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Un .novo··rumo na ·autonomia
Os cámbios no Goberno galego se- ·
mellan unha reformulación, senón
conceptual·, si explícita-real, frente á
autonomía. A plasmación representativa xa non vai ser unha imax_e de pa_labras grandilocuentes, cart~is chamativos, inauguracións e clausuras ...
Das castellanas palabras do novo
vicepresidente e home forte da Xunta,
Mariano Rajoy, despréndese un inten- _
to de valeirar a autonomía de contido
político na liña marcada pola ·non ·nata
LOHAPA.e das suas células rexenerativas, por exemplo a LOFCA.
··Agora as liñas do novo Goberno,
form~do en boa parte por homes ligados ao anterior réxillie, xa sexa nos
cargos ou na ideoloxia, encamíñase
cara un · funcionamento puramente
administrativo, s~ri estridéncias nen
conflitos con Madrid _-p. ex.: absten-

ción no tema d~ financiación que condena á Galiza a perder 17 mil millóris
en cada un dos cinco anos. vindeiros-, en comunión tutelar das deputacións (cos presidentes provinciais
serán o sostén do novo gabinete,
aparcando a Lei de Coordenación e
·drctando unha· coa que eles podan
conservar todo o seu poder de mano-,
bra).
Que isto dicer que fracasou a autonomia?
Polo menos na ,palabras duns e ou,..
tros, novo Goberno e oposición, non
foi capaz de responder con feítos aos
eslógans lanzados, converter en real
o plano - conceptual; senón, como se
explican as múltip_
l es críticas e o cámbio de rumbo emprendido polo novo
executivo?

vn::

Hai unha aceitación expresada ou
calada, segundo as ideoloxias, de que
as autonomjas nasceron como forma
· de articular un estado que améazaba
esnaquiézarse froito do avance dos
nacionalismos. Se agora se admite o
fracaso e-n si da autonomia, tal como
foron concebidas, que vai pasar?
. Sá parecen existir duas saídas:
apostar pola sua .liquidación simbólica total, converténdoa tamén no discurso nunha mera descentralización,
ou convencerse de que o estado nece- _
sita outra estrutura, pois asi e agora
os problemas da Galiza son irresolúbeis. O tempo dará a razón, marcará
camiños 9' forzará solucións, ainda
que, de momento as agullas do relóxio poda que teñan que agardar o
paso do PSOE por Raxoi para imprimir definitivamente unha nova roita.
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CORREIOS

co

ta, para posteriormente entregara Vde.? Como. pode Vde. afir· Son subscritor deste. Semanário
mar que " ... alguén, empregado
desde o seu comezo nesta 2ª fase · de Correios con toda probabilidae nunca me surprenderon tanto
·de corrixiu, tachou e retardou a
unhas opinións, como as que o
entre!'.¡a da carta duas semaSr. Basílio Losada fai no Nº 302
nas" !l !
sobre o que el chama "TachaduNon vou defender á Adminisra e retraso en Correos", espetración de Correios, pois eu, xuncialmente por ser tan categóricas
to. con todos os _galegos, bascas
e pór ao descoberto un total desou cataláns, sonJ non só discrimicoñecimento sobre o tema. .
nado, senón, tamén expedienta- .
Ouereria matizar algo sobre
do, pala miña defensa e uso do
tan desafortunadas opinións:
naso idioma, discriminacións xa
O Sr. Losada dí que "alguén,
denunciadas várias veces nestes
con toda probabilidade, empresemanário, pois se nos esixe o .
gado de Correios, tachou a palauso do español nas relacións ofibra galega urxente e corrixiu Ficiais en escritos con Madrid.
loloxia". Irnos por partes; posiTampouco vou defendeer o
belmente, alguen de Correios tabon (?) funcionamento de .Cochou a palabra española "urgenrreios no Estado español pois
te" por unha razón moi clara:
moitas veces o Sindicato .do que
porque segundo se pode ver no
formo parte (INTG) denunci0u o
sobre -que nos manda como · -mal funcionamento, sobretodo
proba- a carta só ten 19 pts. de · aqui, . na Galiza, COI'"! estruturas
franqueo, que · corresponde ao
alleas á nosa realidade xeográfifranqueo dunha carta normal sen
-ca, social e económica, que fan
urxéncia, pois unha carta urxente
por exemplo, que un ha . carta da
debe levar entre p"ovoacións do
Galiza para Catalunya teña que
Estado español 84 ptas., e iso.
pasar necesariamente por Maque non se cobra o. direito de urdrid.
xéncia para o· extr'anxeiro, que é
Non vou entrar en que se a sua
máis caro, como o caso entre
carta tardou un ha semana ou 1 O
unha· carta desde Galiza e o resto
dias, ·pero paréceme moi raro
de Mundo. Polo tanto -coidoque. unha carta que saía do staff.
o que se tac_hou .foi a forma de
da Presidéncia do Concello de
curso da carta (non urxente), e
Lugo o dia 1, bótenna en Conon_o idioma en que se escrebe,
rre1os o dia 4 (se_gundo matase-.
por non ter o franqueo necesário.
los da própria maquina de franEn vez de dedicarse ao ensino
quear do Axto. de Lugo -logo
e supoño que tamén á investiga- · . este retra'sb é cul'pa do próprio
ción, coido que o Sr. Losada deConcello), ademais odia .4 foi sá. beria dedicarse á futuroloxia ou
bado; non será que a levaron a
a investigador privado palas
Correios o luns, dia 6?
.
suas brillantes deducións, ao
Non comprendo como unha
afirmar que con "toda probabili- . _ persoa da sua cultura ·e saber,
dade. Alguén, empregado de co- · pode asegurar todo o que dí na
. rreios corrixiu Filoloxia". Non
sua carta e chamarlle "fillo sen
pensou o Sr. Losada, que pudo
dúbida dunha paternidad aleatóser correxido polo Concello de
ria". Sr. Losada, non se pase! deLugo, Concello que coa actual dises debe habelos en todos os
rección política tampouco se disgrémios, - até no seu, pero non
tingue pala sua defensa do noso
pode asegurarse tan taxativa,.
idioma, normalización lingüístimente .só por pequenas ~dedu
ca, da nosa toponímia, etc., e que
ciórís, se non, que calificativos
denunciou, como xa fixo este -sevai Vde. usar para quen nos te:
manário, a vários militantes nañen asoballados como povo descionalistas do BNG, -por corrixir
de hai máis de .400 arios, ou para
topónimos . con sprai, no xulgaquen fai unha constitución que
do, incumprindo este Concello,
nos proibe o · direito á autodetercomo moitos máis, a Lei de Norminación, ou para que.n leva
malización Lingüística da própria
adiante o .proceso de ReconverXunta de Galiza.
sión Naval ' en Galiza; ou ... etc.
E, que ademais, segundo o soetc. etc. etc.
bre que manda como proba, esXOSE MANUEL PAZ CHAPELA
crebe mal Facultade por -FaculTraballador de Correios
tad-, non seria que seria que se
equivocaron e saiulles Filoloxia
RIVAS E NICAR~G~A
en vez de Filologia?, e foilles meAmigo Rivas, ..
llar corrixir Filologi9 que .Facultaaqui ·na Europa, quer dicer, no
de (correxir "un '.'x", en vez de engadir un "e").
·
mundo ocidental, sivilisado e
Se ao Alcalde de Lugo lle inteprácido, no reino dos "potiresá,ba 'tantó a sua asisténcia, por
tos'', do leite en pó e os pañais
que non lle enviou a carta co .
de usar e tirar, son -bourados
franqueo de u·rxente c;Je verdade,
con
asañamento e até asasinaou un telegrama?
dos (segundo estadísiticas tan
·Seguindo con SUJ?OSició_ns, oficiais como as do Paro -can-pergunto, non afirmo- non
tos casos 'se lles colarán aos
pudo corrixilq alguén do persoal
pediatras baixo os epígrafes de
da Faculdade de Filoloxia de Barcelona, a quen lle foi dada a car"caídas" ou "acidentes fortuí-

"ª

tos"?-) centos e milleiros de
N~nos cada ano.
Cando teño .obrigadamente
que ver -e óllase con inusitada e- inzada frecuéncia- a un
pai ou nai cori inequívoco carís
de xente de ben, zoscándolle
ao seu Pequeno pala rua, sinto
irrefutábeis desexos de elongarlle amabelmente as. orellas
ao agresivo proxenitor de acera a acera e de - afoparme no
ponto de máximo largor da RivadavíQ bonaerense, para embebedarme de pracer vingativo. Mai.s, até agora, minúsculas
ou abisais diverxéhcias físicas
aparte, sempre fiquei desleixado e fútil, defecando só metaforicamente no ídem ou na eadem do rapaciño vítima para
os meus adentroos como máxima protesta, e perguntándome
(inflamado de pezoñentos d.ardos o corazón e co meu fiel represivo a pique do estoupido)
como é que os "madeiros" non
se adican a pór multas, en vez
de ..- escoitar a Encarna polo
· "walkie-talkie".

E deliriante en . Delicadeza,
, oceánico en Tenrura, Bondade
e Amor Excedente que os "nicas", peteirados de cotio polo
enchido falcón nórdico e abafados palas pout;:¡s dunha miséria escarnecida e indómita, opten libremente por mallar nas
costas de "contras", mercenários fachendosos e monseñores tridentinos, no canto de facelo nas suas incólumes Crianzas.
Dunha mutación · así de· insólita nas mentes, dun comboio
éon carruaxens tan ateigados
de utopía, dunha tal edosion
de c.ordura nos peitos, dunha
Revolución, pois, que situa no
seu tálamo blindado antes que
a nada, aos seus Cati\(OS (lonxe
das . carantoñas goebellianas,
·dos aloumiños eleitorales e das
faris~icas pomb~s da pax ceib.adas con anela de axéncia de
marketing), Resístome a crer
que poda estar trabucada de
rota ou s.ino, que arele ser
magna de perdición ou de pro·celoso desvarío.

meiro está actualmente na Prisión Militar de Galera, en Cartagena, e o segundo está en paradeiro descoñecido, pois pesa sobre el unha condena de 6 anos
de prisión.
Pensamos que estes casos de
obxección sobrevinda -durante
o ·s ervício militar- amasan as eivas democráticas que padece a
Lei de Obxección de Conciéncia
rec oñecida como dereito fundamental na Constitución española,
e está a seguir a represión apesar
do recurso apresentado polo Defensor do Povo contra a LO.e.
perante o Tribunal Constitucional.

COLECTIVO PACIFISTA
"A REVOLTA" (Vigo)

AS BANDEIRAS
DE CORCUBION
Como nacionalistas sentímonos
na abriga de respostar ao artígo
"Extraña acusación pola queima
dunha bandeira" -A.N.T., nº
302, que fai referéncia á acusa ción contra duns militantes do
BNG de Corcubión.
En primeiro lugar non se incide
no fe1to clave en toda cuestión;
-quer dicer, que nun concello do
BNG, e durante as festas da vila,
ondease a bandeira española,
tanto no edifício do axuntamento
como no mastro da praza onde
se estaban a celebrar as verbenas.
Pudemos comprobar tanto a
surpresa, como a indignación,
dos nacionalistas da vila e dos
chegados de fóra, polo que segue sendo unha provocación
para calquer persoa comprometida mínimamente con este país.
Por primeira vez en anos, apareceu a bandeira española nos
mastros dun concello que se pretende popular, do mesmo concello que tirara o acorde de non colocar nen~unha bandeira, en previsión propria e en cura da própria imaxe. Que cambiou nos úl- ·
timos tempos dentro das mentes
de certos "nacionalistas de institución"?

OBXECCION

Deuse a explicación de que
·certos viciños, 'mesmó algun
simpatizante do BNG, solicitaron
do Alc~de a preséncia das bandeiras palas festas. Nese caso,
perguntamos (e ven a conto pola
celebración das "Xornadas Municipais do BNG"): De que· serviu
unh-a maioria do BNG nun Concello como Corcubión, cando
non se imprimiu a mais mínima
conciéncia nacional? Acaso a
conciencia nacional sé mede
pola capacidade de xestiónar os
alumeados,. as tuba ria$, e os cartas correspondentes?

O Colectivo Pacifista ·" A Revolta"
solidarízase .cos obxectores Migu_
el Rodríguez Méndez ·e Francesc Alexandri Munchart. O pri-

A pel.ícula dos feitos· debería
comezar por esta~ . ~uestións.
Non é de extrañar a saña antigalega dun determinado xuíz, nen

Cen millóns de bicos (a falta
de cartas), para Nicarágua ·libre.
·
x.e.
(Compostela)

1

o acoso dos elementos caciquis
e mafiosos das vilas, non tan só
contra un determinado cargo
municipal do BNG, senón sobre
a totalidade do nacionalismo· organizado e militante. Sen embargo si que estraña o feito que deu
orixe aos sucesos que comentamos, por xurdir do próprio nacionalismo. Seria máis de estrañar
ainda, se outros aspectos da evolución política deste país non nos
tivesen curado, case que definiti
vamente, de espantos.
Non irnos entrar nas indagacións que se fan no artigo acerca
dos causantes da queima. Porén,
non deixa de asombrar que os
fascistas se dediquen a queimar
os seus próprios símbolos, e de
que os contrabandistas sofistiquen a sua actuación por esa vía.
Non se tratará de desprestixia
toda unha prática militante histó
rica do nacionalismo galego?
Acaso certas respostas de auto
defensa do pavo galega, diant
das agresións do imeperialismo
van ser tildadas, desde xa, de ar
timañas de fascista ou contra
bandista? Perguntamos aos pre
sentes, non aos que definitiva
mente xa non estan, ainda qu
nos queiran facer crer que per
manecen firmes na loita.
MONCHO PIÑ.EIRO (Carnota
e MANUEL L. BESTEIR
(Póvoa do Caramiñal

FELICITACIQNS
Que lle escribe é un galega qu
se encontra fóra da sua terra
Polo envio que me fixera un ami
go meu desde Galiza, tiven
ocasión de coñece-lo seu xorna
do que xa teña ouvido talar habi
moito tempo, e do que, segund
as miñas mformacións, pode-s
dicir con orQullo de todo o pov
galega que e o único que empr
ga o naso idioma para. nos tran mitir dun xeito obxect1vo e ace
tado as causas que suceden d
cotiÓ na nosa pátria (moit~s d
las, por desgrácia, non mo1 ·ato
tunadas).
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Comprobei, co devandito .envi
que me fixeran, que todo 1~to
ben· certo, e quera. ~prove1ta-I
ocasión para os fel1c1tar por s
ren vostedes ·a excepci9n de a~g
que na Galiza de hoxe e vergon •
so: o feito de que todos os xo
naís escreben en casteHano,
non na línaua do naso pov9. fel •
cítoos, po1s; por seren os unic
que din as e.ousas que nos pas
no noso idioma, e fago-o de to
corazón.
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E mais nada, desexando P'R •
peridade para A NOSA TER '
. despido-me agradec.~ndo~lle
antemán a sua atenc1on.
Unha aperta.
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Ultimamente unha onda ·
de racismo parece que
está a invadir á
numerosos países, tendó
como telón de fondo a
crise .e a marxinación de _.
amplos sectores que esta
xera. Se a vaga empezou
en Alemaña contra os
emigrantes,
principalmente turcos,
continuou logo na
Fráncia e Gran Bretaña
contra os africanos. No
Estado español tamén se
ditou unha Lei de
Extranxeiria.
Paralelamente en certas
cidades peninsulares
aparecían brotes de
vi oléncia racista que
levaban en Motril á
qu eima de casas, en
Sa lamanca á queima dun
xitano, en Oviedo, en
Zaragoza, en León, en
Bi lbao ... a segregación de
persoas consideradas
co mo inferiores, xa fara,
pola sua pel ou pola sua
procedéncia, moitas
veces só social. Na
Ga liza, cun povo que se
viu na necesidade de
emi grar e de sofrer as
afrentas de ser un
trab allador extranxeiro,
se mellábase maior
tol eráncia, pero nos
últi mos dias apareceron

campañas nas que
debaixo da petic.ión de
xustícia para presuntos
delitos perpetrados por
algunhas persoas

pertern;centes a unha
comunidade foránéa,
estase a potenciar o
racismo. Asi, por pór so- _
dous casos, en .Coia

(Vigo) os viciños sairon
dias atrás armados
tentando botar aso
xitanos do bairro e en
Chantada estase a levar

unha campaña, con
recollida de firmas
incluída, para t~ntar que
se expulse aos xitanos·-portugueses.

En Chantada Qeden firmas Rara exRulsar portuguesas baseándose nas [2resunt_
ás actividades delictivas
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Po la vila circulan uns fólios a
xente vai estampando a sua firma. Son iso, fólios en branco
co n firmas ilexíbeis en case a
sua totalidade. Ninguén sabe
que os puxo en marcha e os
que firman tamén queren facelo de xeito anónimo. Uns e outros non queren dar a cara. Hai
quen afirma que é por medo e
quen pensa que, mália a todo
dalles vergoña. Pero hai algo
certo: en Chantada estase a
cri ar unha fóbia antiportuguesa, unha espécie de r~cismo,
ain da que ninguén queira admiti lo. Asi e todo unha cousa é
neg alo e outra que non exista.
A campaña desatada, polo menos, está fomentando, facendo
impacto até na xente máis con cienciada socialmente. Non hai
quen se pronúncie abertamente en contra dos portugueses
ou dos xitanos-portugueses,
co mo queiran chamarlle, pero
si dan argumentos, unhas veces totalmente
obxectivos,
pero hai outras nas que detrás
se concentra a intoleráncia.
Todo empezou hai uns seis
~eses cando o grupo maioritáno (CP, Cacharristas, CG ou
quen sabe xa ao que pertencen) presentou ao pleno unha
proposta para que se pedise a
aplicación da ·Lei de Extranxeiri~ aos po.rtugueses que "viv~an en cont:iicións ilegais, hac!nados en pisos que compart1an até 18 persoas, causándo1/es moléstias aes viciños ".
A moción foi aprobada,
opóndose somente o concellal
do BNG Luís Eyré, que, agora,
aparece acüsado nun xornal
como o promotor da campaña
(polo' que ten . presentado querella contra o rotativo) por máis
que tamén se ~eseñase que
fora o único edil en pronunciar-

En · primeiro lugar a xente
sua forma de viver, "todos me(case toda a vila esta a favor tidos nun piso, nalgun viven
das expulsións) afirma que "só
18, non se lavan e tan as necehai que botar a aqueles que
sidades na rua ".
·
non teñen fraballo, ou que son
Por último- citan o carácter
delincuentes , aos demais non
violento destas persoas "que
hai por que tace/o".
van en pandillas, ameazan con
Hai que ter en conta que na
nava/las e co_n pistolas, citáncomarca de Chantada hai máis
dose o caso de xente que foi
As razóns esgrimidas
de c.en cida.dáns portugueses,
expulsada dalgun bar porque a
eles lle deu a gana". Afirman
Como ocorre sempre nestes· · -trinta deles censados.- , que
traballan na labranza, como o
tamén que a todas estas percasos non hai' quen se proúncie
que antigamente se chafDaba
soas "traínas un coñecido maabertamente pola expulsión
criados-. Unha boa parte non tecarra, q1.1e ademais funciona
dos portugueses, senón que se
ñen seguridade social, e os decomo confidente da Garda Cicitan motivos e se argumenta
mais son mesmamente unha
vil".
a posición mantida querendo
Apelan á Lei de Extranxeria e
aparecer como defensor das li-. man de obra moito máis barata
peden, finalmente, sen deixar
que a autóctona, polo que a
berdades e a orde.
ninguén ·lle ·interesa que estes
.d e repetir . qu~ "non hai nada
·se visen involucrados nunha
contra os que traballan e se
expulsión xenérica.
podan normalmente", que . "o
Partindo do feito de que non
Goberno civil poña mans no
traballan pergúntanse os chanasunto, e que a Garda Civil,
tadinos "de que viven logo?,
cumpra co seu deber e faga o
de algo terán que viver". Asi,
que ten- que facer, sen ter/les
afirmase que forman un clan
medo, pois déixaos campar porelacionado co contrabando dé . los seus respeitos até o ponto
armas, citando -a Chantada
de que se están facendo os dacomo. o centro de distribución
nos da vita".
Asi as cous_as a camp·aña
para toda a Galiza. Até os emipola ex¡::iulsiórf parece non regrantes, cand9 se lles recorda
mitir, facéndose cada dia máis
que eles tamén tiveron que ir
gañar o pan a países extranxeievidente e· palpábel. D~ . moros, se proriúncian pola expulmento os 30 rapaces xitanos
escolarizados ainda non . tivesión "¡fois nós íamos cun contrato.de trabal/o, simón non enron nengun problema nen fotrabas. ·Se che se acababa o
ron rechazados_, por máis que
contrato botábante, e se non tiestexan nas clases de educañas que_ ir igual facer o visado
ción especiat Este feito,· e o
á policía" polo que concluen
que o Axuntamento empadroapedindo que lles fagan "como
se a todos os que o pediron, é
nos facían a nós ".
.
un dos argumentos que empreTamén se pon como motivo
gan no ConcelJo para dicer que·
o que "andan en coches sen
non existe racismo; non existe
documentación, seg.uros, nen
nen nunca existiu, Chantada é
en nada. Se che dan on golpe, o povo máis aberto e hospitála§ como .ten ocorriqo, ninguén rió que se poda un imaxinar, .
pero . iso non · saca que haxa
_, ::i cho paga. Ademais, din, xa lle
~ X levan· ardido dous coches no
que cumprir a legalidade. lsto
centro da vila".
foi o que aprobamos.
•
B. LAXE
Logo veñen as apelacións á
En ocasións baixo a petición de xustícia anícase o racismo

se contra das expulsións.
Despois das amenazas a un
axente municipal, das que foi
informado o Gobernador civil;
do altercado en dous bares e
doutros incidentes aos que se
culpa a membros dunha familía vinda de Portugal, a fóbia
anti portuguesa
recrudécese,
pasando dun intre no que todo
parecia calmo, a unha situación
que pode desencadear enfrentamentos.
Son várias as persoas que
afirman estar dispostas a facer
grupos de autodefensa para
"pór as cousas no seu sítio e
aprende/os a comportarse".

Polo de pronto, despois das
ameazas ao dono dun "pub",
púxose en marcha a recollida
de firmas (parece ser que a
idea foi dun empregado de notaria.) caldeando o ambiente sobremaneira.
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Sesión Rarlamentária 18 Novembro, .conclusión

Crise da Xunta: Pasou o que pasou"
11

Segun o Albor non houbo
crise. Segundo a oposición
a crise é permanente. Para
lgl_esias Corral "pasou o que
pasou". lsto foi o que deu
de si unha sesión na que o
Presidente da Xunta tiña
que explicar os cámbios
habidos no Goberno.
Sesión parlamentária, 18 de
Novembro: expectación. Albor
· teria que explicar os cámbios
producidos na Xunta, subiria
ao estraefo. Que diria? Máis
dun e de dous non puderon entrar á sala, non se collia, as TV ·
esta vez non o deron en directo. Saberian que a' sesión estaba amañada?
O Presidente si.Jbiu ao. estrado con . 20 minutos de fólios
que leu, esta vez, pausado e
sen saltarse nada. Cotarelo, Rajoy, Beccaria, Navaza, e el mesmo, fixeran . o discurso. O fio
' condutor era moi claro: na
Xunta non houbo crise, só
unha dimisión e 'lago todos os
demais; é unha .causa normal;
estamos . dentro da legalidade,
as leis din que son o que manEn segundo plano o ex-vicepresidente X. L. Barreiro. Diante Fdez. Albor e Mariano Rajoy
do. No sustrato, unha idea: son
presidente pola Democracia e · cun compás de tres pasos:
primeiro ·en levar as explicaXosé Manuel Beiras disparou
non hai quen me mova. O decada verbo, tres adxectivos,
cións, para rematar afirmando
a sua artilleria: "ou non commas foron lérias e palla.
cada adxectivo, tres sinónimos
prende nada ou fai que non se . que esta non é a División Azul
para afirmar: nós somos a alnen están · os tempos para cruMal se empezaba.
enteira", espetoulle de entrada
ternativa, a direita está desfeizadas anticomunistas.
Pero o pior foi o contrincanao Presidente, para seguir: "bata, algun dia gobernaremos.
E seguia descargando golte. Todo fora xa amañado desreceria de relevánciéi política,
pes, pero pasaran xa os sete
de o come?o para que nesta se- .
ainda senda Presidente da
Para os organizadores aqui
minutos, e Tomás Pérez Vidal
sión o puxilato estivese entre
Xunta, senón con·stituíse un
acababa todo. Subirián máis ao
curtábalje. Pero el seguia, sesocialistas e populares. Albor
obstáculo: Non é protagonista
cuadrilátero, pero ~ó para facer
guia... "Xa que ninguén di
apresentaríase a instáncias de
espello, ou isa era o que prenen antagonista, senón deutenada, polo menos que nos deiLaxe. E o socialista sai ao estratendian Fernando e Xerardo. .
ragonista". Afirmou que a crise
xen falar aos que ternos algo
do tan falto de combatividade
Sánchez Castiñeiras de Coalifoi "de apendicite", referíndose
que dicer". Apagouse a megaque haberia que des.calificalo
ción Galega subiu e foi rápido:
á dependéncia de Madrid e crifonia mentres Beiras xesticulaxa desde o primeiro momento.
aqui hai tongo; representen a
ticou que talase tanto do Parlaba e pedia que se non o deixaPero non. Alí estivo tamén ousua comédia populares e sociamento cando logo era Fraga
bán talar que lle puxesen o estro vinte minutos, dando voltas - listas.
quen resolvia as cuestións e o

paradrapo, mentras brandia
nunha man unha tira do mesmo. ·
Camilo Nogueira intentou
conven~er a Albor para que se
som~tese a unha moción de
c~nf1anza. Deull.e razóns. O Presidente nen se 1mutou.
González Mariñas dixo que
se facia da cr.is~ algo permanente, que ex1st1a un desconcerto organizativo e que a crise
do Goberno hai que buscala en
Madrid. Nada.
lgle~ias Corral veu aclarar as
causas cun discu~so Wagneriano no que despo1s de referirse
a tírios e troianos, a nubes e
choivas, a valquírias e efebos
conc.l uiu deixando as cousas
claras: "quen dixo que aqui
non pasara nada; pasou o que
pasou". Hala! explicado todo·
agora "xuntémonos no camiñ~
cara a Terra Prometida".
A réplica de Albor xa era do
corte "rajoiquiano": acusou á
oposición, menos ao PSOE
claro, de ser destrutivos e d~
dar unha triste imaxe da políti ca.
A oposición contestoulle duramente: "están vostedes irremesibelmente
derrotados"
(Beiras); "deica hoxe todos sabíamos da sua incapacidade
política" (C. Nogueira); "vostede está a desprestixiar un país
(Mari ñas).
Albor subiu outravolta ao estrado como se nada tivese pasado e contounos o bon que
fara, o que fixera durante os
cínco anos ; en plan exibició n,
vaia.
Ao final ninguén berrou tongo, non, pois todo o mundo se
deu canta de que furtaran un
combate. Fora unha comédia ;
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Criada a primeira organización·feminista e nacionalista
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Mulleres Nacionalistas Galegas celebrou 9 sua Asamblea· Constituinte

te
a:

Criar unha organización autonóma, feminista e nacionalista,
de carácter aberto e que loite pala liber:ación da muller a
partir da realidade galega é ó obxectivo fundamental
definido no .congreso constituínte de Mulleres Nacionalistas
Galegas (M.N.G.), celebrado os pasados 15 e 16 e.n
Compostela, e ao que asistiron perta de 200 mulleres.

Despois d1::1nha longa temporada de debates e actividade no
campo do feminismo, MNG
quedou constituída como unha
nova orga·nización que partirá
dos princíp·i os de que "a muller
galega sofre unha dobre explotación, como muller e ·como
membro dunha nación depen~ente · 9 .oolonizada", polo cal
I_ -·-- -- - -- - - --. - --- - - -

·pi os ao nacionalismo e o feminismo, non .tendo as suas militantes que formar parte necesariamente do BNG.
Representantes das MNG
afirmaron tamén a · necesidad e
dun estudo sobre a situación
da muller ·na Galiza, do que
neste congreso quedarian sentadas as primeiras bases. Nunha das ponéncias apreseRtadas
falouse en concreto do traballo
da muller galega "nos sectores
, non retribuídos ou pior pagados: no campo, ondeé maioria
(55 por cento), non recebe salário, no sector pesqueiro o tra-_
bailo ·é de. tipo eventual, no

afirmase no princípio de que "a
liberación da muller no· noso
país só pode ser conseguida no
marco da liberación nacional" .
A nova organización que- se
define como autónoma, integrada na Frente Política BNG,
declárase de carácter amplo e
aberto,, , b~ix~ os únicos ~rincí-.

--~--·--··

...

- - --- - - -----·-

-

-

sector textil agáchase unha situación de explotación das mulleres (economía sumerxida,
salários miserábeis, sen S.S.
etc.) asi como outros traballos
(empregadas de fogar) con claras características escravizan tes".

Autoafirmación e crítica
dos priviléxios
masculinos
En relación ao movimento feminista actuante até agora na
Galiza as MNG criticaron o seu
"cé!rácter elitista e descoñecedor da realidade colonial da

Un grupo dunhas sesenta feministas, mjlitantes de MNG, fixeron cola ante
a Farmácia Bermejo de Cqmpostela solicita.n do .a venda de anticonceptivos, ao tempo que protestaban pola negativa do . proprietário- a vender
anticonceptivos con receita; negativa que foi simultaneamente denunciada no xulgado por-várias mulleres. No lugar presentáronse alflo niáis dunha dúcia de policias que trataron de impedir a protesta simbóhc;a das feministas. A sua preséncia foi respostada con berros de "Venda obrigatória
de anticonceptivos", "anticonceptivos para non abortarn e "aborto,p.ara
non morrer".

