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Fraga, que dimitiu da Presidéncia de AP,
deu a última rabada na Galiza coa implantación dun goberno autónomo tran-

sitório que desprécia as decisións parlamentárias e pacta con Madrid unha fi~
nanciación, que non só perxudica fonda- .
mente á Galiza, senón que hipoteca as
mínimas posibilidades de desenrolo _nos

pró~imos cinco anos. O PSOE, por unha
moedas, sacouse de enriba tres recursos
de inconstitucionalidade e espera que a
inevitábel descomposición de AP leve a
González Laxe á Xunta. -·
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ra~m¿i:,=:omallstica Ed~ora: Promocións CultuConullo de ~dminlstraclól): Presidente:Cesáreo
Sánchez ,lglés1as.- . Cons~leiro-Delegado:Ramón
Fe~nández. Secretán~:Xos~.>M. Dobarro Paz. Consell«:tros: .F,ernan~o Cu~arro, Fr!lncisco Carballo, lois
~~~~~~z, Francisco Tngo, Aunchu Pereira, Antón da

ción'. Porque, hai que dicilo, · nesa
se o diñeiro que nos correspondía
negociación non estaba só en xogo
aos galegos ---.-nove autonomias re-·
a própria a_u tonomia financeira, se- . ceben máis diñeiro que Galiza, que
nón a capacidade dun mínimo detamén ocupa os últimos lugares_en
senvolvimento galega. Todo isto foi
diñeiro por habitante- para garantomado á lixeira, por uns gobernan- . tir un apoio por parte do PSOE a
tes recén ct)egados, en· aras dunha
unha andadura que, cada vez máis,
pronta financiación e duns intereses
s~ aprese·nta como imposíbel.
.
pu(amente . persoais. Como enten- .
Perpetuaron
asi
unha
discriminader senón a retirada deses recursos,
ción histórica, unha marxinación (
contravíndo o mandato parc;1lam.enmanifesta -máis unha vez como no
tário, sen imutarse?
caso da "reconversión" da que até
As explicacións parecen estar perrecentes inquéritos aparecidos nos
to. O .actual . Gabinete nasceu con. · dan como os máis perxudicadosvocación transitória -acentuada
pero neste caso baixo as azas proainda máis logo da dimisión de Ma- • teétoras
da autonomía.
nuel ·Fraga- polo que non "tiveron
a ben" esperar o fallo dos recursos
Vemos asi 'como o comportamene, imersos nunha idéoloxia onde .as
to do Goberno central, con autono"obras" son "o único importante"·,
mia ou sen ela, segue senda o mesapresuráronse a conseguir _o maior . mo coa Galiza, sempre a gran perxudicada nuns repartos que, como
diñeiro posíbel agora s~n reparar
no dano feito para os cinco anos
recoñecia un ex alto cargo do Ministério de Economia e Facenda, se fan
.
vindeiros.
en base ao peso político das comuPolo demais, subxacente á prónidades.
pria noción de autonomía, otilizou-
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COLOQUIO ARTES_

XOAN M. CARREIRA
(A Coruña)

CARTA ABERTA
A EMILIO ROMERO
Menos· mal que, segundo el mesmo di, Emílio Romero é un periodista e. escritor militante das liberdades (véxase La Voz de Galicia do
30 de Outubro).
·
_ Grácias a el pudemos coñecer a
carta que o Bispo Vega, expulsado
de Nicarágua- por defender á Contra, entregou ao Papa en Roma.
Sabemos que vostede, Sr..Romero, non dará · c~édito ás nasas ver-
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Na "Axenda" do nº 303 · de A
NO.SA TERRA ven recensionando
o último número (70, de setembro) de "Coloquio/Artes", a inte-·
lixente revista que edita a Funda~áo Calouste Gulbenkian. O recensor esquece citar o único artigo dedito número de "Colóquio/
Artes" referido á Galiza: "Vida e
obra de Almeida Mota. Revisáo e
estado actual das investigagóes"
de Humberto D'Avila, artigo no
que a musicoloxia galega queda
en lugar J:>en grato.
Comprendo que a música ' e os
músicos da Galiza non sexan temas de tanto interés iio País
como a pintura china pero iso
non é razón para omitir a existéncia de traballos de in\festigación sobre ~tan marxinal tema
como é o autor dunha ópera
composta e estrenada en Mondoñedo en 1774. Doutra banda, A
NOSA TERRA sempre mantivo
interés polo capítulo musical. Ao
mellor o único que sucede é que
o recensor non leu a revista recensionada.
Xa posto a dar novas, direi· que
no "Encontro Nacional de Musicología" (Lisboa, Abril de 1987)
estou invitado a apresentar o
meu catálogo de_Ameida Mota,
cat~logo que reclama o profesor
D'Avila no seu artigo como imprescindíbel.
'_ ·
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CLAUDICACION DA -XUNTA
Pódese dicer que toda negociac1on
implica, loxicamente, cesión. · Pero
nünca uhha cesión pontual implica
o abandono duns princípios, un
· cámbio de filosofia. Tendo en conta
estes a.>~iomas podémos afirmar con
pleno convencimento que a Xunta ·
claudicou totalmente diante do Goberno Central no tema da financiación autonómica: pa.sou de apresentar un modelo de financiación
catalogado como ''inadmisíbel" ou
"tomadura de cabelo'', a ser aceitado e apresentado como un triunfo
negociador. Non importa que as mi- ·
gallas da venda fosen mínimas, nen
que para conseguir ese diñeiro adicional consentisen retirar tres recursos de inconstitucionalidade que terian cambiado . moitas cousas nos
presupostos autonómicos· e, nunca,
ido en detrimento ·das arcas gale. gas. En duas tardes foron capaces
de ·hipotecar os próximos cinco
anos, non só de .gobe! no autonómico, senón do desenrolo da· nosa na-

Al

Esta secdón está aberta a todas as informacións, opinións, ou críticas que desexe formular o leitor.
Non se publicarán aqueles textos ou frases que conteñan saidas de tono ou palabras insultantes.
.
Os asinantes deberan incluir o seu nome completo e
enderezo, ainda que -se así o fan constar:- serán publi. cadas unicamente as iniciais.
.
· A redacción resérvase o direito a resumir aquelas car.tas cuxo texto exc~da as 30 liñas ~ecanografiadas.

bas, pois vimos como dun pJumazo
Vimos os cristianos nas igrexas,
tirou pqr terra a decisión de non
en procesións, en festas relixiosasJ
apoiar á Contra tomada pala maioocupando postas de responsabilidade no F.S.L.N.,-...
ria dos países do Consello de ~e
guridade das Nacións Unidas ao
Vimos que non é certo que o
pronunciarse a favor do cumpriexército sandinista bombardee á
mento da sentencia do Tribunal de
cidadania indefensa. Non é certo
A Haia
·r espeito da non aproba·q ue queiran impar a sua ideoloxia,
ción da axuda norteamericana de
e tan non é certo, que en Nicarágua
100 millór:is de dólares para apoiar
_hai mais partidos políticos que o
á contrarrevolución nicaragüense.
F.S.L.N., e hainos á direita e á esClaro, ·EEUU veta esa decisión e xa . querda, ·e vense pintadas poi a rúa,
está dado un paso máis na procura
e teñen representación parlamende tentar destruir o país de Nicará- _ tária, e conviven perfectamente engua · que, segundo vemos, faille as
tre efes.
cóxegas ao Sr. Reagan.
Non é certo que haxa ódio e diviSr. Romero, nós estivemos en
-sión entre os nicaragüenses, o que
Nicarágua ao pouco de expulsar ao
si é certo é que dos case 3 millóns
·Sr. Vega e vimos e vivemos a explide mulleres e homes que ten o
cación que se deu para tomar esa
decisión. Díxoselles ·que el_
es ben . país, hai unha parte ínfima (pertenvian (como tamén vimos nós) que - centes a maiori.a á antiga guarda
somocista) que se empeña en volen Nicarág-ua hai liberdade relixiover a pór ao país coma í;lntes da
sa, que a maioria dos cristianos
Revolución. Fíxese se serán auténapoiaro-n ·e apoian á Revolución
ticos patriotas que grácias a eles
Sandinista, pero que dado o estado
non poden progresar, colaboran
de emerxéncia que teñen decretaqueimando escalas, bombardeando vense na obriga de expulsar ao
do· hospitais, desfacendo granxas. ·
Sr. Bispo Vega porque está sendo
Din os nicaragüenses, e está claríun traidor para a pátria, xa que,
simo, que se non fose pola Contra,
ocupando un cargo públicQ, foi aos
polo apoio extranxeiro que ten a
EEUU a dar unha información falsa
Contra, xa tiñan saído adiante por· de . ~icarágua e iso axudou á aproque foi un feíto que aos dous anos
bación polo Congreso dos 100 millóns de dólares para a contra. E da Revolución xa acadaran importantes progresos;
evidente que Monseñor Vega, coa
. sua actuación, perxudica grave-Reduciuse o analfabetismo do
mente os intereses nicaragüenses
50 ao 1O por cen.
porque se a Contra se fortalece,. hai
-Reduciuse a mortalidade infan·til do 121 a 58 por mil.
que respostarlle máis enerxicamente e iso supón máis esforzo,
-Entregáronse 12.905 títulos de
propriedade.
·
__
máis sacrifícios, menos persoas na
produción ...
___:Houbo mellaras _ importantes

a
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na produción.
apoiou, apoia e seguirá apoiando
-Houbo eleicións democráticas
aos irmáns nicas porque "Nicarácun ·90 por cento de participación,
gua" debe sobrevivier"
etc., etc
Naturalmente non se pode seANA VILA MONTERO
EMILIO M. 'SANCHEZ GOMEZ
guir avanzando a ese ritmo porque
AURORA BESTEIRO CABANAS
agora tense que dedicar á defensa
San Román de Cervantes (Lugo)
case a metade do presuposto nacional cando no ano 80 se dedicaba
o 7 por cen. Hai c;¡ue amolarse!
RETIFICACIONS
Vaia xeito que ten o Sr. Bispo
Vega de loitar polos direitos humaA aparición en ANT da informanos, loitando por conseguir cartas,
ción sobre o prémio uAlexándre
homes e armas para a guerra!!
Bóveda" 1986 que a Asocia ción
O que non vimos por ningún sí"Amigos da Cultura" tivo a ben
tio foi a tan traída e levada ditaduconceder a un meu traballo de
ra. Non hai ditadura en Nicarágua,
história económica, obriga- me a
mal que lle pese, Sr. Romero. Sása ir ao paso dun erro de escasa
beno moi ben os nicas, que afirimportáncia, pero que pode dar
man que agora son ceibes, que se
idea unha certa falta de honradez
libraron da explotación somocista,
pola miña parte da que neste
que melloraron moito a s4a situacaso non son culpábel.
ción, ainda que · lles queda moito
Trata-se de que confun didapor mellorar pero polo menos temente (como tamén apareceu
ñen sentadas as bases dunha sonalguns xornais) se o presenta
ciedade máis xusta e máis humabaixo o título de "Ao lonxe, Ouna .
rense", cando en verdade este
lnteresaralle o Sr. Romero saber
que C.E. Ferreiro lle puxo a un
as ratóns que o presidente de Nicapoema, non o uílicei eu senón
ragua deu ao Cardenal Obando
como "lema" nos sobres do tracando foi a expulsión de Monseñor
ballo e plica, e o que debia figuVega? Por se asi fose poñeremos
rar é --en consonáncia co casoalgunha sacadas da carta que lle
moito máis prosaico e indicativo:
mandou con ese motivo:
"A estrutura económica de Ou"Profunda sorpresa nos causó el
rense no século XV".
hecho de que, días despues, e 12
E aproveitando a ocasión de
de Julio, Monseñor Vega justificó
ter que facer esta primeira aclala guerra de agresión y aprobó la
ración, paso a facer unha segunentrega denominando estos actos
da, que leva tempo á espe~a e
delictivos como "un derecho huque non saira por pura pregu1za:
mano"...
No número especial de A Nc;>sa
Vale la pena _anotar que el ObisTerra dedicado ao 36 na Gallza,
po Vega ha menospreciado /.os esno traballo que firma Marcos Valfuerzos de paz de Contadora, la
cárcel e no que se fala dos suceAmnistía que hemos venido prosos en Ourense, conta-se ao meu
rrogando desde hace más de cuaavó, o capitán Anselmo, entre os
tro años, para que cualquier alzado
fusilados ou asasinados na ocaen armas pueda deponerlas y ha
sión.
ignorado las atrocidades causadas
Foi efectivamente, condenapor las fuerzas mercenarias <j,e la
do a mÓrte por "rebelión _militar"
contrarrevolución.
(lóxica esmagadora: precisamenEn la misma declaración descote o seu "delito" foi non se sunoció el fallo de la Corte Internaciomar á sedición e permanecer nal de Justicia, calificándolo de
retirado do exérc1to, por certo,
parcial y justificó una eventL.fal inpois se acollera á '"Leí Azaña"vasión directa de los Estados Unifiel ao goberno lexítimo), pero.
dos, basado en el supuesto "derepor esa mesma lóxica que fa1
cho" de esa nación a "defenderse
máis tráxico o destino dos que
de Nicaragua."...
cairon non só non o mataron,
Sr. Romero, non ve tóxico que
senón' que, como moitos, }<}
Nicarágua se i;jeferida? ¿Qué países
cabo de poucos anos estaba 11hai que apoien, coiden e protexan - bre".
aos traidores?
O home, inquebrantábe~, ~an
"(ar:i defensor das liberdades, · tivo sempre aceso o seu od1_0.~o
fascismo e a sua firme pos1c1on
como di ser vostede, dixo algo cándo expulsaron de El Salvadór a 23
(persoal) de militar liberal qefenrelixiosos extranxeiros? Protestou
dia-a cun discurso encendido .e
cando Pinochet expulsou aos' curas
baril.
extranxeiros?
Gozou do imenso pracer ~e ye
· Foi unha fástima que encadearan
-sucumbir, por fin, ao seu m1m1g,
o ditador e disfroitou dunha sa_u
aos do 23"F verdad_e? Pobriños,
de de ferro (que sostiña con d1s
querian acabar coa democrácia e
ciplina física) até que de mort
non pudérnn. Algo parecido lles
natural morreu hai tres ª!los, d
pasa aos contras: queren acabar
non sei cantos, pero moitos, a
coa Revolución Sa-ndinista e non
póden, e iso que lles axuda Monseredor dos 90 ..
amiJ:JO Marcos, q~e pa_r~ 
ñor Vega intercedendo en EEUU
caso é v1ciño, coñece ~ familia
para que lles den arma~ aseso.podia ter depurado mé'.'1s o da_do
res...
-.
Teríam'os moito, moitísimo, ma.is
ANSELMO LÓPEZ CARREI
que dicer; pero deixámolo aqui sa(Hannover
bendo que hai moita xente que

-o

Felicidades

pal
sa [
en f

u

tras
obe
por
nas
unh
deb

esta
M
naté
da 1
no i

corn
ve ni
ciai!

seri.
" pe

ca se
tu ra

E!

señ¡

za s
mar

Re<
de
dec
Nat1
deri

exp1
dos
corr
ran c
dos

os
beis
de~

C1
rece
OSCI

autc
urbé
"are
laci<

emr

con1

lida1
Perc

está
imp
Con
Pra2

de :
apa1

co-a
Mar
tOdé

Dra!
aqu

nici1

Po!
do
A Ce
post
dian

vez,
Port

festé
tra d
de e

ABOSADBBA

IS!A .SllUIJA/3

N° 305 - .S D~ DECEMBRO DO 1986

lA

186

axénxanlle moitos perigos:
de.Qradación do seu _património
Ao CascoVello de
Compostela, Conxunto Histórico · arquitectónico, cr;ecent~
Artístico de caracter excepcional · .terciarización, despovoamento
e abandono dos .seus edificios,
no que podemos ·a tapar oito
etc.
monumentos "Nacionai~",
conxunto declarado --:-hai agora
un ano~ Património da
de Compostela
Humanid~de pola Unesco,

A nominació~

como Capital da Galiza provoca
por outro lado a aparición duns
novos U$OS, actividades e
necesidades que entran en
conflito coa cidade his~órica.
Cidade q'Üe ·"estrañamente" ten
un plan de ordenación urbana
paralizado desde hai an_o s e na
que ninguén parece plantexarse .

ainda a elab_oración .dun
imprescindíbel Plan Especial.

N

este co'ntexto aparece di as
atrás un fantasmagórico
proxecto de intervención nunha
d~s zonas máis. características e
apetecidas da cidade.

Proxecto Qara· construir unha gran Qraza nas Hartas

CorTipostela, un conxuntO históri<;o en perigo
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Preténdese construir en Compostela, no interior da grande
mazá situada entre o Pazo de
Raxoi e a Alameda, na zona coñecida como a das Hortas, un
con xunto de 150 vivendas de
"alto standing", (dirixidas á
nova clase, formada por políticos e funcionários da Xunta) e
un aparcamento subterráneo
de 1.000 prazas.
Este proxecto materializaríase, segundo os "planos" apresentados ao Goberno Municipal compostelano pola Empresa Dragados y Construcciones,
en forma de duas prazas.
Unha primeira, imediata á
traseira do Pazo de Raxoi, "con
obelisco no centro" e rodeada
por unha espécie de bambalinas que se configuraría como
unha típica praza-deserto-inútil
debaixo da que se ubicaría o
estacionamento subterráneo.
Mediante "unha gran escalinata" acederíase a unha segunda praza, tamén "con obelisco
no centro" arredor da que se
con struiría un bloco de 150 vivendas de luxo, baixos comerciai s e un edifício central "que
seria cedido ao Concello" (a
"periña en dóce" usual nestes
casos ... ) para actividades "cultu rais".
Esta segunda praza · está deseñ ada a semellanza das Prazas Maiores de Madrid e Salama nca"!!!
11

ALAMEDA

Recalificación
de terrenos
declarados zona verde
Naturalmente todo isto só poderia ser posíbel mediante un
expediente de recalificación
dos terrenos, que hoxe están
com o zona verde (na sua r'nei ran de parte estén xa adquiridos polo grupo promotor) que
os "transformase" en edificábeis para "beneficio do povo
de Santiago'' ...
Como autor da proposta aparece António Vázquez Liñeiro,
oscura personaxe, profisional
autodidacta da arquitectura e
urbanística, autodefinido como
"arquitecto", home moi ben relacionado no mundo políticoempresarial e que ten dado
contínuas mostras de baixa calidade nos seus proxectos.
Pero grácias "ao seu carisma"
está a realizar proxectos tan
importantes como o Pazo de
Congresos, a Remodelación da
Praza de Pontevedra e da Praza
de San Cristobo en A CoruñaJ
aparecendo, asimesmo, como
co-autor do Proxecto de' P-aseo
Marítimo, tamén en A Coruña,
todas elas levadas adiante por
Dragados y Construcciones coa
aquiescéncia. do Gobernq· municip·al .coruñés.

Posicións diante
do proxecto
A Corporación municipal compostelana encóntrase dividida
diante do tema. Xerardo Estévez, ex-alcalde, arquitecto e
Portavoz do PSOE tense manifestado rotundamente en contra do proxecto aoque calificou
de especulativo e ir:respeituoso

~A·-_
n1na
~

Na foto superior o boceto do proxecto das prazas. Sobre estas liñas as
hortas, con Raxoi e as torres da catedral ao 'fondo, vista dende a alameda.
~

coa cidade, ·s inalando que parecía próprio doutras corporacións (talvez pensaba na corpo_ración presidida polo seu c~m
pañeiro 'Francisco Vázquez?). O
actual alcalde compostelán,
Vietez Cortizo, non pudo reprimir diante das cámaras da TV
a sua ledícia polo proxecto, ao.
que calificou de "precioso e
magnífico".
Asimismo, dous dos tres téc- nicos municipais compostelanos, Ladislao Gallego e Rico
, Lenza, a.mosáronse tamén en-

tusiasmados polo proxecto';
mentres que o terceiro, Ignacio
Cerráda, expresaría sen dúbida
os seus. temores.
A hora ·de redactar este trabal lo o Coléxio de Arquitectos
ainda non se tiña .pronunciado
oficialmente sobre o tema, ainda que un portavoz .a ljtorizado
nos declarase que o prnxecto é
~bsolutamente descabelado.
Rafael Saltar, Pedro de Llano
e Manuel Ramuñán, coñecidos
~rquitectos que veñe.9-.. de de-

especulación

A especulación hai tempo
que aniña , en Compostela.
O intento de recalificar As
Hartas a ·construir un ha
praza -aparcamento- só
é un dos múltiples proxec. : tos en marcha ao que se
pode catalogar de intento
de chanchullo con faciana
legal e píldoras edulcorantes para o povo.
.
· Ao proxecto de As Hortas hai que unirlle p do hi. per-mercado de San Lázaro
ou o da finca do Pajónal no
C¡:¡stiñeiriño, que tamén se .
pretende recali.f icar (terrenos propriedade do aliancista Iglesias Cqrral) oferer cerido a empresa promotora lugares deportivos e outras "melloras" para o vicindário.
Hai outros multiples casos, pero sen dúbida o de
meirande importáncia é · o
do Monte Pedroso; · declarado zona verde, intentábase facer nel un pa~que natural, até que agorá ch~gou
t~nién Dragados coa intención de construir chalés.
Alguns destes proxectos,
como o das Hortas, foron
dalgunha maneira solicitados desde as filas aliancis- .
tas coí!lpostelanas.
•

A.E.

senvolver o seu traballo en
Compostela,
pronunciaron.se
en contra do proxecto, amosándose partidários de intervir
na cidade histórica só cando os
proxectos acaden un nivel de
calidade do que o apresentado
por Dragados y Construciones
e Liñeiro carece en absoluto.
lnsistiron taméri na necesidade de qµe o Gobernó municipal ·
· leve adiante, dunha vez por todas, ·o Plan de Ordenación Urbana e un Plan Especial para o
Centro Histórico, no que se replantexen racionalmente estes
temas.
Por outra banda tamén se
manifestan os estudantes da
Escola Técnica Superior de Arquitectura, quen calificaron de
pobre e escuro o proxecto ao
tempo que subliñaban a marxinalidade do seu autor, Vázquez
Liñe'iro, propóndolle ao Cancel lo a convocatória dun concur- ,
so de ideas para a resolución
deste tema, me.c anismo xa ensaiado, e con éxito, en Compostela.
En resumidas contas, encon trámonos máis unha vez diante
dunha operación especulativa,
disfarzada neste caso baixo
pomposos adxectivos e dubidosos beneficios para a cidade,
e que, en realidade, agacha
algo tan esGuro como arbitrário.
E de esperar que as autoridades con competéncias sobre o
asunto, responsábeis xa de
inumerábeis · desaguisados,
non consentirán que vaia
adiante un proxecto destas características.
·•
PLACIDO LIZANCOS
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Noves-~ventOs
arrastran á-Xunta

O · Mago Soto"
11

Case· toda Galiza sabia a afi- .
ción viaxeira de Soto Ferreiro, Alcalde de Vigo. A sua
viaxe .- a Groenlándia, o seu
embarque á Fosa Atlántica,
ou o máis recente ao Caribe,
para comprar animais exóti- ·
cos, foron tournees sonadas.
o que non é tan seguro é que
os c1dadáns saiban das artes
adiviñatórias do ex actor de
teatro e da sua capacidade
de desaparición remedando
ao Mago Antón. Máis de média ducia de ocasións foron
as qüe Manuel Soto debería
estar no despacho da Alcaldia •e; surprendentemente,
non estaba. Isa si, cando a
xente estaba máis expectante e o fregado· montado, aparecía, como Antón, por detrás do púb•ico facendo a
"ree.ntrée".
Ninguén sabe onde se
mete, nen · sequer os seus
axudantes. El escúrrese, agáchase, e tan sequer a militarización da "Casa Soto"; ou
"Torr~ Municipal", permite
saber do seu paradeiro.
.
Neses dias, que coinciden
casualmente cos das reiv.indicacións cidadáns, coas de. mandas de solucións concretas por ur.i Vigo mellar e uns
cidadáns con menos prOblemas, as portas do Concello,
para darlle máis emoción á
fuxida, aparecen pechadas a
cal e canto, as persianas baixadas, os cristais blindados
-como bastión e os circuítos
de TV e as alarmas convertendo en inexpugnábel, nen
para os -problemas meirandes, un recinto onde parece
que só Manuel Soto parece .
poder franquear. Pero non
aclara a onde vai ou como
vai, faltaría máis.
,
A prepoténcia é outras das
cualidades intrínsecas deste
político. E.1 manda e ordena.
Por decreto, segundo o direc. tor do Hospital Municip~I,
mandou a dous médicos

A1

~

os recursos do município,
gastciu os cartas· dos contribuintes en cuñas publcicitárias e anúncios de prensa,
amparándose ·nun cargo que
parece darl.le direito a todo,
até a usar o Concello· no seu
beneficio, para salvar a cara
e as suas ineludíbeis respon-

h

~abilidades.

Manuél Soto

dese centro médico que recoñecesen ás alunas feridas
cando · o "Mago Soto" non
estaba no Concello e os alunas do Picacho reclamaban
monitores de educación física e lugares onde praticar deporte sen ter que _pa_gar 1 O
pesos de autobus cada vez
que teñan qu.e facer ximnasia
(ademais doutras peticións
como o arranxo de pingueiras, raxaduras, material deportivo e outras causas que
ben se podían arregrar cos
Cinco millóns que o Alcalde
gastou _no Caribe).
O control dos subordinados -non lle irnpede que "ignore" o mando que tivo que
dar. necesariamente a orde
de "comerlle o terreno" aos
_rapaces; nen do superior, (do
goberno municipal), que decidiu que os escolinos do Picacho debían ser expulsados
da Casa Consitorial. Pode haber outra hipótese: que Manuel Soto, cos seus poderes
que o tan desaparecer, influenciase as mentes dos pobres policías urbanos e os fixese ir, como autómatas,
"gañando terreno".
Despois movilizou
todos

Para isto utilizaba os recursos de tempos idos :"manipulación dos rapaces, intereses políticos da extrema es_cquerda e da extrema dereita,
confabulación contra a sua
persoa ... '.' (soa · a · pasados~
verdade?) Unha e outra vez
repetia a mesma cantinela,
el, os se_):!s anúncios e o seu
voceir:o · Carlos Alberto González Príncipe, ex militante de
LCR e dun autoritarismo que
leva a expulsar da consulta
ás nais que· se atrevan a tutealo porque isto é ·"confundir a democrácia coa sobo-

cracia ".
Pero responsabilidades haber hainas, e quen as ten é o
Rei da Movida finiquitada, o
Astro das Viaxes sen Futuro.
El é o Alcalde, como recorda
sempre que pode. Un Alcalde
que, deixando a un lado a
menor ou maior contundéncia da Policía Municipai, da ·
que xa se ten escribido de
sobra, non resolve os problemas cidadáns, nen é capaz
de darlles o cauce oportuno
~neste c_aso cara a Xunta) por
mcapac1dade e por prepoténcia man_ifesta. Un eleito que
non permite a máis mínima
protesta, nen sequer a discrep~ncia pública. Un edil que
fa1 gala de democrácia e que
logo manexa elementos fascistas para descalificar aos
seus opositores. Un mandama.is que pon o seu mando e
ordeno por enriba da lexisla_ción ... Manuel Soto Ferreiro,
Alcalde, con perdón.
•

B. LAXE

Vellos ventas, chegados en remuiño desede as catacumbas
do fr~nquismo, ·están a azoutar
as institucións autonómicas.
, Poucas veces a oposición e a
"qu~, podemos chamar oposi c1on foron tan unánimes nos
cinco anos de autonomía
como agora en criticar a atitu~
de do Executivo co Lexislativo.
O novo goberno, no que Atbor ne~ tan sequera xa inaugu ~
ra, esta a mostrar un total desprécio pota cámara. Os conselleiros esquecen as máis elementais cortesías parlamentárias e non asisten ás comisións
para someterse ao control dos deputados. Anteriormente gardábanse estas formas e, uns e
outros, tentaban prestixiar a
esta institución á que o próprio
Albor nos seus contados discursos ten calificado de básica.
lsto parece pertencer agora ao
pasado. As iniciativas aprobadas anteriormente semellan totalmente esquecidas, como _se
non fosen vinculantes en nada
ao novo gabinete, que aproveita calquer ocasión para criticar
a xestión anterior, até afirmar
que se abrirán investigacións

sobre a actuación dos conselleiros cesantes.
Por se fose pouco o anterior
decisións parlamentárias qu~
deberiar:' ser vinculantes, como
no caso da financiación, son totalmente ignoradas, convertendo asi ao parlamento en algo
totalmente falto de efectividade .
O de?précio do traballo parlamentario empezou log uiño
da toma de posesión do novo
gabi!1ete, coa paralización do
func1onamento
normal, os
cambios tácticos, o arrincoamento de cuestións transcendentais, impostas polo Executivo, moitas veces co consenso
so_cialista, ao tempo que se marxinaba totalmente á oposic1on. Beiras, na primeira sesión, co esparadrapo, intentaba
facer soar a campá da ala rma.
Pero o PSOE sentíase satisfeito. Agora parece que o Goberno que eles apoian · va i moito
máis alá na "racional ización
autonómica" que pretende n os
socialistas. Maos ventas arrastán á ~unta cara o deputacionismo.
•
A.E.
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X. Gónzález Gómez

A NOSA TERRA
Unha novela que· se recomenda
calurosam ente e que poden ler
todos os membros da familia;
ou sexa,
unha inversión rentabl e.
X.G.G.

TREBOADA
Martfn Coutinho en busca do sol
é moito mais
(que . unha· novela de aven~uras):
é a gran aventura do
home
en busca de si mesmo.
