cent rais do número 
trescentos de A NOSA TERRA, 
Francisco Pillado Rivadulla fíxo
nos o galano dun traballo intere
santísimo titulado "Conversións 
e reconversións de Luis Maure 
Mariño". Para min, como coido 
gue para calquera, f_oi unha re~a 
lra atopar nesta revista un artigo 
tan ilustrativo, verdadeiramente 
esclarecedor. Un traballo que 
non ten desperdicio; unha lectu 
ra alporizante e asemade gratifi 
cante, segundo ·como se mire, 
que deixa a un con fame, con 
gana de máis. A min sóubome a 
pouco, xa digo, e guedei á espe
ra do seguinte capitulo ou do se
guinte retrato, que retrato ben 
que foi aquel, e mais de corpo 
enteiro. Agardei xa que logo cun 
novo interés a revista, e velaí que 
cando ·chegou ... o meu gozo eñ 
un pozo: o número trescentos un · 
de A NOSA TERRA non trae nada 
daquilo que esperaba. 

Non podo crer, ninguén pode
rá crer, ~ue Pillado-Rivadulla non 
teña márs que dicir. Poi a .contra, 
de sobra sabemos todos o morto 
que pode contarnos este ex-di-

. rector da "Voi. de Galicia", un 
home que viviu, profesional e 
persoalmente, as andainas !odas 
da tr:ansición política mergullan
do decote na súa circunstancia, 
sendo abaneado pelas paixóns 
duns e doutros antes do parto, 
no parto, e·despois do parto des
ta disque ' democracia na que 
irnos vivindo agora. Eu abpfé 
penséi, cando ·1in e relín a bre~e 
semblanza de · Maure- Mariño, 
que aquilo era o enceto dunha 

J 
xeira de artigas nos que o ex-di
recto.r da " Voz" iría lembrando á 
xente, xentiña e x entalla, coa que 
por ben ou por m al tivo el que 
t ratar no seu difícil labor xorna
lístico. Mais, á-ver agora que non 
ha i continuidade, síntome desen
cantado, mesmo defraudado, te· 
mendo xa qu e aquilo non fose 
máis ca unha revelación fuxidía, 
soamente a col aboración extra 
para un número extra de A 
NOSA TERRA. E iso non, non se 
pode consentir. Francisco Pillado 
Rivadu lla ten ~ara a nós todos 
unh~ abriga morar: a de nos in
formar dos fe itos acontecidos; a 
de darnos a sabe r o que el ten 
visto da v ida galega desde o seu 
outeiro de priv ilixiada observa
ción ; a de com unicarnos as súas 
experiencias e mailos seus senti
res. Ledos ou margurentos que 
teñan sido, antes, durante e des
po is de desempeña-lo cargo de 
di rector do principal xornal ~o 
noso país. E asemade das cir
cunsta ncias en que deixou de 
selo, que de seguro han ter !a
mén o seu miolo. Eis un deber in
deludible, unha verdadeira débe
da, a que ten este home cos seus 
paisa nos e coa súa terra. 

Isaac Díaz Pardo tense doído 
con razón de que ignoramC?s aí~
da máis a nasa recente hrstona 
do que a da ldade Media. Canta 
máis claridade haxa o noso arre
dor mella r andaremos. Todos 
cara adiante, como cómpre fa~er. 
Velaí por que resulta unh~ obrrga 
patrótica que Pillado Rrvadulla 
escriba unhas posibles "Memo
rias dun xornal ista". Outramen
te, que sexa o seu filio, Pill?do 
Mayor, quen escriba ~~ posible 
"Parolando co meu pa1 , que ta
mén. Explícame: Acabo de ler 
hai pouco un libro excelente, 
"Conversas en Compostela _con 
Carballo Calero" onde Francisco 
Pillado Mayor e Miguel Anxo _Fer· 
nán-Vello souberon munxr-l as 
mentes do profesor Carb~llo 
para tirar das súas fa las un 1 ~· 
portantísimo documento te~t!
inonial, no que a máis d_os m~rr· 
tos literarios resalta mor . d~- ~'· o 
seu inestimable valor h rs~onco. 
Pois coa mesma habelencra c?n 
que se logrou este libro, podena· 
se acadar asemade outro n~n 
menos valioso, munxindo a ~rto 
0 filio nas lembranzas . do par, e 
remexendo a fondo nos ~~us P~~ 
peis. lso, no caso de que o _vet e 
rano xornalista lle coste pdoner~r 
O, choio se cadra cauta 0 P 

, - dar en uns repáros que ve~_en de 
malentendidos impedimentos 
carácter moral. . ue 

Pero cómpre ter.e_n canta ~b~ 
perante a obri~a socra_I, non d da
ter peso ningun a delrca~eza · 
quelas epidermis que pdidanu~n 
sultar magoadas. E ~a da iodo . 
cangue co. seu, . despors e em 
Eu atrévome xa que ~ogo ª110 a 
prazar ós Pillado,s, par ºE f~edo, 
que poñan man o labor. q 

- quedamos, á espera. . 
• MANUEL RIVEIRO LOUREIRO 
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Corcubión -- -

Extrana acusación 
pola queima dunha bandeira 
~ un caso típico de ·novela policíaca, con 
ingredientes suf}cientes para. facel~ 
atractiva. Desenrolase nunha v1la man
ñeira con fortes tensións políticas: ago
ra manda a. esquerda nacionalista pero 
noutro tempo os elementos máis reac-

cionarios campaban polos seus respei
tos. Hai intrigas, ódios e problemas de 
contrabando. O relato empézase cando 
son detidos hes xóvenes acusados de 
queimar unha bandeira española· o. dia 

· das festas. 

·Casa do Concéllo. A der.eita Rafael Mozo, Alcalde de Corcubión, móstrase estranado por este "affaire" . Critica que a u Guardia Civil" non pregunta~e no Axuntamento se sabian algo da 
bandeira. -

Vi la de Corcubión. O povo está se estaban connosco no Bar Si-
en festas. Na praza maior, Pra- rena á hora que din. Estába-
za de Castelao, os carriños mos alí toda a panda. Aquí hai 
eléctricos móvense ao son algo raro". 
dunha canción dos Chungui- Estas declaracións de máis 
tos. Nas carteleiras do cine dunha dúcia de pérsoas afir-
anúnciase a película " El Cri- mando que a esa hora os tres 
men de Cuenca" mentres o encausados se encontraban no 
grupo de gaitas "O Carballo" bar foron feitas logo ás autori-
entona unha alborada. Nunha dades pertinentes. 
travesia pódese ver un capote Mentres tanto empezáronse 
de Guarda Civil pendurado a a coñecer máis detalles. 
airear nunha fiestra . Todo pare- A Garda Civil, segundo as di-
ce normal despois de sete días lixéncias, interouse da queima 
de festa. da bandeira por unha chamada 

Pero, sixilosamente, a Garda anónima feita ás 2,30 horas do 
Civil anda traballando. Diríxise dia 26. A comunicante, pela 
á Avenida da Vila, número voz, era unha muller. Traslada-
dous, e interroga a unha fami - dos logo ao lugar dos feitos, a 
lía : aos "Pachis" . Son as pri - carón da casa consistorial, pu-
meiras " pesquisas". deron comprobar como dos 

O sábado os "nerios" des- mastros faltaba a bandeir.a es-
cansan. Xa o dicia o programa pañola e colgaba un cordon 
das festas: "sabado 27, des- blanco; e miraron por detrás 
cansoooo". A vila e os seus ha- do axuntamento e viron a cinza 
bitantes parece que durmen que ao recoller puderon com-
sobre un mar prácido no que probar que era de trapo roxo e 
se arralan os barcos. Até o ase- amarelo. Ademais, tan constar 
rradeiro parou ese dia o seu re- que polas imediacións non ha-
chiar. Ninguén pensa que pode bía ninguén. 
ser a ca lma que precede á tem- Un grupo de militantes. do 
pestade. Os habitantes, case BNG que talan acaloradamente 
todos, adormecen confiados. na Praza Castelao non enten-

De súpeto as cousas empe- den como nun dia de festa ás 
zan a cambiar. Miro, Xan, Car- 2,30 non ia andar ninguén por 
los e Paco, tres xóvenes nacio- unha rua tan transitada como é 
nalistas, dous deles militantes a do Concello. "lmposíbel", din 
do BNG, son detidos pola Gar-· uns e ciutros, alporizados. 

· da Civil baixo a acusación de As notícias segueri chegando 

ñola· e marchaban con ela para 
detrás do axuntamento. Decla
raba recoñecelos e dá o nome 
de Miro, Xan Carlos_ e Paco, cos 
dos seus respectivos pais. Ta
mén di que viu como lle pren
dian lume á bandeira por de
trás da casa do Concello. ' 

A xente fala nos corros da 
praza e discutes~ desde a·fies
tra dos "Pachins" se pode ver 
a que pasa detrás da casa do 
concello . Ao final case todos 
concluen que non. 

Tamén constan as declara
cións da irmá de Xosé, que 
afirma que foi o seu· irmán 
quen a chamou para que. mira
se como estaban abastando a 
bandeira. Atestigua que lego 
baixaron e viron á Guarda Civil 
e que ainda collerori pedazos 
da bandeira que non esta·ban 
ben queimados. · 

Agora a xente discute sobre 
esta declaración, dalle voltas e 
máis voltas. Pergúntanse como 
coincide perfectamente ·a hora 
da chamada e as duas declara
cións; pero o que non dan en
tendido é ''como se a Guarda 
Civil non viu a ninguen polo 
arredor e eles baixaron ' e viron 
á Guarda Civil e como por de
trás estaban queim.ando a· ban
deira, como é ql:Je a Guarda Ci
vil non viu aos testigos nen aos 
pirómanos. Tamén sei interro
gan por ·que non falaron da
quelas coa Guarda -Civil e de
-nuciaron xa aos culpábeis. 

quéimar unha barideira espa- á Praza Maior onde cada vez se 
ñola. Pertenecen a tres grandes congrega máis xente que bus- ' 
famílias da vila. O povo desper- ca as raiolas do sol do outono 
ta do seu letargo. · despois de despegar unha né- Máis testemuñas 

A xente na praza maior em- boa que p~recia encher todo 
peza a comentar;· Fai conxetu- ainda máis de mistério. 
ras e coménzase a saber deta- Só'ubose asi qu'e a Guarda 
lles da acusación. · Civil aonde· primeiro se dirixiu 

. Unha néboa 
envolve o caso 
Os primeiros surprendidos son 
un grupo de·xóvenes que están 
n.a terraza dunha cafetería, na 
cima da praza. 

- -'~lmposíbel, eles non pude
ron ser", di un con tono enfa
dado. 

"Claro que non, como ian' ser 

foi á casa dos "Pachins" . per
guntar pola suposta queima da 
bandeira. 

Ali Xosé Femández Camaño 
afirma sen rodeos xa desde un 
primeiro momento, segundo 
consta na declaración, que es
taba na fiestra mirando como 
pas:eaba a xente -pola rua e que 
nun momento no que non ha
bia .ninguén viu como tres xó
venes collian a bandeira espa-

Xunto aos táxis bornes e mulle- . 
res xa de idade tamén talan 
·con pªixón. _ -

-"E intolerábel que os "Pa- · 
chins" fixesen iso. Denunciar' a 
uns que viven porta con porta 
con eles..: Eu son de dereitas e 
español pero iso nunca o taria. 
Diríallo aos seus pais ou o que 
fose, pero nunca denunciar a 
uns viciños e menos . estando 
un na mili", di o de-máis idade. 

-"Non habérá algo detrás 
d~sa denúncia?" pergúntase o 
out ro. 

Un matrimonio afirma ou- "saída da misa o número au-
virslle dicer a Xosé odia 24 que menta: Vóltase a formar corri-
"a bandeira esa vai.traer cola". llo. Nun deles coméntase como 

No -fondo da . praza .tamén .- "mentres a Guarda Civil estaba 
conversaban un has mulleres toda pendente dos "Pachins", 

· que parecen viver unha situa- . en Brens atracou un barco e 
ción acomodada. "Hai un descarregou contrabando en 
home que · andou por aqüi os dous tráilers". 
dias da festa que nie dá moi 
má espiña. Tiña pinta de pobre 
das portas, p~ro non · o era e 

, manexaba cartas. A miña ten
da veu pedirme se tiña unha te
souras", está a dicer unha se
ñora con pel9 cano. 

"Tamén veu a miña tenda co 
mesmo conto", di outra das 
mulleres. "Teño ouvido dicer 
que era de. Vilagarcia", replica 
unha terceira. 
Mentres tanto, xúnto aos carri
ños eléctricos formouse outro 
corro. O dono da atracción fes
teira, Roxélio Matete, explica 
como o dia 24 pela mañanciña 
vi.u como un home queria d~s
colgar as bandeiras. "Berreille 
que era o que andaba tacendo, 
se lle molestaban ou que pasa
ba. Encarouse a tnin e lego 
cunha tesoura intentou cortar
me o cabo da toma eléctrica." 

-E o meiodia e a xente vai 
marchando ás suas casas para 
"roer os ósos que ainda que
dan das festas". 

. · Pela tarde fórmase unha .pro
cesión · contínua de xente, de 
esquerdas e de dereitas, que 
pªsan :polq depósito municipal 
a visitar aos- encadeados. Eles 
negan unha e outra vez que ti
vesen algo a ver .co asunto, re
mítense a xente que estaba con 

. eles no -bar. 
As visitas á cadea seguen. 

Teñen que pasar por xunto da 
casa · dos "Pachins", polo que 
estes peden protección -a Gatda 
Civil afirmando que teñen 
medo. Pala noite numerosos 
efectivos da Benemérita vixian 
a casa. Tamén hai quen desde 
outras ventanas e e de mnda 
poi a vil a está atenta "non. sexa 
que lle vaian facer algo aos ra
paces". · 

O domingo a xente continuª · 
acercándose até o depósito. A 

Desenlace 
Xosé Fernández Caamaño, -
condenado várias veces por 
contrabandista, é· quen leva as 
culpas destes feitos . 
· Un responsábel do Consello 

Comarcal do BNG afirmou que 
"isto é unha montaxe dos Pa
chins· enfrentados ao Concello 
·e particularmente ao Alcalde" . 

Todo ' empezaria segundo-
_esta organización, cando o 
Axuntamento requeriu a Xosé 
Fernández para que presenta
sen a solicitude de abertura 
dun depósito de aceites para 
·autos que acabab~n de é!brir e 
para o .que tiña a correspon
dente licéncia de actividades 
molestas. Cando lle foi entre
gado o requerimento polo car
teiro, .segundo -consta na de
núncia feita, "Xosé Fernández 
Caamaño afirmou que habia 
limpar o cu con ela e mandarlla 
ao Alcálde". Aos poucos dia·s 
apareceu,· efectivamente, toda 
untada de.merda metida no bu
zón das suxeréncias. -

Lago . vi'rian máis enfrer:ita
mentos ao negarse a pagar a 
água e o imposto por.recollida 
do lixo, a ameazas a traballado-
res municipais. -

O BNG afi.rma que "esta é 
unha clara acción para ·des
prestixiarnos cara as próximas · 
eleicións municipais. Os Pa
chins son os ·principais induto
res p·or ódios e por outras cou
sas; pero tamén pode haber 
máis xente detrás". 

Agora, Miro, Xan Carlos e 
Paco, están -en !iberdade baixo 
unha fianza de 750.000 pesetas. 
Algun dia pode saberse a ver
dade. De. mom~nto persiste o 
suspense. A. EYRE .. 
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Afirman ·gue o sistema' da financiación 
QOde traer graves ·Qroblemas J~ara a autonofnia 

A Xunta podia ·pro.mover .· 
. a refornía éló estatuto· 

A Xunta estaria disposta a 
promover a Reforma -do Es
·tatuto de Autonomia, ten
dente a lograr unha financia
ción por cupos, segundo 
anunciou o Vice-presidente 
Barreiro Rivas. 

Esta posíbel decisión dé-
. bese ao recorte presupues-
.' tário anu.nciado polo._Gober

no Central, pois dos 51.000 
millóns de financiación au
tonómica-adicional prevista, . 
cerca da metade irán a parar 
ás ar_cas da Genera litar cata
lana. Levaríanse tamén máis 

. de mil millóns a comunida
.de autónomica de Valéncia 
(8.152),-Madrid (6.197,4), An-. 
dalucia (3.21816), · Castilla
Mancha (2.027,8) Astúrias · 
(1 .695,2) e Canárias 
(1 .223;9). Galiza só receberá 
14 (catorce millóns). Se a re
dución resulta irreversíbel 
intentaríase unha reforma 
estatutária. - -
· O Goberno galega a"firma 
que /1 a situación pode ter 
efeitos ge extrema gravida
de para o futuro, a médio 
prazo/ do proceso autonómi-
co'1. · 

)Cosé Luis Barreiro Rivas . . -
Para resolver o problema 

que signiflcaria , o · recorte 
presupostário ·a Xunta emiti
rá débeda pública p·ara ase
gurar 11 a · completa presta
ción de ·servíeios". 

A Xunta anúncia que non · 
quer romper o . pr..oceso de 

. negociación con Madrid, 
pero ao mesmo tempo acla
ra que adoitará medidas 
como restrinxir os recursos 
de · Cooperación Municipal. 
Proaucirías.e · as1 un conflito, 

que, a inda· que non se anún
cie, se entabuaria entre os 
concellos gobernados polo 
PSOE e · póla esquerda, e os 

. · gobernados.- por Coalición 
, · Popular. Esta seria unha for- · 

ma de .Presión que poderia 
· levar a unh,as negociacións· 

definitivas. . 
Negóciacións que van em

-pezar a entabuar Xosé Luís 
Barreiro én vistas de que Al-

. bor se · conforma con meras 
promesas de Fe'lipe Gonzá
lez e sai. cantando as exce- -
iéncias do Presidente do Go~ 

· berno, .e Xosé Antón Orza 
non parece ter moito peso 
nas negociacións. · Estas 
ameazas.forman parte da es
tratéxia de Barreiro, pois coa 

· actual situación parlamenta
ria é moi difícil que a refor-
ma saia adiante. -

A capacidade real da auto
nomía queda asi outra vez 
en entredito· polos seus pró
pios xestores, qu~ se r:emi
ten sempre a Madrid como 
quen ten a decisión final e a 
capacidade de conceder, sa
car ou ampl iar o autogober
no. A.E. 

-·, 
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Por Qresuntas irregularidades 
OOcobro de -retribucións 

A INTG vai presentar 
unha querella contra o 
alcalde de Pontévedra 

· O alcalde de Póntevedra, Xosé Rivas Fontán, ten unha 
xestión das máis controvertidas que se ·11e recordan 
ultimamente a un mandatário municipal. Querella polo · 
edifício "Las Palmeras", proceso por atentado á 
"independéncia .xudicial", Plan de .Urbanismo, fonte 
lumiriosa, aparcamento subterráneo, Cruz dos Caídos 
Xunqueira, Marcón .. son fitos polémicos do seu facer' no 
Axuntamento. A todo isto hai que unirlle agora unha 
9uerella qu~ ~ INTG. vai interpor nos próximo~ dias por 

presuntas 1rregulandades nos cobros _de retnbucións". 

Xosé Rivas Fontán 

A lntersindical Nacional de Tra
balladores Galegas vai apre~ 
sentar nos próximos dias unha 
querella contra o Alcalde de 
Pontevedra, Xosé Rivas Fontán 
por presuntas irregularidades 
no cobro de retribucións. 

No mes de Xuño pasado a 
INTG xa apresentara no xulga
do un escrito onde sol icitaba 
unha investigación sobre as re
tribucións que percebia Rivas 
Fontan como funcionário da 
Consellaría de Educación, ade
mais de como primeiro manda
tário municipal. 

Nel o sindicato afirmaba "ter 
indícios de que Rivas Fontán 
segue cobrando o seu soldo 
como profesor de EXB, cando 
hai anos que non exerce, e 
aparece en nómina da Conse
Haria de Educación, na Delega
ción Provincial de Pontevedra, 
como asignado ao Coléxio de 
EXB "A Xunqueira I", centro ao 
que estaba destinado antes de 
abandonar a docéncia para. de
dicarse aos labores da alcal
dia". 

Segundo as informacións 

das que dispón a INTG, "Rivas 
Fontán non ten dedicación ex
clusiva no Axuntamento, ape
sar dos elevados ingresos que 
por este capítulo percebe, e 
que, por outro lado, cabe a po
sibilidade, de que o alcalde re
ceba os seus ingresos da Con
sellaria de Educación como 
asesor das mesmas, realizando 
un traballo de difícil comproba
ción". 

As retribucións 
Segundo a lntersindical, o al
calde de Pontevedra ten no 
Axuntamento uns ingresos 
promédio de 325.000 pesetas 
ao mes. Duascentas cincuenta 
mil por desempeñar o cargo; 
gastos de representación 
25.000 pesetas cada dous me
ses; Comisións prepa ratórias 
de plenos 2.000 pesetas. Apar
te as dietas, 10.000 por dia para 
o Estado español e 20.000 no 
extranxeiro. 

O Xulgado de Instrucción nº 
3 de ' Pontevedra está realizan
do prácticas indagatórias que 
se encontran xa moi avanza
das, como consecuéncia do es
crito presentado pola INTG. 

En días pasados foron cha
mados a declarar o Secretário 
Xeral Técnico da Consellaria de 
Educación, o Interventor Muni
cipal, o primeiro Terente Alcal
de e o Oficial Ma ior do Axunta
mento. A inda que, segundo 
fontes da INTG, se están estu
dando os termos exactos da 
querel,la, poderian ir dirixidos á 
esixéncia de responsabilidades 
polos presuntos delitos de fal
sedade de documento público, 
malversación de fondos e pre
v9ricación. A.E. 

Perto de dousce91tos intelectuais 
.e profisionais piden a 
negociación en Euskadi 

Perto de duascentas persoas, 
entre as que se encontran des
tacadas personalidade do mun
do da cultura, profesionais e 
trabalfadores, deron a coñecer 
un escrito que leva por título 
"Pola paz eh Euskadi". Pola de
mocrácia. Negociación xa ! !! " 

11Consideramos un deber, 
dise· no manifesto, exortar á 
opinión pública, concretamen
te a galega, a que faga un es
tarzo de racionalidade e de in
formación sobre o que aconte
ce en Euskadi, por entiba de 
prexuícios e reaccións emoti
vas,· produto de evidente mani
pulación" : 

Ós profesionais, cargos pú
blicos, sindicalistas etc.· vincu
lados ou simpatizantes da es
querda e do nacionalismo, ma-
nifestan que, "á marxe davalo- · 
raeión que nos merece a cada 
un a actuación dos diversos in
tereses enfrentados, o proble-

ma basco é un problema políti
co e, como tal, debe ser enca
rado". 

"Consecuentemente, expli· 
can, abogamos por q~e . ~e 
sega unha via de nego~1ac1on 
por parte do governo e non ~ 
pura e simple represión". "_D1-
cimos isto, continua o escrito, 
como homes e mulleres que 
estamos pala democratización 
da vida política, tanto para os 
cidadáns como para os povos. 
Xa que lago, considera~o.s 
que un dos direitos· de:m?crati- . 
cos elementais é o dire1to de 
aútodeterminación das na' 
cións. A sua defensa debe estar 
inscrita no marco da total lega-
lidade". . t 

Un ha negociación sobre es. ª 
base, .indican por -último os fir· 
mantes, suporia unha probad~ . 
racionalidaderxustícia e respei
to única maneira de por fin ª 
u~ha guerra perxudicial para 
todos". 
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Cos votos en ·contra do· PSOE 

Aprobado polo . .. · · 
. . . 

Parl~m_ento uriha 
prórroga de dous anos 
péÍr8 a Lei de· . 
Arrendamentos Rústicos 

O Parlamento de Galiza apro
bou unha prórroga de dous 
anos para que os caseiros po
dan aceder ás terras que viñan 
traballando, a précio de expro
piación forzosa. 

O prazo dado pala lei de 
Arrendamentos Rústicos pro
mulgada polo Goberno Central 
en 1980 remataba este mes de 
Decembro, sen que a meirande 
parte dos galegas afectados fi
xesen uso dela pala nula infor
mación que receberan. 

O Vicepresidente do Gober
no, Barreiro Rivas, anunciou 
que, proximamente, antes de 
dous anos imperativamente, a 
Xunta apresentaria un proxec
to de lei de Arrendamento Rús
tico adaptada a Galiza, no que 
se contemple tanto o aceso á 
propriedade dos caseiros como 
a financiación para facelo posí
bel. 

O E'SOE opúxose a esta pró
rroga afirmando que era pro
longar a agonia do campesina
do galega, propondo solucio
nar o problema cun censo eufi
téutico que permita que os ca
seiros sigan traballando indefi
nidamente a terra, pero sen ter 
aceso a ela. Pero o argumento 
principal que se acochaba de
t~ás de todo, e que saiu a relu
cir, ainda que timidamente, era 
"a fa lta de competéncia auto
n~mica" para prorrogar esta 
le1, para "modificar unha lei es
tatal" . O PSOE defendia, máis 
unh? vez, as competéncias es
tata 1s frente ás autonómicas. 

Iglesias Corral, de CP, con
testoulle ao portavoz do PSOE, 
Pa~lo Sande, afirmando pri
me1ramente que esta modifica-

ción baséase nunha tese xurídi
ca e social moi fonda, para se
guidamente afirmar que "se 
non ternos capacidade para 
prorrogar esta lei, menos tere
mos ainda para modificala, 
destruila oun suprimila", pois o 
PSOE tamén criticara que esta 
lei renúncia a regular os arren
damentos. 

O deputado do BNG (que 
viña propondo na cárinara a so
lución a este problema e que 
forzou esta prórroga), comezou 
afirmando que o que intentaba 
o portavoz socialista "é -atar 
moscas polo rabo, pero e~. 
como bon bloqueiro, vou ma
tar as moscas co meu dedo 
matapiollos", para logo pedir 
como condición indispensábel 
"seguridade xllrídica" para que 
os caseiros pudesen aceder ás 
terras; "calificación xurídica" 
das terras, quer dicer, cataloga
las como foros, arrendamen
tos, etc ... , e un "custe efectivo 
de aceso á propiedade", con 
medidas financeiras axeitadas. 
Todo isto te.ria que levar consi
go unha importante campaña 
de información aos labregos 
para que todos pudesen estar 
inteirados. . 

Coalición Galega, "progresis
tas", e PSG-EG apoiaron as te
ses de Xosé Manuel Beiras. 

Nesta sesión estiveron pre
sentes . numerosos labregos 
afectados pala lei en cuestión; 
principalmente de Berdoias, un 
dos principais focos con esta 
problemática, xunto con So
mozas, Melide, Curtis e Boi
morto, onde xa se teñen orixi
nados sérios enfrentamentos. 

A.E. 

Os co.nservadores de ·cG 
celebrarán congreso este 
fin de semana 
O sábado 25 e ó domingo 26 
do mes que corre vaise cele.
brar,,en Compostela o congreso 
d.~ conserv~dores" de Coali-
c1on Galega. . 
~entras tanlo, numerosos 

militantes estanse a dar ·de bai
xa do partido, no que o outro 
se,~tor e~ litíxi9, o "progresis
ta ,,co_ns1dera un apoio explíci
to a sua opción; ale.ntandó a 
esp~ranza pe que non consigán 
0 num_er:o de compromisáribs 
r~querido e teñan que verse na 
~ituación de ter que· suspender 
o c9ngreso. · · · 

Pola sua banda, García Agu
dín e Días Fuentes réstánlle 
toda a importáncia a estas bai
xas da militáncia, afirmando 
que xa non pag~ban as cuotas 
ou que se van, pero que non o 
fan para sumarse· a Gonzálet 
Mariñas. · 
, A :este · congreso van asistir 

.representantes de PNV e CIU. -
. Por outra bal')da os "progre

sistas" anúnciah o seu cbngre~ 
so para Decembro, mes en que 
x·a estará ventilado o .litíxio das 
siglas. 

A.E. 
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A ESTRATEXIA DO NACrONALISMO 

1 _. Encol dunha certa · 
· situació'n 

XOSE MANUEL BEIRAS 
I 

-oun tempo acó, vaga '!º 
ambiente un certo so- ·· 

· niquete recurrente que em
peza a. p~e.ocuparme. Non ten 
liña melódica definida, ape-

1
. nas un motivo de tres ou ca

tro . sons que agurgulla inter
mitentemente cando o bati-
fundio da po°lítica orquestada · 
desee en volume e fañse per
ceitíbeis voces instrumerítais _, 
illadas. Hai anbs, -en intres así , 
había sempre alguén que. en
tonaba unha palinodia. Hoxe, . 

potecar un eixo cardinal · da 
qrelada· soberanía nacional, 
-base indi_spensábel de cal
qüer autog9tierno, xa denan
tes de térmola acadado se- . 
quer formalmente? 

Reduzamos agora a distan
cia focal e centremos.a ollada · 
nun contexto políticoinstitu
cional inda máis (mediato: o 
Estado españól. Nil acontece · 
hoxendía o ensaio, se cadra 
esperirñeñtal e todo, da fór
·mula dun sucedáneo desca-
feina·do, ·-as autonomías ou · 
Comunidades Autónomas 
(C.A.). Hé,'.li.nas, ademáis, pra 
dar e fartar, de tódalas cores, 
tamaños e rangos: p~uripro
_vinciais, uniprovinciais, ma-

, dri-leñas, principados, de na
cionalidade histórica e de na
cionalidade descoñecida. A · 

que todo semella ter · muda
do, óuvese ese soniquete 
tjue me preocupa un chisco, 
non por sí mesmo senón 
pola sua intermitente reitera
ción. Un motivo breve, insis
to, armónicamente elemen
tal, de primeiras ·indefiníbel, 
remudado cada vez en tim
bre e rexistro diferentes, in
vertido en ocasións, mais 
identificábel ao cabo pra un 
ouvido fino e musicalmente 
avisado. En esencia ven ser 
deste xeito: ·º ºnacionalismo 
galega (tónica) está nun im
passe de incertidume·por de~ 
saxuste cos tempos, é decir, 
co contexto político que iles 
impoñen.; a fórmula políti
coestratéxica _do. frente (do
minante) revélase inca¡:iaz de 
operar o aggiornamento ne- · 
cesaría, e mesmo acobilla .no 
seu seo enxendros maléffcos 

mente cando menos; duas 
Europas recíprocamente irre
ductíbeis -mais nos nósos 
eidos é usual, inclúso na es
querda, ·que se escriba "Eu
ropa" sen adxetivacióri cun- . 
ha referencia tácita limitada a 
unha só das duas, precisa
mente á "occidental", é de
cir, á socioeconómicamente 
capitalista -~ socidpolítica
mente demócratoburguesa. 
Por outra banda, a única Eu- . 
ropa (oucidental) que ten es
quelete políticoinstitucional 
-ou sexa, superestrutura xu
rídicopolítica- e esistencia · 
na conciencia social do co
mún conformada polos 
meios de própaganda ideo{ó
xica dominantes é mesma
rnente . únha Europa (ouci
dental) dos Estados actual
mente vixentes, é dieer, en 
termos xerais, a negación 
mesma das nacións e· dos 
pobos europé,us. 

