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editorial 

VOL VE O MARXISMO?. 
Sé a sociedade parece rexirse, polo 
menos aparentemente, por unha es
pécie de fluxos e refluxos que rodean 
o devir progresivo da história, este 
pode ria -ser -afirmación qu.e leva o 
risco de todas as análises imediatas-
o momento do cámbio de etapa. 

A nível internacional parece. xa in
cuestionábel o fracaso da pólítica rea
ganiana que pésie a_unha incríbel du
reza deixa átisbar xa a sua inutilidade 
para conte'r os movimentos de libera
ción nacional e as ánsias de sobrevi
véncia duo terceiro murido _:._o~ dous 
tércios da povoación .dó planeta- en. 
estado de extréma necesidade. 

véncia. 
Son deste modo perceptíbeis igual

mente os cámbios que a esquerda 
está a levar a cabo en diversas partes 
do mundo e entre os qµe se poderian 
citar o novo talante da Unión Soviéti
ca e Cuba-óu as apo-rtacións de niéto
do·traídas pola ainda aeosada revolu-
ción nicargOense. . , 

pudo presenciar, por unha parte, d re
foriamento das estruturas superesta
tais e dos mecanismos de integración, 
coa impoténcia e a insolidariedade 
.que isto induciu nos movimentos po
pulares e, por outra, a capacidade do 
poder para ocultar os seus obxectivos 
reais, cobríndose de caras moi diver
sas e conseguindo acentuar asi a con- . 
fustón ao seu redor, a análise desta 
dinámica que agora se realiza pode 
traguer consigo o recoñe.cimento da 
importáncia política do matiz, da tácti-

. ca e da necesidade de afinar o tiro. 

Na Galiza pode" que se empecen a 
ver agora os resultados da madurez e 
asentame,nto da primeira xeración ac
tiva politicamente desde o tranquis
mo. Fiñalizaria asi a etapa onde hou
bo que sofrer.as consecuéncias da ex
tinción política caus'ada pola repre
sión do 36 e que recentemerite un in-. 
forme da CIA calculaba, para casos 
semellantes, en cando menos duas 
xeracións. Superaríanse asi certas 
inexperiéncias e inxenuidades que só 
o tempo pode apartar dos movimen-
tos políticos. . . 

No contexto· do estado é a "movi
da" a que xoga ·á ·baixa. Ouen se es- · 
forzou por resaltar a· moda -e non só 
na vestimenta- rematou como era de 

Por outra parte a toma de concién
cia sobre o perigo que sup'ón uriha ca
rreira armamentista que pon ao mun
do ao borde da sua posíbel destrución 
absoluta, asi como unha política non '· 
só belicis.ta senón tamén intransixen
te e autoritária en todas as. ordes, so
ciais e individuais . inclusive, pode le- · 
vamos, dito sinteticamente, a unl')a 
recesión do direitismo que caracteri
zaba .aes últimos tempos e a unha vol
ta ao marxismo, traído esta vez en 
parte .de mans do sentido de sobrevi-

· rigor por pasar de moda. 
_Se no último refluxo a . esqu.erda 

Por outra parte os erros que a es
querda só pode atribuir a razóns inter
nas poder:i . verse sobrepasados grá
cias á própria superación dunha místi
ca do paraíso -ainda que este fose 
obreiro:-- e· duns plantexamentos li
neais e absolutos que moitas veces 
infravaloraron a importáncia do coti
diano e do pequeno. A convivéncia 
dialéctica de todos estes factores 
pode ser a aportación de agora a un 
marxismo que; por outra parte, segue 
a ser · a teoría da análise soda! máis 
_modérna. . • . 

1 cartas 
SOBRE O DICIONARIO 
DE ESTRAVIS 

Non lle queremos pór tachas á 
obra, mais si cooperar coa nosa 
pequena reflexión. Recebida a 
entreg~, puxemo-nos a folleá-la 
coa ledícia do neno,con zapatos 
novas e, ternos que dice-lo, non 
todo o que ali vimos mereceu . o 
noso aplauso. Motivos atopamos 
para unha severa crítica, aínda 
que. non pretendemos con isto 
restar importáncia e mérito ao la
bor realizado. Ben entendemos 
que a extensión da 'obra, e as 
mesmas circunstáncias nas que 
se tivo que desenvolver, son fac
tores que non debemos esquecer 
para unha valoración xusta. Mais 
hai erras de bulto que non pode
mos pasar por alto pois non con
cordan coa obxectividade e pro
grelsismo (no bon sentido da pa
labra) nos que a obra se inspira. 

. Exemplos da nosa disconformi
dade aparece.n no tratamento de . 
.Palabras como: 

-NACIONALISMO: "(1) Prefe-
. réncia ·exaltada por todo o 

que é próprio da nazón· á que 
· se pertence, por veces· con 
· exclusión de todo o demais. 

· (2) Doutrina que subordina a 
política de un país ao desen-

. volvimento e grandeza do 
poderío nacional, concebido 
como un absoluto. (3) Dou-· · 
trina política que reivindica o · 
direito dos povos con perso
nalidade histórica ... " 

Exaltada? A palabra nacionalts
mo ten esta connotación no seu 
sentido primeiro? Un descoido 
fixo figurar en primeiro e segun
do lúgar o que é o nacionaí-so
cialismo. 

Vexamos que tratamento se lle 
dá a esta palabra neutros dicio
nários que ternos á man: 

Dicionário da LÍngua Portu
!luesa. Porte Editora, Lda.: 
'Preferéncia polo que é pro
prio da nayáo á que se per
tence; patriotismo, doutrina 
política que}az da nayáo un 
absoluto; .... 
Diccionario de la Real Acade
mia Española: · 
"(1 ). Apego de los naturales' 
de una nación a ella propia y 
a cuanto le p'ertenece. (2) 
Doctrina que exalta en todos 
los órdenes la personalidad 
nacional completa, o ló que 
reputan como tal los partida
rios de ella. (3) Aspiración e 
tendencia de un pueblo o 
raza a constituirse en estado 
autónomo .. " , 

E máis ainda nos surprende
mos se buscamos nun dicionário 
escolar do anQ 1958 (La Fuente. 
Diccionario enciclopédico ilustra
do. Editorial Ramón Sopena S.A. 
Barcelona): "Ape~o de los natu
rales de una nacion a ella propia. 
Doctrina de las reivindicaciones 
políticas de las nacionalidades 

·oprimidas." 
Tamén merecen ~parte outras 

aviso aos leitores . 

A NOSA TERRA deséxalles 
·unhas felices festas e un bon 
aninovo. 

En Xaneiro voltaremos a es
tar de novo con todos voste
des 

z~s qu.e non corresponden ao Di
c1onarro. 

E co"n isto queremos acabar es
tas reflexións, que espero podan 
servir para, nuri futuro, revisar 
estas e outras cu.estións que, na 
nasa consideración, teñen un tra-

. tamento inadecuado. 