M. Quintáns Suáre z
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AQóS do Racto de financiación Xunta-PSOE _

A economia ·galega
hipotecada. p_
ara cinco anos

Contra a· sua 8XQUlsión do Parlamento

O ·Tribunal Europeu
-· desestima o recurso
de LóPez Garrido
- O Consello de Europa, por medio da Comisión Europea de direitos Humanos, presidida por C.A.
Norgaard, ven de desestimar o recurso interposto
- polo ex parlamentário Cláudio López Garrido, contra
a sua. expulsión do Parlamento Galega ao negarse a
prestar xuramento. de acatamento á Constitución e
ao Estatuto.
-

1am-

1tiso
1asi-

;eba

'ª·
ei~r

ito
ón
os
3S-

io-

•

1.E.

Albor, Ceferino Diaz (PSOE) con sorriso no centro e á esquerda Xosé M. Beiras.

A Xunta hipotecou a financiación autonómica par~ os próximos cin.co anos ao
aceitar as teses do Goberno Central e pactar a retirada de. tres recursos de
inconstitucionalidade que de gañalos rr:iudarian tota~rl)ente ~ ·replantexame.nto da
fina nciación autonómica. Se a senténc1a fose cqntrana_, Gal1za ,no~ . perdena nada
pois Madrid teria que r~integra~IJe os .c9rtos ret1dos. TosJo a cambio de 2.300
millóns de pesetas de f1nanc1ac1on aq1c1onal, o .que ~upan unha porcenta~e do
14, 13 por cento de incremento; sensibelmente inferior ao de nove comunidades
autó nomas.

· O fallo do Tribunal Europeu
Tamén alegaba o artículo
7 da Convención e a -dispobaséase en que o xuramento "é unha tradición que
.sidón adicional. .
O artículo sete non - foi
existe nos parlamentos de
diferentes estados", sen citido en conta por considera·r
tar estes (se-gundo fontes
que
non existir condena
non se pode talar de efeito
consultadas por A- NOSA
TERRA, só está explícito na
retroactivo, por máis que
no momento de sair parlaltália, como -rasgo proviniente da epoca de Mussoli- -- mentário - non fose necesá~
·ni).
rio ·o acto de xurar. En canto
Da " aldraxe", palabra coa que
CEE, através do Estado),
lana. Tres comunidades, Cataá disposición adicional, que
A Comisión tamén estima
o anterior goberno autonómico
Se sumamos estas partidas
lunya, Valéncia e Madrid acaque o xuramento "Constino ponto terceiro di que "as
calificou a financiación pretendanos 118.499,9 millóns de pe- paran o 76 por cento dos recurtue
unha
.
manifestación
partes
contratantes comdida polo goberno central, pasetas, por máis que o vicepresi- sos. Galiza pasou tras da neg~
simbólica
de
respeito
á
prométense
a realizar, en
souse ao pacto-venda e ao mudente afirme que supera os 120 ciación a perc.e ber 2.300 m1orde constitucional que está
intervalos razonábeis, eleitismo sobre as cifras que nen
mil millóns. Esta afirmación dé- l lóns, dos 14,7 que o Goberno
esplícita ·en todo- candidato
cións libres, con escrutínio
sequer foron reveladas na sebese á inclusión de determina- socialista pretendía conc~derlle
que
se
presente
a
ele.icións
secreto, en condicións que
sión parlamentária. Unha cou das partidas qu.e no.n _t~ñen
anteriormente.
libres e democráticas. lsto
garantan é! libre expresión
sa si parece estar clara para a
moito a ver coa fmanc1ac1on.
Estes millóns concedidos
impli_ca que todo cámbio de
da opinión do _povo na eleqmaioria: Gal iza non só sai per"de
máis",
non
parecen
deberE suficiente a financiación? se a outra cousa que a unha
ción do corpo lexislativo. ",
tal orde non ten lugar máis
xudicad a na financiación do
Non o parece, pois o goberno
que
seguindo
as
disposinon se pode tomar en conano 1987, senón que hipoteca
anuncioLJ_ a decisión de emitir venda (á parte das boas r~la
sideración. pois o·Estado escións constitucionais preos seus recursos para os cinco
cións
Madrid-Compostela
insvistas a· tal fin". En conse- . pañol non ten asinado esta
débeda pública por importe de
anos próximos. A porcentaxe
tauradas
recentemente):
a
10.000 millóns de pesetas.
cuéncia, a Comisiónade didisposición adicional (?).
Xunta retiraba os tres recursos
de aumento pactado en Mareitos Humanos do conoci11
drid, seguindo as liñas do novo
de incostitucionalidade que
Non volveria
do popularmente ·como TriA venda dos recursos
gabinete, tan só supón un autiña plantexados e o Goberno
bunal de Estrasburgo, .conser deputado se tivese
de inconstitucionalidade
mento do 14, 13 por cento, infesocialista aumentaba un pouco
sidera que .uainda que se
que xurar"
.
:
rior ao de nove comunidades
o cupo. ·
Ainda asi, o vicepresidente Rasupoña
que a obrigación de
autó nomas. Madrid verá auOs
tres
recursos
apresentaA
sentéRcia,
que
pode
califijoy móstrase contento_ (e o conprestar xuramento de fidelimentada a sua porcentaxe nun
dos no seu dia tiñan unha gran
carse de falta de rigor xuríselleiro de Econom1a Otero
dade á Constitución· no
34,77 por cento, Catalunya nun
importáncia
políti~a,
po.is
p_odico, filtrada a un diário esDíaz polo baixo non ch7ga . a
exercício -dos dlreitos de li.28,86, Asturias, 27,66 Murcia,
dian facerlle cambiar o sistema
pañol .o 12 de Outubro, aintanto), afirmando que o cambio
berdade
de
pensamento
e
25,76, Cantabria 24,86, La Rioja
de financiación autonómico ao
da que aparece firmada con
de postura de Madrid supón
liberdade
de
expresión,
es24,59, Valéncia 24,18, Canárias
data do ·12 de Novembro, o
20.000 millóns de pesetas goberno ·central. No último
tas inxeréncias serian xusti18,12 e Castilla-La Mancha
apresentado cuestionábase o
que explicaría unha certa
máis.
ficadas
polo
artículo
9,
par15,26 por cento. As outras cométodo para d~terminar. a parceleridade de redacción.
·As contas non son o que pate 2 e o artículo 10 parte da
mun idades autónomas, ainda
ticipación das_ comunidades
Por .outra parte hai que
recen, pois retírense a conceiConvención'~.
qaue teñan un incremento meautónomas nos ingresos do Esdicer que o convénio da detos totalmente distintos. ,
Afirma tamén a senténcia
nor, corresponderalles máis ditado.
Por
isto
Galiza
foi
condeDe terse prorrogado o sisteque non houbo discrimina- ·c1aración dos direitos huñeiro por habitante que á Galinada a "perder" os 4.090 1'.1 imanos da Europa foi firmama provisório. de financi~ci~:m,
ción pola orixe nacional e
za, como no caso de Andalucia,
llóns oferecidos por Madnd,
do como secuelª da 11 GueGaliza recebena 11.000 millons
polas
conviccións
políticas
que receberá case cinco mil perra Mundial 1 quedándose
de pesetas máis que o ano an- ·frente aos 9.454 reivindicados
do ex parlamentário do Blosetas máis por habitante que a
pola nosa comunidade:
.
·
moito máis curta que a deterior. Esta cantidade resulta da
que:.PsG
pois
"o
regulanasa comunidade autónoma.
Se o tribunal Const1tuG1onal
claración dos direitos huactualización do conceitos que
mento interior dá Parlafallase a favor d~ Xunta, rece- . ,
m·anos da ONU.
integran
a
financiación
no
pemento
impónselle
a
todos
Despois deste pacto, a Galiza
beria os cartos reclamados. Se
Pesie á senténcia (o triburíodo transitório, sendo a sua
os deputados, sen distinreceberá o ano que ven
o fallo fose contrário, o ·Gob_er. nal só admite a trámite o 10
distribución a mesma que a acción algunha. A Comisión
118.499,9 millóns de pesetas,
no central veríase obrigado a
tual.
nota que outros dous depu- · por cento ·das que lle checorrespondendo 79.744,9 mientregar os 4.000 millóns que
O
problema
entre
o
goberno
gan) Cláudio. L,?P~Z Garri~o
tados·
foron suspendidos
llóns á participación nos ingrelle ofrecia.
afirma que
fo1 pos1t1va .
autónomo e o central xurde
polo mesmo motivo, p9lo
s·os do Estado, cifra tan só suAgora a A~ministr~ció~ cenesta loita para denunciar o
cos máis de 50.000 millóns de
que
non
hai
discriminación
perior en 3.312 millóns á que
tral consegu1u', a camb.10 de
recorte das liberdades, ainfinanciación adicional que desalgunha".
no seu dia fora rechazada pola
2.300 millóns, qúe se retirasen
da que quedou demostrada
de
Madrid
destinan
ao
novo
Xunta calificándoa de "impreos
recursos.
Toda
unha
"xogaa · escasa valoración que a
sistema.
O
estado
español
non
sentábel".
da" que foi aceitada por un ~o
xente ten delas, o que perfirmou
Ainda que Goberno de Feliberno autonómico que non t1vo
mite que se abuse e se résAs demais partidas acorda.-o protocolo adicional.
pe ·Gonz-alez nunc.a tixo públiremilgos en despreciar o ma~
. trinxan, polo que é necesádas son idénticas ás anteriores.
·cos os princípios que inspJFadato · qo Parlamerito que _re~«:l
. río que as persoas te~at:i
As taxas transferidas á co.muniO recurso de Cláudio López
ban a filosofía do reparto (V1tor
conciéncia dos seus d1re1dade autónoma galega avalían- _ Sevilla, ex-Secretário do Esta-- taba o sistema de financ1ac1on
Garrido baséabase na violaactual e que votou, os aliancistos. lsto foi o positivo da
s,e en 2.112,2 millóris e os tribución do a'rtículo 9, que se redo de Facenda, afirmou que
tas
tamén,
por
apresentar
.
o
renosa postura e destes retos · cedidos -en 12.025 millóns.
tire
á
liberdade
·de
pensa"as autonomías con máis peso
curso de incostitucionalidade.
cursos". Por último, López
mento
e
artículo
10,
refeA subvención para a gratuidapolítico son as que máis rece- · Unha "claudicación e venda"
rente á liber=dáde de expre- . Garrido afirma que,. "non
de do ensino 1~011 millóns. Do
ben"), os resultados son basque ten moito a ver co seu tasión, e os artículos 14, com- - vóJ.veria -~ser deputado se tiF9ndo de Compensación lntetante elocuentes: dos 52.121 . lante e coa sua interinidade
•
binados co 9 e o 10( que fan .. vese que xurar".
rritorial 1.3.492~7 millóns e do
millóns de pesetas de financia(ver. ed~tórial). •
_ ._
,, -·
A.E . ..
referénéia á discriminación.
Fondo Európeo de Desénrolo ' ción adiCfonal, ·. a metade co- ·
A. EYRÉ .
Rexional . (FEDERl 4.047,8,_ (a
rrespón~e~l-e- á _Generalitat cata-
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O medre continuado do voto ·nacionalista

Al

Nº 3C

E

.A ·direita
en busca
·dunha nova
marca

pode facer ·inevitábel
a superación do actual marco político
1

O aumento dos votos nacionalistas no Pa ís Basca" -de·
75 diputados 52 son nacionalistas- despois dunha
campaña onde se fixeron máis explícitos que nunca os
argumentos en favor da autodeterminaéión, e non só en
boca de HB senón tamén de Eusko Alkartasuna e do PNV,
xunto co feito de que as transferéncias máis importantes
outorgadas ao Estatuto de Gernika xa foron realizadas,
situan máis perta que nunca a esta comunidade da
posibilidade de superar o actual marco político. ,
Só nas primeiras eleicións, en
Xuño de 1977, o voto estatal
superou . ao ~acionalista en
Euskadi. A partir daí prodúcese
Ll'n paulatino aumento, en cada
proceso eleitoral, do voto a
partidos bascos, chegando aos
resultados máis -recentes, onde
as forzas ,nacionalistas reúnen
por prim~ira vez máis do dobre
de votos que as demais.
Concretamente en 1980 o
voto nacionalista representaba
o 60,21 por cento dos votantes;
no 84 alcanza o 64,33, situándose agora no 67,84.

A perseveráncia en ·
descoñecer Euskadi
11

1

'

O triunfalismo do PSOE parece ·
ter escasa xustificación nos votos. Perde 30.000 votos a respeito ·das lexislativas de Xuño
e case 100.000 se o comparamos coas do 82. En relación ás
autonómicas do 84 aumenta
4.000 votos escasos; isto último apesar de recoller -segun· do coinciden todos os comentaristas- unha parte impórtante do eleitorado de AP, nunha
espécie de voto útil ·españolista. O diário conservador ABC
chegaria a insinuar nunha editorial, anterior aos comícios, a
necesidade de votar socialista
_cun sentido de unidad naciónal ''.
Se ternos en conta que AP os grandes fracasados- perdeu case 60.000 votos a respeito das últimas lexislativas, votos que non puderon ser reco1.lidos polo CDS que tamén perdeu 5.000, hai ·que concluir que
os votos de AP. recollidos polo
PSOE foron compensad9s por ,
unha fuga deste partido cara a
EE, que ·aumentou en 26.000
votos a respeito das ·xerais deste ano.
EE pudo verse beneficiada
tamén do voto útil de Izquierda
Unida e PC de Euskadi (carrillistas) que desaparecen case
11

do mapa eleitoral. Lembremos
o chamamento de Tamames a
votar EE e as valoracións de lzquiérda Unida posteriores aos .
resu Ita dos.
Os resultados de Eusko Alkartasuna, pola sua parte, poden supor uri indicativo de radicalización do eleitorado tradicional do · PNV. Garaikoetxea
tratou de vender unha mensaxe máis nadonalista e
resultado con~eguido é sen dúbida
un éxito para. o seu partido. En
conxunto os votos do PNV e
EA son ilustrativos da enorme _
disciplina de voto ·e cultura política ex•stente en Euskadi: ambos partidos repartirq_n os seus
-eleitores e souberon diferen~
ciar plenamente a unha forza
con escasos meses de vida.
HB segue a sua liña de crecimento: subiu máis de 40.000
votos en relación ás anteriores
autonómicas e case 9 ..000 a
respeito das últimas lexislativas, onde xa conseguira un clamoroso éxito. Os resultados de
HB seguen dando na cabeza
aos defensores da irracionalidade política e da división da
sociedade entre bons e maos,
por outra parte demostran
unha vez máis o descoñecimento perseverante que sobre
a realidade do País Basco, cuxa
vida polítka parece máis ignorada que a de calquer colónia
de ultramar.
·
Este último feíto evidenciouse ainda máis coa espécie de
pre-campaña" contra HB · preparada a partir · do caso Yoyes". O día despois de celebradas as eleicións -o luns 1 de
Decembro- o xornal madrile-·
ño Diario 16 ainda incluía na
sua ediCión o seguinte párrafo:
Moitos comentaristas indicaron · qu-e este atentado era o
ponto de inflexión no apoio a .
ETA e que esta localidade (refírese a Ordizia, localidade onde
vivia· Yoyes) seria a primeira en
. qemostralo. Os · resultados de..

o

11

11

11

A dimisión de Fraga abre as
portas á recomposición dunha
nova direita. As formación do
conservadurismo político clásico teñen agora un prazo de ca tro anos para criar unha nova
organización, da - que cabe esperar que recolla as ideas da
direita europea e abandone
dunha vez por todas as reminiscéncias franquistas, (aí está
.....J Suarez,
por exemplo). Catro
-~ anos tamén para agardar a que
~ o PSOE remate co seu papel de
bombeiro dos poderes económicos e demais que, a fin de
contas, non deixaron de gobernar nunca.
Entre outras cosas o maremagnun conservador que hai
hoxe -do cal ternos na Gal iza
un bon exponente-- terá qu e
encontrar un líder.
Para os que vaticinan PSOE
para longo, diremos que en
realidade non é tan difícil. Os
resortes do poder real están en
boas mans e o demais, co n
non ser simples, tampouco é
. tan complicado: trátase de deseñar unha estratéxia de alternáncia para os anos vindei ros,
determinar se aos obxect ivos
económicos e políticos con veñen unhas siglas obreiras ou
de matiz máis centro-conservador e logo criar unha imaxe,
unha marca, un líder. Nada imposíbel para un bon publicista
con bon presuposto.
A dinámica só pode falla r a
causa dos problemas reais que
ten plantexados o Estado : Eu skadi, paro, CEE, etc. O prob lema non é o líder.
•

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ordizia e de todo o País Basco
miten con bastante certeza é
demostraron, cando ese núme- . . ·un esgotamento das posibilidaro estaba xa á venda, xustades argumentativas de Madrid.
mente o contrário: HB gañaba
O diário El País atrevíase a inas eleicións na localidade de
tentar profundizar na transcenYoyes e a1..1mentaba o númerq
déncia política da ampla maiode escaños na comunidade auria nacionalista e diso deducía
tónoma.
·
unha necesidade de que o goO panorama que rodeou esberno central outorgase a Eustas eleición? ofereceu tamén alkadi todas as competéncias
gun tipo de claves: Barrionueprevistas no Estatuto profundivo Suárez felicitaron publicazando na autonomi.a e abandomente a EE polos resultados
nando unha pouco intelixente
obtidos e os distintos diári-0s
tacañaria centralista (hoxe nen
madrileños, a excepción de El
os sectores máis conservadoAlcázar, non disimularon os
res se atreven a pór en cuesseus elóxios á organización de
tión o Estatuto de Gernika) . A
Bandrés, o único partido basco
rnutilidade deste argumento
.que parece contar co benepráestriba efl que o estatuto xa
cito de Madrid.
está aplicado a fondo en Euskadi, as principais transferéncias
xa foron concedidas hai meses.
A autodeterminación,
O teito constitucional está xa
como posibilidade real
alcanzado. E o momento de
que Madrid empece a facerse á
Sobre os posíbeis pactos que
idea de que o actual marco popermitan formar goberno, poulítico, polo menos en Euskadi,
co se pode dicer até agora,
xa se está evidenciando como
mentres non se coñezan as posicións explícitas de cada partiestreito para unha gran maioria
do.
·
da povoación.
O que estas eieicións transM.V.
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Histrionismo
XESÜS VEGA

A convocatória de novas eleicións ao
· Parlamento de Vitória tiña moito a ver
coa división xurídica do PNV. O sector
dirixido por Arzallus buscaba unha rápida derrota eleitoral de Garaikoetxea
para neutralizar os efeitos negativos
provocados poi~ escisión do históricp
partido.
Agora, coñecidos os resultados provisórios, pode-se consfatar o fracaso
de tal pretensión. O PNV non · conseguiu :e vitar a división do seu eleitorado
e a consecuente cristalización de Eusko Alkartasuna como forza política que
aspira a exercer o liderazgo nacional is- ·
ta.
A consúlta do 30 de Novembro non ·
resolveu ese contencioso e xerou un ·
cadro político singularmente inestábel.
O maior número de deputados conseguido polo PSOE non serve para agachar várias evidéncias: o feito de non
ser a primeira forza en número de
voto, o seu decrecimento .verbo dos

E

·6

comíclos do 1984 e a progresiva perda
·de peso eleitoral das f9rzas de ámbitq
estatal O triunfalismo dos dirixentes
do PSOE durante a noite do 30 chegou
até o ponto de apresentar a Benegas
como futuro lehendakari. O chulismo
de Joaquín Leguina permiteu descobrir a ver.dadeira política autonómica
da equipa felipista: as eleicións bascas
non son importantes porque, ao cabo,

só participan un número de votantes
semellante ao que ten .un .bairro de
Madrid. Con esta filosofía de fondo, resulta moi coerente a campaña realizada por Benegas nos últimos días: o
PSOE como expresión do voto útil da
España Ypátria comun e indivisíbel",
como última tr.incheira frente ao nacionalismo, como referéncia efeitoral
dunha polarización social que se asume e que se· alimenta.
Resulta curioso constatar a esquizofrénia política que padece o PSOE.
Toda a prudéncia e o pragmatismo
que usa nas relacións cos poderes permanentes da sociedade e do Estado,
desaparece á hora de actuar en Euskadi. Ou acaso non constitue unha séria
·imprudénciaa autoproclamarse como
futuro lehendakari cando- non se dispón· do mínimo· ap.oio necesário? E
non é unha mostra de falta de realismo asegurar que non vai talar eón HB,
despreciando o importante número de
votos obtido por esta forza polític'a?
. A suba experimentada por HB representa un fracaso notábel da pol(tica
gubernamental. Confirma-se, máis
ur;iha vez, que o problema da violéncia
non se pode formular nos termos .de
'.'·delinéuéncia terrorista" que ·proclama contir:iuamente Felipe González. A

permanéncia dun importante sector
social que non aceita os límites do actual sistema político desminte a tese
gubernamental sobre a inevitabilidade
dunha perda progresiva de apoio popular ao activismo armado. A tradicional lóxica pragmática do PSOE ten
aqui unha nova ruptura. A razón de Estado é mais importante que a evidéncia duns resultados eleitorais.
Estamos, máis que nunca, diante
dunha vitória pírrica. Benegas ten que
cadrar o círculo de conseguir o apoio
do PNV ou de EA se q.uer estar en Ajuria Enea. Arzallus e Garaikoetxea saben que esa compañia ten un custe
elevado que pode ser rentabilizado por
quen fique fóra do pacto. Por outra
banda, o entendimento entre EA e o
PNV parece, agora mesmo, case imposíbel.
·
.Non existe, pois, unha soluci~n. fá:C!I
e imediata para solventar a inestabil1dade que· provocou a -crise do PNV. O
triunfalismo. actual do PSOE pode resultar, visto ao cabo duns meses , un
verdadeiro exemplo de histrionismo
político. Non seria estraño que presenciásemos un futuro nomeamento de
Manuel Soto como asesor de Benegas
para redactar ·comunicados. Para facer
histrionismo é, sen dúbida,o mellor. •
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Estados ·unidos

A crise do lrangate

11

En vez de prepararse
para a guerra, o que hai é que
prepararse para a paz"
Afírmase nas resolucións
-do Congreso da Paz de . ConQenhague
Do l5 ao 20 de Outubro tivo lugar en Conpenhague o
Congreso Mundial 'da Paz, ao ·que asistiron 150
~
organizacións, máis de 2.000 persoas, 232 centrais
sindicais e relevantes personalidades do mundo da
política, da cultura e de case todas as relixións do
mundo. O evento fo.i totalmente ignorado polos meios
de, C?munica~ión ocidentais! pésie á SU? tr.ascendéncia.
Max1mo David Soares, Presidente do Sindicato de
Profesores ·do Norte (Portugal), un dos congresistas, tala
para os nasos leitores desta importante iniciativa.

Edwin Meeae, ministro de Xuatlcla de Reagan

nos, tan perigosa para o
resto do mundo como a de
Como explicar a presente
Hitler. Trece anos despois é
crise política nos EEUU? De
igual ou pior.
que forma é posíbel comE atribulado d.e contradipletar unha análise fiábel
cións, cun estado que non
das periódicas sacudidas
só non desaparece como
que experimenta ese podepropugna o neo-liberalismo
roso Estado? Os espectacu-doutrina
oficial
nos
lares magnicídios, remoUSA- senón que sofistica
cións de presidentes, Waa Keynes pola via dun
tergate, lrangate ... .
monstruoso déficit público
Probabelmente, un enfogastado en armamento nuque empírico bastaria para
clear e/ou "convencional"
definir á formación social
(supremo eufemismo), a hin0rte-americana como o
dra americana revolve as
paraíso do capitalismo mosuas sete cabezas.
nopolista, unha sorte de tarCando os bussiness van
do-império con apetitos plamal, os americanos buscan
netários.
culpábeis no exterior (comA xénese mesma dos Espeténcia desleal da CEE e
tados Unidos da América
Xapón, Líbia, Nicarágua, a
coincide co momento en
ONU, o comunismo expanque a história decide iniciar
sionista) ou no interior ... e
a ldade Moderna, a instalaben arriba .
ción da burguesia como claComo a única lei esencial
se no poder, no chamado
que entende o capital é a da
mundo ocidental, claro.
acumulación, cando esta se
A famosa democrácia
detén ou ralentiza nos
americana de Aléxis de TocEEUU, o edén da publicidaqueville non é un modelo
de e das relacións públicas
exemplar de relacións somobiliza os seus recursos e
ciais -como, por outra parencontra unha diversión. Os
te, era imposíbel de formucidadáns norte-americanos
lar hai cento cincuenta
son capaces de votar case
anos- senón a resultante
de maneira instantánea
de duas esixéncias internas
unha decis·i ón política da
do sistema: por unha parte
Administración, sancionána competéncia econó.mica e
doa co beneplácito ou recuo carácter económico da
sación da omnipresente
ideoloxia. O norte-america"opinión pública"; ao m~s
no é o modelo de capitalismo tempo, a intrincada mamo acabado (acabado en
raña de intercon-e xións que
sentido neto, non et~rno).
relaciona aos estadouniModelo que alcanzaron, e
quizá superaron, a Repúbli- ·denses entre si e cos modúladores do pensamento coca Federal da Alemaña, o
lectivo pode convencer de
máis americano dós estapracticamente calquer coudos europeus e máis o Xasa aos consumidores de tepón, b máis yankee· dos anlevisión máis voraces do
tigos reinos asiáticos.
mundo (unha média de 8
En cera medida, coa chehoras por dia). ·
gada do capital monopolisNaturalmente que Oliver
ta desapareceu a competénNorth é culpábel; pero a
cia, e con esta a democrásua infracción non exime ao
cia. Dicia Marcuse no 1973
sistema. Noam Chomsky
que . o fascismo americano
será probabelmente o que
escrebeu este sábado qúe o
terrorismo é o método habiprimeiramente chegue · ao
poder polo camiño da detual da política estadounimocrácia
e
dense. Portanto, que agora
apoiándose
nela. Daquela, en pleno fise descÓbra un episódio conal da derrota de Vietnam,
tidiano responde a necesipero cos bombardeos aédades de política interna e
reos máis esmagadores da . á descomposición da demohistória, se Marcuse deteccrácia americana. A enfertaba fascismo interiorizado
midade da que tala Chomsnos próprios Estados · Uniky é crónica. E as vítimas
dos, non cabia dúbida de . podemos selo tod.os. O Penque a política exterior estatág~>no xa acordou violar o
dounidense era, cando metratado SALT 11. .. ·
•
FERNANDO CARBALLA
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vos oprimidos .non pode existir
Pª? no mundo".
Paz e ensino, relixións, meios
de ~omunicación ...
"Houbo un foro ondé se trata- '
ron diversos temas específicos
relacionados co ensino, cos
meios de comunicación, coas
relixións, etc. Nest13 ponéncia
viuse a n-ecesidad que hai de
que diversos sectores colaboren na loita pola paz. Asi con· templase a necesi.dade de que ·
·os formadores dos xóvenes
lles inculquen o espírito da paz,
empezando por ensinarlles que todos os homes .somo iguais,
que non hai razas, nen povos
superiores.
No congreso estiveron. presentes todas as relixións, representadas por altos mandatários, chegando ao acordo de
que as relixións .teñen que loitar pola paz de maneira manifesta. A min, particularmente,
impresionoume este sentido
da paz que teñen as relixións,
ainda que non sexa de manei.ra
oficial ou non o fagan explícito
as xerarquias, pero nas bases
si, nelas existe este sentimentb.
.
Os meios de comunicación
xogan un papel fundamental
na loita pola paz. Hoxe a sua
maioria, no mundo ocidental
u'A loita pola paz é a loita pola - caréncias da humanidade se se
sobretodo, non é que fagan,
destinasen a fins ·pacíficos".
vida; non tlai outra saída para
secadra; apoloxia da guerra,
o mundo que a loita pola paz;
Paz e desarmaniento.
pero si presentan a esta como
non é posíbel a paz mentres
algo inevitáble ·polo que ternos
"O desarmamento é hoxe cohhaxa inxustícia", son trés Elas · . siderado esencial para impedir
que prepararr:ios para a guerra.
principais conclusións que · se
a guerra. Se continuamos na · O que quereria que difundisen
tiraron do Congreso Mundial
estes ·meios é que a paz é posícaneira armamentista estamos
da Paz, segundo Davi.d Soares,
bel e que en vez de prepararcamiñando na preparación da
un dos representantes de Pornos para a- guerra o que hai
própria guerra, da destrucción
tugal en Copenague.
que facer é p~epararse ·para a
do mundo. Os · pasos que se
David Soares afirma que· as
paz".
·
dan para acabar coa carreira de
conclusións sacadas "evidenOs xóvenes e as mulleres tiármainento son pasos para
temesnte non .lles gostan aos
acab_ar coa guerra, a favor da· . veron o seu espácio específico
que viven da guerra" e relata
paz.
"Porque os xóvenes son. o futucomo na sesión de clausura e
Aquí viuse tamén que o proro que criará unha nova mentaa de abertura intentouse boicoxecto da Guerra das Galáxias é
lidade nunha xeración diferentear o Congreso por parte de
un proxecto totalmente ofensite. As mulleres porque son un
certos grupos e como "lsto foi
vo, pois se a URSS propón acasector que xoga un papel funo único que sacou a TV dinabar coas armas nucleares que
damental na ensinanza dos ramarquesa que, parece, estaba
sentido ten ter armas defensipaces e tamén na loita pota paz
xa .avisada do intento destes
vas?"
nalguns países, con organ_izarebentadores que foron abuPaz e confianza
ción.s moi fortes".
cheados aos berros de "CIA,
"E necesario criar un dima de
Os sindicalistas tiveron tamén
Go Home".
confianza
na
humanidade.
importáncia neste congreso.