, CONSEO acuñou hai pouco 
un remedo afortunado dun 
famoso aforismo marxián e 
marxista: ·ás autonomías son 

e xérmolos de autodestru
.ción; as novas correntes 
"modificadas" e a .,ª page 
(subdomirn;inte) son · o espe
llo no que ·compre. contem
plárense os sectores recu-pe
rábeis pra unha fórmula ac
tualizada de nacionalismo 
ma non tanto -non tanto 
frenético, quérese dicer-=
con rosto afábel e fascinante. 

Analisemos un algo o con
tido semántico e concatena
ción discursiva dos tres ele
mentos desa breve figura po
líticomusical -=.por certo: in
volutiva, poisque·, dunha 
banda, elévase da tónica á 
dominante para descer á 
subdominante e, doutra, su
xire a transferencia a esta úl
tima do centro de gravedade 
como nova referencia tánal. 
Pro non quer9 liarme agora 
nisto. 

Primeiro son: o nacionalis
mo galega ác'hase en estado 
crítico por desaxustes verbo 
das esixencias impostas po
las condicións políticas dos 
t~mpos que andamos. Eis o 
éntorno espaciotemporal, é 

. dicer, a Europa da consabida 
década dos _oitenta e o Esta
do español de sempre máis 
ou menos. Se Úli ousase ne
g~r ese p.ostulado -incurriría 
no anatema, tan frecuente
mente guindado ao rosto dos 
nacionalis~as radicais, de que 
pretende axustar a realidade 
aos seus principios., en vez 

. de facer· á inversa · que · é o 
oormal e realista. Porén, eu 
ouso aseverar que ese postu
lado non se sostén. Vexámo
lo. 

¿Qué _ten . de específica- . 
mente adversó aó nacionalis
mo galego ese contexto polí~ 
tico actual, no tempo e no es
pacio? Primeiro: qüe Europa 
.é un conceito ·e unha realida
de en trance -se cadra non 
irreversíbe·I- de disolución, 
bu cando m·enos en fase pa- ' 
.roxística da ·sua propia nega
dón. Por unha banda carece 
de siñificado unívoco e ine
quívoco: hoxe esisten, so
cioeconómica .e sociopQlítica-

Deixo ao maxín do leitor 
valorar libremente a relevan- -
cia deses dous fenómenos ao 

" meu ver innegábelmente pa
tentes -na faciana actual desa 
Europa que se adoita sinalar 
como context.o pólítico con
dicionante a fortiori do nacio
nalismo galega .. O eslLiimen
to e a equivocidade da enti
dade ~'Europa" que se toma 
comó referencia; ¿qué virtua
lidade referente pode ter pra 
nós? 'A antítése estatal do -
mosaico de nacións OU - po-· 
bos sen estado europeus, 
¿qué norde pode sinalar prá 
buxOla naci_onalista galega? . 

Por se fora pouco, o tempo 
presente ria _que se sitúa e 
move ese contexto é o da cri
se actual -a segunda g·rande 
crise estrutural neste sécu
lo- .e máis o da "adhesión" 
á CEE. .A crise supón o inten7 
to de reformular, en versión 
anovada, o modelo de some
temento da periferia ªº cen
tro -supón máis causas, ben 
sei, pro ésta atinxe específi
camente á angueira política 
do nacionalismo galega. A 
crise implica a agraváción da 
desventaxa das erases lraba-

- lladoras na xeneración e 
aprop'iación do escedente 
económico, ou a sua simple 
esclusión :::-implica · máis 
causas, tamén .sei, pro esta 

, atinxe específicamente ás ca- · 
macias populares da nación 
galega, que a min cando mé
nos son as que me fan- ser · 

.nacionalista, ¿ou ·é que a na
ción é algo va~edeiro se non - · 
é pobó?. En fin, a integración 
ná CEE volatiliza probábel- . 
mente, se non fadalmente, a 
curto prazo a alternativa dun- -
ha política _ esterior non en
feudada aos centros ._ de po
der hexemónicos no "mundo 
libre" -escribamos ese grá
fico sarcasmo. ¿Non é iso hí-

o opio das nacións sen Esta..: 
do. Coido que con isto está 
ditá, sé non todo, cando ·me- ' 
nos abondo p.ra entendérmo
nos. _ 

Dado ese contexto, ¿cál _é o 
axuste pertinente das posi
cións básicas do nadonalis
mo.?. Dito doutro xeiio: ¿qué 
actitud.e política do naciona
lismo · gal ego é axt:Jstada a 

·ese contexto pu éál, pala 
· contra, é desaxustada? ¿A 

que se pregue ao imper:ativo 
categóriGO dese ·contexto 'e, 
por homologarse coas pau
tas .estabrecidas, emprenda 

- viaxe cara a sua propia nega
·ción, enredando cun engra
~axe que acabará por deglu
ttlo? ¿Ou a que, sen perxuicio 
de adroleiros aduvíos tácti
cos, incida no cerne das con
traaicións ~ese contexto, né
gue activamente. esa "Euro
pa" que é negación da na
ción galega? O primeiro sería 
un axuste mecánico, o se
gundo un · axuste dialéctico: 
eu opto polo segu'ndo. Antre 
os dous media toda a abisal 
distancia cualitativa que· me
dia, a fin de cantas, antre a 
apariencia e· a realidade aun
ha esquerda, antre unha filo~ 
sofía política-idealista e outra 
materialista, antre o labirintá 
político demócratoburgués e. 

. a -loita política _de liberación, 
.antre padecer a historia 
(~llea) e facer a hi~toria (pro
pia), antre navegar perdido 
']ª néb.oa cara ning.ures e po
net, o l~me cara o norde dun
ha liberación social e nacio
nal. A "Europa" que. tentan 
facernos asumir coma con-

, texto necesá(io e necesaria
men!e modélico é un fetic_he, 
corno a mercadoría -non en 
van é unha Europa, de merca
deres, Nunca a ven·ce.remos 
axustándonos mecánicamen
te a ela, inseríndonos nela 
para desfacela "dende den
tro-", porque é- un· terrorífico 
engranaxe que nos apreixará 
e esm~ndrallará coma un 
muiño de papel. E tan iluso
rio gañarlle a partida dende 
dentro coma crebar as -rela
cións mercantís entrando · a 
con:ipetir. · no mer'cado: os 
modelos antitécnicos non sé 
combaten inseríndose niles, 
senón én todo caso introdu
cindo "quintas · columnas" 
dend,e as prppias posicións. 
Mudar _os prante~amentos 
vertebrais e regras de xogo 
cardinais do nacionalismo en 

. tunción dun contexto. antitét.i
co, poderosamente corrosivo · 
por riba, .témome que sería .o 
·prindpio. do fin. ' . 
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· AS presións oficiais fiX9ro_n .· ;que· 11lntérviu" 
. deixas·e ~e • publ_icar as 11coÍ1fesiónS dun ·gardá · civil'r 

Era a Qrimeira vez gue safan á luz inform9cións detalladas sobre o GAL 

As ameazas ~· as presións gubernamentais, coi baza d~ televi~ión pri~ada de por 
médio, conseguiron que ·os e~itores do semánario "~nterviu" deixasen a médias e · 
descafeinada unha séri~ ·de reportaxes nas que un Garda Civil contaba as suas 
implicacióps no GAL. O membro da Benemérita arrepentido, José Vela?qLiez, foi 
detido con posterioridad~ á publfoación da segunda reportaxe semi-frustrada. 
Estes feitos veñen a sumarse a unha .colección de temas (El Nan·i, xuíces no País 
Basco, pro'cesa~fos por torturas, "máflas policiaís·", sindicatos .ilegais na Ga'rda 
Civil, confusións sobre as fotos de "tefroristas", etc.)· que ameazan con colap~ar o 
Ministério do Interior. . · _ · · · · · · · 

coñecimentos .de euskara: ~'To
dos eles estaban o 12 de Outu
bro de 1984 no cuartel de lnt~ 
xaurrundo -asegura o entre..: 
vistado-·con motivo ·da impo
sición dúnhas medallas,· acto 
ao que asistiron Gregório Pe
ces Barba, Julián Elgorriaga e 
outros altos cargos. 

Chamadas do miilistro.-

_de escándalo._ A ·dirección da 
empresa, nun intento de emen
dalo,, alcanza o acordo de non 
d_~stacar en portada as declara
c1ons do ex-garda civil e publi
car '? segundo capítulo fanado 
e ba1xo un título máis suave. 

11Así torturé 
en el País Vasco". 

a -'1Zeta". 

Segundo i~formaba o pasada 
dia 9 o diário basca "Egin", as 
ameazas e "recomendacións" 
a "lnterviu" para que non con
tinuase coa publicaci.ón da re
portaxe surxiron nada máis ser 
coñecidas as declaracións do 
Garda Civil. 

As _.cousas, apesar das pri
meiras ameazas veladas, pare
cían continuar o seu curso. Sen 

. embargo, o venres, dia 3, can
do as catórce páxinas do se
gundo capítulo, que desvelaba 
probas e nomes de tort_uras e 
os seus autores nos cuartelillos 
da 'Garda Civil en Euskadi, 
unha chamada telefónica á di
rección do grupo uzeta" desde 
a Moncloa interrompe o cerre 
da revista. 

Baixo este título, a revista "in
terviu" publicou a súa segunda 
e última reportaxe sobre as -
confesións do ex-garda civil 
José Velazquez. Como conse
cuéncia dos dados que aporta
ba o texto cercenado, cabia a 
posibilidade de que se abrisen 
novos sumários por torturas ou 
se acornetesen investigacións 
máis profundas sobre casos ac
tualmente paralizados. 

José Velazquez relata, no úl
timo número de "lnterviu" nu
merosas operacións poli~iais 
levadas a cabo no últimos anos 
en Euskadi e as sesións de tor
turas realizadas a detidos nas 
que el mesmo tomou parte. O 
ex-garda civil recoñece nas 
suas declaracións as sua parti
cipación activa no interrogató
rio, por exemplo, de Angel Pé
rez, "El Pantera", detido o 18 
de Agosto de 1984 en Zumaia. 
"Dinlle varias patadas en todo 
o carpo. Como estábamos en 

· obras, habia un cabo de teléfo
no solto e sinálollo ao meu 
compañeiro. "El Pantera" non 
vía nada por que levaba os 
ollas tapados, callo o cabo, 
métollo na boca e doulle unha 
corrnnte pequena de doce vól-

O 11 memorandun da 
OTAN'' non foi 
suprimido. 
A re·portaxe sacada á_ luz por· 
"lnt~rviu", que nas su'a·'segun
da parte levab·a por título "Con
fesiones de Txema: yo fui' 
miembro del GAL", quedo u re- _ 
ducida· a catro páxinas apesa.r 
das catorce que estaba previsto 
entrasen en máquinas. Segun
do informacións recollidas 
polo di~rio basco "La Gaceta", 
os servícios de seguridade po
dían te-r algun membro infiltra
do na própria imprenta dado 
que foi a raíz da mesll!a chega
da dos orixinais que se desen
cadearon. os feitos. un· dos as~ 

pectos máis chamativas é .o de 
que nese mesmo número foi 
publicado o ·Memorandun- "se
creto" da OTAN, información 

mandos superiores para ·dedi- 
carsé máis intensamente ao 

. GAL, desde fórá dp Carpo. Se
gundo ·declara, tomou parte 
nas áccións desta organización 

_até o mes -de Xullo .do presente 

Segundo fontes do próprio 
serr;¡anário, recollidas polo ro
tativo bilbaíno "La Gaceta", o 
ministro de Cultura, Javier So
lana, e un alto cargo do grupo 
editorial, mantiñan neses mo
mentos !.mha entrevista. Se
gundo as mesmas fontes o pre
sidente duns grandes arma
céns, interesado na consecu
ción dun canal na futura televi- -
sión privada, actua como inter
mediario e aconsella ao repre
sentante do grupo "Zeta" a co
naveniéncia de non continuar 
coa publicación da repor;taxe. 

, O alto_ cargo do grupo edito
rial chama por teléfono á direc
ción de "lnterviu" e ordena ta
xativamente que a série sexa 
suspendida. Basílio Rogado, di
rector de "lnterviu", mantén a 
continuación unha tensa reu
nión co. mandatário do grupo e 
decide presentar a sua dimi
sión ante as presións ás que se 
ve sometido. A carta de dimi
sión é redatada e espera na ac
tualidade o desenrnlo dos 
acontecimentos. 

tios. O tio acolloouse e dixo 
que lle estábamos pondo elec
trodos. Para asustalo digolle ao 
meu compañeiro que fose pala 
inxección de "Pentotal"; segui
damente cun alfilete píncholle 
na orella. O tia puxose a berrar 
e protestaba porque crera que 

- o drogáramos. Cando saiu á 
rua presentou denúncia. Non 
fornas declarar porque non sa
bian que o interrográramos. Só 
coñecia aos que o detiveran" . 

- que sen embargo ñon foi inte
rnJmpida polo goberno. 
- A reportáxe anunciada desde 
un princípio para cinco capítu
los dábase por concluída. coa 
segunda entrega e sen a firma 
dos seus autores. 

Deixou a G.C. ·para _ 
dedicarse ao GAL. 

- áno·. 
José Velázquez aclara que o 

GAL está formado por dous 
sectores diferenciados~ un, 
composto por membros __ da 
Garda Civil en activo e, outro, 
po~ mercenários internacionais 

- . da corda dos Perret e Cherid. 

Detido o Garda Civil 

José Velazquez Soriano, que 
utilizaba, segundo di, o apodo 
de "Txema",_asegura na repor
taxe publicada ·que deixou de· 
pertencer á G.C. a i'nstá.ncias de 

Entre os componentes do co
mand_o do que formaba parte 
"Txema", encontraríanse vá
rios membros da Gar'd-a Civil 
procesados por torturas, e·ofi
ciais do Carpo, algun deles con 

Sen embargo, as filtracións 
sobre o tema saen á luz pública 
e o tema adquire dimensións 

Dias despois de ser publicada 
a segunda reportaxe mutilada 
de "lnterviu ", José Velazqu ez 
foi detido pola policía acusado 
de colaborar co GAL Loxica
mente, o detido negou todo, 
afirmando que inventara todo 
para "lnterviu" a cámbio de di
ñeiro. M.V. 

estado crítico 

1992.· 
XESUS VEGA 

Mentres Txiqu¡ Benegas .convoca aos 
seus militantes a un debate sobre o 
"programa 'socialista" p·aféi os anos 
noventa, asistimos a unha verdadeira 
cruzada oficialista destin_ada a conse
guir en 1992 un singular "bingo"· his
pánico: a celebración da Olimpiada e 
a comemoración do V Centenário do 
"descobrimento" de América. Neste 
caso, as casualidades non son in-ocen-

- tes. O. PSOE xa ten un programa ·para _ 
o to mezo da nova década: u r-ihá ver
sión posmÓderna da vella política de 
obras, tan praticada neste Estado. O 

·estilo farónjco de Paco Vázquez apli
cado en doses europeas. 
- Benegas sabe que os reclam6s ~lei
torais de 1990 serán os milleiros de 
millóns investidos nas instalacións 
deportivas e hoteleira's, as novas co
municacións estabeleGi9as para se
mellantes eventos e a inevitábel refe-

réncia "ao "ifnportame papel de Espa
ña ño mundo". Todo o demais será 
material decorativo utilizado para en
tretenimento deses intelec.tuais que 
acuden periódicamente a chamada de 
Alfonso ' Guerra - e · compoñen unha 
cena de car.tón-pedra que serve, so
bretodo, para encher as páxinas .da 
história oficial e algun-- albüm de fotos 
familiar. " '. 

Realizar unha fuxida cara os anós 
noventa resulta · máis rendábeJ que 
abrir U:nha · reflexión .sobre temas tan 
incómodos como o aborto ou a· "me
morando OTAN". Son duascuestións 
nas q·ue o PSOE segue pad~cendo un · 
notábel desgaste ante . os sectores 
máis politizados. No primeiro· caso 
porque resulta · unha evidéncia· que a 
actual lexislación -froito dunba in
cuesti_onábel sumisión gubernamen
tal a_ós sectores sociais mais conser
'vadores- non permite a prática .dun 
aborto libre e · gratuíto. No segundo 
caso porque se confirm9 que o refe
rendo dá OTAN foi construído ·sobre 
unha grande mentira: a -afirmación de 
que o goverrio non pretendía a inte-

, gradón na estrutura militar. 
Se quixesen, ·as intelectuais de Al

fonso Guerra terían matéria para utili
zar as suas horas de traballo. Pode-

- rian ·analizar a crise da lei de aborto 
gubernamental e _comprobar a inci
déncia · determinante que tivo -na mes
ma o labor opositor encabezado polo · 
movimento feminista. Poderian cons
tatar a curiosa circunstá~ncia de que ' 
o PSOE rexeitou o recoñecimento do 
aborto libre e gratuíto !5ob o argumen- , 
to ~e que a maioria do corpo social 
non o queria mentres decidiu comba-

. ter con todos os recursos disponíbeis . 
e maioritários sentimento anti-OTAN 
~x.istente na povoación do Estado es
pañol. Poderian estudar as conse
cuéncias -de que se de.rivan da utiliza- • 
ción da mentira como arma política. 
Poderian, ao cabo, perguntar-se pola 
función - ·supostamente progr~sista 
dunha forza política que non é capaz '. 
de evitar o fenómeno do aborto clan
destino e que renúncia a unha posi- . 
ción de relativa autonomía no terr.eno 
das· relacións internacionais. 

Non son bons tempos para a lírica, 

Son tempos para o pragmatismo puro 
e duro que supón aceitar a preséncia 
de Barrionuevo apesar de que cada 
mes aparece un novo motivo para pe
dir a sua dimisión. E mentres Fernan
do Claudín ou Ludolfo Paramio prepa
ran a penúltir:na especulación so9re a 
chamada esquerda europea,· asumen 
como algo natural que un cidadá~ 
sexa obxecto de busca e captura poli
cial por mor do. seu parecido físico 
con outra persoa, suposta integrant~ 
dun comando de ETA. A cu_lpa non e 
do -Ministério do Interior senón de 

· quen ten a desgrácia de. ser irmán ou 
ter unha cara moi parecida á do Rr,ota~ 
gonisfa do "wanted". A conclus1on e 
contun·dente: o Estado case nun~a se 
trabuca e cando o fai hai que drs~u~ -

- pa-lo porque sempre· procura a fellc1 -
dade para os seus súbditos. _ · 

· -Non p~rdamos o optimismo. A vol
ta de cinco anos estaremos nas po~as 
de 1992. Daquela todo será grand ro
so. Un ensaio para programar unha 
nova cita faraónica co ano 20oq. ~ sa
ben vostedes quen nos conduc1ra por 
eses "cami~os de gtória"? -

,. 
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Reikiavik: viver. xuntos ou morrer xuntós 
. . . 

O princípio do fin da dis~asión nuclear. 
Un desastre. A política exterior nordeamerica-na fai 
água por todas partes. Se antes da reunión en lsrándia 
entre Reagan e Gorbachov existía uhha postura 
fav.orábel en todos os foros de opinión, e tamén na 
inmensa m.aioria da opinión mundial ao control de 
armamento de destrucción masiva . (nomeadamente 
os sistemas nucleares) a sua conxelación e ulterior 
destrucción, despois de Reikiavik pódese falar duñ 
clamor. Naturalmente, A NOSA TERRA non tivo 
enviado especial eri lslándia, e nesta breve· ·crónica 
recóllense diversas opinións, moitas delas 
significativas, sobre o resultado do cúmio 

O editorial de "El País" do sá
bado 11 de Outubro rompia 
unha lanza en contra da estra
téxia de disuasión nuclear. Esta 
teoría estadounidense de "de
fensa e seguridade", manifes
tada nas bombas de Hiroshima 
e Nagasaqui, e baseada nomo
nopól io do arma atómica por 
parte dos EE. UU ., consiste so
bre o papel en que ante a previ
síbel resposta nuclear estad_ou
nidense, a URSS absteríase de 
invadir Europa. Asi de simples. 
A continuidade lóxica e verifi
cábel desta hipótese foi a ca
rreira de armamentos nuclea
res. A estupidez da acumula
ción de armas atómicas que le
varia á morte várias veces (?) a 
toda humanidade. O mentado 
editorialista escrebia: "Cada 
vez admítese menos pola opi- -
nión pública a existéncia dun 
vínculo lóxico entre a defensa 
das grandes causas humanas 
( ... ) e a necesidade de desen
volver os arsenais nucleares. 
Perde credibilidade a tese do 
arma nuclear como gardián da 
paz. A disuasión nuclear deter
mina hoxe grande parte da po
lítica mundial". 

A iniciativa 
de Defensa Estratéxica 
Case con toda seguridade, a 
vedette do cúmio islandés foi a 
"guerra das galáxias", a l.D.E. 
A irredutibilidade de Reagan en 
manter a toda costa o seu dis
cutido proxecto, impediu, se
gundo todos os analistas, un fi 
nal satisfactório das conversas. 

A IDE, en síntese, consiste 
nun escudo orbital en base a 
cañóns de partículas, láseres 
d~ raios X e parefernália militar 
diversa que constituiria unha 
barreira infranqueábel para os 

míseis soviéticos en caso de · 
guerra. En fin, un divertido 
xogo de máquina de cafetería, 
cuxo estudo inicial só c1,.1sta 3,5 
billóns de pesetas e non menos 
de cen millóns de liñas de pro
grama informátic.o para orde
nalo todo. O custe total da IDE 
é un segredo militar, pero a 
bon seguro haberá que multi
plicar por cen ou máis a cifra 
inicial. 

Rafael Bardají, membro do 
conservador Instituto de Estu
dos Estratexicos de Londres, 
criticaba a IDE en "El País" do 
14 de Outubro nos seguintes 
termos: "A menos que se logre 
un acordo ( ... ) a investigación · 
/DE vai potenciar unha carreira 
desbocada por afianzar a segu
ridade de cada parte, carreira 
que, de non controlarse, terá 
resultados e efeitos altamente 
desestabilizadores, aumentan
do o número de armas ofensi
vas, potenciando estratéxias 
agresivas e disparando a com
peténcia por sistemas defensi
vos" 

Rossana Rossanda, coñecida 
xornalista italiana, no mesmo 
diário madrileño, indicaba o 15 
de Outubro: "Manterse firme 
na /DE frente ás propostas so
viéticas de desmantelamento 
progresivo das instalacións nu
cleares significa tres cousas: 
que o obxectivo de Reagan non 
é un desarme progresivo, se
nón que segue a ser a teoría da 
disuasión, que en si comporta 
un aumento do rearme palas 
duas partes, abrigadas a se 
equilibrar e, por tanto, un au
mento do risco de conflagra
ción 

o editorial deste diário, ese 
mesmo día, manifestaba: A /DE , 
comporta, ademais, problemas 
engadidos sobre os que se veu 

Arxentina: Qola galega de alén mar (11) 

pouca reflexión nestes días. A 
sua eficácia defensiva é limita
da e discutíbel; existen consi
derábeis. dúbfilas sobre que 
non poda constituirse nun pro
grama tamén ofensivo, e-plan
texa sobre a mesa a cuestión . 
moral, de rango histórico, da 
nuclearización do espácio". 

Un futuro 
aberto aos acordos 
Do resultado final do cúmio de 
Reikiavik fa-nse leituras diver
sas. En xeral, os falcóns do 
Pentágono e o complexo mili
tar-industrial dos EEUU. amás
transe satisfeitos coa auséncia -
de tratado algun. o ·entramado 
de encuestas televisivas da de
mocrácia electrónica nordea
merica na detectan un aumento 
da popularidade de Reagan. Do 
lado oriental do Atlántico da
nos a impresión de que .a Ad
ministración republicana e a 
maioria da povoación dos 
EEUU. van cada vez máis por 
libre: .non lles importa nada o 
res~o do mundo e -o que é 
pior- cada vez saben . menos 

do que nós opinamos sobre a 
sua política. 'Mistérios insondá 
beis da so~iedade interconec
tada? Ou a conformación da 

· op.inión pública que aterroriza-
ria ao mesmo Orw~ll? -

En calquer caso, para analis
tas· inde_pendentes ou non com-

- prometidos cos intereses ·das 
corporacións do armamento e 
da electrónica miljtar, . a posi
ción de Reagan quedou moi 
fortemente batida en lslándia. 
A IOE é apresentada por outros 
empresários estadounidenses 
como culpábel .de drenar enor
mes recursos en detrimento da 
producción comercial. O país 
estase convertendo nunha so
ciedade "adicta aos gastos de 
defensa para xerar crecimento 
económico". Sete mil ·científi
cos maniféstanse contra a IDE, 
entre ele 15 prémios Nobel. 

O problema económico plan:.. 
téxase nos seguintes termos: -a 
Administración --federal necesi
ta imensos program~s milita
res para alimentar o seu .com- _ 
plexo de locc;nnotora de Oci
dente.Con iso multiplica o défi
cit público ... que necesita redu-

Unha ollada a Buenos Aires erl clave galega 
Entre o ma.terial con que 

fornece a Xunta ás socieda
des galegas na emigración 
ca.droume de asistir á proxec
ción dun audivisual sobre Ro
salia que resultou lamentá
bel; insistía na visión desa 
Rosalia como a "pombiña-de
Padrón", escoando a morbo
sidade de ser "filla-dun-cura';, 
presentaba como característi
cas _fundamental de Murguia 
o fe1to de ser baixote (e xa se 
sabe: "home pequeno, ·fol de 
veneno"), escoitábase o reci
ta~p ~o poema rosalian "A 
g~1ta galega", mais iso si, de
b1~~mente chapoado .naque
las incomenentes estrofas de 
"'Probe Galicia; non dehes . 
ch amarte nunca española ... " 

'En c:lefi_nitiva, sobre ·Rosalia 
aquela montaxe non aclaraba 

nada, máis ben confundida, 
pero deixaba ben explícita ·o 
~ixo e· a deformación que te
ñen na suas mentes os que 
confeccionan tais composi
ciór:is. 

Hai en Buenos Aires todo 
tipo de misturas raciais como 
encrucillada que é de várias 
culturas; ternos ali enorme 
cantidade de xente de ascen
d-éncia italiana, que proceden 
das grandes migracións de 
primeirb -de século, ademáis 
de gran.des c.olónias de pola
cos·, alemáns ou arménios. 

Un fecundo froito da unión · 
entre ~ente da cultura galega 

- e a romana é unha figura fe
minina que exerce entre a co
lónia unha forte influéncia; 
estou a falar de Rosa Puente, 
a tilla do mecenas de Castelao 

na Arxentina, que foi Don' Ma
nuel Puente, este ourénsán 
que casou nestas l~>nxanas te-· 
rras cunha italiana de nación. 

~isitei a sua casa que xa co
ñecemos por fotografias pois 
é onde está o "Garage Puen
te" coa sua entrada ·en arco; 
ali levei o espeóal de ANT so
bre Castelao e Bóveda que 
me serviu de tarxet.a de pre
sentación, disfrutei da xene
rosa h.ospitalidade, desta dig
na filia do seu pai que é Rosa 
Puente; a casa está chea de 
lembranzas das xentes gale
gas, -e sobretodo de Castelao 
que pasou naquela vivenda 
moitas hbras. 

Visitar esta mansión baixo 
a guia de Rosa Puenteé como 
mergullarse nun museu vivo, 1 

onde se volven sentir ,as erno-· 
cións e ilusións que deberon 

encher o corazón do mellor 
da nosa emigración na Arxen
tina . .Ali vimos ·a edición orixi
nal da "Historia de Galiza" de 
Otero Pedrayo, editada na Ar
xentina, cadros de Castelao e 
fotografias históÍicas que ani
man aquel recanto galego no 
Rio da Plata. _ 

BÜenos Aires é como . un 
quebra-ondas de mil · razas e 
culturas; ali .. coñecin fecundas 
unións e·n matrimónios de ga
legas/as con italianos/as, que 
debe sentirse como unha vol
ta ás nosas antigas 'ra·igañas 
r.omanas; tamén ali coñecin 
parellas qe gal'egos/as con xu
deos/as ucranianos, que for
zosamente rios leva á · lem- · 
branza dos nasos xudeus. his
tóricos dos burgos de Ribadá
via, Noia ou Alariz, e cuxo es-

-cfr urxentemente para que o 
seu aparato industrial sexa 
competitivo. · 

Por outro lado, da URSS dise 
que ataca á IDE porque non 
pode soster un contra-progra
ma por impedimentos ec;onó
micos e tecnolqxicos~ e así non 
pode mellorar o nível de vida 
da povoación. 

·Até que extremos pode che
ga·r o cinismo? Acaso é a mes
ma causa pretender a melloria 
-das condicións de vida que- a 
fabricación de -armas tan si
niestramente inúteis {porque 

_ non se poderia usar)? Ou é que 
si se queren. utilizar? Nese caso 
o gobern·o ianqui é un fato de 
psicóticos megalomaníacos. 
Pero non. En Wall Street tamén 
aprécian a vida. O que acorre é 
que o perigo é <;;cida Vf?Z maior . . 
Para a Asociación de Médicos 
para a Prevención da Guerra 
Nuclear, prémio Nobel da Paz 
1985, é inevitábel unha guerr.a 
atómica ad dental e ·a única al
ternativa para a humanidade é 
"viver xuntos ou morrer xun
tos". 

FERNANDO CARBALLA 

tudo fa ria as delícias do "'noso 
poeta Forcadela se ainda se
gue afeizoado 'á pescuda ·des
tes temas, como nos tempos 
do .curso · de Lisboa. 

CuriosamentE}, todas estas 
xentes procedentes doutras 
-culturas, asisten entusiasma
das ás· clases de galego do 
Centro de Betamos, segura
n:iente contaxiados polas 
apaixoadas - vivencias dos 
seus parceir9s. 

Semella como se, naquela 
voráxine de- cult1:1ras, a nosa 
xente máis lúcida erguese a 
bandeira da sua afirmación 
como tillos dÚn antigo povo, 
detentador dunha vella cultu
ra, que se pode comparar or
gullosamente con c·alquer· o'LI
tra do mundo. -. 

CESAR VARELA 
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A desfeita da· pra"za -maior 
deViveiro 

Foto retrospectiva ~a Pra;;i:a Maior. A dereita un detalle ~a ·mesma praza na ac;:tualidade 

. A xa histórica auséncia dun 
Plan Xeral de Ordenación Ur
bana respeitúoso co· que foi un 
dia unha fermosísima ria alta 
galega e co trazado medieval 

. de Viveiro, por citar duas das 
singularidades más. óbvias do 
concello mariñán, ven de seco-· 
brar, na Praza Maior de __ vila e, 
simbolicamente, oa estatúa en . 
bronce do vate local · Nicome
des Pastor Díaz -polo de ago-

. ra no seu centro erguida-, 
unha nova vítima. Ou polo me
nos diante do pelotón de fusila.
mento está. O verdugo, con to
dos. os respeitos, e s.en áni1110 . 
de ofender, é "excelentísimo", 
paradoxicamente, e chámase 
Corporación Municipal, salvos 
sexan un inocente pr,afeta do 
"non" dando a nota tétrica, 
como sempre, e un "coaga" 
conservador a tempo arreper.i
tido. 