X.O. PENSADO 
(Compostela) 

O CORRIMENTO AO 
AZULON:DOUS 
EXEMPLOS E 
UNHA TEORIA 

Ainda non. hai moitos anos en 
cada ocasión- en que tres ou ca

·tro persóas coincidían a discutir 
. sobre cuestión nacional e revolu- · 
ción soCial, era lugar comun 
mentar a Solé Tura: "En Catalu
ña si que ·a teñen cla·ro, é unha 
magoa non ter aqui teóricos de 
tanta valía para defender o direi
to á autodeterminación desde 
presup'ostos inequívocamente 

definicións coma: · marxistas". · 
COMUNISMO: Doutrina O canto xa comezou hai tem-

político-económica que pre- po, pero o caso é que desde que 
coniza . a abolición da pro- se ,deu a saída -os semprunes, 
priedade privada e a comu- claudines· e paramic s xa deben 
ñón de bens, distribuindo a · andar perta de solici(ar o rezo do 
cada un segundo as suas ne- santo rosário, tal e como reco-
cesidades. · mendava a virxe Maria en Fátima 

Non nos· parece unha. definí- para a reconversión dos cornu-
ción completa;. polo tanto é de- nistas- son cada vez máis os 
formante. O réxime social que se que entonan o mea culpa, renun-
define caracteríza-se por estaren ciando a uns presupostos de par-
os meios de produció'n nas mans tida que consideran algo asi 
da colectividade. Na definición como un sarampelo xuvenil que 
-de CAPITALISMO sinalan que é o mesmamente lles dá noxo lem- · 
capital, en nians duns poucos, o brar. · 
que xera a rigu~~~· Pois, seguin- Ouer dicer; -existe unha caste 
do · únha defin1c1on na mesma de excomunistas que tras sucesi-
liña; digamos -que no comunismo · vas renúncias encadeadas -es-
o axente de riqueza está na man talinismo, sovietisrrío, leninis-
comun. A xeralidade cte "aboli- mo, ... - afina! viran a lu~, e na 
ción da propriedade privada" actualidade reivindican unha so-
non é exacta. Son os meios de cial-democrácia light, por cha-
produción e os bens de consumo mar-lle de algun xeito, que desde 
que teñen de estar n? man da co- o má'is impúdico acritic1smo tan-
munidade. Eisa substancial dife- to lle ten integrar a OTAN como 
réncia perante o capitalismo. ao exército franquist_a ou a garda 

E referindo-nos a o.utro tipo de civil~ estas duas institucións, cla-
temas vexamos como se define ro es~á, "polo papel inequivoca-
a palabra homosexual: mente pro_gres1sta que xogaron 

"Pertence ou relativo a ac- na transicion" . . 
tos sex.uais entre indivíduos Parece ser que o señor Solé 
do mesmo sexo. lndivíduo quer sumar-se ao grémio, e por 
que pratica este acto". . se ainda pudese semear algunha 

Homosexualismo: ."Pr~tica sospeita -el, todo un pai do tex-
de actos homosexuais. (2) In- to constitucional-fai méritos es-· 
versión sexual". crevendo en "El País" sobre o di-

Entendemos pola definición (2) __ reito de autodeterminación como 
qu~ se trata dunha anomalía, de reivindicación malinterpretada 
algo antinatural, causa que ataca en moitos ·casos. A liña de -argu-
a arde estabelecida. Se busca- mentación é impecável: 
mas a palabra inversión, vere- 1) Ouen ·se atreve a dicer que 
mas que aparece no significado os índios misquitos teñen direito 
(5) do seguinte xeito: "Homose- á autodeterminación nun país 
xualidade" . . Non teria, en tal como Nicarágua acosado po.lo 
caso, de estar precedida por un _ imperialismo? ... 2) A direita na-
"di-se"? Este tipo de afirmacións cionalista catalá é cada vez máis 
categóri<;as, en que filosofia nos independentista ... , 3) Eµ, que fun 
situan? E coerente que, imitando· un dos que fixen a constitución 
outros dicionários, se integren sei que tentar ultrapasar o séu 

· valoracións deste tipo? Parece- teito, é unha veleidade infantiloi-
me · causa ·· moi ousada anda a de que, en caso de ser asumida 
"meter en cintura" á Natureza de · por sectores sociais significati
cada quen. Estan-se a facer xui- vos, botaría ao traste coa única 

via posível, ... 
Sen aprofundar moito no asun

to, eremos que hai desestabiliza
cións e desestabilizacións. De
sestabilizar ao Estado español 
pode querer dicer conseguir que 
non se consolide a sociedade
monarquia libre de mercado-es
tado-de-las-autonomías. Deses
tabilizar en Nicarágua -nin9uén 
nega como principio o dire1to á 
autodeterminación dos misqui
tos- pode significar entre outras 
causas, conseguir que os misqui
tos cheguen a ter uñha reserva 
coma a dos peles vermellas con
troladas por un par de animado
res culturais, que os fagan bailar 
en cada visita do Papa a onde 
sexa, formando cartel cos coros 
e danzas do sindicato Solidarie
dade. 

Non me interesa tanto aquí en
trar en detalle sobre marxismo e 
cuestión nacional como meditar 
na estrutura da argumentación 
.de Don Jordi. lso si, vaia por 
diante que fronte ao fanatismo 
constitucional -o tufo a princí
pios _do movimento é cada vez 
maior- hai alguns que ainda se
gujmos na liña aberta por Marx 
e Leni_n e que somos o suficiente
mente' críticos como para enri
quecer o · esquema tanto sexa 
con Camarera como con Stalin 
ou Castelao. 

Reparemos outravolta na recei
ta de Solé Tura; colla-se un 
exemplo polos pelos (os misqui
tos), engada-se-lle a dose sufi
ciente de burguesía reivindicado
ra (CIU) e adube-se o produto 
con algun que outro mozo "insa
tisfeito e marxinal" (CRIDA) que 
ainda non se inteirou do avante 
en profundidade qúe representa 
a constitución española; a con
clusión é ben doada: fai falta ser 
animal para reivindicar o direita · 
á autodeterminación das nacións 
sen estado. E nós sen decatar
mo-nos, e ainda máis grave, o. 
señor Solé tampouco se dera de 
canta da cuestión até hai ben 
pouco, e isa que xa non é nen-
gun neno. · 

O método marrulleiro que utili
za Solé Tura comenta-se pa,r si 
só e xa é un lugar comun en 
aqueles que acarícian ou preten
den acariciar o mel do poder. 
Segúndo Exemplo 

Ao , gr~po de excomunistas re
convertidos á modernidade ao 
que tenta sumar-se a marchas 
forzadas Solé Tura, hai que enga
dir-lle outra patulea, que ainda 
que de procedéncia distinta, ca.
racteriza-se por asumir no seu 
discurso o mesmo . nucleo se
mántico que poderiamos definir 
como merd_o-franquismo-redivi
vo, e que neste caso non é outra 

. causa que o produtó das vivén
cias destas xentiñas en etapas 
ainda non moi lonxanas. A asun
ción do poder dentro do máis 
puro estilo fascista non sempre é 
motivado por ter sido moitos de
les . trechas e pelaios, senón por 
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algo pior; foron franquistas por 
omisión. Exemplo senlleiro desta 
segunda via pode ser o alcalde · 
de Vigo, Manuel Soto, que ainda 
que non teórico nen hoxe nen 
noutrora en cuestións relaciona
das ca problema nacional, si co
meza a destacar-se como un 
grande hermeneuta, portador 
dun discurso que mesmamente 
parece inxectado en vea polos 
ballesteros, pedromacias ou 90-
vernadores civis cando cusp1an 
por rádio, prensa e televisión 
manifestantes voadores -ao re
ceberen un tiro- e provocadores 
a soldo. 

Asi, se a preocupación polo 
mantimento dos centros públi
cos de EXB cun nivel digno, re
quire de orzamentos que lucen 
máis, investidos en viaxes a 
Groenlándia ou en "movida", é 
moito mellor arremeter contra os 
neniños q~~ protestan e expli~ar 
que a pol1c1a sempre ten razon, 
que ha1 unha conspiración -qui
zá xudeu-masónica?-, ... Eviden-· 
temente nen Camilo Alonso Vega 
nen Bias Pérez o farian tan ben. 