O congreso desenvolveuse
Confianza nos pasos que se
en distintos foros, cuxas princi"Si, asistiron máis de 150 orgadan, nas propostas que se fan.
pais conclusións pasa a relatarnizacións de 72 países, que puOs
encontros
que
se
fagan
denos David Soares:
.ñeron de- manifesto que nun
ben ser no sentido de ter conmundo de 400 millóns de paraPaz e Xustícia
fianza, de que ,$erven para acados se gasta un millón .seiscenbar coa guerra, que o fin pro"Viuse que estes dous aspectos
mil dólares por minuto na
posto·
pode
conseguirse."
tos son totalmente inseparácarreira armamentista. Asi a
beis. Sen xustícia non pode háPaz e liberación
loita pola paz foi asumida po- ber paz e sen paz non pode ha"Este tema xurdia en virtude
los sindicalistas como un direiber xustícia, polo que até se
dos conflitos nacionais. Púxose
to
fundamental: o direito ao
, chegou a discutir se había que
de manifesto ·que hai c¡ue acatraballo. Sen paz non hai vida,
dicer Xusitícia e Paz ou Paz e
bar cos conflitos xeralizados
sen vida non hai traballo, sen
Xustícia. A loita pola xustícia é
para poder viver en paz; pero
meios non pode haber paz.
tamén unha forma de loita pala
tamén como estes conflitos esAfirmouse tamén que se as nopaz.
·
tán_ incardinados, tendo a
vas tecnoloxias están ao servi· Paz e necesidades humanas.
maioria· das veces como moticio do home estas danlle ben
vo a liberación nacional dos
"Nun mundo no que morren
estar~ non. lle teñen porque sapovos que están oprimidos por
millóris de persoas de fame; no
car postos de traballo. Nisto
que millóns delas carecen de
outros.
coincidiron todos, asinando
Os povos teñen dereito a
teito, nun mundo n.o que se
unha resolución final na que
nega o direito ao traballo, loitar afirmar a sua cultura, a sua
converxeron todos os sindicaeconomia, a sua· autenticidade
por estas necesidades h~ma
tos, afirmando que a defensa .
como povo. Naturalmente -que
nas, é tamén lo.i tar por estas
da paz ten que ser un ha · das
uri povo oprimido é un pavo
necesidades humanas. Satisfaprincipais preocupacións dos
que non est~ en paz, senda un
cer · as necesidades humanas,
sindicatos."
·
·
xerme da própria guerra. Daí
pasa _por satisfacer o direito
Finalmente David Soares
que se concluíse que os povos
dos povos ·a non ter a ang(Jstia
afirma que "a idea da lo ita poi a
teñen direito, segundo recolle
da guerra.
·
paz é Xq unh~ realidade que os
Se nós ,hoxe vivimos a an- tamén a ONU, de -seren libres.
gobernos non podem agachar,
Moitas
veces
aparece
a
idea
gústia da guerra, do que pode
por máis que até agora fose
de qu.e· o povo que loita pala
pasar mañá, de que podemos
presentada moitas veces como
sua liberación é un povo que
morrer, hai quen vive a angúria
subversiva· ou pro-soviética;·
fai a guerra. Non, quen faL a
de se chegará a mañá porque
pero hoxe a loita pala paz xa
guerra é quen impede o exercí:
pode morrer pala fame. Todo o
non é unha loita ideolóxica, $eci.o dese mesmo dereito. Asi,.fiarsenal militar no que se invisnón egoista mesmamente". •
nalmente, chegouse á conclu·ten billóns (con b) de dólares,
ter.ia superado__ .a maiorié! d.a$ . si9_rL PfUll,l.~ ..n:ten~re$ hax? po- ~- ___:_
A. E.
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O Secretário Xeral

dálNTG

As contJ'"!uas deficién.c:ias do, novo edificio da faculdade de
M.aten:i~t1cas -f1ltrac1on de aguas, deterioro do ar
aconq1c1onado, ·rotura de cobertas, etc.- deron lugar a
un ha reforma _p.resupos~ada en 200 millóns de pesetas
exactamente a metade qo que custou a realización da ~bra
entregada, en )<ullo deste ano! ,se ben nesta reforma non se
ac~metera ma1s que a resoluc1on dos aspectos máis graves
_ de1xando a un lado o problema do ar acondicionado A '
Xunta da Faculdade, encabezada polo decano Xosé
Masa, ven ' desde hai vários meses esixindo as
re~ponsab~lidades a que haxa lugar sen que até o momento
tena receb1do nengun~a resposta.

Xan Carballo, secretario
Xeral da INTG foi "Condenado a dous días de arresto e
mil pesetas de multa por
unha falta de arde e desoDe 54.600 colunas dos sete
todos os diários, pertencen
bediéncia ao Maxistrado
xornais diários editados-na
a "El Correo Gallego" 150,
Francisco Facorro.
Galizaz só están escritos en
no apartado da informaOs feitos ocorreron mengalego, no que a información. _ No _de opinión, das
tres se celebraba, o mes de
. ción se refire, 250 colunas,
210 colunas escrita~ en gaxuño pasado, un xuício na
o que significa un 0;45 por
lega polos sete xornais, 20
Maxistratura de Traballo
cento, segundo pon de mason de "El Correo".
'
de A Coruña. O xuíz Faco"nifesto un estudo realizado
Os autores. do estudo
por vários xornalistas sob · destacan a importáncia do
rro, natural de A Cañiza,
i-mpedíalle facer a declaraa coordenación de Lois Ceemprego do· noso idiorna
ción en galega a un testigo,
lei ro.
nas informac.ións, "ese é o
polo -que o sindicalista,
No apartado de opinión,
camiño máis directo cara a
presente na sala, protéscontabilizando tamén as
normalización", indicaron.
tou.
ilustracións e viñetas de
Outros xornais como o
humor, das, 54.600 colunas
A INTG tiña denunciado
"Faro de Vigo" e "La Voz
várias veces a prática anti- - e
dos xornais están en galede Galicia" empregan máis
galega deste maxistrado e
·~
go 210, aproximadamente
o ga.l ego na opinión : Conun 0,38 por. cento.
·
a sua teima qe .n~n cumprir
ro
cretamente "La Voz de Gasequera as leis vixentes · ~
O xornal com.p ostelano.
licia" ten, das 210 colunas
neste tema. Agora·, seguing.
"El Correo Gallego" é o
de opinión en galega de todo a sua prática,ven de de~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
diário que máis emprega o
dos os ~ornais, 9Q colunas.
volverlle unha providéncia
galego, cun volume de inO "Faro c:le Vigo" ten 84 e
Nun escrito do colectivo de eso edificio . A Xunta da Faculdaa dita central para que lla
formación neste ·idioma
os cierna.is menos de . 20
tudantes de Matémáticas, CAde, nunha resolución do mes
traduzan ao español, neque supera a todos os dec.ada un deles.
• .
MAE, denúnciase o desenrolo
de Maio, que foi remitida ao
gándose doutro xeito a
mais xuntos. Das· 250 col udestes acontecimentos insistiReitor, recolle parte das prodarlJe trámite.
•
nas escritas en galego por
M.V.
do na necesidade da abertura
postas dos estudantes."
dunha investigación que sirva
Unha obra entregada
para delimitar as graves responsabilidades existentes en
en pésimo estado
torno ao caso.
Dos diversos informes os estuSegundo se informa neste
da ntes resaltan o de lntemac
escrito "o edificio das faculdaque deixa claras moitas defides de Matemáticas e Bioloxia
ciéncias no edifício. Tras este
foi rematado a finais do ano 83.
informe o Ministério "elabora
A empresa contructora foi Hisun proxecto presupostado en
pano-Alemana, pertencente a
347.684.921 pesetas cifra que
Rumasa, que executou a obra
supera o que tora o custo da
por un custo duns 400 millóns.
obra. Ademais de que xa se leNo curso 83-84 a Faculdade
van gastado máis de 10 millóns
ocupa provisoriamente o edifí.i de pesetas en pequenas reforcio. Xa daquela comezaron os
Hungria, é un destino que paga a
mas".
problemas co ar acondicionado
· pena coñecer en calquer época do
Do proxecto de reforma, rese durante o inverno observá, ano, na primavera, no verán, no
ponsabi lidade do Ministéri o e
ronse
vár_
ias
pingueiras".
outono e no inverno.
do Reitorado, foi posteriormen"No curso 84-85, continua o
. Un pa.ís pequeno con moitas
te retirada a proposta de reparelatório,
(inverno
duro,
lém. ofertas, senda moi s·ignificativa a
ración do ar acondicionado debrese o ciclón Horténsia) as cosua hospitalidade, os seus magníbido ao custe que supori an,
bertas filtran água por todas
ficos précios,
sua natureza, paiquedando este valorado finalpartes, chegando a sulagar a
sa~es, cidades históricas,· sen es- ·
mente nuns 200 millóns de pefaculdade, traendo como con.quencer a beleza da sua capital
setas. As obras que nun princísecuéncia o derribo dos falsos
Budapest, o folclore e a música,
pio ian comenzar en Maio desteitos. Ao mesmo tempo agrate ano foron retrasadas até Sea sua gastronomia, os seus viños,
vouse a situación do ar conditembro. Representantes estuetc ...
cionado, cun f.rio intenso . dudiantis puideron saber de fo~
rante o inverno e cun calor
Pero...
ma. oficiosa que isto tora debiDesde Novembró' a Maio ofereigualmente intenso no veran
do a qüe a empresa construto(alcanzáronse os 38 graus). DecémosHes os extraordinários préra non permitia a realización de
téctase ademais a entrada de
cios dos nasos tour operators esreformas en tanto o. edificio
pó e partículas de vidro a trapañois e portugueses. Viaxe a Bunon fose aceitado definitivavés· dos ·condutos do ar condidapest nun fin de semana, e pomente. E así· que a fina is de~~
cionado."
. derá ·disfrutar das nasas ofertas
llo o Reitorado recebe o ed1f1"E
neste
curso,
lémbrase,
especiais para a Viaxe de noivos,
cio
sen ter en conta a opinión
cando
surxen
as
primeiras
proA ponte das cadeas (Budapest)
Nadal bu Fin de ·ano, ou para o
da Faculdade, cuxos representestas estudiantis (manifestafamoso Festival da· Primavera, e
tantes fixeron constar, nun e~
cións no Reitotado, et~.), centamén para Semana Santa.
crito áo Reitorado, a sua opositradas na ·procura dunhas insA VIAXE SERA .INESOUENClción á recepción definitiva da
.talacións axeitadas e facendo
BEL.
obra. en tanto persistisen as
fincapé en que se abra unha inmesmas circunstáncias, ao
vestigación
para
delimitar
as
Estarna$ á sua disposición en
Pida n·a sua Axéncia de Viaxes
tempo que instaban ao Reitoraresponsabilidades a que houos programas que os tour ·operaJUAN ALVAR~Z MENDIZABAL, 1-3°., 6.
bese lugar. Paralelamente, soli- . do a proceder ao c.l.a1ex9m.~nto
tors especialistas na HL!ngria, ·predas posíbeis responsab1l1da
Teléfono 241 25 44. Telex 48070 IBUZ
cítase a realizaci-ón dun inforpararo·n para vostede.
des.
me que po~a de ·manifesto as
28006 - Madrid (esquina Plaza de España) .
condicións nas que se encontra
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Santiago Alvarez estivo recentemef"!t~ na Galiza-para presentar o segundo volume das suas
rnemórias, que publican a·s Ediciós do Castro. Pequeno e cunha cara ~e fonda bondade, o
aspecto des.te home non deixa imaxinar facilmente que el fora un importantísimo dirixe_nte
político e 01ilita·r -,-a0'&24 anos!!- na defensa da legalida·de republican·a durante.a.guerra
do 36. S.- Alvarez estivo á frente dun dos Batallóns das Brigadas lntern·acionais (os ·
lnternacionais como el abrévia) (? conserva unha memória· extraordinaria e moi didáctica
daqueles terríbeis anos da loita antifascista. Anos de dor e traicións pero tamén de amor,
decisión e·solidariedade interna~ibnal.
.
.
-. · · .
.
.

Santiago
Álvarez

de

"No 36 ·demostrouse
.. gue ao fascismó
12odiaselle ~aralizar
collendo as armas"

1bra
n se
tes,

nto

Na vertente internacionalista

a guerra do 36 conformou un
dos períodos máis espectaculares da idade contemporánea,
en canto ao internacionalismo
e ao seu significado solidário.
Como o explicaria vostede?
Xero use por vários factores .
Primei ro porque houbo a resistén cia do povo español; a resisténcia española ao fascismo
foi un acicate e un revulsivo a
nível mundial. Até entón, despois do fra~aso da insurrección
obreira da Austria, habia un encoll imento da xente frente ao
fasci smo que parecia omnipo tente. O povo español demostrou que ao fascismo podíaselle paralizar collendo as armas
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Unión-Fenosa pretende construir
32 minicentrais na Galiza
Unión-Fenosa pretende constru ir 32 minicentrais hidroeléctricas na Galiza, por meio dun
pla n de reabilitación de centrai s de pequena poténcia, das
que é titular e que deixaron de
ser utilizadas tempo atrás. Seguen asi a política emanada
desde o Ministério de lndústria
e Enerxia .
Todas estas centrais que se
pretenden pór en funcionamento cantan xa, segundo a
empresa, cun informe técnico
individual que comprende o
seu estado concesional, dados
~o cauda l, posíbel potencia a
insta lar, emprazamento, elementos que compoñen as instalacións e o seu estado. Todo
isto, unido á documentación de
cará cter xurídico, dados económicos e plegos de condicións ·
técn icas, permitirá sacar proxima mente a licitación a reabilitaci ón destas centrais, agora
para lizadas.
Intenta Unión-Fenosa que.sexan promotores particulares
quen fagan as obras, outorgándolle a concesión en usufruto
por un tempo que -se acorde.
Pala sua banda a empresa
comp rométese a adquerir a
enerxia producida a un précio
que oscila entre as 7,60 e as 9
pesetas por quilovátio.
Asi Unión-Fenosa, sen gastar
~n can, sen problemas cos vicinos verá aumentada a sua pro. dución e logo, pasado ·un tempo, quedarase coas centrais.
.A polític!=I do o'iigopólio eléctrico até agora foi totalmente a
contrária, tratanQO de afogar a
tod a canta empresa pequena
hou bese nos seus domínios,
pechando as suas plantas de

transformación, non comprándolles a enerxia sobrante e non
querendo aumentar os cupos
de venda na época seca .
Por outra banda nos informes tirados á luz pola empresa ·
non se fala para nada da cantidade de água que será embal-

sada,· se erá preciso aumentar
a chapacuña para conseguir a
potencia instalada que lle sinalan no citado informe.
Esta solución, · demandada
polas forzas sociais hai anos,
prodúcese cando Fenosa xa ten
asulgados os mellares vales. •

GALIZA (32 -~~ntrais)
N. Central
Casares
Lando
• Chimparra

Concello
Cordido
Ortigueira
Cede ira

Província
A Coruña
A Coruña
A Coruña

Rio
Mera
Lando
Condomin

Pot. inst.
104 Kw.
300 Kw.
80Kw.

A Fábrica
Presa ras

Vilasantar
Vilasantar

A Coruña
A Coruña

Tambre Tambre

65Kw.
350 Kw.

GRUPO 111

Horta
Castro
San Xoan

Becerreá
Becerreá
Láncara

Lugo
Lugo
Lugo

Návia
Návia
Návia

100 Kw
100 Kw.
160 Kw.

GRUPO IV

Rivasieira
Balteiro
Barabanza

Porto Son
Ribeira
Povoa

A Coruña
A Coruña
A Coruña

Serr.a
Arles
Barbanza

50Kw.
120Kw.
100Kw.

GRUPO V

Cerceda
Almofrei
Ponte inf.

Pontevedra Lérez
Cercedo
Pontevedra Almofrei
Cotobade
Soutomaior Pontevedra Verdugo

GRUPO VI

Monteiro
Castellana
Fervenzas
As Pias

Vilamaior
AÍ-anga
Coi ros
·
lrixoa

GRUPO VII

Férbeda
Corcoesto
Allóns
Fecha
Remuiño

A Coruña
Carballo
- ACoruña
Cabana
Ponteceso A Coruña
A Coruña
Santiago
Val do Dubra A'Coruña

GRUPO VIII

Toxo
Deza
Merza
Porto Carros
Pina

Vila Cruce~
Lalin
Silleda
A Estrada
A Estrada

Aisladas

Chantada
Tarrio
P. de Aguiar
Castadón
San Vicente Vilamartin
Requeixo · Monterrei

GRUPO!

GRUPO 11

¡,

-

mezou en Madrid e rematou en
Valéncia foi un elemento fun.:.
damental nese terreno.
E pouco. ~reado o papel, especialmente c!o Goberno da Inglaterra, durante a guerra.
O G9bernó da Inglaterra e o
da Fráncia tiveron un papel nefasto ..A orientación fundamental naquel momento levábaa
Inglaterra, que era ·o país potencialmente máis importante,
porque os Estados Unidos
emerxeron despois como a primeira poténcia mundial. Os
conservadores ingleses, . con
Chamberlain _á cabeza, capitularon ante Hitter. Entón o papel
inglés foi impar a non intervención -pra.ticala · eles e im'porlla
a Fráncia, que era daquela un
poder subalterno inglés. Incluso un goberno presidido por
Leon Slum següiu esa política
porque na Internacional Socialista. non habia unidade de critério: habia correntes a favor
de áxudarnos e outr:as proclives á capitulación e o compromiso.
Gómez Gayoso,. que foi militar republicano e estivo á frente da guerrilla galega, dirixiu
desde a cadea no ano 47 unha
carta protestando pala visita
do embaixador británico á Galiza e ao Estado español, e recrim inándollo. Daquela o goberno inglés era _laborista.
·
Non er~ o mesmo goberno,
efectivamente, pero o imperialismo inglés nunca estivo disposto a que na España se criase un Estado demócrático, ainda despois da guerra. Era primeiro ministro Churchill -que
fora ver a Stalin para que loitase contra o nazismo-, quen tamén cun seu discurso -en Fullton- marcóu o início da guerra fria. Inglaterra foi "sempre
aposta a que h.oubese . un goberno democrático-popuJar na
España.
•
XAN CARBÁLLA

Eleicións sindicais

Anteriormente obrigáraas a cerrar
Jldames

e loitando contra el. A resisténcia promove unha gran moral
de loita. Xunto a iso estaba a
· conciéncia de que interviñan os
países ta·scistás, ltália e Alema·ña, e naturalmente habia que
darlle unha resposta internacionalmente.
Daquela hai que ter en
canta que o movimento comunista estaba moi unido, existia
.a Internacional Comunista, que
foi decisiva na recruta dos vo.:.
luntários nesa loita, e nese contexto a própria Internacional
Socialista viuse forzada a non
oporse a que viñesen militantes dos seus· partidos.
.
Con aquela loita e con aquel
proceso solidário e de ascenso
revolucionário qu·e for ún cami·~
ño que durou até a derrota de
Hitler.
.
A resisténcia de Madrid foi
un acontecimento extraordinário que só comprenden ben as
xentes que o vivi'ron. Pero foi
sensacional q~e Madrid resistise, e moitos -mesmo republicanos- non crian que resistise. Largo Caballero deu unha
orde no senso de que se non
resistia Madrid habia que i;;e retirar ate Tarancón. Madrid defendeuse porque quixo o povo
-contra a opinión de Franco e
de técnicos militares do noso
próprio Ministério da Guerra-,
e esa resisténcia contribuiu a
acender no mundo ese sentimento de solidariedade tan importante nesa década que · se
iniciaba no 36.
Cos lnternacionais non· só viñeron militantes de partido ...
...viñeron xentes de todo
tipo, p'ero fundamentalmente ·
xentes do movimento obreiro,
quizá sen filiación política pero
sindicados; e tamén moitos in·telectuais: As Brigadas lnternacionais tiñan dúcias de intelectuais, pois tiñan o soporte da
intelectualidade mundial. O 11
Congreso de Escritores contra
a Guerra e a· Fascismo que co-

A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña

150Kw.
550 Kw.
1.560 Kw.

Mondaríz
25Kw.
· 1101'<w.
Mandeo
Fervenzas 215Kw.
1.04Kw.
Man deo
Outón
Allóns
Allóns
Tambre
Tambre

-

160Kw.'
·250 Kw.
200 Kw.
730 Kw.
312 Kw.

Pontevedra·
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra

Arnego
Deza
Toxa
Liña res
Uña res

10ÓKw.
110 Kw.
480 Kw.
62Kw.
100Kw.

Lugo
Ourense
Ourense
Ourense

Asma .
Loña
Leira
Bubal

210 Kw.
280 Kw.
170Kw.
295 Kw.

O ·s indicalismo
.nacionalista pode
alcanzar o 20 por cen~o
dos delegados
A falta da terc.e ira e última eta- ,
pa -as eleicións sindicais daranse por rematadas o -31 de·
Decembro- UGT descende
lentamente nas porcentaxes.
Despois de empezar cunha
gran estrutura de dados técnjcos e liberados que llE? permitiron acometer os primeiros
compases con vantaxe a respeito de todos os demais, che..:
gando a situarse nalgun · momento no 45 por cento dos delegados eleitos, agora o sei.J índice éncóntrase no 37 .
CCOO consolídase como a
segunda forza, cun .30 por cento de delegados, posibelmente
un ponto máis do que canse- .
guiu nas anteriores eleicións.
A INTG alcanzará moi probabelmente o 11 ou 12 por cento,
mentres que a CXTG pode situarse entre o 8 ou o 9.
O grupo de ·independentes .e
vários (.entre os que hai que encadrar a . USO) que en anterio- ·
res ocasións rondaban o 20 po~

cento dós delegados eleitos, é
moi posíbel que desta vez non
superen o 1O por cento en conxunto.
O sindicalismo nacionalista, ·
ainda que dividido, reune ao
redor do 20 por cento de delegados, o que supón un crecimento, en relación co 18,7 conseguido antes .. Resultaqo positivo para eles se se ten en conta .q1,1e aumentou o número de
delegados eleitos -nestas eleicións elexeranse - máis de
10.000 delegados, frente aos
8.700 da vez anterior- e apesar de seren os seu~ delegados
os máis afectados poi~ política
de reconversión.
A única interrogante aberta
agora é a de se os. sind icatos
nacionalistas arbifrarán algun
tipo de medida que lle permita
permanecer nas institucións e
. garantir as vantaxes que derivan do carácter de "máis representativo ".
· •
M.V.

A Coruña

Lugo

UGT

1.320

INTG
CXTG .
Outros
(lndep. USO
no afiliados)
Total
delegados

. 318
287

239
113
50
100

321
218
165
6

915
876
289·
225

303

170

213

289 -·

3.169

672

923

ccoo

941

Ore ns fil Pontevedra

2.594

.(i:aliza '
.2. 795(Ji98% l
2.148(29'19%)
822(11'14%)
618(8'39%)
975(13'25%)
7.358(100%)

ABOSA DBBA

1O/SOCllDADE
crónicu de salón

De
príncipes
.e
princesas
MANUEL FERNANDEZ BLANCO

e

óntanos Jaoquín Sabina que as nenas
·
xa non queren ser
princesas e que os nenos,
agorat navegan nun vaso
·
de xenebra.
Na Galiza,, sempre tan
atrasados, vimos como o
outro dia es.g otábanse · os
traxes longos da mozas,
mentres. os mozos do boton de áncora agardan pola
sua vi axe no "Elcano".
·
Lendo estas crónicas un
non pode deixar de pensi!ir ·
o ben que completaria o
cadro a preséncia c:te "Sissi" na ceremónia. Trasladada da .lembranza dos bailes
nos salóns dos pazos de
Viena, poderia pór a guinda a acontecimentos ·de tan
ráncio abolengo (compre
dicer que un non ten culpa
de que ráncio teña unha
dobre acepción).
O conto non está mal,
sobre todo se ás 12 da noi. te a carroza non se converte en cabaza como lle sucedeu á Cincenta e, ademais,
ninguén se empeña en probar a colocar ó zapato perdido -no noso pé.
A ilusión produce un
efoito: o encantamento.
Pero sempre as fadas puxeron as suas · condicións,
unha delas é que a felicidade prometida sempre afectaba a un só individuo; a
outra era de facernos ver
que non existía felicidade
senón se saía da pobreza
(que sempre era froito dun
equívoco) á realeza:
Postos así, as fadas tiñan
ben clara a división da sociedade en clases: ·a nobreza e os servos. Polo meio
houbo unha revolución
· burguesa, que quería cambiar algo disto, non moito,
pero nós seguimos no tempo das fadas.
Vendo asi as cousas,
case prefiro · ás bruxas.
Coas suas toquillas., con
ese~panos negros .na cabeza e faltándolle os dente~, nunca as deixarian entrar ás festas reais: a non
ser que as chamasen para
varrer os salóns lo_go de rematar a festa. Quizá ainda
poidan apurar algo do qu~
quedou ·nalgunha copa.
Triste consolo o das · bruxas.
•
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O Ladrillo
crónica dun fuxido · .

•
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IMPRENTA RAPIDA
Dr. Cadaval, 29-31 (Galerlas)
Tfno. 22 1O29
.

VIGO

forzas franquistas, consegLiin- , ría". Presentou-se un sarxento
do só facer un burato. O 22 de
e cinco -números que arrodeaXullo -Bentazos cai en mans
ron o cortello da casa, onde esdos sublevados. "Nós xa sabiataban a quitar o esterco. El
mos ct.ue non podíamos fa,cer
mesmo se presentou ao sar~
nada. Eramos poucos e mal arxento. Non o coñeceron. Permados e só tratamos de frear
guntaron-lle se· era "Ladrillo" e ·
un pouco o avance. Outros non
el respostou dicindo ser Xesus
deron a cara". .
Lavandeira Pérez. Desarmado
A represión· comeza. Para
non tiña escapatória. No inte~
"Ladrillo" é a vida incerta e
rrogatorio 'tentou vingar-se do
azarosa de fuxido e guerrilleiro.
denunciante acusando-o de ter
Para a compañeira a dura tarearmas agachadas na casa, e
fa de sacar adiante só aos ticando foron facer-lle o rexisto
llos.
as suas próprias armas apare".Ladrillo" ·escapa cara Ponteceron enterradas na eira do dedeume. Alí bota uns dias no
nunciante! "Ainda hoxe non
mes de Xullo, nunha aldea eusei quen llas foi pór alí, supoño
mesa que non lembra, "eran
que alguén dos que me aco~.""
tres casas". Despois ven-se
llían na casa". O certo é que ao
'%*-·
vindo cara Betanzos polos
chivato cairon-lle tres anos de
montes, pasa o Malideo por
prisión menor "por tenéncia ilíChelo e acollen-no no Martinecita 'de armas".
te, da parróquia betanceira de
Lavandeira ingresa na cadea
Bravío, onde vivian os sogros.
de Betanzos e dalí pasa á da
Segue-se a ver esporadicamenCoruña mentres se lle instrue
te coa compañeira: ainda nasconsello de guerra. Estando na
cerá outro tillo. Do Martinete
cadea da Coruña, membros da
vaise á casa dos pais, onde
CNT farán tres intentos fallidos
bota sete meses burlando a vipara ceibalo antes de sair a
xiláncia da garda civil, cunha
senténcia.
saída debaixo da cama que
O expedente do consello de
daba a unha leira.
guerra levou once meses. "LaNo 1937,' en Curtís, na casa
drillo" tratou, sen consegu ilo,
duns parentes do Foucellas code implicar ao fascista Bugallo,
·ñece a este e ponse en contaccaciquiño de perto de Betan. to con el. Andaron xuntos tres
zos. Este indivíduo negociara a
entrega dalguns fuxidos e "Laanos. "Foucellas ao princípio
estaba só. Logo contactou con
drillo" concertara unha entreoutro, que era un pirotécnico
vista con el. Falarian das poside Xanceda. Viñeron outros:
bilidades de sair en liberdade e
Emilio Pérez Vilariño, que fuxido précio, mais o instinto do
ra do exército, e Manuel Pena
"Ladrillo" aconsellou-lle non
Camino, que xa estivera preacudir á cita. Tempo despois
so". As relacións do "Ladrillo"
interouse, por un enlace, da
co "Foucellas" non foron alá
emboscada que lle tiña prepamoi boas. Rematou separandorada.
se del. "Tíñamos discutido pola
Mais "Ladrillo" seguía empesua atitude cunha muller dunñado en "morrer matando". O
ha casa na que nos acollaran.
xuíz instrutor, Manuel Chacón,
Non aceitou as miñas recrimicomandante de artillería, que
nacións e non mo perdonou
levaba o seu caso, será condenunca. Afinal vivíamos en
nado a oito anos, que cumpriu
a ficha e tomei o primeiro conconstante tensión. Eu desconno castelo de San Antón, por
tacto co mundo _
o breiro organi- fiaba que intentase matarme e
intentar sobornalo. Resulta que
zado". Xa non debe.aria de ir durmia ao seu carón no monte
el mesmo se ofrecera a intentar
nengun dia "porque eu as ta- cunha pistola na man".
rebaixar-lle a condena a cámbernas non as pisaba, saía do
Lavandeira continuará de esbio dunha cantidade de cartas.
traballo e metíame no local. Ali
"Pediume un pitillo nunha ocacapado solitário polos montes,
aprendín a ler e devorei canta
sión que estabamos sós, eu fiillado do resto de guerrilleiros
publicación tíñamos no local.
e fuxidos, con contactos aqui e
xen-lle ver a miña estrañeza
Empecei a decatarme do que
alá. Colle sona entre os paisapolo feito de un militar como el
era a explotación e de que toda
esmolar un pitillo a un preso.
nos de destemido por apresena vida fora un explotado máis".
tar-se de súpeto, en pleno dia,
Respostou-me que tiña moitos
Son anos de duro traballo na
nos lugares máis insospeitatillos e pasaba apuros na casa.
organización, anos de loita, relnteresou-se pola miña família
dos. Moitos axudan-no mais el
presión, folgas, boicoteos ...
non se confia. De feíto, son váe a sua situación. Eu seguin-lle
"aquelas si que eran folgas".
o xogo. Dixo-me que lles trasrios os chivatazos que el sortea
No 34, despois da represión
con habilidade, presentando-se
mitise a proposición".
que seguiu a fracasada revoluNomeado outro xuíz intrutor
a continuación aos denunciación de Astúrias, Lavandeira_xa
o expedente seguiu o seu curdores: "se teño que volver aqui
é un dos líderes da CNT local e
so. Pediron-lle pena de morte e
de segundas non deixo nen
ostenta o cargo de Presidente.
que herde".
trinta anos de cadea . Ao remaCando comeza a rebelión miliNo 1941, as nove casas de
te a cousa ficarf a en vinte anos
tar do 36, Xúlia e Xesus teñen
de condena. No 1953 saía do
Codeso de Arriba e Codeso de
xa dous tillos. Lavandeira e oupenal do Dueso, despois da reAbaixo, da parróquia de Filtros voluntários van requisargueira de Barranca (Cesuras),
baixa e dos indultos.
lle un arma a un crego que a
Había que refacer a vida e
foron tomadas polas tropas da
tiña sacado pública e provocabuscar a maneira de ir tirando.,
garda civil ao mando dun Tedoramente diante dunha maniOs tillos, xa maiores, case nen
nente Coronel. "l.,adrillo" estafestación nun 1° de Maio. Este
o coñecían. O mellor da ·xuvenba nunha delas, mais incribelemprende-a tiros con eles e
tude tiña pasado para. el entre
mente non foi atopado, agaoculta-se na casa. Botan cartua vida de fuxido e a cadea.
chado como estaba entre unha
chos de dinamita contra a casa
Hoxe o "Ladrillo" contempla
trabe e o teito da casa. A sua
para facelo sair, destruindo o
o panorama dende a sua pl~ci
aureola lendária medra e el
.teito. A presentación no lugar
dez de xubilado e, nostálx1co,
mesmo encarrega-se de espa· do alcalde socialista, Tomás
non pode évitar facer comparallala: "A Ladrillo lo cogerán
López da Torre, xunto coa garmuerto. No tiene Franco una , cións: "Agora a xente non parda civ~I, salva ao crego dunha
ticipa, limíta-.se a votar. N~:>n _se
pareja de guardiasciviles capaz
morte certa . . Pouco despois,
loita como antes. Na Republlca.
de cogerlo vivo". " ... e colleroneste mesmo crego testemuña.os traballadores íamos diariame vivo". Foi no "Vinte", Porria contra o alcalde no·conselJo
mente á Casa do Pobo, a ·parrazomillos (Oza dos Rios), no vede guerra que lle fixeron na Cofear, ler, formar-nos, discutir, ...
rán do 1945.
ruña, tras do cal foi fusilado.
facian-se asambleas e debates... Non se facía política na
A caida
Estala goípe militar.
taberna". Desde os · seus 80 ·
Eran as festas da aldea. Acudiu
anos -disculpa o cacarexad~
Fuxido
convidado ·a unha casa na que
"pasotismo" ~a ~uventude.