, os 11usrnps., 
· · · -.ier? · 
saben b. anístiC9 

. to ' Uí d . inter1ec Nicome es· 
se o · . ser do . 

11 
-que, 

que .. val 'al corbe e e aso 
pastor º'e .dita sex,a d n~ foi_ 
por certo . I cóñec1me dfda
e para xe;_:po firme ca2anta- ' 

seu te•" . t dos no ologurs a alía- er-
to a pr os de Ros . ual re
res Galle9 cabeza, ig acti-

g0ra 'ª retro 
gue a bota man es que 
clam~ :e dos pod~~a lix~i
vam~n ;vo e con c min1s
un dra t gou cornC? . " no 

8 mpre . Justicia , 
rezad "Gracia y ell no se
tro e ·de O'Don d a boa 

averno . cadea a . , n 
~ufo x1x,aect~~' . ~orf?ºora~~n 

Esta negra hist.ória de crimes rtarte da , de V1ve1r f'/a- . 
e suspense comezou . quizá ,.., . · al , . pro ' 
unha noite de lua chea, cando Múnicrp d mocratrca r ;ns-

. algun conselleiro, directqr xe- acto de raf Máis au.~ ~ºe·-de-
ral, secretário ou subsecretário, xe culdtu c~nservacro aJguns 
hoxe quitando lustre ainda a al- tinto epersoal qVu~vei·ro do 
gunha bataca en San Caetano, a d 1 
lle fendeu . a vea xene.rosa e fe~scelleiros 0 corrido a pe-
ofertou uñha partida de millón.s co dia fara tos serne-
ao Concello viveirense para que un or eJernen razar a 
restaurar a Praza Maior da vila, dradas P eiran de5P dunha 
antes "del Generalísimo", e 11antes tqa'tuua á, J?ºrt!a'i's que 

· máis antes ainda, de Alfonso es a , , , 
XIII, da Constitución, etc. "· · · sua.d de bancan ' mesmos 

Capítulo dous, se lles parece. 
Esta ou outra Corporación, tan
to ten, entusiasmada, encarre
ga ao prestixioso arquitecto Fe
duchi a elaboración . do perti
¡ffente proxecto. Feduchi· a·pre
senta hai poucas se·manas o 
que xa se coñece, mesmo po
pularmente, como o eufemísti
co "Proxecto de intervención · 
da Praza Maior de Viveiro", con 
sete alternativas posíbeis, das . 
cales .só a primeira conserva a 

Praza coa fisonomía anterior a 
19~0, exemplo de a~quitectura 
galega- popul~r; as restantes 
supoñeri ou anfiteatramento 

' ·· do -conxunto ou' a su.a eleva
ción , para a construcción de 
baixos comerciais. O 31" de Xu
llo pasado, o alcalde de Vivei
ro, o deputado aliancista Aja, 
informa ao Pleno. das maquina
cións do Feduchi: o alcalde 
opta polo anfiteatro, e a está- · 
tua de Pastor Díaz a uriha es
quina, castigado por poeta; o 
concellal do · PSOE señor Fer
nández. Díaz defende ·os locais 
comerciais; e o único concellal 
do BNG, a alternativa· 1 r que 
non contempla cárl).bios subs
tanciais do ·esquema arquitec
tonico da Praza. Sen unanimi
dade·, nen maioria sequer, 
aprázanse.decisións. 

-A tardiñ'a do 30 de Setem.
bro último, consensuados pre.:: 
viamente, once concellais de · 

. AP, PSOE e PCE aproban a op-

. , ent1 .ª pórque .osd mostrar 
Por rso, ,... de e de 

. . venan i Jóngos 
edrs son mo d. amos. . e non que ig 
qu dedeiras dos trece 
enten ndo once á se-
para~~ q~ asistentes ado 30 
mun1c1pe ·c;da do pas oole
sión. prac1 bro errarpn este 
de setem o votor a nha 

d mente no u 
xiC;t ~ta asulagou stes .i/us
cronis ben fer e · que 
dúbida: sa ~ores? Ler, o om-

. -s sen · er e 
trísrn:0 quer drc ~erteza 
se dr le~ captar con na sua 
Prender dun texto n de 

nsaxe 0 que , 
a mt; de non s e pa1s, 
wtal1da ~;ros . ne.st ainda 
fecelo, ~e estes t1os, eza -e 
Re.ro ~ q da sua tor~ había 
por r~:da, presu:~~tificati
emPª vir as auto literatura 
que ou ;óns sobre. s por 
vas Jec~ proferida ' "so-

ánt1ca ortavoz 
rom Jo, polo P 110 para fu-

-exe.mP,, no conc~ rno que 
ci~lrstao paseo postuN¡come
bri~a~ sofi=a d~n da, pqr
qu1zaMais non e naa praza 
des. stragando co mar
que d~ ou doutro, lo cin- · 
dun xe1to u co rnart~ u/tu
te/o dous ~rafl . unha in~ ¡¡us-

dernos án rno1 
co, ·rnária. ser asarnen-
ra prr están ese 

Pero 
tres, dos · H.N 

. te jf ustra · 

dón 5, con baixos comerc1a1s 
sob a Praza, suposto que non 
pérceben no pro?<ecto que .de
berian ter ante s1. Escandaliza
do, o edil do BNG, señor Gue
rreiro, ádvírteos da zocada. Se 
me descoido, os concellais fa
vorábeis . en calquer caso a 
r;nandar o bronce do "Príncipe 
do Romantismo" a unha beira 
da Praza búlranse do naciona
lista .. Guer:reiro vota en contra, 
secundado p·olo edil de CG se
·ñor · Novo, que · anúncia o seu 
sábio cámbio de opinión -nun 
princípio · acordara . apoiar ta
mén a opción 5- ante o agra
mar dun sentimento popular 
contrário. 

·As poucas horas, a emi~ora 
Antena 3 de A Mariña daba 
conta do equívoco e anunciaba 
unha nova sesión -de Pleno, ce
lebrada· formalmente o pasado 
luris ·13, para que os concellais 
votas.en entón a alternativa 2. 

No meio, o sa.lto do sucedo ás 
páxinas comuns a todas as edi
cións da Voz ... para lermos un
has confusas e confundidas 
crónicas ao respei1o. Mentres o 
BNG embárcase nunha campa-

.ña-de_ oposición á reforma dun 
xeito ou doutro aprobaba, cha
mando aos viciños a recorrer 
legalmente o acordo corporati
vo e organizando actos infor
mativos públicos, Melchor 
Roel, praticamente proclamado 
cabeza de lista da candidatura 
conxunta PCG/PSG-EG ás mu
nicipais viverensenses, proce
dia pola sua banda a un impre
sionante limpado de cútis de
clarando a El Progreso que el 
non votara nen a 2 nen a 5, se
nón unha idea global de ama-
ñó da Praza que ... Bah! · 

A 2 ou a o: ao cabo, quemáis 
-ten. Das sete posibilidades de 
"intervención" apontadas polo 
devandito proxecto, só a 1 
mantén a Praza coas trazas de 
hai case cen anos. Na mente de 
moitos viverenses, alguns inte
rrogantes: pervive no ánimo 

-dálguns concellais o especula
tivo desexo subsidári6 de ubi
car comércios sob a P'raza al
_gun dia? E a teima por anfitea
trear o recinto: quersé' server á -
·reconvertida Sección Feminina 
local -dártdolle maior esplendor 
e espácio á sua anual m·ontaxe 
polí~ico-folclórica? __., 

A crónica saiµme - talvez un 
chisco novelesca ou mesmo 
poética --2..ao m-ellor, freudiana- · 
mente, como subsconciente 
homenaxe a P-astor Díaz- e o' . 
que. si absolutamente subxecti
va. Oueri coñeza .por moi pou-

-co que sexa a vila de Viveiro, e 
máis ainda quen teña nascido 
ou vivido nela, comprenderá o 
irremediábel e .dolorosa qµe re
sulta a escandalosa toma parti
_do prévia coa que foi tegreada . 

HERNAN. NAVAL 
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A . interrupción 
-voluntária 
do embarazo e 
as insuficiéncias 
da ·1ei 
Constituída en dias pasados a Xunta Directiva da 

Asociación Galega de Pla.neamento Familiar e 
ante un panorama que pon de permanente 
actualidade os problemas relacionados coa 

interrupción voluntária do embarazo, mesmo as 
recentes detencións nun centro de planificación 

de Salamanca, publicamos a continuación un 
artículo elaborado por profisionais do Centro de 

Orientación Familiar de Vigo. 

.~ 
o 

_J 

•Q) 
(/) 

o 
L-~~.......:....~~~~~~~~~~~~~~~~~~__.X 

' ·¡ Con motivo das notícias 
aparecidas na prensa nos úl -

! timos días sobre o aborto, e 
concretamente sobre os co 
lectivos que no Estado espa
ñol realizan interrupcións 
voluntárias de embarazo, os 
profesionais do C.O.F. de 
Vigo, dependente do INSA
LUD, queremos -dar a coñe
cer á opinión pública os da
dos da nosa experiencia: 

1) No ano 1985 reci béronse 
neste centro 245 solici
tudes de información de 
l.V.E. Analisando os da
dos quere mos so
brancea r: 

a) O 60% das persoas non 
utilizaban nengún método 
anticonceptivo ou facíano 
dun xeito incorrecto. A pla-. 
nificación fami'liar non está, 
na práctica, ao alcance real 
de toda a ·povoación. 
·b) O 76% desexaban inte
rromper o embarazo por 
motivos · económico-sociais. 
Causa non recollida na leí vi-
xente. . 
c) Das mulleres que, de fei- · 
to, ·interromperon o embara
zo neste período, o 41 % acu
diu a clínicas do Estado es
pañol; o 39 % foron a outros 
países. · 
2.) Un anos despois da apli

cación da Leí Orgánica . 
9/85 do 5 de Xullo foron 
realizados en Vigo 7 in~ 
terrupcións. voluntárias 
de embarazo. 

Tras unha rápida . leitura 
destes dO':JS dados·, consi~e
ramos: 

-Que este número tan 
elevado de interrupcións de 
embarazo evitábase coa su
ficiente cobertura informati-

. va e asistencial no campo da 
planificación familiar. 

En Vigo, onde a Segurida
de Social conta cun só cen
tro para atender unha po
voación de 126.000 mulleres 
en idade fértil, a demanda 
queda nidiamente sen res.ol-
ver. . 

- A insuficiéncia da actual 
lei resulta evidente coa reali 
zación do 2% da demanda 
real e ainda estes casos ató
panse con sérias dificulda
des para a sua realizaci~,n , 
que van desde a obxecc1on 
de conciéncia até as trabas 
administrativas e burocráti
cas que impeden a normali
zación desta situación. 

A existéncia de centros 
privados, como.º q~e agora 
está de actual1dade, tenta 
cobrir un valeiro deixadc · 
pola rede asistencial pública. 

A clausura destes centros, 
coas condicións sanitárias 
axeitadas, e a limitación da 
leí actual, favorecen a r~~ 
aparición de práticas aborti-
vas medieváis. · 

Ap.oiamos a laboura que 
v.ef.len realizando estes co
lectivos, ainda que pen~~
mos que esta responsa~il1-
dade debe ser asumida, 
como noutros países eu~o
_peus, pola rede asjstenc1al 
pública .. ' 
Profesionais do Centro de Orien· 
tación Familiar do INSALUD. en 

Vigo. 
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Novedades na Qrensa diária 

Un novo periódico·-: 
confirma-xa a sua aparición 
o panorama da prensa di~ria na G~liza11 · 

remóvese nestes meses. A compra do Faro 
de Vigo" polo grupo "Prensa Canária", 
sumarase a partir do mes de Xaneiro un novo 
periódico editado ~,n yigo, o · re~~zado do 
ourensán "La Reg1on e, se fro1t1f1can nos 
próximos dias as neg~~i~ci?ns, para. ~b~il 
poderia esta na rua o Otario de Galleta . 
Mentres o ¡,Galicia" -con Díaz Pardo 
entusiasta á frente- remata o seu edifíciq e 
segue o seu lento camiñar, o grupo Zet~ 
desmente que teña comprado a cabece1ra 
histórica do "El Pueblo Gallego". 
En poucos meses dous novos xinas do "Faro", que por boca 
títulos poden sumarse aos do seu director confirmou o 
sete actualmente presentes fin das editoriais diárias no 
ná oferta de prensa diária da xornal "limitándonos só a 
que hoxe se dispón na Galiza. editorializar excepcionalmen-
A compra do "Faro de Vigo" te nas causas que afecten á 
polo empresário Javier Moll nosa área de influéncia". A 
de Miguel abriu unha série de nova equipa non teme a com-
cámbios que se van producir, peténcia . coa "Voz" "a lexíti-
con toda seguridade nos pró- '!1ª cornpeténcia pod_e ser if n 
ximos meses, e que supón a 1ncent1vo. Se non ha1 enem1s-
saída a primeiros de ano dun tade pode ser san e esta non 
novo título ("Diário do Atlán- a fomentaremos". 
tico" é un dos nomes baraxa- En canto á liña ideolóxica 
dos para el pero non ten con- non se albiscan m~difica-
firmación), e a entrada na rec- · cións, pois para Cefenno de 
ta decisiva do proxecto do Bias "o periódico non ten 
"Diario de Galicia".1 que de ideoloxia política". ·E en canto 
confirmarse as negociacións ao uso do galega concisión: 
en curso poderia estar na rua "O xusto e necesário ainda 
en Abril. Daquela na primave- que haberá máis comentários 
ra próxima Galiza cont~~ia en galego". ·o __ "Faro". '!'~i 
con seis diários con vocac1on completar adema1s a defm1t1-
- matizadamente- local/pro- va informatización da sua re-
vi ncial e tres de intencion na- dacción. 
cional ("La Voz", "Faro de 
Vigo" e "Diario de Galicia"), ·"Diario do Atlántico" na recámara ·ainda estaria o 
proxecto que dinamiza Isaac 
Díaz Pardo ("Galicia") que se
gue o seu próprio ritmo. 

A compra do NFaro·· 
A inesperada notícia da com
pra do "Faro" polo grupo 
Prensa Canária surprendeu a 
próprios e estraños. Tanto 
que nen o próprio Comité de 
Empresa tiña coñecimento da 
notícia. Desde o próprio pré
cio da operación (segundo as 
estimacións máis repetidas, 
uns 600 millóns de pesetas), 
até o sesgo ideolóxico do gru
po comprador (falouse do 
Opus pola ligazón anterior de 
Javier Moll a postos de rele
vá ncia na Banca Garriga No
gués). O certo é que, despois 
dunha semana de espe.cula
cións, a dirección do "Faro" 
foi asumida por Ceferino de 
Bias, xornalista asturiano que 
estaba na redacción de "La 
Nueva España" de Oviedo, 
outro dos diários do grupo. 
De Bias define a nova pers
pectiva do "Faro" en termos 
moi xenéricos, "sepuirase un 
critério de profestonalidade, 
con liberdade na redacción e 
informacións contrastadas. 
Un xornal con vocación rexio
nal pero por circos concéntri
cos que se inícian en Vigo". 
Nesa onda xa se teñen obser
vado m·udanzas na paxina
ción, primándose a informa-

. ción local, e anúnciase unha 
nova maqueta, máis homoxé
nea cos outros diários do gru
po. No proceso inclúese a de.: 
saparición do "Faro del Lu
nes", a continuidade do "Faro 
Qe Ourense", e seguirán ca 
critério de edición única. No 
tocante aos colaboradores 
obsérvase nestes primeiros 
compases a auséncia de .plu
mas habituais (César, por 
exemplo) - ~ pudemos confir
m~r a definitiva desaparición 
de Luís Maure Mariño nas pá-

A operación que culmina coa 
aparición dun novo diário en 
Vigo comezou xa hai tres 
anos, recebendo o impulso 
definitivo hai só doce meses. 
Estreitamente ligado á empre
sa editora de "La Región" de 
Ou rense, através de Xose 
Luís Outeiriño, conselleiro-de
legado daquela e desta nova 
entidade, "Rías Baixas de C9-
municación S.A.". 

O Consello de Administra
ción ten á frente ao médico de 
POVISA Juan Mosquera e en
tre os conselleiros figuran 
Xosé Ignacio Muñiz (ligado ao 
grupo Simeón e irmán de Mi
guel Muñíz, presidente do 
ICO-lnstituto de Crédito Ofi
cial), Arturo Conde (arquitec
to), persoas da família Porta
net, Manuel Crespo Alfaya, 
Carlos Gómez Boé (director 
de fábrica de ASCON), xentes 
da ·empresa que dirixe a· dis
coteca Xanadu de Porriño, 
etc.... en representación de 
perta de 90 sócios que apor
tan o capital social duns 100 
millóns. 

O novo diário apoiarase na 
utilización da informática, de 
maneira que est~ndo a redac
ción en Vigo o xornal impren
tarase en Ourense, nos mes
mos talleres que "La Región". 
Apreseí-ltará a novidade de le
var a portada e algunhas páxi~ 
nas interiores con fotografías 
a cor, ao adquirir "La Región" 
o primeiro "scanner" de se
lección de cor que se instala 
na -Galiza. Segundo pudemos 
saber, o diário adoptar~ unha 
fasquia 'externa ·semellante a 
xornais do tipo "Diario 16" ou 
"U.S. Today". 

A liña orientadora do novo 
diário, que ainda non adoptou 
un título definitivo por proble
mas con outras· denomina
cións rexistadas, é definida 
como "máis ou menos liberal, 
pero sen liña política" e ten 
como director-xerente a Xe-

Ed~icio, xa rematado;· que albergará o "Galicia". Compostela 

rardo González Martín (até , tes días (25 de Outubro) reú
agora director de Rádio Popu- _ nense para revisar a actual"i-,, · 
lar de Vigo) e de redactor-xefe dade da iniciativa, · pero se-
a Manuel Orio (antigo redac- gundo Ramón P.iñeiro, presi-
tor do "El Pueblo Gallego"·, e dente da sociedade, "non hai 
actualmente xefe de prensa un prazo estabelecido, pero 
de POVISA). Nutririase en na última reunión do consello 
gran parte do materiql aporta- había moito interés e entu- -
do pola AGN (Axéncia Galega siasmo. Están iniciados os es-
de Notícias), que dirixe Caeta- 'tudos técnicos para a posta 
no Díaz e que canta coa apor- en marcha do xornal pero non 
tación informativa dos xor- se .pode fixar nengun prazo .. 
nais galegas a excepción do /so si, non ten volta atrás, e 
"Faro" e a "Voz". . ainda que aumenta o aprémio 

O periódico distribuirase, e non hai desalento". 
orientarase informativamen- · O proxeCto do "Galicia" .-
te, eón exGlusivi.dade ,na pro- denol'J'linación que recolleria 
víncia de Pontevedra, con a vella iniciativa que nos anos 
preséncia , aínda que·só sexa 20 dirixira Paz Andrade- éstá 
testemuñal, -en Compostela. na onc;la dun diário galeguista 

• ,. e. plantéxase, nesa lóxica, 11

Diario de Galic1a· - como. de ámbito nacional. Se-
Outra iniciativa que parece gundo Isaac Díaz Pardo -
estar a piques d~ receber .un "álma mater" e motor princi-
impulso definitivo é 0 "Diari_p pal da idea, para todos os qúe 
de ·Galicia". O xornal seria, se coñecen o cam~ñar do "Gali-
confirma _a intención inicial cia" _:_o finalizar das -obras da 
dos seus promotores, o - que sede social é "un ponto .e 
se situaría na esquerda da aparte importante que pode 
oferta xornalístita diária na . estimular o trabal/o e a futura 
Galiza. Actualmente está pen- saída do xornal". 
dente a negociación que abri- ''Ze.ta" non 
ria . definitivamente a luz. do mercou '"El Pueblo Ga-
periódico, .negociación que se 
segue con grupos de "xóve- llego·,, 
nes empresários ·demócratas, 
xente da xeración que hoxe 
ten 40 anos", en definición 
dalguns dos animadores da· 
idea. 

A dirección do "Diario de 
Galicia" seria encomendada a 
Segundo Mariño, actualmen
te director da emisora de Ra
diocadena en Vigo, e quer ser 
un periódico "que informe 
desde Galiza, que axude a 
construir o país, que xere. ou
tro tipo de opinión da autono
mía", segundo algunhas das 
definicións que pulsamos. 

Espérase chegar a un capi-
_, tal social de 100 millóns de 

pesetas, e están os e~tudos o 
suficientemente ad1antados 
como para que, de ir adiante 
a ampliación de capital -se
nón o proxecto hibernariase · 
"in ilo tempore"-, o periódi
co poderia esta na rua no vin
deiro mes de Abril. -Terá ma
quinária de impresión pró
pria, e montarase tamén se
gundo os avances informáti
cos máis recentes en matéria 
de edición. 

''Galicia1
': 

O traballo de· formiga 
Lorenzo Varela regr,esou a 

· ,Galiza no 1977, e nos poucos 
~ meses de vida que lle queda
ron foi o animador desta ini
ciativa que puxeron en mar
·cha a Fundaeióo Penzol ·e 9 la
boratório de Formas ·de Gali
za. Desde aquela at~ hoxe 350 
sócios, entre os promotores, 
e un edifício recén terminado 
na estrada ·de Compostela a 
Labacolla son as cartas que se 
apresentan. O proxecto global 
denomínase Instituto Galego 
da Información e ten maiores 

. ambicións no campo da co,.. ' 
municación audiovisual: Nes-

O diário que na Segunda Re
pública · acadqu meirande 
sona en médios progresistas 
e galeguistas, "El Pueblo Ga
llego", e que estivo, na dita
dura, integrado na "Prensa 
del Movimento ", non'loi mer
cado polo Grupo Zeta (edito
res de "lnterviu", · "Tiem
po" ... ). A notícia circulou con · 
certa profusió.n no ambente 
xornalístico, pero fontes di
rectas . da entidade desmentí
rona a ANT, mesmo como in
tención futUra. O rumor, que 
comezara coa publiqación da 
notícia por "El Europeo", 
daba por feíta unha rápida 
posta en circulación do diário 
no que estaria á frente o x~r
nalista Perfecto Conde, rumo
res que ·agora fican -desmenti-
dos. ~ -

Por último pódese informar 
que entre os · outros · xornais 
de Galiza vai ser ~'i:.a Región·" 

·a que mude totalmente · de 
. apariéncia, se ben co mesmo 
· formato. Coa posta en mar
cha dos novos talleres de im- · 
presión e coa aplicación das 
novas tecnoloxias -especial
mente no eido . da composi
ción- "La Región" vai modi
ficar todo o seu aspecto gráfi
co; iricluindo a mancheta dá 
'titular. 

A diversidade, a própria 
coincidéncia de espácios in
formativos -augura unha forte 
com¡jeténcia . . Habf]rá que em
pregar critério~ diferentes ao 
de aquel · empresário da
"Faro" que ante o .auxe da 
"Voz", . dixo: "Con este non 
hai problema: non val para 

. paquetaria" 
XAN CARBALLA 

SOCllDADl/9 . 
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_Violacións 
/ .• 

Os graves acontecimentos 
do Coléxio San Francisco de 

Vigo e a viOlación dunha 
enfermeira en Santiago traen 

· de novo á actualidade a 
perenne agresividade do 

machismo, que alcanza un 
dos seus pontos cruciais na 

violación. Nas liñas que 
· ~eguen a organización . 

feminista M.N.G. expresa a · 
sua opinión ante un destes 

sucesos. · 
.... . , 

As Mulleres Nacionalistas Gale
gas, ante as violacións a ·rapazas 
do . centro "San ·Francisco", en 
Vigo manifestamos a nosa repul
sa, e considerar:nos necesário fa
cer as seguintes·puntualizacións: 
-1º- As violacións e agre-

. · sións de todo tipo que 
- ·sofremos as mulleres non se po

den conside·rar nunca "casos es
peciais" e "particúlares". A so
ciedade machista na que vivimos . 
está baseada na opresi.ón da mu
ller, e as violacións son conse- . 
cuerioia directa disto. Todos os 
dias se viola, ut[liza, marxina e 
abusa das mulleres, non só se
xualmente senón a todos os ni
veis (na rua, na casa, no traballo, 
.no ensino, rios m.eios de comuni
cación ... ), e isto forma parte da 
práctica social habitual, permiti
da e- potenciada P.Olo sistema. 
lsto queda de manifesto nos xuí
cios a vioJadores, onde moitas 
veces ·a muller . convértese en 
acusadá, xustificándose a agre
sión coa presunta "provocación" 
da vítima, ou por non seguir a · 
moral imposta (se. a muller non 
é virxe, por exemplo, dubídase 
sempre de que en realidade fose 
violada), ou absolvendo ao viola
dor se non pode demostrarse 
que a muller se r"esistiu case até 
morrer antes de ser violada, etc ... 

Para que .esta situación cám
biei, ademais de protestar enerxi
camente~ ternos que combater as º 
bases da sociedade .actual que 
poténeia e perpetua-todo tipo de 
agresións as _mullere_s, e _c<;>~se
guir unha soc1edade 1guahtana e 
non discriminadora, na que as 
mulleres sexamos donas de nós 
mesmas. 
-2º- Nos centros de secto-

·res marxinados pota so
ciedad.e (tutelares de menores, 
educación especial, etc.) dase un 
grai:i número de a~resiól)S . se
xua1s qwe non sa_en a luz Pl}bltc~; 
isto débese precisamente a debt
lidade e indefensión das vítimas, 

, que moitas veces nen sequer po
den denunciar os feítos, e tamén 
a que os organismos, persoas e 
institucións responsábeis destes 
centros ocúltano e non fan nada 
para impedilo, co·nvertendose así 
en· complices e potenciadores 
das agresións. · 
-3º-· A violéncia física e 

psicolóxica sobre as 
mulleres prodúcese a cotio, e é 
un plantexamento errado apre
sentar a v'iolación· como ~n feíto 
illádo, e reducir a conduta dos 
violadores ao eido do conflito in
dividual ou dos transtornos da 
personalidad.e, pois ainda que 
estes fenómenos podan existirás 
veces, non explican toda a pr'o
blemática das agresións ás mu
lleres; unha violación nunca é un 
"caso persoal", é a manifesta
ción dunha situación social xeral 
das relacións de ·dominación e 
explotación ás que estamos so
metidas as mulleres. 

Oesgracidamente todos ou 
· case todos os homes son viola

dores· en poténcia, polo tanto 
non é nen9un eximente de culpa 
ser un "c1dadán" exemplar, .un 
"distinguido profesional' ou un 
"progre·". Un violador pode selo 
apesar de que teña un nível alto 
na escala de valoración social, ou 
un _"statu quo" de home culto e/ 
ou i.ntelectual, etc. : 

-4º Esiximos, no caso das 
violacións do "San Francisco", 
unha investigación completa e 
sen prexuícios, de todos os direc-

~ ta ou indirectamente responsá
beis do acorrido e castigo para 
os/o culpábeis/culpábel; 

MULLERES 
NACIONALISTAS GALEGAS 
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Orixinan ·grandes rJerdas 

As campañas de tubercul~na:
no vacuno veñen facéndose ,mal 
As campaña$ de saneamento gandeiro veñen .. sendo 
motivo de malestar, protestas e perdas ec·onómicas 
para os gandeiros. O BNG acaba de de:nunciar, nuriha · 
proposición non de lei, que estas campañas estanse 

· facendo de forma non axeitada. : 
Tres e>.eplotacións gandeiras 
que na campa_ña regular de sa
neamento deron coeficiente de 
30,6 por cento de positividade 
nas probas de tuberculina (so
bre un censo de 60 vacas) re
clamaron unha segunda revi
sión máis meticulosa. Feitas as 
novas probas por persoal técni- . 
co da Xefatura Provincial de 
Sanidade Animal · sobre . as 
mesmas 60 vacas, o resultado 
foi de somente un 1,6 por.can
to de positividade frente ao 
-30,6 por cento previamente ob-
tido. 

Caos semellantes ao destas 
explotacións de Ribadeo teñen 
pasado en diversos pontos de 
Galiza, pois segundo -denún- · 
cian técnicos entendidos na 
matéria, 11non existen critérios 
definidos e homoxéneos na 
proba da tuberculina, tanto na 
sua aplicación como no tipo de 
tuberculina empregada, , asi 
como no xeito de facer a leitiJ
ra dos resultados". Todo isto 
trae como consecuéncia unhas 
discrepáncias entre os mesmos 
responsábeis das campañas 
que van máis -aló do que pode 
explicar a lóxica. 

·O- .saneamento gandeiro .e 
imprescindíbel en · Galiza, para 
acabar coa endémica tubercu
losa (non só no gando onde 
produce cuantiosas perdas) se
nón en todo ·o meio donde se 
evidéncia L!nha gravísinia si
tuación sanitária. As medidas 
tomadas até agora amósanse 

· como totalmente ineficaces. 
Mentres tanto o retraso no 
pago aos gandeiros das vacas 
que hai que- sacrificar, a cativez 
das subvencións, a limitación 
das campañas ·aos q4e xa vi
ñ'an saneando en anos anterio
res, a auséncia dunha estraté
xia comarcal, e até as diferen
tes aldea·s, o control dos me·r
cados, etc, foron, e seguen sen
do, entre outros, graves atran
cos para obter uns resultados 
concordantes cós gastos e as 
moléstias ·causadas. 

Son bons r~sultados 
Referíndos·e Xfl só ás campañas 

que se_ están a leva,r a cal;>o, ~ai 
que perguntarse, vistas· as d1fe
réncias das d.iversas análises 
feitos particular ·ou oficiqlmen
te, se os resultados recollidos . 
se poden dar por válidos. . 
· O BNG afirma qae p.ode ha
ber unha fonte de gravísimos . 

·erras no método seguido pola 
· Xefatura de Sanidade agrópe

cuária nas campañas de .tuber- . 
culinización: "Primeiro, porque · 
o organismo non fixo p~blico 
en nengün momento o seu. 
protocolo normalizado, que lle _ 
poda dar solvéncia aos seus 
métodos", din. "Segundo, por
que resulta difícil aceitar que' 
en cen explotacións avanzadas, 
moitas delas en réxime _de es
tabulación aberta, ·que selec
cionan · axeitadamente a reposi
ción de animais, as- porcenta
xes de TB positiva non 

1só se ·manteñen altos, 
senón qu~ van eñ au 

. mento. Máis ai.nda, hai 
sete explÓtacións no 
colectivo de cen estu 
dado por ·nós en Riba 
deo, que. presentan · 
positividade continua _ 
mente, mesmo'en arde 
crecente no. tres anos 

obxecto de análises". Como 
terceiro pon_to. o BNG cita que . 
"haxa grandes discrepáncias. 
entre os dados que apre_sentan 
as campañas oficiais e os estu
dos feitos logo polos-técnicos 
da xefatura. de Sanidade Ani
mal)'. 