A teoria 

A tese é que a social -democrácia 
está impre~nada neste país dun
has actuac1óns e un discurso -o 
merdo-franquismo-redivivo
que nada teñen que envexar ao 
fascismo dos mellares tem,P.OS. 
Tanto Solé como Soto cam1ñan 
no mesmo barco que alguns ain
da eren de cor rosa pastel pero 
que cada vez é mais azulón. Am
bos portadores de tamañas esén
cias dialécticas non queren reco
ñecer que hai mozos que reivin 
dican e denúncian como xa ou
tros facíamos noutros tempos, 
mentres Soto se dedicaba a afun
di r empresas cantando. Nós, pro
vocadores desde aquela, militan
tes da esquerda nacionalista des
de aqueta, sentimo-nos moi con
tentes ao ver como os nenos co
meza na acordar. Que lle irnos fa-

1 cer; o corrimento do Universo 
cara o vermello é incuestionável. 

P.S. 
O poder prognóstico da te~!3 
apontada arriba quedou conf1~
mado coa intervención de Lef:1.U!
na pala televisión a raiz das ele1-
cións en Euskadi -cando eu xa 
tiña escritas as notas anterio
res-. Como se pode cuspir tanta 
merda en tan pouco tempo? O 
País Basca é éomo Villaverde e 
Carabanchel. Herri Batasuna 
unha muchachada e o 70% de 
votó nacionalista -non ten impor-
táncia. · 

Enfin, todo fai supor -e cada 
vez as sospeitas son maiores
que calquer proxecto polític9 con 
España ao fondo ten que lmdar 
inevitavelmente co cara-al-sol e a 
descalificación intransixente e 
acrítica. 

/ A. PORTAS ARRAB"ALDO 
(Vigo) 
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Dun desRacho soleado ao cuarto.dos ·arguivos 

O. desaguisado ,r;la administración ·autonómica 
Desde a denúncia pública da 
contatacibn de Persoal Interi
no, a fins de 1985, nunha famo
sa oposición onde despois de 
ter aprobado o tribunal a 60 
persoas, son admitidos 85 
máis, a . política de persoal da 
Xunta de Galiza ten sufrido un 
progresivo deterioro: as irregu
laridades- aumentaron. As de
núncias agólpanse nas Secre
tarias Xerais Técnicas . cun si 
léncio administrativo que, para 
os sindicatos, "demostra que 
pasan directamente ao arquivo 
do olvido". 

Un dos principais responsá
beis desta política, calificada 
como "arbitrária, nepótica, ine
ficaz e alevosa", foi o ex Direc
tor Xeral, Herrero de Padura. 
Segundo os sindicatos de ' per
soal, que pediron reiterada
mente a dimisión, funcionou 
como tapón e muro diante das 
demandas sobre a política de 
persoal. 

Agora o señor Herrero de Pa
du ra, xunto coa sua dona, go
zan dun posto de libre designa
ción . El é Subdirector Xeral na 
Delegación da Xunta en A Co
ruña tendo como secretária á 
sua muller. 
· Pero este é só un caso, pois 
a política seguida polo Gober
no autónomo, desde as conse
llarías até o último empregado, 
é asignar os postos non tendo 
en conta nen a capacidade nen 
a idoneidade, senón outros cri
térios. Asi, é curioso compro
bar como cargos cesados nun 
cometido aparecen logo noutro 
pasto que non garda nengunha 
relación co anterior. 

Un director Xeral de Consu
mo pasou ao mesmo pasto en 
Ur_banismo; o responsábel da 
Protección da Muller encarré
gase agora do Xogo; o respon
sábel do staff .de Barreiro éo 
agora de Albor; o responsábel 
de Turismo ocúpase agora dos 
Medios de Comunicación .. . 

Hai outros persoaxes que 
sen pertencer ao corpo do fun
cionariado nen pasar proba al
gunha ostentan un poder om
nipresente nas consellarias. Tal 
é o caso de Manuel Rodríguez 
Eiras (coñecido en San Oueita
no como o "clarete"), que, des
de a Consellaria da Presidéncia 
manexa todo o complexo de 
San Oueitano, repartindo des
de despachos soleados e con 
vistas a escures cuartuchos, ou 
negarlle ao persoal o salón de 
actos porque "non son dignos 
de que entren en mi casa", pre
ferindo pagar 30.000 pesetas 

tribuna 

O responsábel da ~rotección d~ Muller poqe p·asar a enc!lrre9,arse do Xogo, ou de 
Consumo a Urbanismo, de Turismo a Medios de ·Comunicac1on ... Unha contratada 
pode aparecer co máximo rango, un xefe acon~dicionar como chalé unha . 
dependéncia pública, unha telefo~ista ser subst_ituída pola sua frmá e un alto . 
cargo, non afm, pechado no arqu1vo sen un telefono sequer. Non estamos - . 
elaoorando unha lista de disparates, nen facerido un esbozo dunha nova canci6n 
de "Irnos contar mentiras". Non, son todos·. casos rea is da Adminístración · 
Autonómica galega. · 

Entrada principal do edificio onde están ubicadas as sés das Consellarias da Xunta 

por cada reunión a un hotel de 
Compostela. . 

Rodríguez Eiras ten tamén o 
· mando sobre o persoal de se
guridade do complexp admi
nistrativo xunteiro (cal é a rela
ción dalguns altos cargos con 
estas empresas de segurida
de?), que utiliza como forza de 
choque e mesmo lles pode pa
sar revista ás 2 das mañá, que 
utilízalos para desaloxar aos 
minusválidos pechados. 

Agresións e relegamento 
As agresións físicas non son 
tampouco unha cousa nova en 
San Oueitano. O último ten 
sido o fotógrafo Tino Viz, agre
dido cando facia unha reporta
xe na Consellaria de Cultura, 
polo Xefe do Gabinete. O dia 3 
tivo lugar tamén o xuício con-

tra Xosé Maria Salgado, por 
agredir aó responsábel do 
SGTAP-INTG na Administra
ción Autonómica. Os seus mo
dales nada académicos xa se' 
puxeran de manifesto cando 
intentou desaloxar do seu des
pacho ao Delegado de Sanida
de de Lugo, Sánchez Castiñei
ras. 

Salgado Núñet, xunto co 
xefe de persoal da Consell_aria 
de San id ad e e o Secretário Xe
ra 1 Técnico da mesma, forman 
un dos serví-cios de persoal 
máis represivos da Xunta. O 
mesmo desprazan a funcioná
rios do seu pasto de traballo . 
por defender reivindi.cacións 
dos traballadores que por per
tecer ao sector crítico de AP. 
Esta última é a situación de 
Xosé Maria Abalde, que goza- · 
ba dun. despacho soleado, telé-

fono, etc. e· agora está metido 
nun cuarto escuro, no arquivo 
dos Boletíns, sen teléfono nou 
outra función que non sexa 
contestarás notas internas que 
recebe por "auséncia indebi
da" cando acude a un pierio ou 
a calq~era reunión en r.elación 
co seu · cargo de concellal do 
Axuntamento de Compostela .. 

O S.X. Técnico de Sanidade, 
Silva Romero, leva a caba unha 

·térrea política represiva e de 
cacique, segundo o SGTAP, 
que o acusa tamén de "ter re
partido- xefaturas e níveis a to
dos os seus achegados, .incu
rri ndo en evidentes irregulari
dades". Tamén o interventor 
lle ten devolto ·facturas ·dos· 
seus coches particulares que 
incluira por equivocación entre 
as correspondentes aos arra
nxos dos autos do Parque Mó
vil. 