"Ladrillo" é un dos que tan
"que se lles va1 pedir co exemxa tiña botado- uns dezaoito
frente ás tropas franqui'stas,
plo que lle deron ... , !eñen-nos
meses, en períodos intermitenque veñen da Coruña, na Porta
tes, · e na cal axudaba a facer · descoidados, esquec1d'?s,. no,~
da Ponte Nova. Durante· moito
hai traballo de concienc1ac16n ·
traballos de labranza. "Nesa
E asi ·~pasan os anos e non se
tempo as pegadas dos dispa- . casa tiña un túnel que ía dar á
ros no famoso arco da porta da
via do tren". Un viciño denun- . avanza nada. Os traballadores
en vez ·de unir-se discuten envella muralla fixeron de mudos
ciou a estáncia do "Ladrillo" na
testigos dos feitos. ·Chegaron a
casa pero a garda civil non · tre eles".
·
•
, p.9.r unha bqmba .na mesma , aparec_
eu até pasadas as.testas
,XESUS TOÁR~$ REGUEl,R~
ponte para evitar a entrada:.das . "pensando que xa non ·esta-

A quén non coñecese a sua .história pasaria-lle
·
desapercipi~o e~te home de ~O anos ben,levados, d_oado d~
atapar, un d1a s1 e qutro. tamen, no ~a.r~m petance1r~. Ma1s
a sua non é unha historia calquer: smd1cal1sta, presidente
da CNT en Betanzos nos anos da República, fuxido,
compañeiro de Foucellas, conde.n ado a 20 anos de cadea....
Unha historia de loita e sofrimentos. Gosta de longos
paseos e de animadas tertúlias de grupo á sombra das
árbo"res do xardín -dese xardín onde empezou o seu ·
contacto co mundo sindical ~ obreiro. Ali gasta o seu ócio
de xubilado. E capaz de. talar dias e di~s·, con memoria
prodixiosa, dos acontecimentos que v1veu. Botamos cqn el
várias tardes, sumerxindo-nos nese pasado, tan perta amda.

;l"

Chama-se Xesus Lavandeira
Pérez, "ó ladrillo" de alcume.
Foi -un dos moitos tillos dunha
família de ·labregos pobres da
montaña arzuana. Nasceu no
ano 1906 na parróquia de Vilariño, ao pé dos montes do Bocelo,· onde teñen as su as fontes
o Tambre e o Mandeo, a cabalo
dos .concellos de Sobrado e Vilasaniar. Son tempos duros· e o
pan non chega. Ten que deixar
a escola, moi noviño, pratica. mente analfabeto, para por-se
a servir de ériado na casa dos
Leis, en Santa Cruz de Mondoi.
Os Leis, grandes propietarios
de terras e caciques da bisbarra, alcaldes de Betanzos al- .
guns deles. Máis adiante traballará un ·tempo en Santiago de
mozo de armacén. No 31 casa
con Xúlia, · de perto de Betanzos, e instalan:-se na vila betanceirá. Ela traballa nun forno e
tamén vende froita na praza; el
anda ao xornal. Cando se comeza a facer o xardin munici:.
pal -que · ía levar o nome de
Pablo Iglesias- entra a traballar nas obras -do xardín. E daquela cando in~resa na CNT.
O Pepe "o" piritavacas" e o
"Callobrés" (s~cretário e presidente da CNT local entón) integran-no na organización. Perguntan-Íle se está organizado e
el resposta desconfiado, "que é
iso?". Convencerán-no de que
os traballadores - deben estar
organizadós para. defender os
seus intereses. Desta forma,
Lavandeira in~resa na CNT.
Cincuenta céntimos é daquela
a cuota mensual.
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"Entrei na Confederación
como puiden entrar en ca_lquer
outra organización. Eu daquela
non tiña ideoloxia de nengun
tipo'. Eles foron os primeiros
que mo propux~ron. Aquela
tarde fun pro primeira vez á
Casa do Povo onde ,_ e$ta,ba o.s .
sindicatos obreiros, fixeron-me
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En ·Riaño (León)

O Goberlio resucita .un proxecto. de encoro
tras vinte anos de oposición viciñal
.
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~iaño está situadb no án~ulo
nororiental da província de Lean,
nas estribacións da vertente sur
dos Picos ~e Europa. No ano 1966
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O 25 de Febreiro de 1966 o
Ministério de Obras Públicas
autorizaba a execución das
obras da presa de Riaño. A
aprob ación do anteproxecto
databa xa de 1963. Os traballos comezan en Agosto do
66, estando previsto embalsar
en 1970.
O 1 de Marzo do 1974 apróbase a construción dun novo
núcleo de povoación para
substituir a Riaño e convertelo en cabeceira de comarca.
Tras sucesivas démoras a
estrutura da presa remátase
no 1976, as variantes das estradas que comezaran a construi rse no 1973 foron totalmente paraliza.das a finais do
1974.
As índenizacións, comezadas a pagar no 1972, encóntra nse sen concluir, sucedéndose no tempo de maneíra
pou co equitativa e moi desigual, sen ter en canta os in. cre mentos do custo da-vida.
As obras continuaron para lizadas até o 1983, ano no que
coa chegada ao goberno do
pa rtido socialista, sen efectuar nengun estudo actualizado da viabilidade do encoro e
retomando o proxecto realizado vinte anos antes, pretende
con cluilo a toda costa e- coa
máxi ma urxéncia.
O investimento realizado
até a data é aproximadamente o 15 por cento do total do
proxecto, quedando por investi r aínda o 50 por cento no
remate da presa, o 70 por
cento nas variantes das estradas e o 100 na infraestrutura
de regadío e aproveitamento
eléctrico.
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Segundo a orde ministerial
aprobató ria do proxecto a fi nalidade de obra era dobre:
por un ha banda tratábase de
incrementar en 300 millóns
de Kw/h a produción anual de
enerxia eléctrica; por outra,
regar 120.000 Ha. da Terra de
Campos.
As
repercusións
económ icas e sociaís da obra
serían altamente positivas,
segundo a citada orde.
A vista destes hipotéticos
benefícios considerábase xustificad o o sacrifício que a obra
implica ba: sulagar nove povos, destruir catro bisbarras,
condenar ao exílio a máis de
3.000 persoas, anegar unha
z9n? de enorme beleza paisax1st1ca, e na que se realizaba
un ha explotación gandeira
exemp lar, de alta ·productivi_dade, cunha renda per cápita
das máis elevadas do país,
destruir un ecosistema admirabelmente conservado e no
que existe representación de
toda a flQra e fauna cantábrica
de montaña.
Toda esta perda segue senda xustifiéada · actualmente
Pala Administración cos mesmos critérios de hai vinte
anos, baseándose nos má1s
que dubidosos beriefícios
duns regadios para obter uns
Produtos dos que se encontra
saturado o. mercado. No tocante á produción eléctrica, a
comezos do 1984, desestíma-

comunicárónlle aos viciños deste
val que terian que deixar as terras
debido á Orde Ministerial de
·
Anteproxecto de Embalse de Riaño
do ano 63. As obras sen embargo
foron paralizadas en multitude de
ocasi.óns, pala oposición dos

se publicamen te, aducindo
falta de interés · económico
para as empresas do sector.
Segundo un informe preparado
pola
"Coordenadora
para a defensa de vales amenazados por grandes embalses", "o encero de Riaño é un
claro exponente dunha política hidráulica errónea, cunhas
miras a moi curto prazo, plantexada só desde o ponto de
vista dunha necesidade moi
relativa, moitas veces inexistente, de ter que armacenar
água e sen ter para nada en
canta as consecuéncias de
cote desastrosas que trai con:
sigo este armacenamento. E
ademais a curto prazo, dado
que supón a obtención duns
rendimentos elevados de forma imediata, esa rentabilidade desaparece a longo prazo.
Todos os embalses teñen duración limitada, ao cabo dun
tempo máis· ou menos breve
acaban por colmarse cos sedimentos arrastrados polos
rios. O país, indícase no citado informe, non pode permitirse o" luxo de destruir comarcas inteiras, cuxa productividade ao longo da história está
ben probada, a cámbio dunha
rentabilidade moi limitada no
tempo."

Efeitos negativos .
do encoro ·
Os efeitos negativos do em- ·
balse de Riaño son resumidos
pola mencionada Coordena-dora .nos. seguintes pontos: ._. ~
"' a) Destrución-directa dunh'a
· comarca e indirecta doutras

.

vacun e lanar desaparezan e con
viciños. Vinte anos despois o
eles ·o meio d.e vida dos seus
gobemo socialista pretende .·
habitantes. Con duros
resucitar o vello proxecto, sen
enfrentamentos entre policia e '
mediar sequer unha pequena
· viciños de por meio, a oposición
revi~ión. O encaro suporia que 9
pavos, 2.000 vivendas, trinta mil . continua. Unha problemática moi
fincas rú~ticas! un .insti~uto, ~gando similar á do~tros encaros galegas.

catro: Como xa se comento u,
o embalse destrue nove povos e afecta a tres mil persoas, sen que en nengun mo- ·
mento se teña plantexado outra alternativa nen se lles teña

dado opción a outra saída que
marcharse.
Indirectamente son outras
catro as ·comarcas que quedan afectadas e condenadas a
unha forte regresión. Riaño é
o centro vital da Montaña
Oriental leonesa e atende a
unha povoación dunhas once
mil persoas,_dístríbuída xeralmente en pequenas aldeas,
en Riaño localízanse os servícios püblicos indispensáb~is
que non poderian manterse
nos povos próximos, desempeña polo tanto un · notábel
papel, consituindo a sua de-

saparic1on ünha desarticulación de todas estas comarcas.
b) Perda irrecuperábel dun
rico património arqueolóxico,
artístico e cultural.
c) Destrución da zona máis
importante para un aproveitamento gandeiro, base de toda
a montaña oriental leonesa.
d) Perxuícios ecolóxicos: ·
Os efeitos ecolóxicos directos . serian: destrución de- 76
Ha de bosq1,..1e, 126 tia de cauce fluvial e vexetación de ribeira, extinción da povoación
reprodutora de cigoñas, importante impacto sobre ascomunidad~s aviares reprodutoras, . mamíferos .dependentes
do · cauce fluvial, o arborado ~
da ribeira e os prados de
sega, e os anfíbios do val dependentes dos encharcamentos.
Entre os efe ~tos indirectos
pódense citar como máis importantes: ameaza para a
conservación do Parque Nacional da montaña de Covadonga. Impacto sobre a·s povoacións de ave.s de rochedo
e bosque. Decrua de importante·s zonas de bosque para
substituir aos pastos sumerxi- ·
dos, posíbel destrución do
bosque de Hormas. Incrementos da presión antropóxena
por intereses de tipo turístico
e especulativo. lllamento. de
. grandes áreas polo próprio
embalse e as. estradas, de.·
nova construción, coas suas
macropontes, o que st,1pón
. criar barreiras infranqueábeis
· aos - desprazamentos
dos
. grandes mamíferos. O perxuício ecolóxico máis jmportante
afectaria á conservación do
ursc;> pardo no bosque de ~or
mas, directamente afectado
polo embalse e ameazado de
roturación tal e como se comentou. Esta zona é unha das
tres españolas nas qúe existe
unha · povoación estábel de
ursos pardos, espécie rigorosamente protexida. Co planeadq embalse poríase en
moi sério perigo a-conservación do núcleo oriental de ursos cantábricos, estimado, no
1982.'. en 29-41 exemplarés·.·

Outras alternativas
aó proxecto
· A -"Coordenadora para a defensa de vales ameazados"
ten dado a coñecer tamén diversas posibilidades produtivas para a zona ·que se pretende sulagar; entre elas a de
explotación gandeira, madeire.ira, turí$mO; explotación cinexética, piscícola e outras re:
ferentes ao sector servícios.
·
Tamén foron estudiadas di.-.
versas alternativas
prexecto de embalse, entre elas a
construción dunha rede de
pequenos embalses, xunto
cun proxecto · elaborado po_la
mesma Coordenadora baseado na obtención dunha canti,.
dade ·de superfície regada similar á do proxecto actual sen
cuestionar a·_ viabilidade dos
regadios, dado que as gr9ndes extensións de regadios
presentan · graves problémas
de diverso tipo, entre eles os
sociais.
.•

ªº

En .Marcón-trunfou o povo: Non haberá cuartel
Hai uns dias a Dirección da Guarda Civil confirmou a decis.ión
de non facer o seu cuartel nos terrenos do Monte Carrasco,
en Marcón, que os viciñ'os reclamaban como seus e destin~
dos a un coléxio público, que é agora a sua reivindicación
(ver A NOSA TERRA Nº 262, Xaneiro ~985} .
Tiveron que pasar vários meses montando guarda dia e
noite no monte, paralizar as obras, enfrentarse ás FOP, nun
longo contencioso coa alcaldía de Pontevedra, que afina! é
derrotada nas suas teses de facer ali as instala·cións da Guar- da Civil. O monte agora semella unha paisxe lunar paro a
alegria entre as x~ntes .de MaEcón é.unánime_e agora seguen.
a loita ·polo coréxio.
.
•
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O Congreso Caste_lao non·rachou co pacto
de siléncio. sobre os anos escuros
O Congreso Castelao,
celebrado na
derradeira semana do
mes de. Noyembro,
serviu para constatar a
auséncia de dados e as
lag'o as exi~tentes no
estudo do pensamento
e a actividade· política
de Daniel Castelao na
década que vai desde
o 40
50.
Ao congreso

ªº

asistiron máis de 400
persoas, na sua
meirahde parte
estuda ntes,
desbordándose
totalmente as
previsións da Comisión
Organizadora. O
·
Congreso debateu e
éoñeceu perta de 90
Gomunicacións e catro
ponéncias, na
meirande parte delas

_especializad.as -eri
temas pontuais, sen
que nengunha das
mesmas pu dese ir
máis alá de significar
-a falta de sair á luz o
mate-rial documentalnebulosa n·a que se
moven as relacións de
Castelao co
galeguismo nq interior
de Galiza após a guerra
do 36. Este aspecto

ª

Xusto Beramend·¡·
"Falta por sair á luz toda a documentación que permita
reconstruir o seu pensamento do ·1940 en diante ,,
damento científico, mentres non
se poda fer toda a correspondéncia . que mantivo Castelao
coa xente do interior ou con outras . do exílio.
- A biografia política de Castelao non se poderá facer con rigor e certidume até que non se
teña esa documentación na
man. Asi como se pode facer até
Na sua ponéncia sinalaba o peo ano 40, falta todo iso para saríodo que vai·desde a proclama__;.p er o que el pensaba que debiá
ción da República ate o fin. da
se~ o papel do galeguismo na
sua vida, como o de maior clariclandestinidade. Faltan os dados
ficación política na vida de Casbásicos.
telao, un período que acompaña
Como secretário coordenador
ao acontecer daqueles duros
do Congreso, que conclus.ións
anos.
·
se poden tirar, que aportacións
Dentro deses anos haberia
novas houbo?
tres ~t~pas: a -~epúbliCa, a -~UE;l~
Seria precisa unha leitura de· rra c1v1I e o exilio. A evoluc1on e
morada das ponéncias e as coa dunha ra.dicalización progresimu nicacións. A miña opinión
va. Durante os anos da Repúbliprovisória é que non se conseca, coa loita das direitas e as esgu iu fixar dun xeitc:i ob?<ectivo e
querdas españolas, na Gali_za ·
frio -quizais sexa imposíbelten o seu reflexo, a maiores aguRepública por Rúsia, por Cuba,
cal era a dimensión ideolóxico'dizando a loita interna no na'Ciopolos USA, .. . e en Rúsia, dentro
política de Castelao no seu temnalismo entre direita e esquerda
deste mundo que está vivindo,
po, separándoo das potencialigaleg·uista. Aí Castelao, mália os
entra en contacto co que pode- · dades que o seu pensamento
seus amigos -incluso xente
ríamos chamar o socialismo
teña para uns ou outros hoxe.
como R[sco que . influira tanto
real. Curiosamente, apesar de
lso non quer dicer que o Conideoloxicamente na etapa ante- que os presupostos e as mesgreso fose de -balde e hai aportarior- se decantaran cara á direimas realidades do Estado soviécións interesantes nese senso,
ta, el racha con eses cintigos tico nada tiñan a ver co que el
pero é uhha tarefa inacabada.
vencellos e escórase máis. cara
queria . para Galiza. Levado por
Hai que facer investigacións e
á esquerda, ou sexa do lado dos esa simpatia· do .momento con
hai que escreber máis cousas,
explotados, dos oprimidos, que
todos os que están loitando cenpara dicer que Cé;istelao queda
foi sempre a motivación fundatré! o fascism0 no mundo, ten
caracterizado tal como foi e non
mental de Castelao, sempre por formulacións moi aprobatórias,
tal como queremos que sexa,
riba de calquer consideración
por exemplo, par'a o conceito de
como poda estar Risco.
teórica. E de cara ao ' lado semnación de Stalin~ para como repre do republicanismo democrásolve a URSS o pleito das nacio- · Que aspectos son os que quetico, e daí que propície a alianza
dan por desvear?
nalidades, excesivamente benédo PG, primeir:o con Izquierda
volas en tanto el creu máis na · Por desvear propriamente os
Republícana, .de Azaña, e logo
que talamos antes, o resto está
teoria soviética que na própria
através dese metelo na Frente
documentado. O que si queda é
realidade que non pu~o coñecer
Popular. Os grandes artífices de
acabar a reconstrución historioben.
·
que o PG formase parte da Frengráfica, obxectiva e rigorosa,· do
No exílio mantén esas postute Popular no 1936 son Bóveda
pensamento de Castelao. A bioras e segue facendo cham·ados
e Castelao. Por unha consideragrafía é bastante coñecida, pero
ao proletariado internacional
ción de tipo táctico rnspeito da
o pensamef1to é conflitivo. E é
para que se.xunte nesa loita coconsecución da autonomia pois
conflitivo porque está vixente e
mun por consegtJ.ir unha humadecatáronse, despois de Biénio
é .ir:icómodo. Para uns porque
nidade na que estivese erradicaNegro, que a autonomia só poqueren que sexa o pai fundadorda tanto a opresión nacional
dia vir pola esguerda, e por
como a inxustícia social. Pero . ideolóxico dunhas posturas raunha consideracion, no caso de
dicais e maximalistas, máis ou
logo, xa nos últimos anos, que. Castelao, de compromiso ·social
menos, que o é pero non na meda ba~tante desilusionado por
dentro desa loita de clases que
dida en que queren, e outros
como os republicanos e os soia paralela coa loita política.
queren agualo, porque é incócialistas tratan ao nacionalismo
Pero esta atitude, ainda desmodo un Castelao que defende
galego no exílio, e por como as
pois da sublevación militar e duo direito de autodeterminación e
poténcias aliadas deixan sobrerante a guerra ch~il española, raun federalismo moi avanzado.
viver ao réxime de Franco. Pero
·incómodo para quen din que o
dicalízase máis, ao ver como ace~e~· refluxo dos últimos anos
tuan as · direitas cando ven en
Estado das autonomias é o non
non altera o cerne da sua posiperigo o seu poder. Entón ese
vai máis na cuestión nacional. ·
ción ideolóxica desta terceira
Castelao ademais é un mito,
republicano democrático, e naetapa.
,
·ciqnalista galego como sempre,
un símbolo fundacional. Unha fiPero
segue
habendo
lagoas
que é Castelao faise enraibadagura que é referente. Ninguén
sobre a sua relación co galeguis- . se lembra de Vilar Ponte, porque
mente antifascista e da mari
mo
do
interior,
particularmenas circunstáncias fixeron · que
dese. antifascismo
simpatiza
te?
Castelao quedase como símbolo
cada vez máis cos combatentes
antifascistas máis firmes, como
· Este é un tema sobre o que os
e resumo de toda unha _época
investigadores non podemos acson os comunistas, os socialisdo nacionalismo proxectado
tas de esquerda e os anarquistuar por non poder aceder ao
cara o futuro. lso pasou con totas. Aí topamos a ese Castelao
material factual, aos documendas as persoas cunha proxec·anfifascista tremendo dos álbutos que oen se sabe se' existen
ción histórica. · importante. No
mes da guerra civil; é o Castelao
ou non. E un tema sobre
que
debate e na invest1gacjón ainda
que vai arrecadar cartos para a
só existen suposicións sen fun_:,. . hai Castelao para moito tempo.

Xusto Beramendi foi o secretário coordenador do
Congreso tastelao e apresentou unha das pónéncias
máis interesantes do ponto de vista de . clarificar ·o
pensamento poi ítico de Castel ao, na que se constata
a. necesidade de facer .luz sobre o· período que vai.
desde o ano _1940 en d1ante para poder terminar de
perfila_r o pe.nsamento político ·de Daniel Cas~elao.

o

ocasionou duras
intervencións na
xornada final do _
Paraninfo da Faculdade
de História, pero
ninguén dos presentes
quixo abordar a
cuestión. Un
congresista apontou
definidoramente "Hai
silencios que falan por
·si sós"
Segundo os

organizadores, o custe
do Congreso rondou os
5.675.000 pesetas,
financiadas pola
Universidade (1 millón
e infraestru.tura), Xunta
. (4.675.000) e as
aportacións das
Deputacións que
indirectamente
incidiron através da
posta en marcha da
Fundación Castelao.

A NOSATEBBA

SOCIIDADl/:13

N" 305 - 5 J?E DECEMBRO DO 1986
986

Xósé Abraira

e
)S

"Castelao discrepaba ·con galeguistas
do interior porque estes non admitian
o Con.sello de Galiza como goberno
no exílio"

n

ta

Avelino Pousa Antelo
"O Consello ~a Cultura non deu cartas pero desexounos sorte"
Cumpriu o congreso as suas expectativas? ·
·
A acollida foi extraordinária -e
houbo que parar a inscrición - a
meados de mes e se admítísemos a todos poderíamos chegar
aos mil congresistas e sumaríanse outras trinta comunicacións,
xa que lago ...
Houbo novas aportacióris ao
estudo de Castelao?
·A Fundación tiña elaborado un
proxecto que se presentou en'
Novembro do ano pasado á Consellaria de Educación e Cultura.
Deu a calada por resposta e aquilo era moito máis ambicioso, e
contemplábase tq:ier de América
moita máis xente, e programaba
moitas máis seccións. Pensamos,
ante- ese siléncio, que non poderia celebrarse, pero a Universidade convocaba un colóquio aberto
de dous días de duración aoque
rios sumamos. Nese momento é .

O secretário da Fundación Castelao
que resposta a Consellaria de
Educacion e, para non criar problemas, adaptámonos a isto.
Quedan causas sen estudar
como é debido, por exemplo o
teatro. Queríamos traer a Ricard Salvat, pero non foi posíbel.

Pen~o que a boca vainos quedar doce- e agardames que para
o ano que ven podamos convocar unhas novas xornadas, ainda
que sexan máis breves, pero que
C?IJlpleten o que pudese quedar
f~ra neste Congreso.
Como interpreta a posición do
Consello da Cultura GaleQa e
mesmo de persoas tan sigmficatiyas CC?mo Ramón Piñeiro -que
so esta presente nalgunha das
sesións- ou de García Sabell,
ausente do Congreso?
Pois parece que teñen medo
en gastar os cartas que teñen. Ao
Consello da Cultura pedírnoslle
por escrito que confirmase a sua
posición e a resposta foi que o
Consello non tomaba parte e que
r;ios desexaban moita sorte. Esta
decisión ademais de ser lamentábel oon foi tomada polo conxunto do Consello,serión que ·se decidiu nun pequeno comité.
·

Emílio Gonzále~ López
Xosé Abraira levanta polémica en todas suas
intervencións. Desde o seu contacto directo con
Castelao, como secretário moitos anos en Buenos
Aires, o seu coñecimento maniféstase nun profundo
sentimento nacionalista e anti español: "España,.
esas seis letras non pasaba nada se se borrasen do
dicionário ... "; acompaña sempre as suas
intervencións dun certo histrionismo que o fai a un
tempo atractivo e conflitivo ¡;que queren, sempre
falo así", dixo na sesión final na Faculdade de
História, onde gañou as meirandes ovacións.
Eu só falo do q·ue lle ouvin e lle
vin facer a Castelao . Non entro
en disquisicións de tipo filosófico nen interpretativo. Castelao
tivo sempre a causa dun Goberno galega, desde os primeiros
días da guerra.
Mesmo chegara a planificar
un desembarco por Estaca de
Bares con Suárez Picallo,.. . e
non era tanta fantasía. Chegaran a talar cos bascas antes de
cair o frente en Euskadi, o que
pasa foi que a guerra foi mal senón .. . hóstias . Porque os bascas tiñan aeroplanos, e trouxeron toda a infraestrutura de Rú sia . Entón os españois, que son
unha ponta de cobardes, aprobaron o Estatuto en duas horas,
cando xa levaba dous anos nas
Cortes .. . pero só cando xa os
bascos tiñan os aeroplanos .
Con España non se pode tratar.
Aos españois hai que darlle uns
sopapos, despois razonan .
Que nos di dese aspecto
sempre tan escuro das relacións co galeguismo do interior, do ano 40 ao 507
Mellor non talar porque foi
un desastre . Quer d1cer, aqueles que estaban abrigados a
moverse de acordo coas decisións nasas e demais foi un fracaso e houbo que ensaiar con
out ros.
Pero como o via Castelao?
Uff ... Castelao dos vellos galeguistas, protagonistas, aoque
máis quena era a Paz Andrade.
Despo1s con estes que andan
por aí morreu moi desencantado, alguns ainda andan por aí e
son amigos meus porque un
non pode andar a trompadas
con todo o mundo.
Pero cal era a discrepáncia de
fondo? ·
·
A discrepáncia era que Castelao queria Goberno galega e iso
non lles gastaba aos españois
amigos destes de aquí. Comprende a causa? Aqueles dicíanlles que podian facer algo
pero sempre que non houbese
goberno galega ... estas causas.
Contra Galiza trunfa calquer
cousa en España, e estes prestáronse a moitos xogos desa
naturaleza .
Despois mandamos xente
dalá, e tivo que actuar á ·marxe
deles.