En opinión do BNG "~s cam
pañas de saneamento gandeiro 
non teñen unha metodoloxía 
axeitada, e polo tanto os seus 
resultados non son solventes, 
podendo apresentar marxes de 
~rro de magnitudes incalcúla
beis". Chegando á GOnclusión 
de que: as referidas campañas 
"son ineficaces para combater 
a endémiá tuberculosa do va
cuno". 

Solicítase tamén que s·e defi
nan áreas piloto de es'tudo da 
tuberculose no vacuno, na que 
se fagan estudos-globais e ri
gorosos de todas as explota
cións en base a crltérios previa: 
mente homologados e feitos 
públicos. 

Hai que dicer por último que 
· mentres en Galiza 

.. , .. · o índice de posi 
tividade e do 

6,5, noutras 
comarcas do 

Estado español, 
ou no Mercado 

Comun, é · 
inferior ao 1 

por cento. 
A.E. 

N 

> 
o 
e 
¡:: 

-Tachadura e retraso en Correos 
O día 1 saiu do staff da Presi
déncia . do Concello de Lugo 
unha carta do Alcalde convi
dándome a participar no En
contro de Escritores Galegos 
Arredor de Fole, que íería lo-

. gar en Lugo o día 11. O sobre 
levaba a indicación de Unéen
te, e o mataselos é do día 4, 
chegou. a Barcelona o_ día 13. 

· Alguén, empregado de Co
m:?ios con toda probabilida-

. de, tachou a pa'lé:tbra galega 
utxente, e correxiu Filoloxía. 
Pero o peor é que polo visto . 
O fulano non .se limitOL! a 
usa-la pluma coma un ·sacho 
senori que retardou a entrega 
da carta (urxente) dúas se
máns. ¿Podese maxinar qué
podería ocurrir a este individuo nun país de 
democracia normalizada? O caso é que pola 
teima deste nostálxico da censura fascista en
quistado probablement~ entre a boa xente de 
'correios, non puiden asistir ó homenaxe á_ 
memoria d.e Fole, nin mandar unh'a adhesión. 
Támén podía tratarse dun caso de morte -de 

/ 

morte urxente- e facían ü' mesmo. E supoño 
que ese macaco censor, tillo sen dúbida dun- _ 
ha paternidade aleatoria, está acobillado en 
Lugo e non en Barcelona. Aquí recibo cartas. 
tódolos días co enderezo en catalán, e nunca 
me pasou cousa semellante. 
Mando o sobr.~. como proba. BASILIO LOSADA . 

A pista ecolóxica ou 
a desfeita 
·das mellares serras 

. , 
ourensans 
M. CHOUZA-R. CID (SGHN) 

A pista asi denominada pola 
Xunta, é unha estrada sen 
asfaltar duns 18 quilómetros 
de longo, que segue un tra
zado dende Cabeza Grande 
de Manzartec;ta, na serra de 
Manzaneda, até· os montes 
de lnvernadeiro, discorren
do a unha cota média de 
1.600 m., e facendo uns es
tragos presentes moi desta
cados, que facilitarán unha 
posíbel desfeita maior no fu
turo. Esta área pola que vai 
o trazado ten imensos valo
res naturais. Asi na xea des
tacan os modelados glacia
res e periglaciares, presén
cia de fervenzas e zonas hi
groturbosas · tóseis. Na.flora 
baste sinal:ar a preséncia 
dunha milleira de espécies 
diferentes con moitos ende
mismos ihéricos. Na fauna 
atopamos unha ricaz comu
nidade de invertebrados, 
con alguns endemismos, e 
de vertebrados, de gran inte
rés ornitolóxico pola abun
dáncia e diversidade de aves 
de rapiña diurnas, con des
tacados valores herpetolóxi
cos (espécies escasas) e 
cunha marcada riqueza mas
tozoolóxica ao posuir po
voacións estábeis de lobos e 
outros carnívoros que pre
dan sobre animais selvaxes, 

. -indicando todo iso un grau 
bon de conservación do en
torno. 

Se ao anterior engadimos 
que a zona de Manzaneda, 
Queixa e lnvernadeiro posue 
un grande illamento, e unha 
máis que cativa demografia, 
pala dureza do clima e as 
fortes pendentes, vese que 
cumpre unhas condicións 
imellorábeis de cara a sua 
protección oficial por parte 
da administración. 

Pero apesar de todo isa o 
goberno autonómico, en vez 
de preservar este área natu
ral -de valores claramente 
probados por xeólogos, bió
logos, zoólogos, botanicos, 
xeógrafos e afeizoados á na
tureza, facilita a sua explota
ción con fins turísticos, toda 
vez que _ dita · pista sae do · 
complexo hoteleiro de Man
zaneda e vai ao lnvernadei
ro, a unha extensa finca re
centemente mercada pola 
Xunta e en calamitoso esta-

. do· ·de conservación, tras 

máis que feroces incéndios 
e unha explotación non axei
tada (aterrazamentos, repo
voacións con árbores alócto
nas, introdución de gando 
enfermo, etc.) 

Posíbeis impactos 
A curto e longo prazo, os po
síbeis impactos máis desta
cados serian: incéndios, que 
aumentarian máis ainda na 
área; ruídos; introdución de 
especies foráneas (piñeiros 
e outras árbores para repo
voacións na flora, e espécies 
de caza na fauna); modifica
cións do habitat; urban iza
cións e servícios (derivadas 
do incremento do uso turís
tico da zona); desmontes (ás 
veces de grandes dimen
sións polas fortes pendentes 
destas serras); excavacións 
e expólios de restos megalí
ticos; recheos; basuras e re
fugallos (polos visitantes 
motorizados); estes entre 
outros nefastos impactos se
rian os que esta destacada 
área natural teria que aturar. 
Por iso algunhas espécies 
entrarian en rarefacción, es
casearán -cu veranse incluso 
ameazadas de extinción. 
Asi, o futuro do lobo tórnase 
moi negro, ao igual que o de 
moitas aves de rapiña, e es
pécies vexetais endémicas 
ou pouco frecuentes. 

Coa abertura desta pista, 
abriuse un aceso ao turismo 
indiscriminado e incontrola
do, que se achegará fácil e 
comodamente a lugares aos 
que antes se tiña que ir de a 
pé e con grande dificuldade 
pGlas pronunciadas pen~en
tes existentes e a rigoros1da~ 
de do clima, xa que a neve e 
un ' factor importante no lon
go inverno destas serras. 
Por iso a Xunta abriu a conta .. · 
atrás para moitos elementos 
naturais, que de cb~g~r a 
-desaparecer, estragana irre:- · 
versibelmente o noso patr~
mónio biolóxico, ao extermi
nar yerdadeiras ~oias de 
plantas e animais. . 

Todo· iso verase ademais 
incrementado coa constru
ción do embalse dQ Cenza 
no mesmo macizo de Man
zaneda, sen que se fix~se: u~ 
prévio· estudo multid1sc1pll
nar sobre os efeitos que ~S
tas duas i'mportantes obr~s 
terian nos · valores natunus 
do maci::z~o ·montañoso . 
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· Xa era a comunidade pior dotada 

As diferéncias entre a Galiza e 
o reSto do estado tendén a acrecentarse 
Tanto o número de turismos por cen habitantes, 
como no de-teléfonos e médicos, Gal iza está á cola 
das diferentes comunidades do Estado, seg .u~ndo 
se sinala no estudo Indicadores Estadisticos · 
Regionales, editado polo Instituto Nacional de 
Estadística (INE). As diferéncias levan ademais 
ca,miño de aumentar. 

Apesar de ser un país con 
enormes riquezas naturais e 
de recoller anualmente un 
importante caudal de divisas 
dos emigrantes, Galiza apa
rece por baixo da média esta
tal en todos os indicadores e 
na maioria dos casos en pior 
situación incluso que várias 
rexións españolas tradicio
nalmente sinaladas como 
"pobres ", tal é o caso de Ex
tremadura ou Andalucía. 

O fondo de 
solidariedade non é 
solidário 
Nos últimos tempos, as dife
réncias non levan outro ca
miño que o de acrecentarse. 
Entre outras moitas razóns 
está a de que o Fondo de So
lidariedade para o emprego 
non é solidário con Galiza, a 
xulgar pola inapelabel sen
téncia das cifras oficiais. Cri,a
do no Acordo Económico e 
Social (AES) para, entre ou
tras cousas, "reducir os equi
líbri os territoriais ", non só in
cum priu a sua finalidade no 

primeiro ano de vixéncia, se
nón que, pola contra, contri-. 
buiu a ensanchar as direrén
cias de renda e desenrolo 
que alonxan a Galiza da mé
dia estatal. Un só dado abon
da para demostrar esa afir
mación-: das subvencións 
concedidas polo Fondo o ano 
pasado -16.700 millóns de 
pesetas~, ao noso país uni
camente lle corresponderon 
725 millóns, o que supón o 
4,3 por cento do total. Lem
bremos que a povoación ga
lega representa o 7 ,3 por 
canto do total da povoación 
do Estado. 

25.000 millóns para 
Cataluña e 14 para 
Gal iza 
No que respeita á sua finan
ciación definitiva con cargo 
ao Estado, Galiza mellorará 
en só un irrisório 0,01 por 
cento, de acordo coa propos
ta . formulada pola Adminis
tración Central, que, parado
xicamente, revertirá en incre
mentos médios dun 15 por . 

cento pa~a áreas desenrola
das como Madrid, Cataluña 
ou Valéncia. 

A fórmula teria consecuén
cias "graves"· e incluso "re
grnsivas" para Galiza, segun
do:o conS.elleiro de Economia 
e Facenda, Xosé António 
Orza. 

"'De feíto, a proposta de mo
delo definitivo de financia
ción consiste en detraer un 
25 por cento dos recursos do 
Fondo de Compensación In- · 
terterrito6al para constituir 
con eles un novo fondo (FI) 

...... de 51.494 millóns de pesetas 
~ que serán distribuídas entre 
U5 as comunidades autónomas 
~ baixo o critério básico da 
~ "povoaci-ón _homexeneiza-
u da". . 

INDICADORES SOCfO-ECONOMICOS . 

Gal iza 
Média estatal 
Madrid 
Cataluña 
Extrema dura 
Anda lucia 
Pais Basco 
Castilla y León 
Aragón 

Nº T urisrnos Nº Teléfónos Nº Médicos 
por 100 Ha bit por 100 Habit. por 1000 Habit. 

16,1 . 18,8 .2,2 
21,3 32,3 3 
30,2 52,Q 3,9 
28,4 43,6 3, 1 
19 14,4 2,2 

13,8 20,7 2,8 
23 -40,8 3,l 
17 23,9 3,3 . 

18,6 32,5 4, 1 

Obviamente esta variábel 
tende a favorecer ás áreas 
xeográficas máis desdenvol
vidas -q~e atraen e concen
tran povoación- con claro 
prexuíció para as máis depri
midas economicamente. As 
cifras · que resultan da pro
posta ·definitiva de financia
ción presentada polo Gober
no central ás comunidades 
autóñomas o pasado venres 
confirman en todos os extre-

. mos esta hipótese. A gran 
. beneficiada no reparto é, sur

prendentementeJ Cataluña, 
que leva a metade da finan
ciación adicional corítida no 

· novo fondo: 25.118 millóns 
de pesetas. A continuación fi-

. guran outras duas comunid.a
des ricas, Valéncia e Madrid, 
con·8.152 e 6.197 millóns res
pectivamente e, en cuarto lu- · 
gar, Andalucia, con 3.218 mi-

, llóns de pesetas. A Gal iza co
rrespóndelle unha mínima 
porción no reparto, cifrada 
en 14 millón setecentas mil 
pesetas., Só Castilla-León 
(outra comunidade deprimi
da) recebe menos no repar
to: seis millóns trescentas 
mil pesetas. En ambos os· 
dous casos. cúm.prese por 
pouco a premisa de que a fi
nanciación total recebida por 
cada autonomia co n-ovo sis
té~a non sexa inferior á que 
ingresaba durante o período 
transitório. 

M.V. 

ASG HN acusa ao concello de'delito ecolóxlco'-tr_i_b_u_n_a_· --------------~,..--------'--'----·---

Grave contaminación 
na Coruña 
A Sociedade Galega de História mento que impede ou dificulta 
Natural apresentou o pasado 4 a penetración da luz coa conse
de Xuño unha denúncia por de- guinte disminución da fotosín
lito ecolóxico (art. 347 bis do tese mariña. 
código Penal) no xulgado de A contaminación a base de 
guardia de A Coruña. microorganismos é tamén moi 

Denunciágase o vertido, sen perigosa, xa que os resíduos 
a depuración pertinente, da urbanos liberan grandes canti-
rede de esgotos de A Coruña dades de bactérias, moitas de
en: San Roque de Afora, Dárse- las producidas por indivíduos 
na, Ponto Meixilosa (Labañou), enfermos, o que facilita o con
Desembocadura doa río Mone- táxio. Entre as enfermidades 
los, Casabranca (perto do pei- que se orixinan destacar.i as 
rao de petróléo}, Praia das La- oculares, as dermatolóxicas, o 
pas (á beira da Torre de Hércu- tifus e gastroenterite. 
les) e outros pontos do porto Os elementos metálicos prin
de A Coruña. E sinalábase cipais que se verten ao mar 
como presunto responsábel ao son o chumbo (Pb) e o mercú
alcalde Francisco Vázquez Váz- río (Hg). O máis perigoso é o 

. d ' . segundo, pois forma eomple-
quez na sua categona e max1- xos químicos moi tóxicos (me
mo responsábel do axunta-
mento. til e dimetil mercúrio) que ac-
. O xulgado tramitou a denún- tuan sobre o sistema nervoso. 

c1a. Pediu un informe ao axun- Poden chegar a producir a 
tamento coruñés e a raíz deste morte rapidamente ao se inxe
informe decidiu sobreseer a rir p'eixes, crustáceos, molus
causa. Segundo nos informou cos, etc.,. pois estes através das 
~n funcionário do Xulgadci, 0 cadeas tróficas multiplican a 
fiscal recoñecía a existéncia do concentración do complexo 
delito, pero . non atopaba a químico nos seus corpos . . 
quen iticulpar. De todos os xeitos a denún-

Ouer dicer,. que non existe un cia sobreseiuse e o problema 
respons-ábel de que os esgotos de momento segue vixente. 
do axuntamento de A Coruña Non pasou o mesmo no caso 
boten o seu contido sen -a de- do complexo "Sislar" e o res-
Puración que .marca a Lei. taurante "Delfín Dorado" que 
Contaminación hai algo máis dun ano saltou á 

· actualidade corunesa polos 
alarmante · · seus vertidos, menos escanda-
A contami.nación das águas é · lasos que os últimos denuncia-
alarm_ante en todo 6 perímetro dos. Daquela si houbo respc¡m-
coste1ro, estando constituida sábeis .e fixo se lles solucionar 
Por:. materia orgánica, microor- · o proble'ma. · · 
Qan1smos, -elementos metáli- A S.G.H.N.' estudará as posí-
cos e detetxentes. beis novas vias xudiciais a se-

A matériai c;>rgánica produce · guer para levar adiante esta de
~n aumento do número de p¡;¡r- núncla' ~ecolóxica. 
t1culas en suspensión, orixi-
nando o efeito de apantalla- JACOBO R. MELÉNDREZ 

Sobre a maré vermella 
XOSÉ CURRAS 

Pode que teña os dias conta
dos. Como Conselleiro, claro. 
A xornada política do pasado 
dia 14 de Outubro estivo 
marcada pola bulra que lle fi
xeron os seus próprios com
pañeiros de Xunta ao señor 
Páramo Neyra, Conselleiro -
ainda.......- de Pesca. Velaí que 
foi el mesmo o que dixo na 
própria Comisión do Parla- . 
mento na que Hernández Co
chón talaba e non paraba so
bre ásuntos sanitários a res
peito da "purga do mar" (tra-_ 
ducido polos M.C. oficiais 
como maré vermella): para 
iso, sobraba. Contentou-se 
con anunciar que ian perder 
a declarazón de zona catas
trófica para ~s rias galegas. E 
a iso irnos. 

Se non fose unha bulra, 
haberia que peder que Her
nández Cochón e Páramo Ne
yra fosen declarados "Conse
lleiros Catastróficos." polo 
seü preto labor. E agora es
tán os dous a rifar a ver-de 
quén é o mérito de ter salva
do máis vidas de galegos 
grácias a uri aviso (seródio) 
da existencia de tesinas peri
gosas nos bivalvos. Por cer
to, das lapas nada dixeron e 
podian ser tan · perigosas 
como os croques ... 
· Contra o que se poida pen

sar (~ algún per,iódico algo 
publicou) non se pode facer 
t,mha cronolxía da aparizón 
da "ourga do mar'~ . . Do que 
s: :se pod~ facer .. é dos des
propósitos de ambos e dous 
Conselleiros xa citados. Irnos 
ir pouco a _pouc·o. 

As primei.ras análises son 

do -23 de Setembro. O dia 27 
xa se sabia que a purga ia a 
máis. Qs partes metereolóxi
cos tamén serian coñecidos, 
pensa un observador calque
ra que saiba do que vai -a 
cousa. Pero deixouse coller · 
marisco e mexilé>n os dous 

· primeiros días de veda. Por 
que? 

O aviso para non poder 
apañar foi dado a coñece·r 
aos mariscadores através 
dos Meios de Comunicación. 
O "show" estaba ga'raritido. 
Cántas liortas houbo na Xun
ta para ver qué Consallaria se 
apontaba o tanto da salvazón 

'c das vi'das dos galegos? O 
luns dia seis, moito ·aviso e 
moita léria pero o croque. 
apañado na -praia de Meira
Moaña pasou a précios incrí-
_beis: ao pé da 350 pta/quilo. 
Ese· berberecho nen foi inmo
vilrzado nen- nada, estaba 
proibido apañalo e cal·quera 
pode saber o que fixeron os 
que o mercaron con todo ese 
cargamef!tO. 

Ainda máis: segundo o 
Faro de Vigo, nos dous pri
mei ros .dias foron apañados 
100.000 quilos de croque. 
Cen toneladas que sairon ao 
mercado carido xa sabian 
que habi~ "purga" _no mar. 
Poñamos que foran 500.000 

· persoas as que comeron ber- · 
berechos. Por fóra das dia
rreas, que as houbo, máis 

· nada pasou. Entre os afecta
dos dos últimos días, un de 
Culleredo. Se a· ria do Burgo 
non estaba afectada, o mari's
co ou o m~xilón que comeu 
tiña que ser das rias baixas:· 
qué seguemento se lle fixo,, 

mediante perguntas; ªº lugar . 
.onde ese viciño de Culleredo 
mercou o que o enveleñou? 
Que se saiba, nengu_n. 

A miña modesta opinión é 
C\ue iso da "z.ona catastrófi
ca.,( non vai ir adiante, pois 
que o croque segue ná area 
e dun xeito natural vai potler
se bon. A respeito do mexi
lón, case o mesmo, coa va
riazón de que as GQrdas que 
estexan . moi carregadas po
den ir ao fondo (nen é raro 
nen cotiá: pode ocorrer). Fa
lar. de perdas económicas 
non . é xusto nen é mentira: 
Galiza, o mar galega ten pur
ga todo o ano, en · diferentes 

· xeitos~ Xa . que Togo, aponto
me a un ha batea e. a non tra-
bal la-la, que xa virá o benefí
cio da "zona catastrófica".' 
Claro que o señor Conselleiro 
non s~be que houbo quen 
colleu mexilón {se non ouvin 
mai á xente de Arousa) pe
che t~mporário para logo le
valo ao mercado. Pergunte, 
señor Páramo Neyra; per
gunte señor Hernández Ca
chón e vexamos como os 
dous deixan de rifar, de. por- · 
tas para adentro e de primei
ra.s páxinas pa~a fóra .sobre 
quén é o salvador da nosa 
pátria. . _ 

Mil oitocentos controles 
diários no mar, seguemento 

.. de non sei cántos biólogos e 
organismos, son panos 
quentes. Hai que.estruturar a 
produzón do mar de xeito ra
cional. Qué raio var saber o 
-señor Castro Guerra, profi- . 

· si-onal compostelano, sobre 
iso! O impo.rtante é o cargo, 

· e os mariñeiros, q.ue r~ven
ten. 
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. SEIS FOTÓGRAFOS 

•DE DIFER.ENTES-PAISES-COMENTAN AS SUAS _IMPRESIÓNS SOBRE VIGO . 
. . . . . . ' ' . ' ,.. . ' ~ . 

VIGO V(SIÓNS VI 

VIGO, A CIDADE OND.t TEN L!JGAR A'SEGUNDA BlfNAL DE. FOTO<JRA
.FIA, FOI VISITADA E CONTEMPLADA POR SEIS: FOTÓGRAFOS DE DISTIN- . 
TAS ·oRIXES, CON.CENTRADOS LOGO PARA DAR A SUA VISIÓN, NECE-

.. SARIAMENTE Xl:JBXEGTIVA, DESTA -URBE. ESQUINAS,. TELLADOS, CA- . 
·RAS, OBXECTOS E POSTAS. DE-:SOL FÓROÑ COLUDOS AO INSTANTE, 
- QUEDANDO XA DESTINADOS . A .PERMANECER. COMO TITULAN os· 

V ARI CARAMES 
(GALIZA) 

Xa est1ven outras veces, pero nunca 
· · paseei tanto. Vigo é unha cidade im- · 

. paseábel palas costas que hai. Non . 
m~ parece fea, paréceme cáótica. O 
qUe máis me .chamou a atención fo- , 
ron os contr9st~s. A. xer\te vai moi 
rápido pola rua. E logo os contrastes 
.urbanísticos: saes por un calex9n. e 
chegas ao rural dentro da ci~a~e . . 

(. 

COORDEN~DORES DA FOTOBl_ENAL, O CENTRO DE ESTUDOS FOTOGRA-
. FIGOS, TRATASE DE SEIS VISlONS DE-VIGO (VIGOVIS-IONS VI). A PO.NTOI 
· DE. FINALIZAR O ~EU TRABALLO . FALAMOS CON E~ES E AINDA OUE 
COMO DE "Dl~IA TOPICA PERO CERTEIRAMENTE" ELES FALAN COAS cA' 

- MARAS, CADA UN DO~ SEIS .EXPRESOUNOS ESPONTANEAMENTE AL 
GUNHAS DAS IMPRESIONS DO SEU TRABALLO. 

PAUL DEN HOLLANDER 
(HOLANDA) 

O clima~ está sempre cambiando 
Góstame todo visualmente. Fa! 
coas persoas en todas partes e tod 
me gasta. Chámame a atención 
contraste entre o vello e o novo, a 
persoas que están nos pavos vic1 
ños, os cans, os gatos e os páxaros 
a luminosidade e a cidade en xeral 
Encontrei poucas dif eréncias a res 
peito de Europa. ~vida é bonita. E 
Vigo a miña vida continúa. 

('ITALIA) 

ve 
po 
xe 
A1 
se 
co 

ªº creo que Vigo é só o . so 
· ·sacar a foto que de. ce 

dun Z:apato. A cor _fo1 : p~ 
· eu vivo no Norde d~ 1 qL 

''smog" (contar:ninac1 · an 
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veces é así de forte. Ainda que tam:. 
pouco pu.den facer todo o que qui
xen, houbo moitas nubes estes dias. 
A miña impresión de Vigo é a de que 
se trata dunha cidade con mojtas 
contradicións, hai xente moi pobre 
ao ca·r6n de gra·ndes edifícios. lnclu-

. so un gran edifício como o do Con-- · 
c~llo ,está ao lado do baitro de putas'. 
Percebese tamén que é unha cidade · 
que . se· desenrolou eri mol poucos 
anos. Encontrei moitos xóvenes ves-

. ' 

tidos á moderna, como. se tosen ir a 
París. Hai outros bairros que lerri
bran .a América Latina: Pe~o a xente 
que eu vin no~eina conter.ita; ven 
como pasa o día, quizá teñe~ proble
mas pero non pensan neles. Parece 
qúe se $ai menos pala noite qúe en 

· Zaragoza ou Barcelona. O que máis 
me· chamou·- a atención, de todos . 
modos, foi ·o contraste entre unhas 
·casas e outras e a confusión que hai 
ás seis e ás _sete da ·tarde. 

Guv HERSANT 
(°BRETAÑ.A) 

. Sur.pre_ndeum·e o ar eur9peu que tfln . 
Víoo. E un ha gran cidade de proví n- · · 
cía marcada pola tradición da Galiza. 
Crein que·ia encontrar a forza dunha 
cultura máis provinciana e encontrei 
unha cultura máis eurü'pea, iso vese 
na maneira de ser das ·pers9as e no 
seu modo 1 de vestir. Percébense 
moítas actividades, moi diferentes-, o 
que lle dá unha fasquia de gran -mo
vimento ~ cidade. Notei contrastes · 
na rol.Jpa,-no comp0rtamento e na ri
queza, pero ao -mesmo · tempo todo 
parece harmonioso. 

-~-OCllDADl/13 

JORGE RUEDA 

-. (ESPAÑÁ) 

Encontre·i un ar moi cálido na xente. 
penso qúe' a 'cidade é un pretexto, 
máís que as fotos que hai, trátase . 
de como 'º vexo eu. Chámanme 
moit9 a atención os nenos daqui, 
-son moi .cálidos, moi espontáneos, 

- igual que os vellos, como se non es-
tiveseñ botados a perder pola socie- -
dade actual. As aves acércanse máis 
á xente, particularmente máis as· 
gueivo.tas, as pombas, os gorrións .' 
Os cans non son como os cans·ve
llos, son como cans de campó, brin-

. . can, xogan, salta á água. Supoño 
qué influe o ambiente. Tamén ene 
surprenderon os contrastes: o axun- · 
tamento está no médio dun castelo. · 
Creo tam_én que o galega é especial
mente lento, como se non houb_ese 
prisa, como se a vida fose durar 
sempre. Outra das influéncias que 
sentin foi a do mar. 

MOLDEA .. 

(PORTUGAL) " -

Eu teño moito a ver co siléncio, coas 
causas cerradas. Encontrei moitas 
·causas das que gostei moito. A 
miña visión .é diferente por ser por
túgués: esta praza (a da Constitu
ción) poderia s~r unha praza portu
guesa, a pedra é di.ferente, mais as 

_ persoas son moi_iguais .. Eu acho ·que 
estou na casa. E dif ícir dicer o que 
me chamou ~a .atención, ounha -cida
de portuguesa faria as mesmas fo
tos. Os cafés son algo diferentés, 
aqui son moi bons e moi limpos. Vio 
tamén formas de -vestir fabulosas, 
moi avanzadas, chamoume máis ·a 
atención que en París. -
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As 
á-rbores 

. . , 

.. como 
. . ,_ 

excepc1on. 
~LACIDO LIZANCOS MORA 

Moitas (fas máis recentes ac
tuacións urbanísticas públicas 
promovidas polas distintas ad
ministracións ou por particula
res tanto no meio rural copia 
no urbano veñen de coincidir' 
nun cornun noxo ou desprécio 
por todo o preexistente·, en es
pecial polas árbores. 

Non é .raro odia no que salta 
a nova tlunha excavación .nun
ha praza, p.ara constn~ir un 
aparcadeiro, na que é "necesá
rio" tallar algunhas árbores no-·_ · 
tábeis ou dunha estrada na 
que, prévio ªº seu ensancha-

. mento ou rectificación, hai que 
derrubar outras tantas, sen que . 
praticamente se produzaR no
vas en senso contrário, como 
por exemplo: plantacións de 
árbores en méios urbanos, 
cria.ción de ·reservas foresta is 
naturais ou de novas parques 
e vilas e cidades. 

Como queira que as reivinda- · 
cións cidadáns tamén neste as
pecto son minoritárias,, ·isto 
móveme a pensar nunha xen
reira latente con todo o natural. 
Xenreira que poderia englobar
se dentro do auto- ódio que o 
pavo galego sinte de si mesmo 
e de todo aquilo que lle é pró
prio. 

-Galiza é un país rural. As tres 
cuartas partes _da sua povoa
ción viven no campo e un 60% 
dos habitantes ten ainda nel o 
seu modo de vida. Por outra 

- banda unha alta por<;:.entaxe_da 
povóación urbana procede, por 
migración, dó campo de forma 
máis ou menos dir.ecta. (que 
coruñés ou vigués ' de-toda-a-. 

·vida non ten un pai ou cando · 
menos un avó de estracción ru
ral?). Obsérvase entón que a 
imensa maioría dós habitantes 
do país teñen algunha relación 
co meio rural, meio qu_e consi
deran cheo de connotacións 

. pexorativas. Un meio incóm.o
. do, frio e · hostil, imposíbel de 

"domesticar". . 
Un meio no que ·todo o que · 

se plantaba' na terra tiña ·que 
servir para ptooucir alimento 
para o home ou para o ga_ndo. 
Un meio ·no· que só os ricos (ca-

. ciques, curas, indianos) p·ode~ 
rian permitirse o luxo de plan
tar árbores inúteis: palme-iras, 
aJciprestes, camélios, . árbores 
que eran plantados .para cele
brar o supérfluo, o exóti.co dun 
entorno oprimido e empobreci
do. 

Por isto o galego rexeita todo 
o que lle recorde natureza en 
~eral. Queima os bosques, con- _ 
·tamin·a os rfos, esquilma as 
costas ·no meio natural e na ci
dade e na vila evita todo aqüilo 
que . lle recorde o seu . pasado 

··" campesino. · Somente·s fará 
concesións á "natureza domes
ticada": plant~rá troles en ma
cetás, construirá xardins .vala
dos onde proibirá pisar, criará 
animais engaiolados .... · todo 
sempre baixo cont~ol ! 

Eu ·non. encontro outra posí'
bel cau~a:'que podá xustificar o 
s.ilénCio dos galegos diante ·das 
desfeitas arboricidas tan usu-

~ sais hoxe en dia . . 
Coido que os galegas non 

seremos lelices até o dia en 
que teñamos asfaltado o derra
dei~o quilómetro cadrado dos· 
vintenove mil qüe ten a· nosa 
terra. · 

'J.. .. 

0 
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tribuna. 

·Pero que· pasa aqUi? 
. . . 

LOIS · PEREZ CASTRlLLO :- _ rioso· idioma: Cada acto repre
sivo cadra cunha prática na-
cionalista. 

Veño lendo ultimamente al- E a Frente? Pois a Frente 
·gunhas opinión_s, totalmente . existe .na medida en qüe sec- .· 
respeitéveis, sabre a: realida- . :tores ideolóxicos e sociais di
de e o futuro do BNG que non 
me deixan de surprer.ider. Ne- versos; confluen nünha mes-

··"afortalar o sistema autonó
mico, para evidenciar a sua 
cortedade ·e· esixir maiores 
graus de soberania ", parece
me non ser unha solución 
moi arriscada, nen penso que 
ésta teña dado a EG moito 
froho de momento, alén pe 
ser a comparsa en toda a pa
rafernália oficial : 

_ las verten-se máis considera- . ma ." alternativa. Non · coñezo 
cións negativas cara 0 noso outra organización na que 
proxecto político que positi- ·exista o conglomerado ideo-

. 1 1 h , · lóxicó.que hai no BNG. . . 
· vas, incuso a gun as criticas · Po'is· iso é unha fre-nte. o 

. , totalmente acertadas serven 1 

. que pasa é que unha orgqni-
para suxerir cámbios fondos zación revolucioná·ria se am-

.O · tr~ballo parlamentar de 
. EG basea-se en facer pergun
tas unha tras outra, o que po-

na nosa liña. 
plia socialmente e · perfecci'o- .. 