Contratacións ilegais 

No mes de Agosto, en pleno 
período vacacional; acolléndo
se a un convénio INEM-Xunta, 
contrat.an a 21 persoas, sen · 
cumprir as cláusulas do convé
nio que especifica~an que "se
rian por orde de máxima anti
guedade no paro".Os contrata
dos foron desde secretarias de 
AP a famili9[.es. Este persoal 

_tampouco cúmpre as {uncións 
que tiña o convénio (campañas 
sanitárias específicas) ocupan
do secretarias particulares, ou 
traballando en povoacións 
para as que non foron contrata
dos. 

A picaresca clo personal da 
Administración Autonómrca 
chega ao caso de qué unha te
lefonista estivo sendo· substi
tuída oito meses pola sua irmá, 
Marta Valero, curmá dun alto 
cargo da consellaria que estivo 
traballando asi, sen contrato, e 
agora queren poñela na tua 
sen máis, cando eran conscien
tes da irregularidade-suplanta
ción. 

Por pór outro exemplo citare
mos na Consellaría de Agricul- . 
tura a Rosário Fraga lribarne, 
(irmá do ex pr~sidente de AP) 

o que foi contratada hai dous 
ctl anos (contrato administrativo) 
-§. e hoxe ten unha Xefatura de 
...J Servícios, ·sendo o seu traballo 
u:i principal o de convencer ao 
~ persoal interino de que nori 
~ proteste, que "se sodes bons, , 
x xa se arranxará todo, que mo 

di meu irmá" · -
Nesta mesma consellaria hai 
outro caso . calificado por moi
tos funcionários como "auten
ticamente escandaloso": Alva
ro Rodríguez Carballo, Subdi
rector Xeral. de Agricultura, 
acondicionou un pazo nas ins-

. talacións da Escala de Capaci
tación Agrária de Sergude, no 

. que ten investiao máis de 1 O 
. millóns de pesetas, póndolle · 

calefacción, da que carecen os 
alunos, xardin, etc., adquirindo 
tamén un cabalo puro sangue, 
co presuposto . da escola; ta
mén existe un coche Suzuki 
que Alvaro Rodríguez utiliza 
p·ara percorrer as "suas pose
sións" de 110 hectáreas. 

Pero esta finca, como na pró
pria Xunta, cada un que chega 
parece ollala como coto parti
cular, polo que non estraña 
que un cruceiro fose "despra
zado" a un chalé de Madrid 
cando o anterior subdirector 
deixou o posto. ~ 

. A. EYRE 

POR UNHA ADMINISTRACIÓN GALEGA, INTEGRADORA E. PROGRESISTA 
' r • 

MANUEL DIAZ 

Proximamente terá lugar no Par
lamento Galega o debate sobre 
o Proxecto de Leida Función Pú
blica Galega, un proxecto que 
afectará a un éolectivo de apro
ximadamente 12.000 traballado
res. 
· Despois de moitos avatares, 

con "documentos reservados", 
un montón de borradores onde 
ninguén sabia cal era o último, 
reformas, contrarreformas, e 
cun hermetismo total por parte 
da Dirección Xeral da Función 
Pública, que non contou para 
n.a,qa coa. OJ:?ini.ón da~ Organiza
c1ons Sindica1s, chegouse a 
aprobar en Consello un texto de
finitivo, remitido hai uns dias ao 
Parlamento, un proxecto funda
mentalmente copiado da lexisla- · 
ción estatal e doutras Comuni
dades Autónomas, que non 
aporta nada novo e que non se 
adapta ás necesidades e· expec-

tativas dos traballadores. -
O retraso na aprobación desta 

lei (a maior parte das Comunida
des Autónomas xa a teñen apro-· 
bada), implica a pervivénc1a ·e 
continuidade (·e polo tanto agra
vamento insostíbel) das anoma
lías actuais. A neglix.éncia e in
compétencia dos responsábeis 
da Administración Autónoma, e 
máis concretamente do ex-Di
rector Xeral da F. Pública foi ma
nifesta e por. iso o S.G.T.A.P. 
tiña pedido reiteradamente o 
seu cese. 

SGTAP manifestoulle pon
tualmente á Dirección Xeral da 
Función P.ública e ao próprio Vi
cepresidente señor Barreiro cal 
era o noso parecer acerca de 
dita lei. ·Un ha lei que para nós 
debe xirar arredor de dous pólos 
fundamentais: debe recoller con 
claridade os direitos sindicais e 
profesionais do Tf P, superando 
os límites que establece a lei 30/ · 
84 de 2_ de Agosto; e ao mesmo · 

tempo debe ser un instrumento 
transformador da nosa- realida
de presente para o que a formu
lación legal dun_ha función públi-

ca única constitue un primeiro . 
paso inevitábel. 

A futura lei . debe recoller as 
seguintes "cuestions fundamen-

ta is: 
1 º.- O recoñecimento efecti

vo do direito á negociación· co
lectiva dos empfegados públi
cos nos termos que define o 

.. convénio 151 da OIT, quer dicer, 
Entre elas o traslado do reSROnsábel da INTG garantindo a igualdade das par-

tes e a imparc1a·lidade do órgao 

Os ·sindicatos denúncian gg~tn:i0 ªresolver no caso de 

represa, 1·1as na Xun"ta 2º.- A R_reséncia dos traballa-
dores no Orgaos Superiores da 

~ Fundación Pública, a Comisión 
Os sindicatos UGT, CC.00( 
CXTG e INTG veñen .de de
nunciar a "existéncia de re
presálias contra os traballa
dores da Xunta que defen
den os seus direitos" .e· a 
coartación das liberdades 
sindicais", mostrandose 
"fondamente preocupad.os" 
por esta situación. 

A título de exemplo espe
cifican o traslado de Marn;el 
Díaz López, Xefe do Nego-· 

1 - ciado_ pa Secretaria Técnica.· 

da Consellaria de Sanidade, 
e responsábel do SGTAP
INTG na Xunta, "seu posto 
habitual para illalo dos seus · 
compañeiros". 

Os catro sindicatos que 
lle peden ao Secret~rio ~éc
nico da Consellana, Silva 
Romero, que "presente a 
sua dimisión", elaboraron o 
citado comunicado ~espois 
de que a Consellaria lle con~-
testase- publicamente a 

(pasa á páxioa seguinteJ 

Superior de Persoal ou a Inspec
ción de Persoal, e que estes óra

. gos teñan verdadeiras funcións, 
non só de estudo e consulta. 