Naquel período o goberno
- basca negouse a recoñecer o
· Goberno de Galiza -o· Consello
de Galiza-, pois tiñan dous socialistas no seu goberno -da
fracción de Prieto, que era un
inimigo da Galiza- e se o reco~~
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ñecian estes dous socialistas retirábanse. Aguirre, os bascas,
empezáronse a mover no inte rior e daí ten vo stede que, afina!, no Parlamentiño galega os
socialistas levaron a uns cantos
destes ... todo empezou daquela, a condición de que deixasemos de actuar como goberno
independente. E a Castelao e ao
Consello de Galiza respeitouse lle como Goberno de exílio alá
e aqui nada.
E de quen é esa responsabilidade?
Non o sei. Non mo faga dicer
que me dá vergonza. Os mesmos que lle toleran ao vicepresidente que tale castellano .
Vostede talaba indignado do
diário "El País" ...
Claro. A "El País" moléstal1e
que haxa televisión en galega,
non lle molesta o despilfarro do
diñeiro . Por que se mete nas
causas de Galiza? . Que tale de
Madrid que ten bastante causas
das que falar. O que lle molesta
é a televisión en galega.
Vostede, que estivo ao pé de
Castelao en todo o exílio arxentino, como definiria o seu pensamento nese período final da
sua vida de definitiva radicalización?
O pensamento de Castelao
era que Galiza tivese plena e
abso luta liberdade, cedendo
para entenderse cos outros pavos aquilo que fose razonada mente posíbel. El dicia que debía cederse o preciso para entenderse nunha confederación
ibérica que por suposto incluía
a Portugal.
Abraira segue a falarnos, voltando ao tema do Consello de
Galiza, de Luís Tobío como a
persoa que · máis queria e respeitaba Castelao no exílio e da
xestación do próprio Consello.
Volta tamén ao terna do galeguismo do interior "que tiña
esa atitude igual que outros na
Arxentina . E Castelao pensaba
sanar e darlles duro. Mais estes
. eran galeguistas pero querian
rozarse cos españois. Castelao
iso non o toleraba e se había
que· pegarlle a España pegábaselle e acabouse .. Vostede non
pode pararsé onde o inimigo·11e
diga. Os dalá morreron todos e
os daqui_poucos quedan".
Dese pe.ríodo e dout ras mil
circunstancias do galeguismo
Abraira asegura que todo está
suficientemente · documentado
1
e ben gardado .
•

"Castelao no exílio era crítico con sectores do galeguismo
que consideraba amansa_d os"
guerra son máis que arte. Nesa
Vostede presentou duas ponén· etapa é· o gu ieiro, o que vai di ancias.
te; o que marca a liña.
Unha das miñas ponéncias traQueda álgun aspecto por destou de Castelao na guerra civil e
vear? Segundo os historiadores
outra nos USA. Expliquei o proquedan eta_pas escuras especialceso da sua vida ali , percurando
mente referidas ás suas telacións
cartas para axudar aos refuxiaco interior e mesmo no exílio.
dos en Fráncia, como sobreviveu
e se gañou a vida.
Por unha carta ou duas de Bós
Eu chegue i despois de Caste.:
Aires que me enviou el tiña unha
la o a Estados Unidos. Vivíamos
certa crítica a determinados sec-.
case xuntos.
tares do galeguismo aos qUe
consideraba amansados, podíaComo definiria a Castelao poli- •
mos dicer que non cumpnan co
ticamente, particularmente nese
seu deber, pero iso haberia que
período?
Guieiro de Ga liza, durante a Refalalo máis adiante, porque non
El serv íase da pintura, o~ debupública, durante a guerra civil ...
existe estando el en New York.
xos e tamén dos escritos para exel asume o papel dun Guieiro, e
presar un ideário humano, máis
até cria o Consello de Galiza. De · Diso pode falar Abraira que é
home explosivo e expresivo e é
que político pois que esta formamaneira que hai unha evolución
e. Sen dúbida el sentíaquen sab_
ba parte do humano.
.
política constante, e pasa a polítise, non tanto crítico da acción se· Cast elao afinal da Ditadura de
ca p rim eiro plano. " Sempre en
nón dunha certa desviación ideoPrfm o de Rivera decátase de que
Gallza ~', é pnmeiro que todo un
lóxica e po lítica. Pero podo non
t en que tomar un papel político
manifesto político, alén dns valoser totalmente preciso. . •
de primeira fila. El convértese no
res da escrita e os álbumes de

...

Castelao entre a adoración
e a obsolescéncia
.

.

Ao redor da figura de Castelao están a -medrar
duas correntes de opinión enfrentadas, sequer
de princípio~ a dos que se reclaman adoradores
dun Castelao morto· e a dos que subtil , pero ta- ·
mén enerxicamente, protestan polo repetitivo e
caduco deste símbolo.
No primeiro sector encádrase a .oficialidade
autonomica e arcaizante que nada ten que aportar, a non ser o mantimento
·
das suas·cotas de poder. Ao
segundo afílianse certos leitores da prensa de Madrid ,
votantes psocialistas com pracentes, esperanzados de
Mercado Comun e devotos
da "modernización".
Hai algo que lim~ta este· de. bate e é precisamente a própria figura de Castelao,
home, sobretodo, comprometido co seu tempo e co
seu país'. Porque en algo
coinciden as duas posici·óns
que comentamos: no empeño por ocultarnos unha visión diáfana e positiva da .
realidade presente; facendo
fincapé nesta palabra: realidade, cos seus límites e as
suas virtudes pero que ao
. cabo é a nasa .
Lonxe desta idea está·n os
urbanitas que no positivo
intento de sacar.nos do sub_desenrplo caciquil pretenden trasladarnos a estraños
paraísos artificiais que para
nada cámbian a verdade
das cousas e que sobretodo
·
están viciados no foito de que sexan esquemas
e modelos alleos os que nos teñan que sacar do
subdesenrolo. Modelos que -non cabe _rexeitar
· por extranxeiros, senón porque as suas premisas non teñen en ·conta a nosa própria caracterización e, dentro dela, por que non, as nosas eivas. Querer imitar o modt;llo do opulenfo non só
leva de cote· a un ha perda da identidade, senón

tamén a unha frustración qúe de rebote reforza
a mentalidade de impoténcia crónica do coloni zado. Ao cabó é voltar a esquecer que o opulento e perfeccionista é.tal grác1as·, entre outras causas, ás nasas limitacións.
Por parte dos adoradores de panteóns ilustres
estamos ante un recurso ao tópico e a unha sensibilidade decadente. Recorrer a Castelao non
significa, para eles, a correcta interpretación do seu
pensamento que axude a
definir mellor a actualidade
para opera r _asi sobre ela .
Trátase, todo o contrário, de
imobilizalo,
converténdoo
en memória, en peza de museu, sen relación activa coa
vida actual. Castelao-, como
simples rememoración, sustitue o espírito criador, paraliza a todo o movimento reducíndoo a un _xogo inofensivo que nada transforma.

.-----------=---------

Ten algo de instrumentalizador o nacionalismo cando
interpreta a Castelao. O estado de pureia non entrañaría máis que a decadéncia e
iso é o que pretenden - os
seus adoradores. "É ·o uso o
que determina a autenticidade", en palabras de Albert Wendt.
· Como di este mesmo au~o·r: "a nosa búsqueda non
debe ter por obxecto un renascimento das nasas culturas pasadas senón a cria
ción dúnha nova cultura que estexa libre de colonialismo e teña sólidas raíces no noso pasado".
Esa é a única resolucion, non desmontada, ao
dilema plantexado ao princípio. E iso é o q'ue ven
defendendo o nacionalismo desde hai anos.
O demais, construir unha figura de museu ou
definir esa fig_ura como obsoleta significa, ao
cabo, a mesma cousa.
M.V.
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·A pintura
valleinclanesca
de Lino
Silva

MANUEL LUEIRO REY

A

Arte
- .deixol.Ínos
d_ito Rimbaud- persigue como termo
grimeiro "cambia-la vida".
E dicir: A arte leva consigo
a valoración maxestuosa
de poder facilitar á vida .
aqueles elementos que a
completen e sublimen, elementos sempre ausentes
da orixen xenética.
Tódolos homes -ainda
que moitos o iñoren~ levan o pan dun poema entre
cella e cella, ou o rexistro
dun soño que pode facerse
materialidade a traverso da
liña e da cor, sen esquecer
o eco dunha mefodía.
. Cando entre a chama e o
vento, a fantasía voa indefens_a, xurde a axuda da
imaxinación para arrincar
da realidade o .froito que
enche o valeiro e acada os
bens agachados no centro
mesmo da sensibilidade
hi.Jmán.
A pintura de Lino Silva
posúi estas virtude~ do
abraiamento como nostalxias adormecidas que se
rebelian. Lino sabe que
para · "cambia-la vida", hai
que per~urar nos soños
anacos que acaden o mila. gre e a riqueza da unidade.
·. (pasa á páxina 23)

s.o mos coñecidos .·
na .Galiza inteira,
pola nasa
especialización
en libros
galegos
e portugueses
República
de El Salvador, 9

Tel. 56 58 12
SANTIAGO
Praza do Lil?ro

Tel. 26 6317
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HAI INFERNOS NA MEMORIA... "
(_

desvelaba as suas fondas e
abondosas connotacións terceiromundistas, a empezar pala
creación do Bloque Na"peculiar maneira -afirmaria o
cionalista
Galega no
PSG- en -que resultan esplota1982 constituíu unha redos os mal chamados traballaformulación anovadora dun esdores autónomos, que son na
quema frentista prao nacionasúa maioría labregos e mariñei..:
lismo galega. Non foi unha esros e constituen ao propio temtrea do frentismo no movemenpo a· .niaior parte do pobo trabato nacionaiista de inanles nin
llador de Galiza" Doutra banda,
após a guerra, pro foi certao estudo da realidade europea
mente
un
repraxentamento
ocidental amostraba a natureza
anovador e, en boa medida~ ex
de pobos sen Estado de boa
nov,o, que implicaba en bastos
parte das "rexións" ºsob-estaaspeitos· unha volta a empezar.
tais que se debatían na resaca
¿Por qué? .
.
.
do desenrolo desigual interno a
· Ollemos atra1s sen carraxe
ese espacio que a gomariza eunin saudades. Os anos trinta - .
ropeísta pretendía restruturar
o tempo contestual do Partido
en institucións supraestatais.
Galeguista- viran xurdir en EuFinalmente, a escena política inropa (oucidental) frentes autoternacional puña en primeiro
calificados de populares e hexeplano os procesos de conquista
monizados ou dirixidos por
das liberdades nacionais por
unha esquerda na que aínda inpobos periféricos topicamente
cidía nidiamente un ha teoría · e
considerados "sen historia" unha prática marxistas. Tal foi
seica pasaran do arcaísmo his0
o -que no Estado francés levou
:sz tórico á deglución nos imperios
a Léom Blum. ·á presidencia ·do
~ co.loniais sen outro futuro que
Consello de Ministros, e tal asia asimilación dependente ás
mesmo o que na República esmetrópoles.
pañola trunfou nas, eleicións le- · tema mentras rio .centro pioneileninista metamorfoseada nos
Nada ten de raro que á volta
xislativas de Febre1ro do 1936 e
procesos de liberación nacional
ro na loita proletaria non daba
de poucps anos, na nova decrafixo de imediato a Calvo Sotelo
escachado en frangullas o. leperiféricos de aquén a 11ª Guerac1ón de principios reformulaproferir as 'primeiras soturnas
viathan, ese paradigma, digo,
rra Mundial: a do partido único
dora dos seu ideario, á par da
ameazas esplícitas da · dereita
recuncaba en protagonizar B
de cadros escolleitos e discipriautodeterminación e do anticamáis fascistizada: '~Nes,te punto
configurar a historia -dos procenadas que controla e imprime
pitalismo o PSG proclamase esirnos camiño da tolem1a ( ... ). O
sos revolucionarios conten:ipodireición política precisa, féplícitamente o anticolonialismo,
panorama, en conxunto, é estarreamente se compre, a un ha
ráns: era no "terceiro mundo",
e
que ademais decrarase asurrecente. A piques de sé aniquiestrutura sólida e unitaria de
na periferia lonxán,- onde trunmilo como principio estratéxico
laren as enerxías patronais (... },
acción de masas adaptada aos
faba a transición revolucionaria
a pral do socialismo ~alego: " a
España atópase perante xornaperfís dunha formación subdecara a liberación social dos polo1ta pala construccion do sodas doentes "de musitado rigor
bos. Eran os terceiromundistas
senrolada, onde o eido precapi cialismo en Galicia -afirmába- _
tráxico. (.. ,) Precisa España dun"damnés de la Terre". de Fanon
talista e as camadas non asalase neses principios- é de seu
ha, grande pancada nos seus
os que encarnaban as arelas liriadas pesan moito máis e inunha loita anticolonialista, poiscentros vitais". A pancada veu,
·bertarias dos "probes do mun- _ .cúmbelles un rol cualitativaque a esplotación das erases
do" centrospectivamente invomente máis determinante do
nefeito, aos poucos me.ses xa_;
populares galegas sérvese dos
atinxíu, nefeito, aos centros v1que nos mod.elos primixenios e
cadas denantes na "Internadomecanismos dun colonialismo
tais dagueles pobos peninsuanal". Con esta decisiva dobre
lago convenciona 1s da esquer-:
tánto máis insidioso canto que
res ao fin en marcha; e xeo!J liconnotación: a liberación so.,,
da revolucionaria europea. Foi
opera no interior dun Estado
berdade e agramar populares·
cial, _ de erase, artellábase en
ise o esquema escollido pala
que dispón de tódolos medios
trocando , nun ermo pra catro
procesos de loita anticolonial e
UPG prao "retorno a Tagen
pra disfraza lo". A maior abondécadas a seara do nacionalisAta" do pobo galega, prao
de ·liberación nacional, loitas
damento: "Mesmamente a loita
mo galega .nos primeiros donasentamento do seu poder poautodescolonizador'as e indepala liberación nacional nun
pendentistas, a pral da soberades cumes que rozara en a~ra
pular cunha direición comunisproceso de construcción do soaberta na sua historia política
nía popular e nacional conxunta.
cialismo constiúe a forma de se
contemporán,
.
.
tamente. Eis o eido dos novas
Mais se esa foi achega xenuirealizaren políticamente os traA fórmula- artelladora .daqu1frentes revolucionarios do últina da UPG a unha formulación
balladores galegas e máis tales frentes populares esprésa- · mo meio século. Nacionalismo _. frentista, tamén o Partido Somén a sua máis imediata e sinbase primordialmente nunha
e anticolonialismo -con meicialista ~Gal ego, que n~n nacera
fJUlar contribución á causa do
coaligación de partidos con
nesas mesmas coo"t<denadas
· rande énfase nun ou noutro seinternacionalismo proletario, xa
programa común ,eleitoral. e de · gundo os casos, pro conxugaideolóxicas e _ estratéxicas, .s~que é unha loita antiimperialisgobemo. 'Inda as1, a real1dade
dos
semprevertebraban
nón no~ mold~s. referenc1a1s
ta e anticolonialista" .
obxediva determinou
unha
ideolóxica e políticamente os
dos partidos socialistas de corte
Resulta evidente que daí a
prática, condicionou uriha traprocesos de liberación social
europeu, cantiña así e todo xérasumir unha estratexia frentista
xectoria e deparou un destino e
molos dunha ulterior decantadas erases esplotadas e dos posó restaba un paso: achara fórdesenlace ben diferentes aos
bas espoliados. Chiría, lndochición rexeitadora do modelo somula que non esluíse a especificialdemócrata no que ~emellana Cuba, Arxelia·, por ·países,
ensaios da mesma fórmula en
ca identidade ideolóxica nin
contextos sociopolíticos simulou' o Ma~reb, Leste Asiático,
ría previsíbel que derivase;, e
coutase a específica función potáneo's tan sensíbelmente disCentroamerica, Africa austral,
mesmo fadalmente en apari~nlítica do PSG. Esa función polítitintos coma o francés e o espaMundo árabe, en tópicos máis
cia, dado o contesto e~pac10ca, á que a· identidade ideol_óxiñol. . Mentras nesta atormentada
dilatados e comunais, con cantemporal europeu, (ouc1denta/}
ca tiña que servir, consistía
e non entón, en conxunto, subdansúas diferentes cadencias e
no que nacera e ta decorrer a
esencialmente, dentro do mo-desenvolvida Penínsua, a prátiintensidade acumulativa, eran
sua xeira -e dadas tamén as
vemento nacionalista galepo,
ca. do frente · popular acele_rab~
as novas referencias do modelo
tácitas intencións dalgúns dos
en ser ponte antre as necesidaen poucos meses a sua rad1callde liberación prás xeneracións
seus inspiradores e parteira~ de
des poiíticas suscita~as poia ~e
zac1ón, desembocaba en proce-·
nacionalistas do meu tempo
portas afóra, como o tempo ha- ·
nuína estrutura social de Ga/1za
so revolucionario, daba pretesdiánte. Sempre, sempre a peribía revelar.
,
e os condicionamentos imposto a unha sublevación militar
feria, pro a periferia lonxán.
Os xérmolos desa ate veloz
tas pota inserción fáctica na
contrarrevoluci.onaria, e ·estou¿Por qué non tamén na prósima
decantación -tamén en apaxeografía e na escena política
. paba en guerra "Civil", .en trorien,cia "contra _natura"- prohabía poder ser? ¿Por qüé non ·
de Europa oucidental, e dicer,
ques alén os Pirin,eus amolecí~
tamén nunha Galiza sangrada , ced1an de tres e1do~ do seu e_nevitar a colisión paralizante _an· e titubaba, demorabase paulat1- . pola meiga c.huchona do_capitatorno: u_n, o ~a real1dade social
tre as esixencias e determinanamente nó alcanzo de obxectilismo como unha "colonia de la
do propio pa1s que o PSG nacecións, en certo modo antitétivos programáticos, degradábacorte" e aferrollada polo autora pra servir, e que analisou se!l
cas, que desas dúé!s ardes d~
se a sua inicial enerxía até cáseodio do colonizado retratado
prexuicios decontado pré;i def.1realidades se derivaban pra
que a pusilanimidade ben papor Memmi? ¡As analoxías eran
nir a sua liña de actuaciór:i políprática política do nacionalismo
tente na actitude atoutiñánte
tantas!
_
ti ca nil; outro, o "do mosaico de
galega _:_a realidade profund_a
verbo da guerra de España, e,
A Uriión do Pobo Gale~o, que
pobos. europe~s subxacente
das determinacións sociopolít1- ·
remataba alagada pala lostresiñificativamente recib1u ese
aos fe1tos estata1s e mesmo sucas internas e o contesto xeogante- ocupación nazi. Pro nin
nome de quen a creara~ c~n
praestatai~ estabreC?i_dos ou en
polí~ ico imediato. Velaí xa a
aló nin acó volveu haber frentes
ideoloxía e estrutura part1dana
trance de 1mplaí!tac1on (como a
fonte dun interregante que vos
populares nin seque·r programa
comunistas pro con plantexaCEE, na que bul1gaba a probleresultará familiar a .estas alturas
común de esquerda. Non digamento estratéxicos de FLN, an- . · mática dps instancias chamado meu discurso: ¿axuste memos xa prática revolucionaria
que non dispuxera inicialmente
das de prirneiras "rexionais");
cánico a unha delas ou axuste
estendida e con apoio de masas
da~ organizacións de m?~as
eh fin, o mesmC? emergullar
dialético ao xogo desas dúas
or~aizádas. Polo que a alén os
precisas pra encher r:i~ p~at1c~
c_ons~ante de;vand1~? de e:speinstancias de determinacións?
Pirineu fai, nas sociedades e Eseses cont1dos sustahc1a1s, insp1rienc1as _de llberac1on !1ac1onal
tados burgueses centrais, o horouse incuestionabelmente neno terce1ro mundo e so no ter- 1 Mais prao PSG a opc~ón_ p~I~
desempeño desa funcion. pol!tlrizonte de liberación social por , sas esperiencias e modelos
ceiro mundo.
.
ca conlevaba un corolanQ sinvía revolucionarfa · esvaíuse na
contemporáns, ollouse nelas
Perante · eses tr~s e1xos · de
gularmente relevante: correscalixeira da guerra "fría" torcoma "o tempo no espello" do
realidades que a análise, nuns
. pondíalle ao PSG. ~hoerlle ~s
nándose remoto e nin tan siAvilés. Sen mimetismos, comcasos, ou o mero acontecer
vieiras Qe penetrac1on ao ~oc1a
quera albiscábel, m~ntras se, te;-:. . pre deciló ben ~raro frente a
contemporán, noutros, facf an
lismo sucursalista, xacobmo e
cían novas estratex1as cabal1st1- . tánto tópico verquido, mesmo
evidentes, o
PSG, nutrido
que ~ lnt~rna
·socialdemócrata
case labirínticas de construción
insidiosamente a miúdo, eneal
maiormente· de · xente mozé! _e
cional socialista se d1spuna a
de isrrios, iso sí -outravolta o
·dese feito: tomar referencias,
inteleitualmen'te iriqueda, tina
reorgaizar no ámbito do Estado
sarcasmo_:_ "en liberdade''.
inspirarse analóxicamente non
por forza que sofrer unha ósespañol e inocular no carpo soEntramentras, o paradigma
implica de seu mimetizar, calcar
· mose suscitadora de prantexa~.
cial galega.
do "grillón máis feble", que
copias nen facer estrapolacións ·
rnentos atípicos no m·o délo euCando se acordóu crear o _
servira_ pra . espricar a r'~volu
improcedentes. Mais certamenropeu de partido ao güe en proCFPG e máis a ANPG -a xa reción bolchevique nunha estrete a concei~ión do frente qu~, a
xecto se ~orresp<;>n~1a .. A an~li(pasa· á páxin• 23)
ma periféria <;fas cadeas do sis- : UPG asum1t1 era .a da trad1c1on '
se da real1dade social de Gallza
XOSE MANUEL BEIRAS
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O PONDA
LIB·R E TERRA
EXTRA Nº 7

A NOSA ·TERRA

"Home libre, libre teira"
"Aquel pobo que imbécil e brando
non honrá aos maiores,
ese povo, en verdade, perece
e cone a vil morte;
mais aquel que en malJllÍficoa marbres
profunda os seus nomes,
ese pobo, ese pobo renace,
relUJde, non morre.
IDUAIDO PODAL

Pondal, Rosalia, Curros. En
orde calquer os tres poetas
do Rexurdimento convértense
en paradigma da dignificación
da Galiza como nación.
Equidistantes do chauvinismo
e do estabelecimento de
comparacións, dedicamos
esta edición extra de A NOSA
TERRA a quen -<:oñecido
popularmente por ser autor
da letra tomada como hino da
Galiza-, a partir dunha
elaboración culta da poesia
tivo a intención de dotamos
dun perfil mítico, onde o
orgullo do povo se cimentase
e loitase por ser el próprio e
facerse, coa forza dun pasado
de glória, dono do seu futuro.
Eduardo Pondal. Nome de
profundas resonáncias, con .
obra ainda sen publicar-" Os
Eoas"- reclamando a
preséncia ante os seus
leitores, alumea --ceo anos
despois da saida dos
"Queixumes dos pinos" desde o fondo do fondo os
olios do despertar sen medo
da nación de Breogán.

Coa colaboración de Manuel
Ferrélro - Xosé I r Dobano Luis Toblo - Xosé Ramón
Barrelro ·- I r Xosé Ouelzán
- Ricardo Carballo Calero -

Manuel Forcadála - Román
Raña Lama - Miguel Mato
Fondo - Luis G. Soto - CUtro
Romai - Manuel Colmelro Mañuel Facal - Dado X.
Cabana - Umo Novoneyra Manuel Maria
Pretlentaclón Odia 13 de
Decembro ás 18,15 h. no
Auditório do Centro Cultural
d,a Caixa de Aforras de Vigo.
Recital de poesía a cargo
de UJdo Novoneyra, A..,Pétl
de Tatamancos, X.L.
Mández Ferrin.

Cea ás 21,30 h. no
Restaurante do Hotel
Samil. Para reservar
praza chamen ao teléfono
(986) 43 36 24
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contos non enchen

En séri:o.._,

Silvestre Sach8i~o,
gandeiro
subvenciónadó

Hai cousas re.a lmente e~pecta
culares. Como o das autoridades que anunciaron na prensa
que se ia facer unha campaña
contra o contrabando, na que
participarian 110 homes, lanchas e non sei canto material
máis. Aos poucos dias as mesmas autoridades anunciaron
que a campaña non tivera éxito
e que· no!l conseguiran confiscar. nada de nada. Coño! E que
se agora avisan aos contrabandistas até polo periódiCo !

· X.X. PIÑEIRO COCHON

e

antó lle tiñan talado.
da -necesidade de
cumprir . os ditados
da . política económica da
CEE que Silvestre Sacheiro,
criador moi cabal e emprendedor de sempre, non· d.ubidou en pór años onde habia
vacas a agardar a que na
Europa da fartura fose baixando aquela enchente de
leite e mameiga que ameazaba con afogar a tanta xente de puro empacho. que ·pillaran.
No meio das cabras e as
ovellas, Silvestre Sachei·ro
agardaba a _q ue en Bruxelas
principiasen a dar axudas
por montes e moreas, senti ndo moi no fondo que eJ
viña ser o que ·se di un
adiantado do mundo que xa
estaba de volta de todo.
Cambja-lo gando non foi
cousa que lle enchese. o
olla, mais cando por fin
salu a· bpq nova de que a
CEE ia dar os cartas para
subvenci.onar
gándarias
como a ·sua, Silvestre Sacheiro correu· axiña a facer
a solicitude.
O funcionário que ó atendeu · ·en Extensión Agrária
mandouno a Delegación
. Provincial, dali -pasoµ á
Conselleria e de seguido foi
enviado ao Axuntamento.
Sen. chegar a desalentarse,
Silvestre Sacheiro perguntou na Delegación Comarcal
de Agricultura para ser
mandado á de Facenda, ali
dixe~onlle que perguntase
nun · Banco de moita sona,
para rematar foi bate,r ás
dependéncias dunha . cooperativa agrária sen ~ue

seguen dicindo - que aqui non
pasou ·nada.

O

"País" .publica un informe
contra ·a Xunta, ou máis concretamente ·c ontra a anterior
Xunta. Grácias a el inteirámonoi:; de cantas protestas e canta
óposición estaba facendo o
· PSOE na Galiza. E nós aqui sen
saber nada! Tamén dixeron unhas cantas cousas da TVG; talaron por exemplo d.e que "Encontros" era un programa con
"catro señores ao redor dun
periodista". Claro! Era moito
xustícia tiña decidido non
mellor "La Clave", porque os
·tomar cartas no asu.n to dos
catro señores eran de Madrid
. apa_rcamentos da Praza de Ma(ou sexa máis listos e máis inria Pita. Agora ante as grietas
teletuais) ademais Balbín seí-surxidas _n o próprió edifício de
monéaba moi ben sobre a lixustícia, contíguo á praza, ·inberdade ·de expresión, até que
cluído o derrubamento dun falo botaron e dixo que de liberso teito que non caiu enriba
dade nada. Ademais la regiondunha .se<?reté;lria do xuzgado
cilla esa con un cacique y vaporque estaba de vacacións, os
rios aldeanos, para que quer
encartados decidiron trasladarunha televisión? Os bascas si,
se provisoriamente a outro edique eses teñen duas, unha en
fício. Porque, claro, unha causa
euskera e outra en castellano
é non tomar cartas no asunto e
(ademais da TVE claro) e aí non
outra que a poltrona poda quedin nada,· que máis vale PNV
dar entre os escombros. lso sí, · en man que Txomin voando. E

ninguén· en parte algunha
lle dese razón de nada.
Certamente arrepiado Silvestre Sacheiro non parou
até amañar unha cita cun
alto cargo que estaba disposto a servir de valedor
con tal de gañar pontos
canto antes para a campaña
das municipais. E foi precisamente deste xeito como
Silvestre Sach·e iro acadou a
máis perfecta ignoráncia
dos métodos seguidos alá
en Bruxelas para potenciar
a gandaria. Causas como os ·
coeficientes diferenciáis de -·
produciqn média aplicada
. ao précio de mercado foi ·
algo que non esperaba. E
non falernos xa dos documentos precisos para xusti:ficar a's cabezas existentes,
o seu historial sanitário detallado e a própria certificación do pedigri das cabras.
Cando por fin volveu para
a casa, Silvestre Sacheiro
dubidaba se ·porse outra vez
co leite ou trocar as ovellas
-por galiñas. Agora cria coellos, perdices e paspallases
mantidos con pienso e vainas rematando á perdigonazos de escopeta como -se
estivesn no monte, iso si_,
todos xuntiños para non
destragar cartuchos. Mentres renega da sua té comunitária leva camiño de con- .
verterse [IO principal suministrador de ·produtos de
caza de toda a b.Lsbarra. O
dia no que se decaten en
Bruxelas igual o subvencionan, pero Silvestre Sacheiro
ten de certo que, con axudas asi, tamén lle poderian
ir ao lombo sen que para
.iso tora preciso cobrir nen9un papel.
•

certos "progres" daqui e feligresía de "El Pais" en xeral
erre con que a TVG é unha fol~
dorada e que si Ruanda e tal
Eu hoxe fiquei abraiado vend~
na TVE a Manolo Escobar e a
La Pantoja a toda pastilla iso
si que é moderni·d ade e ~Itas
tecnoloxias e non as nosas.
Camilo di que Bandrés debe
ser o lendakari, porque é o único que pode servir de 8onte
entre as demais forzas.
que
quer Camilo é unha ponte para
dormir el debaixo, como Carpanta.

A

Emílio Romero talaba o outro
dia na '~Voz" -do artigo escrito
polq "comunista y catalanista
Jordi Solé Tura" uns dias ante~ .
no "País" co título de "Autonomías y Autodeterminación "
Emílio Romero di que o artíg~
"deja las cosas muy claras " ,
monstrando o seu acordo con
Solé Tura. Como ven, as direitas seguen nos seus trece de
que "más vale una España roja
que una España rota".