Segundo · algunhas destas na . política e ·organicamente 

. sibilita o "lucimento" do seu 
parlamentário, pero impede o 
posicionamento do resto dos 
grupos da cámara. lstQ desde 
lago, afortála á autonomía, 
pero non vexo como evidén
cia a cortedade , dela. Tanto 
máis canto as proposicións 
de EG son do máis posibilis
tas; algunha incluso foi acei
tadá por toda a cámara como 
a traida dos restos de Caste
lao! 

opinións, o BNG non ten dado · en íntima relación co desen-. 
pé co.n bola nen _ políti.ca nen volvimento do proce!'?O revo-
organizativamente: os nasos lucionário. É ben certo que fa-
postulados non serven, hai lla-moíto,camiño por andar en 
que cambiar" -o "look" e, de canto a afinarmos as políticas 
paso, a nosa prática política e para cada problema, millorar 
a nosa teoria. Non somos a no-sa estrutura, _ ampJia.r a 
unha colónla, nori hai nacio- nosa base. E isto é ao meu 
nalismo, non existimós. Visto-· ver, 0 que ten que ser 0 cerne 
isto, deveremos converter- dá nosa relfexión: ternos que 
nos en "outra causa". Cal? seguir desenvolvendo-nqs 
Por se non róser:nos-queh de política e organizativamerite, 
adiviña-lo · nós soziñós, M. mi.llorando q e.stilo de ·facer a 
Valcárcel aponta unha solu- nosa política (que non mudá-

. ció11: sermos "Esq1:1erda Gal e- la);. concretándo- máis; facen-
g(', que, xá se sabe, é un par- do operativos os organismos; · 
tido 'que non e-re na Galiza co- gañando en coesión e coexis-
loríizada, nen no frentismo, téncia ... , isto repercutiria nun 
nen na prática política de ma-. xeito máis áx.il de facer políti-

. sas, e· seica "transforma o sis~ ca e de conectar ·cos proble-
tema· por 9eotro". Eis o que mas cotidianos dando-lles al-
puden deducir de tanto farra- ternativa ,p9 ntual e imediata. 
goso escrito. Todo isto non ten nada que 

Non vou ' repetir os argu.:.. ver: con cambiar os nósos 
mentos._sobre o papel colonial princípios, simplesmente tra-
que xoga Galiza; Abondosos ta-se de facer chegar máis e 
dados foron xa expostos nes:. millar a nosa política á xe_nte. 
te periódico. Somente direi Desde logo, se á función fai 
queseó noso povo se decata~· o órgao, non penso que o ins-
ra desta realidade, a Libera- trumento dá ·.uber:ación Na-
ción estaria a ·un paso. Se a cional sexa un partido que or-
maioria do povo non asume a · bita arredor de "brillantes 
realidade colonial é. porqu~ o parlamentários". pregunfóns 
mesmo proceso colonizador cunha oficina de prensa e ou-
x-era elementos de alienación tra. de imaxe, 
efeitivos: que rJÓS devemos . _Paso agora a comentar a 
.rachar e non deixar-nos asi- "contribución ao debate" 
milar po'r ·eles. "desde fara do BNG", -alé-

Que o nacionalismo existe grando-me desde logo, 'que 
xa o demostran os nosos .ini- - indo o BNG "camiño da gru
rrügos tratando de negar-nos. pusculización" alguén escre
Velaí o noso traballo institu- _va sobre nós, o cal indica que 
cional silenciado, cando non é seguimos .,a ser a referéncia 
ademais atacado, como nos necesária cando de naciona-
concellos de Cambados .e lismo se tala. Demasiado para 
Moaña (neste último cantan- un futuro grupúsculo; que 
do cün formidável aliado: dita se'Xa de paso é con moito 
EG). Velaí tamén a represión .a organización política galega 
sobre a nosa acción non insti- ' con máis número de militan-
tucional ·: militantes da Jnter- tes e maior militáncia. ' 
sindical . represaliadosí diri- . Dí-se tamén, que este país 
xentes do _BNG xulgados, . despolitizado e conservador 
tnembros de ER.GA ·expedien- esixe· "solucións arriscadas e 
tados por ·defender o uso -·do atrevidas"; ben certo, pero o 

comoquendi 

Agora, o que ·sí se pode fa
cer é estar nos conflitos dina
mizando-os, e complemen
tando isto, propór no parla
mento alternativas que evi
déncien a falla de vontade 
dos grupos ali presentes en 
resolver nada, e ao mesmo 
tempo que recoñezan implíci
ta/expli~itamente que as solu
ciqns · reais aos problemas 
chocan co marco autonómico. 
Este é o tipo de traballo parla
mentar que nós pretendemos. 
O outro, xa digo, é inteirar-se 
de que hai problemas en tal 
sítio e facer perguntiñas ao 
conselleir9 de turno para de
mostrar que se traballa. 

Outro tema tocado é o de 
"fuxir de ambigüidades in
cluindo a defensa da demo
ááci-a como valor en si". Eu 
sempre pensei que había de
mocrácia para uns ou para 
outros, que unha negaba á 
outra. 

Xa que logo, cal defender? 
A actual, que coloca mil atran
cos ao sindicalismo naciona
lista· nas eleicións? Que des
true a nosa agricultura en 
aras da entrada no MCE? Que 
nos nega o dever de talar o 
noso idioma? Que nos nega o 
direito á autodeterminación? 

EG non é ambígua neste as
pecto: negou-se apoiar á Pla
taforma pola reforma da 
Constitución, o direito á auto
determinación e a negocia
ción política en Euskadi; o 
BNG apoioü-na. 

O que pasa é que EG fala 

Foron . as meigas, Don Mánuel 
MANUEL LUEIRO REI 

Fixo un ano no derradeÍro 
mes de agosto. Nun xantar de 
trabal/o de tres estalas ~esce
nario: árbores de centos de 
anos, pazo medieval, capela 
do século XVI, servidume· de 
mullere~ tetudas,· tortilla, poi-

. bo e xamón., pemen!os de 
Herbón, pan de -ovo, !;:>olos 
preñados ... ) don Manuel dixo: 
"Aquí, tenemos muJeres ma
ravillosas y buenísimas. Y yo 
quiero convocar a lós buenos 
·espíritus,, para que nos ayu
den. a arreglar este-país". 

Logo, diante de varios con:. 
selleir'os da Xunta, dqn . Ma·
nuel, para demostra-la súa 
pericia, fixo unha -'queimada 
con dezaseís netos de augar
dente, un e medio de viño tin
to, zucre na 'medida que Elixio 

t ,tiña disposto, tres limóns, ca-

tro laranxas e düas mazáns. 
Mais, don Manuel, _ .na.que! 

intre debeu de ouvir .algunha 
chamada das~bruxas, e pondo 
a man na fronte dixo: "Esto 
no arde bien. El alcohol es de 

·baja graduación. . 
. Un ha ducia de . mulleres 

("damas" -dicía a· -crónica 
daquel día-) tostadiñas · do 
sql, con· pérolas e ca<;leas de 

. ouro na peituga, para conten:
tar a don Manuel porque a 
que~mada · non era axi.Jstada, 
despois de pedirll!=l perdón 
por si molestaban, cantaron
lle co.usás moi fermosas: 

-"'A Manoliño levarono pre
so por andar co ca~allo. teso." 

Don Manue·I .abaneou a ca
chola e sorriu, e elas~ coa pei
tuga para . di ante, . yoltar.on a 
cantar: . . . 

"Manoliño fácía moi ben. 
No· seu · caralla non manda 

ninguén".. . 
· Despóis fixeron a fotografía 

de costume, onde non f¡;ilta al
g_uén que sempre e::;tira o pes
cozo porque non quere deixar 
de sair, e romataron coa can
tiga .de "adios con el corazón 
que con el alma no puedo." 

Don Manuel, . dende riba 
dunha banqueta, dixo: ."Hasta 
el triunfo. Por Gal.icia; por vo
sotros y por vuestros_ hijos." . 

Mais mirade vos como don . 
. Manuel, .xa. daquela, ollando 
' ca queimada non ardía ben, 

dábas_e ·canta de que as cau
sas non ian por bó .camiño. E 
.agora está comprobando que 
a chamada das ~ bruxas era 
certa: A man direita do seu 
partido político convirteuse 
non _felón aprov~itado. Catro 
galopín·s .máis _ seguiron o 
mesmo rumbo. Os ca.rtos dos 

; bancos, sempre dispostos 

dunha democrácia e nós dou
tra. Por iso non é de estrañar 
que un destacado membro 
deste grupo en Moaña, non 
teña problema nengun en 
chamar-nos fascistas nun arti
go do Faro de Vigo ... 

Por fin, o "contribuinte" fo
r:áneo aconsella-nos ser "ori
xrnais" e abandoar os riosos 
pre'supostos rupturistas para 
"salvar ·a preséncia naciona
lista". Certamente é ben ma
goento ver ~orno se arriscan 
alguns a abandonar toda ética 
para salvar, non a preséncia 
nacionalista, senón a i.maxe 
de "intelectual progre" á 
sombra condescendente do 
poder. Porque abandoar toda 
idea de ruptura, por moi lon
xana que esta parezá, é deixar 
de ser nacionalísta. E isto non 
é anatema senón constata- . 
ción prática: como interpretar 
se non que EG prefira sempre 
virar a cara ao españolismo e 
non ao BNG? Como se poden 
trabar conversas de fusión co 
PCE cando este partido nunca 
demostrou unha mínima sen
sibilidade nacional, e histori
camente atrancou todo o que 
pudo o medre do nacionalis
mo popular? 

Confluéncia co BNG en pla
taformas culturais? Estamos 
agardando a que se apoie a 
Carreira pola defensa do Idio
ma ou á Mesa pola Normali
zación lingüística, ou simples
mente que alguns membros 
de Nova Escala Galega dei
xen de falar español nas suas 
clases. 

Se EG quer confluir en pla
taformas unitárias xa sabe 
onde estamos. Que os seus 
membros na Univesidade 
apoien os CAF e non, como 
xa fixeron algunha vez, 
apoien á actual equipa reito
ral frente á Alternativa da Un i
versidade Galega. 

Se cadra alguns deverian 
clarificar todo isto cos seus 
compañeiros de EG antes de 
aportar tanto a debates 
al leos. 

Finalmente dicer que ao 
BNG queda-lle moito por an
dar e aprender, e moitas auto
críticas que facer-se; pero de
las non deveremos tirar nun
ca conclusións que nos alon
xen da perspectiva de ~onse
gui r lfnha pátria libre. Animo 

,pois a todos e que non nos 
falte vontade! o 

. 

para erguer ó santo, aínda 
que seguen a ser arredonde_a- · 
dos, fuxen de don Manuel. E 
hasta , doña Victoria (que se 
derretía como a mariteiga ao 
lume cando estaba á beira de 
don Manuel) di que este vrao, 
a don Manuel, non lle sentou 

--ben porque foi un vrao atípi-
. co, perdeu ao dominó cun 
cego, renunciou á súa "tour
né" · po+a rexión, e di que a 
don Manuel nor:i hai nin Deus 
que o ature, ·pois · "va -desc'Br
tando a sus gentes con la 

. frialdad con .que mueve a sus 
peones de ajeqrez'c. 

¡Quén llo ia a dicir, don Ma
nuel! Vostede xa sóspeitaba 
cando o .augardente non ar

.· día .. E foron éi_s me.igas. E can
do as mei.gas se reviran, don 

· Manuel, _nin a virxe 'da Lanz~
da, 'que é das máis fT!ilagre1-

! ras! é capaz de endere1talas. 
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Barcelona vai ser a sede 
olímpica dos Xogos de 

Verán de 1991. Que _ 
España fose único país 

"ocidental" que quedara 
por organizar as 
Olimpiadas, e a 

conmemoración do 
ci ncocentos aniversário 

do coi-nenzo da 

O 25 de Maio, membros da 
Garda Urbana de Barcelona de 
uniforme de paisano, irrumpen 
nunha marathon popular e reti 
ran unha pancarta que porta
ban corredores nacionalistas, 
opóndose ás Olimpíadas. A 
olimpíada española era intocá
bel. Nos meios de comunica 
ción habia orde, que a maioria 
cumpriu, de non sacar nengun
ha notícia da oposición a esta 
celebración espectáculo-co
mercia l. Unha campaña substi 
tuída por un bombardeo ideo
lóxico sen precedentes, funda
mentada en imaxes-forza (Bar
celona mes que mai; Barcelo
na, objectiu de tots, etc.) emar
cado todo nun gran proxecto 
capitalista e dinamizador, cun 
gran aparello de mass-media 
ao servício unilateral dunha in
toxicación-desinformación que 
recorda tempos non lonxanos, 
pero que se introduciu moi ben 
na opinión pública, sobretodo 
na do resto do estado. 

Por que ese gran interés en 
organizar unhas Olimpíadas? 
Oue hai detrás de todo isto? 

Mais alá do espectáculo 
deportivo . 
Evidentemente, o interés por
que Barcelona, España, fose 
sede da Olimpíada sobarda 
ampfamente o campo deporti
vo, do que teñen pouco; cada 
vez menos, as Olimpíadas, e 
até o comercial. 

Segundo as voces contesta
~á rias, que aqui nos foi case 
1rnposíbel ouvir, o principal ob
xecto está en facer posíbel a · 
reordenación territorial de Bar-

-celo na e o seu cinturón indus
. trial de acordo cos intereses do 

gran capital catalana-español. 

Pero as Olimpiadas 92 teñen · 
outro uso ideolóxico específi
co: fálase ~a dos Xogos do 
Descobrimento, aspecto no· 
que os organizadores puxeron_ 

¡.:· ·:: 
BARCELONA 92 

11Espanya m~s . que m_ai" 
bastante énfase para conseguir 
os votos. Barcelona é calificada 
como a Capital da Hispanidade. 
Todo a mellor glória ensalza
mento da españolídade máis 
cavernícola , dogmática e anti 
humanística e da aniquilación 
case total das nacións índias 
americanas. 

Máis alá dunha 
planificación económica 
axeitada 
Que vale organizar unha Olim
píada? De onde sairá o diñeiro? 
Estas son algunhas das per
guntas que se fai a maioria. 
Pero os cidadáns teñen pouca 
información. A Oficina Olímpi· 
ca de Barcelona case non apor
ta outros dados que o custe 
previsto oscila entre os cen e 
os douscentos mil millóns, sen 
coñtar as obras de infraestruc
tura estritamente deportiva. 
Dos millóns que xa se gastaron 
non se di nada. _Só se informa 
de que os cen em.presários pu
xeron cada un 1 O l'l)i.llóns, que 
a venda das imaxes da TV vai 
facer todo case rendábel, que 
non se van perder cartos e, so
bretodo, que as obras van que
dar feitas e terán unha utilida: 
de. 

Hai quen non está moi de 
acordo con estas exposicións. 
Asi, critícase que a maior parte 
do diñeiro vaia destinado a 
construir ou mellorar instala
cións deportivas en zonas onde 
xa abundan (Montju'ic, Diago
nal...) sen que se teñan previs
tos investimentos nos bairros 
ou nas vitas que máis falta te
ñt~n destes equipamentos. 

Pero non existe só este pro
blema senó.n que instalacións. 
xa programadas en barriadas e 
concellos van ter que e$perar 
tempos me/lores en_ benefíci'? 
da~ Olimpíadas. Os gastos, af1-
nal, como ocorre case. sempre, 
vanse disparar e . asi xa se di 

que· o Palácio Olímpico - de 
Montju'ic vái custar o dobre do 
previsto nun comezo, cerca -de 

Os ?<Ogos 

6.000 millóns. Asi, o Centro de 
Estudos de Planificación reali
zou un informe onde sé.di que 

da hispanidade 
A coincidencia dos Xógos 
Olímpicos co 500 aniversario 
do comezo da colonización 
de América vainos converter 
nos ·"Xogos do Descobri-

. mento", no me que xa empe
za a facer fortuna en deter:. 
minados ambientes impul
sado pala Oficina Olímpica 
barcelonesa. 

Trátase asi dun proxecto 
olímpico español e non cata-

- lán, por máis que e$ta sexa 
a sua sede; de exaltación 
dunha hispanidade imposta 
pola forza das armas, cunha 
marxinación absoluta da ca
talanidade, da sua língua e 
da sua cultura. 

Na· sua candidatura im bri
caron a todo o estado, até os 
símbolos de máis· españoli
dade como o Real Madrid. 
Un dos .argumentos princi:. 
pais foi o dá unión "entre 
toda España para conseguir 
estes Xogos". O Goberno 
central :tivo unha baza im-

- portante que non vai perder 
ag·ora. De nengunha manei
ra van deixar que ~s Olim~ . 
piadas servan para mostrar 

, a· "diferéncia" de Catalunya. 
Permitiranse alguns actos 
folclóricos; o catalán, no pa
pel, será língua cooficial, ... 
falarase da peculiaridade da 
"rexión", pero ao final vaise
impor España como unifor
midade, ~ os Xogos como 

- cousa de lodos os españois, 
que "somos capaces de rea
lizar os meirandes proxectos 

cando nos unimos". Entron
carase asi coa colonización 
de América e o seu sesgo 
ben definido de humillación 
ás nació.ns índias e a todos 
os amantes da liberdade. · 

Contra isto· é contra o que 
van loitar os que até de ago
r~ se viñeron opondó á cele
bración destes xogos por
que só podían aceitar uns 
Xógos Olímpicos en Barce
lona "se fosen populares, 
non comercializados, non: 
controlados por· multinacio
nais, non agresores do meio_ 
ambiente, que non contri~ 
buisen a aumentar a satura
ción de Barcelona e o cintu
rón industrial que a rodea e 
cando tampouco· contribui
sen á desnacionalización de 
Catalunya ", segundo Salva
dor Balcells, membro da Co
misión contra a Barcelona 
Olímpica, quen afitma ta
mén que "a- loita continuará. 
Agora os Xogos non poden 
. ser boicoteados senón que 
. teñen que ser aproveitados - . 
para dar a coñecer a rea/ida
de nacional catalana e a for
za que en 1992 terá o Movi
mento de Liberación Nacio- · 
na/". 
· Asi, agora, entabuarase 
unha loita entre a organiza
ción e o Goberno;· que inten
tará facer uns xogos espa

. ñois e . un povo que quererá 
mostrar ao muñdo · a sua 
identidade nacional. P. 
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colonización de América, 
foron factores 
fundan:ientais para esta 
designadón das clases 
dominantes, da ·ideoloxía 
dominante. A oposición 
ao proxecto foi 
totalme~te silenc;iada, 
parecia que nin existia, 

· mália o peso co que 
· c_ontaba en Catalunya. 

- " 

o proxecto de instaíacións de
portivas van en detrimento do 
necesário reequipamento de
portivo do conxuntó da Corpo
ración Metropolitana de Barce
lona. Indicando que "se finán
cia con recursos públicos equi
pamentos de alto 'standing' en 
detrimento de sectores sociais 
menos favorecidos". 
- Tamén hai que ter en conta 

que os Xogos levarán consigo 
· un considerábel incremento do 
custe da vida, con aumento xe
ralizado dos précios, máis es
peculación e moitas menos 
perspectivas de -criación de 
postos_ de trabalJó permanen-·. ~
tes. 

Mái~ alá do desinterés 
Nqventa e catro empresários 
colaboran '~desinteresadamen
te" coa candidatura de Barcelo
na. Puxeron 10 millóns cada un 
para financiar o 50 por cento -
do 'presupqsto da nominación 
que se cifraba- en 1.000 rriillóns, 
pero que a superou amplamen
te. · 

Criaron a "Associació-Barce
lona Olímpica 92", pondo a 
pr~sidila a Carlos Ferret Salat, 
capo , dos empresários espa
ñois que, logo, entraria no Co
mité . Olímpico Internacional. "' 
Os seus directivos viaxaron a 
57 países e o seu vice-presi
dente, Leopoldo Rodes, visitou 
a todos os membros do COI. 

'Barcelona foi visitada tamén 
por case todos os relacionados, 
dur:iha ou doutra maneira, coa 
organización · olímpica,. asi 
como por máis periodistas es
tranxeiros que na Guerra Civil. 
Todos a gastos pagos, claro. 

Empresas multinacionais 
apoiaron tamén esta candida
tura. Elas son as grandes inte- ..., 
resadas. Son as que se van le-

; var o meirande benefício. As 
Olimpíadas, diante que nada, 
son un gran negócio. 

PUCHEIRO 
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·contos non anchen . 

O espia que chegou 
delonxe 
X.X. Pl"'EIRO COCHON 

. Cando aquel homiño .de 
ollos estarricados baixou do 
avión en LabacoJla, calquera 
que o vise escacharia a rir se 
lle dixesen que estaba ante 
un perfeito espía, mais aqu~I 
homiño era todo un axente 
enviado desde unha potén
cia oriental e adestrado para 
roubar, mercar a calquer 
précio ou asasinar sé preci
so fora para obter os segre
dos máis inescrutábeis ali 
onde estiver. 

A primeira vista, coa sua 
cám.ara fotográfica e un cer
to ar de de·spiste, poderia 
parecer un simples .turista 
fora de tempada, mais non, 
o cida.dán Kaneto Takamura, 
que asi se chamaba segun
do o p~saporte, principiaba 
daquela unha tremenda la
boura de espionaxe que ía 
pór nas cordas á própria es
tabilidade do sistema. 

Se a Xunta gastase os car- ' 
·tos en cor:itraespionaxe e 
non en -dietas, aquel home 
cativo, pescudador de todos 
os segredos, !iña que acabar 
axiña na cadea; pero non •. o 
espia Takamura andou máis 

· de dous anos a voltas por 
toda a comunidade sen dei
xar de aperceber nos máis 
apartados currunchos e sen 
que ninguén se decatase del 
nen para pedirlle a hora. 
Non houbo estaleiro que 
non espiase nen documento 
de certa importáncia que fu
xise dos seus ollos oblícuos. 
Cando non lle atopaba utili
dade a certa información de-

- cidía mandala a prensa, e 
iso chamábase crise e rea
xuste. 

Unha grande parte da cul
pa no terríbel atraso econó- · 
mico da Autonomía débese 
tamén sen dúbida ás activi
dades do esp.ia Takamura, o 
grande pescudador de in
ventos alleos dos que infor
maba pontoalmente os seus 
superiores. Asi foron coñe
cendo naquela poténcia 
oriental . o mellorciño . da 

comunicados-
Revista de gran tirada des
cobre que Pasqual Ma~aga

. 11, alcalde de Barcelona~ es
taba· exento de Ximnásia 
no Bacherelato. 

00000 

nosa tecnoloxía ponta, des
de un novo s.istema para fa.:
cer cho'wizos con pastp ma
gra de xorelo até un sistema 
totalmente inovador de -en
vasar berberechos en tetra
brik, desde un motor· que 
funcionaba· con viño de fei
turia até unha nova palleta 
de gaita feíta de metacrilato 
e amianto. E todo "mentres a 
Xunta. gastaba en dietas o 
que debería destiñar ao tan · 
necesário contraespionaxe. 

Xa estaba a piques de re
matar Káneto Takamura o 
seu periplo cando un·ha tar
de, alá nos montes de Ou
rense, buscanqo como pro
ducir coellos· de orellas re
cortadas, v'eulle enriba unh·a 
forte chorva. Ouíxose abri
gar <;> cidadán Takamura e 
nisto ·resulta que dá coa en
trada dunha cova que serve 
de paso a unha galería sub-

- terranea chea de luz. Con 
asumbro, o espiá que veu de_ 
lonxe pudo ollar como vá
rias dúcias de mulleres tra
ballaban arreo nunha tela 
enrrugada que p~recía non 
ter fin. . 

-:--Ouen· é · o que manda 
aquí? -perguntou o · espía 
Takamura sen que ninguén 
erguese a vista. 

Pouco despois daquilo, o 
axente segredo Takamura 
collía viaxe de volta en Laba
colla mentres pensaba que 
se o camarada Andrópov pa
sou no seu dia de dirixir o 
espi.onaxe .a se-lo manda
mais do sistema, cono moití
simo mais motivo el, o espia 
Takamura, ía ser recompen
sado alá no seu país, porque 
o grande pescudador levaba · 
ria sua equipaxe nada me
nos que unha mostra com
pleta da 'colección de mo'da 
outono-inverno que mais se 
ía levar nas élites do mundo. _ 

E esa e non outra é a ver
dadeira história de como en 
todo o país do Sol nacente 
van ve~tir ao ditado do que 

·se lle poña no maxin a un 
bon señor de Ourense. Ou 
algo ·asi. 

lnovadora técnica guberna
mental para acábar coa es
querda: duplicar o número 
de películas emitidas . por 
tv. 

00000 
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NOTICIAS 
comentadas 
Norma Duval afirma qu·e coa 
Olimpiada "España sera el om
bli~o del Mundo" (Sen comen~ 
tan os) 

ºººº 
O rei J~~n. Carl.os ao se intei

rar <;:la not1c1a ol1mpica berrou 
"Barceloooona, Barceloooo
na!! !, afirmando que "Hemos 
coronado con trabajo este exi
to'' e "Es un, éxito pa España 
pa Cataluña y pa toas los espa~ 
ñoles". -

ºººº 
O "sovietólogo" e colabora

dor de El País S. Karol critica 
por igoal a Reagan, polo da 
Guerra das Galáxias, e a Gor
bachov, polo de Chernobil 
(todo moi ben, só que aihda así 
Estados Unidos gaña por dous 
a un, ou xa se esqueceron de 
Harrisburg)? · 

0000 

Perspicaces investigadores 
do Mil")istérios do Interior din 
que no atentado de Barcelona 
ET A está detrás da acción de 
Terra Lliure. Ao coñecerse a 
reivindicación de ETA os mes
mos investigadores din que en
tón é Terra Lliure a que está de
trás do antentado de ETA. 

0000 

O alto cargo do Ministério do 
Interior, San Cristóbal , ainda 
segue vanagloriándose de que 
descobriron grácias a laborio
sas investigacións, unha cam
paña de HB erí favor da nego
ciación. (Calquer dia descobren 
que a Unión Soviética ten em
baixada en Madrid e entón da
ranlles unha medalla ao mérito 
policial). 

-0000 

Despois de ver a reportaxe 
publicada polo dominical dun 
prestixioso diário onde os po
bres neoiorquinos son presen
tados como un motivo de inte
rés turístico, é posibel que o 
Solchaga tome nota e presente 
aos parados como unha de
mostración da capacidade para 
o ócio que ternos por aqui. 

0000 

Maira Gómez Kemp, presen
tadora de "1,2,3", foi a comen

(/) tarista dun meio informativo 
:3 do Cúmio de Reikiavik. (Só fal
-~ ta que na próxima reunión da 
~ OTAN España se apresente co 

--------------------------'""" pato Nicols). 

/ 

CASTELAO E BQ\ffiDA 
lR M' AN··, s

1
H , ''CASTELAO E BÓVEDA, IRMÁNS!" . 

De novo á venda en tooos os quiosques _e librarlas do país 

0000 

Os periódicos explican a !1º
tícia do químico nordeamenca
no que se pasou aos rusos di
cindo que estaba un pouco tolo · 
a causa das substáncias que 
respiraba por ser químico. (Es
peremos qüe o~ rusos no~ des
cobran esa sustáncia e lla mtro
duzan nas hamburguesas). 

ºººº 
Varias ~stradas de Lugo dis· 

porán de áreas de c;Jescanso 
(como as "carreteras" segu~n 
sendo estreitas servirán tamen 
para facer os· adiantamentos). 

ººººº A causa de vários errores nas 
fichas policiais deteñen á directiva 
da Asociación Madrileña de Amas 
de Casa pensando que se trataba do 
Comando España. · · 
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II Fo~obienal 

Sete exposicións simultáneas 
con Klein · e Parr de estrelas 
Entre o 31 de Outubro e o 30 de Novembro ~elebrase a II Foto bienal. organizad.a 
polo Centro de Es tu dos Fotográficos, que ten acollida en dif~rentes· ·sás de" 
exposicións da cidade de Vigo baixo o patrocínio de diferentes institucións oficiais. 
Sete expo'si~ións simultáneas de carácter nacional e in.temacional nun denso _ 
programa de actividades que inclue mesas redondas, conferéncias e diferentes _ 
obradoiros de traballo. · 

Hai agora dou ano que e 
celebrou tamén e n Vigo a pri
meira edición da Fotobienal . 
Centrára e daq~ela nun repa o á 
fotografía galega hi tórica, nu n
ha mo tra que produciu ·orpre a 
e re elación ante a den idade de 
fotágrafo e obra expo ta . A 
semente botada aquel ano pren
deu con forza e perm itiu que na 
Galiza funcionara, n periodi
cidade e boa organiLación unha 
sá de exp ici ' n e tá e l adica
da con e cl u ividadc á r logra
fia. A celebración da ·egunda 
edición da F tobienal amo ·a o 
afianzamen to daq u 1 primeiro 
exercício. 

O program que a pre ·enta 
Centro de ·tudo · Fotográfic 
(CEF) é ampl e d b ati facer 
a todas a amante da imaxe". En 
30 dia e . i ·á · d iferente (0 
Peirao , C ntro C ultural da Cai
xa de Aforro , Antigo edifíc io 
do Banco de E paña, Sá de 
Arte, Sá Nova e Casa da Cultu
ra) o CEF concentra ete di fe
rentes exposic ións: William 
Kle in , Martín Parr, Schmidt de 
las Heras - individualmente- ; 
VigoVisións (Vari Caramés, G. 
Hersant , P . Hollander, J. Mol
der, J. Rueda , M. Saroldi) , Ar
quivo Pacheco , e Espácio --co
lectivas e históricas-. 

William Klein-Martin 
. Parr 

Para moitos a só preséncia <les
tes autores na Fotobienal xustifí
cana plenamente . Klein autode
fi_ne o novedoso do seu ponto. de 
vista: "xoguei a ser reporteiro 
gráfico , tratando o feíto máis tri
vial COJ)lo se fose unha grande 
primícia. · Daquela -1954- o 
modelo en, fotografia era Cartier
Bresson e o lema obxectividade. 
E_Iegán~ia , mesura, distáncia e 
discreción. O meu proxecto de 
xornal-tabloide era moi deseme
llábel. Andei en dirección con:-

e: 
'Q) 
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trána, deixei caer o mito da ob
xectividade e provoquei unha es
pécie de fo tomatón da rua ( ... ) 
probei todo: gran movimento, 
fuxida do encadramento defor
mac1on imaxens accidentai ". 
Outro labor importante de Klein 
foino como· fotógrafo de moda, 
pontoalmente coa coñecida Va
gue, e tamén como cieneasta. 
Naceu en Nova Jorque, no 1928 
e re ·ide en Pari . E tará en V igo 
o 7 de Novembro e haberá un 
co l 'quio plibli c con e l. 