..... . . . . .... .
·-·- .....
-- - - - .. -- --- - --- -..... - - -..-- - - - -- -- - _.- - .. - - -- - - -- - -- -- ·-- - -- .... -------·~
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Gal iza". Neste sentido a nova
organización manifestou o seu
interés por mostrar unha especial dedicación ás mulleres das
clases populares, tratando de
ter en canta ademais "as diferéncias que marcan aos disti ntos sectores; a muller no agro,
a muller traballadora, a universitária, etc ... ".
Nesta asamblea manifestouse tamén a necesidade de autoafirmación que teñen as mulleres e a consciéncia de que
"só a autoorganización pode
garantir a liberación", loitando
contra a sociedade "machista e
patriarcal que proporciona aos
homes unha série longa de priviléxios"; indicando que "hoxe
non é válido xustificar a nosa
situación en base á nosa debilidade".
No acto de clausura foron lidas diversas resolucións eri referéncia ao aborto (denúnci a
da lei ·e por un aborto libre e
gratuito· con cargo á seguridade social), crítica ao Instituto da
Muller (que non fai máis ocultar á verdadeira situación que
sofre a muller), a muller e a
emigración (a proble~áti.ca
das emigradas e o seu dire1to
a un posta de traballo no país),
a mullere o agro ("que o traba:
llo da muller no agro sexa mo1
visíbel non quer dicer que
mande máis"), agresións ·á mt,.1ller ("física e psicolóxicas, na .
rua, na casa, na publicidade,
maos tratos, ' violacións etc.") a
muller e a paz (o papel da m,uller a nível mundial na lo1ta
pola paz) e a solidariedade c_o~
todas as mulle res "que .part1c1pan nas distintas loitas de liberación -nacional".
M..
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s 't res novos
consefleiros son de fóra
de Galiza. Un foi
gobernador Civil
franquista, outro entrqu
ROr "iluminación do
Espírito Santo" e, a
terceira, por ser amiga
de Cacharro Pardo. O
vicepresidente inspírase
en Fernández de la Mora
e dous conselleirns foron
chantaxea<;Jos para que
aceitasen o cargo. Agora
anúnciase unha filosofia
totalmente distinta que
a que viña encarnando
Albor e este cala. A
autonomia galega está
sen do vestida de azu 1.
As biografias dos novos cargos da Xunta están tinxidas de
azu l. Nesta cor foi onde escrebe ron as páxinas da sua história , por máis que neste últim os anos se acochasen baixo
ta pas descoloridas. Asi os
cá mbios do "Goberno Albor"
pa receo ir moito má is alá dun
troce de nemes, ou un tráfego
de postas. O Presidente formou agora unha equipa totalmente diferente ao seu talante
e ás teses que el · veu defendendo durante todos estes
anos: concebía a autonomia
como algo simbólico, como
palabras altisonantes; agora o
seu vicepresidente todopoderoso anúncia o fin desta era.
Nada de nacionalidade histórica, nada de apelacións ao galeguismo, nada de enfrentamentos con Madrid, nada de
conflitos de competéncias senón pactos co PSOE dentro da
su a política de moderación autonómica . O que interesan son
as obras.
A meirande parte da anterio r equipa se non cria na autonomía, pensaba que era a
única fórmula de atinxir competéncias, de conseguir poder.
A filososfia do novo gabinete
é " deputacionista" : identifican
autonomia cunha moi estrita
descentralización administrativa do Estado.
Mariano Rajoy, segundo
adiantaba xa Gustavo Luca de
Tena nestas mesmas páxinas
alá por Marzo de 1985, ten por
li bro de cabeceira, asi o declaro u o vicepresidente, "La envidia Igualitaria", do que é autor
o franquista Fernández de La
Mora. As teses desta publicación, e doutras parellas que
afirma ler con devoción o
" Solteiro de Ouro", son fascistoides, ainda que adaptadas a
. novas discursos: "o material
xenético da célula é o que determina a procedencia da maldade", é un dos pensamentos
clave desta publicación.
·
Con estas guias ideolóxicas
o novo vicepresidente anúncia
racionalidade no funcionariado, aumento dos ·investimentos e disminución dos gastos
de persoal. Foron estes aspectos, precisamente, os que
máis He criticaron ao anterior
Goberno.

_Os falanxistas na Xunta
Rajoy Brey l·evouse para a ·ordenación do Território a Fer-·
nando Pedrosa Roldán. Ex-Gobernador civil de Pontevedra e
Alcalde fra.n quista dS" Lugo.
· Falanxista de vello, afírmase
que non se sabe ben se é Ra:

tamén redactor xefe ·de .,, Arriba". Logo"traballa ria nun consulting en Bú enos Aires, na
época Massera (a de maior rer::iresión na Arxenti.na) que tiña
estreita relación coa Xunta Mi litar e que estaba dirixido por
Vicente Cebrián, o pai do director de 1'EI País" . Na act ualidade era concellal aliancista
en Vigo e deputado provincia l.
Na Dirección .Xeral de.. Meios
de Comunicación situan a un ·
home de Villanueva Cendón,
Luis González Sobral que ocupou a Dirección Xeral de Turismo co agora Conselle.i ro da
Presidéncia.

Amiga de Cacharro.
Pardo para. Educación
A nova equipa do goberno

~lb<!r

Biografia dos novas cargos de Raxoi

A Xunta vestida de azul ·
joy quen se apc:iia en Pedrosa,
ou se foi Pedrosa quen estivo
controlando todos estes anos
a Rajoy. Ouen parecía mandar
na Deputación pontevedresa
era Pedrosa, desde o seu posta de interventor. Os presupostos dise que saian da sua
man, asi como os plans de investimentos que foron, unha e
outra vez, calificados pola
oposición como "caciquis e
clientelistas". Afírmase que foi
el tamén o inspirador dos pactos co PSOE, que preteden re-

petir agora na Xunta, para repartir mellar as subvencións.

Un home de Pio
Para Director do Gabinete do
nomeouse a
outro coñecido falanxista pontevedrés: Manuel Crespo Alfaya. El foi durante moitos anos
c9misário político da.província
de Pontevedra, e home moi ligado da tr_ansición a Pio Cabanillas, quen parece ,,.que tivo
bastante a ver nesta crise. Mariano Rajoy . intentouno levar
Vicepr~sidente

várias veces a funcionário da
Deputación sen conseguilo legalmente, ainda que parece
ser .qúe . exercia de conselleiro
privado. Ocupou o cargo de
Delegado de Cultura da Província de Pontevedra con nefasto recordo.. Entre outras
causas lémbrase a clausura
dunha sala da delegación que
funcionaba como "miniateneo" · e o cámbio dos libros
que povoaban as estanta.rias
por botellas de bebidas para .
as recepcións.

Un mandado do Espírito
Santo
·
Anxel Ruiz Fidalgo foi nomeado Conselleiro de Agri.c ultura
por inspiración do EspíritQ
Santo. lsto foi polo menos o
que afirmou o presidente
aliancista de Ourense, António
Poi: "iluminoume . o Espírito
Santo para escollelo". A pomba saberá o que fixo, pois este
zamorano, tamén afecto ao
anterior réxime, por máis que
en Ourense só se lle considere
como "un tapado do franquismo", só tivo contacto directo
coa agricultura os oito meses
que pasou na Delegación do
Catastro en , Ourense . onde a
relación cos problemas do
agro é apenas tanxencial.

Cacharro Pardo, ex-conselleiro
de Educación, logrou pór no
mesmo cargo á sua amiga Maria Xesus Sáinz García, que xa
ocupara con el unha Dirección
Xeral.
A nova coriselleira, coñecida
polos
seus
sobordinados
como "A Pelos", realizou
como unha das primeiras medidas a límpeza de todo o per_soal directivo do seu departamento. Para cubrir os post9s
até trouxo un candidat o ao
Congreso por Avil·a nas listas
de AP.
. .

Dous que volven
A este gabinete voltan de
novo dous homes que xa foran conselleiros autonómicos.
Surprende a designación de
Villanueva Cendón rra Presidéncia cando hai . ben pouco
tempo realizara· duras desacalificacións contr'a Albor. Cando
se inteirou da crise foi o primeiro en apresentarse en Raxoi e porse á sua disposición,
despois de pedirlle perdón. A
sua laboura en Turismo e Deportes foi a máis anodina de
todo o gabinete _e a sua capacidade tampouco parece ser
mellar para a empresa privada
pois os comércios de·ferretaria
que posue atravesan sérias di. ficuldades económ.Lcas.

"O Bücles", como -é coñecido entre os seus compañeiros
pola sua pronunciada calva,
foi Conselleiro da Caixa de
Aforros de Ourense entre os
anos 1962 ao 1973, que foi
precisamente cando xurde o
affaire Martiri Esperanza coa
desaparición dos 4 mil millóQs
de pes.etas.
Afírmase que é un home de
AP desde hai catro meses, ainda que . aliancistas ourensáns
decl.aran que nunca tiveron coñecimento da sua entrada no
partido.
·

Un home do Movimento
para a prensa
Como xefe. dos servícios de·
prensa da · Xunta, cargo que
vai ter agora moitas máis
competéncias e poder, foi de- ·
signado outro home mói relacionado co réxime de Franco:
Xoan Martínez Herrera. Este
En primeiro plaño o ex-Conselleiro de Agricultura dimisionário 'Fernan xornalista foi o último director
do .Garrido Valenzuela
' de "El Pueblo Galfego" ,.senda '

Outra . sur.presa, ainda que
por moi outros motivos, foi a
"rentrée" de Carlos Otero
Díaz. Home considerado gale- .
guista de direitas ten un prestixio gañado que pode dilapidar agora.
A sua nominación é moi especial, ulindo un pouco chantaxe: foi informado da sua designación, dicíndolle que tiña
que aceitar "pois xa imprimiran o seu nome no Boletin Oficial". Faltaban· duas . horas
para o anúncio do novo Goberno. Logo vira a. "orde" de
pasar p_ola sede do PSOE, a
sua entrevista con Antol in
Sánchez Presedo e a controvertida abstención no tema da
financiación.
Entre os demais cargos non
iibondan as caras novas, senda á maioria repescados da ·
anterior administración. Surprende o ascenso de Garcí9
Cotarelo, ·o antigo "brazo direito" de Xosé . Luis Barreiro, nomeado agora Director Xeral do
Gabinete do Presidente.
Pero os nomeamentos ainda
non terminaron. Parece que
están teimados en !impar a todos aqueles que tiveron algun
cargo · de confianza cos anteriores ·conselleiros. A liña a seguir parece nídia: azul ;
. •
, , , A. EYRE

6/llUDO

. .

"

/

ABOSA!IBl.l

Nº 304 - 2) DE ÑOVEMBRO _ 1986

"PreocúRame toRar unha estratéxia rnáis eficaz, mantendo a mesma radicalidade"

Angel Colom,
lider da Crida, despois da sua dimisión
Angel Colom, dirixente dá Crida catalana, dimitiu
recentemente. Publicamos un extracto da entrevista
• realizada por Assumpció Maresma no semanário ·"El
Temps", na que Colom explica esta dimisión en función de
abrir un periodo de reflexión e de preparación de novas
estratéxias.
-Por que decidiu dimitir?
-Por razóns basicamente de
tipo- persoal. Preciso un período de distanciamento da prirneira liña de acción, que ao
cabo era a miña posición pública na Crida, para poder pensar
a fondo e facer propostas. Solucións no debate que han facer todas as organizacións do
campo da liberación nacional.
Solucións e reflexión• sobre os
novos fenómenos qüe apar'eC'eron no nacionalismo dos Pa'isos Cat"aláns. Doutra banda tamén adquirin o compromiso,
cando me deron o Prémio pola
Paz en Reus, de apres~ntar
unha proposta sobre unha estratexia de acción non violenta
para o futuro de libéración nacional.
-Cando tala de fenómenos
novos nos últimos tempos,· a
que fai referéf'!cia?
-Trátase dese estoupido entre a mocidade, entre milleiros
de adolescentes que non só viven o fenómeno nacional vital
ou visceralmente, senón que se
senten profundamente · cataláns e non españois, e aspiran
á independéncia. lso é unha
parte deste fenómeno, pero tamén hai aí unha vertente que
se detecta nestes grupos de xóvenes, que é un.ha prof~nd _a
necesidade de rebelión. E un
casó claro de revolta xuvenil,
como o que se prodUciu en
Maio do 68, en Bolónia no 69
ou hai ano e médio en ltália.
Resulta, porén, que aquí este
movimento calle como ponto
central ·o nacionalismo e a
identidade nacional.
.....:.Pero polo que di hai algunha causa que non lle convence.
-A min o que me preocupa
é que esta enerxia se enfoque
mal. Non pode deixar de me
preocupar ollar como sectores
desta xuventude· non tive·ron
nengun tipo de escrúpulo a cair
en trampas claramente favorábeis· ao estado. Coido que fo-

ron profundamente negativos
os incidentes que, evidentemente provocados pola policia,
a partir da reacción desta xuventude tiveron lugar · após as
manifestacións da Diada.
Enfocar toda esta . enerxia
cara ünha liña supostamente
radic-al, como a loita armada,
cando esta non uiíha réalidade, paréceme que é levar todo
iso que é positivo cara un calexón sen saída. Moit0s destes
xóvenes conténta·nse con ir a
tres manifestacións ao ano, berrando "Visea Terra Lliure!'.' e

e

"lndependéncia!" pero iso non
lles implica nun traballo no instituto, na escala, no bairro, na
família ou onde sexa para chegar a- conseguilo. Nen tampouco teñen nengun desexo de estruturarse. ·
......,.Perante iso?
-A min ·o que me preocupa
é ver como podemos, entre as
diferentes organizacións, persoas, coJectivos, atapar unha
' certa extratéxia de entusiasmo,
~ mantendo a mesma radicalidade -que é boa e positiva-,
pero por camiños máis positivos, máis prácticos, máis eficaces e evidentemente efoncándoos por unha via de acción radical non violenta. Coido que
esta xa é a que ten unha realidade no país e é a que pode ser
. máis eficaz. En cámbio, sen cri-

~.~ ·~ e~t~~~i:o~ c~;;~~~ásn~ .
0
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~:;:~:;:~:
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ticar a outra acción, véxoa moi
fantasmagórica. Hai unha cou~
sa importante, e é que o inde-pendentismo está medrando e
non precisamente -no sector radical, senón que a povoación
· en xeral ~omeza a pensar na independéncia como unha posibilidade normal.( ... )
-Oue camiños propón?
-Penso que o MDT, a Crida,
as orgé;lnizacións do País Valenciá, das llles, da Cataluña Norde, as persoas e entidades que
queren ou están né;l via da liberación nacional deste país teñen o reto, entre todos xuntos,
de topar pontos de estratéxia
comuns -ainda que manteñan
organizacións diferentes- con
vistas a mantero máximo posíbel desta mocidade en rebelión
contra a_ocupación.
•

los exiliados marxiAtaA chilenos aumentan ~aible~
ment.e 11Ua acti vidadeA polít.icas en EApa!la contra el Gobier
·no de AU pal s •0

Su activismo ae centra en torno de la llL-nada 11 Cen
tral Unica - de Trabajadores de Chile [CUT)•, y cuenta, ccx1;;;
era de auponer, con el apoyo politico, moral y econ6oico de
la E111bajada d'< la URSS, que como la de Cuba lo preata- pref!
rentea1ente por medio. de la Aaociacion de Aai&t.ad HiapanoCubana aita en Madrid, calle San Marcoa, 37·.
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Surpresa é a impresión
producida entre diversos
comentaristas ante as declaracións que ultimamente están a facer os líderes
de EE, Mario Onaindia e
Juan Maria Bandrés. Comentaristas como Emílio
Romero e outros de coñecida ideoloxia direitista veñen manifestando a sua
"perplexidade" ante afir-

M.V.

Descomposición permanente ·
Cando se faga a crónica do proceso da
marte e resurrección da direita política
espanola, a dimisión de Ba.rreiro e dos
seus seguidores figurará ~orno un episódio cuxa significación galega ficará
redudda ·aos actores e ao cenário físico onde se representou a divertida
liorta entre uns conspiradores apresurados e un presidente farruco.
Ainda que non exista unha dinámica
política autonoma capaz de explicar a
crise' xurdida no seo da Xunta, si é
constatábel a cualidade diferenciada
dos seus efeitos. O ·desgaste sofrido
por Fraga con este episódio é superior
ao que representou a fuxida de Verstrynge. AP atopa-se na dramática tesitura de ter que aturar unha singular
descomposición permanente: hoxe están mais debilitados que onte pero
menos que mañá.
Albor; Barreiro ou Marfany son
conscientes de que asi non poden -seguir pero carecen dunha idea precisa
sobre duas cuestións básicas: que facer e como f_
acé-lo. Por unha v~z, Madrid ' non ·ten a solución que eles demandan con urxéncia. O futuro de Fraga ten un ·prazo·: as próximas eleiciqns

Manuel Fraga

_

muni~ipais. ·un novo fracaso provoca-

ría o estoupido de crises máis fondas
no partido aliancista e abriria definitivamente a carreira polo liderazgo
post-fraguist~. ·
·
.
Mentres dure a actual provisoriedade, os políticos "de províncias" prqcutarán manter o control da súa área . de
poder sen plantexar outro tipo de es-.
trptéxias de máis lono prazo. !Vientres
non exista un proxecto definido, Marfany esquecerá as suas diferéncias con

AP e non terá reparos en apoiar a Albor a cámbio de manter o seu pasto
na Deputación. Cacharro Pardo será
capaz de xogar con Albor, MarfaFly ou
Barreiro segundo conveña ao seu status no reparto de influéncias. E asi todos os demais. Xustamente, Barreiro
fracasou porque non soubo dominar
as tendéncias primitivistas dos seus
posíbeis compañeiros de viaxe, empeñados en demostrar que, _nestes tem. pos de crise, aceitan un único critério
de actuación: salve-se queh poda. Barreiro quixo estar ben colocado na cabeza .da carreira pola dirección da futura direita pero os demais, polo momento, non lle deixaron sítio.
As presas que teñen os dirixentes de
AP, PDP, PL ou CG non son compartidas por alguns banqueiros. Os seus
motivos son, certamente, moi sólidos:
"Nos non estamos . acuciados por
' substituir ao PSOE. Son bons xestores
e están desenvolvendo unha política
económica ortodoxa. Incluso están to. mando medidas necesárias, ás veces
impopulares, que Frága e a sua coalición serian incapaces de afron.t ar". Estas palabras pronunciadas por un banqueiro ilustran sobre a estratéxia dunha parte da direita económica: non
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novo secretário da
Garda Civil, Luís Ro ldán,
afirmou, ao pouco de coñecerse o seu nomeamento, que subscribia "algunhas cousas" do artigo xornalístico que lle valeu a
substituci-ón ao xeneral
Cassinello. A afirmación
pode calificarse de fóra de
lugar ou inecesária, agás
se se interpreta como un
'guiño' cara a Garda Civil
ou unha "mensaxe" que
lle mostre as suas "boas
i ntencións".
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Activista importante en Madrid e a - - - - · que reaide en la Avenida
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La CUT 1 que edita t.at11bi'o- l&DOa 11-adoa •tuadernoa
Populares• intit.uladoa "Miabral• 1 coopera con el llamad~ ªMovimiento Democr•t.ico Popular (MDP) • chileno exiliado en
Madrid, y lllllbaa orcani.zacionea que son practicanente la& miamaa peraonaa, aon laa qu.e provocan laa manife5taciones 1
alcaradaa, et.e,, contra el .R,gi ... en chileno, contra loa gE.
tro. y contra la OTAN, con el ap~o de loa aectorea marxiatu;
eapaflolea,
·

.
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negociación con ETA. En
sentido aposto se manitestan os bascos, onde a
· maioria absoluta está a fa~
vor de dita negociación.
Ao menos este é o resultado do inquérito realizado
pola cadea SER no programa "Pidó la palabra" dirixido por lñaki Gabilondo e
que ven de receber o "Prémio Ondas".

:}:::~ · co e sobre ETA "que nós
:;:{%~: non nos atreveríamos a di~{-:~:·: cer aquí no resto de Espa{:·:~:~: ña". Políticos como Fraga
:;.;:·:-;:·: tamén acostuman ultima~/:~~ mente a excluir a EE das
:~-:.:::;::: suas críticas aos partidos
~·:~:·:~~ bascas. Onaindía e Ban;'.::/{ drés veñen acusando a
:~:{::::;. ETA de ser unha organiza~:::~:~:.; ción unicamente violenta,
·-::·:.·:.::: sen norde nen obxectivos
~::;:~:;::;. políticos, ao tempo que
::·:.;:·:~: acusan ao PNV de contem~:~:/;:: porizar con ETA, centra n~:}::::~ do a orixe do problema
:::~{:·:~ non nos poderes do Esta::::{:".;~: do, senón nos próprios
~::;:{:·:
bascas "que non se atre:.g.~;:::: ven a porse firmemente en

L_os MARXISTAS CHI LEllOS SE MUEVEN Ell MADRID.

trC •

J

estado ·crítico
XESUS

-

~

apurar o desgaste do PSOE e ir confi:
gurando unha nova forza política alternativa non dirixida por Fraga e na que,
eventualmente, podan participar se~tores integrados actualmente no partido gobernante.
Con este cheque bancário, o PSOE
dispón dunha ampla capacidade de
manobra. Na recente crise da Xunta
demosfrou que prefire un. Albor deteriorado que un Barreiro trunfante. Co
primeiro, a iniciativa política está nas
suas mans: cando eles decidan, traguerán a Abel Caballero como ~ ~ovo
salvador galico que pasou con ~x1to a
reválida - madrileña. Con Barre1ro, as
causas serian máis complicadas e, ainda ·que non teñen moita presa, tampouco están afeitas á idea de ~on poder pisar as alfombras de Raxor.
Antes de qu~ .c hegue ese even!o, o
partido de Felipe González debera corresponder a todas as lealdades que
ten recebido. O cenário non pode sermáis simbólico: Melilla. Ali, cos dous
pés no continente africa~<?· qs dir~x~n
tes do PSOE poden certrf1c~r a vrxe~
cia da vella unidade do destrno no Uf'!I- ·
ver.sal. Unha nova "cruzada" chama as.
nosas portas: ~'Melil!a y cierra Espa•-ña".
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O IRA recoñece ~ue a situación
no Sul ·da Irlanda é moi. diferente á _
do Norde --

Unha ROSibilidade real Qara unha
dist~nsión mil'itar na EurüR~ central

Q Sinri· Féin decide
participar~ no

de Dub_lin

Parlamento

·

Un-corredor libre .
de armas atómicas

"O Sinn Féin P,lantexa a necesidade de Sl;lperar é! s~a ~i~uación de marxinalidade d9 ·
Sul da Irlanda . Eran estas palabras ~e Tx1flard.eg _
1, l11}gu1st? b~sco ~- sen·a dor de HB, a
sua volta do Congreso anual do partido republicano 1rlande Smn Fem. Neste congreso,
os republicanos decidiron rematar e.ca tradición de abstencionismo e participar
activamente no parlamento de Dublin. Para alguns militantes, escindidos a seguir da
asamblea, este acordo significa unha renúncia aos ideais republicanos. En calquer
caso, o IRA tiña apoiado previamente esta decisión-:
A convención Militar do- IRA
decidira, en Outubro, levantar a
proibición até entón existente
de debater o problema da posición perante os parlamentos
(de Londres, Dublin e Belfast) .
Unha segunda resoulución,
que coincide coa que agora tomou o Sinn Féin, permitía que
os deputados republicanos tomasen posesión dos seus escaños na cámara da Repúblia de
Irlanda.

Romper o isolamento
Txi llardegi explica en Egin: "En
definitiva, a argumentación na
que se baseaba o comité executivo do Sinn Féin para apresentar a proposta era que a situación no Sul de Irlanda é totalmente diferente á que se
vive no território submetido á
ocupación británica. No Norte,
o movimento republicano é
forte, o IRA desenvolve a loita
arm ada e o Sinn Féin ten unha
importante preséncia no povo
!aproximadamente un 10% do
eleitorado]. Porén, e polo que
se refire ao Sul, a situación é
moi distinta. O IRA ten decidida
á' sua non actuación e o Sinn
Féin recoñece que no Sul de Irlanda esta formación política é
unh a forza praticamente marxinal. Desde está análise, plantexábase a necesidade de superar esa situación de marxinalidade porque, do contrário, non
ven posibilidades de sairen
adiante e avanzar".
"No Sul de Irlanda, cunha sociedade moi conservadora, cun
peso enorme da xerarquia eclesiástica, unha situación de domínio ideolóxico británico forte
cun nivel de paro crecente que
forza á emigración, é onde as
posicións do Sinn Féin teñen
un escaso eco . Ademais, é evidente para o Sinn Féin que de
cara ao povo o Parlamento de
Dublin e todas as institucións
que ar existen están absolutamente lexitimadas. A república
de Irlanda é un estado independente e membro da ONU. Perante esa realidade o Comité
Executivo do Sinn Féin valoraba que había que dar pasos
adiante e superar a decisión tomada no ano 1922".

Os "principios para un correde médio alcance. Todo . isto
dor libre de armas atómicas na _encóntr.ase completamente na
Europa Central", elaborados . , liña das proposicións soviétipor . un grupo de trabal lo do
cas en Reikiavik. Cando se chePartido Socialista Unificado da
ga a un acordo sobre o desAlemaña (PSUA) e do Partrdo
mantelamento completo dos
Socialdemócrata da Alemaña
foguetes de médio alcance na
(PSA) e entregados o 22 de Ou- · Europa, teñen que ·empezar
tubro de 1986 ao público nunimediatamente co conxelamen.ha conferéncia de prensa e_n
to das armas de curto alcance
Bonn, causaron, como se agare con negociacións sobre a sodaba, unha ampla e exten~a
luciólil deste problema:
discusión.
Como se pode refutar doadaEsta iniciativa tende no fonmente o argumento da "perturdo, seguindo a proposta do
bación", entón buscánse ouinesquecíbel Olof Palme, á criatras pretextos. Por exemplo, un
ción ·dun corredor nos territódesarme nuclear -se ben sorios da RFA, ADA e Checoslomente nunha rexión limitadaváquia que sexa liberado de topoderia fixar unha p.repondedas as armas atómicas e isto
ráncia supostamente existente
na liña divisória entre a OTAN
en armas convencionais nos
e Tratado de Varsóvia nunha
Estados do Tratado de Varsóvia. Tampouco isto é xustificaextensión de 150 km. respectivamente, portanto 300- Km. todo de nengunha maneira. Prital.
meiro, cálculos de militares
Do corredor deben ser retiraocidentais probaror;i que a pardas non so-m ente as a·rmas ·atóte oriental teria que retirar máis
micas senón ·tamén todas as
armas · do territórió proposto
armas que· poden ser usadas
que a parte ocidental. Seguntanto nuclear como convenciodo, conforme a avaliación. de
nalmente. lsto canibiaria a esexpertos militares existe xa
trutura ·das forzas armadas
agora un equilíbrio aproximaconvencionais e o s~u armado nos armamentos convenmento en tal forma que se procionais entre a OTAN e o Tratalongarian os tempos .de prédo de Varsóvia na Europa. Teraviso político e disminuiria
ceiro . os representantes diriesencialmente a capacidade
xentes dos Estados do Tratado
para ·un ataqué por surpresa.
de Varsóvia propuxeron en
Ao mesmo tempo efeetúase
Xuño deste ano, na sua reuunha contribución ao desarme
nión de Budapest, unha paulano terreno convencional.
tina e· profunda reduci,ón dos
Perante tais desen~onlos prearmamentos convencionais e
visíbeis, é_comprensíbel que a
de tropas desde o Atlántico até
nova iniciativa de desarme enos Urais.
contrase
consentimento
e
Queda o "contra-argumen·apoio en moitos Estados Euroto" de que se disloca territorial-.
peus. Pero chamou tamén ·ao
mente somente e non se elimiinstante a atención de forzas · nan as armas atómicas táctimilitantes e conservadoras, as
cas, e que portanto a proposicales intentaron 'desacreditar
ción non significa un verdadeiro desarme. Non significa abesta proposición como falsa
"ab initio" e como unha "masolutamente nada aos ollos ·
nobra posta en cena para perdo's representantes deste opitubar os actuais esforzos de denión unha franxa de 300 Km.
sarme". Con efeito, é exactase·n armas atómicas? En todo
mente ao revés. A propo~ición , · caso elévase neste território o..
constitue un complemento lóchamado umbral nuclear e disxico ás 11egociaCións de Xene- · minúese a tentación de facer
·bra, especialmente en relación
entrar en ación cedo as armas
atómicas. Ademais, a proposico desmantelamento dos groxectis de médio alcance, comción non debe ser o ponto .final
pracendo a todos na Europa
das negociacións. Cando portaocidental, os que queren c,o mvoces da OTAN . consideran
binar a "opción cero" cos _fo- · este paso como demasiado inguetes de médio alcance atósignificante, debería ser moito
micos e co desmantelamento
máis fácil para os representansimultáneo das armas atómites deste bloco militar entrar
· cas tácticas. Enche o vacio que
en negoci·acións sobre a liberahoubo ate agora- nas negociación de todo o continehte euro. cións entre os dous poderes . peu ·de todas as armas .nucleamundiais, a URSS e máis ' os
res e de extermínio ·masivo. •
EEOU: as chamadas "armas de
teatro" atómicas e os foguetes
WERNER GERHADT. Berlin

o

Paracaidista británico na Irlanda do Norde

ba de permaneceren estáticos,
senón que é necesario saber
responder á conxuntura concreta de maneira que a vitória
non quede para a xeración futura".