3º.- A aplicación da .leí a to
dos os RFP da Galiza, quer dicer, 
non só aos da Administración 
Autónoma, senóh tamén aos da 
Administración Local, do Parla
mento da Galiza ou do Tribunal 
Superio"r de Xustícia. Tal preten
sión non é. anticonstitucional 

(pasa á páxina seguinte) 
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A X unta p·erdeu duas. votacións e ret~rou línha _lei 
A sesión · parfamentária do dia 15 de Decembro foi, sen 
dúbida, a máis tensa de toda a etapa autonómica. A 
Xunta perdeu duas votacións e tivo que retirar a L~i de 
Transportes para evitar ~nha terceira. Paralelamente 
Alianza Popular púñase á beira da rotura ao anuncia_r o 
Conselleiro da Presidéncia, Villanueva Cendón, o apoio 
da Xunta a unha moción na que se denunciaban varias -
corrupcións _no Goberno galega. 
la' correndo o Gober·no galego. cional pois tanto o estado di:is 
Mariano Rajoy dicia "vamos autonomias. ~orno a Europa 

·vamos, vamos; _adiante", cun- dos Estados · son perxudi-
ha cara que parecia estar con- ·ciais ... "-. (Mella, Otero Díaz). 
venddo .de ir por bon camiño. 
Oueria turrar de todos, fuxir Andar xogando co .>Cago 
canto antes. Albor deixábase ir. 
Nen sequer miraba para atrás. 
A sua ollada estaba perdida al.á 
non fondo, no cromatismo da 
luz qúe el, ainda que non o 
queria crer, recoñecia como 
saída do abismo, da nada. 

Par·a convencer de que ian 
por bon camiño, de que habia 
camiño, polo menos, non tive
ron reparo en deixar aparcada 
unha lei de Transportes (a Lei 
Castromil) que fora unanime
mente crit.icada pola oposición, 
acusándoa de · favorecer aos 
grandes empresários do sec
tor. Que ian perdela era un fei
to asumido por todos. : 

Arroupados polo PSOE, pare
cian turrar para diante pero 
pronto os aga-rdaba, como se 
do "Xogo da Oca" se tratase, 
un novo escollo: o da conce
sión do xogo. 

Aqui mostrouse claramente 
o desconcerto político da Xun
ta. Todo o mundo quedou sur
prendido cando o Conselleiro 
da Presidéncia mostraba o seu 
apoio á iniciativa do PSOE pola -
que reclamaban un cámbio ra-

. dical .na pólítica seguida na ma
téria do xogo. S'ucedéronse 
ágrias intervencións. duns e ou
tros.; falouse de -"corrupción", 
pero o pier ainda estaba por 
vir. Os acenos dos deputados 
de AP . e POP eran significati
vos: "lsto , non . hai quen o 
aguante ... " A ruptura servida 
no seó dos populares. O que 
non lograran Albor e Rajoy, 
imersos nunha campaña suici
da contra Barreiro, ao querelo· 
relevar de portavoz, _co.ntándo 
só co apoio de ·5 parlamentá
rios, estábano a ponto de con-

Marianó Rajoy 

seguir agora por meio de Villa
nueva Cendón. O Presidente, 
cego e xordo, cada vez máis, a 

-toda cuestión política, non s~ _ 

daba conta de que enmerdar a 
un membro do seu gabinete, 
era embadurnarse. el mesmo 
tamén, por per o máximo res-

Máis tarde encontrárons'e ca 
problema da financiación. A 
oposición· acusounos de cam
biar de critério. Eles contradicí
ronse. O vice-presidente reco
ñeceu que "habia que sair dun
ha situación que conducia á 
nada", mentres o Conselleiro 
de Economia dixo que se se
guian as mesmos dfrectriCes. A 
oposición perguntábase como 
é posíbel que un presidente 
apoie a . catro conselleiros que 
fan políticas dispares neste 
ponto. pergunta sen resposta. 
Desde a Xunta seguíase dicin
do: "camiñamos, avanzamos", 
pero non explican este cámbio 
de rumo. A Albor parecia traer
lle sen coidado, como ninguén 
o defendeu el tampouco dixo 
nada . . 

Un debate con moito pique 

Tivo sorte esta vez o .Gober
no. Encontrouse, máis unha 
vez, como mellar porta~oz que 
ten .ultimamente, cun novo re
levista disposto a tirar do carro 
da Xunta até polo ao borde do 
precipício. · Antolin- . Sánchez 
Presedo defendeu . mellar que · 
ninguén a política de financ.ia
ción e o pacto Compostela-Ma-: 
drid. -

Pero afinal ·as causas non 
quedaron moi claras, polo me
nos en canto a números, pois 
o transfondo quedou perfecta
mente debuxadó: "Gal iza reci
be .menos que outras comuni
dades porque somos máis po
bres; hai que camiñar cara ou
tras formas de integración na-

·poR UNHA 
ADMINISTRACIÓN 
GALEGA 
(ven da páxina· anterior) 
como alguns pretenden, e si :>LI
pón imprimir un. claro cont!9º 
nacional a esta le1. Unha func1on 
pública única "é unha esixéncia 
msoslaiábel se queremos homo
xeneizar as condicións de traba
lfo dos TFP da Galiza, evitando 
os abusos e discriminacións que 
actualmente existen. 

4°.- A galeguización da A<;i
ministración a todos os níve1s 
adoptando medidas efectiy?s 
que garantan a sua plasmac1on 
na conduta administr<:Jtiva oral e 
escrita, para que asi cumpra o 
papel que lle corresponde na 
normalización plena da nosa so-
cieda.de. · 

5°.- A estabilidade no empre
go, eliminando todas as formas 
actuais de con.tratación tempo
rais, e regulando. minuciosa
mente aquelas situacións ex
traordinánas que pudesen pro
duci.rse. 

Xosé Benito Abra ira, vello gal e- . 
guista, compañeiro de Castelao 
na Arxentina, berraba: "Espa
iia- contra Galiza, comer sem
pre", cando socialistas e popu
lares votaban xuntos no tema 
da financiación. Antes xa se 

·marchara, osténsibelmente en
fadado "porque é ina.dmisíbel 
que un vice-presidente galega 
tale en castellano". 

Púñalle asi a guinda a unha 
sesión que tivo bastante de pi-
cante. · 

CamilÓ "picouse" porque 
Oujo se referiu ao PSOE com.o 
Partido Socialista da Galiza. 
Afirmo u que "o PSG somos 
nós". Contestoulle Antolin "di
cindo qüe os do PSG "ou esta
mos no PSOE ou no BN.G", cri
ticándoll-e os seus cámbios de 
partido. · .. 
· Mariano Rajoy está perma

nenter.nente· "picado". Con Me
lla, con Beiras, con Rita 'la Can-

6°.- Un sistema retributivo 
. xusto e digno que rec~ñeza 
como princípio o do mant1men
to do poder adquisitivo, a efecti
vidade do princípio a. igual tra
bal lo, igual.salário, e o, n.ecesári,o 
axuste ao entorno soc1oecono-
mico da ·Gal iza. · 

7º.- Facilidades para a acción 
sindical e garantias para o de
senrolo ·de ditas actividades por 

J. \ 
.. , ( ' . 

.... -· 

taora' se se lle pon por diar:ite. 
A Carlos Mella recordou'lle o 

paso por diferentes forma
cións: Mella, en broma e en sé
rio deixouno médio . baldado. 
Recordou~le que non lle podia 
dar lecéións de dignidade polí
tica, que el só tivo carné de CG, 
e que sempre conseguira esca-

. no, non como outros que até 
aguantaron varapaus sen dimi
tir; cando el tivera a valentia ·de 
dimitir catfo veces. 

Beiras "picou" a Antolin Sán
chez Presedo, a quen lle dixo 
que "habemus papa", por in
tentar dar leccións de oposi
ción construtiva. O Secretário 
do PSOE referiuse logo a que 
os chistes no parlamento eran 
património de Fraga, a Beiras 
aproveitaria para recordarlle a 
su.a incultu~a, afirmando que 
"eu ~igo a vea humorfstica de "" 

-. Castelao nas Cortes Constitu
cionai.s". O nacionalista cha-

parte dos representantes, d~s 
traballadores e . responsa beis 
sindicais. - · 

Son estes pontos asumíbeis 
por todos e arredor dos cales é 
posíbel una ampla confluénc.ia. 

os· SINDICATOS 
DENÚNCIAN 
REPRESALIAS... . 
(ven .da páxina anterior) 
INTG dicindo que non habia 
nada anormal nese trasla
do, afirmando tamén que se 
lle daban todas as facilida
des aos funcionários para . 
exercer os seus direitos sin
dicais . 