Martín Parr ' inglé , nado no 
1952 en Landre , ten e tudado 
fo tografía na E cola Po litéc nica 
de Manche ter. Publ icou oi to li 
bro e stá na avangarda da no
vas tendéncia do fo toxorna li s
rno (v id . pax . 22 A NOSA TE
RRA n" 301 ). 

Fotografia galega. 
Ademái dunha pre éncia, que 
e podia dicer indirecta , a lI Fo

tobienal pre enta a obra de 
Schmidt de las Heras e do Ar
quivo Pacheco, na doble inten
ción de recuperación do pasado 
e acfuali zación histórica, un ca
miño que fora escollido como 
eixo principal na anterior edi
ción. A obra de Schmidt de las 
Heras incardínase na corrente 

, pictorialista coa novidade té.cni
ca do bromóleo que no Estado 
español tivo como representan
tes sobranceiros a Ortiz Echágüe 
e Pla i Janini. Sch_midt de .Jas . 
Heras, que faleceu na Coruña no 
·1962 é , na práctica, un descoñe
cido ·na Gal iza ·e non só polo 
procedimento que empregaba -
de grande complexidade- na 
fotografía . . Era un preocupado 
pola mensaxe, polo producto fi-_ 
na! alén- dos méios técnicos . 
Unha frase sua é destacada e ac
tuante hoxendia, en plena mara
bunta da alienación tecn.olóxica: 
"Non cito as cámaras por consi-· 
deralas instrumentos para un 
fin". 

A ~xposición de Pacheco é a 
concentración do tempo na ·ima
xe. Instalado en Vigo desde ·fins 
.do século pasado, o Arquiyo Pa
checo concentra a vida de toda 
unha cidade , e permite ver o 
evoluir , brutal as máis das ve
ces, do urbanismo , da história 
civ il -grande parte do material 
gráfica do noso especial "O 36 
en Galiza" saiu dese arquivo
e xeral da vida de Vi.go e ten de 
ser das mostras penduradas con 
máis gancho das ex postas. 

As outras exposicións 
Completan o apretado reeorrido 
que se vai amosar unha colectiva 
antolóxica da fotografía xapone
sa contemporánea , que ten cir
culado i:iestes meses por díferen
tes cidades do E stado español , a 
mostra VigoVisións (ver páxina.s 
centrais <leste número) e amos
tra de Espácios., · 

Espácios é o resultado do tra
bal lo de once foto grafos gal egos · 
contemporáneos ao redor da idea 
central da cidade. Carlos Osa
rio , Xan Rodríguez , Vítor Va
queiro , V icente , Xosé Abad, 
Xosé Galovart , Eduardo Ochoa, 

. Ricard Terre, Delmi Alvarez , 
Pi ti Mayáns e Xurx.o S. Lobato 
abordan , en diferentes vi sións, a 
perspectiva da cidade na sua .fas
quia actual. Nalguns ~asas trá
ballaron fo rmando parella con 
arquüectos (Cesar Porte la , Re
boredo , Bar Boo , Alfonso Pene
la . .. ) e nuutros por. libre . Unha 
exposición que ademáis conxu
garase co especial marco arqui
tectónico do antigo edific io do 
Banco de España nunha monta
xe e pac ial coordenada por Al-
fa n o Pene la . · 

Actividades 
Seguendo a pauta doutra m1cia- . 
ti va do C EF a Fotobienal é 
acompañada de importantes acti
vidade paralelas durante togo o 
mes no que se prolonga. O dia 
da inauguración unha mesa re
donda "O fe íto cultural galego: 
ficción ou realidade", na que 
confirmaron a sua preséncia Rei
xa e Xurxo Lobato e estarán ta
mén persoas relacionadas coa 
moda e coa criación literária. Os 
dias 7 e 14 Willian Klein e Mar
tin Parr , respeitivamente , parti
ciparári en sendos . colóquios . O 
27 Lorenzo Merlo (organizador 
da exposición Amsterdan 86 e 
director artístico de "Camera In
temational")1 falará das novas 
tendéncias da fotografia eurupea 
para cerrarse o día 28 con outra 
mesa redonda "Fotografia e edi
ción", que reunirá a Merlo con 
Manuel López e Xosé 'Abád (da 
revista galega de fotografía 40 
xS.O). . . 

Paralelamente celebraranse 3 
obradoiros (para os que está 
aberta a inscripción limitada no 
Apartado 1.264 de Vigo): ·os 
días 14 e 15 Joan Fontcuberta 
(Ultimas tendéncias-Crítica Fo
tográfica-Fotografia de Autor no 
Estado Español); Miguel ·Oriola 
(Retrato e Moda) e 28 e 29 V áz
quez Caruncho (Aperfeizoamen
to do positivaxe e revelaxe). 

- X.C. 

Garcia Lorca .recebe
º 1º prémio 

,.. 

no I Certame Literário-
en Língua Galega 
para escolares 

,, . 

da .comarca eumesa 
Hai pouco fempo· presentouse nesta Vjla a publicación das compo-:-
sicións premiadas no I Certame Literário en Lín_gua Galega para 
escolares de EXB da comarca Ewmesa, organizado pala sociedade 
cúltural Círculo. Filatélico Eume. Cando o leitor desta publi~ación 
chega ao medio da sua andaina encóntrase cun poelJla precedido 
dunha ilustración do debuxante Siro que alude ao título do mes
mo: " A guitarra". Xa o primeiro verso resulta moi familiar:· "Em~ 
peza o pranto /da guitarra. / Rómpense as Copas / da madrugada. 
/. .. " e así áté chegar ao remate "¡Oh guitarra /.corazón malferido 
/por cinco espadas. " Trátase dun famoso poema de Gar-cía Lorca 
do libro Poema de cante jondo . O nome dun rapaz de once anos 
figura ao pé-de páxina como o seu autor. Até aquí todo moi nor
mal : Convócase un concurso literário , a un dos participantes gos
toulle este poema de Larca , vérteo ao galega ~non · o fai mal, por 
certo--, e preséntao a este certame de creación literária. O escán
dalo ven agora. Entre os membros do xurado calificador figuran 
un debuxante-escritor -:--0 mesmo que ilustra a publicación-::, 
dous profesores ~ -un poeta. Mal se poderia desculpar o descoñeci
mento por parte dos profesores deste poema de Lorca , pero incrí-. 
bel é que ao señor Rábade Paredes , non 1le sonen estes versos do 
poeta granadino. Para rematar esta información hai que dicer. que 
o " mantenedor" do Certamé literário foi D.. Ramón Piñeiro López_ 

-E.A. 
Sezgnde prnnio:-xoan e o marcian o-. -.cudón imo BOLBORETA. autnra M.' ME.R
CEDES HLGUEIRAS GABEIRAS 'Jo C.P. - Maciñcira- de N!!da . · 

Tttairo prnnio: ·o dente desaparecido · . seudónim.o Al.CAPONE. autor AMA
. DOR FILGUEIRAS, do C.P. ·o Ramo" de Barallobre-Fene. 

· prnnio: -A guita.,..- . presentado cu seudónimo de PERE PA • 
ue rl'SlJlta ser autor XESUS ANDRES ALLEGUE ARES do C.P. -.Couttiro Fre~-

Segando prnnio: - Galicia-. seudónimo LUI. aulor XOSE LOIS PEREZ ALLE
G UE do C.P. -couce iro Frcixomil- de Pontcdcumc. 

Tcn:riro prnnio: -canana,-. seudó nimo XOVEN<?O . aut.;r )J:ULIO SEIXAS 
CRIADO do CP. - EJadia Mariño- de Pun .... :-.nana., . 

CAT EGORIA -e 
PROSA: . 

Prjmftro pn!111io: -o cah.1lu sen scla- : firmado ro seudónimo de VANESA do que 
ccsulta ser .auion FATlf'¡IA CALVO REY da E.H. -san Xosé- de Po ntcdeume. 

Manuel Caride ·conde Macaco, 
1 º Prémio do II .Concurso de 
Comics "Casa da Xuventude'' 
Manuel Caride Conde "Maca
co", xoven ourensán , acadou o 
1 º Prémio do II Concurso de Co
mic "Casa da Xuventude" de 
Ourense pola obra titulada "Si
món o Salomón" que receberá 
15. 000 pta ., e un (rofeo en es
malte ao lume .do artesán Pepe ' 
Osrio. 

Levou o 2º prémio l-Iector 
Real Arregui, de Ourense , pola 
obra " Unha vida incompleta", e 
<'> 3° o vigués Alfredo López Fer
nández "Tokio" pola sua obra 
"A modemidade" , que recebe
ron 10.000 e 5.000 pfa . respecti

. vamente máis o trofeo-esmalte. 
Concedéronse tres mencións 

aos comic de Guilleimo Carro 
~~nra , " O en~ontro", Migue] 
Anxel CarbaUo ~onde , "Migra
ción" e Miguel Anxel Fenández, 
-"Recordos do 86". · 

Nesta segu1,1.da convocátoria 
participaron 40 xóvenes de toda 
Galiza. Actuaron de xurado Mi-

,. guel Mosquera, Pepe Seoane, 
Raul Ferrer, Paco Sarria e Antó
nio Iglesias, e Rosa González, 
como Secretária. 

Do día 16 ao 30 de Outubro 
estará . aberta .a expo~ición dos 
comics participantes · neste.. II 
Concurso. As horas de visita son 
de 7 á 9,30 da tarcJe . 

Anselmo López Carreira, 
Prémio Alexandre Bóveda --
O historiador e coJabor:ador 
de Á Nasa Terra Anselmo. 
Lópe~ Carreira foi o gaña
dor do . Prémio Alexandre 
Bóveda de ·Economía e So
cioloxia convocado pola 
Asociación Amigos da Cul
tura de Pontevedra. O ·tra
ballo apresentado titúlase 
"Ao lonxe, Ourense" . · · 

Este cbncurso , dotado 
con 50 mil pesetas coa obri-

ga de ser publicado polos 
convocantes, está dirixido a 
temas ·monográficos de 

· Economía e Socioloxia de 
Galiza, sendo fundado- hai · 
dez _anos e revitalizado ago
ra. 

A esta edición concorre
ron tres traballos, o gaña

/ dor, outro s9bre o tema dos · 
· montes e un terceiro que 

versa sobre pintura. 
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FEDERICO :GARCÍA .LORCA 
O coñecido _eseritor galego, radicado en Portugal, Ernesto Guerra da Cal desvea .. 
p·ara os lectores de A NOSA TERRA a sua colaboradón cori Federico García Loica 
- ao cumplirse -o cincuentenário da sua morte- na xestac:ión. dos Seis Poemas. 
Galegos. Este traballo, t(:lmén publicado ·recentemente no · '~fornal de Letr~s'~ portu
gués~ .formará parte dun próximo libro que sobre este tema ten preparado o autor. 

ERNESTO. GUERRA DA CAL 

N áo é coisa fácil para mim 
~nem para ninguém da-

. queles que tiveram tam-
bém o. privilégio de o conhecer 
pessoalmente- evocar a criatu
ra viva, hoje enterrada sob es
pessas camadas de mitifica~áo e 
de mistifica~áo. E mais fácil fa- · 
lar da obra, liberta da presen~a 
do homem qúe a criou, já -Jendá-: 
rio. Embora nem isso seja fácil, 
visto a mistifica~áo at-ingir tam
bém_ aquela transformada por 
urna crítica superficiat e indo-

. lente · em produto_ de fácil ·colo
rismo "flamenco-cigano" para 
. consumo de massas, nacionais e 
intetnacionais:- "A casaoa infiel'' 

. entre t9dos os poemas do Ro
mancero Gítan_o é o que tem üdo 
uma circula~áo mais extensa, 
transformado e simplifiéado 
numa banal anédota versificada 
de barato erotismo cofeáivo,: fa
vorita de declamadores e até 
cantores . canalhocráticos; · com 
fundo de castanholas. O poeta, 
reduzido a ''.figura" tópica, c9n
tinua a ser usado e exaltado --e 
frequente_mente manipulado-
para fins que -se lé no Empíreo 
etéreo onde subiu, se consente 
conhecimento desta vida- de
vem com certeza causar-lhe al
gum desassossego. Como seja o 
facto de_ entre toda a sangrenta 
ni.ultidáo de vítimas da Guerra 
Civil Espannola de 1936-1939 
surgiu sempre o nome dele 
como -única etiqueta onomástic<!_ 
de longa e macabra procissáo de 
sacrificados a fúria cainita da fu- -
nesta horda Franquista - víti
mas· que · se váo convertendo 
mais e mais numa cfozenta e 
abstracta massa estatística. Esse · 
emblematismo, explicável, é tí
pico dessa mitifica~áo . Há que · 
acrnscentar que, embora de ma
neira diferente, Lorca· já tinha 
entrado na lenda ainda vivo; e 
que a 1mola9áo na ribanceira de 
Vízna.r veio apen~s ccmoborar e 

adens.ai," com um "ananké" tra~ 
gico ·os perfis já agrandados do 

· mito. Hojeo ·Federico vivo, que 
a gente . conheceu e admiro u e 
amou, náo é fa,cilmente desente
n'ável. Toma-se já dificultoso 
extraí-lo da magma petrificante 
que en".olve a sua figura. Que 
ainda por cima era a de um ser 
humano de - personalidade táo 
avassaladoramente rica, comple~ 
xa .. e contraditória que · quando 
chega a hora da rememora~ao fi 
camos interiormente pasmados 
perante a evoca~áo, sem saber
m.0s o que dizer. Tudo resulta 

deshotado e murcho. 
Porque , Lorca era essa coisa 

mis!eriosa · que chamaríamos 
urna "presen9a" --que ficava in
delevelmenté fixada em todos os 
qµe com ele entravam em con-

. tacto: "Presen9a" é urna qualida
de que emana de certas pessoas 
sem que saibamos bem determi.: 
nar .em que consiste -um~ par-· 
ticular atmosfera mágica que 
el as no seu entorno criam . Há 
muitos artistas e homens de ta
lento que náe a possuem. E dife
rente de "carácter" e de "caris
ma"- que Lorca també.m tinha. 

Em toda a minha, já )onga, vida 
desenvolvida pelas Sete Partidas 
de mundo, posso dizer que nun
ca conhecei "presen9a" como a 
dele. Que ultrapassava de longe 
a sua arte --0 que é muito dizer. 
Era outra coisa. Essá "presenya" 
impunha-se, conquistava- de 
inmediato. Onde . quer. que ele 
entrasse, onde quer que ele apa
recesse, insensivelmente,- sem 
ninguém . -nem ele próprio
dar por ·iss9, essa sua presen~a 
apossava-se do tempo e de espa-
9o circundantes e ficaba só ele. 
O resto era auditório. Além do 
mais, essa presen9a era fosfores
cente, isto é tinha aquela luz in
terior que dela irradiava e que 
Em'\ly Dickinson disse que é "a 
do génio que está sempre por 
trás da Poesía". · 

Era cantor (conhecia de cor 
centenas de can9óe de toda a 
Espanha }, era mú ico e compo
sitor e executante -tocava ad
mirávelmente, e in piradamente , 
piaAo e viola (o seu amigo e 
me tre, Falla, con iderava que a 
sua caÍreira literária tinha ido 
urna grande perda para a mú i
ca), era desenhista, era grande 
actor, titereteiro e mjmo notabi
líssimo. Imitava tudo, personifi
cava tudo: pe oas, animais, 
ideias e objectos inanjmes· qual
quier coisa lhe servia: um copo, 
um jornal, um guardanapo, um 
Jápis, um chapéu. Con tudo cria
va mundos fantásticos. Era sério 
e brincalháo. Parodiava ubtil
mente qualquer forma de a_rte, 
sen a desrespeitar, mas mostran
do a possibilidade de ridículo 
que palpita no sublime. Era de 
voca9ao urn "oral" que a todos 
seduzia com a sua fusáo mara
vi1hosa de arte e humor alegre. 
Tinha urna inesgotável capacida
de encantatória. E era um jogral, 
urn actor, a ooe-man-show que 
se dava inteiro aos outros, com 
um poder de comunica~áo como 
eu nunca mais vi; que do animo 
de todas as pe soa e apropria
va, sem di _stiri~ao de classes nem 
idades . Os deuses tinham-lhe 
dado o dom do riso --que dis
pensam com máo avara. O dele 
era aquele "tremendo ri so more
no", como o de creveu Vicente 
Alexandre. Um ri o franco, exu
berante, em sadia gargalhadas 
desbordantemente des inibidas. 
Era um espectáculo ver Federico 
"riyendo", _como ele andaluz
mente dizia e e crevia. Urn ri o 
de volume um pouco de come
dido e agre te , como o de um 
campones, para ambiente urba
nos. "Esta mi ri a de hoy e mi 
risa de ayer', mi ri a de infancia 
y de campo, mi ri a ilvestre -
disse- que yo defenderé, iem
pre . hasta que me muera". Era 
um ri o puro, de crian9a. Porque 
ele tinha o "eu" contagioso e 
elástico dos pequeninos , que ha
bitantes do mundo do préconhe
cimento racional, podem trans
ferir para pessoas e coisas gran
des parcelas da sua personalida
de, ainda informe. Ele, miracu-

. losamente, nunca tinha cancela
do o seu passap..orte de regresso 
instantáneo a esse estado infantil 
da alma em que o mundo de 
dentro e o de fora nao estao ain
da bem deslindados e continuam 
magicamente inseparáveis na 
nossa primeira intimidade, cré
dula e profunda. Onde os cresci
dos náo vfa;rri nada, as crian~as 
--e esse era o seu privilégio, in
tacto--:- vee, miríades de coisas 
maravilhosas, e impenetráveis 
para a lógica adulta . E; ele ainda 
por cima tinha recebido o acrés
. cimo divino do dom poéti.co de 
saber reduzir a urna unidade es-
tética significativa essa estranha 

·e multíplice -percep~áo ilógica. 
Por virtude qa qual resulta per
feitamen_te plausível vermos des-

filar· nos seus versos· '1Pedro Do
n:ie.~q / com. tres sultóes da Pér
sia , ou ace1tarmos que "o con
haque das garrafa¡; ./ s~ di_sfar9ou 
de N~ve':?bro / p ra nao mspirar 
suspe1tas . ·ou lermos urna his
tória, impossível, no "Romance 
sonambulo". Nessa vi sao infan
til, e náo na calculada, e retórica 
"congruencia do incongruente" 
urrealist¡i, está a chave de cer

tas formas aparentemente enig-
máticas da sua arte. · 

Fisicamente era de desenho 
tosco: "corpo opaco de campo
nes granadino", como o caracte
rizou Luís Cernuda. Urna cabe
~l;\ . potente , exce s~vamente 
grande para o corpo; este de ta
manho normal, mas de feitio 
de gracioso e de movimentos 
torpe . A cara arredondada era 
também de fei9óe grossas: nariz 
de perfil imperfeito, ma9a proe-
minente . A sobrancelhas 
como o cabelo, negríssimas e d~ 
pelo muito abundante. Os olhos 
muito expres ivo eram grandes'. 
eparado e negro ; a orelhas 

um bocado alientes do cranio 
a boca fina e tri te, a te ta alta ~ 
vertical. Todo o seu rosto estava 
alpicado de inais , grandes e 

pequenos --que o retoque das 
fotografía mais divulgadas fez 
desaparecer para embelezarlhe o 
aspecto. Estava longe de ser um 
homem bonito taml1ém porém 
náo e poderia dizer que fosse 
feio, tal era o poder de atractivo 
da sua personalidade. Nesses re
trato de e tudio aparece tam
bém descaracterizado pelo cabe
lo, mu.ita bem penteado; o· que 
dá urna impres ao falsa, visto, 
por ser muito lasso , ter sempre 
urnas madeixas rebeldes, que 
teimosamente lhe vinham sobre 
a fronte ·--e que ele, con gesto 
automático constante e inútil, 
a fasta va para trás. 

A su~ gesticula9áo era muito 
inten a e expre iva, cheia de 
flagrante e gráfico energismo. O 
ge to era nele urna forma inde
pendente de linguag~m auxiliar, 
que usava com in uperével efi
cácia, con ciente do eu alto va
lor expre ivo. Sabia avaliar su
periormente o eu efeito dramá
tico-el critivo, com extraordiná
ria variedade quantitativa e qua
litativa: p r exempl , quando lia 
ou recitava --e em amba estas 
forma de comunica~áo era mes
tre- entrava logo numa do a
gem muito bem calculada de ó
bria gestualidade de ro to e 
máo . Tudo entáo vinha de den
tro, candente de inten idade de 
vibra9áo interna, que ele abia
mente calibrava com a voz e o 
ritmo elocutivo, do quais tinha 
um invulgar controlo. Normal
mente falava como ataque bas
tante acentuado do andaluzes 
do Reino de Granada. Bm situa-
96e olene adoptava, porém , 
urna for9ada pronúncia castelha
na, na que inutilmente tentava 
fugir da confusáo entre os sons 
do "s" e do "z", idénticos na sua 
terra. A sua voz tinha um timbre 
grave inconfundível, com urna 
ressonancia velada, escura e cá
lida. Quando cantava, essa voz 
ádquiria urna rouquidáo, tam
_bém especialíssima e natura~ , 
que contribuía muito a comum
car as can9óes f<)lclóricas -que 
era o único tipo de canto qu~ lhe 
interessava, poética e ~us1~al
mente- que sabia .~d1cu~~z~ 

, com extraordinário efe1to comi
co . Falava geralmente em . tom 
mais alto do que o no~mal ,ºª 
conversa e a sQa voz· sooresai?a 
das outras,_ mesrrw a certa ,dis-. 
tancia. 

Tinha também de crian~a 0 

espírifo lúdico e o gosto e. ª. 
compree_nsáo do absurdo .. Bnn

. ca.:va com a linguagem, . mven-
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Cos seus sobriños, fillos de Concha e Fdez. Montesinos. este, alcalde de Granada, foi asesiñado pola Falanxe 
- 1 

tando· con tantemente palavra 
que naturalmente u ava em 
nunca explicar o seu entido: 
"chorpatélico", "epéntico", "an
fistora" e tarifa outras que en
tremeava na sua expressáo; e 
que aparentemente tinham para 
ele significac¡:óes pessoais, variá..: 
beis e intraduzívéis. 

A sua paixáo desde a infáncia 
era o tea~ro. para o qua] sernpre 
esteve vitalmente vocacionado. 
Ele era o bomem de "e1 gran tea
tro del mundo". E ao longo da 
sua curta vida foi antes de nada 
. um "perforrner", nos· múltiplos 
conteudos. deste termo em in
gles: autor; músico realizador 
cantor, recitádor · c~nferencista' 

' ~t:. g' em todas 'essas dir,cc¡:óe~ 
fo1 o '- único impulso realmente 
r~novador das artes do teatro de 
hngua castelhana no nosso sécu
lo· Represento u sempre, por . 
toda a parte: em casa nas casas 
dos amigos, nos cafés na rua 
no l ' ' s pa_cos. Para urna pessoa, 
~ara mil; para grandes públicos 
~ba~os cultos, para pequenos 

pubhco·s rurais, - analfabetos . 
Sempre _precisou dum público 

("El Público" é o título duma 
pec¡:a ua até há pouco perdida), 
porque era de natureza um "en
tertainer"' sem fazer nunca de 
palhac¡:o, como Dalí. Dava-se . 
aos outros, e sem nunca perder 
a dignidade, de grac¡:a e com gra
c¡:a, a quem quer fosse, pelo puro 
amor de entreter --e de concen
trar a atenc¡:áo ·sobre a sua pes
soa. Porque tinha.uma satisfa9áo 
quase pueril com essª sua capa
cidade ·de fascínio do próximo, 
com to~al sinceridade poética e 
humána. Poder-se-ia dizer que o 
poeta representava a sua vida: a 
máscara era o hornero, a "perso
na" era a pessoa . E talvez o seu 
'eu' mais autentico fosse esse 
'éu' artístico que de táo genuína 
e generosamente representava, 
envolvendo os outros, como pú-
blico. - -

. A súa condic¡:áo humana era, . 
porérn, bifronte: dum. lado a ale-

. gria exteriorizada, vital, torren
cial, compartilhada --com um 
sentido muito vivo· do humor, da 
consciéncia do absurdo cómico 
da existencia humana; e do outró 
a consciencia, também viva· e 

profunda, da morte- que apare-
ce como um impressionante 
presságio e leit-motiv ao longo 
de toda a sua obra, SelJlpre en
volvida numa sensu.alidade que _, 
ele sentía como urna vertigem 
trágica, abismal. A sua silhueta 
artística- e humana (e nele, como 
disse Borges de Osear Wilde, 
náo é fácil empreendimento fa
zer-,se a_ destrinc;:a <lestes dois-as: 
pectos da su'a vida) mantém - a
despeito de todos os trac;:os redu
tores da sua personalidade e dos 
seus escritos que táo absesiva- · 
mente se tem tratado de acen
tuar- urna inocencia invulnerá
vel. . Porque há urna coisa· em 
que todos os que o conheceram 

. estáo conformes: Lorca era bom, 
urna boa criatura isenta de mal~ 
dade e o que é' ainda mais difí-
ci~ . de m~ícia -sobretudo na
quela fossa . séptica que · Madrid _- , • 
sempre foi- desde as virulen-
cias pec;:onhentas dos · dias de 
Quevedo, Lope de Vega e Ruíz 
de Alarcón, até as aind~ mªis 
mefíticas· e pei-igosas do carrega-
do clima político-sociall da épo-
ca pré-Gue!f~ Civil. Nunca; du-

rante os anos que o tr~tei, de 
1931 a. 1936, ouvi .dele um -co
mentário m·~ldoso a respeito de 
ninguém. Numa terra .de líi;iguas 
viperinas, ele ·desconhecia ama
ledicencia. Bem ao -éontrário, 
quando ouvia urna piada malig
.naruente engrac;:ada --o que Ru_: 
bén Datio apelidou de :"el puñal 
con gracia"- o seu comentário 
era um termo de compaixáo, en
volvido . no termo diminutivo da 
su·a terra: "Pobrecico!" Disse 
numa entrevista,' muito ' a sério, . 
"Yo quiero ser bueno" e cqnse
gui-o .-:-ser, como queria ser seu 
profundo mesb:e António Ma
chado, "en el buen sentido de la 

-palabra, bueno". Pelas suas 
veias corria, caín o fogoso. san
gue andaluz, "the milk of human 
kindness". Corria com essa forte 

~ tensáo de simpátia humana que 
ele soúbe infundir a sua obra. 

Ora bem, esse homo..Judicus, 
esse fornecedor de alegria, tinha 
enormes -reservas de angw~tiada 
tristeza e de terrores irraciónais. 
A vertente sombría-do seu carác
ter se mostrava em -rajadas:· re-
pentinos silencios inesperados 
nos que o reJampago negro dos 

. seus olhos parecia apagar-se, · e 
todo ele tornar-se vago, ausente, 
remoto. Eram, porém, ev_asóes 
momentáneas da sua circunstan
cia, das- que regressava com re~ 
novado ímpéto de extrovers&o, · 
de entrega a alegria do instante, 
da· re-Smer~o no seu forte im
pulso . de convivialidade. folgo 
que de facto Lmca era sociável 
cte vóntade e solitário· de nature
za -mas· um .solitário que nao 
podia aturar a solidáo. Nunca vi
veu sozinho, desde a infancia 
até á morte: .ou com a família, 
com a qual, _como bom andaluz, 
tinha urna · ligac;:áo muito forte, 
ou da "Residencia de estudian
tes" de Madrid, rodeado de um 
compacto grupo de amigos ínti
mos: Dalí , Buñuel, Pepín Bello , 
Rubio Sacristán, etc . Essa ver
tente nocturna da sua complexa 
personalidade escondia a profun
da tragédia 'Íntima que o atana
zava --que hoje náo é segredo 
para ningué_m. A trágka conten
da interna e sem tréguas· possí-· 
veis, entre o que ele considerava 
o seu "eu" "puro", baseádo -num 
forte sentido· de pecado-proce-
dente da sua infancia catól1c::i rh~ 
qual nunca conseguiu totalmente 
desprenderse, e o seu "outro", q 
do "amor escuro" que náo pode 
dizer o seu nome. Essa pugna 
intestina consigo próprio, ~atal
ha desses dois "eus" inconciliá
veis,- deu a sua existencia um 
sentido de perpétua fuga inótil · 
desse fundo tenebroso e palpi
tante dé conflito entre catolicida
de e pagania que esdncti_a dra
maticamente a sua alma. Viu-se 
a si próprio rnuito claro e muito 
sofreu dessa clara visáo da sua 
. "hubris" . A crónica, sublimada 
em arte, dessa tortura a encon
trarnos, · das- mais diversas ma
neiras, na sua obrg poética edra
mática: nesses vendavais terrí
veis da luta entre os irrefreáveis 
impulsos · genésicos da alma é o 
carpo e as limitas:óes igualmente 
fortes com que tarito o homem 
individual ·como a sociedade os 

· coarctam. E cujo resultado é a 
interven~áo triunfante da Morte. · 

' Este aspecto, crucial,- da - sua _ 
· vida e da sua cri¡:ic;:áQ extráordi~· 
. nária tem, infelÍzmente', ·sido 
confrontado com duas atitudes 
crítico-biográficas igualmente e· 
polarrnente des norteadas. Duma 
parte os que pretendem ~gnorar 
ou ocultar o problema, posic¡:áo 

l esta que deturpa o h<;>mem e a 
obra por defeito: e do outro · os 
que querem por forc;:a, e por ex
cesso, reduzir ambos a essa -úni
ca dimensáo, enclausurando· a 
sua desbordante torrencialidade 
nesse confinf!dor "quarto escu
ro". fara o grande Lorq1. oceáni
co a~bbs es§~~ quebrarnares sáo 
barrerras de pa;pel. _ ~om o tem
p~, ~~día ~á-de chegár em que 
se atmJa o equilíbrio crítico. · 

A · p~rdura9áo e· a -cada vez 
maior extensáo "da sua fama é · · 1 

·~tl9 
- . 

justa, porque, na frase de Ben 
Jonson, ele foi ·um "interpreter 
·and arbiter of nature - a teacher 
of things dívine", e si~ultanea
mente ensinou nesse seú magis:
tério muitas novas dimensoes da. 
condjc;:áo humana. Na poesía 
hispánica, onde depojs de Gón
gora e Rubén Dario foi o maior . 
inventor de formas líricas, dei
xou um espac;:o vaZio que. nin
guém até boje encheu. Na ibéri
ca só Pessoa pode ombrear-se 
com ele. 