lmaxe novar ideas vellas. Nos homes valorase o
cargo e o sueldo. Nas mulleres a idade e o
matrimonio.

~

Estos dos ejecutivos trnOOjan en la misma

·empresa, con el mismo~ yel mismp sueJdO,

pero uno de ellos VIVe con ventaja. .
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Para YiW oon vercaja ño es necesano
el despacho mas ~- ,. un
sial estio inperio, ri das secretaña.5. rtcirco taéfonos. Para viw con 't'tW1$
!ala '"5il<l de IWJro: esataseg<r.>00 """"' bueflacxrnpaNa.
Una cx:rnpal'la que le ase¡µe hoy rrisno su µ;laciOn. ().Je le permita desgra var el""" que""'"" El 15% en 1" Dedaración de Hacienda.O. simplemerle,
que le dé. o usted yasu IM"iia unacx:rnpleja tranqlilidad.
Una cx:rnpal'la cano tas del GRUPO ASEGURADOR CATA!.ANA/OCCIOENTE.
con 122 afias de experiencia. de !ddez. de -.;a. de <XrOJnua Mlpiaóón
de la red de agertes.de
a los asegurados.de- iMoolaoón.
de eficacia. de capeOded técrica f de iu9ón. ~ • . . - agenca·
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Estas dos mujeres tienen la misma~
están casadas y trabajan en la misma ciudád,
pero una de ellás vive COJl ventaja.
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Pata 111w con WlllCa¡a no es neceser.o &abo< e -..as, ,. - un
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-U n texto de_Castelao
recuperado

Nº-305·-

._

/

Cori "Das causas de Ramón Lamote"

Paco. M.a rtín
~' -Prémio Nacional d-e
Literatura Infantil"

Castelao escrebeu moitos a:r:tigos e textos no exilio bonaerense comezado en Xulio de 1940,
destinados ás publicacións e .
órgaos das sociedades e centros de emigrantes galegas. Xa
desde a década dos vinte as
publicacións galegas ·de Buenos Aires viñan reproducindo
textos e -deseños do rianxeirÓ.
Ao longo dunha década de exílio apareceron numerosos orixinais á par de reproducións de
textos e deseños xa coñecidos
anteriormente. Moitos destes
textos orixinais foron recollidos
por Alonso Montero en Prosas
recuperadas, I (Lugo, 1974) e
por Ricardo Palmás en Castelao: prosa do exilio (Montevideo, 1976) . Outros ficaron nas
páxinas deses órgaos societários e permanecen descoñecidos, xa que non inéditos.
O texto que apresentamos a
continuación é un destes. Foi
publicado baixo o rubro "Especial pra ALBORADA", no número 118 desta revista, correspondente a Outubio-Decembro
do 1942. A publicación era órgao da Asociación Benéflca e
Cultural dos Fillos de Partido
de Corcubión en Buenos Aires,
entidade coa que Castelao tiña
especial relación pola sua
orientactén republicana e galeguista, non en balde estivo presidida por Perfecto López,
home do Partido Galeguista
que veu á Galiza nos anos cincuenta a tentar reorganizar o
partido.
Na mesma Alborada publicáronse, segundo V. Paz-Andrade, un ensaio sobre a Saudade
que Castelao tiña lido na audición radial Recordando a Galicia e o artigo O noso republicanismo, que ao dicer do biógrafo
do rianxeiro, seria o derradeiro
artigo que este deu á imprensa.
Ambos os dous continuan senda descoñecidos entre nós.
Compria, pois, recuperalos. É
mág6a que a colección que consultei de Alborada estexa incompleta e non teña os números nos que se publicaron eses
dous traballos descoñecidos entre nós, enténdese-- de Castelao.
O presente relatiño publicouse ca título de Cousas da vida,
título que Castelao empregaba
nalgunhas caricaturas e viñetas
crítico-humorísticas, ainda que
a sua feitura literária cadra moi
ben cos relatos publicados no
volume Cousas. Este Causas da
vida foi escrito despois da guerra civil a xulgar pala frase " ...
sain dos entullos d -unha casa
destruida pol-as bombas da
aviación .. . ". N el Castelao mostra a xenreira que sentia polos
avións e o medo que lle ocasionaba viaxar neles. Do medo
case ninguén se libra. A xenrei-

ra de Castelao cara eles está
plenamente xustificada polo
emprego militar aniquilador e
destrutivo que se fixo deles.
Claro que máis dun seguramente, ao ler o texto, talará do
pouco progresismo dun Castelao -teño ouvido xa a algun
crítico presumibelmente "pro-

gre" dicer que Castelao era un
artista reaccionáricr- que refugaba dun elemento obxectivo
de progreso e pensaba idilicamente ás veces na comenéncia
dunha vida menos tecnificada
"cando non habia pólvora, nin
vapor, nin electricidade".
o

A min abondábame un
curruncho galego para ser feliz .
Eu seria contento de morar nunha casiña con harbas
ventureiras no tallado, soñando
ao pé d-unha fiestra cos vidros
cheos de orballo. E sendo como
son eu, tan amigo do sosego,
tiven que percorrer moitos
camiños estranos e até viaxei en
aVión ...
Eu andiven polo aire coma se
fose o demo, e velahi o que
pensei cando ía voando:
O home norrnasceu para voar,
porque non ternos azas nin resto
d-elas. Voamos porque dendes
que nos botaron do Paraiso soio
pensamos en bulrar as leises da
N atureza. Dixéronnos que
andaríamos arrentes da terra, e
nós inventamos un aparelfo para
voar com-os paxaros. Pero n-esta
proeza interveu o consello do
demo.
·
Decraro que eu quero andar
cos pés na teira. Prefiro ver as
nubes dende 8.baixo e non dende
enriba, como as ven os labregq~

e os mariñeiros~ Non me dá gozo
andar pol-o aire, atravesando
nubes, porque non teño vocaoión
de anxelote ... O que eu quero é
voar co pensamento --que é
como voan os paxaros cando lle
cortan as azas-, e no avión é
imposible pensar ó xeito dos
'"'ames.
'3.vión é un invento do demo
foor algo mete tanto bruido) :
Cruzar por enriba das cibdades
e dos campos, e ver alá embaixo
as xentes, trocadas en
insiñificantes formigas, foi
decote unha ilusión pecadenta.
Esa foi sempre a invit::tción que
o demo nos fixo. Ver aterra como
n-un mapa, trocar as realidades
en abstraicións e os homes en
elementos despreciables, ·e se foi
sempre un_anceio da nosa
sobarba. Eu creo que a torre de
Babel é un mito que nos
·
aconsella dende a Biblia o vivir
como homes enriba da terra;
pero a invenéión do avión supera
en pecado de sobarba o mesn;i.0
pecado de Babel.

Non hai dúvida de que foi o
demo quén nos aconsellou a voar
por enriba das nubes e por eso
estamos pagando tan cara esa
invención. Por algo ese aparello
soio sirve para sementar dende
o ceo a morte, a destrucción, o
terror, o lume ... Os avións son
máquinas de guerra e de
esterminio; e hoxe renegan de
semellante invento todol-os
homes de -ben, os homes que
somente aspir;;m a vivir como
homes.
Eu, que saín dos entullos dunha casa destruída pol-as
bombas da aviación, non pQdo
felicitarme de que o home voe
por enriba, das nubes. Craro está
que eu non falo en serio do
demo, nin prete~do renegar da
sabiduría dos homes, porque
incruso crea· que o home saberá
librarse das súas malignas
invencións, pero moitas veces
pensamos se non sería mellor un
retomo a vida primitiva, cando
non h~ía pólvorá, nin vapor,
nin eleitticidade.
o

O libro de Paco Martín, "Das
cousas de Ramón Lamote" obtivo o "Prémio Nacional de Literatura Infántil" que putorga- o
Ministério de Cultura español e
que está dotado cun millón de
pesetas. O prémio é a primeira
vez que se concede a un libro
editado' en galega.
O libro tiña recebido xa vários galard"áns, o "Barco de Vapór" no 1984, "Losada Diéguez" no 1985 e o internacional
IBBY oeste ano. Paco Martín
ten unha dilatada obra de criación entre elas a novela "No cadeixo", "E agora cun ceo de
lama" e "Muxicas no es pello".
A obra premiada vai xa pala
terceira edición e ten esgotado
15.000 exemplares.
O escritor lucense, que exerce como mestre nun coléxio público de Lugo declarou que "á
maiores da dotación económica, que para un mestre é unha
fortuna, e da vanidade persoal,
estou contento por que _se lle
dé_un prémio a un libro galega

escrito en galega; levo moitos
anos loitando e traballando por
iso, porque se lle dé recoñecimento ao idioma a estes níveis
e porque todos se dén conta de
que aqui estamos a facer as
causas ben feitas".
A obra premiada será proximamente editada en castellano
_ en tradución feita por Anxela
Franco, co título de "Cosas de
Ramón Lainote" . Paco Martín
magoouse de que · fose tan
"surpresivo para os meios de
comunicapión" que estivese escrita en galega a obra premiada
"é triste porque o galego é un
idioma do Estado e aqui faise literatura como en calquer lado,
ou polo menos teño esperanza
de que asi sexa".
A editora do libro, SM/Galaxia, parece interesada na s~a
difusión internacional e é posí. bel· qt¡e sexa traducido ao inglés e outros dado que ten sido
seleccionado por un xúri internacional como de leitura recomendada para nenas xóvenes.

A des-m edida
a.tjmiracióri polq
papel _couché

,

X.T.R.

Certo público de agora pode
até case derreterse, non ante o
ritmo ben consE!guido dun poema, senón ante unha ben impresa -portada en papel Printo- ·
mat de 250 gramos. Os tempos
da lírica , pasaron, para seren
-substituídos pelas veleidades
da fotomecáajca. As damas que
· agora suscitan a admiración
dos poetas chámanse imprenta
e indústria papeleira: Un poeta
·vale máis se os...seus versos están plasmados en couché, se os
blancos que rodean o entintado
de cada palabra foron manexados até co:µ. derroche polo deseñador.
Un bon novelista desexa ver
os seus libros publicados en cuberta plastificada e reprochará
ao editor o non saber facer uso
e ·abuso das cuatricomias. Se- nón a novela non vende, di o
home de pluma, antigamente
asociado ás misérias que deparaba o destino.
Estamos ás ·portas do século.
XXI, na sociedade posindÜstrial, unha sociedade que, como
dicia Rosa Menduiña, vai de visita todos os dias. Os libros,
como todo o demajs, non están
tanto para ler como para m,irar.
Mirar ao vacio, diríamos nós.
Xa non son os versos, nen as
teses que sostefien a un ensaio, nen os mundos que nos
permite imalcinar unha novela:
son as lapela8 brillantes as que
mandan. Ler pouco pero ensinar moito, para que as obras e
os autores figuren. Son os sesudos, por momentos xeniais e
por momentos dramáticos, pensadora& que agora se apresentan como escap~atistas para
un público ávido de rentabilizar

aó máximo até os máis nímios
coñecimentós.
,
Sálvenós Deus de criticar
esta atitude para preconizar un
retomo á errata,· aos tonos grises e ao rusticismo vocacional,
cando todo iso pode ser evitá- ·
bel, a mínimos custes, cun algo
de dignidade e outro pouco de
profesionalidade.
Pero onde quedan o sabor e
o clim.a que desda nenos nos
deixou grabado o libro ben feito, aínda que modesto; o olor
que asociamos cun determina- '
do autor favorito, ainda que o
libro non estivese fabricado necesariamente cun papel insuperábel. Porque, sen menosprécio
do resto, o fundamental a·staba
no esGritor, no que este nos
q'ueria transmitir e nós recebíamos lentamente, con pracer
apaixonado que se convertia en
melancolía ao acabar a obra ou
ao disfrutar das suas derradeiras páxiiias.
Ainda que pareza unha verdade de perogrullo, a calidade
da obra non a determina o material coa 'que está realizada.
Para nada serve a mellor pluma
se nón se escreben cartas. Un
envase magnÍficador evidéncia
máis que nengun· outro a pobreza dun libro mao.
Semella como se a alineación,
definida por pensar que o valor
dun produto está no obxecto e
non no traballo necesárío para
a sua elaboración, se trasladase
agora a todas as esferas sociais
e entre elas ás que lles debia
resultar máis im.próprio: ás da
cultura.
Ollar o vacio ao cabo só pode
producir vértigo.
D
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Política, jornalismo e_literatura africana
PIRES LARANJBRA
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Qrimeiro prelo entrou na
Africa de administra9áo
portuguesa (em Angola) '
no ano de 1845. Neve anos mais
tarde,_ era a vez de Mo9ambique recebe a mágica máquina
· de difusao de ideiás e . factos.
Destinadas a imprimir os primeiros periódicos das Colónias -os
Boletins Oficiais-, essas tipografías colocavam~se ao servi90
da Monarquía ·e do ·Govemo,
para defender explícitamente os
seus interesses comerciais e industriais. Os boletins incluían,
ainda assim', gazetilhas, charadas, divertimentos . inocentes.
Outros periódicos e também livros podiam ali ser impressos .
O decreto do ministro liberal
José F~9áo que estendia a rede
de escalas públicas até ás colónias ( 1985) permitiu ·alargar a
instru9ao a insuspeitadas franjas
da burguesía crioulizante africana, nomeadamente luandense.
No último quartel do século pasado, publicava-se em Angola
mais ~e meia centena de periódicos, alguns escritos em portugues e línguas. autóctonas. Em
Mo9ambique, a meia centena· de
títulos somente será alcarn;:ada
logo após a instaura9ao da República, como resulta.do imdiafü
das d!versas correntes de opiniio. A chamada imprensa livre
do século XIX, seguiu-se um
acidentado período de morda9as, arbitrariedades e repressóes
violentas : com a suspensao de
jomais e o ataque a jomalistas,
de .que resultou, pelo menos, a
morte de um deles, em Mo9ambique. Este período corresponde
á agudiza9áo das Guerras de
Ocupa9iio, verdadeiras incursóes
de extermínio, decorrentes da
obrigatoriedade do cumprimernto
do establecido na Conferencia
de Berlim (1885). Com a imprensa livre dos anos oitenta e
noventa coexistiu, em Angola,
urna literatura em fase de titu-'
beante emergencia, á procura do
seu caminho por entre .o nevoeiro ultraromantico e parnasiano.
Da convivencia entre os filhos
da terra e os recem-chegados ad'!'.én um enriquecemento mútuo.
E assim que. Alfredo Troni (portugues, republicano, ·socialista e
desterrado político) escreve a
primeira narrativa africana . de
· língua portuguesa corn mérito
suficiente para ainda boje ser
lida com interesse estético e docurnental:Nga ·Mutúri. Enqüanto

isso, Cordeiro da Matta, figura
de intelectual probo e culto,
afeito á mu1ti"disciplinaridade,
ensaia curiosos poemas numa
melodiosa língua portuguesa intercalada com trechos em quim- .
. bundo. Ao dobrar do século, esr
critores e _jorn.alistas unem-se
numa publica9ao colectiva, inti.tulada A Voz dé 'Angola_ Clamando no Deserto, para vitupe. rar o· mais torpe re_accionarismo
rácico e social de famigerados
jornalistas
ultra-colonialistas.
Retomando a consciencia da vía ·
recta preconizada · por Isaías e
Mateus, alguns intelectuais, a
maior parte autodidactas, acobertem-se no anonimato que, em
1901, a re pres sao aconselhava:
Francisco Castelbr¡mc.o, Augusto . Silvério Ferreira, Apolinário
· Van-Dúnem, Carlos Saturnino e
outros. E urna gera9áo que ja
niio pode ·ser senáo combativa,
cont:ribuindo para a folllla<;:áo e
o fortalecimento de um espírito
pré-nacionalista de grande importancia para a angolanidade.
Enqua.Ilto a imprensa livre foi
permitida --desempehando o
seu papel crítico-- a literatura
manteve-se lírica · e pintoresca,
com a excep9ao de textos como
Nga Mutúri.
Em 1921 e 1926, dois decre-

tos proibiam e restingiam, respectivamente , o emprego das
línguas af~icanas na escola e a·
hberdade de imprensa (o último
da autoría de Joáo Beio). Entre. t.anto, a institu9áo literária colonial lanºava e incentivava urna
verdadeira enxurrada de literatura exótica, zoológica e tarzanística, estabelecendo prémios para
os melhores inventores de sertóes e macacos. Coartada a imptensa livre, a literatura que con
ela convivia acabou por decair
até .qüase desaparecer. Esporadicamente, a até 1950, surgiram
apenas algu'ns livros: Ambiente
e Arquipélago de Jorge Barbosa,
O seyedo da Marta de Antó.nio
de Assís Júnior, Maiá Pó9on de
Viana de Almeida, flha de
Nome Santo de Francisco José
Tenreiro, Sonetos de Rui de Noronha, Chiquinho de Baltasar
Lopes, Moma de Manuel Ferreira, Terra Marta de Castro Soromenho . . Note-se que, ·em nove
livros distribuídos por cinco colónias, abran gendo um período
de cinquenta anos, um deles foi
escrito por . um portugues (Manue~ Ferreira), outro por un originário de outra colónia (Sorbmenho) e um terceiro ·por-um jovem qué sempre viveu da diás. pora (Tenreiro). O balan90 é
francamente negativo e mostra

bern COIJlO a coloni9áo, o fin das
liberdades de imprensa e a ·persegui9áo aos intelectuais _acarretou urn retraimento na· produ9ao
- literária. Aos jomais fundados,
dirigidos e escritos por filhos da
terra e residentes congra9ados
no mesmo ideal de autonomía,
liberdade e justi9a, sucederamse . ~randes jomais lan9ados pelo
capital colonial. Sem poderem
expressar as suas opinióes e reivindica9óes, os africanos ganharam a consciencia de que o jornalismo independente nao era
posível por razóes políticas claras, que havia que modificar. E
desse modo que a interven9ao
cívica dos africanos se desvía
na prirneira metade des te século;
do jornalismo e da literatura.
para o associativismo sócio-cultural e a consciencializa~áo política.
· O sucedaneo natural do artigo
de opiniao, da reportagem ilustrativa ou da diatribe reinvindicatória, que eram típicos do oitocentismo, acaba por ser a literatura, sobretudo a partir dos
anos cinqüenta. O realismo dessa literatura de pressupostos
ideológicos e estéticos hauridos,
entre outras fontes, no panafricanismo, no neo-realismo e na
negritude-, é a conseqüencia
lógica de, por via legal e dentro
dos limites consabidos, nao haver outras alternativas de expor
a situa9ao de esmagamento em
que vivia o colonizado. Em geral, a parte mais importante dessa literatura herda dos jomalistas
de oito.centos o gosto e a necessidade da concreticidade , para
denunciar a explora9ao, a opressáo e a repressáo do sistema colonial, exortando o colonizado á
revolta ou, no mínimo, apontando as alienaºóes que sobre ele
impediam.
A literatura, sem deixar de o
ser, a partir da gerai;:ao angolana
da Memsagem (1951) passou a
acumular fun9óes de testemunho, de reportagem, reportandose a factos concretos da vida polítjca, social, histórica, economica, cultural, etc. Outro nao é
o sentido último de poemas
corno "A renúmcia impossível"
de Agostinho Neto , escrito em
1949 e deixado inedito até há
pouco, decerto por ser o poema
mais violento e denunciador do
colonialismo nao só de toda a
obra d~ poeta como também de
toda a· Africa sob domínio portugues. Mas outros exemplos, de

urna literatura a que nao será
. descabido aplicar .o epíteto de
jomalística e ~nsaística, podem
ser adiantados: o "Poema da
aliena9áo" e o "Monangamba"
de António Jacinto expóen, com
. clareza, o drama de várias classes de trabalhadores e subempre·gados; a "Epopeia" de Francisco
José Tenreiro tra9a a história
rápida e resumida, do process~
de coloniza9ao do continente
africano e consequente diáspora;
o "Makes_ú", o "So Santo" •e a
"Mamá _ negra" de Viriato da
Cruz exFlicam; respectivamente, a mudan9a de mentalidades
e costumes, a decadencia da
burguesía crioulizante e o sufrimento dos africanos no Novo
Mundo; a "Trindade" e "Onde
estáo os horneas ca9ados neste
vento de locura" de Alda E pírito Santo narram os massacres de
Trindade e Batepá; a "Dina" de
Luís Bernardo Honwana aponta
a viola9ao da dignidade humana
num imposível ambiente de tra- .
balho for9ado.
A literatura pa sa a ser a
acompahantte solidária da militancia política. O grande urto
de texto verifica-se quando o
intelectuais lan9am rnáo á edificai;:ao dos movirnentos políticos
-nacionalistas e independentistas .
Os jomalismos crítico e diletante do século passado sao substituídos pela ac9áo polí¡ica directa, coadjuvada pela indirecta ac9áo da literatura. Para o africano
culto, que é imultaneamente
político e e critor além de colonizado , a literatura funciona
como a exten9áo estética do jornalismo perdido. Se a grande
populaºªº africana, analfabetizada e sem aces o á informa9ao
nacionalista, vivía na ignorancia
da angolanidade escrita, nao se
pode negar o papel divulgatório,
testemunhal e lúdico que a literatura pó_?-cinquenta desempenhou em ;\frica e na opinao pública internacional por muito
reduzidos que fos em o
eu
efeitos.
Em conclusáo, o jornali mo e
a literatura, para os africanos de
língua portuguesa, podem ser
tomado como dois grande géneros de e crita abragentes e similares irmanado na longa e
sin uo a caminhada política para
a independencia nacional.
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Política, jomalismo e literatura africana foi comunicayáo ao Encontro
Luso-Afro-Bra iletro de literatura e
jomalísmo (en Junho , no Porto) .
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anclando a ter~a

Sebastián

Nápoles
Estivemos duas veces en Nápoles. Da primeira vez trouguemos
unha idea moi vaga da cidade.
Dicen que a badía napolitana e
o Paseo Marítimo son dos lugares máis fermosos do mundo. A
nós esta paisaxee apampounos,
mesmo nos asoballou . A primeira visión que fixamos de Nápoles foi a da súa badía , o Paseo
. Marítimo, o Pazo Real dos Borbós ; o Pazo dos Lombardos e o
enormísimo Pazo dos Catal.ás .
Por eso non ·nos esplicamos a
frase dun ilustre sedento da no~a
tribu, xa en mellor vida, que
cando se cabreaba decía: ¡Mecaso en Nápoles. !
Na egunda visita contemplamos demoradamente a eirexa de
Santa Clara. Tíñamos un desexo
enorme de ollar despaciosamente e te templo. Cumplímolo. A
eirexa é panteón real. Ten unha
oía nave como a catedral papal
de Aviñon. O fondos do templo
on románico . A parte superior
é gótica. E te dous e tilo están
moi ben conxugado . O templo
fíxono lembrar e a compo ición poética que é o oneto, tan
ríxida e, cando é perfeita , tan
ferrnosa e equilibrada. Pra nós a
parte l1aixa, a románica, da eirexa de Santa Clara son os cuartetos . A parte gótica on os terceto . No altar maior e tá enterrado aquel rei chamado Roberto o
Sabio. Na ua corte foi onde se
inventou o soneto. Este rei, do
clan do Anjou, pa ou a Historia, como os no o D. Denís e
Alfan o X por ser grande proteitor das letras --e maiormente
da Poesía- e das ciencias. A
sua corte de poetas e sabios acadou grande prestixo . Unha filla
natural do reí Roberto, chamada
María alcendeu o amor platónico en Bocaccio. A ela lle adicou
un poema titulado ' Fiametta' ,
que quere dicer "pequena chama'.
Outra vi ita demorada que fixemo ne ta egunda viaxe foi
ao Mu eu Arqueolóxico Nacional, ún do mellore do mundo .
Na úa ás gárdan e entre oulra moita riqueza artí tica a
pintura e e culturas de Pompeia
e Herculano . O edificio foi pazo
d reise lombardos. Na época
da den mina ión e pañola tran formou e en Univer idade . Ne te Paz at pamo tr placa de
mármore en latín . Nela le e
que o virrei e pañ J Duque de
O una fundou a univer idade napolitana, obra continuada polo
Conde Lema . Compre lembrar
que o egredario de O una en
Nápole foi nada meno que
Quevedo. Na creación da univer idade napolitana Quevedo
non puido er alleo . O VII Conde de Lema , virrei de Nápole ,
D. Pedro Femández de Castro,
xenro do todopoderoso Duque
de Lerma, é o persoaxe ao que
Cervante lle fixo as famosas
adicatorias e ao que adulou Gón-
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gora, Lope de Vega e unha longa nómina de xenios e inxenios
do chamado "Siglo de Oro" da
literatura española e el mesmo
autor de El Búho Gallego. O
Conde de Lemas ten duas placas
mái ne te pazo, no cuarto que
eguramente foi paraninfo universitario . Nunha delas louvase
a sua xenerosidade e noutra as
leises xustas que lles deu aos napolitanos. Pese a todo, e aos
pouquisimos latís dos que ún é
poseedor, aledouse ao lér as placas adicadas ao VII Conde de
Lemos pois por algo ún é veciño
de Monforte. Foi unha mágoa
non tiradles unha fotografía ou
copialas literalmente. Outra vez
será.
Na área de Nápoles está Pom ~
peia e Herculano. Nesta viaxe
pa amos de longo por Pompeia
e visitamos Herculano. Parte da
cidade permanece ainda _sen escavar. A ruína romanas están
dabondo abandoadas e parca . O
que non e concibe nun lugar tan
frecuentado polo turi mo e polos
es¡)eciali ta C:!e todo o mundo.
A Herculano chegamo no
tren. Da e tación ferroviaria forno ao xacemento arqueolóxico , atrave ando a rua principal
da moderna Herculano. A no a
olpre a foi enorme cando, nun
edificio de ta rua, lemes o eguinte rótulo: Societtá Sportiva.
El pibe de oro Maradona. O certo é que ne ta viaxe por Italia
todo o paí estaba cheo de pintada : unhas á favor de Platini e
outras a favor de Maradona .
E te fervor fanático seudofutbolístico sustituira a outras pintadíimas que poideramos lér noutras ocasiós e que eran declaracións de amor.
Pasear pola vella Nápoles é.
unha delicia. Eiquí naceu a univer al "pizza". As vellas ruas

napolitanas, tan estreitas, cruzadas pala roupa post.a a enxugar,
é algo ipcreíble e non se esquece.
Paseando por unha desas ruas,
despois de xantar, na compaña
de Xisela, Felipe-Senén e da Saleta, foinos dado contemplar
unha tenda estreita, cunhas persianas de ferro todas enfurruxidas que mesrnó dapa mágoa
ollalas. Na porta, eslombado
contra o marco, estaba un home
como de cincuenta anos, fumando . mui recreado. O estableciinento tiña un letreiro que decía:
"Fanse portas de seguridade".
Ollando aquel mestre, con tal
disposición e aqueta "oficina"
--coomo dicen os portugueses e · ·
teñen razón pois oficina ven de
oficio-- ú11 sabe que portas de
seguridade podería facer. Ainda
que nunca se sabe. Como dice o
refrán: "debaixo dunha ruín capa
pode haber un gran bebedor".
Nápoles é algo maravilloso
insólito. Hai que ir alí. E abrir
ben os olios. Un, aínda ollando,
resí tese a crer moitas causas
que están acontecendo dediante
das suas propias narices. Dende
tipos pintores·cos, a rincós sol:.
prendentes ou o xeito de guiar
os automóviles. Dicen que Nápoles é a cidade do mundo na
que peor se conduce. Servidor
non está de acordo: en Nápoles
é a cidade do mundo na que mellar se conduce. O que acontece
é que non se cumplen as leises
de tráfego. Ninguén. respeta un
semáforo, adiantan pola dereita,
as velocidades son de vértigo,
cada un vai por onde lle peta e
como lle dá a gana, non se deteñen nos pasos de peatóns. . . A
pesar de to<lo esto aínda hai xente viva en Nápoles. E eso que
anda. palas ruas e cruza as calza~as.
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CONTOS DIFERENTES
PARA NENOS
INTELIXENTES
CON DEBUXOS
PARA COLORIR .
SO 100 PTA.
NAS MEUORES UBRARIAS
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l músicos de ·galiza

M. HORTAS VILANOVA

Director de ópera e comerciante
de música. Membro dunha famí-lia de músicos que abranxe dende o século XVII até a Guerra
Civil. O seu avó ·Ramón, lucense, foi traballar á capela da colexiata de Ronda; ali nasceu o seu
pai Juan, que. pásou a Zar~goza
onde se formou Sebastián Canuto. O seu fillo Canuto Berea Rodríguez foi estudado xa nesta serie (ver A NOSA TERRA nº
270, 22-V-1985). O negócio familiar ven de pechar hai un par ·
de meses e o legado documental
consérvase na Biblioteca da Deputación Provincial da Coruña.
A Sebastian Canuto atopámolo en 1830 como músico -violinista?_:_ da orquestra d9 Teatro
de Zaragoza e o 18 de Febreiro
dese ano actua como concertista
de piano ni.in recital nese Teatro.
Descoñecemos ainda a data de
chegada á Coruña e _as razóns da

XOAN M. CARREIRA

viaxe. Cando o 28-VI-1836 nasce o seu fillo, Canuto xa era viciño da cidade e pola documentación matrimonial parece que
non tiña outros bens que os úteis
da profesión.
A primeira vez que figura rexistado como comerciante é no
1845; no 1841 vai asociarse. con
Xurxo Y añez como empresario
do Teatro Principal, cuxa or- .
questa dirixe polo menos . até o ·
13-1-1852, data na que acompaña a un rapaz -de s_ete anos chamado Pablo Sarasate. Do seu
testamento ·podemos deducir que
no 1853. xa existia a tenda de
música que florecerá baixo a
xestión dos seus filias e que estaba arruinada naquel intre.