Un ~indicalista molesto 

Manuel · Qíaz López parece 
ser un sindicalista molesto 
para a admin.istración au_to
nómica. Foi u·nha peza fun
damental na denúncia so-

moulles "sanguesugas políti
cos" aos socialistas, afirmando 
que como lle puña "políticos" 
non tiña que retirar nada, fa
cendo referéncia a que _ cando 
Camilo Nogueira lles chamou 
ladróns de siglas, foi conmina
do a retirar a palabra, ao que 
se negou "porque estaria fal
tando aos meus princípios" . 

Alfredo Conde tamén se "pi
cou" con Beiras pois criticando 
a Rajoy por non saber colocar 
o acento de período (os erras 
gramaticais en español de Ra
joy tamén son sonados), falou 
de que tamén Carlos Casares 
colocaba mal os acentos, polo 
que Conde lle pediu que retira
se as palabras, ao que Beiras 
se negou. 

Picante, moito picant_e para 
as festas, humor e altura parla
mentária é o que á maioria lles 
falta. • 

B. LAXE 

Oaquela pois avancemos na uni
dade · e na organización para 
conquerir unha mellar defensa 

Manuel Díaz López, é responsábel 
da sección sindical do SGTAP-INTG da 

Xunta. 

bre o uso indebido de veí
culos . oficiais que tanto re
muiño levantou no parla-
mento. _ - · 

Vintecatro horas despois 
de tratarse, por primeira 
vez, este tema e·n Fonseca, 
o sindicafista recebeu a no
tificación do traslado "sen 

· prévio aviso e da m.aneira 
máis burda e arbitrária, 
aducindo ir traballar a unha 
campaña sanitária inexis
tente". Uns dias antes dito 
funcionário levou a ·un xuí
cio. por agresión ao xefe de 
servícios da· Inspección de 
Sanidade. · 

A.E. 

ponsábel. Pero como se nada. 

Diante do cariz que tomaron 
as cousas empezaron as nego
ciacións nos .corredores. Logo, 
Villanueva voltou ao estrado 
(pitos, patadas, aplausos ... ) . 
para rectificar a intervención 
anterior e facer un canto en
cendido de Barreiro, que até se 
viu defendido por Beiras, que 
acusou á Xunta de utilizar al 
gu.ns asuntos para atacar ao ex 
vice-presidente. 

Ao final houbo votación: re
forma rase o regulamento de 
bingos e de máquinas recriati
vas; anularase unha arde para 
cobrir a inspección do xogo, 
asi como a arde de autoriza
ción para desenrolar o xogo de 
boletos. Ademais a Xunta de
berá dar conta ao Parlamento 
dentro de dous meses destas 
medidas (Ah, os socialistas 
nunca talan do Casino da Coru
ña; por que será?). 

Investigar e sancionar 
o uso indebido de coches 
Andaba xa o Goberno con pou 
cos folgos e máis desorientado 
que un capón cando bebe unha 
copa de aguardente. Fallába
lles ostensibelmente o grupo 
propulsor (grupo parlamentá
rio popular) e no camiño cada 
vez tiñan máis dificuldades. 
Agora era Xosé Manuel Beiras 
quen puña un novo atranco en 
forma de moción : a utilización 
de veículos oficiais do goberno 
galego para cometidos particu 
lares. Outravolta a Xunta pega
.ria contra el de cheo e perderia 
o rumo. Puderan xa salvar, con 
máis ou menos dignidade, a si
tuación cando o deputado do 
BNG presentou unha interpela
ción polo mesmo motivo. Pero 
non, o Goberno rodeouna afir
mando que "era unha cousa 
sen importáncia" . Agora en
controuse outravolta con ela, 
pero acrecentada, e verase 
abrigado a abrir un expediente 
para investigar e sancionar as 
responsabilidades no uso inde
bido dos coches oficiais ; come
t ido que non lles vai ser mui di
fícil pois Beiras Torrado apre
sentoulles nomes, matrículas 
de coches e días de uso e abu
so. 

Terán as vacac1ons para 
orientarse, para tratar de arran
xar as fisuras no motor ou para 
desfacerse como se dunha ré
cua de mulas se tratase, onde, 
espantadizas, cada unha tire 
para o seu lado. A Xunta non 
ten timón, só segue, por inér
cia, para... • 

A . EVR~ 

Por agresións a 
un membro da INTG 

Condenado 
un alto cargo 
da Xunta 
Xosé Maria Salgado, 
Xefe de Inspección de 
Servícios da Consellaria 
de Sanidade foi condena
do· a dous días de arresto 
menor e ao pago das . 
costas por un delito de 
faltas con lesións, na 
persoa ~o "funcionárjo. da 
mesma consellaria e sin
dicalista Manuel Diaz. 

A vista da senténcia o 
SGTAP-INTG pede a di

. m·isión deste cargo ao 
tempo que condena a 

. atitude da Xunta por non 
abrir sequer expediente 
a Xosé Maria Salgado 
cando habia indícios sufi
cientés de presunta res-
.ponsabilidade. · 
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Ainda ~ue romReron as conversas 

PCG e PSG-EG estaban 
de acordo 
no novo partido a-criar 
O Partido Comunista 'de Ga
licia e o Partido Socialista 
Galego-Esquerda Galega, 
romperon ás conversas 
cara a fusión das duas for
macións, por máis que ain~ 
da non decidisen facer, pú
blicas as causas que frustra
ron, máis outra volta, os in
tentos de unión. Para coñe
cimento da opinión pública, 
proximamente ambos parti
dos van apresentar aos 
meios de comunicación uns 
dossier que contén os dis
tintos documentos en dis
cusión por ambas comi
sións, asi como aqueles 
pontos nos que xa estaban 
en completo acordo. 

Ainda que, de momento, 
uns e outros gardan un mu
tismo total, A NOSA TERRA 
pudo saber que un dos pon
tos nos que chegaron a un 
consenso foi o da definición 
da nova formación política. 

Os rasgos que teria o 
novo partido serian o de 
marxista, nacionalista, de 
clase, soberano e euroco
munista. 

Por esta definición vemos 
que o PCG aceitaría un par
tido desligado do PCE, se
gundo se desprende da pa
labra soberano. 

O PSG-EG, pola sua b_an
da estaria de acordo coa 
fórmula do eurocomunis-

mo. 
Cales foron logo as· ra

zóns que frustraron esa uní-
• dade? De momento o máis 

que se pode facer é aventu
,rar algunha hipótese que 

, parece ,tender a predomí
nios ou liderazgos, e que foi 
precisamenté o PSG-EG 
quen deu. marcha atrás nas 
conversas ou endureceu as 
suas ·posicións até o ponto 
que parece que non pensa 
contestar á misiva de X.M. 
lglesies. 

Non se entende senón' 
doutra forma que se frustra
se unha entente despois de 
salvar o escollo, que pare
cia ser o único que podía 
impedir tal fusión, e que 
non era outro que a depen
déncia do PCE da nova for
mación, ou ser un partido 
totalmente desligado da 
obediéncia estatal e nacio
nalista con todas as conse
cuéndas. O ponto de frición 
que levou ao rachamento 
das conversas tamén pudo 
vir dado pola atitude diante 
de "Izquierda Unida''.. 