A de Irlanda, unha
hl.sto' r"ia de res' i"ste' nci"a
A rebelión de Páscoa de 1916
foi o início. Afogada en sarigue
polo exército británico lanzou á
história a unha organización
mítica nas loitas revolucionárías e de liberación nacional: o
IRA, o "exército invisíbel". Os
éxitos das guerrillas ,.r epublicanas foron neutralizádos pota
burguesia irlandesa aceitando
o Tratado de Partición do 1921.
Foi praticamente esmagado
nos anos 40. Pero case médio
~eculo .máis tarde, .os nacJon.alistas irlandeses, 1rredut1be1s,
incorporan novas xeracións de
xóvenes ás filas da resisténcia,
á loita contra Inglaterra, "culpábel da violación histórica, do
estupro' da Irlanda"·
Os ·irlandeses, cabalmente
ou no inconsciente colectivo,
danse conta do erro histórico
que representa o que unha nación europea teña hoxe a metade de habitantes dos que tiña
a princípios do século XIX, ou
que cun espl~ndido pasado
cultural, cunha rica e antiga
cultura, teñan perdido case o
seu idioma. Só 70.000 -irlandeses usan familiarmente a sua
língua. En realidade, a maioriá
dos habitantes da illa entencjén

Unha cuestión de táctica
Para o Sinn Féin, esta decisión
non representa nengunha renúncia aos seus plantexamentos dunha república irlandesa
unida, cos seus 32 condados
(seis deles hoxe, e desde 1921,
baixo a bota británica). E simplesmente unhá manobra tácti·ca,-utilizar todos os meies posíbeis: a loita armada no Norte e
as urnas no Sul. Continuan os
representantes de Herr\i Bata,s~na no Congreso de Dublin:
"A raiz do cúmio Londres-Dublin de Novembro pasado e os
acordos asinados· no mesmo, o
gobemo irlandés comprome. teuse moito máis co británico,
tanto na represión directa
como no intento de illamento
do Sinn Féin. No congreso do
Pasado ano analisouse tamén a
posibilidade de que fosen declarndos ilegais no Sul-de Irlanda. Sostíñase que non se trata·i

ou falan -mellor ou pior- o
gaélico, requisito indispensábel para traballar na administración pública. Os 70.000, os
chamados Gaeltach, forman
unha sorte de vergonzante "reserva filolóxica", con protec-_
ción especial do goberno dublinés. Asi se mantén a ilusión de
que Irlanda é un país bilíngüe.
A calquer nacionalista galega
resúltalle singularmente fami- ·
liar esta situación idiomática.
Por iso Txillardegi, lingüísta,
salienta 0 feito de 0 informe
apresentadó perante· o Corrnreso estar redactado en inglés e
gaélico: "Este é un feito novo
e fai vislumbrar unha toma de
conciéncia no tema da língua,
0 gaélico, totalmen~ aniquilada. No Congreso vm detalles
que de·n otan unha vontade de
_ tipo lingüístico que antes non
.se observaba".
·
.
"Do fondo do corazón da nación irlandesa,, aparentemente
sen conexión coas ·condicións
·obxectivas e subxectivas da
. política, pero fruto dialéetico
do pasado, xurdiu un movimento de vindicación histórica.
~ esa forza aparentemente incomprensíbel, aparentemente
máxica, a que move o IRA: a
' forza da história": Este párrafo .
final dun libro de Mª Luísa Sánchez
Luís Reyes escrito hai
más de dez anos resume sinte_ticamente a história do povo irrandés, "o si.ncretrsmo de amores e guerras".
•
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A~udar a povos que o necesitan sen
. e's perar nada a c_á mbio, agás .o .enriquecemento humano, o coñ.ecimento

de novos e preciados_horizontes -. o
que xa é·dicir moito-, isto é a solida~
riedade internacionalista. A solidarie-

dade de hoxe represent~ un desafio
n~to aos tempos e a soci~dade consum1~ta, chabacana, pragmática no piar

"En Nicarágua aQrendimos gue isa da ·1iberdade- e da solidariedade é ROSíbel"

Alberto · Decoo
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Alberto Decoo, vilagarcián de-32 anos, é un dos dez ~alego-as que estiveran este verán en
Nicarágua de brigadistas. A sua estáncia en San Jose de latas, departamento· de Jinotega unha das zonas máis duras do país-:- foi du_n mes, entre o 9 de Agosto -e o 13 de Setembro.
"Outros estiveron vinte dias ou dos rTJeses, segundo o que permite o traballo de cada un". Os
brigad_istas pasan as duas terceiras partes do tempo ·nun asentamento campesino, de
_
desprazados de guerra, gañándolle· terreno á selva e construindo casas ou escalas. O outro
tércio .dedícano a percorrer o país "que é moi bonito, verde, con volcáns e un imenso lago",
a asistir a charlas dos diferentes organismos e colectivos da revolución -sindicatos,_mulleres,
organizacións extranxeiras, miskitos ou a contactar con traballadores da especialidade própria,
con xente da Universidade Centroamericana ...- Todo por 130 mil pesetas do via·xe e 20 ou 30
mil para .a estáncia. Alberto Dec~o confesa que a maioria queda con ganas de volver.
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obxectivo político e militar da
"contra". Matando brigadistas
farian que se retirase a axuda
económica. Entón a decisión
foi o traslado a zonas de seguridade. Nós tíñamos a tranquilidade de que estábamos ao
lado da estrada que une Matagalpa e Jinotega, coa confianza de que aquela era unha
zona moi transitada polo exército. Agora que, ali escoitámos
de todo, desde tiros a todo,
ainda que non nos afectou di-

rectamente a nós.
-Oue países son os que
mandan máis brigadistas?
-En total hai 4 mil , o que
mais hai é alemáns e do estado español. Destes últimos os
máis abundantes son os bascas e os cataláns .
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0s campesiños
tíñannos un gran cariño'
-Oue opinión teñen os ni-
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Alberto Decoo xunto con outros brigadistas

En conxunto e a partir de Maio
foron a Nicarágua 150 brigadistas do Estado español -na sua
maioria bascos- a iniciativa da
Coordenadora Estatal de Organizacións Pacifistas · (CEOP).
Tratábase de traballar nun proxecto de construcción de vivendas nun asentamento campesino _de 13 famjlas - 100 persoas
en total- despralados pala
guerra, en San José de Las La tas, departamento de Jinotega,
perta da ·fronteira coas Hondurast ou sexa unha zona bastante
frecuentada polos "contras".
O proxecto fara previamente
acordado entre · a CEOP e a
UNAG (Unión Nacional de Agricultores e Gahdeiros) de Nicarágua, grácias a unha aportación económica do goberno nicaragüense e outra dos briga- ·
distas.
-

-Que traballos fixestedes ao
longo deste mes? · ·
-O proxecto consistia en
construi.r trinta vivendas, un armacén e a traídq da água para
estas .13 famílias.

-Ouer dicer que facíades traballo de albañileria e cousas
polo estilo?
-Si, basicamente eran duas
partes: desforestar, que era un
trabalo moi pesado consistente
en carregar troncos- e andar· co
· machete e, o outro, o traballo
· de albañil_
eria que consistia en
facer casas prefabricadas de cemente:>. O máis pesado era ligar
ese tipo de traballo co clima
que hai al.í, moi parecido ao in-

vemo de Galiza; como é unha
zona montañosa, a 1.500 metros de altura en ple.na selva,
está chovendo constantemente,
habia que traballar entre ·a lama
e fací·ase un pouco pesado.

Arroz e Café ·
Erguiamonos ás seis, alí é dia
ás dnco .e média. Non habia
.luz eléctrica e· as letrinas, colectivas, estaban en bastante
mal estado. As sete tomába- .
mas café, o leite está racionado e resérvase para os nen"os. _
Con iso ias traballar. As nove
e média habip unha espécie de
segundo almorzo,. a base de
arroz cocido e máis café. A comida era á unha, onde voltabas tomar arroz e café. Lago
ias traballar de novo e ás cinco
ou cinco é media teabas o
mesmo tarnén, -alí habia un
acorde das brigadas de .comer
o mesmo que ~s _campesinos.
Despois lavábaste-riun pequeno regato, ali na selva, que facia as funcións de ducha, baño
e todo; a roupa non era conveniente lavala ·porque dada a
humidade, tardari.a
qui11ce
días en secar, ·cte feito tiñamos
rpupa de tr-aballo e roupa normal. Logo podias ler, charlar
~te.

Despois está o tema da defensa. Ali, es~ábamos a uns
cuarenta quilómetros da fronteira coas Hónduras, tíñamos
que establecer unhas certas
medidas de seguridade, como,
por exe.mplo, a partir das cinco e média ningaén podia sair

da zona do asentamento e a
partir das seis é media había
guardas, os campesinos, con
fusil AK, e nós acompañándoos, turnándonos duas horas
todas as noites.
O fin de semana, agás os
- que se quedaban a facer postas (gardas) o re~to baixaban
ás vilas para tomar ron que lle
chaman ali guano, p~ra comer
algo mellar e para expansionarse un pouco.
·
~ -Polo que dis a zona na
_que .estábades era bastante
perigosa ...

.-Aquilo está a poucos. quilómetros de Wiwili, onde houbo combates ainda recentemente. A partir do asasinato
dos alemáns e do suízo ·foron
desmobilizados todos os brigadistas desta rexión. Só quedamos nós 'e un grupo de suízos. En concreto hóubo ..telegramas da CEE e do goberno
suízo indicando que, se habia
unha baixa máis dun brigadista, retiraban a axuda económica. Entón .a Qecisión do FSLN
foi retirar aos brigadistas desas zonas e ag.rupalos na vilas.

- O goberno español tamén
presionou nisto?
_
--O es_pañol non mandou telegn.¡imas pero posicionouse
coa CEE. Houbo manifestacións de brigadistas diante das
embaixadas. O goberno sandinista- explkounos a decisión
dele~, que era é! · de q~e non
quenan que serv1semos de obxectivo político, porque o telegrama da CEE convertíanos e·n

Homenaxe ás
Brigadas lnternacionais'

Nos últi,;,os dias de Outubro vários centos de brigadistas
chegados de todo o mundo reunníanse en Madrid para receber a homenaxe das forzas da esquerda pola sua participacións nas Brigadas Internacionales.
En total foron trinta e dous mil brigadistas de 53 países
os que participaron na guerra española , de resisténcia ao
fascismo. Como di Santiago Alvarez na introdución a un recentemente editado libro seu en comemoración precisamente do cíncuentenário da guerra e tamén en homenaxe
· ás Brigadas: "a axuda solidaria, internacional, internacionalista, a un povo que combate pola liberdade ou a independéncia da sua pátria, faise posíbel na medida en que ese
combate é património da totalidade ou da maioria dese
povo e prolóngase no tempo. Polo menos o suficiente para
suscitar esa solidariedade.
Franceses, estadounidenses, italianos, rusos, almáns, ingleses e xugoslavos fundamentalmente e entre eles escritores -como Orwell- artistas, dirixentes comunistas, participaron voluntariamente nun dos acontecimentos históricos
IT!áis épicos e emotivos da história universal contemporanea.
M.V.
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sentido, e curta de miras. Un desafio
máis valioso· en tanto que ataca ~sen
trañas .dun sistema baseado na escra-

vitude e no egoismo .. Co fusiL-como
os brigadistas ·da guerra · española.
coa pá ou co ~achete que curta as

p·lantas parásitas e que des.broza na
selva, ·os brigadistas son unha aperta
co futuro.

Cinco semanas eri Cuba arrincando "m.ejuco" e de Qións na· construción
caragüenses dos brigadistas?

•s que

is?
o que
o estanos os
)S bas-

ariño"
os ni-

-Aí hai vários temas. Os
campesinos dos asentamentos, que s.on xente que está
moi fastidiada, que est;:!ban
nunha zonas cos seus cultivos,
a sua casa e a sua família e
logo, a causa da "contra", tiveron que deixar todo e alguns incluso morreron asasi- ·
nados; entón esa xente, despois de estar vagando por aí
case un ano, agora ten que
empezar nunha zona nova, os
asentamentos, onde hai que
· 1evantar toda a selva etc.; eles
pensan que é importante o
que estan facendo os brigadistas. Téñenche un gran cariño,
por exemplo, habia que ter
moito coidado de que eles non
se inteirasen de que perdías
. algo, porque se podia orixinar
que eles pensasen que nós
pensábamos que o roubara algun campesino e daria lugar a
unha movida criminal na comunidade. Son xente que está
disposta a compartir contigo o
pouco que ten. E lago xa, a
xe nte con máis nivel político, .
va lora o respaldo político e
humano do que están facendo
ali . lso para eles é moi importa nte. Os brigadistas a nivel
xeral son xente moi ben vista.
Se te ·encontraras, por exempl o, cun taxista que está en
co ntra dos impostas que lle
meten -ainda que sexan ridícu los-, como nos ten pasado,
pois non o ven tan ben, porque quereria estar como antes, pero isó é unha minoria.

" As condicións materiais
non o son todo"
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-Oué motivacións ten a
xente que vai alá e que aprendístedes, da política, da vida,
do que é un ha revolución?

-O tipo de xente que irnos
desde logo, non é que non
sexa xente normal, pero si é
un pouco especial, pasto que
está disposta a gastar unha
pasta e ir a un sítio do que
aqu i che dan unhas informació ns deformadas.
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A respeito das motivacións
está a solidariedade coa revolución, un certo afán de aventu ra, por coñecer outros sftios,
e ter novas experiéncias, nun
mundo completamente distinto,. unha terra preciosa, con
volcáns, o lago Nicarágua, a
selva, a comunidade de Ernesto Cardenal, "Solentiname" ,· a
costa Atlántica onde se fala o
inglés, iso tamén pesa. Oespois está o aspecto humano
de apoiar a unha ·xente que
está construindo algo próprio,
algo bonito. Aprendimos que
iso da liberdade, da solidariedade é posíbel, a liberdade
du~ pavo .frente a un · inLmiQO
mo1 grande. Aprendes tamen
que ao mellor non podes conseguir todo o que desexas,
gue a revolución ten unhas dif1culdades materiais, pero que
apesar diso, podes facer grandes cousas. E por outra parte,
especialmente para os que vi. vimos nunha sociedade consumista como esta, que as
condicións materiais de vida
non ·o son todo. E moi intere-·
sante o nivel humano, ver
agora o {lorecimento cultural
que hai ali, que a xente non só
apoia a revolución porque vive
mellar, senón taméti porque
lle suministra liberdades, e,
· P~is ... o que unha persoa.
•
M.VEIGA

Xoaquin Acosta e Xulio Couso
Falan da cantidade de problemas que xa non existen, agás alg'Uns na vivenda; e da xente que
máis cobra en Cuba·: os machetei r·os -voluntários que cortaf'I a
cana (un dos traballos máis duros); . que receben uns setecentos pesos. Un médico ou un
abogado cobran .catrocentos. Un
traballador sen · cualificar uns
140". "Eu coincidin ·nunhas vivendas, come'ilta ·agora Xúlio,
onde vivian un coronel e un albañil".

Pata· atrás, nen
para coller impulso"

11

"E se non habia algunha activi'dade organizába~ola nós"

E un enxeñeiro que anda polos cuarenta. Xunto con outros · Viaxe de ida
catro galegas, foron a Cuba recentemente de "brigadistas", a
N.o seu tempo na illa puderon
arrincar "mejuco" (planta parásita que se enrola nos frutais) e
pasar por moi pe.r to do edifício
a traballar na construción, como pións. A Xoaquín, que asi se
que albergaba antes a embaixachama este brigadista, perguntáronlle á volta que canto lle · da do Peru e onde .agora hai un
centro cYltural. Comentañ as
pagaran. El contestou que nada, que ao contrário, qu_e para
mentiras que contou a prensa ·
estar esas cinco semanas en Cuba el e os seus compañeiros
d.e aqui cando o de Mariel:
tiveran que pa~ar 1Ob m!I pesetas cada un, forma de sufragar
"como ·se poden meter 200.000
a viaxe e a estancia. Como se pode ter aqui un equipo asi para
persoas nunha casa dun piso e
traballar na construción, perguntáronlle de novo, non sen
xardin? A min xa me parecen
certa retranca? Facendo primeiro a revolución, contestou
moitas ··as dez mil que di o goXoaquín.
berno cubano que habia, comenta Xúlio".
milícias territoriais, até as mulleCon Xoaquín Acosta estiveron,
"Os cubanos non impeden
res e inclüso os nenas. "Entre os
entre o 7 de Setembro e o 13 de
marchar do país, di tamén. O
cinco e os catorce anos organíOutubro, Xúlio Causo que ten 30
que, iso si, non deixan, é volver.
zanse nos Pioneiros e, até celeanos e é traballador metalúrxiExixen tamén qu~ haxa un país
bran o seu congreso. Parece
co, Oiga Herrero de 31, traballaque os receba, porque hai alinexplicábel, pero hai que fixardora autónoma e dous xubilaguns ·par exemplo que queren ir
se en como están organizados
dos, Pedro Carnero e Adela.
a Estados Unidos pero al.i non
xa desde a escala, para coidar
O campamento compartírono
os admiten, nese caso o goberas aulas, coidar ·da limpeza".
con outros 300 brigadistas cheno de Cuba non os deixa sair!' .
"Empezan a decidir desde os
gados de 14 países da Europa
sete anos, di Xúlio, a min unh~
Os macheteiros de cana
Ocidental e tamén cubanos.
nena_duns cito anos explicábame que queria ser enxeñeira na"Cantos falsos tópicos hai sobre
-Non lles causaba surpresa
val e argumentábamo".
Cuba, comenta Xoaquin. Ali es- ·.
aos cubanos vervos por ali?
cóitase desde rock duro até valO antes
-Non, resposta Xúlio, porque
ses de Strauss. E, por suposto,
cada ano visitan Cuba brigadisno Caribe, ·a música está na xenE
frecuente, dinnos, que a xente
tas de distintos países, incluso
te."
tale de como era Cuba antes da
Estado Unidos, e os mesmos curevolución, hai moitos que o
banos están habituados a facelembran. "Encontreime, di Xúlo. A xente alá é normal que se
f!!:º=1f!H='s!f!!i',iiiW
lio, a unha señora que dicia que
aponte para ir a outros países de a sua avoa era de Santiago e o
internacionalista. Eu talaba gale- · seu avó de Pontevedra. Contougo a cotio, di tamé~ Xúlio, predme a sua vida, como vivia antes
samente pala ·cant1dade de cu- da revolución, dicia que pasara
.
fffü
banos que estiveron en Angola fame e comentaba o moito que
desexe·n ::::
e que talan portugués ou polo se alegraria a sua nai se vise
ersoas que das bri- :¡m
menos· e.nténdeno.
para as rte dalg~nha ente vi- ifff:
agora a todos os netos cunha
torrnar P"' period1carn 11ar, co- ffff
carreira".
Xúlio e Xoaquin comenta un
gad~s q~~ 0 ara tra_b1~ caribe- :f!!f
montón de causas dalá: o coñesitan cudisfr.itar da il contacto ifff:~
Un país
.
cimento da realidade do seu
ñecer eden porse den Arnizad~ ffff.
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exportador de sangue
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dos temas que ten máis orgullocolaborar.
11arn! Vigo íf~o. de 19 a 21 h. :ffü
sos aos cubanos: a. sanidade; os
,
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10-2 de ot1·c1na
Falan da autocdtica que se fai
:::::
brigadistas apórtannos incluso
(Horas a V-en res) N·carágua os 'ffff.
ao sistema desde. os meios de
dados
surprendentes:
"Os
de 1uns
so de ' .. irse a :::::
comunicación. ' "Non se plantetransplantes de corazón fanse
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Pa ra od cas po den dd1rixe NOP' :::::
xan claro, afi.tma Xúlio., se$ m_e0
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interesa
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a1 de ::::f
llor o socialismo ou o capitalisdesde que un nasce, non se neun rne
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mo como ás veces pretenden
cesitan permisos, nen nengun .. algoordenadora
. ns pac1
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aqui, porque para iso xa fixeron
-· ac10
1esta
-::::·
tipo de trámite. Os cub~nos son
organt1 vés da ca ectos d~ :;:;¡
a revolución".
exportadores de sangue para
dade atra , ríos pr~X ·,ns n1- .fiii:
outros países. No caso dun tecertados va organ1zac10
• !!f!
Os nenos
rremoto ou dun acidente grave
ballo con
iI:::
.Tamén se confesan surprendi- - nalgun pais é frecuente que · se
presente . un gran número de
dos polo alto degrau de organiJ/dffN
zacion dos .cubanos, desde as . xente para .donar".
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En Cuba non hai carteis publicitários, pero hai moitos cartelóns
-onde se repite a frase: "aqui
non se rinde ninguén". Até Fidel
mandou retirar do diCionário a
palabra "me rindo". Por iso non
é estraño ouvir comentar: "nós
sentimos máis que se rendise o
comandante que os mortos de
Granada". Un negro pachorrento comenta en tono nada exaltado:. "eu matábaó". "De feíto, di
Xúlio, o comandante cubano
que había en Granada cando invadiron os ianquis está agora de
soldado raso". Xúlio falou tamén cunh-a rnuller, veterana de
Praia -Girón e militante do partido comunista, que aos seus 72
anos ainda segue nas milícias,
facendo camiñadas de 20 km.
pol·o mont~ cun tarriño de c~fé
para QS descansos, "eu, di, para
atrás, nen para coller impulso".

A pesar de s·u dar moito,
todos engordamos

11

. Xoaquín e Xúlio lembran as cinco semanas de brigadistas, con
o¡to -horas de traballo;- mércores, domin9os e un sábado de
cada dous libre, con opíparos almorzos -"a pesar de sudar moito, todos engordamos" - entre
seis e média e sete da mañá a
base de café, manteiga, merm_elada, tostac;las e bocadillos. As
7 .15 recbllíaos o auto bus e ás
9,30 outro descanso con zumos
e pasteis. As 12 o xantar, ás cin- ·
co regreso do traballo. Entre
seis ·e média e 10-. 30 cine, conferéncias, contactos con rñovimentos de liberación de Latinoamérica, · tv., xente que viña
da Nova Trova, da escala de ballet .. "E se nor:i habia algunha actividade organizábamola . nós,.
con guitarras e a bandúm'l:I que
levaba eu, di Xoaquin, ben regado todo con moito ron".
Falan do improvisado teatro
que organizou cada colectivo os galegas xunto cos portugue- ses- explicando a situación dos
dous países, ante a cara de comprensión nuns casos e ·de desagrado neutros dos brigadistas
. chegados doutros puntos do Estado ..
Xoaquin lembra ainda COIJlO
traballaron na construción do
monumento a Aotónio Maceo,
xeneral da lndependéncia cubana, morto polos españ9is o 7 de
Decembro de 1896.
Xúlio comenta logo a chegada
a Camagüey "nun tren, despois
de rematar o trabal lo, para pasar
ali seis días. Veu todo o povo a
recebemos. Cada família dos
COR (Comités de Defensa da Revolución, organizados por ma.: _
zás e bairros) preparou un prato
de ·comida distinto, traguíannos
.f lores, etc. Eu non sabia que facer".
•
M. VEIGA
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·A Mesa

trlblina.

pola Normalización
fará un seguimento sobre

A vitória de As Enchousas

o uso dO galeg-o
no-ensino

Dentro da sua campaña "a escala en galega", a Mesa Per-~
manente pola Normalización
Lingüística encarregarase da
distribución de 4.000 comics,
recollida de firmas do profesorado en apoio das Conclusións
da Mesa na área do ensino e
seguimento, através . d1,m lnquérito, da aplicación da Resolución da Dirección Xeral de
Política Lingüística do 4 de
Xuño do 86 (lntrodución dogalega no ensino) polo cal segarantiría a docéncia en galega
de duas asignaturas ademais
da correspondente á língua galega.
,
A Mesa Permanente pola ..
Normalización Lingüística mostrou tamén o seu "apoio decidido ao profesorado dos 1.8.
Xelmirez 1 (Compostela)... Conxo (Cómpostela), Canido (Ferro!}, Concepción Arenal (Fe-rrol}, Sardiñeira (A Coruña} que
teñen protestado porque as follas dos horários non foron re- .
mitidas, da in·spección, en galega (responsabilidade do inspector xeral de E.M. da Coruña
Sr. Requejo). Nalgun destes
centros, segundo a Mesa·, .os
profesores correxiron ós formulários e enviaron unha carta
de protesta á inspección , por
non atender as peticións do
profesorado.
A Mesa ten pensado, como
apoio financieiro, conseguir
- cinco mil colaboradores~ enea-

rrégandose tamén da distribución dun pequeno calendário
ide11tificador dos colaboradores, cunha aportación anual de·
1000 pesetas.

Presión sobre os
concellais
Os promotores da Mesa (Asociación de Escritores, AGAL,
AS-PG, Federación de Asociacións Culturais e PPMAN) tratárán tamén de presionar ºsobre
os concellos que o 17 de Maio
de 1984 firmaron o documento
de galeguización, lembráQdolle
os compromisos adquiridos e
non cumpridos, oferecéridoselle unha série de prazos, até a
segunda parte da campaña na
que se levarán a caQo diversas
iñiciativas populares, insjitucionais e de movilización.
Igualmente, acornetarase a
realización dunha cpmpaña de
locais comerciais con difusión
de cartaces cos letreiros en galega, asi como l:fnha campaña
en Compostela_ de galeguiza- ción do transporte público:
marquesinas, liñas de autobuses, etc. ·
Por último, segundo un portavoz da Mesa, esta leva xa constituído .grupos de colaborado-res en 10 cidades e vilas da Galiza, estando prevista a forma- ·
ción de -novas grupos nos próximos días.
•

Al

RAMÓN MUÑIZ

Hai agora xustamente dous
anos que un dia 9ris, desapacíbel, unha compania da Guarda
Civil sob o mando xun xuíz
asaltaba a casa de Cándida Ulfe
nas Enchousas e desaloxaba
dela a unha vella, unha cativa,
un adolescente e á mesma propietária a base de botes de
fume e pelotas de goma. Despois, unha pá mecánica devastaba a vivenda con todo o que ·
. tiña dentro. Tratábase con este
acto, entendido como abuso de
autoridade por parte dos avogados dos labregos e como .
vandálico polas CC.LL., de dar
curriprimento a unha senténcia
de désaúcio pola que as terras
pasaban ás mans do seu novo
amo: Amando Romero Castrillon, curiosamente o dono da
p-á que o dia de autos tirou a
casa por orde do xuíz deixando
aos seus moradores na máis
completa índixéncia.
A partir de entón e promoyida polas Comisións Labregas,
iniciouse unha campaña en defensa destes colonos pe·ro conscientes de que ela significaba
moito máis que a solución do
seu problema en concreto. Coa
loita de As Enchousas desenvolvíase unha oposición contra
a Lei de Arrendamentos Rústicos cuxas consecuéncias para
milleiros de labregos g_
alegos
ian ser nefastas.
-· oeste xeito establecéronse
várias liñas de acción.
Unha xurídica, tratando de
reorientar a defensa dos colonos até entón enganados por
picapleitos sen escrúpulos; outra administrativa, intentando
descobrir os posíbeis chanchullos dunha ·estraña SAT denomin·ada "Panda", dirixida polo
Amando Romero e composta
por f'!\Uller e filia mediante
deúncia ao IRA (Instituto de Relacións Agrarias); outra máis,
poi ítica, concertando entrevistas con diversas autoridades
centrais autonómicas co obxécto de presionar unha n-egociación e unha saída digna ao problema; óutra mobilizadora, a
base de peches, manifestaeións, resisténcia a.desaloxar as.
terras, colaboración no erguimento dun novo chabola e unhas cortes para a subsisténcia
da família desaloxada; por última, outra informativa, propagandística, coa intencion de
concienciar á opinión pública
lanzando octavillas en· feiras e
mercados, dándose charlas,
emitíndose un video por diversas vilas e expando paneis con
fotos referentes á situación da
família de Cándia Ulfe á vez que
os meios de comunicación recollian todas estas actividades e
as declaracións que facia o sindicato das CC.LL.
Foron , dous anos axitados
nos que pasaron moitas causas
cáseque sen decatarnos.
Amando Romero non se atreveu a entrar nas terras desauciadas pero, do.utra banda, os
poderes públicos tampouco solucionaban nada. Mentres, o
cansáncio íase apoderando dos
labregos, lpxico. Decote eran
denunciados e multados pola

1

permanéneia nas terras; o resto
dos viciños non só non apoiaban senón que funcionaban
coma títeres do cacique, igual
que o alcalde do concello; a aparición de Xaime Meilán Gil
como copropietário non logrou
parar os desaúcios; Amando
Romero seguia a pór unhas
condicións leoninas para ven der parte das terras ; o IRA en
definitiva non fixera nada e as
desercións entre o mesmo gru po de afectados comenzábanse
a sentir.
Sen embargo, paralelamente
a isto, algo empezaba a acorrer
na Galiza.
En Berdoias-Vimianzo, uns
100 viciños alzaban a voz recla mando a propriedade das terras
arrendadas desde tempo imemorial; no Congreso de Direito
Galega prestixiosos xunstas
criticaban a Lei de Arrend·a mentos Rústicos e concluian na ne:
cesidade de cambiala conforme
ás peculiaridades galegas; no
mes pasado de Setembro uns 5
mille1ros de persoas xuntáronse en Cereixo-Vimianzo na 9ª
Romaxe de Crentes Galegas
baixo o "leit motiv" de fender
os vellos xugos que ateazan os
arrendatarios aos amos e conseguir a propriedade das terras;
no Parlamento Galega entraban
várias proposicións non de lei
por parte do deputado do BNG
· pedindo solucións para As Enchousas e Berdoias en concreto
e para os arrendamentos rústicos en xeral; no campo moitos
_ colonos inteirábanse de que a
princípios do 1987 podian ser
botados das terras e procu raban avogado; as autoridades
políticas, entón comezaron a
ser conscientes do problema
social que se lle aveciñaba, con
máis de 5.000 famílias en peri go de ser desauciadas.
O resultado é : aprobación
polo Parlamento galega dunha
moratória de 2 anos para aceder á propriedade. Neste t empo, elaboración dunha lei de
arrendamentos rústicos que
contemple características próprias do noso agro.
Por parte do Goberno Cen tral, a promesa dunha normati va que impida os desaucios.
Quizá as sete famílias das En chousas non sexan conscientes
diso, tampouco o. saberán eses
milleiros de arrendatários, pero
do que non cabe nengunha dúbida é de que a sua loita foi o
detonante que prendeu a mecha da sensibilizaciór.i para solucionar o grave problema dos

colonos galegas .
Por iso queremos significar:
1°.- Que a loita das Ench ousas foi clave para a posíbel resolución dos arrendam entos
rústicos na Galiza .
2°.- Que a resistén cia das
Enchousas serviu, t am én, para
paliar dalgun xeito as s1tuacións concretas dos mesmos labregos qu e noutra s circunstánci as veríanse " na ru a" sen
nada. Neste mo m ent o un desauciado f ix o un ha compra moi
posit iva de terras ali mesmo e
nelas inici ará un pl an de modernización coa axuda das
CC.LL. Cándida Ulfe, a outra desauciada, ve in ici ado un .expediente por parte da Xunta de
Gal iza pa ra a conces ión de 2
mi llóns de pesetas para a const rucción dunha nova vivencia.
Ademais desto, Xa ime Meilán
Gil demanda a Am ando Romero a metade das suas terras que
se gaña, os dous colo nos anteri ores pasará n a ser copropietarios de deva ndito Romero. O
rest o dos la b re~o s continuan
co n t rám ites xundi cos . A loita
desde lago, conti nua.
3°.Que a act uación das
CC.LLL. en As Enchousa s, apesar dos escasísimos recu rsos
humanos, materiais e econó micos de que dispuxo, simultaneando liñas de acción e abríndose a toda colaboración, foi
correcta e é a que se debe segu ir.
Evident emente o que non podemos é competi r contra toda
a maquinária pesada do PS OE
e CP, que agora pelexaranse
por demostrar ql!en foi o que
arranxou a cuest1on .
Está claro, tam én, que os
arrendatários galegas seguirán
sen votar ao nacional ism o, pero
este xa é outro t ema m áis fon do. Mentres, contentém onos
con que fixemos o qu e en xustícia debíamos facer, confo rmémonos coa ilusións de ter conseguido algo po sitivo para os
nasos labregos e polo tanto
para a nosa Terra, confi emos
en que ademais servirá para
afianzar a nosa sana de estar
sempre a carón dos máis débeis, presumamos de qu e g~ñá
ramos a simpatía dun par de labregos máis e estexamos seguros de que o verme segu e furando baixo terra, paseni ño,
aguantando derrumbamentos
ás veces, pero impertérrito cara
a sua meta e unha mañanciña,
subrepticiamente, case sen decatarnos xurdirá rachando a última capa de arxila indicándonos que non todo foi en van_ •
i
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Eucaliptizar Galiza