Tinha superabundfutcia de 
' vida, por isso estava fadado a 
morrer novo -sem conhecer. 
essá sobre-morte que é a velhi
ée . .Morreu J!lenino e moc;o, · pi~~ 
tórico do seu poder triuñfante, 

- como os eleitos dos deuses, de
pois de ter passado magicamente 
pela vida. Génio é ter:mo que 
de ve ser usado com parcimónia. 
Subscrevemos, porém, a aplica
s:áo dele ao poeta granadino. De 
longe a longe aparece no mundo 
un exemplar de genialidade hu
mana com capacidade para apos
sar-se da alina e do coras:ao de 
tedas as gentes, elevando com o 

· seu transito pela terra o nível da 
ci vílizac;:áo. N áo faz dif erenc¡:a _ 
quando ou como esse hornero se 
exprim_e --0 efeito é sempre o 
mesmo: .urna expansáo do reino 

· da experiencia para to.dos e cada 
um de nós. Lorca foi um desses 
de.scobridores de novas terras· do 
espírito. Nao queremos acabar 
este perfil -sem citar . as impres
sóes que ele de!xou.:_marcadas 
em 0utras duas_ pes-Soa~, estas 

,.ilustre-s, que_ também foram seus 
amigos: o ensaísta cubano Juan 
Márinello e o critico norte-arne
iicano Herschel Brickell. Disse 
.o -primeiro: "Parecía inviolable a 
la declinación y al agotamiento . 
Un cont~.:~o.J~r~ve con él dejaba 
:a sensac1on que-puede ofrecer 
un árbol lozano, un río encres
pado, una mañana luminosa. Era 
en verdad una naturaleza alíge
ra, .de imprevisibles· vuelos , an
siosa de todos los vientos, pero 
alimentada de los jugos más es
pesos y viejos de su tierra. De 
esta circunstancia dichosa la ve- -
ni.a su inexcusable magnitud: la 
de ser a un tiempo nacional y 
universal, la de poner su .carrera 

·libérrima_ al paso de· su entraña
ble servidumbre". E o segundo 
.afirmou: "Lorca was ~- genious, 
a creature from another world, 
so no violence . He lives with ali . 
of lis who . were fortunate to 
know him, and will live for ali 
Who 'did not, in the work he 

. acomplished. in the· brief span of 
· his thirty-seven years." 

A sua última metáfora, rnitifi
cadora, foi ·a sua morte, pendu
rado nos comos do negro rnino
tauro- da Espanha negra. Foi a 
mesma morte violenta que ele 
tao repetidamente tinha imagina
do para os seus heróis -poéticos . 
Os seus assassinos foram instru
mentos, propositadamente ab
jectos, que 6 Fatum escolheu 
para essa enorme imagem viva 
e sanguinolenta do crime. Di
zem que náo o matou a "Guardia 
Civil". Náo faz diferens:a nenhu
ma se foram membros ou náo da 
"Benemérita" os carrascos que 
executaram o Poeta ña noite fa-

. tídica da ladeira -de Víznar -
"noche, platinoche, noche que 
noche nochera" . Mas seja como 
far, . a sombra mortífera dos si
qistros tricornes projecta-se so: 
bre o ca9áver exang1,1e de "Fede
ricp García"~ e nin.guém poderá 

· nunca das suas negras capas 
apagar as nódoas dq sangue des
se inocente- que, com ·a viden
cia que os deuses concedem aos 
vates, · deixou-as . para sempre 
poeticamente plasmadas n_o seu 
famoso "Romance de la Guardia 
~ivil ·Española!'. Náo sabemos 
se, como "Antoñito el Cambo
rio", o , grande herói cigano. do 
seu Romancero 1 ele . também 
"morreu de petfil", depois de ter 
"tres golpes de sangue". O que 
sim sabemos· de certo é que . 
como , aquele, L.orca foi "viva 
medalla que nunca / se volverá 
a repetir". , o 



Pois si señor 
(Ou ~orno 
se dá un paso 
adiante) 

· Aló polo mes de Maio do 84 
saiu o primeiro Iivro narrativo 
dun descoñecido que · prometia: 
Suso de Toro» O seu volume de · 
narracións foi reseñado nestas 
mesmas páxinas e se dicia que· 
era unha voz ainda non tempera
dá ecos matices non moi claros; 
<licia-se, tamén , que tiña capaci
dades, · faltaba . por demostrar se 

- . o seu alento era forte : Eis -que 
todo iso ven agora a disipar-se; 
quer dicer, cunha nova entrega 
narrativa, Suso de Toro, esvai 
todas as dúbidas que ·_sobre el se 
podían ter e d,i;mcstra que nestes 
dous anos temperou a sua voz e 
os matices apareceron en toda a 
sua claridade. A obra narrativa 
titula-se PolaroidCl l, e · é unha 
novela? unha sucesión de tex
tos? vários contos? todo o que 
-escreveu nestes anos pesto e · 
axuntado? O mellor seria non 
definir, certamente, pero algo 
hai que dicer, se non, non ·pa
gan. E como que_ algunha cousa 
ternos que argaUar sobre o que é .. 
o .presente volume de , Suso de 
Toro , diremos que é unha nove
la, ou non? Quen sabe , tal vei 
nen o autor; e· tal vez niso resida , 

·non a orixinalidade, que isa se-
ria (ou é) o de menos , senón a 
"grandeza" do p1iesente volume 
narrativo. 

Polaroid podemo-1~ tomar 
, como unha novela, unha novela 

onde lodo está pasto patas enri
ba, onde non hai personaxes fi 
XQS , onde a acción non se desen
vol:ve nun lugar , onde o narrador 
nunéa está presente ou , d~ re
pente, aparece sen qué ninguén 
o chame, simplesmente apar:éce 
porque _si , porque quer que sai
bamo,s que existe , que nos está 
a· contar causas, que nos explica 
histórias (histórias que, moitas 

. veces, xa sabíamos) . En moitos 
momentos toma-nos o p~lo: ao 
leitor, aoque vai reseñar a nove-
la, aos personaxes, a quen se 
vaia cabrear por escrever (o au- · 1 
tor) caralladas; que é senón o ca
pítulo "Ti"?, tomadura de pelo -
ou , profundo desenvolvimenlo 1 

narrativo? . Vaia vostede saber. 

Con todo iso , a tomadura de 
pelo é o que menos pode inttire
sar. O que interesa ·é a capacida-

. de narrativa de Suso de Toro, o 
· seu humor, a sua (é usemos a 
palavra ainda que non nos goste 
nada) "mode'rnidade", a sua lin
guaxe viva, da rua, da que se 
usa nas vilas galegas, ' ríos arra
bal dos <lesas vilas , o seu domí
nio do monólogo interior, o seu 
saber contar· de narrador clásico, 
a sua visión sobre Galiza que un 
considera máis que certeira 

'("Apoteose do Churrasco"), o 
seu domínio da cena -quer di
cer-se, saber narrar, saber plas
mar diferentes . diálogos que se 
misturan para dar a sensación de 
parullo nun lugar ou local deter
minado, coi.isa que acada ,. á per
fección, en · "Paternidade Res
ponsable. Bar de Facultade". O 
seu saber rematar os relatos ao 
estilo 'cortazariano ( ou como pe
día o autor de Rayuela) e· que 
xa amosata no seu anterior livro. 

E 'traemos a colación aquí ao ar
xentino porque un -pensa que · a 
presente lle debe bastante á cita
da novela -de Cortázar, non por
que o gal ego sexa un imitador, 
senón .porque soubo aprender a 
lección do mestre sen cair en 
pláxios máis ou menos burdos. 

Dicia-se que a presente é unha 

I· 

1 

noveia, e que' e tinha novela que· 
aprende as leéións cortazarianas, 
e aprende-as · porque un pod~ 
empezar por cal.quera _capítolo 
que tanto t.en (quitando aquelas 
narracións que numera, ou qui
tando a cita final do livro); e é 
· unha · novela porque o · autor 
transmite todo un mundo, un 

, mundo que é o da nasa nación ,
e fai-no con humor, un humor 
corrosivo ,. con má hóstia,, pero 
tamén con certa ternura ,. ternura 
cara ese mongólico ·que nunca 
saberá do amor, cara ese pecjófi
lo que lle dá un "bollicao" á 
riena, cara esa multer- que perde 
o seu fil.lo mentres vai á compra, 
cara ese que encontra un choio 
de carniceiro e se corta os de
dos , cara N·ando e o seu pai, 
car.a Mauro, cara todos os perso
naxes, quer dic~r, criou-nos el 
ainda qu~ podan existir por aí , 
ceibes sen que nen eles mesmos 
o saiban. Criou-nos para que 
existisen, para que tivesen vida 

,-própria, e vaia se a te.ñen. Prosi
gamos , se é que podemos. En 
verdade , para falar desta novela, 
compriria ir reseñando cada un 
dos capítulos, cada un dos tex
tos que nos guinda o autor, pero 
isq_ non · se pode facer' por moi tas 
causas, e a falta de espácio seria 
a máis importante, por iso com
pre ir a rriodiño e falar, por 
exemplo, <las ganas de narrar, · 
de contar de Suso . de Toro, da 
liberación de antigas influéncias 
que se .. notaban (tal ve~ demais, 
e que non eran o seu camiño) en 
Caixón desastre como podían 
·ser as dun Cunqueiro ou as dun 
Kafka, aquí prima Cortázar, 
como ·se dixo , e -penso eu-. 
W. B urroughs, sobr~todo nas 
mellores páxinas . Outras veces, 
o método tradicional, qúer djcer 
o conto gracioso; con · grácia 
aparece tarrrén", non son, para 
min as mellares páxinas da no
vela, ainda cando compre lles 
recoñecer a calidade ("Apoteose 
do Churrasco". Fraga). 

En fin, estamos· perante unha 
· novela galega . diferente , feíta 

coas ideas (e a capacidade literá
ria, que é o que conta) de hoxe , 
lonxe de todo histrionismo e 
máis alá de todo abraio. A pre
sente ·é unha novela na que non 
existen personaxes, certo , pero 
na que toda unha sociedad~ é 
plasmada sen que por iso o autor 
faga unha narración ~deolóxica. · 
E unha novela como as fotos do 
volume (pois hai-vos varias fo-

~tos através de toda a novela), 
simplesmente cónstatan , pero , 
haj tempo qué xa sabemos que a 
fotografia non é simplesmente · 
plasmación, cópia da realidade, 
é o seu descobrimento , ·cómo a 
presente novela é a descoberta 

. dunha_ realidade que está aí e 
que non se ve, porque a función 

. de Joda grande novela .é desco
brir-nos o que ·non somos capa
ces qe ver. E Suso de Toro, sen ; 

·chegar a facer a grande obra na
rrativa que. está chamado a , fa
cer, remata de nos dar un ha no
vela que marca o verdadeiro iní
cio dunha novela de hoxe en Ga
liza, máis .alá de todo papanatis
mo. Cómpre subliñar qüe unha 
novela _ou é boa, ou é má, pero 
tamén compre dicer que os acha
dos dos novelistas dos séculos 

.· _ meir .-' .. o 
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Suso de Toro 

XIX e XX, os achados das técni
c.as cinematográficas ~ das que 
Polaroid é dividora , os achados 
dos videoclip~, que máis dun hai 

. nesta novela , están para algo , e 
Suso de Toro é o primeiro na
rrador galego que se serve deles, 
e con mestria, que é, ao cabo , o 
que conta) . Agora , a esperar, ou 
sexa_, a esperar novas entregas 
<leste narrador que si é orixinal , 
moito máis que algun que foi 
moi celebrado ultimamente e 
non era máis que· unh.a mera re
petición do nouveau roman, 
dun narrador do que esperamos 
moito e dun narrador que xa po
demos celebrar con atambores e 

.todo. 

~ESUS GONZALEZ ~OMEZ -

(1) Edicións Xerais, Vigo , 1986: 

Amérique? 
on .the left 
A leitura do último trabalho em 
livro de Jean Baudrillard Ameri
qué {Editións Grasset, París 
1986, 249 pág., 75 FF) deixa 
em mim uin pouso avondo am
bivalente. _ 

A caróm do fascínio -nom o 
podo negar- que ejerce sobre 
mim a sua presenta~om diagnós
tica da sociedade norteamericana 
e da nossa realidade west euro
peia "ex contrario" -a osteuro
peia seria só umha paródia do 
nqsso simulacro-- (a "única so
ciedade selvage do planeta", di 
J. B.), a sua leitura "trans-políti
ca" do único Estado do mundo 
que viveu a modernidade desde 
o princípio -em quanto que 

' rupt_ura, come~ando pola ruptura 
trans-oceánica, com o Velho 
Continente, afectado éste polo 
seu "pequeno-burguesismo" (di 
J.B.), e o pouso da trai\:OD e do 
sentimento "de continuidade his
tórica, engadiria eu; nom podo 
negar que um nom sabe --0u 
nom chega a inteligir- que é o 
que se esconde, subjace e lateja 
ao intento "de-montador" bau
drillardiano. Quer dizer, -e 
oeste sentido parecen-me lucidí
simas as críticas á teoría de Bau
drillard que manifestavam em 
entrevistas em Nadal o filósofo 
catalan Josep Ramoneda 1 ou em 
Fevreiro em París Rainer Ro
clÍlitz, um homem clave no de
bate franco-alemáo-- que se es
c9nde detrás da "deinontage"; 
da diagnose baudrillardiana do 
mundo de intera¡;om socio-histó
rica, geográfica e moral, purita
no-moral, norteamericanos? 
Ténho a impressom que o polé
mico crítico da cultura e civili
za~om modernas que é Baudri
llarcÍ, que nom tem. nada a ver 
coni- Th. W. Adorno, fica no 
momento diagnóstico, recolhen
do · a terminologia hegeliana. 
Umha · fermosísima escrita em 

absoluto argumentativa- · ·(rusto 
semelha-se a , Derrida, cuase), 
mas bem, "descriptivo-evocató
ria" com pequenos toques subje
tivísticos na sua perceNom "per 
choc" da realidade dos USA. 
Fascinante por exemplo a "evo
ca~om" da California. Cuase na 

-linha .de Jean-Fran~ois Lyotard 
no seu livro "Le mur du Pacifi- · 
que" como locus no qúal o, futu-
ro ja come~ou. · 
Mas Baudrillard nom vai máis 
alem da diagnos~. Ele diria: para 
que ir máis além? o pathos "es
querdeiro" morreu --0u assasi
narono, entre ele e outro·s como 
ele "ex-um-feixe de cousas"... -

Se ao livro Amérique seguisse 
.oµtro ---cousa que acho impen
sável em J. Baudrillard, dadas 
as coordenadas discursivas (?) 
nas que se move-- no qual in
tentase, a partir da sua nova, 
provocatória, sedutora e fasci
nante linguage, re-fazer os pre
supostos críticos do que podería 
ser o novo univereso discursivo 
dumha "remexida" esquerda, a 
sua teoría ganharia muitíssimo. 
Mas nom, a sua estrategia, "fa
tal" dí ele "tuda-superadora" 
"al 'final es' superación de que? 
de nada ... !" (Josep Ramoneda). 
Eis o que irrita tanto a Jürgen 
Habermas: o gesto vazio -neo
niilista, como tambera aponta o 
seu amigo, o dromólogo--teóri
co da velocidade-- Paul Virilio, 
de alguns parisinos, nom todos, 
que na realidade contribuem ao 
af ortalamento do socialdarwinis
mo "neo-liberaloide" de tanta 
conjuntura hoje em dia partout. 
(Max Frisch, que vem de cele
brar o seu 75 aniversário , falava 
há uns días na televisom alemá 
da "subleva9om dos ricos contra 

. os 13 milhoes de pobres ameri
canos que vivem por debaixo 
dos mínimos) _ 

Unha "refeitura" nom a fai 
Baudrillard, isso som "projectos 
antiquados" como dicia a respei
to do projecto , a teima, haber
masiana na defesa da "inacaba-

- da" Modernidade. 
Escreve o golémico autor pa

risino:. "A América é a versom 
original da modernidade, nós so
mos a versom dobrada ou sub-ti
tulada. O que é novo na Améri
ca é o "choc" do primeiro nível 
(primitivo e_selvage) e do tercei
ro tipo (o simulacro absoluto) . 
Nom há segundo nível ( ... ) A 
América é quer um sonho quer 
unha realidade , é umha "hiper
realidade" ja que é umha utopia 
que, desde o com~o , foi vivida 
como realizada. Ela é a única 
grande sociedade primitiva dos 
tempos modernos 

Para olhar e sentir a América, 
cómpre polo menos ter sentjdo 
num instante na jungla de um 

· "downtown"(bairro miserável) 
no Painted Desert ou numha cur
va dumha "freeway" (auto-estra
da que a Europa desapareceu. 
Cómpre se ter pe~guntado polo 
menos por un mQmento, Com
mente peut-on etre européen?". 

Seria umha tarefa fascinante 
fundar a linguage diagnóstica de 
Jean Baudrillard num.ha nova 
discursividade crítica, a partir 
das novas coordenadas nas que 
nos movemos. Do contrário, o 
seu mesmo "discurso" (se pode
mos falar de "discursividade" no 
senti<lo clássico. argumentativo 
da modernidade oeste ·autor que 
"despide" á modernidade por 
velha e antiquada) corre o risco 
de ser ele mesmo vítima -do que 
ele, dumha (mas nom só a reali
dade, Ele mesmQ). 

Oride fica América? On the 
left, tirando pola "esquerda", di
reitinho . 

Amérique.- um.ha nova 'provo
ca~om do polémico autor fran-
cés. · 

Post Scriptum: Leitura só re
comendável a "trans-dogmáti-

-cos". Perigo de infarto para ma- · 
rxistas-leninistas-troskistas
maoistas, usµários de Vitras~. 
reciclados, devotos de "Camino" 
e "outras "cousas" de este alcur
ne , com perdom ... , 

CARLOS OLIVEIRA 
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televisión 

.Chega-· 
de remedos 
Os martes ás 19 .40 h. emite-se 
um programa· chamado Lareira 
Um pensava que seria um éxito . 
mas olhados já os dous primei~ 
ros noto que lhe falta forza, agi
lidade, volve-se algo chabacano 
que de facer ~mha imita9om '. 
pasa-se a um triste rémedo . Mas 
este crítico tém por divissa fren
te a TVG "hai que ajuda-la a 
melhorar" ._ Eu proponho-vos que 
em vez de Lareira lhe chamedes 
Lareiras, que dedes a conhecer 
as muita_s e b?as lareiras que hai 
polo pa1s ad1ante, como cozin
ham tal prato aqui e acolá, levar 
de convidado a um persoeiro da 
zona que nos introduza nos fo
góns, que nos apre ente ao co
zinheiro/a que no fa le dos pro
duto .. . e de eguro que o éxito 
seria muito maior. Por pór-vos 
u~ ex . Seguro que em nengunha 
guia atopade a Pen om Asturia 
de Ferreira de Valadouro , mas 
em pouco ítio da pátria fam 
o bonito em rolho como alí (su
blime) hai, umha cozinheira fa
chendosa da sua arte, hai um co
medor flqreado e luminoso, e 
como i se cento de lugares ... 
conheceri amo o país e a sua co
zinha , a cozinha da ua gen
te . 

U m Troco necesário. 

Entre o público da TVG , eguro 
que hai ma oqui ta , pois pen-
ando nele , pido-vo o troco da 

hora de emi om dos Profesio
nais-, é d izer botade esom con
tinua a essa hora e os Profisonais 
para os sado-masoqu istas des
po ija do TJ noite. 

Uns parabens. 
A série cuJ tural O Monacato da 
Galiza todo um ex. de bom fa
cer , espelho onde mirar-se ou
tra érie que tenhem metas se
melhante , algo ao que convido 
ao leitores noma perdam. 

Nenos, chega o Principinho. 
Hai moi ta e bastante boa varie
dade em de enho animado , 
is o i e forzar- e em melhorar 
a língua . Agora vém O Princi
pinho para engaiolar-no a to
do . A no a boa vinda . 

Falando da língua. 
om o trabalhadore do infor

mati vos quem mai e tá desta
cando no co idado da ua língua. 
Isso deve er um d ver de todos 
o reví ar no vídeo críticamente 

.o próprio trabalho . 
Cando comentei o anúncio da 

TVG "a í o vemo nó " esque
ceu- e-me fa lar-vo de que nas 
primeira emi on do mesmo di
zia-se "as í lo vemos nós" a fa
mo a 2" fo rma do artígo do fLG 
algo evoluida non i.?, pois agora 
ternos com o relógio do TJ noite 
um anúncio do Alcampo, pasa
rom do castelám ao galega de 
"fulminamos los precios" a "ful -

_minamo-los precios", viva a 2ª 
forma do artigo! Esta forma que 
en grande parte de Galiza nom 
se conhece (v.g. A Límia) , re
sulta que agora os professbres de 
galego dim-lhes aos nenos que 
tenhem que usa-la e así os ternos 
já meio tolos, para dizer ex. "fa
cer o trabalho" fam na nova pro
núncia escolar "facer lo trabal
ho'', que é o que lhes sae e o 
"lhelo" nom lhes sae nem to
leando. Viva o ILG. De seguro 
que o professor de Portugués da. 
factildade de Filosofia· e Letras 
da Complutense é do ILG! tém 
a teória de que o Galego hoJ~ em 
día é um dialecto do Castelam e 
nada tém que ·ver com a fala 
"irmá'; do além-minho. O lJleS
mo sistema ortográfico que.º e~
panhol (agás o xis diferenciador 
como no Asturiano) o mesmo 
sistema de acentos, ergo, a mes-

Nº 30 

ffii 

ve 
co 

y, 
Ne 
im 
co 
m< 
etc 
os 

E 
de 

M: 
jo1 
de 
da 
o 
qu 
Se 
PS 
COI 

nei 
Ga 

Fa 
Se 
uc 
tua 
bo1 
ma 
ere 

No1 
e 

tod< 
a pre 
Rua 
xim 

"R 
d< 

"V 
de 

Rád 
Gal 
min 
hon 
in te 
dio< 

do< 
hist1 
ladc 
perc 
con1 
Tirn 
drar 
Gal1 
riad 
a tr 
ese e 
o gt 



1986 

1 

1 

:e 
L 

~· 1-

i-

r 
a 

Nº 302 - 23 DE OUTUBRO DO 1986 

ma fonologia, tendérn;:ia, con
vergente · no vocabulário. :. a 
cousas a.si}~va-no.s._ o ILG. 

Vai de anúncias. 
Nom seria hora de que a TVG 
instituira uns prémios honorífi
cos a publicidade, aos anúncios 
melhor feitos, ao uso da língua, 
etc. a ver si se estimulam algo 
os anunciantes. 

E agora vai 
de espíritu patri.ótico. 

Mais de esse espíritu nos tele
jomais, nom. se pode informar 
da recorte qos meios financeiros 
da Junta, que fai o PSOE como 
o fám. As cousas indignas hai 
que chama-las polo seu nome. 
Se uns deputados galegos do 
PSOE o aprovam, denuncia-los 
como o que sorn, alguém qtie re
nega da sua mai (a sua mátria 
Galiza). 

Falando da TvE. 
Se ti leitor, tés no corazom a 
UGT e PSOE, já sabes cal é a 
tua emisom, a que todos os dias 
bota a TVE em Santiago, agora 
manda Suso Mosquera álias se
cretário geraJ da UGT-Galicia. 

Nota Bene: 
Cando falei de remedos, seguro que 

todo pensa tede no arremedador do 
apre entador que apareccu na última 
Ruada, ma nom i o queda para o pró
ximo nº que vai ir de Ruada. 

CBA 

radio 

''Reportaxe 
da história" e 

"V ente vindo" ~ 
dous programas 
para escoitar 
Rádio Nacional de España na 
Galiza pon o ábado e os do
mingos en antena, de 15 a 16 
horas, dou do programa mái 
intere antes realizado pola ra
diodifusión galega. 

"Reportaxe da historia" ( ába
do de 15 h. a 16 h.) apre enta a 
hi tória de Galiza de xeito nove
lado, o que lle dá amenidade 
pero en perder rigor. Para i o 
canta coa excelente narración de 
Ti no Cabana , a c nificación 
dramática de "Escola Dramática 
Galega" e a te temuña de hi to
riadore e peciali ta na matéria 
a tratar a i como unha mú ica 
e collida "ad h e". T d baixo 
o guión de Cario Blanco. 

Tamén canta coas fonotecas 
de Rádio Nacional, tanto na Ga..:: 
liza como en Madrid, par~ 'os ca
pítulos m.áis .. - contemporáneos, 
deste programa secuencial que 
empeza na. xénese ·da Galiza. 

"Vente vfodo" (domingos de 
· 15 h. a 16 h.) é un programa di
rixido a apresentado ~or Manuel 
Rico; onde se recolle o folclore 
galego en todas as suas man_ifes
tacións; analísase e interprétase 
a época· e demai s circunstáncias 
que influen na sua existéncia. 

• eme 

A 'Ioira 
do bar 

A.E. 

Ventura Pons é un director pro
cedente do Teatro. Deuse a co
ñecer nunha .fita, "Ocaña, preo
testa interm~tente", espécie de 
reportaxe sobre unha das perso
naxes máis escandalosas e diver
tidas das Ramblas barcelonesas, 
o pintor Ocaña, morto en tráxi
ca circunstáncias. 

Este filme está dedicado a el 
e trata de paso a Barcelona mar
~inal ou "lumpen": xa saben, 
r.uta , . ~aricóns, "chorizos", 
yonk1es . . . 

História dun home que deix_a 
o seu traballo para poder escre
ber, mentres o mantén a sua mu
ller. Coñece sensuai loira e na
mórase dela, axúdaa, pero esta 
déixao para se converter en me
delo cotizada, o cal sérvelle, por 
fin!, para escreber a sua "nove
la". 

A Loira é unha prostituta máis 
ou menos fina, cun chulo (Ra
moncín) bisexual e "yonkie" 
(única personaxe cunha pisca de 
marcha, que é o que lle falta á 
película). 

A lristória poderia ser intere
sante, pero fica nunha espécie 
de paseo por Barcelona, "que 
fotografía más bonita" e cunha 
série de chorradas do escritor 
namorado "a xente está desgra
ciada" con cara de pobre home 
aparvado. As personaxes care
cen de suficiente entidade, por 
exemplo a rúbia, non se sat>e se 
sentia pena por ei ou é unha fria 
calculadora. O mellar algunha 
personaxe secundária, como a 
que fai Ramoncín, o único con
vincente --do escritor vale máis 
non dicer nada- e a Barcelona 
"lumpen" . Mái nada. 

Vi ión típica do burgués de 
"leixmple" que baixa á Praza 
Real e fica na superficie . 

"Queríamos retratar a Barce
lona marxinal~ pero tamén os as
pecto tenros da vida, sen cair 

G . ... o'· . merr. . 
· . · CUL TÚR¡\L . &at21 

per-clásicos, foi probablemente 
o ·seu máis ·avantaxada alüno. 

o que está claró é que hoxe 
po.r hoxe, forzosamente retirado 
Wilder, é o único cineasta capaz 
de facer com~ias (e polo tanto, 
cine) clásicas, o que equivale a 
falar da perfección na escrita ci
ñematográfica. · Impagábel 
exemplo diso era a formidable 
"Vitor· o Vitória", rarísima avis 
no concerto do cfoe actual, e que 
veu . demostrar, xunto coas moi 
notábeis "W' e "S.O.B." que o 
mentado estaba en plena forma, 
nese ~stado de madurez que, 
cando se ten verdadeirc talento, 
dá lugar a verdadeiras xoias . 

Pero, unha vei postas as cau
sas no seu lugar, hai que dicer 
que este gran enredo non _segue 
a liña· marcada polos filmes cita
dos. Parece unha volta á vulgari
dade e á ratina da serie "Cleu
seau", pero por riba sen a pre
séncia do -bon de Peter Sellers 
senón. coa dun reparto de desco
ñecidos e inoperantes actorci
ños, que en _grande parte son os 
principais culpábeis da decep
ción do resultado final. 

O guión semella pouco traba
llado, e a definición dos perso
naxes é unha premisa fundamen
tal de toda comédia que: se pre
cie, fallando a cal farao todo o 

- demáis. O humor que destila a 
cinta achégase por momentos, e 
perigosamente, a esa dubidosísi- . 
ma comicidade pasoteira posta 
en boga desde hai uns anos por 
u~s produtos tan execrábeis 
como exitosos, que .comezaron 
con aquel "Desmadre á america-
na". , . 

Pepe Martin e Nuria Hosta na sesión porno. Ramoncín interpreta o papel do 
administrador da loira . 

· A aludida pobreza dos persoa
xes determina que a solución fi
nal .ao . lío, en cuxa execución 

en falsos sentimentalismos, dan
do collida aos destellos ·poéticos 
c¡ue salfiren a nosa ,vida" - ver
bas do realizador. Querían ... 
pero ficoulles en desexo ... 

O Hotel 
New Hampshire 
Baseada nunha novela de John 
Irving, "O Hotel ·New Hampshi
re", amósanos a peripécia dunha 
atípica Ía.J!lília americana que 
decide vir a Europa dedicándose 
á hostelaria, das relacións entre 
eles e as mudanzas que na sua 
vida vanse producindo. 

Comédia á americana, non 
exenta dun senso do humor unha 
migalla especial, con situacións 
surprendentes, consegue por 

· momentos transmitir un optimis
mo moi "made in USA" pola 
vida. Ainda que todo vaia mal, 
adiante. -

Bon traballo dos numerosos 
actores, desde a almibarada Jo- · 
die Foster á enigmática Nasstas
ja Kinski. Non é unha obra mes
tra pero pode divertir. 

FrCHA: 
A LOIRA DO.BAR (1986) Director: 
Ventura Pons. Protag.: Nuria Hasta, 
Enrie Majó, Ramoncín, Pepe Mar- . -
tín, Carmen Sousa. Guión: R. Nú-
ñez e V. Pons. · 

O HOTEL NEW HAMPSHIRE 
(USA ·1985) Dr.:. Tony Richardson, 
Con Jadie Foster, Beau Bridges, 
Rob Lowe, Wilford Brimley e Nas
tassja Kinski. Música: J. Ofenbach. 
Guión: T. Richardson. 

1. . 

MANUEL ESTRADA 

O gran 
enredo 
Un título como o que comenta
qios e firmado por Blake Ed
wards é unha combinación para 
facer relamberse, en princípio, a 
calquer afeizonado á comédia e 
ao cine en xeral. Edwards é un 
digno continuador da escala co~ 
mezada por Lubistch e seguida 
por Billy Wilder. Inda que non 

. chegase á altura ~eses dous su-

· Edwards -repítese a si mesrrio 
con desgana· evidente, resulte 
pouco chispeante e, como todo 
o fi.lrp.e, bastante insípido. 

Con todo 1 apesar desa pereza 
na dirección, por tratarse proba
belmente ~un proxecto pou·co 
ilusionante ou un puro encargo, 
a película está por riba da média 

• de entre as do seu xénero que se · 
_poden ver agora. Pódese un rir. 
ás· vece~, pero .máis que nada 
polo bon funcionamento _<;los me- . 
canis·mos que moven os gags, 
que revelan unha man sábia de
trás, verdad~iramente brillante 
en dous ou tres momentos, e da 
que esperamos máis inspiradas 
entregas. Mentres, pódese facer 
boca c~n esta, que tampouco 
pasa nada. · 

ACHA 
O GRAN ENREDO 

Título orixinal: A fine mess .. 
USA. 1986 .. Co~édia. 