Asi as cousas, e á1espera 
de que se aclaren as postu
ras duns e outros: parece 
que polo menos · por un 
tempo os intentos unitários 
quedaron postergados para 
estas duas formacións. • 

A.E. 

Unidade Comunista 
estase a constituir en 
partido 
O recentemente constitu_ído 
Partido dos Traballadores de 
Galicia, ere que nun futuro na 
Galiza se teñen que dar condi 
cións para a unión da esquerda 
pasto que a pol ítica que se está 
a levar ao que conduce é a 
unha maior marxinación da 
Galiza. Este é o pensamento 
central do manifesto apresen
tado ao seu congreso consti
tuinte celebrado os días 17 e 18 
en Compostela. 

O PTG, sección autónoma do 
Partido dos Traballadores de 
España, que celebrará o seu 
congreso os dias 6 e 7 de Fe
breiro, nasce da Mesa para a 
Unidade Comunista, propicia
da, entre outro;:;, por Santiago 
Carrillo, constituíndose agora 
en partido político. 

No s~u manífesto-programa 
a idea capital é que apesar de 
que ainda vivimos nunha crise, 

Xúlio Pérez de la Fuente 

as actuais atitudes do capitalis
mo están en contradicion coa 
socialdemocrácia, polo que 
nos anos v,indeiros se preve un 
rexurdimento do c.omunismo. 

A.E. 

Inaugurado .o primeiro monum·ento na Galiza 
a Alexándre Bóveda 
O pasado dia 7 de Novembro inaugurouse na Praza de Curros En
ríquez de Pontevedra, o primeiro monumento que se ergue na Ga
liza, 50 anos despois da sua mqrte; a quen foi unha das primeiras 
vítimas da cálculada barbárie do 1936. 

O monumento ergueuse grácias á iniciativa do Partido Galeguis
ta Nacionalista e contou coa preséncia dos familiares de político 
nacionalista asasinado. 

Apresentado polo secretário local do partido, López de Guereñu, 
fíxose unha oferencia floral _do PGN, da família Bóveda -a cargo 
dunha emocionada Amália Alvarez Gallego-, do axuntamento de 
Pontevedra e da CXTG entre outros colectivos. 

Seguiu un breve acto político no que_interviron repre~e.ntantes 
das Mocidades do PGN, Xosé Luís Bóveda -fillo de Alexandre-; 
e Ramón Martínez López. Ao acto asistiron máis de cinc-o_centas 
persoas. 

Pretenden ROtenciar "lzguierda Unida" 

Anxo Guerreiro, novo 
Secretário Xeral do ecG 
Anxo Guerreiro foi elexido 
novo Secretário Xeral do PCG 
ao dimitir do mesmo cargo 
Xosé Manuel Iglesias. Esta di
misión, ocorrida oficialmente ·a 
semana pasada, débese a "mo
tivos estritamente persoais", 
non existindo "nengunha dife
réncia política nen persoal", 
nengunha "crise nen anomali
dade interna", segundo afir
man tanto o Secretário xeral 
entrante como o sainte. · 

As liñas xerais para esta eta
pa son, segundo Anxo Guerrei
ro, que xa ocupara o cargo de 
máximo responsábel na Galiza 
da organización autónoma do 
PCE, o fortalecimento e exten
sión de Izquierda Unida "dan
do o salto dunha coalición a un 
movimento político or:ganizado 
sen que as formacións perdan 
a sua personalidade";- preparar 
as eleicións municipais; plante
xar· publicamente alguns pr9-
blemas como un plan- económi
co galega e a falta de alternati
va válida -na Galiza. Para isto 
teñen programados 30 actos 
públicos para comezo do próxi
mo ano, onde fa.rán especia·1 . 
fincapé tamén no tema das ba
ses e do memorando da OTAN, 
asi como na posibilidade de 
que na Galiza se instalen qases 
desta alianza militar para con
trarrestar unha posíbel redu
ción de efectivos ameri~anos 

noutras comunidades. 
Ainda qoe Anxo Guerreiro o 

negou rotundamente, afírmasé 
que a dimisión de X.M. Iglesias 
xa se produciu o 27 de Novem
bro, dentro dunha reunión do 
Comité Central do PCG, debén
dose á disparidade de critérios 
existentes en canto á negoe.ia
ción co PSG-EG, producíndose 
un:-pulso político entre duas su
postas alternativas: unha auto
nomista e outra partidária -durí
ha dependéncia total do PCE. 

A.E. 

UN BON AGASAtLO 
PARAESTAS FESTAS 
"EDUARDO PONDAL. 

A ruptura 
deCP :. 
e Albor 
11 A miña presidéncia" !, be
rrou Albor indignado can
do se inteirou que Herrero 
de Miñón esfarelara porfin 
Coalición Popular. El, que 
pasara ferró e fariña para 
manterse na ppltrona de 
Raxoi, el, xa Presidente de
corativo de AP, sucesor de 
Fraga no cargo, ollaba ago
ra como Herrero atentaba 
directamente contra a sua 
lei máis querida, a Lei da 
Permanéncia, que ten 
como eixo fün.damental 
"aguantar custe o que .cus
te, cústelle o que sexa". El, 
que lle dixera a Fraga:' 11 ou
tros· sac·aron moito da Xun-:. 
ta, eu non saquei nada, nen 
sequer teno' casa en .San
tiago; tamén me 'fai falta 
unha casa". Agora todo se 

· lle parece vir abaixo. 
Acleus chalé de 1 O habita
cións, adeus inauguracións 
e.clausuras, adeus poltrona 
querida... hai que voltar 
cortar almorranas. Todo 
por culpa duns pactos nos -
que ninguén cria. , 

Pero o Goberno Albor 
necesita . dos pacto~ . neste 
momento. Non é que o 

· POP vaia renunciarás suas 
.,_ Consellarias, nen . tampou-

. co_ o PL. Asi ; por riba, ·pare
·ce que a harm·onia pode 
continuar. A pergunta é até 
cando? Oue vai pasar ao 
comezo · da precampaña 
eleitoral cando. uns e ou
tros teñan que ir en busca 
dun mesmo eleitorado? Os 
conflitos xurdirán inevha
belmente. Alguns dos de
pytados ausentaranse ou 
votarán segundo os intere
ses eleitorais próprios. -Está 
escrito nas ondas do mar 
remoto. 

A todo isto hai que su
marlle ·as · operacións de 
aglutinación de forzas cara 
outros partidos .. Ouen se-

· rán. os que primeiro aban
donen o barco se tarda 
unha saída conxunta? A 
busca de acomodo xa é 
unha pr~misa entre moitos 
aliancistas. Todos están xa 
a outear os ventos. 
' Mentres tanto Barreiro, 
de "vacacións'', segue a 

· manter reunións cos seus 
simpatizantes e con diri
xehtes· doutras formacións. 
Algo se está a cocer. Men
tres non se fai o condúmio,. 
Ba~reiro non quer dar a 
cara nun Parlamento no 
que o grupo popular nave
ga sen. rumo · e, andanada 

'· que lle manda a oposición, 
fai alvo irremisibelmente 
mentres o Capitán Rajoy · 
brabuconea como corsário 
que é, e Mbor mira coa vis
ta perdida cara un horizon
te cada vez máis negro. • __. 