_I

·contra a·ilusión
ROSA MENDUIÑA

un suicida"',- co,nienta-me un
dos nosos políticos de esquerda. La movida gallega non é
ai senda hora de que almáis que iso, a misse en scene
guén diga que· a "movida" é a principal derro·do noso suicídio colectivo, a
1
grande deusa Galiza afoga-se
t,a _cultural do pr~letariado nos
ó · MAi,$ (A<Jfot.J1>0 1 ( ~IJ~ No~
ultimas anos. E 1sto non pdlos
no océano dos seus atlantis~~s l..,..
nios vácuos e pos-modernos.
verito~ anovad<?res que dalgun
Mentr~s, aparecen mercadexe1to· podan vrr entremesclares que negócian esta morte,
dos neste terrível furacán secertos rebeldes que cumpren a
nón polo furácán mesmo. Un
función ·de contraste, o espeílo
furacán que evidéncia a incaque o poder precisa para verpacidade das forzas progresisse. E hai mercaderes que extas 13ara · dar unha resposta
contundente á política cultural ·
portan o naso new l.ook. A
Santander, por exemplo, · Las
da direita. Resulta evidente
fµerzas atroces del noroeste,
que o pensamento rupturista
ou a Madrid, Madrid se escribe ·
vive nestes tempos isolado.
Como di Baudrillard, un claro
con V de Vigo. E todos canten-.
exemplo do pensamento neotos. Xa somos europeus. O do
fascista que pode xerar esta
camiño de Santiago. foi unha
época e capaz de saudar no
~ coña. A cultura galega está
seu último livro á sociedade
~ nun dos seus momentos ·mais
americana como o único mo~
Cñ brillantes. Alguén deve contidelo posível de utopía, o imrn nuar o Ensaio histórico sob;e a
portante xa non é .representar
cultura galega de Otero. Acaso
a ninguén, quer dicer, xa non
ro este sexa un bon título: De Xan
gr.upas sociais que exixan ser
- - - - - - - - - - - -...... u das bolas a Antón Reixa. A história da cultura galega, unha
representados. Agora o impor"
coña.
a modernidadé está na sedu-·
tante é a cone~ión, isto é, a seción, isto é, o capitalismo está
pución. Este SE-DUCERE, este
Por outra banda hai que sade moda.
"levar para si", é, sen dúvida,
lientar o feito de ·muitos novas
Resulta curioso estabelecer a
e·scritores seren potencialmeno feito esencial que resume o
relación ·que sempre ligou ao
carácter da época: o individua~
te persoas de direitas, isto é
comércio de roupas e tecido co
sustentaren posicións políticas
lismo. Só a burguesia pode es-conceito
de
"Avangarde".
e ideolóxicas dabondo afastatar interesada en acentuar este
Vexo na Coruña os seguintes
das da. política xera r do nacio· carácter que significa; entre
rótulos: Almaceñes La Innovanalismo _nas suas múltiples
outras causas, a negació_n da
ción, Confecciones La Modermanifestacións para · radicarenloita de clasesdo vello Marx, a
na, Drogueri9 El Progreso ... Tose, ainda que non sexa dun
posta en cena dunha sociedaxeito explícito, nos lindes dun
de alegre que oculta as suas , dos os dias vemos na televineo-liberalismo
rexionalista
contradicións. Parece como se
sió.n .º vangardis~a que re~ulta
posu1r un determ·mado modelo
estilo Realidade Galega. .
a sociedade fose de visita. EsPor exemplo, que se lle perde automóvel ou beber unha
tamos nunha sociedade que se
visita constantem.ente a si
de a Ramiro Fonte vir:ido-lle redeterminada marca de uisque.
citar os seus poemas a Paco
Alguns progres de outrora desmesma. Resulta necesária ancobriron o capitalismo pasanVázquez á Coruña, ou ao alcal-.
tón a pose, a se-dución.
de aliancista de Pontedeume,
Na Galiza ainda hai inxénuos
do pola vangarda. Curioso iticando os poetas desta miña cinerario. Os nosos vangardistas
que pensan (alguns tan intelidade levan anos resistindo á
descobren o valor da peseta.
xentes como Antón Baamonsua desastrosa política cúltude) que este feito pode resultar · Pasou o tempo das barba~, - do
vaqueiro, hino galega ao ·final
positivo para o país se consera_I?_ A que ven pra~icar esa. esda manifestación, o progre foi
pecie· de esqurrohsr}1o cando
guimos carregá-lo dun certo
as personalidades culturais de
substituído polo "hortera", isto
chauvinismo, se conseguimos
é, po1o dependente dos négomaror ·talla desta cidadé son
despertar ao naso povo do seu
cios de roupa. Pondal morreu.
postas na porta do a~untamen
secular ancoramento no autoOs celtas non existen. _Hai que
to pala policía municipal?
ódio. A "movida" ten resultado
criar novos espazos -míticos tal
ser, sen embargo, o produto
E todo por unha pese!as e
e como fixerari as· xeracións de
unha foto no xornal?
máis elaborado do auto-ódio
Murgu1a e Otero. Entón aparePenso que ~stas persoas fide todos os tempos. A dase
can - logo sen dignidade para
cen os novas bardos. Manuel
obreira nunca foi tanto o obMaria Román escreve o novo
artellar nengunha denúncia
xecto de divertimento como
hino nacional: Galicia, gran cacontra a esquerda.
desde que Antón Reixa lle dixo
ra/lo de sal. O P.S.O.E. ri. Sen
Ou ·eses xóvenes e radiantes
á sua . nena que era do sector
dúvida estamos asistindo a un
naval. E -enriba colleu
graactores do naso Centro Dramámagnífico renascer cultural,
tico Nacional que non saben
vou-no en disco. A reconvercomentan os _seus dirixentes,
dicer unh'a palavra en galega
sión naval· foi desde entón
mentres Soto lles dá de beber
fóra do texto das obras que reunha coña ainda que nese moa uns cuantos centos de pasopresentan. Ou os pintores ... os
mento ninguén pensase que
tas. Xa non hai que ler. A momúsicos ...
poderíamos chegar escrever
dernidade exjxe queimar os -1iSon os novas mercaderes.
Madrid con V de Vigo nen muivros e facer vídeos e discos,
Descobriron o magnífico negó-·
to menos coa colaboración da
muitos discos. Hai que escrecio que resulta sepultar á vella
"independentista"
esquerda
v.er pero pouquiño, din-me os · deusa. As grandes doses de
da que Antón Reixa quer ser a
amigos reda.c tores dunha moprestíxio que o poder_outorga
voz pop.
desta revista de esqüerda, seaos dispostos ·a participar na
A esquerda "simplesmente
nón a xente cansa.
operación. E podo afirmar que
nacionalista" tamén xo~a a seNon cabe dúvida. Unha magson muitos máis do que pareducir. Desde as campanas ale· ce.
nífica orquestación propaQ9ngres e combativas do Bloque
dística. Como alguén dixo, '-hai
Cando un dia se faga un reNacionalista até as surpren. que viver con ilusión". A ilupaso da nasa história máis indentes colaboracións literárias
sión é o obxectivo do poder. O
mediata, penso que ha-verá
que aparecen en publicaciónscidadán . deve .e star ilusionado
que ter en canta unha série de
como Tintimán e La Naval. O
erras a corrixir, entre eles e
ou o que é o mesmo, o cidadán
perigo deste asunto é o medo
deve ser un iluso. E xa está.
fundamentalmente a incapacique se ten a perder o carro. PaPouco falta para o proceso de
dade do nacionalismo de esrece como se a xente non estiKafka.
querdas para atrair á mocidavese mui segura de estar a viA rebeldía, en tempos como
de, nomeadamente á mocidavar no seu tempo.
_
este, centra-se fundamentalde proletária e pequenoburHans Robert Jauss explicamente na loucura que é semguesa, que hoxe anda ao pairo
nos como cada época t1vo o
no mar desa ilusión que o popre ünha rebeldía detrotada.
seu conceito de modern idade.
der emite como a sua mensaxe
No país hai muitos loucos. Está
Para os románticos a modernia.
máis prezada.
de moda estar louco. "Eu s<;:m
dade era a ldade M,édia. Hoxe
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rope a, e os nosos gobernantes,
da n por feito que Galiza ten vocaci ón de produtora de madeira para pasta de papel. Non se
fala para nada dunha produción de madeiras nobres, e
cun ha masiva plantación de
eucal ipto, preténdese seguir
coa doma e castración de Galiza comezada en tempos dos
reís católicos.
Os pro-eucalipto, ligados por
outra banda aos intereses de
produción rápida de madeira,
ca ntan con ~ientíficos que tenta n amosar que os efeitos desta árbore non son tan graves e
perxudiciais como os pintan os
qu e
eles . despectivamente
chamnan "arrinca-eucaliptos",
non atopando nos seus estudos empobrecimento do entorno ecolóxico dos monocultivos
dest a árbore.
O eucalipto, que foi introduci do na nosa terra por frei Rosendo Salvado no século XIX,
é orixinário de Austrália, onde
ocu pa as tres cuartes partes
dos bosques, situación cara a
que moitos queren que vaia o
naso país.
Aq ui primeiro foi empregada
com o árbore de xardín, estatus
que nunca debeu abandona~
des pois seviu para desecar a
áuga nas terras lamacentas, e
na actualidade é cultivada profusa mente en máis de mil hectárea s para obtención de madeira debecida palas fábricas
de celulosa. Vémolo pala Galiza costeira, en alturas que non
ruba n dos cinco metros, facen do bosques, ou mellor dito cul t!vos, con piñeiros ou de euca li ptos só. Coas suas raiceiras
esta controvertida árbore anula
cáseque toda a vexetación ao
seu arredor, e os seus raigamos secundários rematan por
seca r e esquilmar a terra.
·
. Unhas cen espécies de eucali ptos diferentes foron introdüci dos na Galiza polo ICONA, e
estase a traballar, teimudamente, na consecudón de espécies adaptadas a aturar alturas superiores á mítica frontei-

ra dos quiñentos metros, para
abrir "novas posibilidades" á .
árbore-pasta en duas acepcións, pasta papel e cartos.

Comida para
hoxe e fame para mañá

E esta unha árbore que medra
moi axiña, dando boa produción a curto prazo, que é o que
parece interesar aos nosos tecnótratas, pero que esquilma e
mirra os solos, co que estes
producen cada vez menos.
As follas conteñen eucalipto!,
substáncia que ao cair no solo,
non deixa que as sementes
doutras plantas saian adiante.
Ademais ten certas substáncias
antesépticas que impeden a actividade biolóxica do chan.
Polo mesmo, nunha plantación
o número e variedade de especies animais e vexetais, tanto
no sotobosque, como nos insectos, miñocas, vermes e aves
entre outros, é moito máis reducido que na típica fraga galega. Todo isto debido en boa
parte a que é unha árbore que
zuga moita áuga, o que perxudica os habitats onde medra.
Segundo os traballos do botánico Bellot, as formacións desta árbore causan un empobrecimento case brutal no sotobosque formado por queirugas, toxos e fentos. Asi, se
unha destas asociación vexetais ten un promédio de vinteduas espécies, os inventários
das formacións de eucaliptos
levan só seis ou sete. Por outra
banda, segundo o estudoso
dos vertebrados Hiraldo, nas
plantacións de eucalipto,. se se
elimina o monte baixo, . causa
que as investigacións actuais
tentan de conquerir para evita'r
o perigo de lumes, leva consigo a desaparición case total
dos animais vertebrados que
vivían antes de facer a plantación.
·
O eucalipto como espécie pirofita que.é, ao igual que sucede coa mimosa, nun futuro a
non moi longo prazo pode chegar a ser unha praga, á que vai
ser difícil pór freo.
•

Plácido Lizanc~s, premiado nuri certame
xornalístico sobre urbanismo
Plácido Lizancos Mora, colabo13 anos oficialkmente protexirador habitual do naso periódido") e un terceiro en "El Ideal
co, foi o gañador do Concurso
Gallego" ("Desde os Aneares
d~ ~rtigos e Reportaxes Periocon desacougo"). O segundo
d1st1cos que éonvoca a Conseprémio, de 100.0QO pesetas foi
lleria de Ordenación do Territo- · para Miguel A. Rodríguez, por
rio ·con motivo do Dia Mundial
un fato de artigos baixo o rudo Urba'n ismo (8 de Novembro xeral de "Casco Histórico:
~ro). O prémio ten. unha cuanconservación versus rehabilita.tia económica de 150.000 peseci.ón". Ao concurso tíñanse pretas.
· senté,ldo 22 traballos e o xurado
.Os traballos premiados - pudestacou a boa calidade e a dibl1cáranse dous deles en A
versidade dos mesmos que
NOSA TERRA ("Desde os An- ' abarcaban todas as áreas porocares con desalento" e "Lugo:
postas nas bases do evento :

·e

e
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Quen manda non obedece,... "

"Supoño· que a Xunta se
hipermercado, pois o Axunequivocou", afirmaba, con
tamento non fixo caso á prirotundidade
característica,
me ira e, a inda, acatou . a seFrancisco Vázquez, · alcalde
gunda ·rosmando.
de A Coruña, ao receber por
Son dous exemplos caracparte da Xunta a orde de pa- , terísticos -e signifiGativos
ralización dos aparcadeiros
por ser duas corporacións
de Maria Pita. As obras seque se distinguen pala preguiron; non concebia que · a
poténcia frente aos adminisorde fose realidade.
tracios, que transmiten logá a
En Vigo, a A1,,1dién'cia tivo
todos os seus actos- de
que enviarlle ao concello
como as corporacións locais
duas . ordes requeríndolle ·a
"pasan moito de senténcias."
·paralizaci.ó.ILQq§. Qbras....q~í) -···· -~Q.ll~tj_t

señores dos seus quefaceres. ·
Eles, que non permiten que·
ninguén lles chiste, non es. tán dispostos _a acatar outra
vontade que non sexa a sua :
Neste <;Qmportamento os so- cialistas enlazan directamente coa prepoténcia fascista.
lso si, pobre daquel administrado que infrinxa as normas
emanadas desde o município.
•
A.E.
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Non hai amargor ª.
pesar das fortes críticas
que fai, "é moi duro
pero é así". "Realidade
Galega", Ramón
Piñeiro e o sentido
político da sua
elaboración do
galeguismo (o
"piñeirismo" tan
talado)~ · a ·frustración
dunha xeneración que
estaba convencida de
esta·r seguindo co labor
do Partido Galeguista,
o traballo de fondo
anticomunista xerado
~. · arredor da ·simbólica
mesa-camilla de
Xel _
m frez 15 ... Xosé
Luis Franco Grande
publicou o ano pasado
a prímeira entrega de
"Os Anos Escuras",
libro que alguns
coidaron que era un
·cántico a Ramón
Piñeiro "cando era

. . todo. o contrário: unha
·crítica feroz". Hai úns
meses ·a revista ."Follas
Secas" adiantaba un
anaco da segunda
entrega onde xa era
meridiana esa crítica
un enfoque no que '
quixo "fuxir das causas
personais, pero dando
unha visión real desde
dentro, dun periodo
sobre o que moitos se
negan a talar ou ·
evaden". Franco
Grand_e, especialmente
coñecido polo
diccionário do que é
a~tor e ten publicado
vários poemários,
teatro, ensaios. Hoxe,
adicado á sua profisión
de abogado, segue
intensamente na sua
preocupación pala
Galiza e pala verdade
histórica.

Al
Nº '.

"C

no
Pir
crí
qu

do
hi~

die
qu

tic

tac
ce
va
el E
qu

qu
nó
la >
ni<
zu
qu

ap
cié
El;
mi

Ce

tu
de

se
de
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a
ha p_ersoa que é compañeiro de
-Vostede entrega en "Os
xeración,. amigo persoal· pero
anos escuros-1" a memória dun
que . politicamente non ternos
periodo "escuro" _efectivamennada en .cornun. Penso que son
"O anticomunismo era
te da nosa conformación como
"Pineiro é a Qersoa
un ha ·persoa tolerante e moitas
nación, e dunha xeración fortecomo unha
menos · demócrata que
xentes daquela época que· premente traumatizada, fose ou
sumían de liberais non son
non consciente, pota guerra.
enfermedade"
eu coñeza"
nada tolerantes e xa que logo
Con que intención? Intervennada liberais. Calquer crítica
ción, memória, deixar constánder que pouco menos que exismos, non habia pósibilidade de
lles molesta, e eu o que querecia? ·
tian uns ficheiros onde estábaorganizar nada p_oliticaniente. . ria é que eles, frente a esas· crí-Clarificar. Dar luz - sobre - O único posíbel arredor da idea
mos todos. Que aquilo era
ticas que eu tag"O, saisen ·con
algo que via que a xenfo emba- ·
unha espécie de embrión de
nacionalista da Galiza era facer
outro
libro,
demostrando
que
rullaba e sobre o que se ocultacontinuación do Partido Galemanifestacións de tipo cultural
non
son
verdade,
e
non
o
tan.
ba a verdade. Mesmo moitos
guista e que por razóns políti e ainda estas eran moi difíceis.
O único que tan é calar a boca
que foron protagonistas dacas e policíacas do momento
Este é un país curioso, onde
ou
.retirarme
o
saúdo,
como
fiquela xeración, ao se referir ao
non se podia articular como
parece non lembrarse nada.
xeron alguns. Moitos nen sein.ício da preocupación nacio- . Moitas das persoas que estivepartido. Entre nós era unha ce·rquer
contestaron,
con
moi
pounalista galega entre a mocidateza a perténcia, perfectamente
ron nese proceso abstéñense
ca educación, cando lles enviei
de, dábanlle ·importánciq a dadeterminada, a un partido. Desde talar. O próprio Piñeiro ten
libro
dedicado.
o
tas que non P tiveron. Houoo
pois descobrimos que non hafeito alusións vagas -como
_..:,Vó~tede, e case todos os
un que chegou a dicer que o
bía nada e iso é o inconcebíbel
cando Freixanes o entrevistou
que
forfllaron parte daquela
nacionalismo moderno empepara min. ~on o entendo.
pafa "Unha dúcia de gale· xeración, din que tiñan a certezou nos anbs ·setenta co recital
gas"-.
-A coincidéncia entre vosteza de . seren continuadores do
de Raimon, algo demencial. _
Fíxen o libro coa intención de
des é que aquela era a política
Partido Galeguista, e que fo~
Outros co nascimento da UPG
fa lar" dese período e intentando unha . frustración .comprobar posíbel naqueles anos ...
e o PSG e esas son causas imocultar o meu protagonismó,
-Naque! momento, si. Hai
portantes pero totalmente dis- , moito oU pouco, no asunto.
que non p.~rtencian a nada en
que distinguir porque o fran concreto ...
. tintas. Xentes que participar9n
- -O prólogo é unha contraneses dm.1s feítos, por exemplo
-E un· dado que para min é · quismo foi unha cousa até os
posición na análise _política d_a60 e algo diferente daí en dianGarcía Bodaño, que traduciu ao
esencial. Nós tíñamos a p,lena
queles anos ...
te. Até o 59 foi algo monolítico
galega as cancións para o reciseguridade, porque era unha
e sen fisuras, implacábel. Non
tal de Raimon, eran persoas
-O ·que quixen con el foi
segurid~de que nos dera o própodíamos pensar en nada de
que estaban moitos anos antes
que non ·resultara unha introprio Piñ.eiro, de que nós eratipo
organizativo. Despois do
co grupo que tíñamos en Sanducióri de botafumeiro, que me
mos continuadores do Partido
60 as causas mudaron algo,
tiago. Se o .que se quer dicer é . . fixese unha crítica do libro.
Galeguista, considerábamonos
penso que quizá influídó pola
que politicamente aquilo · noso
· -Vostede, porén, fai unha . todos na Jiña do pensamento
emigración europea, a relativa
era nada, é verdade relativa-. análise sincrónica dos feitos,
de Castelao. Otero Pedrayo díabertura das fronteiras, o demente, porque non era nada · como se o xuício o estivese . xonos cincuenta veces: "se
senrolismo do Opus, e a próarticuládo como partido, pero
algo eu son é a ponte que coemitindo á ·par dos acontecipria evolución do mundo ...
cada vez estou ·máis certo de
munica a Castelao con vós". 'E
mentos ...
Actos como o recital de Rai. que estábamos facen'do polítiDon
Ramón
dicíanolo
sinceraInicialmente pe'nsara en facer
mon, ao que asistin, eran imca porque nos estábamos afirmente. Os que xa non me pareunha evolución cur~o por cur-..
pensábeis na época ·miña ;de
mando, dentro das escasísimas
sq. Despois fixen un libro que · ·cen sinceros eran outros como . estudante, que era un período
posibilidades que habia, como
Piñeir.
o
,
que
nos
daba
a
entendá unha visión real desde dende consolidación do poder de
unha xeración e iso éra unhá
tro, pero até o final en presenFranco. E é xusto dicer que o
novidade.
grande acerto de Piñeiro foi faHai rastos .d e todo iso-en ".La' te.
cer o que fixo naquel mo·menNoche", que dirixia Borobó: E
·-O primeiro libro deu a sento. Xogou c1.,i n posibilismo · moi
molestaba .en sectores reacciosación de que era un ~ántico a
"O ~ acerto de Piñeiro
pragm.ático, e ainda así houbo
nários a importáncia que nos . Piñeiro cando quer .ser unha
foi nlantexar aguela
problemas (o primeiro Grial foi
daba no xorn·a1 -o próprio Bo:
crítica moi dura. No segundo li-. +_;::.
fechado, p. ex.). · O que pasa é
robó di: "se irritaban hasta el
bro -polo adianto que c;oñeceQOI ítica naguel
paroxismo"...-..._ non había dú-· mos da revista "Follas Se"'.
t - - - - - - que ese esquema, que eu calificas;, _ xa esta <;rít_ica parece
momen O, ... Qero anos
co _no libro de xenial, non era
bida de ,q ue habia un ha preséntrasladábel aos 60 porque xa
cia cultural na Galiza e era im- . ser inequívoca.
deSQÓiS non era
eran outras as necesidades. No
pensábel articular . un partido
-Na Galiza á xente parece t
1 d 'b 1 ·
r~s a a e QOrg_u_e_ _
59 fomos Bodaño, Mancho Silpolítico, sería demencial. Cos · que lle molesta a crítica, e ·niso
va e eu a talar con Piñeiro plan_o lios de hoxe pó_d ese ver doupenso que din un exemplo
eran outras as
texando que habia que darlle á
tro xeito, pero desde dentr.o,· ~ pondo á frente do li.b m uri pró- . ,
·d d
"
' 'xente algo rdeoloxicamente _,.
coa experiéncia que nós tíñalogo terribelmente crítico dun- n€2C8SI a es
I

máis elaborado, e d ixo que si.
Un si que era unha maneira de
sacarnos de diante, penso ago ra, porque daquela pens,ei que
lle trasladáramos o problem a e
adquirira un compromiso mesmo para inentar imprenta r ese
traballo en América . Non se
fixo nunca , palas razóns que
fosen, que eu inda non coñ ezo.
-Piñeiro nunca tivo que dar
contas de nada a ninguén?
- Estou convencido que Pi ñeiro é a persoa m enos demócrata que eu coñezo. ~ como se
el mesmo levara á práti ca o
convencimehto que moit os ternos de que a democrá cia é un
camelo como calqu er outro .
Foi un loitador cont ra Franco,
tivo un Consello de 'Gu erra e
estivo na cadea - a outros fusi láronnos por menos . E penso
que todos estes señores eran
uns antifranquistas enormes,
terríbeis, viscerais, pero no n
eran realmente demóc ratas.
Véxoo na maneira de actua r de
todos eles, ben sexa García Sabell, Piñeiro ou outros, que de
demócratas non teñen absolu tamente nada e ademais teñen
unha falta de respeito· enorme
pola opinión dos demáis.
. -Poré.n, tiveron influénci~
na transición política na Gah·
za...
-Algunha si, pero puderon
ter moita máis. Nengun deles
se meteu en política. No caso
de Piñeiro el foi sempre un
home incapaz 'de renunci.a~ ás
suas tácticas da clandestin1dade e entón -coincidindo niso ·
ca~ Ferrín- el segue nas cercanias do poder, no Con~ello
da Cultura Galega'. influ1~do
aquí e alá, e a min 1so p~re~e
me non política senón ca.c1qu1smo, pura actividade clerical .no
piar sentido da palabra.
~
·
Hai unha eviCJéncia, documentábel para quen · vivir~n os
acontecimentos, das d1sc:r_epáncias a xente da .em_igrac1on .
e o exílio político americano c,o
interior, discrepáncias do pro- ~
prio Castelao ...
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Non coñezo eso en detalle. O
que si· vivin foron os tremendos líos entre os galeguistas
históri cos, ainda que eu prefiro
dicer vellos galeguistas, e · os
que estaban en América . A óptica de Piñeiro, penso que axeitada, era que non tiña senso facer causas alá, porque aquilo
vai desaparecer, e mellaré que
eles axuden ao que nós ternos
que facer aqui. Non ten sens.o
qu,e eles funden alá Citania senón que teñen que aJ:loiar a Galaxia. Participei nalgunha reunión, e só atoparon en Venezuela o caso de Sílvio Santiago
que foi quen máis se rendeu e
aportou grande parte da financiación do dicionário de Don
Eládio, e tamén en Bos Aires.
-Pero habia outro plantexamento político, que era o do
Consello de Galicia e a sua virtualidade como unha espécie
de goberno no exilio que servise de enlace nun momento de
democratización ...
-Non coñezo o problema a
fondo pero penso que hai razón niso. A eles parece como
se lles molestase que houbese
iso alá, pero aqui non se facia
nada que o substituíse. Teria
sido importante ter algo no exílio semellante aoque formaron
cataláns e bascas e non sei por
que iso non gastaba . E iso era
unha decisión de Piñeiro só,
que nunca tivo que dar cantas
a ninguén.

xeitalas porque xa son patri- ·
mónio da humanidade. E Piñeiro era antimarxista.
Aqui non seria lícito · dicer
"eles". A persoa que influe
ideoloxicamente en nós era Pi, ñeiro. El suxeríanos leituras e
se podían ser eran de crítica do
marxismo e do comunismo. As
suas charlas versaban moitas
veces sobre iso. Recomendábanos, por exei:npto, o s~gun
do Camus e ridiculizábaribs a
Sartre .. : tiña unha predilección
especial por aqueles escritores
que foran marxistas e deixaran
de selo. Nós tíñamos dezaoito
anos e non era fácil chegar a
eses libros.
-Vostedes tiñan algunha
conexión co grupo de opinión
máis de esquerdas dentro do
galeguismo?
-En nada. Sempre·me preo::
cupou por que non houbo vinculación cunha série de persoas que eu xulgo importantes.