Director,: Blalce Edwards, Música: 
Henry Mancini, Intérpret~: Ted 

, Danson, R. Mulligan, Conchita 
Alonso. ' 

GONZALO VILAS 
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NÓ 
Despois d?', etapa· de '~Escrita", 
a Asociac1on d~ Escritores en 
Ungua Galega t1rou do prelo a 
que vai ser i:J~sde agora a .~ua 
estacional r.ev1sta de expres1on. 

Coa coordenación de Xosé 
Mª Alvarez Cáccamo e a P.r,e
séncia no Consello Redacc1on 
de Mª Xosé Queizán, Pilar Gar
cía Negro, Román ,Raña Lama e 
Miguef Anxo Fern~n-Vello, a ~e
vista sai cun des~no de Fran~1s
co Mantecón e inclue 'ensa1os, 
traballos de criac!<?n, crítica, ~n
trevistas, traduc1ons, e de1xa 
ver -timidamente con duas 
obras de Xúlio Xil-_ a futura 
preséncia da fotograf1a, ausen-. 
te polo demais no conxunto 
desta primeira entr~ga na que 
priman na parte grafica os de-
seños. -

[convocatorias 
PRIMEIRO CONCURSO 

DE VIDEOS 
.ESCOLARES 

GALEGOS 
BASES 

ia.- Poderán participar neste 
concurso todos os Centros edu· 
cativos de E.X.B., B.U .P., F.P. 
públicos e privados de Galiza. 

2•.- Estabelécense tres sec-
cións: 

a) Documental. 
b) Ficción. 
c) Didáctico-Educativo. 
3ª.- O sistema será en BETA 

ou V.H .S. 
4ª.- Os centros educativos 

interesados en participar debe
rán enviar a cinta ou cintas co
brindo a folla de inscrición ad
xu nta, antes do 5 de Decembro 
de 1986 ao Instituto de Forma
ción Porfesional do Meixueiro. 
Apdo. correos 3.047, O Calvá
rio-Vigo. 

5ª.- A organización compro
métese a aevolver as cintas 
pa rticipantes no concurso. 

6ª.- Coas cintas premiadas 
tarase unha cópia para o Insti-
tuto. ~ 

7ª.- As cintas premiadas 
pa rticiparan no Festival de Lrna
xe de HANNOVE8-ALEMANA. 

8ª.- O xurado estará com
posto por alunas e profesores. 

9ª.- O fallo do xurado dara
se a coñecer através dos meios 
de comunicación. Tal fallo será 
inapelábel. 

1 Oª.- Os prémios de cada 

1 xadrez 
. CAMPEONATO 
MUNDIAL DE XADREZ. 

LENINGRADO 1986. 
14 Partida. 

Brancas: G. Kasparov. 
Negras: A. Karpov. 

1.84-85 2.Cf3-Cc:6 3.Bb5-a6 A 
apertura española qued·á joga
ron várias veces no 19 . 5. 4Ba-
4-Cf6 5.0-0;Be7 6.Te1-b5 7.Bb3-
d6 8.c3-0-0 9.h3-Bb7 A mesma 
variante que já acontecera 
duas veces no encontro do pa
sado ano. 10.d4-Te8 11 .Cbd2-
Bf8 12.a4-h6 Na quinta partida 
do de 1985 jogou 12 ... Dd7 
13.Bc2-e:d4 Na novena do de 
1985 13 ... Cb8 14.c:d4-Cb4 
15.Bb1-c5 16.d5-Cd7 17.Ta3-c4 
18.a:b5 Mais coñecido era 
18.Cd4-Ce5 19.a:b5-Db6 segun
do unha partida Sokolov-
Psahis 18 ... -a:b5 19.Cd4-T:a3 
De non trocar a torre ista pasa
ría ao ataque via Tfg3. 20.b:a3-
Cd3 21.B:d3-c:d3 22.Bb2 Se 
22.C:b5-Da523.a4(23.Cd4-
Dc3)Tc8 e ten compensación 
polo ~n 22 ... -:0a5 23.Cf5-Ce5 
24.'B:e5-d:e5 25.Cb3-Db6 Pen-

1 ~ que ~die 25 ... D:a3 26.D:d3-
Db4" 27.Tc1-Tc8 e o jog_o é mais 
ou menos igual 26:0:d3-Ta8 
27.Tc1-g6 28.Ce3-B:a3?! ~ell~r 
parece · 28 .•• T:a3.0 rel~10 Já 
apremiaya Karpov. 29.Ta1-Ta4 
30.Cg4-Bf8 31.Tc1-Dd6?0 erro 
definitivo. Ainda POdia tentar: 
31 .•• Bg7 32.Cc5-Td4 33.De3-
h534.Ch6-B:h6. 35.D:h6-TC4 
36.De3 e só fica un pouco IJ!tOr. 
32.Cc5 Conduce a unha final 
gaña! 32 .... -Tc4 32 ... Ta7 
33.D:b5 c:tara ~antage. bran.~. 
33.T.c4-b.c4 34.C.b7-c.d3 
35.C:d6-B.:d6 36.Rf1-Rg] 37.f3-
f5 38.Cf2-d2 39:Re2-Bb4 
40.Cd3-Bc3 41.Cc5 lsta foi a jo
gada segreda. Ka~ov abando
nou por via telefónica. .Con 
efeito log_o da manobra de ca
?ª'º 42. Cb3 rerde o peón de 
d2• e a fina resultante é de

ses.,.rada. 

l 

unha das seccións faranse pú
blicos antes de rematar o prazo 
de admisión . 

FALLO V -CERTAME 
"TOXOS E XESTAS'' 
DE COMPOSICIQNS 
MUSICACIS PARA 
GAITA GALEGA. 

Reunido o xurado constituído 
ao respeito, acordou conceder 
os seguintes prémios e men
cións honoríficas: 

1º Prémio 
Xosé Santiago Coba Garrote. 
rítulo da obra: "ENGUEDE-

LLOS" (Jota). 
Dotación : 30.000 pta. e me-

dalla de ouro. 

2º Prémio 
Benxamin Fernández Pazos. 
Título da obra: " SOLEMNl-

DADE" (Marcha Lenta). 
Dotación: 15.000 pta, e me

dalla de prata. 

3º Prémio 
Xosé Romero Miguéns 
Título da obra "OLIMPO CEL-

TA" (Danza-Jiga) -
Dotación: 10.000 pta. e me

dalla de bronce. 

Mención honorífica. 
António Fernández Rodr[guez. 

Título da obra : BALADA DE 
CASTRELO (Verín). 
Total de obras apresentadas ao 
certame: 43 

16ª Partida. Brancas: G. 
Kasparov. 

As 17 primeiras jogadas dista 
partida coinciden coas da 14ª. 
De ar ser o seu comentário in
separável. Logo prosegfu: 
18.Cd4-Df6 19.Csf3-Cc5 Sacrifi
ca un peón que espera com
pensar metendo-lle un cavalo 
nos riles. 20.a:b5-a:b5 21.C:b5-
T:a3 22.C:a3 Se 22.b:a3-Cbd3 
seguido de Da1 e negras me
llor. 22 ... -Ba6 22 ... Cbdl 
23.B:d3-C 24.Te3-C:b2 25.Cd2, 
vantage branca. 23.Te3-Tb8 
Compre chamar a atención ver-

. bo do cavalo de "a3" do Kaspa
rov q.ue ven de ficar uen fóra de 
iogo . 24.e5-d:e5 25.C:e5-Cbd3 
26.Cg4! Jogando ao ataque! 
26 ... ~Db6 . 27.Tg3-g6 ~7 ... ~h8 
28.C.h6-g.h6 29-C.c4-B.c4 
30.Dg4-Dg5 31D:c4 vantage 
branca. 28.B:h6-D:b2 Outravol
ta o Karpov en apuros do reló
gio I 29.Df3!! Unlla jogada fan
tástica! 29 .... -Cd7 Se 29 ...• D:a3 
30.Cf6-Rh8 31.Dh5!!-Bg7 
(31 ... g:h57. 32.TgS mate) 
32.T:g6! con destrucción total. 
30.B:f8-R:f8 Deixando a torre 
na _posición activa .. 31.Rh2-Tb3 
32.B:d~!c:d3? O erro. logo de 
32 .... T:d3 33.Df4-D:a3 34 .. Ch6-
De7 35.T:g6 De5 36.Tg8-Re7 
37.d6-Td6 38.Cf5-Rf6 39D:e5· 
40.C:d6 R:d6 41.h4-Ce5 42.h5-
c3 43.h6-Bd3, Ka~arov teria 
pega a afouteza do cavalo en 
fóra de jogo. _ 

16ª Partida. 
· Brancas: G. Kasparov 
Negras: A. Karpov; · 

33.Df~D:a3 34.Ch6-De7 
35.Tg6-De5 36.Tg8.;Re7 37.d6 
Agora si, agora 1_1on ~ai torr~ 
para o comer e 1sta 1ogada e 
mortal: a 37 •.. R:d& 38.C:f7 e a 
37 ..• D:d6 38.Cf5 _gaña a dona e 
a partida. 37 ... Re6- 38.Te-Rd5 
39.T:e5-Ce5 40.d7:..Tb8 41.C:f7 
E Karpov abandonou. "'ºn hai 
·nada que fac~r. 

>é. LARR~A VILA 

.AXllf DA 
l ·libros 

A ERA DO ~"ORPHEU", por _ 
Nuno Júdice. Editorial Teore~ 
ma. Col. "Terra Nostra". · Lis-
boa, 1986. 146 páx. . 

Contributo do poeta Nuno 
Júdice ao.ano Pessoa: un estu-

/ do da recepción dos dous nú
meros da citada revista por 
parte da impresa lisboeta e de 
provínéias da época. Tanién 
conta cun interesante capítulo 
onde s'e explica a escolla políti
ca dos distintos nomes de Orp
heu asi como· as distintas co
rl'erites que pasarán pola revis
ta·. 

OS ·RAMOS, OS REMOS, 'por 
David Mouráo-Ferreira. Areal 
Editores. Lisboa. 96 páx. 

Nova entrega · poética dun 
dos escritores portugueses 

· máis coñecidos de hoxe. Como 
poeta co presente chega ao seu 
cúmio, acadando a sua _poesía 
un de9rau de estilización e de 
poetic1dade que difícil será 
poda ser superado polo poeta. 
Belo e han:nonioso libro, Eros 
únese· a Tánatos mercé á morte 
dunha filla do poeta. · 

PASSAROS, por Saint-Jonh
Perse. Hiena Editora . Lisboa, 52 

páE'scolla poética do prémio 
Nobel franéés, talvez o máis 
grande poeta francés do sécu
fo. Recomenda-se pola bela tra
dución de Aníbal Fernandes 
que nos fai esquecer que o ori
xinal foi escrito noutro idioma 
e pola nota preliminar que é 
unha excelente introducion ao 
poeta francés, da man de Alain 
Bosquet. 

CASTELAO: CARICATURAS 
E AUTOCARICATURAS, por 
Clódio González Pérez. O Mo
vemento ·renovador da arte ga
leg_a 6. Ediciós do Castro. Saaa, 
1986. 240 páx. _ 

Un interesante voh.Jme onde 
se reunen todas as caricaturas 
e autocaricaturas de Castelao, 
feita a recopilación por Clóaio 
González, que lle pon un avi- . 

(libros 

FEDERACIÓN 
SINDICAL MUNDIAL 

1945-1985 

Bertolt Brecht nun dos seus 
poemas escritos durante o exí
lio (1933-1947) "Perguntas dun 
obrei ro diante dun libro" en
fréntanos directamente coa 
burda man ipulación de que é 
obxecto a h1stória canqo igno
ra, interesadamente, aos seus 
verdadeiros protagonistas, 
aqueles que Marx dignificou, 
tal como, científicamente, nos 
ensinan nos seus manuais Mar
ta Harnecker ou Kuczinski. 

Formulada . teoricamente, 
compre dar pasos COf!Cretos 
para re-escreber, con senedade 
e rigor científico, a "outra" his
tória, a real, aqu~la que . tén 
como ·básicos · intérpretes ás 
imensas maiorias de desposuí
dos, de explotados, en lo1ta por 
redimirse. 

Este libro constitue unha 
aportación de valor indiscutíbel 
neste sentido. Reflexa, en for-

l .exposicións 

EXPOSICION 
GRAFICA, -

BIBLIOGRAFICA E 
DOCUMENTAL SOBRE 

. A GUERRA 
CIVIL ESPÑOLA 

1 

Orgáñizada polo Museo Gale
go de Arte Contemporanea 
Carlos Maside e o Seminário 
de Sargadelos. _ · 

Ficara a berta ao público a· 
partir do próximo venres día 
12 na planta de Comunica-

. ción, 4 andar, podendo ser 
visitada en dias laborábe.is de 
10 a 14 heras e de-~16 a 20 ho- . 
ras. 

Trátase da material· expos
to o pasado mes de Ago_sto 
na planta circular de ~argade
los. Mars nesta expos1c1on do 
Castro inco.rpóranse outros 
materia is .que .apareceron en
tre os que h~i qu~ sublifüu· 
unha excepcional col~c_c1on 
de documentos que reunrra o 
inesquecíbel erudito Manuel 
Chomoso Lamas, e qu~ a sua 

sado e acertado limiar onde se · 
historiza - (ppr primeira . vez e 
con fondo rigor) o humorismo 
galega contemporáneo. Un vo
. fume interesante e que enche 
todo µn valeiro. . 

GRAMATICA · GALEGA, por , 
Rosário Alvarez, X. L. ·Regueira 
e H. Monteagudo. Biblioteca 
Básica da Cultura Galega nº 50. 
Editorial Galáxia. Vigo, 1986. 
590 páx. -

Unha gramática que por ser 
feita · coh certos critér.ros ex-

. cluirites será criticada, pero ha
berá de recoñecer-se o traballo 
sério _ feito polos autóres, asi 
como o aparato científico des
pregado .. Un eslabón mái,s, e 
importante, na cadea para aca
dar, dunha vez por todas, a gra
mática galega. . . -

· 'MORIR OUAN CAL, -P,_or Mi
guel Arigel Riera. Col. ' El Can
gur" nº 93. Edicións 62. Barce
foncí, 1986. 187 páx. 350 ptas. -

A mellar novela de Riera, un 
importante autor catal~~. na 
que amosa o seu domrn10 da 
narrativa asi como unha boa 
dosificación das técnicas máis 
faulknerianas. A história: un ra
paz que . aprende que cómpte -
ser infiel ao mandato de matar 
(é nos primeiros dias da guerra 
civil), e para iso só lle queda un 
.camiño: o suicídio. Unha bela 
e tráxica história. 

NOTAS PERA UN DIARI, por 
Josep Pla. Edicións Destino. 
Barcelonar 1986. 206 páx. 650 
pts. . 

Edición das notas tomadas 
por Pla par¡:¡ o seu dietário do 
ano 1965. Por estas notas ·sabe
mos· dos seus gostos gastronó
micos, dé! ·sua posición ¡::>olítica 
diante éfo · "rexime", dos seus 
amigos, da morte de seres 'que-

= ridos, 9a sua constáncia na es
crita: non hai dia que non es
creba algo. Un libro curioso. · 

LAS NUEVAS MIL Y UNA 
NOCHES, p_or-Robert L. Steven-

ma simples e svmária, as vicisi
tudes e dificultades que a FSM; 
a central mundial máis repre
sentativa da clase obreira, de
beu superar desde a sua funda
ción até a situación presente, 
aportando ademais unha visión 
actua1izada dos obxectivos e 
perspectivas do movimento 
sindical de clase e internacio
nalista. 

Da sua leitura,· / que coido 
obrigada para todo sindicalista 
que se precie, duas conclusións 
sobresaen con forza e nitidez: 
en primeiro lugar, a importán
cia da unidade para- a clase 
obreira, princípio irrenunciábel 
que pésie aos" avatares que difi
culten a sua plasmación, mes
mo orgánica, debe guiar sem-

- pre a acción sindicar das orga
nizacións que se pretendan de 
clase: se non hai capacidade 
para uni.r, tampouco a hai para 
dirixir, e polo tanto, para trun
far. En segundo lugar, pon de 
manifesto a inequívoca· e inso
bornábel defensa que a• FSM 
realiza dos direitos dos traba
lladores, mobilizando de xeito 
permanente os seus recursos, 
humanos e rnateriais, a favor 

família cede para ' esta mos
tra. Nesta colección vense 
cousas tan insólitas como o 
bandeirin da agrupación de 
ametralladoras da Coluna Du
rruti. .A exposición ·reune 
máis de duas mil pezas e exi
bese en 63 vitrinas · (~ue su-

. man 120 m 2) e en diversos · 
paneis. 

Con este motivo o próximo · 
venres dia 24 celebrarase un 
acto literário que coincidirá 
co quinto cabodano do pasa
mento de Rafael Dieste, acto 
no que se presentarán catro 
publrcacións relacionadas 
coa guerra civil, no que esta
rán P-_resentes os seus auto
res: Santiago Alvarez, B~ldo
mero Cores, Eduardo Gutié
rrez, Manuel Rivas e Xavier 
Seoane e que pechará Carme 
Muñoz de Dieste. . 

- REIMUNDO PATIÑO. 
(1936-19857 

Con motivo da celebración 
dunha exposición anto!óxica 
sobre .Reimundo .Patiño, o co-

son. Taifa Literaria. Barcelona, 
1986. 2 volumes de· 216 e 200 
páx. respectivamente. 

O gra·nde narrador galés bri
llou non · só na novela, e aqui 
están estes contos, befos, ai
vértidos, cheos de aventura e 
emoción. Stevenson, do que xa 
ternos duas causas traducidas 
ao noso idiomá, é un grande da 
escrita, un d8$es polos que 

· cómpre dar as _grác1as - ~orgue 
teñan existido (Borges). E cóm
pre, xa que logo dar as grácias 
ao ~qitor~por pu~licar estas na
rrac1ons. 

POESIA~ por Cesare Pavese. 
Texto Bilingüe. Edición de ltalo 
Calvino. Taifa Literaria. Barce
lona 1986. 
. Edición de toda a poesia de 
Pavese co texto en italiano e a 
tradución española de Caries 
José i Solsona e un epílo_go e 
notas do ·novelista ltaló Calvi
no. A presente edición entrega 
ao leitor a totalidade da poes1a 
pavesiana, á .que haberá que 
apor-lle certa reiteratividade, 
cunha tradución que pudo ser 
máis intelixente e.menos retóri
ca, contado- unha grande opor
tunidade para coñecer ao Pave-
se poeta. ' · 

LE REVE ET LE PLOMB. Le su
rréalisme de l'utopie á l'avant
garde, por Louis Janover. Edi
t1ons -JeaA Michel Place. Paris, 
1986. 178 páx, 85 FF; 

Estudo .das implicacións co
merciais da vangarda asi como 
a sua impostura, tanto política 
como vital. Para Janov,er, rna-: 
.rxista-consellista, o surrealis
mo, algo máis que literatura e . I 
arte, n9n soí.Jbo ch~gar ao final, 
ao gue se propunan os seus 

l
. fundadores, para iso compre 1 

reivindicalo cóntra eles e --so
bretodo-- os seus epígonos. 

1 

.Ten1 ~amén-, unha imJ?ortáncJa 
dec1s1va a parte dedrcada as · 
novas vangardas e as posturas 
(imposturas) _dos seus proCla-

1

,.. madores que rematan, sempre, 
no colo do poder e zugando do 
seu teto. · X.G.G. 

l 
· 1 

do progreso social e da paz. 
A publ1cación editada con 

motivo das comerrioracións do · 
·40 aniversário da FSM non é · 
unha obra acabada. Todo o 
contrário. Pretende únicamente 
servir de estímulo ao traballo 
de investigación que outros po
dan realizar para cobrir b vacio 
que, - desgraciadamente, ainda 
existe a respeito das loitas so
ciais do noso tempo. 

Consta de 170 páxinas que -se 
completan con numerosas ilus
tracións e vários ·anexos docu
menta is g___ue recollen os estatu
tos da FSM, a sua' estrutura, 
unha pequena presentación 
das UIS profesionais ou de 
rama, e un resumo estadístico 
das organizacións afiliadas e 
dos contactos ClUe a FSM man
tén con organizacións interna
ciona is estatais e non ·estatais. 

A edición apareceu en fran
cés .. inglés e español e poden 
ser solicitados exernplares atra
vés da central ou directamente 
á Edisol, Ruados Eucaliptos 10-
30 esquerda, 2800. Almada, 
P<;>rt_ugal. . 

X.R. 

mité organizador ten editado 
un fermoso catálogo, baixo a 
dirección .de Luís Mª Caruncho 
e Pilar Corredoira. A mostra é . 
produto da colaboración - dq 
Concello de Madrid. e a Xunta 
de Gal iza e conta con dous tra
ballos introdutórios de Xosé 
Castro e Miguel Fernándet Cid: . 
Nel están todas as obras da ex
posición e outras que non in
clue a mostra presente na Cen
tro Cultural Conde Duque de 
Madrid. Outra parte fundam·en
tal deste li_bro-catálogo consti
túea unha escolma de escritos 
de Reimundo Patiño .e sobre el. 
Nestes últimos cóntase con 
textos de Luís Seoane, Bernar
dino Graña, Novoneyra, IVlén
dez Ferrín, Basítio Losada, rgná
ciO Mulas, Xosé Manuel S. Pe
reiro, Xavier Rodríguez Barrio e 
Manuel Rivas. 

O Catálogo está a venda na 
própria exposición en Madrid, 
pero supomos que pode solici
tarse al i por correo (Centro Cul
tural Conde Duque-Axunta
menfo de Madrid). 

• 
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• 
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Escritores, censores e profesores 
o_ amigo 
a·mericano 
MANUEL RIVAS 

Andan os amigos Ferrín e 
Luca de Tena un tanto alpo
rizados polo que creen estú

pida fascinación de ·parte dos mo
zos pensadóres an;e as teorias de 
Jean Braudillard, aparentemente 
fascinado á sua ·vez co mundo da 
América estadounidense, "a única 
utopia realizada". Por isto e outras 
coñas, a Ferrín parécelle que· a re
vista "Luzes de Galiza" (asi, corí 
zeta irreverente .e g'áleguísima) é 
unha especie de escaparate de 
boutique postmoderna e bloque·i
ra. E nós con estes pejas. · 

Sagaz como a Highsmith~ paré
ceme non obstante que Ferrín 
equivoca esta vez a pista. Baudri
·llard é un artista da simulación. De 
feito elevou o "simulacro" á cate- · 
gora filosófica e hoxe este señor 
concepto pasease do brazo cursi 
da dona · "sedución" por aulas, 
pubs, peluquerias e demáis- cen-
tros de cultura. · · 

A miña teoria é que Baudrillard, 
con moito di simulo, estalles ven-. 
dendo un burro vello aos america
nos. ó último francés que pintou 
algo nos Estados Unidos é De La
fayette, que loitou coas armas- na · 
man pola revolución americana. O 
canto de América de Braudillard 
cheirame a unha virtuosa maña de 
r·aposo europeo que ,quere coarse 
polo portello da_ máis grande in
dustria cultural do mundo. E para 
coarse nos tempos que corren 
nada m~llor que vestir a Rambo co. 
refinamento dun filósofo francés. 

O canto a ºAmérica de Braudi
llard ten un cínico ·acento parecido 
ao ·-que pon Julio Iglesias cando 
canta a Galiza, hey, miña terra nai. 
Coa diferencia de que Julio é un 

··."hortera" e Braudillard tampouco. 

· A na. Belén foi convidada·. H~
. tel de dnco estrelas, agasa-· 

llos promoción e -din os 
viciños- médio millón de pesetas. 

· Pudera non ser criticábel facer de 
Ana !3elén a pregoeira da· Festa do 
Marisco. 

A mesmá Comisión (concellal 
do PC) convidou · a Valéntin Paz 
Andrade o ano anterior, curiosa
mente vencel lado -este si- ao 
mar e á cul~ura .galega. 

Ana Belén foi atendida magAifi~ 
cam.ente, cea cos concelleiros do 
PC e PSOE, máis .outras . caras 
alleas ao concello de O Grove. Fo
tos non! foto~ non! 

XAVIER ALCALÁ 
. . : 

E staba disposto· a fa_cer -t1 nhas 
notas sobre algo que me irrita 

. sobremaneira: . q castrapo_nos 
nomes das ruas, a "falacia dos conce
llos que firman un acordo de normali- · 
zación lingüística e non o cumpren e 

..o despiste das asociacións culturais 
que perden o tempo con pr_ernios lite
rarios na vez que atacaren · directa- · 
me11te un dos maiores problemas ·do 
nbso esperpento cultural, como é o 
do nomelicJátor urbano degradante e 
avergoñante. . 

.-Quería falar diso e contar a anécdo
ta·dc)' meu paseo polas mas de Santia
go cun amigo holandés concienciádo 
das cuestións neerlandesa e galego
portuguesa, que non deixaba de ex
clamar ante os absurdos g rabados .en 

, pedra nas esquinas do burgo históri
co: "Dades vergóña allea" ... 

I~ ·tocar ese tema pero recibín a cha
mada . doutro amigo, compañeiro na 
aventura literaria, que -supoño sen 
mala vontad~ deixou aparecer na 
conversa· t~le ónica: a "polémica mor
fológ[oo-ortográfica" · que me enferma 

. . e ma fai torear. Acabada a parola, ten-
. tei ordenar ideas sobre o tema do no

menclátor pero xa non me daba cbn
c;:entrado nel; non facía máis que pen
sar que "con Franco estábamos me-

. · llor~', que daquela a censura era ofi
ciál, había oficinas de censura, censo
res con cargo, pasto e nómina ... 

No noso lmpaís hai escritores, ·cen-
. so.res lingüísticos e _profesores de lin

gua e literatura galegas. Normalmen
te, os censores son profesores; e hai 
moitos profesores qt,Je son escrito
res ... Poderíamos dicir que hai unha 
certa . ósmose entre os tres ámbitos 
onde se realizan as funcións de entor
peéemento donoso posible desenrolo 
literario, que todos nos coñecemos e 
que da ausencia de di.álogo, torpeza 
de todos, virán "os nos0,s lodos" .. 

Estamos a vivir un proceso demen
cial no que a falta de firmeza dos es
critores, o p.duco ten.to dos censores 
e a inconsecuencia dos profesores 
non poden máis que coadjuvar á con
fusión do público en geral e, en parti
cuJar, á dos rapaces que están a 
·aprender _o que a 9utros se nos ne
gou. Non hai unha voz autorizada e 
colectiva-, represent<;1tiva, que se ma
nifeste en nome dos creadores para 
lle .dicir a todo· o mundo que a l iteratu
ra está · pgr cima dos idiomas e, por
tanto, ha de estar moi por ri ba de dis
t racións originadas no capricho orto
gráfico. Non hai maneira de qué os 
censores se decaten de -que os escri
tores · somos un 'fato de psicópatas 
·máis ou menos controlados, a mG>ver
nos nun desequilibrio do que, só en 
liberdade, chega a nacer a arte. Non 
se produce o necesario · movemento 
de protesta entre os profesor~s que, 
dunha banda, ven as dificuldades de 
·aprendizage dunha norma ortográfica 
foneticíSfa . e, doutra, recoñec.en que 
na pluralidade de formas inventadas 
polos autores está o motivo principal 
da sua materia, o incentivo para leva
ren mentes virges á crítica, ó discerni
mento ... 

Movemo-nós entre o lusismo e o 
enxebrismo. Os censores dun lado e 
doutro só ven a sua útopía: uhs o 
"linguajar rústico ·da Galiza" lusitant
zado, convertido no standard lisboeta 
qu'e, via m~dios de co·municación ma
siva,_ vai destruíndo "fatas minhotas e 

. trasmontanas"; outros, o idioma ''. B" 
do sistema diglósico instaurado como 
idioma "A" en áreas crecentes· . .da ·afi
cialiaade regiom~I, gracias a ·dous bri
llantes golpes de imaginación: cons
truir unha coiné con cheiro á aldea re
·ferencial de boa parte do funcionaria
do, e impo-la baseando-:se en formas 
gráficas propias do v.e.rdadeiro idioma 
''A'' ... . ~ 

E ninguén se lembra dos escritores. 
Autores cunha obra publicada ·que su-

pera canto en conjunto vaian escribir 
,todos os censores en toda a su a vida, 
non son ti dos en conta. Gente que 
leva décadas a pensa r e a informa r:-se 

. ~cerca de como facer un ha língua vá-

. l1da para andarmos como pobo dife
renciado por un mundo multiglósico 
e compet itivo, · son despreciados poi a 
soberba dos cazadores de bruxas. Fa
bri~a ntes de barro literario en que se 
po1da basear unha creación futura, 
sujeitos con instinto lingüístico, capa
ces. de imaginar o ·que caiba e o que 
nunca caberá ho entorno idiomático -

· en que pululan, jamais son consulta
dos, e teñen que sufrir correccións -

. ás veces -de mans torpes- nas obras 
que queiran mºandar ó prelo .. ~ · · 

Ten-se-nos ·dito moitas veces que 
.non remexésemos na cuestión por
que era dar pe a que os máis dorrw
dos e castrados viñ.esen co de que 
"eses del gallego no 'se dan puesto de ' 
acuerdo",' r~petiu-se-nos que condu
cir o ·pobo acarneirado cara un futurb 
mellor debia-se facer amodo, sen .que 
se decatase.. . Pero valendo-se diso, 
da ameaza dos males que ó idioma 
"B" lle poidan sobrevir da nosa razoa
da queixa, de airearnos ós trapos su
jos, hai quen faj política e medra, e 
cobra, e aforra, .e ri-se dos que esta
mos onqe nos encontramo~ por von
tade e a risco case da vida noutros -
¿piares?- tempos · 

Remato, porque me cansa o tema. 
Teño-lle que dicir a quen queira le-lo 
que o idioma é noso, dos escritores; 
que na pluralidade está a riqueza; que 
hai escritores informados e outras de
sinformados, ós ·que logo se ll es nota; 
que ment res seja coerente, calquera 
código de comunicación é válido; que 
sería apenas á procura de coerencia 
como, en todo caso, os editores tive
sen disculpa para faceren retoques 
nas obras, e sempre discutindo-o~ cos 
autores. Que a Administración ten o 
dereito de impor as, normas lingüí.sti
cas que lle pete, pero que os escrito
res, non somos nin nunca serem os 
funcionarios ó seu servicio neste im
país. Que, quizais, a norma oficial im
perante hoje podia servir como pa~ta 
oral para locutores, pero .nada ma1s; 
que jamais a darán aprendido que a 
ela se .vejan -abrigados a somet~r-se . 

-Oue a única saída cara diante na ten
sión lusismo-enxebrismo é a reinte
gración programáda, por etapa,s na 
norma que proceda da Ad~m1st~a
ción, guiada pota avangarqa lltera ~ 1a . 

Que nese punto debe~os ir coinci,9in-. · 
do, nun debate aberto que mant,e~a a 
tensión e o interés ·sobre a n:1ª.x,1ma 
seña de identidade dun pobo n1h1l1sta, 

· empe~ado en sacrifica~ la en aras dun 
algo nunca mellar... · 

Dixit, sen querer ofender. 
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