A sua figura parece fundamental nos primeiros artos de
Teatro Principal, que coinciden
con fondas modificacións na
· composición da orquestra-e no
repert-Orio de óperas. a representar. Tamén parece estar moi vinculado ao nascimento do Circo
, de Artesáns e moi especialmente
á ·sección de Música na que colaboran moitos dos músicos do
Teatro. Outro tema a investigar
é o seu papel na difusión dos novos pianos e a substitución da
guitarra polo piano na mú,sica de
cámara.
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CESAR VARELA

Entre Xúbia ·
e a ·Pena

.Xubeira:
as·pegadas
do noso pasado
labrego
A parróquia de San Mattiño de
Xúbia está pgrto da ciqade do
Ferrol, en prédios que foron
chamados historicamente Terra
de Trasancos; está percorrida
polo rio Grande, pouco antes de
deitar as suas. águas no fondo do
ben gardado "mar do Ferrol",
que seguramente será a herdanza
daquel porto tan ben protexido
que tiñan os antigos ártabros segundo a descripción que del fai ·
Pompórtio Mela.
Non obsta.Qte, a oriJ<e do
nome de Xúbia entendemos que
ternos que buscala nos seus precedentes labregos.
. No ano 1128, Afonso VII estende un documento ao Mosteiro
de Pedroso onde ao delimitar as
extremas dun coutó, e~crebe:
" .. :Per Ansedelli e inde per illas
· Colmenas, et per illa Iubaria
postea ... "

E ainda algo despois: ", .. posintrat presa felice in Iu-

t~a u~,i

b1a . . .

Atopamos pois aí unha referéncia ao ria de Xúbia, daquela
eser.ita .lubia, e tamén onde debe
estar a clave do seu significado,
·q ue é l! referéncia que se fai a
un tipo de propriedade agrícola
que o documento chama "Iubaria, ou sexa, unha · "Xubeira",
que logo nos leva a relacionar co
que. os latinos entendiiln por
unha "Iubada", como o terreno
que podia arar unha xugada de
bois nun dia.
Isto cadra ben con outra chea
de nomes que inzan pola Galiza
adiante relacionadas coas diferentes denominacións que se daban a distintos terrenos de labor:
- Vesadas, Estibadas, Chousas,
Agras, etc. . . Sería pois des tas
Xubadas ou Xubeiras de .onde
sairia o apelativo da parróquia
ferrolana que nos ocupa hoxe.
Mais como os nomes na nasa
terra andan por f amílias, non
dubidamos en atribuirlle a mesma orixe ao lugar deXubial nas
terras de Melide, e mesmo á
Pena Xubeira . do. lncio, pátria
do noso amigo José Ramóm Rodrigues Femandes autor desa novela que saiu o ano pasado que
se titula "Seguindo o Caminbo
do vento", e que se me. mánifestou cando falei con el en Madrid
interesado en averiguar a orixe
do nome da sua tribo natal; pois
velaí, José Ramóm.
o
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vem · comentando muita geQ.te.
Dim-me: Porqué · nom dis algo
de que a maioria dos programas
de TVG som ''.remakes" do que
se fai noutras emisoras? . Pensava di:z;er-vos que no meio televissivo já está muito inventado,
.e qué a comunica9óm · é muita,s
:vezes varia9ons sobre un mesmo
tema, e seguíndo o fio perolar da
.. i1J1portancia da personage na coinunica9om visual, de como a
pantálha come a algumhas caras
e outras em troco tenhem "telegénia". De que nom todo o mundo serve para sair nas 625 linhas, o importante que é coidar a
·image, os pequenos detalhes
f~ grandes diferen9as. Um
. · mesmo guióm, umha mesma
realiza9om e -auas persoas dife. rentes, pode rnuito bem ser .o
éxito ou ·o fracasso.

Memórias
dun·
emigrante
de Antón Risco

--

. .,

O)

Antón Risco, fillo de Vicente,"" é
coñecido entre ós estu,.dosos de
Valle-lnclán polos seus traballos
sobre o escritor español. O foitor
galego descoñecia tal nome e
agora· pode achegar-se a el, ·pois
deu, aos seus ~anos de idade,
o seu primeiro livro na nosa língua <2'. E o· seu primeiro livro é
unha série de cantos ou relatos
longos, a maioria, publicadó por
Galaxia e recollidos sob o título
de Memorias dun ·emigrante. Estas Memorias ... son dez relatos,
dez relatos de diferente longtira,
de diferente feitio e de diferente
calídade . ..
De primeiras compriria aclarar que o título non lle acai; que
ninguén espere aquí as confesións dun emigrante, ainda que
este sexa da calidade (no sentido
laboral) dun .profesor de literatura. Non, non -son memórias nen
recordos', son, simplesmente,
cantos. Son cantos, relatos, que
se desenvolven nas sociedades
visitadas (mercé ao seu trabailo)
polo devandito profesor, o autor, e· o~ protagonistas son, na
maioria, moradores daquelas nacións. Asi pois, que ninguén en:tre despistado polo título oeste
mangado de relatos.
Dixo-se que -eran dez os rela·tos que constan, tamén, dunha
introdución, que se pode consi-·
derar outro relato' . máis, e_ duh
prólogo. O primeiro relato, cheo
dun humor sarcástico, non vai
dar a medida do que irnos ler
logo, pero é un bon relato, ben
escrito, ben resalto e que se le
con facilidade. O segundo conto
do volume, A Parella, eu non o
consideraría un conto, senón
ináis ben unha nov~liña, ou "noveleta", como din os portugueses. E non· só pola sua lonxitu_d e,
senón ·pola estrutura e os resor- .
tes literários emJ>regados pol~ _
autor. Esta "noveleta", talvez o
mellor relato do livro, ten un
pri.n cípio verdadeirarnente bon,
onde unha mestria narrativa, que
non desenvolverá lago o autor,
fai-se presente, actuante. A mistura entre os diferentes feítos,
entre os -diferentes pensamentos
dos . protagonistas dó relato,
amasa que Risco coñece moi
ben as técnicas narrativas, que
sabe ordenar o seu· _material,
pero -sempre tpn ·que haber un
pero!- pero, dicimos, o relato·
alóngase, novos elementos en-.
tran nel, -resolve situacións. cunba só frase sen que ela leve en ·
si a información necesária, quer
dicer, o noso autor .i;educe a frase á mínima expresión, tall_a fortemente a información e encontramos que a resolución dunha
cena ou outra queda trenca e asi
o relato sofre altibaixos .que o·
fan redundante, que o fan; ao re.:
mate, falido; e é unha pena, porque ; xa o dicemos, o comezo é
verdadeiramente bon. A seguinte narración, tamén longa, é di=
ferente. Aquí comezá cunha história, segue con outra e mezclase ·ªº remate, .. dañ.de un. epílogo
máis ou menos explicativo que
nos· voive· amosar o coñecimento
das _técnicas narrativas por parte
. de Antón Risco. E seguen várias
histórias 'máis, varios contos xa
dunha l~ngura menos consi:derável até chegar ;io último conto,
Ningures, que amasa o coñecirnento das fórmulas da literatura
f ~tásti~a por parte do escritor,
agora, galego.
..
, Estas dez narracións teñen un .
pónto coniun, agás a-primeira e
, .. a última desenvolven-se ou ben
nos · USA ou ben no Canadá, · a.

C~n

manter-se todo o bom. Mas 0
PSOE é a corrup9om fedorenta ·
mesmo, é umha gangrena moral
aonde chega e algo d~ relato de
H .P. Lovecraft; vou .citar a
umha. pessoa da que pronto fará
um ano que morreu, Manuel Sacristán, ao que muitas gabanzas
lhe deron alguns persoeiros do
PSOE... "O govemo (PSOE)
comezou a desintegrar moralmente aos seus militantes (já
mais dispostos que outros da esquerda ao indiferentismo polo
seu costume de estar numha
mesma organiza~om com gentes
de concei9ons muito distintas e
até o postas), e de aí a gangrena
extendera-se, ao través da potente ~stela de arribistas · e trepas
que arrastra o PSOE, até sectores · populares
mui , extensos" .. . (Liberación 2_. 12.84)
o

Carrage e Genreira

Como espectador e · crítico da
TVG, e fiSÍ mesmo como galego
consciente, nom podo menos
que aiporizarrne corn algo !ido
nurri jornal espanhol e jacobino
"El País". Isse jornal de estilo
pontificador e oficíalista decideu
atacar a má gestiom- do Govemo
Autónomo Galego. Nom vou ser
eu quem defenda isse govemo ·
de mamelucos e vende-pátria
que por nom saber nom sabem
nem que existe umha velha na•j
9om e um velho povo na Europa
que se chama GALIZA, nem
vou defender isse Estatuto de
Autonomía no que se basea a
sua existencia, que é o corsé político legal que impossibilita ao·
nosso povo _para algo tarn simples como é loitar pala sua sobe·.if"-,.,
ranía nacional, por. determinarse como gaste. Mas que isse
Antón Risco
BOE-bis que tanto tivo que ver
nos votos do PSOE venha dizertempos que corren, non é moco
última en Ourense . Nas · desennos num editórial que é urnha
de pavo
o
volviqas naquelas países o autor
vergonha que exista a TVG ....
mostra un bon coñecimento deXGG
A diferen9a entre a TVE e a
les así como un ton sarcástico
. ·- TVG nom é só o home do tem(menos irónico) cara aquelas so1) Editorial Galaxia. Vigo, 1986
po . como dixo alguén, (muí
dedades, e -este ton sarcástico
2) Comprirá, e non moi tarde, empebom o Sr. Pemám, por certo) sezar a pór pontos sobre íes a falar -xa
que l1e inspiran ésas nacións, fai
nom a língua, -nom todo o boa
dunha vez por todas- do maldito bifique ás veces non crea o que está
dismo que nos volve atacar, agora con
que deveria- mas galega ao
a contar, causa da que se resinares, de progresismo e apoiado por cerfím e ao cabo. TVE é um produtos escntores galegos que, ou ben son
ten relatos corno Kinderganten , ·
to , e nom dos menos importanparvos, ou ben o que queren.-no fonou O Lago, ainda i-ecoñecendooo- é triunfar en Madrid. ·sobre o
tes do imperialismo e da colo_nílles unha calidade moi superior
tema voltaremos con máis ·calma, pro- ~
za9óm espanhola sobre <leste
metemo-lo.
á médía do que sé edjta no noso
país. Quém é o BOE-bis para fapaís. Os relatos de Antón Risco
lar de maiorias-rninorias de auson bons' poi s. aparte de o autor
diencia, sabe canta tem a TV2
manexar con mestna as técnicas
ern Galiza? Sabe das dificuldanarrativas, aparte de saber moi .·
des postas pola TVE e o espanben o que se pode .ou non se·
holismo para por repetidores?.
· pode meter riun relato, o ourenPor ejempl9, - em Tui, Monte
. sán ten lido moito para cair en
Aloia, entre esta (TVE) e urnha
certas tramapas, e iso noia-se no
asocia~om de vecinhos algo "e último .relato, onde o final non é
pecial" impidem colocar um reresolutivo de nengunha situa- .
petidor da TVG, e assi em oución, senón o comenzo doutra.
tros lugares , as deputa9om tenAparte de técnicas narrativas
.hem um convénio de financiae literárias, que manexa moi ben
9om de reemísores da TVE e
(outra cousa seria falar das vereste apenas se usa em apoio da
bais, pero non irnos meter-nos
TVG ...
aqui ni so) o no so escritor ten un
Por qué nom nos falam de
,, estilo próprio onde ·se intenta coEsta semana queriame centrar na
como o seu amigo Leguina gasnxugar as depuradas técnicas
programa9om da TVG para a
tou 800 millóns em montar
dun Córtazar {comezo de "A Pa-.
umha rádio pública que, olhem
gente miuda. Preguntar o porqué
rella") cos resortes verbais que
nom .saem já nen.o s no pr<:>grama
por onde, aos 9 meses tinha
nos recordan... ao seu pai, O
Rapazes. Falar das estupendas
2000 ouvintes. Vostés , "criadoPorco de Pé. Esa enumeración
emisons . de debuxos animados
res ·ae opinióm", nom lhes nego
de substantivos - da que Vicente·
que
se
están
botando,
taiscomo
que
som um jornal bem feíto e
Risco era mestre, apar~ce en
O Principinho ou os monecos de
desenhado, más som uns maniAntón Risco,, sobretodo nos -priSemafor. Falaria tamém do pro'puladores rabiosamente espanmeiros relatos. , Eses tallos nas
Rádio·
Pública
Galega
holistas e jacobinos.
grama
da
descricións que chegan a facer
Andaina. Do bom trabalho do
A TVG tém já o mérito, e
aristada a narración é dos que
Entre .Nós., isso·si, ia-me quéíxar
nom é pouco, de ser em geral
Risco abusou, o seu fillo fai uso,
de que se fuma muito no progratam boa/tam má, como a TVG
pero, por sorte, Antón, leitor _
ma,
-nom
só
ni_
s
se-,
e
que
o
,
espanhola,
francesé;l ou... E na
que debe ser' sabe escapar da
tabaco · .hai que desterra-.lo das
TVG ademais de usar-se a lín- ·
. rede e usa outros métodos e ou. "pantal.has, e do vamos-vamos de
gua própria do país, mal que
tras técnicas. MétodÓs e técnicas
Pemón.
lhes pese aos psoistas· e outros,
que ile levan a escrever cantos
Nom ·esqueceria lembrar-vos
eu .noto um clima de muita maor
: como A fuxida (un relato de
liberdade . .
o excelente que está senda a Setema xa clásico en moitas litera· sam Continua dedicada ao cine
Por !:J.\le será, que isse jornal .
turas) ou A .Conferéncia, onde o
galego,
e
pregaria
a
equipa
do
que
nom recomendo a nenguem,
elemento fantástico non prima
e que tem a ·iste ...País, Galiza,
sobre a sua sahedoria narrativa - _ programa; que volvam a emitir
O Carro: um só ·pase nom é
corno .a umha reserva de índios,
e non se lle cai das mans.
avondo.
lhe preocupa agora o quefacer
qo Govemo Autónomo Galega?:
Había-me de queixar dessa _
· Enfin, un livro l;>en ,PresehtáE a teoría da pinza, aqui AP
·m ania da casa de cada dous por .
vel, dunha calidade máis que
tres metemos a calquer .inútil fapacta o que ~eja co PSOE e alí
mediana, un conxunto de relatos
lan~o em espanhol; já está bém.
o BOE-. bis comeza a segar-lhe
que nos faj. laiar que o autor non
Recomendaría-vos de novo a séa erva baixo dos pés. AP é um
éome:r;izara _a escrever en galega
cadavre putrefacto e em descomrie o Monacato em Galiza umha
antes, un livro que, se ben non
, nos ven descobrir nada novo, si
fei~ra ~ 9ue nom se está inda . . "": posi9om onde uns dexoram-se
·mm afeito 'por esta terra. E como · ~ •.,_ aos outros, ternos pravas- avondo
·nos vai dar unhas· horas de lécer
remare. fal~a .de : algo que m~ ~
·a9 · nosso ~edor; com tal_.- de
~ºª sua leitura¡· cousa qúe' nos

CBA
Post Scriptum
· Todo isto sen valorar a impor'tancia dos inve timentos· na
TVG, criadore de emprego e
fortemente dinamizadores da
no sa economía nacional. Lá tima que a cifras do BOE-bis
mi turen inve timento e ga tos
diverso , e que issa nom eja a
quanti?ade · real, que bem que
cumpna.

cine

Adios
pequeña

televisión

·Desinforma
que algo
sempre
qlieda

Imano! Uribe

Imano! Uribe ten dito polo momento "até logo" ao eu filmes
político obre o Paí Ba co. E
oferécenos un "thiller". Xa saben, policia , contrabandi tas,
amere , carreira de coche ,
morto . De todo i o' hai ne ta
película, tamén rodada en Bu kadi. Perrnitiu e o luxo de traer
de primeiro actores a unha' madrileña e a un italiano. O cal debeu ser con iderado de alta traición polo Departaipento de Cultura ba co, polo que o deixou
sen subvención, tendo que procurar os cartos por outros lares.
(Eles, D. de C. que até ubvencionan curtametraxes de procura
de cogumelos).
Canta .miopia , meu Dei.is!
, Por sorte, a película non se
resipte <liso. A intriga sucede en
Bilbao, onde unha nena ben ,
- avogada, ten que defender a un
duro "camello" procedente dos
bairros baixos, p.e ro ~on rapaz .
Namórase del e a cousa remata
mal, con mortos a eito. A intriga
é máis complicada, mellor vaian
vela e inteíranse, porque se llo
canto faranse un ·lio.
Ao ·fondo B ilbáo, os seus
arredores, a sua xente, iso si,
nen un as.orno de polític'a, se supomos que os intereses, o grande capital, non é política. E eses.
mozos que procuran outra alternativa, na raia do autorizado ou
· non ,. pero indo de "legales" pola
vida.
·
B.oa actuación do 'é onxunto de
aC.torés,. de ·A'na Belén, no seu
papel máis "diferente" ~té a da~a
-.~ tarnén- do · galéÍn Fab10 Tel)tt,
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que . mira por áhde co tempo demostra que non só ·é unha "percha" e non tan mal actor como
se criá.
En fin, xa ben, é ún "rhriller",
películas que eran calificadas da
série B, pero está ben.
o
M.ES~DA

Adios Pequeña: Director: Imanol
Uribe. Guión: R. Franco. L Uribe.
Protag.: Ana Belén, Fabio Testi,
Marcel Bozzufi.

Só o 17°/o
dos
colaboradores
.de "El País"
pertencen
á esquerda
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Do 29 colaboradores máis habituai da páxina de "Opinión"
do diário madrileño El País, ó
catro p den con iderar e de e querda, segundo indica o teórico
da comunicación e tamén colaborador de te diário José Vidal
Beneyto, nun estudo publicado
dentro do libro 'El País o la referéncia dominante" editado oeste ano por Editorial Mitre.
Segundo este cómputo, 11
do colaboradores encádran e no
marco ideolóxico da direita, 5
no do centrodireita, 8 no do centro e querda e ó 4 no de esquerda. Entre ele non hai nengunha
muller. Por idades, 19 superan
o 55 anos, 8 están entre os 45 e
o 55 e só 2 son menores de 45
anos.
Segudo a ' imaxe profisional ',
l l autores encadraríanse no
marc de "Personalidades Sociai e Políticas ', 7 no de "intelectuai " 7 tamén, entre a de
' e critore -literatos ' e catro na
de "e critore -xomalistas".
A pre éncia de Femando Savater ne ta ección de "Opinión"
(o quinto por numero de aparición ) re ulta, egundo o autor
do e tuda, 'tan heteroxénea co
demai que caberia afirmar que
e lle ten a ignado o papel de
e artada - fal o te tigo da ecci n no eu corurnnto". E ta circun táncia a au éncia de todo
l mento de ideoloxia e muni ta
e a pre éncia dun 6 elemento de
ideal xia marxi ta di contínua
( ernández Santo ) erian dado
que emarcarian e darían pleno
entido á prevaléncia da ideoloxia de Direita.
O retrato robot do colaborador
de El Paí , resultante entón de le e tudo, cqrre póndese co dun
"varón, maior de 55 ano que
pertence ao estamento de Perso-

t_J'<·

tros que se tiñan mantido neu-~
trais, e botaron a andar o que se
converteria na Organización das
Nacións Unidas para a Educación a Ciéncia e a CuJtura, a
UNESCO. Hoxe, abandonada e
boi~oteada polos EEUU e Inglaterra, a organización segue os
seus pasos --<:un presuposto reducido ao 75%- en prol da paz
entre as !lacións e· polá difusión
da cultura en todo o orbe. Precisamente por esas razóns, a Administración Reagan decidiu -retirar .o seu apoio á Unesco.
"Unha xaÍlela aberta ao mundo", este é o epígrafe da revista
que edita a Unesco, o Correo,
reflexo fiel do rigor e a hurnanidade que caracteriza a toda a organizaCión. Seguindo os princípios desta, o "Correo" é hoxé
unha das poucas voces, de ampla difusión, defensora da paz,
dunha ética internacional, da defensa das pequenas nacións, e
~unha relación global en pé de
igualdade, de respeito ás diferentes culturas, en contra do racismo e de todo modelo imposto
pola forza sexa no ámbito que
sexa. En coeréncia -con estes
princípios -por desgrácia pouco frecuentes nun mundo que
camiña cara a unha globalización irrespeituosa para coas
maiorias dependentes- o Correo é portavoz de todas as voces
e nas suas páxinas encontran lugar_ de -expresión escritores,
científicos e intelectuais de todomundo, incluídos países dos
que poucas veces ouvimos mencionar o seu nome. Toda unha
lanza en favor dun intercárnbio
mais igualitário da información.
O "Correo" ten unha periodicidade mensual, cunha coidada
presentación, oferece unha te- .
mática vari_ada e interesante.
Editada en 32 idiomas -entre
.- eles o éatalán e o euskera- dedica o seu número de Outubro
·ás pequenas nacións, baixo o rubro "Un rico acervo · de · culturas".
No artigo de fondo, asinado
polo suizo Edouard Dommen e
o rnauriciano Philippe Hein, infórmase sucintamente ·da situación dos 71 "microestados de menos dun -millón de habitantes e
_que, non todos, forman parte
das Nacións Unidas, segundo a
definición do UNIT AR (Instituto
das NNUU para a Formación e
a Investigación) que estabeleceu
ese baremo povoacional de maneira arbitrária pero sen lle atribuir un valor absoluto. Nesas
case seis dúcias inclúense-territórios coloniais e outros cun estatuto político moi discutido, alguns mesmo en guerra: as Malvinas, Xibraltar, moitas illas do
Caribe ou a República Saharaui.
Completan o número artigas
de escritores e investigadores
franceses, das Maldivas, de
Tonga, de Barbados, o británico
Basil Davidson e de Bhután.
O précio do exemplar ·é de
200 pesetas e tamén está distribuído comercialmente.
o

º

nalidade Sociais ou Políticas e
cuxa ideoloxia é de direita". "O
cal -indica Vida! Beneytoaparece como incongruente coas
condicións de audiéncia abrumadoramente maioritária do diário
(leitores menores de · 45 anos
profisionais liberais e cadros ad~
rninistrativos médios e médiossuperiores, de ideoloxia de Centro e Esquerda, con afeizóns "intelectuais") e dificilmente compatfbel coa imaxe social que o
periódico pretendeu dar_ de si
mesmo" . "En consecuéncia, indica por último o autor, a sección de "Opinión", tal e como
se perfila nesta análise, ou ben
é o revelador da verdadeira natureza pública e ideolóxica do diário, 011 ben cumpre funcións que
nada teñen a ver cos seus propóO
sitos xomalísticos".
M.V.

comunicación

Alternativas
,,
a
información
internacional
Prisma Latinoamericano
Cando queremos obter información sobre o que pasa no mundo,

non nos queda outro remédio
que acudir ás páxinas de internacional dos diários cornerciais, ou
boletins de rádio e telexomais.
Cando queremos darnos canta,
xa ouvirnos ceo veces, e limos
outras tantas, que se cerrou o periódico "La Prensa" en Nicarágua, que a URSS é un Gulag,
que a esquerda europea se reuniu en Madrid, ·na Fundación
Pablo Iglesias_, e decidiu -apoiar
a disuasión nuclear, versión
OTAN ou versión "force. de
frappe". E cando queremos ver
obxectividade, ler segredos in=
confesábeis, ou ouvir verdades
como puños ... non ternos onde .
Pero hai o utras opcións. Por
exemplo, Prisma latinoamericano. Unha interesante revista
de información internacional,
que se distribue comercialmente
en toda Galiza .
No seu último número ---0
170-- correspondente ao mes de
Outubro, publíase como tema
estelar unha reportaxe sobre o
panorama da informática na
América latina. E un completo
dossier sobre as influéncias que
as tecnoloxias electrónicas para
o tratamento da información e as
telecomunicacións exercen sobre
as sociedades latinoameriGanas;
unha pequena história das computadoras no Sul da América,
desde o prirneiro ordenador da
Creole Petroleum rlo 1953, en
Venezuela, até os satélites Brasilsat e os mexicanos do Sistema
Morelos. Inclue unha somera bibliografía.

Tamén contén crorucas dos
correspondentes da axéncia cubana Prensa Latina -:-<lile é a
editora de Prisma- en Nicarágua, Puerto Rico, Costa Rica,
H<ti.ti e Chile. No apartado de in-.
formación mundial, destacari informes sobre a Africa do Sul e
o VID Cúmio dos Non Alineados.
Prisma latinoamericano está á
venda en todos os quiosques de
prensa da Galiza, mensualmente; ao précio de 100 pesetas.

"Correo"
Hai algo máis de cuarenta
anos, poucas semanas despois
de rematar a Il Guerra mundial,
reuníanse en Londres os delegados dos países aliados, máis ou-
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AROUIVO ·PACHECO
NA FDTOBfENAL DE --VIGO ·
O AROUIVO ·.PACHECO E A HISTORIA DUN SE- CIDADES E VILAS DA GALIZA. COMPRE RECUCULO· DE A CIDADE DE VIGO. HAI OUTROS AR- · .PERAR, CONSERVAR, ESTUDAR E MOSTRAR ES. OUIVOS QUE CONTAN A HISTÓ_RIA DOUTRAS TES AROUIVOS.
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exposlcións
SEGURA TORRELLA

As obras de Segura Torrella,
óleos, aguarelas, debuxos e
técnicas mixtrs, · estrán expostas na Galeria Arracada até o 13
·de Decembro. Arracada está na
rua Za¡:>ataria, nº 4 (Cidade Ve1la). A Coruña
.

TAPICES
Os tapices do catalán Josep ·
Royo estarán na galeria "Trinta" durante este mes de Decembro. A galeria está no número 30 da Rua Nova de Compostela.

xeroglífico

l.___l_ibr_o_l_ _ _J
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Solución ao do Nº 304:
-Vaisó
(Va-(1)-so)

(Ven da páxina 14)

A pintura Vallelnclanesca de
Lino Silva
lino non iñora que no mundo
da imaxinación está viva a
realidade que traba en nós a
todalas horas, e seguro de si
mesmo, sen atariñar, coa forza que dá o feito espontáneo,
fuxe do silencio e deixa nos
cadros a integridade da súa
voz como signo orixinal no
amplo camiño da Pintura. ·
Se tivese que definir a pintura de Lino Silva (xamáis
como un crítico, porque son
dos que me alonxo das ilusións mecánicas que carecen
da percura do latexo da sensibilidade) habería de definila
como pintura · Valle-lnclanesca onde o primor da deformación --como nos esperpentos
de Ramon- tan estalar o
misterio do fermoso --que
(Ven da páxina 14)

"Hai internos
na memoria ... n
ferida fórmula frentista en
dous chanzas ou plataformas
de distinta natureza e fun cións- a Unión do Pobo Galega non soubo comprender
nin ponderar deica ónde se
arriscaba o PSG asumindo
esa formulación. Primouse a
consecución do modelo leninista tópico de FLN hexemonizando a ANPG -non só en
continxentes
controlados
pela UPG dentro dela senón
nas liñas de actuación política
·e nos métodos de traballo político- e tentando satelizar
aos "partenaires" no Consello --cousa doada dende logo
cun PGSD confuso e difuso e
dun inefábel radicalismo verbal perfeitamente irresponsábel, mais non así co PSG. Nefeito, o PSG aturou a dobre
tensión dislocadora con custes irremediábeis, e poréri o
Conselllo ·rachou e o frente
reducíuse á UPG máis a
ANPG, coa subseguinte creación do BN-PG como plataforma eleitoral. O PSOE, máis ca
o nacionalismo comunista e
· frentepopulista, · percibíu de
. balde as rendas do consegui.~te esg,a.zamento e a·niquifac1on poht1ca, cando menos
temporal, do socialismo ~ale
go nacionalista que se integrara naquil frente poñendo a
fidelidade nacionalista · por
riba das súas necesidades
propias imediatas como partido.
·

E ben sabido que as pontes
son o primeiro que se dinamita nos asedios ás cidadelas
-só que ás veces polos sitiadores, outras polos si.tiados, ·
según conveña. A ponte que
-t endera e defendía o PSG foi
dinamitada por uns e outros:
uns por erro táctico na teima
de preservaren a fortaleza,

actos

'

·.

OUTONQ FOTOGRÁFICO
Por cuarto ano tivo lugar na ci-

dade das Burgas o Outono FoA .alb~ pide comigo vivír", é a · ,· . tográfico,
que vem monstrar- .
pnme1ra obra de teatro que es-

crebe Miguel Sande. Con ela
quedou finalista do Prémio Nacional de Teatro "Calderón de
la Barca 1985". Trátase aquí a
desazón na que caí uriha moza
universitária no seu piso de
aluguer.
Miguel Sande ten publicado
tamén dous libros de poesia,
"Palabras para despois da
tose" (Ed. O Castro) e "Como a
nudez es·cura da ·ágoa" (Ed. O
Castro 1986) unha nova· versión ampliada e correxida do
seu poemário anterior,

!anuncio de bÜdel
Sólución ao do Nº 301 :
-Vai antes de nada
(V-a-1, antes ae (O))

1

ÁLBA PIDE COMIGO

. VIVIR"

·.'

•.

Merco colección da revista
"Teima" . Tfno.(986) 29 34 36.
Perguntar por Vidal ·(Vigo)

nada ten que ver co "bonito"- ofrecendo como preludio un novo amencer. A sátira ricaz cara os costumes e os
feitos, clarexan a imaxen e
avivan o coñecemento.