Por exemplo Paz Andrade . Coñecino anos despois e sempré
foi un home cordial comigo ~ Eu
preguntara por el e a resposta
que me deu Piñeiro fo i que o
galeguismo de Paz Andrade
era "un galeguismo seu", que
estaba vencellado a outros intereses, como dicindo que era
un hom.e que estaba preocupado en facerser rico, sen dicirmo, como dicindo "non interesa", habilmente. Con Borobó,
que -fara socialista toda a vida
e tiña unha ·atitude positiva
cara todo o galega, tampouco
era especial a vinculación. Por
suposto nada con Filgueira que
fora alcalde de Pontevedra, nen
con Risco . Dos vellos, Cuevillas, Ferro Couselo, Xocas, Ote. ro, Gómez Román, Cabánillas.
-A xente máis netamente
Ege era xeito de funcionar
de esquerdas estaba no exílio,
del. É un home que se irrita coa
habia enlace con eles?
estruturas p_artidárias, o seu
discrepáncia, ainda que sexa
-Non, a relación con Amérierro foi ficar fóra-. El, con ese
benintencionada, crítica. El paca era máis bén através de
optimismo tan seu, dicia que
sou a crer en todo o que nós
Puente . Tiñan moita frente cara
"Tiñamos Qlena
-- - - - agora todo tiña que funcionar
dicíamos, de que era a figura,
algunhas persoas: Díaz Pardo e
normalmente, cada partido na
insubstituíbel, ... asumiuno toSeoane que estaban en Amériseguridade de ser
sua misión, ... e unha superestalmente.
ca, a nós presentáronolos
continuadores do
trutura por riba de ·todo, que
como comunistas, ou sexa di-A entrada de García Sabell
era el, claro. Aí foi onde xa lles
cindó "non interesan", "n on
é posterior?
P.artid_o Galéguista"
dixen que non porque non via
son o que nós somos", e xa
- Ben, el xa antes da guerra
naé:la clara esa operación. Se
digamos
Lourenzo
Varela,
non
tiña contactos con galeguistas,
eles tivesen intervido · masiva~
que era unha espécie de lobo
pero era algo cultural. A sua india. E a nós tratábannos como
ment~ naquel momento terian
feroz, de ogro; Báltar, que veu
corpo ración máis organizada
a nenes pequenos . cando xa tíxerado unha ·espécie de . PNV
-segundo eles- desde Amérifíxoa Piñeiro, como a de Celesñamos cuarenta anos ...
ou de CiU e deixaron .ese camca co plan de quedarse con Gatino 1-ernández de la Vega -Hai unha referéncia no li-·
po vacio.
laxia,
unha
cousa
un
pouco
que dicia que Piñeiro tiña ar de
bro, de aparente autocomiserara. Daquela xa englobaban
-En certas cúestións, como
"conspirador checos lovaco"-,
todo o de esquérda coa etique- . ración, cando di que sempre
a da normativa lingüística, foi
ou en certo senso Rof Carba fixo
o
que
lle
mandaran,
mesta de comunista.
onde se pudo ver. máis claro,
Jlo ... ese labor fíxoo moi ben.
mo un dicionário cando non
para quen non viveu directaIncorporar novas xentes que
-Entón impediuse unha ósera o seu en absoluto?
. mente aquel proceso político,
prestixiasen á cu ltura galega e
mose con todo o espectro do
-Vai por outro lado. Digo . o talante dese "poder na somrecoller a todos despois da
galeguismo?
·
que o fixen como un acto. de
bra" de Piñeiro . ...
desfeita do 36: Otero, Cuevi-Ma ntívose pero non con
servício, porque eu considerallas, Ferro Couselo, Xocas, ...
-A normativa foi un acorde
todos os galeguistas. Como xa
ba que estaba nun partido e faNon todo é negativo.
co ILG e penso que este foi .
dixen ...
cíao como disciplina, mesmo
máis sectário ainda que' PiñeiO García Sabell de hoxe e o
cando tiven que ser orientador
ro. Penso que a intransixéncia
Agora
si
que
se
mantiñan,
de antes non teñen nad a a ver,
de charlas era por unha obrigamaior está no Instituto da Líncos que entraban no ,círculo,
parecen duas persoas distintas.
ción moral da mesma índole, e
gua, en algo ademais que a
vínculos de amizade -por iso
Eu lémbroo vibrando ante moipasaba uns apuros tremendos
min paréceme absurdo. E un
el
escrebia
tantas
cartas.
Cos
tas causas e era capaz de facer
pola miña timidez.
problema moi difícil, pero en-.
anos as causas despois fóronunha barbaridade, era terribel-Oue valoraCión faria da intendo que habia posibilidades
se enriquecendo ~ o galeguismente temperamental -a nda tención
de Piñeiro naqueles
de · aproximación relativa 1 ao
mo
deixou
de
ser
únha
só
opba nos cuarenta anos. Pero ·a
anos?
portugués como paso a unha
ción.
tempo é destrutor e as persoas ·
-Partía do seguinte: ten.do ·ulterior, cal fose, situación, e
lanzadas, a unha determinada
-Cando nasce a ruptura?
sen forzar as cousas ~ Penso
en conta a situación de Galiza,
idade, convértense en reaccio-Poderian precisarse datas.
que a opción máis inte1ixente
na que nen s~ sabia que era iso
nárias. E un home que se está
Nós víamos que Galaxia non
teria sido · unha aproximación
de cultura ,,galega, nen o galecarregando o seu pasado e o
respostaba ás necesidades do
ao portugués aceitando o que
guismo, soubo ver o esta~:io
seu as.censo no poder é por
momento. Víamos qu~ había
é natural ao galego, e iso non
real e dirixiu o seu labor nun
unha _v1a non democrática, e eu
expectativas de tipo social e se . camiño de galeguiiación e fío tiveron nada presen~e.
supone que á - democrácia el - lle talabas diso revirábanse;
xoo moi ben entrando na Unidespréciaa. A sua actividade
púñalles enfermos ouvir falar
A conversa seguiu e fálanos
versidade através de nós. Era
está revelando iso.
de coleccións populares qu.e
de noves proxectos: .a apariun labor indispensábel · pero
. -A mensaxe de Piñeiro estapudesen chegar á xente. Checión imediata dun libro de poepara aquel momentC?.
ba impregnada de apoliticisgaron a ser tremendamente
mas, a elaboración ·dun volume
-Pero eles seguen actualmQ, de anticqmunismo?
imobilistas. N6s queríamos
que· titulará "Retratos . de vicimente influ'indo na política gaque houbese xente máis nova
ños meus", · "que me vai axu-0 do anticomunismo era
lega, nalguns eidos cando 111enos órgaos de direción de Gadar a elaborar a· segundff entreu~ha
enfermidade. Sempre
nos ...
laxia pero esas ·pro'postas fo ron
ga de "Os anos escures", nó
digo que non podo ser "anti"
un fracaso .total.
...:_Si, e iso é moi de .. Piñeiro,
q1,1.e _estou xa trabaliando e penca.lquer cousa que trate de exesa influéncia desde a sombra.
Hai quen pensé;! que iso que
so que rematarei antes dun
plicar o mundo. Non podo ser ·
.Pero ·non ·creo que ese sexa o
digo de que é preciso ter fillos,
antinewtoniano, por exemplo,
ano." Un periodo absurdamene -eiue a eles lles faltou esa di- · sistema e as cousas hai que facomo non podo ser antimarxiste escuro da nos¡:¡ . história re,
celas
doutra
maneira.
Para
min
mensión da vida, é brutal. Pero
ta, porque · ~ unha estupidez
cel\te empeza, felizmente, a se·r
o erro grpve foi que ·cando, en
cada vez penso que é máis imque non colle na cabeza. Pódevisíbel.
·
•
tempo de fn~nco, se. ernp~za
portante porque os tillos estan
se ou J10n .aceitar. determinadas
XAN
CA~BALLA
ron
a
organizar
unhas
certas
cous_as· 0u teorias pero ·non. recontinuamente póndoche ao

Homo~

s.ex~alidade

e sa'ntidade.
MANUEL FERNANDEZ BLANCO

O

Vaticano ven dicer que. é condenábel, non só a
prática, senón tamén a tendéncia homosexua l, calificada de "obxectivamente
desordenada".
Advírtennós de que cando "a activi_dade homosexu,al é tomada como boa" non debemos surprendernos de que
"aumenten os comportamentos irracionais e violentos'~.

Pero o que máis pode tacemos ·pensaré ·a alternativa proposta polas autorida. des eclesiáticas a os/as homosexuais crentes, a saber, que en base á sua "'liberdade" se "convertan do
maf" ev-itando a actividade
.sexual. Asi pasaria a ser
fünción d.os cregos "convencer (como se fose unha
cuestión de persuasión,,
poderíamos dicer) ao homosexual da beleza da castidade". Faise preciso comentar que, segundo o documento: titulado "Carta
aos bispos da . lgrexa Católica sobre a atención pastoral ás personas homosexuais", este posiciónamento "atopa apoios en seguros resultados das ciéncias
humanas".
Só podo expresar o meu
acorde. Xa que desde as
ciéncias , humal'.las podemos saber da existéncia de
mecanismos · defensivos
como son a negación e a
proxección. Que dicer de
que . as autoridades eclesiásticas fagan a mesma
prqposta para os homosexuais que a que fan para
eles: a castidade. Ante ese
esforzo por convencer ao
homosexual da beleza da
castidade poderíamos perguntar: de quen estades talando?
A atitude de certa igrexa
ante a homosexualidade
. pódese calificar de paranoica, cando nos din que
" se a actividade h'omosexual é tomada como boa
non debe su,rprendernos
que aumenten os compor- .
tamentos irracionais e violentos". P.ero sabemos que
nos delírios de persecución
a ameaza (ou a tentación)
é novamente proxectada.
Asi podaríamos ter unha
atitude de ódio, encobridora de amor. Ese ódio, pode
resultar convertido facilmente, palas páradoxas da
vida písiquica, nun "ódiamé" (en parte; certamente,
provocado pola tentativa,
tan inútil, de ordenar as relacións amo.r osas das xentes). Ternos asi ao ódio relacionado co delírio de persecución (a ameaza) que
representa a· tentación homosexual. Cousa nada extraña, por outra aparte, entre aqueles que escolleron
tratar certas cousas só entre homes.
•

.

•.
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como quen di

A medida
do tempo_
do novo
•
vicepresidente
da Xunta
MANUEL LUEIRO REY

O tempo en sí ·mesm·o
sin que nos metamos en
fonduras- coido que pode
considerarse como unha
abstracción
irreversibel, '
tendo en canta a fermosa
definición que o poeta fai
cando di aquelo de "o tempo nin volta nin tropeza
En termos populares, o
tempo é pozo sin fondo,
que non deixa de ser unha
observación ben atinada,
como son cáseque toda-las
sentencias do pobo.
Cando se . quer usar do
tempo como elemento que
borre antes de tempo· (e a
redundancia está feita a ·
man tenta) causas que non
convén lembrar, o xogo
non sé axusta ás medidas
normais que empregamos
co reló .diante dos ollos.
· A medida do tempo do
novo vícepresidente da ·
Xunta é moi peculiar. Vexamos: No xornal "La Voz
'de Galicia" de data 7-11-86,.
o novo vicepresidente da
Xunta di: "cuando alguna
gente anda hablando por '·'
ahí de si el franquismo no
sé qué o el franquísmo no
sé cuántos, todo eso me
suena un poco a Felipe //,
o Carlos V, o Don Pe/ayo".
A min non: a traxedia
brutal do ano trinta e seis
. (para min e moita xente
máis) sigue a estar presente, e quente, como as máis
vergoñentas páxinas da
nasa hestoria recente, tan
recente que quén esto.
subscribe foi protagonista
deses intres e sigue a -ser
protagonist~s dos días que
vivimos.
·
Matino -no'n sei si o farei con cordura- que do
tempo de Felipe 11, de Carlos V, ou de don P.elaio, estarán xa estarán xa . todqs
dando malvas, a non ser
que haxa afgún agachado
por aí e eu -medio atorda(pasa á páxina 2l)

somos coñeCidos
na Galiza inteira,
pala nos·a
especialización
·en libros
galegos
e portugueses·
República
- de El Salvador, 9
Tel. 56 58 12
SANTiAGO
Praza do Libro
. Tel 26 63 77
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A ESTRATEXIA DO NACIONALISMO

111. Frente por frente, ·o BNG
XOSE. MANUEL BEIRAS

F

rente por frente,· nefeito,
do leviathan, un frente
nacionalista galeflº·
Pasemos da tónica a dominante na gradación de sons
comp0ñentes da figura políti~o
mus1cal esposta coma motivo
temático elemental nos primeiros compases deste sarillo de
. matinacións. Pasemos, .xa que
logo, de termos situado ao nacionalismo galega (tónica) no
contexto espaciotemporal do
seu entorno político presente, a
cavilarmos eneal da fórmula
frentista . (dominante) que tántas interrogacións esperta e
suscita tánta ansiedade dentro
e fóra dela.
Digamos primeiro ·de todo
algo rio que no!" _se adoita reparar abando, e e 1sto: que o nacionalismo . gale[;JO históri_c,amente sempre t1vo · vocac1on
frentista e só a traveso desa fórmula política, ou inserido nela
-nos'. planos estratéxicos ou
táctico, segundo as ocasiónsacadou os seus logros e trunfos
políticos cualitativamente máis
relevantes prao pro_ceso histórico da nasa autodeterminación.
Eu sosteño que tiña vocación
frentista subxacente xa o primei.ro nacionalismo ineqUÍVOcamente tal que xurde na Galiza
contemporán, o , movemento
político acobillado nas ln:nandades da Fala dende 1916, e
é subconscientemente
que
frentista o tala,nte esteriormente" '.'populista'" co que coalla a
amalgama de miudas e fragmentarias orgaizacións políticas nacionalistas na constitución do Partido Galeguista no
trinta e un. Ao cabo só así se
comprende que un ha militancia
de preponderante talante e estracción "pequenoburguesa" como se teima sempre en _s uliñar ao calificala- se decantase
por unha opció-n frentista espresa e políticamente formalizada,
por vez primeira, no trinta e
seis, enxertándose entón no
Frente
Popular
republicán:
aquela operación, en principio
táctica, permitíulle acadar inciciencia nas masas e plebiscitar
o primeiro Estatuto 9alego cunha participación elertoral prósima ao cen por cento do censo
c.ase unánime resposta afirmativa á consulta. A subleva··ción fascista tronchou en frol o·.
decurso ~a esperiencia e non
podemos saber -só intuir econxeturar- en qué dimensión se
tería traducido o potencial desenrolo político e orgaizativo ulterior de aquil nacionalismo
que tiña como ca·rrelo orgaizativo a un PG declaradamente "intercrasista" -e non río senso
tartl.-Jfo das derettas moderadas
actuais.
· Afldado o tem.po, nun segundó intre histórico, na fase a_gónica do réxirñe fascista espanol,
rexurde o frentismo, esta vez
intramuros do propio hacionalismo galega coa creación, por
unha banda, do Consello de
Forzas Políticas (CFPG) como
táboa redonda de partidos galegos e nacionalistas e, doutro niyel concatenado, da Asamblea
Nacional-Popular (ANPG) coma
orgaización asamblearia de masas: riesa conxuntura, e con esa
fórmufa frentista en dous chanzos, o nacionalismo partidariamente orgaizado -eseñcialmente a UPG e o PSG- do.mina a iniciativa ideolóxica e mesmo política no país inda sen ter
a primacía na correlación de
forzas, fi~a posicións nunhas
Bases Constitucionais prá participación da n~ción ~alega nunha creba democ;:rát1ca, e peg~ .
un pincho descomunal e cualrtativ·a mente irreversíbel na im.. plantación duns sindicalismos
obreiro e · lal;>rego autótonos
que inda hoxe o singularizan
ventaxosamente
a respeito
doutros nacionalismos peninsuares máis sólidos e desenro-.
lados na dimensión política estrita.
·

e

ficamente por meio da emigraBaixo a códia da primeira deción". Reparade ben, ¿non é
sas opcións frentistas do nacioasombroso?. Unha definición
nalismo galefJO latexa, ao meu
tan precisa no contido, e cásever, a intuicion do caráiter subque mesmo no léxico, non
desenrolado e periférico da
a}Jroma por xeneración esponbase económica gale~a xa entanea nin fóra dun contexto intón, e máis a perceicion da peteleitual cando menos xeneraculiar estrutura de erases desa
cional.
sociedade. Mesmo tamén, anHoxe sabemos que no tempo
que de xeito máis difuso, a do
en qüe sobrevén a República só
caráiter colonial da inserción de
un 14% da poboacion galega
Galiza no Estado español · -o
era urbán, frente a un 86% ruremoto antecedente da coñeciral; que o .83% da poboación
da espresión de Antolin Faralactiva estaba ocupada na agrido, "Galicia colonia de la Corcultura e na pesca -ou sexa,
te", non .é un feito tan casual,
era labrega e mariñeira- mennin tan vougo en contido setres só un 7% .estaba na indusmántico, nin tan meramente
tria e un 10% nos servizos --e
anecdótico coma se adoita pennin toda ésa era obreira no prisar, e abonda contextual1zalo
meiro caso nin asalariada no
coa obra poética e prosística de
segundo. Inda no 1970 seguiría
Rosalía, a ensaística de Mura ser rural un 72% da poboag11ía e Vicetto, ou a ideolóxica
ción galega, e inda na actualide Brañas,- sí, de Brañas .
dade é labrega e mariñeira o
Quera dicer: as elites intelei42% da poboación activa, e non
tuais e políticas do nacionalisasalariada case dous tercios da
mo galega de pre-guerrá tiñan
ocupad.a total. Sobor dunha esxa conciencia -anque non tivetrutura ·social así, máis o correran producido a sua formalizalativo dégrau e modalidade de
· ción analítica e diagnósticaalienación de erase e de pobo
da índo1e atípica da economía e
combinada, na minúscula dia sociedade galegas a respeito
mensión da conciencia nacional
do modelo de formación social
· ao que se correspondía a modentro do espacio ideolóxico da
conciencia
social do país,
dalidade normal de orgaiza¿cómo montar partidos convencións· partidarias agramadas na
cionais crasistas de corte eurohistoria europea conterhporán,
peu (oucidental) que ademáis
ou sexa, os partidos cra.sistas
correlativos a estrutura social
fosen, de raíz, nacionalistas galegas?. Os nasos devanceiros
das formacións nas que nacera
non eran "imbéciles e escue- se desenvolvera orixinariaras": eran mesma mente a antímente o capitalismo -esencialtese de tal especimen dende
mente: burguesía, proletariado
Pondal. Eis por qué afirmo a
e campesiñado. lsto_ está subliminalmente na literatura da xe- . sua perceición da estrutura social deste pobo, a sua intuición
neración Nós, está obviamente
da sua inserción colonial, o seu
na obra plástico-satírica de Castelao. Está incl.usive, malgré fui,
axuste a esa realidade contexno Risco "dandysta" de "Nós,
tual, a sua vocación frentista
os inadaptados", e dende lago
cando menos subxacente. Eis
por qué elites nacionalistas
en "A coutada" e "O porco de
pé" -¡e é Riscoi Pro está máis
"pequenoburguesas"
apostaron polo. frente popular no trinconciso e esplícito en boa parte
do Programa. fundacional do
ta e seis. E trunfaron políticaPartido Galeguista, máis intermente nos meses de que dispuxeron: terían trunfado definitimitente en moitas páxinas de A
NOSA TERRA, e por suposto
vamente a meio prazo se non
máis patente e congruentemense tivera sublevado o exército
te plasmado no fío condutor oo
español coa morralla fascista
Sempre en .Galiza, qué dúbida
como intendencia. Por isa foi
ten ·-anque moitos inteleituais
tan desmesuradamente feroz a
galegas de. hoxe teimen en non ' represión, como testifica outrasaberen lélo. ~Cómo, se non,
volta o inda recente extra de
ANT.
Castelao, que ·nrn era economista nin tiña formación marxista,
Na segunda "erupción" de
podía ter escrito o qu.e eu refrentismo esplícito no n·aciona_pe~quei 9as páxinas desa, C?bra
1ismo galego estamos perante
ha1 xa decadas e estampe1 no
unhas coordenadas sensíbelfrontfspicio do primeiro libro . mente diferentes do fenómeno.
meu editado?: "Pode decirse Primeiro porque o qúe nos deescribía o Daniel- que Galiza é
vanceiros da xeira republicán
un país precapitalista, povoado
fara intuición ou perceición non
por traballadores que viven dun
formalizada analíticamente, no
mísero xornal que eles mesmos
nacionalismo dos anos setenta
sacan da terra ou do mar; sen
constituía xa unha avenza inda
industrias dabondo pra absorrecente pro rigurosa .e orixinal
ber o escedente de povoación
dos anos setenta constituía xa
labrega e mariñeira; cun paro · unha avenza inda recente pro
forzoso e cun déficit pecuniario
rigurosa e orixinal de análise e
constante que se resolven pacímatinación encol da base eco-

nómica, a estrutura social, a fenomenoloxía cultural e a superestrutura ideolóxica dunha Ga~
liza que se concluía en definir
como subdesenrolada, alienada
e colonizada. O marxismo penetrara na cultura e hábitos inteleituais das novas xeneracións de elites nacionalistas, o
mesmo que os avances da economía, a sociolingüística ou a
"ntropoloxía estrutural apricados ao estudo das formacións
periféricas do capitalismo, tanto "remotas" -é dicer, latinoamericáns, africáns ou asiáticas- coma "prósimas" -é dicer, europeas, cáseque sempre
coincidentes, por certo, e naturalmente, con nacións sen Estado. Pro ademáis, os decenios
subseguintes á 11ª Guerra Mundial rexistraran a maré histórica
da descolonización propiamente dita, ou sexa, das loitas de
emancipación nacional, e case
sempre tamén social cando menos tendencialmente, dos pobos espoliados do terceiro
mundo, único recinto precisamente no que, dende pasada a
imediata postguerra, se teñen
dado con ésito procesos revolucionarios novos de transición
ao socialismo.
lsto tuda, a combinación da
nova avenza teóricoideolóxica
propia coa exemplificación histórica que simultáneamente
fornecía o acontecer no planeta,
tiña que incidir necesariamente
na sensibilidade ética e política
e máis no raciocinio ideolóxico
das novas xeneracións nacionalistas. Sintomáticamente, o groso da xeneración ponte antre a
"republicán" e a de "os novas"
-"novas" nos cincuentas e sesentas- foi perfeitamente impermeábel a tudo isa e incapaz
de comprendelo sequer, xa non
só de compartilo: probábelmente por iso foilles máis doado treicionalo tuda e caíren na
esperpéntica decrepitude na
que vexetan dende entón os
que, diles, inda viven.
Mais a formulación frentista
do CFPG e a ANPG -subseguintemente verquida no binomio BN-PG + ANPG ao frustrarse a creba democrática no Estado, escachar o Consello, e entrar en proceso de desinte9ración ou hemorraxias sucesivas
o PSG -esa formulación non
era algo "fabricado" coma cóctel de "inventiva enxebre" máis
"FLN arxelino". Era un ha resposta, que se demostrou necesaria, á xenuina problemática
sociopolftica da Galiza de entón, da conxuntura de envellecemento e agonía lenta do réxime franquista -non tanto do
seu sustrato fascista- nun horizonte de grave indefinición do
desenlace previsíbel prao Estado, da presión do españolismo
artificialmente potenciado polas internacionais socialistas e
democristián -como fan hoxe
en Centroamérica, Chile ou Sudáfrica, e non puideron facer de
primeiras en Portugal porque
os cravos de Otelo e Vasco colléranos por salpresa- e m4i~
de case duas decadas de prat1ca política do nacionalismo reorganizado con seiva nova.
lsto último seméllase necesario suliñalo, poisque se adoita
silenciar ou minusvalorar esa
prática antecedente, co estereotipo do anta{:}onismo permanente · antre nucleo;:; grupuscu- lares e testimoniais, coma se na
Galiza de aquela esistira, fc?r~
do nacionalismo, algunha l?ratrca política alén o sindicalismo
comunista e o "Partido".
As novas orgaizacións nacionalistas clandestinas que xu~
den case simultáneamente ba1xo o franquismo a comenzos
dos sesenta ' (UPG e PSG), con
naceren en coordenadas ben d!ferentes con distintas paternidades é mesmo relativamente
distantes e destinadas a distanciárense máis cada volta, o certo é que co tempo converxen
con'stantemente dende. a se(pasa· á páxina 23)
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Perante as arbitrariedades da Federación de Automovilismo·

Intentos
para criar un campeonato
paraleló de montaña

O mundo automovilístico anda revolto. Intentan
derribar ao Presidente da Federación Española pola
sua arbitrariedade e porque non ven moi claro donde
van parar os cartos. O funcionamento, calificado· de
dictatorial, aféctalle de cheo á Galiza. Asi as ·cousas,
os principais pilotos de certos clubes tentan criar un
ca mpeonato paralelo de subida, proba onde as
inxustícias son máis manifestas.
A Subida Automvilística a
Cha ntada, que pretendia ser
pontuábel este ano para o
Campeonato de Europa da sua
especia lidade, non só non vai
lograr esta aspiración, senón
que, de momento, por mor
dun ha decisión da Federación
Española de Automovilismo,
perdeu a sua categoría de pontuábel para o campeonato estatal.

estrada
(Chantada -Monforte)
sabe que é mentira . Tamén se
.facian constar outras moitas
inexactitudes que se recollen
no recurso apresentado pola
Escudería Chantada.

Os xornais, as emisoras, os
v.oceiros hai semanas que
repinican campás anunciando un · Deportivo-Celta. A
consign,~ é: :_hai que darlle
ambiente'! . Os alicientes .
. búscanse.
Primeramente
era o emparexamento na
táboa; logo o "duelo", Vicente-Baltazar por ser o máximo goleiro, agora""o ".Deportivo ten que gañar", ainda que para darlle bombo -:se parta dunha situación
·contrária á de hai algunhas
semanas, pois agora o De. portivo "anda mal" e o Celta vai mellor. Bon qu'e máis
ten; o caso é encher un esMdio, sacar uns millóns
(que boa falta tan, dito de
.paso) ainda que sexa a costa de acentuar a rivalidade
Vigo-Coruña.
Porque esa é outra. A outra cara que ninguén, nen
nos meios _de comunicáclon, nen nos clubes, nen
nas estáncias oficiais, parece pararse a calibrar. Ou si?
O certo é que o enfrentamento Vigo-Coruña, Coru- ña-Vigo, estase a potenciar
máis .que nunca. Cada ano
vai a máis. Coa "movida"
ou coa "malta", co "oceánico" ou co "rock", co "festi-: .

V

--.----- -

val Celta" ou cos "irmanamentos" ... apreséntanse as
du~s cidades como ' dous
pólos do mesmo signo que
por iso se repelen. Mesmameríte na política talase do
"Norte e do Sul", con centros na Coruña e Vigo.
Habia un tempo en que a
rivalidade non ia máis alá
da
deportivo-futboleira.
Pero agora pasou á vida cotiá. Asi as causas o encontro do 23 próximo non .vai
facer máis ~ue botar leña
ao .l ume. Se pasa logo o
que, din, ninguén quer que
ppse; se hai altercados, al:::.
garadas, se se· encenden
uns
ódios
fomentados,
quen ten a culpa xa se sabe.
Que diferentes son os en contros Real Socieda.d-At~
hletic de Bilbao! Ali non hai
cri_spación nen rivalidade
máis alá da- puramente deportiva. Antes que nada son
bascas. Nen uñs nen outros ·
representan outra cousa.
Estes partidos, ademais,
son aproveitados para facer
pátria, · irmanamento entre
os euskalduns, en darlle un
contido nacional coa ikurriña no centro do campo incluída. Aq.ui....
··•
PUCHEIRO

"tentar por todos os meios que
sexan duas probas as pontúa beis"

Moción de censura
Hai presidentes que non se recatan en dicer publicamente .
que os males do automovilismo veñen dados en gran parte
pala x·estión do presidente Carlos Gracia. Asi, falan dos seus
problemas económicos vertidos sobre a Federación á que
utiliza no seu próprio beneficio .
Citan asi que ainda estexan
sen aprobar os presupostos
dos anos 85,86, e tamén os ·do

87.

.

Diante desta situación, 87
membros, dos 135 que ten a
Unhas actas feitas ao
Federación apresentaron unha
antoxo de presidente
acta notarial con moción de
censura que por máis que pasasen seis meses, ainda non
Non é de estrañar que as actas
A decisión parece deberse á
,
s urtiu efeito algun.
se adapten moi pouco á realiarb itrariedade reinante na FeCarlos Gracia, que accedeu
dade cando, segundo denúnderación, polo que a Escuderia
ao posto apoiado polos dous
cias do presidente da FederaChantada presentou recurso
ción Galega, lván Corral, o má- . grandes clubes do automovilismo que · existen no estado: o
contra a decisión. O caso de
ximo mandatário da española
Ch antada non é único, senda o
RACE e o RAC, ag-0ra non can"é quen realmente fai as actas
ta co apoio dos' seus anteriores ·
ma lestar e.ntre pilotos e clubes
ao seu gasto, presionando aos
mentores.
·
tan grande que, desde Cataluncomisários".
ya, onde o automovilismo goza
A reunión da xunta federatide máis forza, estase intentanPor outra banda os presiden- va que ia ter lugar odia J 5 nóri
foi tal, e o que existiron foron
do montar un campeonato de
tes das territoriais estár:i en
Montaña paralelo, sen dependiversos contactos e reunións
contra da forma de elaborar o
der da Federación. Por outra
entre os presidentes das terricalendário e conceder as cateba nda, os máis destacados pigorias, pois, ainda que segun- toriais para ver de descabalgar
lotos, con Juan Fernández,
ao actual · presidente.
do o Decreto Solana 6/42 fíxase
campeón de Europa várias veCorredores de clubes tamén
que serán as Federación~ Terrices e o máis veterano nestas
manteñen contactos polo seu
toriais e a Federación Españoprobas, á cabeza, xa tef.len
lado co . intento de . organizar
la, afirman que o que se fai
an unciado qué concorrerán ás
campeonatos paralelos, alguns
agora é prescindir de todos
p~obas "castigadas".
"elaborándoo o Presidente da. dos cales' xa están bastante
adlantados .e só á espera de co- ·
FEA, de forma totalmente ditaO · desceriso de categoria da
ñecer se Carlos Gracia abandotorial".
Su bida a Chantada, considera·na ou non.
da como unha das tres melloAsi, -Gal iza, que pode contar
Pero en todo isto.van ter bas- ·
, res do Estado· polos pilotos, pa.,.
con du.as probas desta modalitante que dicer as casas come'rrece que se · debe ao informe
dade pontúa~eis para o camciais patrocinadoras. Elas son
em itido polo cor:nisário mandapeonato estatal, terá só, e por
as. que., afinal, dítan as normas
do pota Federación ·o ano pasa'primeira vez, a Monfrei, mende comportamento de clubes, ·
do. Nel afirmábanse causas
tres que Chantada queda relepilotos · e federacións territotais comó que· non habia ladrai- . gada, á ·espera do recurso inriais.
•
ros gardando as beiras, cando
terposto e das xestións do preGlalqµ.er9 , ~µ.e '.J:l..asa,se por esa
PUCHEIRq
sident~ .dP. Galega, que afirr:nét .·
~-- ...

Enfre.ntamentos
lrmanamentos
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contos non enchen

Vidas· paralelas Dudu _~- l).adá

Macário Malleiras,
·tenista ocasiorial
queta enriba dunha mesa e _
bebendo un güisqui tras do
Mentres houbo crise, houbo
outro · conio quen lle xoga
esperanza. para _ Macário
un set a unha botella.
Malleiras, un dos mais des-Unha chamada urxente
tacados personaxes do neoda sede central -díxolle a
prog resismo
moderad~,
secretár.ia por teléfonó~ ·e
sector do Norte, grupo radiparece cousa importante.
calmente enfrentado á plaFaltoulle tempo a·Macário
taforma crítica continuista,
Malleiras para marcar aquel
sector renovado, ainda que
·número directo que sabia
os dous formaban parte do
tan ben. En menos do que
mesmo partido no poder.
cañta un galo estaba escoiNos últimos di as, ·con
tando a véi do seu amo:
aquel revoltallo de rumores,
-Por fin te topo, MalleiMacário Malleiras, que xa
ras. Ternos un cargo para ti,
duas· veces estivera a pique
algo forte para alguen _con
de formar parte do gobertuas -condicións, a·gora pono, abrigaba moitas espederás demostrar o que varanzas de acadar, polo meles. Mira, dentro do partido
nos, un alto cargo dentro
andamos moi preocupados
do novo executivo. Catro
coa doma dos disidentes,
dias estivo sen sair apenas
en concreto trainos alpori-do despacho, agardando a . zados o grupo ese dos chaque soase o teléfono e chemados neoprogresistas mogase a boa nova. Pero non,
derados. Que che pareceria
todo eran recados cativos e
ser o asesor especial do gochamadas inoportunas. Por
berno para a integración do
fin o goberno foi dado a cocolectivo · das minorias disiñecer e compúñase precisadentes? Para que entendas
mente a base de relevantes
mellor, '. eche igualiño que o
figuras da odiada plataforde
Aoamár
Mohamedi
ma crítica, e o que máis
Dudu pero entr.e nós. Que
arrepio lle deu a Macário · contestas?
Malleiras foi ver como alCando Macário Malleiras
guns dos mel)1bros do novo
saiu da UVI, sete dias desexecutivo eran, como quen
pois de sofrer un infar:to de
di, tillos políticos seus que
miocárdio en plena cafeta-se lle foran malcriando.
ria do clube de ténis, o priXa tiña ben claro o noso
meiro que 6 médico lle dixo ·
peísonaxe que el ia ser o -úlfoi que se abstivese de pratimo mono á hora de pillar
ticar deportes.
' unha escomenda cando a
.:__Coidadiño co ténis, que
secretária sua chamouno ao
o corazón non perdoa semclube de tenis ónde el pasapre -insistiu o eminente
ba duas tardes por semana.
doutor que era tamén miliConvén dicer que Macátante do partido.
-ria Malleiras tíñalle auténtiPero Macário Malleiras,
ca xenreira ao ténis, pero o
- asesor de imaxe recomenfigura relevante do neoprogresismo moderado, sector
dárallo un dia como cousa
do Norte, non escoitaba,
boa, e bons cartas lle custanaquel intre pensaba S?ba ao noso personaxe ter
un asesor de imaxe. Por iso, · mente en· quen demos seria
a'inda que nunca . na · vida
o nomeado para o pasto de
asesor especial para intechegou a xogar nen un só
grar o sector que el, preciset, non era raro velo na casamente el, representaba
fetaria do clube de ténis
yestido de curto, cunha . . racomo nengun outro.
•

DUDA.- · A Comunidade de
Melilla (autóctona,
própria) converte-o
· no seu lider.
DADA.- Autonomea-se lider
·cultural e ideológico-_galeguista
. do
pavo galega.
DUDU.- O Poder pacta c.om
DUDU a nom aplica~om da Lei de Extrangeria; ao ver-se
enganado
di-lhes:
Adeus colonialistas.

X.X. PIÑEIRO COCHÓN

.

.

A ROSA !IBU

-- .

·DADA.-

Pacta com o poder a
. aplicacom da Lei .de
extrangeria a Gahza
' e ao seu povo, com
o - governo colonial
que tércie,· (UCD,
PSOE, ... ). Serve-os
diligentemente,- já
como vi-rei na colonia, já como presi·dente da incadémia
do in:-ipaís.
DUDU.- Está ao servi~o do
seu povo.

(1)

DADA.-

~~tá. élO servi~o dos

m1m1gos do seu
povo.
- DUDU.- Tem que ranhar na
bulsa para chegar
ao fím de més.
DADA.- Aí nom tem problemas.
(1) DADA.- Nome· muito usado no século XIX para inúteis-e
vendidos.
·
,
V.g. Marx chama-lhe DADA a
Luís Bonaparte, entre outros.

PLUTARCO

O tempo
11

libre" .das
,mulleres
,-

'

Un - se~pre ~olt? á mes.n:~ posición: _Ali metid<?,
rodeado do l1qu1do amniot1co, quentmo, na barriga da mai, en~ruñado para ocupar !1/enos e para
se protexer mais e mellar das agres1ons externas.
E tamén en situacións difíceis, para estar na cama
acomplexado/a, ou cando uns señores de marrón
vanlle zoscar a un.

Nun estudo realizado por
sociólogos nordeamericanos e soviéticos sobre o
tempo libre, dado a coñecer pala axéncia de prensa
soviética Novosti, relátase
o tempq que pasan os cidadáns dos dous países fren te á pantalla de tv. ou dedicados ao deporte. Na mesma información indícase
tamén que "as mulleres
gastan case o mesmo tempo nos quefaceres domésticos e no coidado dos nenas".
lndependentemente de
que gasten ou non o mes-·
mo tempo en realizar os
traballos caseiros idobre
xornada no caso das mulleres que traballan fara e
que na Unión Soviética deben ser a maioria), o surprendente do caso, ou quizá non tan surprendente, é
que se encadren estas actividades dentro dun estudo
sobre "tempo libre".
As mulleres parece que
son en todo o mundo cousa aparte. Para elas o "tempo libre" consiste nada
menos que en lavar pañai s
e fregar o piso, mentres os
señores ven a tele e fan deporte. Debe ser unha nova
conceición sociolóxica . •
M.V.

N'ON HAÍ PALABRA Mil~
piTA CA Qv~ GlV~DA PoR

DiCÍR •

. NOVIDADES
NARRATIVAfNOVELA
•

•

, ._. ,~,., \

1
1

·., - POLAROID,
:. ele Suso de toro

··<

'

-: - LOITA E MORTE,
-~
de M.-A. Laxe Freire
OS BRASILEIROS ·
de· Xoán-Manuel Casado
(FinaHsta Premio "Xerais" 1985)

~ -.

- ' - .....
,,..

.;

POESÍA

Colección XABARÍN

ECONOMÍA

DENUNCIA DO EQUILIBRIO,
de XeJa Arias ·

AMOR DE PERDICIÓN
de Camilo Castelo Branca

CAPITALISMO E
DESEMPREGO EN GALICIA,

(Trad. de Xela Arias;

introd. de J. Viale Moutinho)

AS ·AVENTURAS DE
DAVID BALFOUR-,
de A. L. Stevenson
- (Tra.d. de Vicent~ Araguas;
introd. de X. A. L. Dobao)
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Ursula Heinze levou o "Prémio Merlín"

Os "Domingos de Furabolos", ·
unha experiéncia teatral
de títeres ' e non só
.

O ID ''Prémio ·Xerais -de Novela''
para Xoán Bem.árdez Villar

Unha iniciativa saudábel

is-e

Reo

1r

Xoan Bemárdez Vilar e Ursula
Heinze foron os gañadores respectivos dos Prémios "Xerais de
Novela" e "Merlin" de narración
infantil, fallados o pasado sábado 15 de Novembro.
Bemárdez ten xa publicadas
outras duas novelas, "Un Home
de Vilameán" e "¡Ouveade, naves de Tarsish!", e amosa unha
particular preocupación pola investigación histórica e a sua correspondente recriación literária.
Bemárdez foi directivo da Asociación de Escritores en Língua
Galega, no seu primeiro perío-

1

·

do.
Unha intervención de Luís .
Cochón, membro do xurado,
ocasionou certa polémica durante a noite da entrega do prémio
cando, non sen empregar unha
perífrase, indicou que a novela
premiada era de grand~ calidade
e seria, das presentadas "a menos má" . Hai que lembrar neste
senso que, nesta terceira edición, o Prémio Xerais de Novela
--0 de mellor dotación económica entre os certámes literários
galegos- incluía nas suas bases
a imposibilidade de ser declara-

do deserto.
O Prémio "Merlin", sobre o
que as intervencións de .M éndez
Ferrín anunciando as diferentes
votacións,.. conseguiron a aten- ·
ción dos pres~nte& nesta sua pri-.
rñeira edición, foi concedido a
Ursula Heinze, e recollido polo
seu esposo Ramón .Lorenzo. . O
· xurado do Ptémio Merlin reco- .
mendou á editorial a publicación
doutras duas narracións apresentadas pola sua importante calidade literária.
o
XAN CARBALLA
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"O nível da novela premiada
debe quedar ao critério do público''
A pergunta é obrigada, calé
o asunto da novela?
De enrólase no 1066, que é o
ano da aparición do "Halley"
con maior intensidade -tiña o
tamaño aproximado da lua
chea-, unha aparición case fantasmagórica que deixou á xente a ustada . Esta aparición relacionouse naquel tempo coa disputa
entre a Normandia e a Inglaterra
e o Duque normando Guillermo
"O conquistador" vaticinou o fin
do reino de Inglaterra. Arredor
<leste tema da inva ión da Inglaterra polos normandos as relacións entre a Galiza e a Normandia desenrólase a novela.
Continua pois coa novela de
asunto histórico?
Non é história-ficción, pois
un membro do xurado gostaba
de e tipo de novela tal e como
facia Cunqueiro. E tá feíta a
partir do dados reai . E novela
hi tórica nese en o o outro eu
denominaríao novela de época.
Volveu facer como en "¡Ouveade naves de Tarsish!", visitando os lugares onde se desenrola a trama?
Efectivamente. Fixen tre5 ou
catr viaxe pola Inglaterra percorrendo
lugare que logo
aen na obra e tiven na Bretaña na Normandia, percorrin o
Camiño de Santiago que e de crebe tamén.
A xeografia e a história son
para vostede dous manantios
de argumentos?
Ine gotábei . Sucede curio amente que na Penín ula Ibérica
non hai mercado para o libro
hi tórico e o xurado on contrário á novela histórica .
Para algun a novela ten que deenrolarse na Galiza e ser de
tema actual e é unha limitación
un pouco absurda.
Semella polas suas obras un

Po is é ·ese teatro tan particular
como estimado por grandes e
pequenos, con todas esas variantes técnicas e artísticas de monifates · de_guantes, marionetas de
fios ou variñas, sombrexado e-,
ainda, ·actores ema_scarados; cos
seus personaxes e situacións representando desde realidade·s
co_mo "como vida mesma" até.
. fantasía xurdidas da criatividade.
E non só espectáculo xa que
.logo tamén uncursiño de construción e representación de títeres para rapaces de 8 a 15 anos,
encontros de titiriteiros para tratar dos seus problemas e inquedanzas (profisionalidade, circuítos estábeis, ·relacións cos medios de comunicación, pedagoxia do títere cara á sociedade e
o ensino ... ) e, como remate,
unha exposÍCión sobre do mundo
do titiriteiro, con datas e local
ainda sen confirmar.
Todo isto, e un pouquecho
máis, acontece en Santiago ' meu ben querer- na Mostra
chamada "Domingo de Furabolos", articulada pola Asociación
de
Titiriteiros
Galegos
(A.TI.GA., por abreviar) e coa

Xoán Bernárdez Villar

particular interés en recriar
mitos antigos relacionados co
noso país. Que intención lle
move a isto?
Mitos e realidades. O mito
adorna máis pero prefiro a realidade, ainda que xogo coas duas
cousas. O principal é traer ao
pre ente moitos sucesos relacionados coa Galiza dos que non se
ten habitual coñecimento e que
é moi importante transmitir.
Fálase de que a novela ten o
mesmo título que outra de
Cunqueiro, pode haber algun
problema con isto?
Dunha novela de Cunqueiro
en ca tellano . Eu non o sabia,
dixéronmo a noite da entrega do
prémío. Poderíase mudar o título pero non teñen nada a ver en
canto ao tema, e non parece necesário. Hai obras -por exemplo o "Alcalde de Zalamea" ou
"Xúlio Ce ar" feitas por diferentes autores.
A noite do prémio un membro do xúri fuco unha intervención da que se deducia que,
para os encarregados de dirimir a obra gañadora, a sua seria non a mellar senón a menos
má ...

A.C. Alexandre Bóveda
O pasado 14 de Novembro nun
restaurante de A Coruña a A .C.
Alexandre Bóveda celebrou o.
seu décimo aniversário de vida.
Dez anos de conferéncias, recitais, películas, experiéncias
fotográficas e titiriteiros. Anos
de ilusión, dificuldades e apoios
conscientes por parte da imensa
maioria de intelectuais <leste
país .
·
Cunha visión ao pasado, cos
, pés no presente e unha man no
futuro. O desafio do compromiso coa cultura galega e coa dinamización para transformar o
ócio en produtividade colectiya,
leva o espírito da organización

;!.

de~

A conversa q:ue tiven con eles ·
fíxome concluir que a novela
histórica non lle gastaba a nengun. Ora, eles son os que teñen
que fallar segµndo o seu critério.
Pode que o ní vel fose baixo pero
iso xa é un xuício que lle corresponde ao público ,
Dous membros do xurado díxeronme que a novela podia ter
unha chea de defeitos peo que
ler 1íase dun tirón. Iso pode ser
interesante; cando menos. Non
debe seF tan má ...
Voltando ao de antes. A novela histórica proporciona en
todo o mundo cantidade de bestsellers. No noso ámbito hai un
novelista histórico de talla internacional, Alexandre Herculano,
que é praticamente descoñecido
no Esta~o español.
Apreséntase aos prémios p~r
algunha razón eri particular?
Se non sacas un prémio non
publicas. E moi' difícil. Podes
apresentar unha novela a unha
editorial e tarda cinco anos en
sair. . . e xa case nen desexas que
se edite. Ademais axudan a publicar e a facer surxir a xente
nova que doutra maneira non coñeceria ninguén.
o
X.C.

anos despois e ainda, por qué?

cara unha meta lonxana onde os
atrancos ·e pesadelos actuais sexan un récord esvaído que un
non gosta espertar. ·
A noite do 14 de Novembro a
Agrupación Cultural Alexandre
Bóveda daba a coñecer tarnén o ·
gañador do 1 Pi:émio de Ensaio
que leva o nome da dita entidade
e qu_e nesta prime~ra ocasión estaba dedicada ·aos estudo do patriota, escritor e político galego.
Reunido o xurado formado
por Ricardo Carba11o Calero,
Xosé Manuel Beüas Torrado,
Xosé Ramón Barreiro Femández, Francisco Pillado Mayor e
. Mª Pilar García Negro, decidí-

ron outorgar por unar:limidade o
prémio a Eduardo Gutierrez Fernández polo traballo "Alexandre
Bóveda en A NOSA TERRA" e
recomendar, de igual xeito, a
· publicación do ensaio titulado
"Alexandre Bóveda bandeira · da
nosa redenzón", de E . M. Ra- ·
bunhal Corgo.
Dez anos despois e ainda,
que? Porque a preséncia esperari'zadora desta agrupación na
cidade ten que ser máis _real e
próxima. Un brillo metálico golpexaba as galerías o 14 de Novembro.
·
o
LINO BRAXE

subvención da Dirección Xeral
de Cultura e do Património Histórico Artístico.
·
Participan cos seus espectáculos todos os grupos de
A. TI. G A.; eis a relación completa e outros dados de interés:
Novembro: Dia ·9, "ESPAGUETTI" "no clube S. Femando (local á beira da igrexa S .
Ferp.ando, no ensanche).
Dia 16, "Y.IRA VOLTA" no
Coléxio "La Salle de Abaixo" ás
12 h.
Dia 23, "DANTHEA" no
clube S . .Fernando ás 17 h.
Dia 30, "PAPA VENTOS"
no "La Salle" ás 12 h.
Decembro: Üia :7, "CACHIRULO" no "La· Salle" ás 12 h:
Día 8, "TANXARINA" no
Clube S. Femando ás 17 h.
Dia 14, · "SAPOCONCHO"
no "La Salle" ás 12 h.
Dia 20, "PASPA.LLAS" no
clube S. Femando ás 17 h.
Día 28, ."FABA NA OLA"
no Clube ás ·17 h.
XANEIRO: Dia 4, "TRECOLA" no Clube ás 17 h.
O "Domingo de Furabolos"
pretende ser unha experiénéia
piloto cara a constitución dun
futuro circuíto próprio ; diferente
do xa existente para outro tipo
de teatro, e a desenrolar en distintos lugares da Galiza, noutro
proxecto é a criación de Obradoiros de formación infantil, con
finalidade pedagóxica.
Na roda de imprensa de presentación da devandita Mostra,
os titiriteiros amosaron a sua teima en valorar as actividade.s da
A.TI.GA. e darlles unha ampla
proxección social, xa que Jogo
este xeito de teatro é "tan impottante como as demais expresións
teatrais. Voltarei a . Santiago,
non camiñando, para facervos
resumo e balanZo, se cadra." o
XICO PEÑA

1

tribuna

Os Cademos da Escola Dramática
Galega desídia e perigo (SOS)
A paradoxa, novamente, asoma
o seu riso irónico por riba dos
lenzois. xusto no momento máis
elevado e esperanzador no que
os Cademos da Eseola Dramática Galega (EDG) se atopán. O
desastre, o desencanto invadiron
este frutífero .proxecto de rnxurdimento e recuperación da nosa
memória teatral.
A única colección. periódica ·
do Estado. español que existe
está en perigo de desaparecer
<liante da· desídia das institucións. Pensar que -homes corno
Sastre ou Nieva foron publicados nos Cademo's, que estes · xa
superaron 70 nú~eros, que tan
só chegaron a sacar no seu ámbito revistas como Grial ou Nós
pono a un frente a unha reflexión imediata: as presidéncias
de ... fundacións para ... conseT
llos da ... as académias, conce. - llos· e mesmo intelectuais de a
pé, para qué serven? A conciencia é verdadeiramente unha caixa de surpresas . .
Os cademos da EDG levan
feito un labor importantísimo recuperando aos no·sos clásicos
teatrais, promocionando aos autore~ máis novos do noso p'a ís,
dándolles un lugar ónde iniciar
a su& viaxe como criadores, oferecendo en galeg~ obras de <;:he-

jov, . de Ghedtrode e moitas e
moitos outros máis. En.resumo,
voltando en realidade ao soño de
tantos, a normalización da nosa
cultura, do noso teatro.
Nestes momentos os Cademos
da EDG tópanse, por motivos
económicos, 'nun difícil trance,
de todos nós depende que sigan
sendo peza cénica, decorativa,
luminosa .e musical que dunne
na batuta do teatro que todos levamos no noso íntimo.
Mais os nomes e os homes
que agora son ~esponsábeis en
cargos oficiais de organismos
.aos que lles compete moi direct&mente a continuidade dos· Cadernos, deben ser recordados
para as páxinas· negras da nosa
história. De nada valerán despois protestas, nen pintadas, a
a~.séncia do instante precisa que _
_ocupantes das presidéncias de ...
fundacións p<rra.. . consellos
: da... ·académias, concellos e
mesmo alguns intelectuais de a
pé, den o paso arrebatado cara
adiante no _apoio consciente a
esta iniciativa. Se asi non for
que Deus llo demande, pois a
burramia máis absoluta e intolerante fanaria novarnente, con
acenos de porco, a nobre e forte
casa dos fil:los da tribo.
o
LINO BRAXE
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Castelao Protagonista no-cine gruego -do 1916
''Mis_s Ledya'' setenta anos despois
celente Tecitadora e modelo do
grande fotógrafo Joaquín Pintos ·
que conseguiu dela belísimas fotografías. Colaboran asimesmo
no reparto Marina Fonseca, Oa- ·
ra Sobrino, Víctor Mercadillo
Blanco Porto '--que xa desmos~
trara as suas dotes como actor
cando disfrazado de muller lera
o disci:irso fúnebre do famoso
loro pontevedrés Ravachol-,
Isidoro Millán, Fausto Otero e
un pastor protestante especial:
Alfonso Castelao.

XOSE ENRIQUE ACUÑA.

Hai poucas se_manas conseguiuse
recuperar para a nosa cultura
unha ·das escasas mostias do que
foi a arte cinematográfica na Galiza. Trátase do filme Miss Ledya, realizado en 1916 pola conxunción dun grupo de poñteve- ·
dreses entre os que se atopaba
Castelao . A fita conservábase no
Museu de Ponteveqra, · mais o
paso do tempo, as especiais condicións climáticas do país e o
própri.o material no que estaba
r~alizado o· filme, co,nvertian a
esta pioneira do cinema sornen. tes nunha caixa metálica que.
non se podia manipular por mor
dunha posible deflagración.

Utilizáronse para o rodaxe cenários _naturais da bisbarra pontevedresa como o Rio Lérez,
Monteporreiro, Portosanto, A
Caeira e con especial localización a Illa da Toxa e o seu monumental edificio central hoxe
desaparecido .

· Ante a inexisténcia dunha institución ou organismo na nosa
terra para a sua recuperación e
conservación, o Museu pontevedrés iniciou trámites ante a Filmoteca Nacional' para que esfa
f ixera o labor de restauración asi
como do seu arquivo posteri'or
no que estaría sempre a disposición da entid,ade cul~ral galega.
E.eali.zado un primeiro traballo
sobor· do celuloide, que está
aberto a unha posterior revisión,
montaxe ou incluso percura dunha banda sonora que axude á
proxección, as iniciais visións
do filme amósannos unha interesante producción que nalguns intres cbega a ter resolucións e tra~
tamentos moi acepta.beis .

Miss Ledya, que pasa por ser
a primeira obra ·do cinema galego que conta _cunha estrutura de
ficción, foi realizada no marco
dunha actividade social e benéfica que contou co apoio dun significado fato de pontevedreses,
entre os que se incluía o autor
do güión, Rafael López de
Haro.
López de Haro, notário de
orixe madrileña, que adquiriri_a
sona polo seu papel defensor no
lexendário crime de Salvaterra,
era tamén moi coñecido pol~s
suas noveliñas de marcado carácter eróticó ou cando menos
atrevido para aqueles a.nos que
se vivían. O mesmo Castelao
colaborou con el ilustrándolle algun dqs seus relatos. -ilustracións pouco coñecidas- e deseñándolle a capa dos seus libros..
Precisamente a partires dun déles, Los Nietos de Jos Celtas, rachou a amistade de ambos ao
considerar o rianxeiro que o tratamento que dos galegos se facia
na narración era despectivo e
. minorizador. Castelao chegou
até facer queirria pµblica da obra
de López de Haro, de quen por
. outra parte· deixou unha extraordinaria caricatura en cór.

...

Para a realización técnica e
fotográfica do filme contouse
cun home que xa levaba -anos a
impresionar películas·· e que en
certo mod.o puxera os cimentos
· para unha indústria do cinema.
Indústria que a sociedade galega
·daqueles tempos foi incapaz de
· . manter e desenvolver; sobre
todo pensando no enorme potencial que supoñia, población galega en América. O cineasta elexido non foi outro que José Gil
· que se iniciara no mundo da
imaxe a través da fotografía traballando en Ourens.e e Mondariz
antes de instalfiI ~n Vigo un dos
máis modernos e importantes
gabinetes fptográficos. Gil, homes especialísimo e dotado . dun
talento específico para adiantarse ás novidades técnicas -dise ·
que chegou a imaxinar a televi- sión- dirixe e fotografía de
Miss · Ledya cuvba grande dote
para resolver os problemas técnicos e de linguaxe que naquela

a

Nunha sesión preparada para
apoiar os recursos dunha denominada Junta de Protección de Ja
Infancia, na noite do 3 de Marzo
do 1916, no desaparecido Teátro
Principal de Pontevedra e trénae nunha función na que a proxección mi turouse con variadas
e diferente actuación que van
de de a representación de La
Fuerza Bruta, de Jacinto Benavente, a zarzuela Maruxa, até a
realización in situ de caricaturas
dos pre entes polo próprio Caste1ao. Como pequena referéncia
sociolóxica, apuntar que foi
unha premier pouco acce ible ao
grande público xa que o précios
ian de de a 35 pe eta do pro cénio á pe eta do xeneral. Ao
dia seguinte a prensa foi unánime en de tacar o éxito da función sinalando o pase de Miss
Ledya que en datas posteriores
circulou por distinto lugares da
Galiza entre eles Vigo , onde se
proxectou no entrañabel Salón
Pinacho.

Detención de ~uskin polo protestante (Castelao)

década eran comuns ao cinema.
-P ensamos que sería moi duvido- ·
. so. que c_o ñera as moi recentes
producións de Griffith- .lntole-·
ráncia (1916) e O Nacemento
dunha Nación ·(1915)- e que
estaban ainda por chegar os fil- mes dos grandes maestros soviéticos e europeus que .revoluciomü-on a cinematografía tanto
conceptualmente como estructuralmente . Porén a importáncia
da filmación de Gil ven dada
polo seu aproxirnamento ao primeiro plano e certo anceio de
xerar movimento. Tamén é. de
subliñar que o seu tratamento
que se estaba a
non inferior
facer no -resto do Estado, produccións certamente raquíticas.
E igualmente de salientar a
grande pósta en cena aproveitando os , cenários e espácios do
Gran Balneário da Toxa, ·co seu
esplendor modernista. Hai tamén unha r~a facilidade ·para
suplir o movemento da cámara
cunhas -hábiles circulacións dos
actores e figuración ·no plano.

e

ªº

Feta Ximénez de Sandoval

Na cópia pontevedresa de Miss
· · Ledya fican nalguns planos uns
intentos de uso da cór por médio
do· iluminado de fotograma. Non
ternos datos para poder xustificar a autoría do procedemento
que ben podería ser posterior ao
estreno.
Hai intres de Miss Le?ya nos

que chama a atención a actuación dos actores e máis dos figurantes que no caso dalgun dos
protagoni,Stas principais non é de
estranar. O papel máis significado e adoptado por Fefa Ximenez
de Sandoval, muller exquisita e
habitual das funcións teatrais e
os cadros cénicos benéficos, ex-

Pouco a pouco a 'memória sobre o filme foise perdendo. A
dispersión ou marte dos promotores e protagonista fai que durante case se enta ano non se
oupera da ua existéncia. Somentes o labor de con ervación
que fixo o Museu de Pontevedra
--outro dos amare de empre
de Ca telao-- alvouna para a
O
no a hi tória colectiva.

1916. Miss Ledya. Pequeno resume da época para un filme de amor e terrorismo
Mister Kazton é un
multimillonário yanquee que
viaJCa pala Galiza xunto coa sua
sobriña Miss Ledya. Ledya que ·
é unha excéntrica abúrrese de
cotio. Márgara e Carlos ámanse .
Carlos· nun dos seus paseos polo
Rio .Lérez, sorprende ao
anarquista Rusquin lendo unha
orde da organización á que
pertenece para que mate aos
Reís de Suávia. Carlos proponse
evitar atentado.
Márgara sinte ciumes e
persigue ao seu noivo que se
diriXe a A Toxa, onde se atopan
Miss Ledya, o seu tio e Rusquin.
Os Reís de Suávía chegal1
tamén a A Toxa. Acompañan a
· estos Miss Kátia, dama da Raiña
e o Segredá~Ó do Rei.
-Carlos olla que Miss Ledya e o
anarquista sosteñen ariimada ·
conversa, no preciso momento ·
no que cruzan pola sá os Reís de
·Suávia. Rusquin sigue a estos e
entón Carlos achégase a sobriña
de Kazton para explicarlle que!}. · .
é- o estrano personaJCP. con que
remata de falar.
Mentras a dama da Raiña
flirtea co millonáiio quen cree a
Miss Katia a verdadeira Raiña
de Suávia.
Ambos deciden fugarse en
automóvil. Rusquin pon un
obstáculo na estrada co fin de
consumar o atentado . O rapaz
de tsléfonos chega A Toxa en
bicicleta· e entrega ,un despacho

o

Coa pistola. Castelao: logo Blanco Porto. Feta Ximénez de Sandoval e Víctor Mercachillo

onde se avisa os Reís do perigo
que corren as suas vidas. O
rapaz di que ollara cómo un
· home poñia un arame de banda
a banda do camiño.
Faise pública a.fuga de Kátia e

Kazton e ·todos corren ·a evitar a
desgrácia. Márgara coñece un
atallo e chega a tempo de
salvalos. Un pastor protestante
' e C_arlos perseguen o anarquista
_e tentan matalo. Miss Ledya

impídeÓ. Os Reís de Suávia intres
despois perdoano. O monarca
convida ao pastor a que case a
Katia ·e Kazton. E Ledya e
Márgara que se creera:n rivais se
reconcilian. ,. Fin. Grandes

·1
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.[auclando a terr.a

Mª Luisa
Nache

O remo de · Sicilia
O Reino de Sicilia é un estraño
misterio, rodeado polo máxico
azul do Mare Nostrum. Misterio
que vai afondando en nós, según
pasa o tempo deica facerse lembranza case irreal pro duradeira.
Quen teña viaxado a terra siciliana queda marcado por ela de
por vida. A illa, navegante entre
Europa e Africa, é unha fermosura única. Pese a claridade do
Mediterráneo .e do Tirreno, os
nosos ollos de bárbaros galaicos,
agradecen esa luz escesiva -e má:
xica.
A illa ten unha paisaxe mui
variada. Cando nós a visitamos,
pola primaveira, era una nube de
verde, .entre azul e e meralda.
No vrau, según nos informaron,
é un ermo: desaparece a verdura
e a terra emella cinza e dá a
en ación dun de erto, ao que a
bri a mareira agarima. Só o opio da bri a mareira anima un
mµndo que emella morto.
A illa de Sicilia, como todo o
mundo abe, é unha nación en
e tado, que con erva enteira a
ua ingularidade. A pouco que
ún trate cun iciliano adevirte de
contado a sua antipatía polos italiano . Os me mos guías profeionai , ás duas palabras que fa.len, xa se refiren aos italianos
como a alguén con quen ele
nada teñen que ver. O idioma fa- •
lado en Sicilia, o iciliano, é
unha língoa moi viva en toda a
illa. Pe e a que e dice que ' o
icilianos on xente pechada
oítaria, fatali ta', a verdade é
que nós batirnos cunha xente faladora, simpática, espresiva e
enormemente comunicativa.
Da illa lembramos dun xeito
especial, a vi ita ao antuario de
Santa Ro alía patrona de Sicilia. E pantounos a imaxe da santa ve tida cunba lámina de ouro
e a chea de ofrendas que tiña na
sua urna: colare de brilantes ,
anelo de duro, prata e pratino ,
reloxo , cadea , pul eira . .. No
fondo do no o ollo trouguemos a imaxe do Pazo do Normando ou Catalán de Palerrno;
o fabul o mo aico e o clau tro da abadía de Monreale; o
templo grego de Agrixento e
mo aico romano
elin nte·
de Yila Ca ale en Piazza Armerina.
iracu a, nd naceu o
poeta Teócrit e chegou a máim a poe ía bu li a ou pa toril. En iracu a n n e p de deixar de contemplar a famo a Orella de Di ni io e a canteira , o
teatro grec -roman , a Fonte de
Aretu a, na que medra o papiro,
dabondo pbrca e abandonada. E
o templo da Yirx da Lágrima
moderno e funcional. No templo
da Yirxe da. Lágrima , devoción que e intentou impoñer en
Galicia no ano da po guerra,
ante o asombro de Xi ela e de
todos nó , o rector do antuario
tomou ao Felipe-Senén por un
crego que iba en peregrinación
ao frente dos seus feligre es.
Unha cidade preciosísima é
Taormina, n·a que é unha verdadeira delicia pasear demoradamernte e pasar horas e horas en
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Templo dos Dióscuros

doce vagancia, sentado na terraza dalgún café. Taormina é unha
dozura refinada e perfecta. O
que resulta espectacular é a subida ao Etna. En pouco tempo pása e da mornura das terras baixas a vario graus baixo cero.
Dende o Etna pódese contemplar
medio mundo. A cume nevada
do volcán, os ríos de lava petrificada que decoran á enorme
montaña deixando en nós unha
impresión insólita de asombro e
grandio idade.
Sicilia non ten que ver nada
~o resto de Italia. A nós semellouno que hai un grande fondo
grego en todo a illa e non l~tino.
A illa semellounos máis Grecia ·
que a me ma Grecia. Son tamén
mui notabeis os restos que dei- ·
xaron os lombardos. Os grandez
pazo as murallas de moita cidade parte das eirexas son obra
do cataláns. Na eirexas está
cfarí imo o gótico cataláfl mi turado co mo aico bizantino .
A guía e o guía falan da preencia catalana, que son dua
pre encía a diferenciar e encialmente . O que non é grego , lombardo ou catalán é e e barroco
italiano, que tanto nos lembra os
adorno da · tarta de merengue.
E decímolo en nengún ánimo
pexorativo. A todo e te elemento hai que engadir outro
elemento común a todo o Mediterráneo: o árabe. O elemento
árabe e tá mui vivó nos mercado ao aire libre, que lembran os
zoco africano . Mercados cheos
de luz, de animación, de vida,
reverquendo humanidade e que
compre con ervar. Desexamos,
de todo corazón, que non poidan
con ele os supermercados, tan
fríos, modernos, civilizados e
asépticos que as multinacionais
ianquis andan, en mala hora, sementando por toda a redondez
da terra. Ou polo menos nos lu-.
gares aos que poden chegar.