A pintura de Lino Silva penso eu- é como un impresionante esperpento de don
Ramqn, onde os dentes poden rinchar, mais a verdade
atopa os seus propios horizontes. Ouezáis sexa unha ditosa abriga do Salnés.
Nunca mellar, polo tanto,
que agora no cinconta ar:iiversario da marte de don Ramón, Lino Silva, este cambadés mergullado no seu mundo, fixera a mostra dos seus
cadros, que don Ramón, sin
dúbid.a, estará ollando dende
a outra banda e dicindo: tie-

nen la fuerza de tu temperamento, tu ironía mordaz, la
sutileza de tu satira, tu ri9or
indomable y tu provocación
consciente.
•

outros por insidia pra convirtila en ghetto e ocupar o espacio ao seu redor. Como,
por riba, os "galaxiáns" encarregára nse anos atrás de matar e enterrar ao histórico Partido Galeguista e deixaran
agonizar na inanición ao Consello de Galiza previsoriamente creado polos esiliados
en vida de Castelao, o nacionalismo revolucionario ficou
espido e sen amorti~uadores
ao seu redor frente a vaga de
españolismo con que 'O-:, paytantes da "reforma" trans,icional, esfumada a creba démocrática,
asolagaron
~s
gándaras políticas galega¡;.
Pesia o inicial medre e avarnce incluso eleitoral do enxeñ'o
Nacional-Popular, axiña a carencia dun escudo protector
ou molido de amortiguación
das constantes colisións frontais en todo o perímetro do
frente redundou en lañas, derrames internos e mesmo
convulsións que puñan en
perigo a sua trabazón, rendemento funcional e virtualidade operativa a prol dos propios obxectivos estratéx1cos
praos que tora deseñado ..
A leición velaí está, inda latexante na memoria dos supervivintes daquela xeira política. "iHai internos na memoria, cando n'os hai na concencia !" -escribíu Rosalía.
Aquela peripecia histórica do
nacionalismo
Qalego
non
debe suscitar internos na
con~iencia de ninQU~n, anq.ue
certamente const1tue un interno na memoria de moitos.
._Decían os gregos ·que Orfeu
descera aos internos de Hades en procura de Eurídice_e
conquerira saír vivo diles. lso
mesmo fixemos os que soubemos deprender aquela leición: é dicer, todos os que
máis logo, no oitenta e dous,
sobardamos os valados curtiñais e, man con·_ man, construímos o novo frente, o
BNG :
•

nos mais unha vez o bon momento que vive a fotografia no
país. lncluiu: cursos, . audiovisuais, encontros e as seguintes
~xposic!óns:
. .
-Galrza nos anos tnnta na
objectia de José Suárez ·
-Fotógrafos de Ourense 86
-11 Certame Galego de Fotografía· Juvenil
-O Grupo de Ateneo de Fotografía.
Esta última recolhia o trabalho de cinco mozos e mozas que
baixo a dirección de Pablo
González apresentan · umha
mostra. de coidad~ singeleza
expresiva, que ago1ra um prometedor futuro. Este colectivo
pendurará posteriormente as
suas cria~ons en Xinzo, Celanova e outras vilas.

SEMANA DO
LIBRO INFANTIL
EN. OLEIROS
O dia 28 ás 6 da tarde t ivo lugar
a inauguración da Semana do .
Libro Infantil na Biblioteca Mu nicipal de Perillo, sita na Casa
da Cultura; Semana que organiza o Ministério de Cultura coa
colaboración de ANABAD-Galiza.
Esta esposición será intinerante e unha vez que remate en
Oleiros vai-se t asladar a Betanzos.
IDesenrolaranse as seguintes
actividades:
-Exposición de libros infan-·
tis e xuvenis editados en galego.
-Exposición de libros de Antoniorrobles.
-Exj:>0sición de libros, bibliografías e revistas, etc. de literatura infantil, dirixidos a
pais, mestres, etc .. Tamén· diri-

xido a eles vaise confecionar
unha relación de obras. básicas
de literatura infantil e xuvenil
agrupadas por idades leitoras,
que lles sirvan de punto de referéncia á hora de adquirir li. bros para os.seus tillos e tillas.
. -Exposición sobre Francisca
Herrera, a ·quen estará dedicado o día das Letras Galegas do'
próximo ano -e qtJe escrebeu a
meirande parte da sua obra en
Oleiros.
·.
Paralelamente vanse desenrolar diversos concursos nos
que poderán toma.r parte os nenas e nenas que v1s1ten a exposición:
-Concurso Antoniorrobles.
Os nenos e .nenas asistentes
poderán cobrir as follas de concurso nas que se lle fan várias
· perguntas sobte este autor e· a
sua obra. Unha deras estará
centrada no seu-libro "A Meiga
Dona Paz".
-Ilustración de personaxes
de cantos. Os nenos e nenas
poderán pintar os personaxes
que máis lles go~ten e deixal.os
expostos na B1bl1oteca.
-Concurso sobre o' Dia da
Letras Galegas do 1987.
-Concurso des eslógans que
inciten á leitura.
.
. ·coa clausura da exposición o
dia 7 de Decembro tarase entrega de libros aos nenas e nenas gañadores dos diversos
concurso .

Ourense e organizativa do Co- ·
lectivo Ourense Artesanía e de
.Cultura e Xuventude.
.-A feira consta. dunha exposic1on na que estan presentes 20
artesáns de toda Galiza e que
representan aos variados sectores da artesanía do tecido,
desde os máis tradicionais e
coñecidos até o máis recente
deseño. Son Antera e Maruxa.
Ourense. Traxe tradicional galego.i. Artegal. Ourense Enca1xe
de '°'amanñas': Servando Barandela. Ourense. Macramé;
Elena Carbajal. A Coruña. Tear;
Beatriz Cruces. V[go. Tear; Xavier Fernández. Sárria (Lugo).
Aparello de tecido artesanal;
Mª ·pura Fernández. Ourense:
Tear;-Sara Ferro. Vigo. Deseño;
Ruben García. Ribadávia. Deseño Textil; Yoses Lois. Boborás.
Tear· Vitória Monten-egro. Ar. bor. Vilamarin. Tear; Xoán Carlos Navarro. A Coruña. Tear;
Xavier e Xosefina. Cedeira.
Tear; António Outeiriño. Ourense. Deseñador de teas; Elvira Osorio Chantada. Tear; Elizabeth Salgado. Vi lamarin. Tear;
.Carmiña Touriño. A Coruña.
Encaixes de Camariña; Obradoiro Textil "As ürdideiras".
Tear de Encaixe de Catnariñas;
A montaxe da mostra correrá
a cargo de Alfonso M. Mora,
profesor da Escota Taller de
Restauración de Santiago ecolaborador dos principais museus Galegos.
Estan programados tamén
· FEIRA .DO TECIDO~
dous cursos un de ·macramé
ARTESAN NA CASA
dirixido por Servando BarandeDA XUVENTUDE
la e outro de tear en alto lizo
que dará Elizabeth ·salgado,
DE OURENSE
para os que xa está aberta a
mscrición na própria Casa da
Por terceiro ano consecutivo a
Xuventude.
Casa da Xuventude de Ourense
A Feira completarase con exiorganiza unha Feira do Tecido
bicións dos artesans participanArtesán no mes 'de Decembro.
tes, especialmente de pafllleiO día 1 comenzou esta Feira, ras.
que conta co patrocínio da
. Estará aberta até o dia 15 de
Consellaria de Traballo, lndús-Decembro e o horário de visita
tria e Turismo e máis colabora_será de 6,~0 a 9,30 da ta~de.
ción econó_m ica do Concello de

publicicións
UNIVERSIDADE
A Universidade de Compostela,
despois da andaina do seu boletin Aula Aberta·,. inaugura a
edición dunha nova publicación que levará o -nome de
"Universidade", co subtítulo de
"información da universidade
de Santia90 de Compostela".
A edicion deste voceiro, que
non terá periodicidade fixa, ten
o afán, declarado no seu número 1, de " dar unha información
obxectiva dos feítos que se
produzan na Universidade ou
que teñan relación con ela " .
11

AFONSO. EANS"

O boletín númro 20 da Asocia~
ción Cultural de Negreira
"Afonso Eáns" está dedicado a
celebrar un importa·nte acontecimento: o 10 aniversário da
asociación.
Este especial reúne, ademais
dunha série de trabatlos en comemoración do 10 aniversário,
unhas páxinas dedicadas a

!

Castelao, ·no seu centenário, o
IX Concurso de Contos, sección
sobre Alexandre Bóveda, Vallelnclán, a nova música popular
galega, etc:

A. V. O CASTIÑEIRIÑO
Poda que careza · de importán. cia, mais neste tempo de agonia ou no mellar dos casos
abúli.a do Movimenfo Viciñal
no noso país, penso que é de
destacar que aínda persistan
AA. Viciña1s cunha certa actividade e con desexos de tirar
para adiante.
· ·
Velaí vos vai pois, o segundo
número do Boletín que vimos
editando; se ben é certo que
non destaca especialmente
pola sua calidade nen pQla
transcendéncia da temática que
trata, coido que constitue unha
aceitábel . mostra do que sería
desexábel que existise na
maioría dos arrabaldos das nosas Vilas e Cidades.
Como dado técnico, dicervos que a tirada é de perto de
800 exemplares que son repartidos gratuitamente entre todos

TEXTOS CAUTIVOS,_ por Jorge
Luis Borges. Col. Marginale$
92. Tusquets Editores. Barcelona, 1986. 386 páx. 1.500 pta .
Recolla de reseñas .de livros
feitas por Borges para unha revista dirixida a un público "feminino". As reseñas, puras curiosidades; o mellar do volume, aqui lo que está escrito sob
o epígrafe de "Ensayo", onde
nos tala da sua xeración ou de
escritores do seu país; ou do

Un membro (Vocal) da Directiva
da A. de Viciños do Castiñeiro
(Compostela)

·--

libros _

COPLAS PELA MORTE DE SEU
PAt, -p or JQr_ge Mauriq_ue. EPISTOLA MORAL A FABIO por Andrés Fernández de Andrada.
Jose Bento, tradu"áo, introduºáo e notas. Edicion do Autor.
Distribuidor: Assírio & Alvim.
Lisboa, 1986, 64 páx.
Duas belas traducións de
dous clásicos españois. -José
Bento, que hai poucos meses
deu ao prelo unha magna antoloxia da poesia española do século XX, esmera-se aqui e entrega estes dous clásicos nunha tradución que non fai perdér
ápice ao orixinal. Tanto o texto
de Manri.que como o de Fernández Andrada están levados
a un portugués límpido, claro e
be!o, como os poemas -o.r~xi- ·
na1s.

os viciños de O- Castiñeiriño
(Santiago de Compostela) - in dependenteme.nte de seren ou
non Sócios da Asociación (os
sócios de cuota .rondan os
400)- .
Xa por último, inform ar-vos
de que vim·os de inaugurar
(tras e anos de traballos) o
novo (e primeiro) Local Social
da A. de Viciños, que conta
con,
'
-Sa lón Polivalente (Conteréncias, Ensa ios Grupo Folk,
Proxeccións, Cursiños, Exposicións, ... , de 80 m 2 .
-Biblioteca (medianamente
surtida), de -35 m 2 .
-Tres "Despachos" de 20
m 2 , para Actividades Diversas
(Clube Atlético Fátima, Grupo
Xuvenil, Comisióan de Festas,
Reunións de Directivas e/ou outros grupos viciñais, ... ).
-Area de Saneamento (con
Servícios e Tomas de Agua).
Sen máis, mandando-vos un
garimoso saúdo, despide-se. •

xermanófilo. O pior, o panatismo do compilador e de certos
señores que talarán maravillas
destes textos que, en verdade,
non son para tanto. Valian
como curiosidade, non se busque máis nada neste volume.
AS AVENTURAS DE DAVID
BALFOUR, ~or Robert .Louis
Stevenson. Trad. de Vicente
Ara9uas. Col. Xabarín nº 19.
E<;Jic1óns Xerais. Vigo, 1986. 250
pax.
Versión .ao galega do famoso
relato de lortgo título do grande
escritor escocés. Coñecido polo
tí~ulo da edición galega ou,
s1mplesmente, por Secuestrado, o presente relato amasa todps as virtudes de Stevenson
~ue, en verdade, merecia outro
l1miar e non o que lle botaron
nesta ocasión, pois talar de novel·a "séria" ou de moral cando
se trata de Robert Louis, é ir
por camiños máis ben equ ivocados. Contodo, lea-se o livro
mentres se nos dá a segunda
parte (máis frouxa) e esq uezase vocé do prólogo, é un conse1lo de amigo.
JUSTICIA, por Friedricli . Dürrenrnatt. Cot Andanzas. Tusquets
Editores.
Barcelona,
1986. 218 páx. 1.100 pta.
·

P~núltim_a novela do grande
escritor suizo. Unha xenral história contada -de maneira máis
q_
ue brillante, onde en dl.Jas páxrnas se nos traza a história da
Suíz9, onde se pon en solfa á
xust1za, onde non se ere nen en
xuíces nen fiscais, onde o que
· canta é a persoa humana.
·Unha novela onde o humor e a
dar van xuntos da man. Unha
das mellores novelas europeas
dos últimos cinco anos.

MYSTERES 86. Les derniéres
nouvelles. du crim e, por Jacques Badou. Livre de Poche nº
6166. Paris, ·1986. 600 páx. 29
Francos Franceses.
Volume no que se_recollen 25
relatos policiais, desde clásicos
até os últimos nem es nordeamericanos e frnnceses, asi
como un repaso ao que foi o
ano ~inematográfico en termos
de cine negro, o ano televisivo
na IFranza nos mesmos termos,
e un estudo comparativo sobre
o esti lo nos clásicos da novela
ne_gra americana e os actuais,
as1 como a banda deseñada policial nos ános trinta. Un volume para diversión, para información e para matar o maldito
tempo.

.X.G.G.
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mental e f~i probablem_er:ite, a primeira

XOSÉ NEIRA VILAS

Presencia

'Castelao en Cuba

º

ano 1938, cumplindo unha misión
cultural polo goberno da República
Española, que presidía Juan Nezamento de máis de niii kilómetros (en
grín, Castelao levou a cabo unha xeira inSUMARIO
tren, camión, autobús, l¡;mcha, carro de
ternacional que, de primeiras, incluía a
bois, a cabalo e a pé), e, en vintec::atro días
Unión Soviética e os Estados Unidos .
pronunciou vintetrés discursos. A primeira
Atopábase en Nova lork cando recibeu
saída tivera unha extensión e unha dináunha invitación pra ir a Cuba. Esto alemica moi semellantes. E entre unha e ougrouno molto e contestou deseguida,
tra; a campaña electoral do Centro Galeaceptando. Os poucos días estaba na 111?·
ga, unha fermosa conferencia sobre Valle
Mandou por·adiantado un afervoado saulnclán na Hispano Cubana de · Cultura,
do-mensaxe, manuscrito, que se publicou
unha expo_
s icion, un acto da Sociedad de
na pre11sa habaneira.
·
Escritores na Universidade da Habana ... E
Acompañado pola súa dona, Virxinia, e
moitos dibuxos: a serie de Dibuxos de Nepor Luis Soto, chegou á Habana o día 11
gros, os da campaña a favor da Hermande Novembro dese ano. Tiveron un recibedad, os que subastaban nos mítins, etcétemento multitudinario. A pouco ·de chegara.
ren sairon pra Santiago de Cuba. Alí co-Para Castelao foi unha experiencia ú.nica
menzou un ronsel de. actividades públicas
o contacto· coas xentes de Cuba .. Así o mapois trunfou a Revolució~.
que se repetirían día a día ó longo e ó anCastelao tiña mentes de estar en Cuba
njfestaría logo en cartas dende Buenos Aicho de todo o país. Había. unha intensa
uns cuarenta días e quedouse tres meses
res. Cando deixa a Habana declara que se
programación que Castelao cumpleu rigue meio, nos que non tivo acougo. Logo
sinte moi satisfeito da súa labor na llla, e
rosamente. Todo foi orgaizado pala Casa
dunha intensa xeira, voltou á Habana pra
que está moi conmovido pola solidaridade
da Cultura, institución que agrupaba a vatomar parte na campaña electoral do Cenactiva do pobo cubano. Promete que volrias entidades republicanas. _
tro Galega, en apoio do partido democtátitará a ese país entrañable. E cumple. No
Castelao falou en parques, teatros, praco Hermandad Gallega. Esta campaña_leoutono de 1945, concurre á reunión das
zas, campos deportivos, case a ra?ón de
vaba como fondo o tráxico enfrentamento
Cortes Españolas que se celebra en Méxiun discurso por día. Escoitábano e aplauque se desenrolaba na Penínsua, e as acco, e retorna pala Habana, onde pasa uns
díano milleiros de persoas que logo saían
·en manifestación dando vivas á.República .. tuacións de Castelao tiñan como base · poucos días. N-un discurso memorable
ideólóxica a democracia. Falou en parques
alude ó proverbio árabe qµe aconsella non
e pedindo armas pra defendela. Atopou o
e prazas; organizou un "mitin das arenvolver o logar onde ternos sido felices,
Mestre unha rotunda solidaridade coa
gas" con 25 participantes; andou nun-copero que el sinte grande alegría por atocausa que el representaba. Foi dunha cidaparse· de novo en terra cubana . Recordaba
che descoberto polas rúas céntricas da Hade noutra e de pobo en pobo, deténdose
bana, alentando ós socios do Centro p'ra
aquelas xornadas de sete anos antes. Esnos· bateis das fábricas de azu.cre, entranque votasen pola Hermandad; conversou
taba certamente emocionado. Cuba sedo nos montes onde había carboeiros, leguía no seu corazón.
con grupos de votantes, no Parque Cenñadores e cafetaleiros ~alegos. Camiñou
tral, oito ou dez líoras de arreo, o día das
Sóo moitos os contactos e relacións de
polos campos, rubeuse as carretas dos caeleicións. Tal foi a carra:xe que .esto esperCastelao no seu periplo cubano . Non sonavais ....
tou na directiva ·oficialista., que se tramou
mentes coas organizacións republicanas e
En veces, mentras Soto talaba, a xeito
un atentado contra . da súa vida. Como
coa prensa ecos pintores e escritores prode introdución, Castelao improvisaba un
complemento,
publicou
exhortacións,
gresistas. Co sabio Don Fernando Ortiz,
diquxo que logo era subastado entre os
unha sátira en verso e doce fermosos diasiste a rituais africanos; é recibid.o na
presentes. Ocupándose desto os membuxos no periódico "Hoy".
Gran Loxia Masónica; participa, con un
bros da Casa da Cultura. Non estaba prefermosó discurso, nunha asamblea nacioAs eleic1óns celebráronse o día primeiro
vista recaudación al~unha, pero comenzade xaneiro de 1939. Pouc·a despo1s Casten-a1 do Partido Comunista; concurre a
ron a chegar donac1óns cuio importe foi
lao, con Virxinia e Soto, emprendía unha
unha representación de "Mariana Pinedestinado ás organizacións que atendían
na Penínsua os nenos orfos da guerra. Esa
segunda xira por cidades e pobo~ que visi- _ da\ de G?rcía L9rca; invítano as directi,,,.. práctica repetíqse en todas as . provincias.
tara na anterior. De novo as multJtudes, os · vas de vanas Sociedades _Negras, onde se
Por eso, cando o acto se celebraba nun
xestos solidarios, os encontros con agrup_r~nuncia contra das discriminacións rateatro ou nun estadio, cobrábanse uns
c1a1s,; tom.a p_arte nun acto no q_ue se recorpacións culturais, políti.c?s, so~iais. l;n
Manzanillo a banda mun1c1pal va1 tocando
da o periodista cubano Pablo de la Tocentavos, unha entrada simbólica. Er.an
rúas adiante pra anunciar.a visita; en San rriente, morto na trincheira republicana ...
tempos moi difíciles en Cuba. Con todo,
ta Cruz del Sur chegan a pé, dende a maniEntre os moitos homenaxes que se lle adios · sindicatos e outras asociaeións donacan, destacan dous: o dos gale~os e o dos
gua, ducias de leñadores galegas, cos maban o que podían e acaso máis do quepochados ó lombo, pra .e scoitar a aquel _paitraballadores cubanos. A colect1vidade gadían, en d1ñeiro ou en especie (habanos,
sano ilustre; en Pina cesa toda actividade,
lega ofreceulle un banquete, no que había
tabaco en rama, café, azucre, latas de acei e o pobo entelro agarda a Castelao na. esmáis de tres mil emigrantes, ós que chate, cerveza, roupa, etc. etc.) Todo o que se
tacion ferroviaria; os carboeiros galegas
mou "irmáns todos na sorte e na disgrarecibía en especie era lago vendido pra
de Jigüey entréganlle todo canto diñeiro
cia". Outro banquete foille ofrecido polos
convertilo en efectivo. Pero, ademáis, estiñan en efectivo; en Zaza del Medio dédele~ados do movimento obreiro de todo
. taban as donacións espontáneas. Despois
ronlle a benvida cincocentos homes a cao pa1s, os cales atopabánse na Habana pra
de que talaba Castelao explicando · o desenrolo da .g uerra, o .desangramento ·do
balo ... Longo sería enumerar feitos que
tomar parte nun congreso nacional de trapobo na resistencia, achegábanselle hodocumentan a fervorosa acollida dispenballadores. Nun v ibrante discurso, Castemes e mulleres que se ían desprendendo
sada na llla ó "Aposto! de Ga l icia'~ : como
lao refireuse á loita de clases e ó papel
de obxectos diversos: zapatos, anelos,
prot~gónico. do.s obreiros no combate pola
lle chamaban nalgúns xornais. Abondaría
medallas de ouro, reloxios; e déronse cacon este dato: nun mitin celebrado nos
xust1c1a social.
sos de obreiros que lle puxeron nas maos
xardíñs da cerveceria habaneira La Polar,
Arreciar da presencia de C::astelao en
o sobre enteiro co ·x orne semanal que vihabía máis de trinta mil persoas. Terían
Cuba publicáronse ducias de artigas, alñan de cobrar.
.
que pasar vinte ano"s, tería que trunfar a
gún de plumas ilustres: Nicolas Guillén,
Todo aquelo conmoveu fondamente a
Revolución, pra que en Cuba se repetisen
Juan Marinello, Luis Amado Blanco, Ra Daniel.-Levouno a un maior achegamento
aqueles grandes movimentos de masas.
fael Marquina, Arturo Jaéf:l ... Os seus dipopular e chegou a decir que Cuba tiña reCastelao estivo en Cuba até o 25 de febuxos dos álbumes sobre a guerra foron
servado un destino transcendente e que o · - breiro de 1939. Aqueles cento seis días
amplamente reproducidos na prensa . A
seu pobo protagonizaría grandes cambios
constituiron sin dúbida a etapa de máis insua figura interpretada por artistas plástihistoricos. As súas · palabras resultaron
tenso e de variado facer da súa vida. Socos cubanos: Portell, Fontanillas, David,
proféticas: exactamente vinte anos desWalfrido ... A Cuba Sono Film fixo un documentes na segunda xeira, fixo un despla-

-~aorego

v~2 que a f1gu~a de C~stelao é levada ó

cine. Sobre a sua andaina cubana lévanse
recolll~o 227 reseñas na prensa da llla, e
13 ma1s en 1950, dando noticia do seu pasamento . .

Castelao en Cuba, hoxe
A figura de Castelao si9u~ evocándose en
Cuba, nesta etapa de sistemática pescuda
histórica e de revalorizacións dos feitos.
Ofrecemos alfJU~~ d~tos: O Instituto de Literatura e Lmgu1st1ca da Academia -de
Ciencias montou varias exposicións de homenaxe ó Mestre, a saber: Exposición Bibliográfica, é!C~i,va e p_asiva (xaneiro de
1969); Expos1c1on de d1buxos (xaneiro de
1974); Presencia cubana na obra de Castelao (xaneiro de 1975). A revista "Islas" da
Universidade Central adícalle un traballo
especial, ilustrado con moitos dos seus dibuxos de guerra. O 23 de Xulio de 1975
inagúrase a Sala Experimental de Arte
"Castelao", cunha conferencia sobre Castelao en América. O 14 de agosto de 1971
o Taller Dramático "Valle lnclán" estre~
nou, en castelán, Os vellos non deben de
namorarse. Ese día cumplíase exactamen"Te trinta anos do estreno mundial desta
farsa en Buenos Aires. A obra foi levada
ós campamentos cañeiros, bateyes e pobos de toda a largacía provincia de Cam agüey durante unha zafra azucareira, e vírona moitos milleiros de persoas. Pode afirmarse, categóricamente, que foi en Cuba
onde máis se representou e onde máis numerosa e variada audiencia tivo esta peza.
A figura de Castelao foi dibuxada, en retratos e caricaturas, en anos recentes, por
artistas cubanos de hoxe : Feijóo, Dela rra,
Posada. Finalmente, a editorial da Unión
Nacional de Escritores e Artistas de Cuba,
UNEAC, ten en proceso de edición o libro
titulado:Los días cubanos de Alfonso Castelao.

Resume
Castelao foi, inequ_ívocamente, un home
comprometido co seu pobo. Un home do
seu tempo. (Un tempo, que, en boa medida, é tamén o naso, o de hoxe). Tal compromiso asumeuno de por vida e de xeito
múltiple: dibuxando, escribindo, actuando
como político ... Todo o seu facer tivo un
soio destino: denunciar as inxusticias para
acadar a liberación do home. Non foi un
santón, nin un esteta de torres de marfil,
nin un inxenuo simplemente ben intencionado. Foi un home lúcido que puxo co nscentemente todo o seu estarzo ó servicio
do pobo galega ; que subordinou os meios
expresivos de que dispoñía, todo o seu xenio creador, a ese único e vitalicio comprometimento. Negar esto sería como negalo a el, pois a súa obra está ben á vista.
Pero hai máis: cando as circunstan cias o requeriron, loitou --con toda a forza
e con toda a eficacia do seu arte-- en fa vor do destino doutros homes e doutros
pobos, cuia causa enxergou con claridad e.
Foi un home aberta e cordialmente solidario, porque era un demócrata, no sentido
máis noble desta palabra. Alguen dixo que
non pode haber democracia sin liberdade,
nin esta existe se non hai solidaridade. E
ternos de repetilo: Castelao foi un home
esencialmente solidario. A súa exemplar
actuación en Cuba demóstrao de modo
_categórico.
•

-eampament.o civil

Xurdiulle á floresta galega un
novo e fortísimo inirnigo; son as
máquina·s motoserras, mercadas
moitas delas en Portugal, que
confiren ao que .as posue o tremendo poder de talar nunha tarde, entre arrepiante barullo, un
bosque inteiro, sen demasiado
esforzo. 1
<
·Antes polo menos a machada·zos ainda custaba deitar unha árbore no chan; agora a causa é -simplísima.
_
Eu per~unto 'desde ANT, como
se.podaran controlar as talas abusivas.? Como conter o dano que
pode facer un desalmado aramado· de tan contundente ferramen~
ta? Que vai ser dos nosos bos- ques sen defensa nengunha?

· R·. NERGA
(O Morrazo)

.
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Os catrocentos golpes

·e

GUSTAVO LUCA DE TENA

ºª

lei na man, pode un rapaz
casár aos catorce anos e unha
rapaza aos doce, pero non terán · direito , ao traballo mentres non
cumpran dezaseis. Votar votaran aos
dezaitq pero tamén con dous . anos
menos están xa listos para entrar
nunha prisión ordinár.ia, e non nun reformatório. O adulto ,garda da sua
man esta baralla de idades e saca os
trunfos para as abrigas, que as cartas
pequenas serán para que os de catorce reclamen os seus direitos. O. prexuício quer para estes cidadans , na
sála de espera .que estexan ás duras e·
nori ás maduras.
De todas a limitacións para actuar
en direito a de ter catorce anos é a
máis inxusta. Tamén é máis difícil ·de
esquecer, segundo nos explica o vas-

to continente dos catrocentos golpes · duro ou o préstamo de uso de veículo
tan ben ilustrado por Neira Vilas, Paomotorizado. Se vai -~ª a casa do
concello e reclama dignidade o señor
lo e Vittorio Taviani(Padre Padrone),
alcalde di que
un neno incapaz de
Pérez de Ayala ou Truffaut. E a máis
comprender os mecanismos da socie- inxusta porque se lle nega a própria
dade apresurada e artificial, das malpersonalidade: isto é, a posibilidade
dades ilimitadas dos políticos. Os edide ser suxeito de relacións e situatorialistas dos - diários .din que é un
cións de dereito. Valla como exemplo
neno e que o seü sítio está no campao que_ lle pode pasar a un cidadán
mento colexia.I,. encerrado, regulapolo delito de ter catorce anos en ,
mentado, disciplinado. O mundo non
Vigo. Pode un aluno de oitavo de pá. se moderniza para eles. Os anos fixe- ·
sica do Coléxio . Picacho participar a
ron algo máis impresentábeis os cadiscreción na socioloxia do consumo
trocentos golpes pero ainda se pode
en clave desenvolvida. Ouédanlle de
defender pública e descaradamente
man as máquinas t_ragaperras, que
que son nenas, cativos, que carecen
tan xenerosamente dispón a adminisde personalidade, que teñen obrigas
. traCión autónoma polo território nae deberes pero nengun dereito. Se é
cional, o alcoolismo de iniciación, as
esta a teoria do ensino das liberdades
bandas deseñadas de Segrelles, Man-·
· dos alporizados munícipes d~ Vi~o
fred Sommers ou Ventura e Nieto. O
hai que recoñecer que don Camilo
máis parecido que se lle permite ·a
Alonso Vega non o facia tan mal.
•
porse as pi~turas de guerra é o rock
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