Que, polo noso mal, son moitos.
Na lembranza do ceo da nosa
boca, como prenda do noso paladar, traemos o sabor dos viños
sicilianos, dun xeito especial dos
Trapani e dos Marsala, dos que
o noso amigo_ Raul López Naia
é tan parcial. Tíñamos curiosidade por amistar con eses viños,
aos que imaxinábamos bravos e
apaixoados . Pro non: son unhos ·
viños ledós e amigos óos que se
pode confiar. Nós atopámoslle ·
un orde e unha racionalidade
que, posiblemente, lles ven dos
gregos . E teñen un.ha severidade
.cortés e franca deprendida, sen
dúbida, dos cataláns.
Outra cousa que nos chamou
poderosamente a atención é que .
-os sicilianos, como os galegas,
son muí pulpeiros. Alí tomen o
pulpo do mesmo xeito. que se
come en Galicia: cocido en auga
e logo de cortalo, gobernado con
sal e aceite. Ternos a impresión
de que os pulpos sicilianos son .
máis pequeoos que os nosos.
En Sicilia tivemos muito cuidado de non falar dos dous tópico que, polo mundo, andan espallados con respeito a esta terra: a Maffia e "O Gatopardo",
de Tomás de Lampedusa. Nunha
serán, coidamos que en Palermo, nun mercado da rua, presenciamos un incidente entre
dous vendedores. Comenzaron a
insultarse, berraban e braceaban
como si os levara o demo, ergueron unha especie de barricada coas caixas valeiras das· mercadurías, os compañeiros qu'e
estaban nos postos prósimos támén berraban e xesticulaban que
metía medo. Ao pouco tempo,
cando estaban en pleno tiberio,
chegaron por alí unhos gardas.
Non pasou nada de nada. De todos xeitos coidamos que este
gesto polo teatral na .vida de
acotío é máis propio de Nápoles
o
que de Sicilia .
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NAS MELLORES UBRARIAS

Nome artístico da soprano M"
Luísa Rodrí.guez Nache. Recebeu a sua formación voc-al na
Coruña- de Bibiana Pérez que
continuou en Madrid con Lorenzo Simonétti e coa sua aluna Ángeles Ottein. No mesmo Real
Conservatório de Madrid estudou piano e fuais harmóniO, rematando co Prémio Fin de Ca- .
rreira en Canto.
O seu debute cénico foi no
Teatro Rosalía Castro da Coruña
o 21a-IY-1945 no papel de·
. "Ajda" tendo como "Radamés"
a Hipólito Lázaro. Logo realizou
unha "toumée" polo aorde de
España con "Il Trovatore",
"Otello" "Tosca" e "La Boheme".
Logo vai continuar estudos en
Roma, con Acchille Consoli e
Riéardo Piccoci, e Milán, con
Leo Picciolli, Ginas Cinna, Genaro Barra e Eduardo Fornarini.
O debute italiano foi no Teatro
Bellini, en Catánia, nuff "Otello" xunto de Francesco Berstein
e cun cartel no que figuraban
Maria Callas, Fedora Barbieri e
Giuseppe Modesti. No Teatro de
La Fenice de Yenécia canta o
papel de "Alice" do "Falstaff'
1

de Verdi baix-o a batuta de Tullio
Serafin . Da actuación do 1OXII- 1953 na Scala existe ·.unha
grabación fonográfica no comér.cio internacional.
Tras dunha carreira intensa
que a leva aos mái.s importantes
· teatros de Europa e América, incluído o Metropolitan Opera
House de New York, ten de voltar' á Coruña por razóns da má
saúd~ da -sua nai. No 1963 decide retirarse da .ópera e pouco
despois se incorpora a docéncia
no Conservatário coruñés.
Pcrsuidora dunha técnica depuradísima e dunha incisiva intelixéncia analítica, seleceionou
papeis extraordinariamente com- ·
prometidos cénica e vocalmente,
sendo as suas duas grandes realizacións "Aida" e "Tosca"; ademais dos xa citados compre lembrar . a "Leonera" do "Trovatore", "Turandot", "Eisa de Bravante", "Mimi" de "La Bohéme", '~Amelia" de "Un hallo in
maschera", "Cio-Cio-San" de
"Madame· Butterfly", "Nedda" .
de "I Paggliacci" e "Violeta" de
La Traviata. Estreou "Lola la Piconera" de Conrado del -Campo
_ e no seu repertório destacaron as
óperas bascas como "Ama ya" de·
· Guridi e "Mendi Mendiyán" e
"La llama" de Usandizaga.
Tras da retirada dos palcos
mantivo o costume de facer un
recital anual que interpretaba na
Coruña e noutras localidades ,ga- legas~ neses recitais, xunto ás
grandes árias de ópera, interpretou "Mélodies" de Adalid, árias
de Baudot e Soutullo e cancións
de . Anta, Baldomir, Chané,
Gaos, Groba, Leos, Montes, Pi ñeiro e Vázquez Arias. - ·
Unlia das suas mostras de profisionalidade era o coñecimento '
exaustivo das· óperas interpretadas, tanto nos outros papeis vocais como o que sucedia no
foso . Sen dúbida esta -virtude
inabitual teria de ser agradecida
polos que actuarQn con ela como
os ·citados xa e Franco Corelli,.
Jean Morell, Gino Becchi, Franco Ghione, Ramón Yinay, Mario del Monaco e polos directo- .
res Franco Capuana ou Francesco Molinari-Pradelli.
Mª Luisá Nache é sen dúbida
a meirande figura da interpreta-:
ción que deu Galiza na post-guerra, . xunto da pianista Cristina
Bmno, e.resulta necesárío punto
de referéncia no estudo das escolas vocais na tradición coruñeo
sa.

os nomes dos lugares

Os -·mares
de dentro
e os mares
de fóra
O outro día defendíamos nesta
sección a opinión de que era
máis próprio, e máis de a-cordo
coa história, os costumes e o
sentir das nos as xentes, falar dos
mares galegos_e n9n das rias.
Deste xeito, serian os mares
de Vi30, de Muros ou de Arousa, os nosos mares interiores e
familiares, gardando para a
imensidade oceánica o nome de

Mar de Fóra.
Que ben o entende o poeta
Xosé M. Alvarez Cáccamo!,
cando ,no seu libro "Os documentos da sombra" escrebe:
Entraron a povoar . . Viñan do Mar
de
·
-Fóra os que levabán
ferramentas poliédrieas que abren fon tes
na seca. Eran os días ...

CESARVARELA 1

E segue escrebendo no poema
·
seguinte: ·
"A éidade naceu do seu Mar Interior .. . .'"
Portanto, as Illas Sia.s foron
chamadas, "a parróquia de San
Francisco de Fóra", e tamén o.
areal fisterrán que evoca Cesáreo Sánchez:
· ... Mar de Fóra
. vés do país
onde tal vez
· novembro é
unha mau aberta ...
Ainda moitos acidentes orográficos das nosas costas levan
o apelido "de Fóra", velai, senón: Laxes de Fófa, ou Cons de
· Fóra, -que entenderemos como
xa metidas no océano.
Paréceme que fuñciona en nós
o mesmo mecanismo psicolóxico que fixo que os latinos falasen do seu Mediterráneo como o
"Mar Interior" ou "Mare No'strum", reservando o nome de
Mar Exterior para designar· ª ex~
tensión mariña coa que se atopaban ao pasar o Fretum ·Ga'ditanum, hoxe estreito de ' Xibraltar.
E, se cadra, houb.o ser un xudeu pontevedrés quen desvendara o gran · se-gredo que gardaba
ese Mar de Fóra.
G
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Un estudo
sobre a·.
literatura
galega
portugu~s~
A literatura galega-portuguesa
--quer dicer, a nosa literatura
medieval- é unha grande .descoñecida .para o leitor médio ga- ·
lego, por non dicer a grande descoñecida. As causas· <leste descoñecimento son moitas, e non
seria a menor a cantidade de no. tas e explicacións que lles poñen
ás escolmas de poesía medieval,
pois tais notas e explicacións re-.
matan po.r non deixar ver o bos~
que: a poesia. Outra seria que en
Galiza poucas escolmas de poesía medieval viron luz, e outra, ·
non menor, -que non existia unha
introdución manexável á litera-

c.
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·nos fala desde as condicións históricas daqueles séculos .até o
próble'ma. da historiografía gale- ~
ga e galega-portuguesa, pasando .
-polo estudo dos refráns, do lei.'. .,..
xaprén, do paralelismo, da cantiga de amor, dé amigo, de escárnio, das relacións entre os
poetas galega-portugueses e os '
trobadores occitanos, dos temas
da·s cantig_as, da língua -usada,
da forma imóvil, etc. quer dicer,
de tod·a a literatura medieval
nasa, revisando_problemas, pondo acentos onde eré que son necesários, pontoalizando certos.
aspectos de tal teoría, rebatendose aqui; apoiando-se acolá, sintetizanpo · toc;ias· as ·teorías e entregando todas pólo que non lle ·
arrendo as horas de leitura ·e to. mada de notas, asi como o im:- ·
portante traballo de ·sintetización
que é o que nos · en'trega no remate, traballo .que se atreve a
guindar algunha teória que .ou- ·
tra: · a cantiga de · amigo estaría '.
· posta en ~oca de muller mercé ·á
heteromínia dos poetas (cita o
· casó de Pessoa -para reforzar a
sua tese). Parecen-me demasiados poetas heterónimos, non Si?
Mais con ,todo é un ha teoria na
que pode o nosó estudoso -afincar e esculcar para chegar,a conclusións que poden ser certas,
. pero eu son escéptico.
· O livro é ún livro dirixido

Fernando Pessoa

tura galego-portuguesa. E este
valeiro ven-no encher un livro
de· Xosé Ramón Pena Literatura
medieval galega ( 1) en dous tomos: A hist<jria e .Antoloxia.
A presente história da literatura medieval galega é o prim~iro
intento de abordar tal literatura
que se · fái entre nós. E pode-se
dicer, apesar das chatas que lle
podamos pór, que é un intento
-conseguido, que é unha obra feíta, ben e · con dignidade. E está
ben foita porque o naso autor
non deixa fóra ao papel nengun
problema; porque encara as dificuldades, os segredos da poesía
e da prosa medieval galega. Porque intenta historizar. un período
tan escuro da nosa literatura,
porque sintetiza polémicas, po·sturas e impósturas, porque mesmo---:. guinda algunha teoría
com·o se verá despois, enfin,
porque en catrocentos e pique
páxi'm~s Xosé Ramón Pena entrega un impertante volume. E
non porque sexa un vólume de
grandes achados, e non porque
non conteña teorías coas que
, .n on podemos estar de acordo,
senón porque se atreveu a pó-lo
nun só .volume, porque se atreveu mesmo coa pros.i:i, esa maldita, medieval, ,porque, enfin,
ousou roubar a pafavra a moitos
que no-la t~ñen secuestrada can. do se trata de falar de literaturaa
galego-portugue'sa (e compre
aclarar, galega-portuguesa é aliteratura na língua qw~ se fala no
· noroeste ibérico até o século
XV, logo se dividirá .en duas, de
momento de. forma irreversível:
a galega . e a portuguesa, poi~
que a ninguén se lle acorra,
como se lle ocorreu, dicer que
Pessoa é .un poeta galega-portugués, non, portugués .e só portugués, apesar naso, certo, pero a
verdade é unha).
O presente volume consta de
dezaseis capítulos nos que Pena

meir

mais que ao ·leitor do ,c9mun, a
estudantes e profesores, e · iso
nota-se cando WlllOS que o autor
empeza a facer taqtos por centos, lía-se coas carxas, as cansós, as cantigas de amigo, de.
amor etc., e remata por facer-se
(ou facer-nos) a picha un lio,
pois o texto volve-se ás vec_es farragoso ,, nada claro .e a ·exposición do autor toma-se escura,
fora como se entrásemos na xungla e necesitásemos a man de
Tarzán ou .Chita para salir dela
(ainda que eu, personalmente,
prefiro a Jane, Maureeff O'_ Sullivan mellar). E ese Tarzán é, ás
veces, Xosé RamonPéna, QUtras
c0mp~irá rozar, pero son as.-menos das veces, p-ois o texto é
francamente didáctico (demasiado), cun ton .profesora! que ven ·
lixai as mellares _páxinas e que
pode afastar a·a · leitor do comun
desta importante história, dese
terreno no ' q1.1,e ainda non se ent.rou demásiado na Galiza. A prirneira pedra (máis que a pedrá
diríamos que forte avanzada,
pois está solidamente construída) está posta"e este volume servirá para algo máis que quedar
ben · nunha tertúlia éando se nos
pergunte se sabem-os . algo dos
nosos segreis. O' livro de Pena é
un )ivro importante ainda que
non sexa · da clase de livros que
un prefire pois aind.a falta o
grande estudoso (?) que nos entregue un traballo da poética dos
segreis galega-portugueses des. de dentro da mesma poesia, esquecendo relativismos (erro no .
que cai o noso autor ªº querer
explicar o por que se escolle tal
ou cal forma poética: fala das
condicións
sócio-económicoculturais, cando non, estas condiciórts explican en que · mefo
nascen; non porque desa forma,
quer dicer, as condicións e<;:onomico-culturais non condicionan
a forma da poesia) e outros ma-

les:
· Ven lago o segundo volume
cos ·poemas e textos antoloxiza. ·dos cos seus comentários (deixeriios, por un ~omento, de banda
a estes, ·son técl}icos e non nos
interesan): Centremo-nos nos
poemas, leamo-los, e veremos
neles todo o que funda a poesia
ocidental' contemporánea: a· poesia como artesanato e como arte,
como ironia, como xogo (iso
que se esquece cada dia máis)
.como violéncia, como paixón,
como activ:idade autón.oma,
como forma de vida. Ei-la a
poesía qos nosos segreis, ei-Ja a
poesia contemporánea, pois fal~ndo cos nosos xogra.is, cos nosos segreis máis alá de todp co-:.
mentário de texto, teremos as
mesmas respostas que a· grande
r poesía contemporánea.
Interrogando á poesía dos nosos ·poetas
medi~vais, estarñús interrogando
á poesía contemporánea,.eis porque un teria amado outro tipo de
livro, pero Xosé Ramón Pena
elexeu outro cam.iño, o didáctico, o pr_ofesoral, ~ nós -vendo
o traballo que puxo no seu labor,
vendo o amor con que fixo o seu
livro e vendo que ch~gou a bon
porto- podemos máis que laiarnos. Outro ·vez será, e Pena pode
o
face-lo.(2)
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X.G.G.
Sorelo Blanco· Editor. Barcelona ,
1986 . PS .- Antes de rematar, duas
consideracións . a) Pena --como por
der:n~is os outros investigadores da
poes1a galgo-portuguesa- non di
palavra de por que non hai nengunha muller poeta (nos trobadores habia: a comtessa de Dia). b) haberá
algún profesor deses que non recomendará o livro ~porque non vai en
normativa oficial1 haberá ...
~)._E espere~os · que en próximas
ed1c1ons se cornxan a cantidade inusual de erras de imprensa e que desaparezan cerros verbos e adxectivos: poetar ; cotexazión, etc.

'Quéfai
o poder _
no teu leito ?'
J.-V. Marqués
en
, galego
A coñecida obra de Josep-Vicent
Marqués "Que hace el poder en
tu .cama", editada pola .fenecida
revista "El Viejo ·Topo" e esgotada, despois c,lun clamoroso éxito, hai xa vários anos ven de ser
vertida ao galego por Vitória
Ogando para Galiza Editora, coa
promoción da Asociación SócioPedagóxica Galega (AS-PG).
"Se cando facedes o ·amor falades galego, seria absurdo, torpísimo ter que ler sobre o sexo
·neutra língua'' indica o autor no
prólogo á .edición galega. "A
miña própria circunstáncia nacional ·permíteme ·entender bas. tante desde dentro este tipo de
causas. Na cidade de Valencia a
nos anos trinta os mozos e mozas catalán-falantes que se . vian
nos ·bailes trababan relacióh en
cástellano. Parecíalles máis
fino", afuma tamén J-Vicent
Marqués. .
·
O libro, cuxa dístribución vía. sé actualmente reducida "a ter
_que circular de man en man",

Josep Vicent Marqués

debe o seu éxito, segundo Manuel Fernández, membro da directiva da AS-PG, "a que fala de
sexualidade e a que recolle as
preocupacións e as perguntas en
torño á sexualidade. dun amplo
sector da povoación. -Ademais
consegue tratar estes temas dunha maneira áxil e lúdica, supondo a sua leitura algo gratificante
na medida en que ridiculiza, de
maneira non sádica, as nasas
misérias sexuais, condudíndonos a unha nova e divertida
identificación". Segundo M.
Femández, o libro quizá demostre tamén que o falar de sexo
· moi sesudamente pode ser ás ve:
ces outra maneira de culpabilizarse".
Ante a pergunta de que supón
tratar nun libro o tabu sexual,
normalmente reservado á vida
privada, o membro da AS-PG
afirmou que "é unha forma de
socializar os tabus, que, se ben
non é unha maneira de redimirse
deles, ~empre alí via".
A AS-PG ten pensado dar á
luz tamén proximamente outras
obras entre as que figura o libro
que recol1erá as ponéncias apre.sentadas nas I Xornadas para a
Educación Sexual; así como,
nunha colección diferente á de
"afectividade e sexualidade", á
que pertencen as obras citadas, ·
un manual de preescolar preparado por unha equipa de profesores coordenadas por Xúlio Rodríguez. Por último encóntrase
tamén· en preparación un estudo
sobre a Revolución Irmandiña
do cal é autor o historiador An~el_mo López Carreira..
o
M.V.

arte

Antón Patiño
nas galerias
de BarcelonaAntón Patiño, un dos valores
das ~ctuais artes· plásticas galegas, expón e ten exposto, está e
ten estaqo representado por duas

obras noutras tanta álas de exposición na cidade Condal.
Estivo na sempre po ta ao día
''Da u al Set", sita na rua Consell
de Cent. Tratábase dunha colectiva que baixo o título "La Vanguardia', reunia obras de xente
como Amat, Tápies Zush ou
Víctor Mira .
Está, na remozada "Sala
d'Exposición de L'Obra Cultural da Caixa de Barcelona" , ubicada na Praza de Sant Jaume
formando, xunto a un dobre cento longo de obras, o que ·é a
"Bienal de Pintura Xoven", que
a devandita entidade organiza e
que ten chegado a er unha auténtica plataforma de lanzamento do novo criadore que hoxe
andan por aí (García Sevilla
Broto, ... )

E Patiño 'tronchacorpo ",
verdugo inqui itorial u carnicero fru trad . O eu corpos fanados. Médula e o o eccionado Orgao · zapuxad
de sangu~-pintura.

E o Patiño de "Dau al Set" un
Patiño primeirizad , --0 "parruIo-Patiño" feo?- ; coloreiro e
ca e convencional e e quencemos por un momento a preséncia latente de gadañas, cimitarras e demais úteis capadores.
Ten, i o si, rotundidade na sua
execución e certa frescura pola
abundáncia de pigmento-matéria
(chorretóns e salpicadelas incluídas).
E 'O Patiño da Bienal un Patiño que evolue dentrn da Evolución. Tons apagados, matices
· sutís, máis colorista que coloreiro. Moito máis ·sensíbel.
ó significante segoe_ a _ser a
forma humana (corpo?), pero a
sección aceiro-carne é agora reducida case á mínima expresión.
A cor, bestialmente grisalla, o
resultado enormemente cativador. O todo, a matéria cortada e
rabuñada histericamente. O
' quid: De verdugo a filósofo, a
· sábio. Da paixón terrena, do fre~
nesi charcuteiro dos corpos, a
matanza da matéria mesma. Ao
crime de cada xesto.
Como interrogando ao ~cto
criador e acusándoo de asasmato. Matéria morta en mans e
pensamento; viva ~ v.ivificante
no lenzo.
D
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"Vídeo Trama''

Unha
iniciativa
saudábel
A situación cultural galega é paradóxica: dunha parte, efec;tivamente, malamente sabe o país
· defender o seu direito a existéncia e malamente é posíbel evitar
o temor á Moicárna - a ser os
últimos da étnia. E, a contrariis,
é hoxe o dia en que existen uns
mínimos meios de comunicación
de masas -insuficientes mais
exi tentes-, unha certa infraestrutura cultural --escasa certamente- e unha situación política -cuxo límite , é óbvio, son
claros- que poderian compor o
marco po íbel de de onde partir
para abordar a tarefa de construción da identidade e da cultura
nacionais.
Mai para facer e a po ibilidade efectiva on nece ária ,
evidentemente, iniciativas. E
iniciativa , ademai , que eviten
o narcisi mo: que cheguen a un
público exten o e non meramente aos xa previamente informado e concordes. Desde este
ponto de vista é recoñecibel o
intento que agora enceta a empre a, radicada na Coruña, de
cine-video -Tv Trama S.A.de criación dunha liña de video
que, dando con ta de diferentes
facetas do acontecer cultural galega pretende abarcar grande número de público atravé da sua
difusión por todo tipo de ínstitucións públicas e privadas (a
quen a empresa lle ofertará os
produtos do seu labor).
Xu tamente os dous primeiros
video da colección, coordenada
por X. Seoane, fan referéncia o
un á vida e obra desa grande e
polifacética personalidade que
fo i Luís Seoane e o outro á arquitectura contemporánea galega. O primeiro é eloxiábel no
eu conxunto. O egundo está
concebido cun interé informativo e didáctico que aca o é posíbel relacionar coa e tereotipada declaración do arquitecto
entrevistado . Non ob tante certo pequeno fallo na planificación do guión, que correu a carg d X.M. Ca a lla e F lipe
Peña, e na edi ión, po ue verdadeiro valore vi uai produto do
traball do cámara e, c mo era
de e perar é de de tacar a mú ica de M. Balboa.
A e te dou , naturalmente,
outr video eguiranlle . Terase a i, poi , un in trumento máis
para informar a xente xulgue
(próprio o me moque e traño :
ele erán di tribuído , a ime mo, no exterior) o valor do que
o no o paí dá e ten dado de i
no plano cultural -algo habitualmente tan ignorado. B seguro que esta inciativa é positiva
tanto en si mesma como en relación ao país. Por isa é ela saudábel.
o

o
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home que ven do Sul e volta a
Cantábria, a terra da sua orixe.
Apenas se canta . nada deste
home, do que viveu até voltar.
Non importa demasiado tampouco. Namórase ·ctunha muller se·parada e ao ver que non é correspondido como quereria, decide terminar.
Na história personaxes que se
cruzan, que se atopan. O campesiño que mata por amor, a psicóloga autosificiente que acredita
no amor. A . dificuldade para se
comunicar, para se entender,
para viver como un gostaria, de
case todas as personaxes, xunto
coa relación especial ente o protagonista e o nena (filio da mu11er amada) que é coma un eixo
que vai seguindo a história.
Momentos de estraña tenrura
(a visita da muller a ~n neno paciente seu, a separación) non
presentes até agora nun filme
desta directora con fama de
"dura".
Rodada íntegramente en Santander, entre o verde do país e o
azul do mar, posue unha beleza
digna de admirar, sub! iñada pala ben escollida música de Massaner. Que xunto co bon facer dos
actores, fan desta película "unha
pequena obra de arte" (pequena,
porque claro, só é cine).
Pilar Miró puxo, coido, moito
amor ne te seu último traballo e
nóta e. Algo raro no cine actualmente.
É mágoa para o cine que polo
de agora non poda facer máis
películas. (O seu recente nomeamento como Dire TV vaina alonxar, esperemos q~e sexa para
algo, se é posíbel facer unha TV
culta e divertida dunha vez).
Pero que volte, para ben do
cine, pronto.
o

_o ano 87. Ouvimos ao Sr. Orza,
ao Sr. Albor, ao presidente dos
empresários galaicos. Ouvimos
de resoluc;ons parlamentárias sobre a finanzac;om da Comunidade Autónoma com a vergonhenta abstenc;om dos vasselinas
(PSOE), e de súbito ternos a issa
agradável locutora, Teresa Castelo, que tem cara de nom ter
dito umha trola ná. sua vida, informando do acordo do "Canse- · ·
jo de Política Económica y Fiscal" com um estilo que mesmo
semelhav.a o disse panfleto centralista e oficialista chamado "El
País", até nos semelhava que
Galiza da noite para a manhá pasava a ter 14.800 milhóns mais.
- Ulo o respeito aos ouvi~tes a
informac;om da qüalidade? Ul~ a
capacidade crítica sobre o fazer
.e desfa~er do ejecutivo galaico?.
O que estava previsto que fosse
um "nom" ao acordo converteuse numha abstenc;om coincidentes com as de Cantábria e Baleares (C.A.s dos populares). C.A :
profundamente diferentes da galega, onde isso que .se deu em
chamar o "diferencial" no cobrimento dos servizos mínimos
está muito alonjado da nossa
C.A. com um nivel de riqueza~
desenvolvemento, e estrütura
que está anos por diante <leste
impaís asobalhado e sem orgulho. Já .ternos um novo ejecutivo
parlamento,
. que despreza
opiniom pública, submetido aos
"designios de Madrid" e a TVG
nom é capaz de dizer-nos nada,
de contar-nos as causas como
som. Já ternos ao Sr: Otero Díaz
falando-nos dos "flecos" igualinho que "El País". Por certo Sr.
Otero Díaz, vosté é doutor advogado, mas em economía comezou "Com a lntroduc;óm &
Economía Positiva" de R.P.
Lipsey e inda nom pasou de aí,
e nesse livro nom se fala nada
d?s fa_rnosos flecos, ou é que
-amda irnos ve-los a vosté e ao
govemo do Doutor Albor vestidos de "sevilhanas" isso si com
muitos flecos (duvido muÚo de
que lhes academ os 14 milhos
· para os flecos).

a

ªº

Pilar M!ró
Pemón e Elvira estam-no facendo francamente bém, isso si, Elvira <leve coidar um pouco mais
a fala, e nada mais, a seguir colheitando o éxito merecido. ·

Ficha: WERTHER. España 1986.
Directora: Pilar Miró. Guión; Pilar
Miró e Mario Camus. Intérpretes: Euebio Poncela, Mercedes Sampietro,
Feodor Atkins , Yicky Peña, Emílio
Gutiérrez Caba.

O Melhor entretém, o cal nom
está nada mal; cúrnprelhe, isso
si, a traca na data de ernisom
dada a forte competitividade- dis-~
se día. Algum día falaremos de
como é o país ao través dos seus
chistes, nom som os chistes nossos, senom os chistes sobre nos,
neles bule e deixa as suas pegadas, muitas vezes, a "cultura"
espanhola, a aculturiza~om e
asun~om de olhadas alheas.

MANUEL ESTRADA

televisión

Cousas
com sentido
e consentidas

Atalaia olha por onde hai
muito sentidinho nas causas que
se andan facendo de Ortega! ao
Minho, ides bém. Mas nom poderia repetir-se iste programa
nas manhás dos Domingos ou
Sábados?

Rapazes, um chisco aborrido
isse plató "vazio" cuns nenas e
apresentadora que nom som
avondo, pouco a pouco algo foie encarreirando mas cúmpre
algo mais de coidado para issa
importante audiencia, os miudos

De cámbio com muito entidinho hai que valorar o feíto com
Entre No para a sobre-mesa,
era algo que e tava pedindo hai
tempo, e a maiores volve com a
dura9om normal dumha hora.

ANTÓN BAAMONDE

•
eme

Werther
Tomando como referéncia a
obra de Goethe, Pilar Miró
amóstranos que no fondo o mundo non ten mudado tanto e hai
xente (os máis débeis? ... .os
máis valentes?) que ainda se suicidan por esa causa tan normal
e estraña á vez que se chama
"amor".
A perso_naxe da película é un
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e os novas, temém tenhem sentidinho crítico, sabem escolher o
que !hes gasta e o que nom. As
Séries que se· botam estárn bastante bem, especialmente a guerra de Tom Gratan.
Atila 200 l vai melhorando, e
os realizadores ganhando oficio,
falham as vezes os guions, e isse
- é um apartado que em geral haberia que coidar mais na casa.
Sem sentido e que se siga
mantendo Os Profisionais , papa1ruchada que é urn autentico insulto a audiencia, e mais tratan- .
do a Sesom Continua , como se
fai.
Os Tele-Jomais, tenhem sentido? Som independentes ou som
correia de. transmisom do podér
político? Foi bastante penosa a
informac;orn dada pola TVG, em
todo o proc,:eso da crise do govemo galega. Nom conquerimos
saber mui· bém de que ia a causa . As palavras soas nom chega,n
hai que dar-lhes sentidinho. Mas
ainda mais penoso é o que estamos a viver agora mesmo. Na
semana anterior a crise muito se
falou e escuitarnos dos. famosos
14 milhos de acrescimento para

Sentím vergonha alehia polo
feito e jeito de dar as novas., isso
é manipular, qúe manipular nom
é só ment-ir, senom dizer meias ·
verdades . .E os empresários, coitadinhos, calados. Lémbrome de
aquel emigrante que retoma, e
afuzinhando aquí e caciquendo-o
alá puxo umha padaria, disfrutou do "arde" silencioso e terrorífico que tam bom semelhava
ser para os investimentos, mas
agora a aldeia quedou sen gentes
e ele sem clientes.
Num dos programas ' de. Gálegos, um daqueles feítos por isse
incapaz; pagado de si mesmo,
que é J.A. Silva, que fora en
gn~nd·e parte esnaquizado como
seu estilo penoso e esfarelizador, feita a isse borne valioso
que é o reitor da Caixa Ourense,
o Sr. Posada, no que se falava
da construc;om do mercado, do espírito de mercado que ·cumpria·
na Galiza, que os investimentos
nom eram avondo por si sós. Fa..:
lava de algo com que os empresários galegas tropezam mas
nom ente.ndem; apoiam a governos incapazes e caciquís submetidos a controis alheos ao pa(s e
que rematarám como no caso da
aldeia por deijalos sem compradores. Som liberais utópicos que
desconhecem a · realidade que
· choca a cotío com as utopías,
eles que sé chamam pragmáticos. Se fossern cultos e nom só
ademirasem ao Reagan, ·senom
que conhecesem todo o proceso
de formac;om dos poderosos
USAs deseguro que saberiarn
das atinadas previsons disse
grande científico e poHtico que
foi _B enjarnim Franklin, e saberiam por que USA é o que é, e
eles somos "pailáns" que sóm.
Sres . dos Tele-Jomais, um
respete audiencia a Galiza. o

a
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O, até hai pouce>s dias..:' realizador da TVG Pedro Amalio Rodr~guez
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[ convo~atorla~
11 ASAMBLEA NACIONAL
. DE AA. CULTURAIS

o vindeiro

14 de Decembro no
Círculo Mercantil de Compostela e a partir das 10 horas, celebrará-se a 11 Asamblea Nacional
de Asociacións Culturais Galegas, convocada pola Comisi~n
Organizadora que ? este efe1to
se criou no transcurso do 1 Encontro de Entidades Culturais
Galegas celebrado na mencionada localidade o 13 de Xaneiro do 1985.
Con este acto, as asociacións
integrantes dE!lsta comisión, _intentan cumpnr co compromiso
adquirido no sentido de realizar
todas as xestións precisas para
organizar a iniciativa que nos
ocupa, reuni·ndo a todas aquelas entidades recriativas e cul-

·I !actos
turais, ateneos ou asociac1ons
que no que respeita ás posibilidades de articular unha ampla
Federación de Asociacións Culturais Galegas que servise para
organizar o noso mcivimento
asociativo, .dinamizá-lo, e que
fose instrumento para perfilar
solucións unitárias aos nosos ·
problemas' comuns.
A Comisión Organizadora
atenderá coa máxima disposición todas as suxeréncias, opinións ou críticas que consideredes para o aperfeicionamento
da organizacion deste acto, ·podendo-os atoJ>ar di_rectamente
no teléfono: (981) 27 78 26 de
9 a 12 horas, e por correo nos
enderezas: Eládio Rodríguez nº
15 - 15005 A Coruña. Pérez
Constanti nº 12-3º Compostela
e Norias nº 15 - 27001 Lugo. •

1.

CONFERENCIA:
OS SERVICIOS PÜBLICOS
EA PAZ

CEN MILLONS
PARA NICARAGUA

O dia 28 ás 8 do serán, no Hotel
México -de Vigo, conferéncia
sobre os servíc1os públicos e a
paz, dentro dos actos en conmemoración do Ano Interna.
cional da Paz.
Org!'Jnizan. o::; sindicatos _da
Func1on Publica da Gal1za
(SGTAP-INTG)
e
Portugal
(STFP-CXTP). Na conferéncia
intervirá o Dr. Mário Qavid Soares, membro da Comisión Re. xional do Porto para as come, moracións do ano Internacional
da Paz é Presidente do Sindicato de Profesores do Norde.
1

xeroglífico

\ publicicións
AAMEIXA
CACOFONICA
Coñecidos son os avatares das
revistas do comic en a Galiza.
Desta volta a "A Ameixa Cacofónica", publicación comiqueira subtitulada "o fanssine de
oxi-dente" e que ven de sacar
á rua o seu numero catro, surpréndenos
agrada bel mente
cun número, moito máis que
presentábel, interesante ~. bastante lograoo na concepc1on.
Se algun dos números imediatamente anteriores xa era
bastante aceitábel, o mérito
está entón en seguir saindo e
mellorar. Quizá teña o defeito
de saber a pouco, por aquilo da
inevitábel comparación con ou-

Nicaragua, a esperanza máis viva dos pobos
Centroamérica, debe sobrevivir.

AP_
O IA A SUA REVOLUCIÓN
tras revistas da banda deseñada doutros pontos do estado
máis potentes.
Os que teñades comics e
queirades colaborar ou escreber a "A Ameixa" ROdedes facelo ao Apartado 116 de Carballo. Agradecerán a vasa colaboración.

Comité de Solidaridade con América Latina
· Coordinadora Nacional de Organizaci6ns Pacifiitas
Quén o acompaña?

f

ver~as cruza~

\. ! libros

X.M. ALDEA
(Ven da páxina 14)
gunda mitade dos sesenta, é
dicer, cando tiñan aínda ben
pouquiños anos de edade.
Non esquezamos que aínda
decorre esa década dos sesenta cando se elabora o insólito e famoso "Manifesto
conxunto PSG-UPG", anque
se difundise máis tarde. Nese
documento, ademáis de plasmarse por vez primeira unha
análise da base económica
galega en termos xa explícitos de subdesenrolo e colonialismo, suscrébense conxuntamente palas duas or~ai
zacións postulados estratexicos carentes de senso se o

nacionalismo fose actuar dividido e a xeito de réplicas
fisterráns dos modelos socia ldemócrata e eurocomunista europ_eus (oucidentais)
da época. E dicer: aí está a
raiceira posibilitadora do ulterior nacemento do CFPG,
da ANPG, do Sindicato Obreiro Galega (o pioneiro SOG,
lago ING e hoxe INTG) e así
seg uido. Noutras verbas: do
frente de liberación social e
nacional de Galiza.
Outra causa é con qué distintos
prismas
enxergaba
cada continxente incorporado
daquela ao frente a metodolox1a do seu desenvolvemento e máis con qué diferentes
esquemas teóricos e ideolóxicos concebía cada ún o plantexamento orgaizativo específico e o proceso cara os obxectivos estratéxicos do na-

cionalismo. Seguramente nos
anos inmediatamente seguintes, gue hoxe xa son historia
tamen, se ache a resposta
riláis cabal aos interrogantes
que suscitaba -e que, polo
que vexo, segue a suscitar
inda hoxe a moitas voces instrumentais que sobrevoan,
nos ancos do auditorium, o
batifundio da política orquestada. O certo é que a formulación inicial, pasados cinco
densos anos, reprantexouse
e reconvirtíuse no que, nado
no outono do 1982, é hoxe, e
caído que seguirá a ser, o
BNG. Compre facer punto seguido hoxe eiquí e entrarmos
logo axiña nesta custión.
Pro denantes do "deica
logo" deixádeme decirvos
unha causa. Sabedes que eu
fun " pexego" en activo dende o sesenta e tres deica o setenta e sete. Quera confesarvos -coido que é a primeira
vez que o fago en público e
por escrito- que foi a miña
convicción do fracaso, ou o
esgotamento, daquela formulación partidaria e da sua estratexia política o que deu lugar a que non me reincorporase ao PSG cando volvín estar en condicións de loitar, e
participase en troques na xestación e nacemento do Bloque Nacionalista Galega no
oitenta e dous. Debatíuse daquela qué caste de frente
compría. Eu optei: frente pbr
frente, opto.use -optamospolo BNG.
•

HORIZONTAIS:
1.-Cobrir ou encherse de água algunha parte da terra facendo
lama. 2.-Monarcas. Calculará, xulgará, pensará . 3.-Rádio Nacional.
Deu coque estaba perdido . O alumínio. 4.-Dise do valeiro, sen
masa. Oeste xeito . Ponto cardinal. 5.-Pelo groso e duro dalguns
animais, plural. Entrante de mar
na terra . Cero. 6.-Arcaísmo, nada.
A parte baixa dunha montaña. 7.- .
Mil, para os romanos. Chámaselle asi á entrada do balón na porteria. Letra grega. 8.-Data na que
se empezan a contar os anos, As
vogais do "Romaní". Lista de mariñeiros. 9.-Matrícula de Logroño.
Roube. Dialectalismo lucense dun
pronome persoal. 10.-Substitue a
alguén nun determinado posta.
De moito précio. 11 .-Deixa sen
valor algo ·que antes o tiña. Saltos.

VERi:ICAIS
(Ven da páxina 14)

do- non chegara a entei~
rarme.
Nembargantes ·do que
estou rio certo é que hai
moito franquista nostálxico
que agarda e rincha os
dentes. Unha mostra ben
perta é o artigo que ven no
mismo xorn·a1 onde fai as
declaracións o novo vicepresidente da Xunta -páxina. 62- e que firma un
tal Alfonso Ussía, que di:
"los españoles empezamos
a estar hasta · el gorro de
Federico Lorca" '~La !orquitis agüda que padecemos"
- "Lorca es un gran poeta
y un mediocre autor de teatro ·". (¡que xa é dicir! ¡Xesús! ¡qué disparate!) "En el
cincuenta aniversaria de la
masacre sólo se enarb_ola,

de -

con habitual y consabido
sectarismo del poder, la
bandera de Lorca ".
O tal Ussía esquence que
· durante cuarenta anos non
houbo máis mortos que os
que cairan por "Deüs e por
España". _Os "outros", nin
siquera eran mortos, eran
"roxos", "fariseos", "anticristos", "foraxidos", "nemigos da pátria", "xente
de mal vivir".
Penso que xa é hora de'
que tratemos de ·remedialo mal o mellar que se poi. da, e non didndo causas
valeiras, pois a xente ten
memoria.
Se se fai desa maneira, é
como quen lle está soprando ao lume para que o
lume non se apague.
Sentidiño, por favor, que
. xa está ben.
•

1 .-Fallos. Páxaro dentirrostro do- ·
mesticábel, feminino: 2.- 0 Albo- .'
recer, o abrir o dia. Rillan cos
- dentes. 3.-Símbolo químico do
bismuto. Vencello de palla ou
Bímbio co cal atamos os monHos.
Matrícula galega. 4.-0 Estado capitalista por exceléncia. Perío.do
de tempo. Líquido amarelo e
amargo situado debaixo do fígado. 5.-Cincuenta para os romanos. Zafra de prateiros. Gaba, elóxia'. 6.-País de Asia. Arácnido. 7.Sacar á roupa . Organización lntern.acional do Traballo. Q . fósforo. 8.-Povo natal de Mancho Reboiras. , Ao revés, proxenitora.
Moeda na Europa comunitária.
9.-Batrácio. Gastar, agradar algun
comestíbel ou licor. Letras ~das
embarcacións arxentinas. 10.-Ave
Mariña. i:>ronóstico supersticioso.
11.-Peza de 111etal aburatadar ·que
se coloca nos vertedeiros para
que saia a água p-ero non os obxectos. Planta usada como condimento, plural.

TEMPESTA D'ARGENT, P..ºr
Lluís Alpera. Els Llibres d 1 Escor¡::ií, Poesía. nº 102. Edicions
62. Barcelona, 1986. 56 páx. Énirega peética dun autor que
fara un abandeirado da poesia
social : O presente libro, que vai
preG,edido duo prólogo .do crítico Alex Broch que tenta unha
aproximación ás etapas criativas do · poeta; dicíamos, o presente libro, que xa nada ten de
poesía social, aparte de estilizar
a Espriu (quer dicer conver]:~r a
poes1a en mero exerc1c10),
amostra can despistados andan
·
os poetas cataláns.
-SIS BRONZES GRISOS D'ALBA,
por Margalida Pons i Jaume. ,
Els llibres de l'Escorpí, Poesia,
nº 101. Edicions 62. Barcelona,
1986. 5.6 páx. .
O pr:esente foi o Primeiro Prémio Salvador Espriu 1986 para
poetas novas, novas na idade,
póis xa o título vai-nos introducir no que será .o libro: unha
poeticidade aposta, un uso desmesurado de certos adxectivos
e sintagmas, e unha cópia descarada dos mestres: Espriu, sobretodo, e Gabriel Ferrater, os
últimos poems do libro. A poesia catalana nova segue sen encontrar o seu camiño.
DIA A DIA AMANTE, por Antón io José Forte. Hiena Editora.
Lisboq, 1986. 14 páx. 300 escudos. Tres poemas de A.J. Fórte (que
en 55 anos escreveu só, con ·estes, 23) . que amasan unha das
aventuras poéticas portugue- ·
sas máis interesantes deste derradeiro cuarto de século. A beleza, o amor, a paixón, o ódio
cara toda forma de opresión,
aparecen nestes tres belos e
. harmoniosos poemas dotados
dun surprendente ritmo, pois
ao cabo tal vez a poesía só sexa
ritmo, quer dicer: imaxe do
mu nao.
ESTOU_ A ESCREVER-TE DE
UM PAIS DISTANTE, por Henri
Michaux. Hiena Editora. Lisboa,
_1986. 26 páx. 400 escudos.
Edición bilingüe dun pequ·e no
texto de Michaux; cunha beta
(e ás veces discutível) tradución de Aníbal Fernandes e
unha série de gravuras ae -Joaquim Bravo. Balo texto do poeta belga que recomendam9s a
todos os que aman a poes1a, e
recomendamo-lo mentres Gallimard non publica os inéditos.
que· promete para a tempada
sob o título de Affrontements,
pois este belo Michaux sabenos a poco.
_.
¿POR QUE YO?, por Donald E.
Westlake. Etiqueta Negra nº 1.
Ediciones Júcar. Gijón; 1986.
274 páx. 995 pta.
Unha nova .colección de novela
policial que cofneza moi ben,
cunha das últimas novelas do
máis -grande autor vivo da no-

vela pol.lcial americana. Outra
vez . Dorttnunder en acción,
unha grande novela, unha divertida novela, un hilarante
protagonista e unhas situacións máis hilarantes ainda. E
un sauda a unha colección que
nos ¡::iromete a Thiecre Jonquet
(ou Ramón Mercader, como
asina ás veces), a Marc Behm
-a novela que vai entregar, xenial !-, a Paco Ignacio Taibo e
o seu detective mexicano-basca -irlandés (Cosa fácil, ainda.
que nos prefiramos Dfas. de
Combate). Unha coleción que
ven · amasar que a novela policial é o xénero do século XX.
ORACIONES DE VALIMA &
SERMON DE NAVIDAD, por
Robert Louis Stevenson. Ed. Hi- ·
perión. Madrid, 1986. 62 páx.
400 pta.
. Traducido, prologado e anotado por Rodríguez Santerbás eis
unha . maravilla stevensionana.
Unhas oracións que son poesía
pura e un sermón cheo de humor e compaixón. Un Stevenson que non é menor porque o
escocés nunca o é, senón que,
simplesmente,. é pouco, e a
pouco sabe, por 1so compre,
lago, ir por máis, calquer. Ainda que se pode, asi, recomendar calquer dos dous que están
traducidos ao galega.
.

.

AFRONTEMENTS, . por Henri
Michaux.
Gallimard.
París,
1986. 284 páx. 120 Francos
Franceses.
Textos inéditos . de Michau.x, o
máis grande poeta belga do
presente sé.culo. Poemas, estudo sobre os ideogramas en
China, unha pequena obra de
teatro (a que lle dá título ao livro) e un grande texto que merece --el só- moitas páxinas
para comentá-lo: Une voie
pour l'insobordination; e os derradiros · versos do volume:
Prés de l'étrangere inerte deve- ·
nue secourable Ion vient chercher lá VIE.
CONTRE · LES
ANTl-TIERSMONDISTES et contre certains
tiers-m_pndistes, por Yves· Lacoste. Editions de La Découver·te. Paris, 1985. 144 páx. 65 FF.
O director da revista de xeogra- ·
fijl Hérodote, o autor de A xeografia, unhá arma para a guerra, Yves Lacoste emprende
neste livro unha desmitificacións da teorías morais (ou filisteas) sobre o terceiro mundo
para nos dar unha visión científica do problema de loita de
clases e non de países pobres
contra países ricos. A partir
qeste dado, pode-se discutir, e
se discute; se non é este o ponto de partida, toda teorización
sobre o terceiro mundo é filisteísmo ROr parte da esquerda e
puro cinismo por parte da direita.

. X.G.G.
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Pos~·materialis1110
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CLAUDIO LOPEZ GARRIDO
'

O hiper
MANUE,L iRIVAS

s tardes d'os ve~1r,es e dos
sábados ·na Com1ña son un
auténtico espectáculo comercial. Mareas humanas despráza nse do híperm ercado Cont inent,e
ao hipermercado .Alcampo e rematan a xornada nese refinado e
enorme ca ixón de xastre qt1e é El
Corte Inglés. No tráfeg,o uns e outros miránionos sojrprendidos e facémo nos a mesma p,ergu'nta de
asa"lariados en apl.!I ros:. De onde
saca os cartas a xente? Ou a xente
gasta máis do que ten, ou ten m áis
do que pare-c,e ou. o QIJ~ é máis
probab ell,, esti1
ra e esti1ra con lh abiill'idade de feiticei ro demostrando
que a condición natural do diliel rn
é a de líq uido elemento.

A

1

Xiogo d e 1:mécios á marxé, te1
ño
para min que a fascinación popular que despertan estes monstruos
mercantis dunha sociedade atmosférfoa e 1e conomicamelillte deprimida res¡ponde ao s~ustrato ruiral
das cidlad es galegas. E diicir, fenómeno tan aparentemente urbano,
enoontra a principal clientela, paradoxicamente.• en ámbitos de r1e. cente inooirporaición. O hi'permercado sllstitue, poi s, á fe ira.
Este último fin de semana eu
mes mo expenimenteí e,sta oorndidón lei1ra1 do hip1eir: no melll pe11corrido á procura ~ e pa'rna is irnfantis
de oferta puden saudar a unha dúcia de amigos que nop via desde
antes i;ta mili, a catro parentes perdidos rna m emória, ,a Ullíll antigo 11,igue e -ao tendeim da esquina,,
quen por certo ia m ercar larahxas
para logo venderm as a mi111 dous
pesos májs caras . Col:lsas da feira.

u

~
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Segundo as resenhas jornalísticas dum
curso recentemente celebrado sobre a
crise económica e o emprego, sociólogos e economistas europeus constatam
nos trabalhadores da CEE umha actitude crecente de r:naior valora~om do ocio
e da auto-realizacom no emprego desernpehado ass( corno um menor interese pola. renumeracom, até o ponto de
estarem diispostos a renunciar a parte
do seu salário a cámbio de rna is tempo
livre. Esta alteracom da tradicional escada de valores que se da en chamar Postmaterialísmo ainda nom é observável
no Reino Unido nem no Estado .EspanEstes resultados mostram que a deshol.
.
.
nortada intelectualidade europea no
Se o primeiro caso carece de explicasummumdo do etnocentrismo carece
com, o segundo deve-se, na opinióm
de outra referéncia que nom seja a sua
doutro eminente professor espanhol, á
própria .f raccom de classe, e que do iceelevada taxa de natalidade da pos-gueberg social nom · 1he interessa mais que
rra que provo..c,ou 111.1m excesivo número
o vértice que emerge. Só as élites e as
de- licenciados em paro. Esta curiosa invanguardas som significativas. O seu
terpretac;o~m ignora ás. categorías profiestudo, no fundo, basea-se no mesmo
sionais que nom passarom pota univerevolucionismo rudimentário que define
_sidade e que Europa fo i devastada pola
as reaccionárias teorias económicas de
11 Guerra Mundial.
Rostow. Assí um genera.! é fruto da evoO instrumenta'! matemático nunca colu~om do soldado, o alto executivo do
nige as aberrai;ons das hipóteses de
peóm, a metrópoli da colonia, como a
partida dum estudo. Buscar correlacons
volvoreta o e do verme após a sua fase
ao azar, sem conhece r a natureza e relade crisálida. Por conseguinte, nom hai
i;ons de dependéncra entre variaveis,
mais ideologia, problemas e inquietupode conduzie a achados tam surpreendes que os da classe dominante. Nom
. dentes como que a calv ície é conseobstante, a História parece demostrar
qüencia da comunióm .diária.
que é muito mais fáci l converter o prínA diferente elasticidade do gásto em
cipe azu l em rato.
_bens de luxo e de prime:i ra hecesidade
respeito da renda haii muito tempo que.
Seria de esperar que a audiéncia acol. s e conhece como .Lei de Engel. Nom hai
hera tam brillantes disserta~ons co
pois n ada novedoso em que os cidamesmo asombro que umha tribu de
dans de ing ressos altos demandem
pigmeos escoita umha conferéncia somais tempo l h1rn para d isfrutar dos jobre os proMemas que o servizo domésgos electrónicos da computadora pertico acarrea á nobreza británica; mais
soal sust1
i tuta do vellio trie m eléctrico ou
sospeito que parte da nossa intelligentir a um g'imn as.i o com "solarium".
sia s~iu decepcionada. A sua defensa da.
Cumpre lembrar que em _1980 a renda · integracom na CEE baixo o lemq "Gali.armal disponível por haóitante em · Aleza, a mais europea das nacionalidades
manha era de 11.552 dólares e a de Tanibérícas" perde consísténcia perante a
zania 261, que a esperanca média de
auséncia de valores pos-materiales nos
v ida era de 74 anos frente a 49 e que o
trabalhadores dos país.
número de habitantes p9r cama hospiEsperando que desterrem a persisténtalária era de 200 frente a 21.000 .
cia de calquer atavismo terceírom undisSem 1
i r tam lonje, parece duvidoso
ta n a nossa sociedade, e coa sá intenq1Je os 15 milhons de parados da CEE e
c;:om de devo!ver-lhes o optimismo, peros 6 mHhons de emigrantes dos paises
mito-me apresentar algumhas testeperjféricos, que traba 'l ham como exclamunhas recol hidas numha popular casa
vos paira dotar de 11etrete á casa petru de com idas que confirmam,, contra todo
iCial, poidam adoptar tall actitude.
pronóstico, que tamén neste cabo do
Um inquérito, irealizado· por encargo
mundo pen insu lar se albiscam os gerda Comissom da CEE, revela q1:1e tem
mes dumha sociedade pos-materialista.
·só 1 de cada 6 tirabal hadores aceitaría
Caso nº 1.
rnmha redrn;om do saláriio a cámbio de ·
, (Conversa entrie o transpo,r tistas na
mais t emp 0 livre, e 1q ue, melliltres em
mesa de em frente)
1977 o peroehitagem id os que 1esta líiam
"O que sob ra é onde t rabal.har. O que
dispostos a incrementar a sua r etribupassa é que a gente prefiere cobrar o
QOm por umha amplial(om da jornada
paro, tomar cubatas e dormir até as 11
laboral 1era do 51"%, em 1985 atin,g ia o
da manhá. Coa ca111tidade de monte q6e
61%.
1

1

hai sem produzir nada!".
Ao margem dos problemas ju ríd icos
económicos e políticos que bloquea m
transformayom dos montes, a conclusom é similar, rio fundo, á dos professores europeus.
Caso nº 2.
Conversa entre um capataz e os
peóns dumha brigada de obras públ icas
na mesa da direita).
Tras um grandieloqüente e inintelegível discurso moral, o capataz, dirigindose aos seus silenciosos e vorazes companheiros, proclama: "O trabalho realiza ao Home". Um dos peóns, vis ivHmente qeconcertado, ergue os olhos do
prato e insinua com certa tim idez: "A
mim, o trabalho fode-me".
lnqüestionavelmente, este peóm e
um post-materialista convencido.

á

Caso nº 3.
(Conversa entre mestres na mesa da
esquerda)
Professora recentemente incorpo rada
ao magistério após umha prolongada
excedencia como executiva cons orte le
com sorte) busca resposta nos seus famentos colegas á seguinte pergunta
que formufa em tono solemne: "Creedes que segue tendo validez na docencia o aserto de que se recolhe aquelo
que se sementa?" . Resignada, perante
a impossibilidade de interromper a en·
simismada deglu.i;om alimentária dos
seus companheiros, conclue: "Em todo
caso, conviredes conmigo en que ésta
segue a ser umha qüestom tralilscendente". Umha voz, ao fondo da mesa
pontualiza: "Os grelos estava m mui
bós".
Velaí outro exemplo de actitude posmaterialista que se nega a 'prolongar o
trabalho nas horas de sueto.
Poderia aportar outras testemunhas,
como a dum aferrador de Vilameám,
um capador de Goiriz e um zarralheiro
de Pocobravo, pero por redun dantes
som inecessárias. Nom hai motivo de
alarma. Se_guimos sendo europeos mais
europeus, e agora .no declive da "movida", adema is de pos-modernos, poso
materialistas.

•
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A literatura que veu do .f rio

CJ

q1.rn abourar as 01m llas dos críticos J·iterárii os. Pola contra fálase dos comunistas Chista Wolf e Heiner Muller
uen faga unha lista dos. vinta
para o Nobel de Literatura. Fritz Ramfüores escritores alemáns de
datz, que dírixe o suplemento de :lehorxe 'Verá q,ue dous. térdos vitras do sema11ário de direit.as Die Zeit,
1ven 1e 1traba'lla11 ina A.lemafla com1.11ni:s-ta. Uis'i mullar est.ai realli1da:de na língua cionsidera ·q1.1e ni1n.guéP1 pode negar
hoxe a influéncia dos a1.11tores comu~
e na cultura que oicupa o segundo lunístás sobre a decaída narra1tíva da
gar en p:roduejón e circulación de liAlemaña Ocidental. O cincuentenário
bros no mundo 1Cai?italístai eiche t1odo
um1 probllemia. O 'c ónsumo d e namrt,ido tamo.so r1/h1lil'O, que tantas ¡páxinas
va, ·pa1es1a 1e ·teatro dos allemans 1é tan
mereceu na p1r1ensa de por ,aq¡uí, foí
alto e e.siocente que non p·ermitfria a
coincidir coa aparición da óltima no·
negación da sua própria vangarda por
vela .do vermeU0 Volker Braiun, que
mojto que viva doutro lado do Elba.
ocupa .a go1r:a mesmo o prímeíro lugar
de vendas. ílO actí:vísíimo i0omé1icio li·
Asi eu de:;,de, a mort.é de Hen~1c111Í breíiro allem.á1111. Ta111to a1 Wolif ,c,omo
Bóll e a chea de mdabalfo que. apar- , Muller, GürJt,er de Bruyn, a femíni ts1
radícal llírntraud Morgener ou " poeta
tou da máquína de escre.:ber a. 1Gíjnter
Günt1er K1.mert son profe lonah; qLI1e
Giass, a f eíra de fra.ncoforte inon -te11
un 1eso111ito1 p a r:a l.Hi11 1111e~1~ato ~le 1gr11Jpo, JPart1íci¡p,an rria5 inst1tucíón,o do aeu
nen un ruin tambor de fo 1 11adelá a ,c::ii:r"" p-aís, nomeadamentie na activa AsoGIUS:J;A:YO lUCA DE 11EiNA.

P

od!3'ria ocorrer en CataJunya
o.u .eir;i lfaiaskadi que o sefiÍ10.r
vica!Jlrresi ijlente do gober:no
~utcrmómi.eo se m:anffestase ferv.en:te par:tirlário do Real Madrid e
~n:eon_didorl.al do seu dianteiro Butra911.:1eño?'

Q

1

Um señor !;IU6 no111 n.á _unha pal a:..
br..a .en gatego e cun fervor mese:tário tar. che9a a un do:s máis altos
o.ar@PS d¡;i1 -~s:lmi nistr:a.cíón :aiutonómiica.
1

Non seril que che.g:a
.Prectsame11Lt~ por iso?

'º' tal

1

1

1

lug.ar
-

,Ah, Gailiz:a., GaUza, 0.uGJ Vadis! •

1

1

1

1

c.v. MISO)

1

1

ciac1on de Escritores. de Leipzig que
preside o famoso Herman Kant, auto r
do clásico O Auditório.

d

Nengun xornalista pon diante des,_
tes autores cando viaxan polo mundo
ese tipo de preguntas modelo de desinformación que aqui se lle f_acían !J
Rafael Alberti no 198.1 sobre a 1mp0s1bíllídade de que no Leste agramase
u11ha críación literár.ia digna. Os poderosos ,e ditores da Alemaña O~ide~t~I
xar tíveron boa conta de ignorar top1-.
cos da guerra fria . Agora está de
moda talar dos dous ríos que confh.1 an nunha mesma literatura. A fron1,efra anovadora da criación literária
e-n alemá n ven do trio, q1.1e lle has facer, do cerne mesmo dese tirio de que
falaban Le C.arré e aquel Cinem~scope
dos refuxiados co que apr.er1d1!flos a
d1.1rmir nos cines de sesión contmua1.
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