B. LAXE 

I 
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H B. aslstiria ao Rarlamento basca 

só Qara negociar o cámbio de marco Qülítico 
Os médicos 
recomendáranllo en várias ocasións 

O respeto mutuo 
predomina nas negociación!; 

· Razón.s de saúde 
influiron decisivamente 
na retirada. de Fraga 

Dirixentes ·de Herri Batasuna e .PNV nunha das reunións celebradas nos 
últimos dias · 

As conversas . a várias bandas 
que se están a desenvolver en 
Euskadi a partir do coñecimen
to dos resultados eleitorais non 
deron até agora resultados que 
podan determinar a . análise. 
Duas conclusións consolídan- . 
se, iso si, como as máis palpá
beis: o medre continuado do 
voto nacionalista que xa alcan
za o 70 por cento dos votantes 
e que pon cada vez máis en 
cuestión p pilar da "unidade in
divisíbel" do Estado e o absur
do do triunfalismo .socialist.a 
propagado po_r todos os meios 
de comunicación no momento 
imediato ás eleicións; vistos en 

· perspectiva os _brindes de Be
negas só se poden ver éomo ri
dículos agás baixo unha inter
pretaCión propagandística. O 

·psoE en Euskadi ademais de 
conseguir ·os resulta<Jos moi 
baixos -por moito .que _avata
res externos o leven a ser a for-

·estado crít.ico · 

za con maior. número de dip1:1-
tados- conta ademais cos in
convenientes - de non : posuir 
apenas incidéncia en axunta
mentos e deputacións, pontos 
chaves para a gobernabilidade 
de calquer comuriidade. 

O partido de Garaikoetxea 
ten todos os visos de camiñar 
cara a sua consolidación orgá
nica. A división faise así máis 
rrreversíbel, amén de demos
trar que a convocatóri_a antici
pada de eleicións, patrocinada 
polo PNV para pillar en pañais 
á nova formación, foi un abso
luto fracaso que se ·está a vol
tar contra os seus autores. 

O que si están a reflexar as 
conversas e as declaracións 
dos · repres·entantes de · cada 
partido é o respeito dentro das 
fondas discrepáncias políticas 
que manteñen entre si as dis
tintas forzas, .sen · exclusión.· 

· Algo ao que non nos teñeri 

O final dunha coartada 
XESUS VE(;A 

N on se sab.ia cal ia· ser. o momen
to eleito pero existía unha evi
déncia comunmente aceitada: o 

estancamento de Coalición Popular 
nas eleicións xerais de Xuño certifica
ba a morte política de Fraga. 

;,. 

acostumados os gobernantes 
.de Madrid, máis afeitas aos in
tentos de estigmatización de 
todo aquel que non comunga 
cos seus princípios. 

As propostas de HB 
As propostas tácticas de H~ . 

están a prqducir nalguns secto
res diversas interpretacións 
-non sempre_ ben atinadas, so
bre a visión que ten esta forza 
da autonomia e en consecúén
cia da participación no parla-. 

. mento. Transcrebemos a conti
nuación o comentário que nes
te aspecto facia un articuHsta 
de Egin o pa~>ado dia 8: 

"Hoxe por hoxe a EA e PNV 
.non lles queda outra marxe de 
manobra comun con HB que a 
dunha frente de negociación 
política entre ETA e o Estado, 
·ponto de partida para calquer 
cámbio substancial de marco 
político. Esta leitura errónea da 
proposta de HB [o comentaris
ta retírese a outro comentário 
da publicación de Euskadi Nor
te "Enbata"] induce ademais a 
criar falsas expectativas da par
ticipación dos eleitos déste or
ganismo nas institucións bas
congadas, para -gobernar a co
munidade autónoma. Ou sexa, 
confundir a velocidade co tou
ciño, xustamente cando o en
tramado autonómico se encon
tra nas suas horas máis baixas 
de credibilidade e lexitimacion, 
tras unha campaña na que a in
capacidade estatutária . estivo 
en boca de próprios e alleos. O 
desafio, pois, non se lle plante
xa a HB sobre se debe ou non 
participar en algo absoluta
mente· difunto, senón a PNV e 
EA, sobre se continuan ou non 
lexitimando tal bódrio". 

De feito os líderes de HB fixe-· 
ron constan en todo momento 
que a sua préséncia en calquer 
lugar onde fose necesário, in-

. cluído o Padamento autóno
mo, seria sempre para falar de 
propostas que .tratasen de cam
biar o actual marco político. • 

M.V. 

Non só motivos políticos 
decidiron .a Manuel Fraga a 
dimitir dos seus cargos en 
Alianza Popular. ·Estas ra
zóns pesaron e moito, pero 
a derrota en Bascongadas 
non influiría tanto como a 
morte de Ruiz Gallardón 
por derrame cerebral. 

Esta defunción, segundo 
alguns dos seus achegados, 
impresionou fondamente a 
Manuel Fraga, non só por 
ser . Gallardón un dos seus 
máis fieis amigos, senón 
poi-a maneira de produeirse. 
A familía emprendeu outra
volta unha ofensiva para 
conseguir que Fraga dimiti
se e se retirase a urrsegun
do plano. Os intentos tiñan 
fracasado totalmente até 
agora. No entorno familiar 
non só pensaban os sensa- . 
bores políticos, senón, so
bretodo, as recomenda
cións dos médicos, que afir
maban que de seguir con 
esa actividade, sobretodo 
nas campañas eleitorais, 
podia ter un derrame cere
bral. 

Duran'te a campaña das 
eleicións lexislativas un mé-

·dico coruñés, hoxe profesor 
en Madrid; logrou que frea
se un pouco a sua activida
de por dous dias. Daquela, 
en círculos aliancistas, es
peculábase con que teria 
que abandonar a campaña. 
Afina! o villalbés desouvin
do os consellos dos médi
cos · e achegados, decidiu 
seguir. 

Os maos resultados, as 
intrigas, o abandono dos 
apoios, foron pesando no 
ánimo dun Manuel Fraga 
que xa realizara várias ten
tativas de facer mútis. A 
campaña basca, na que es
tivo moi pouco arroupado, 
tendo que realizala case só, 
serviu para que se lle avive
cesen os problemas físicos. 
Os resultados parece que 

..só foron a disculpa espera
da para unha retirada que 
de producirse antes, pode
ria ser tachada de cobardía, 
algo que o seu talante nun
ca poderia admitir. • 

A.E. 

do aborto, o PSOE está manifestando 
a sua condición de partido "responsá
bel", Gon "sentido do Estado": podia 
aproveitar a situación de crise que vive 
a direita parlamentária e dar satisfac
ción ás demandas feministas median
te unha verdadeira legalización do 
aborto. Sen embargo, prefire defender 
o vello principio de "lei e orde" ainda 
que sexa a costa da dignidade de moi
tas mulleres e profisionais que poden 
sofrer actuacións como as do xuíz Va
lle. 

O feito de que a renúncia do líder 
aliancista teña sido apresentada des
pois · dos comícios ao Parlamento de 
Vitoria só ten explicación a partir da 
convicción do próprio Fraga sobre· o 
progresivo . coste que se deriva ria . da 
sua pe'rmanéncia na dirección de AP. 
De .non ser así non elexeria un cenário 
tan carregado de simbolismos para 
botar terra sobre a sua tumba. Que 
Fraga·formal·ice o seu abandono en te
rritórió. basco reafirma a existéncia de 
dous fenómenos: o ·illamento dos sec
tores máis directamente representa
dos por este político no seo da socie
dade basca e a progresiva consolida
ción do PSOE como instrumento alter
nativo máis eficaz para a defensa QO 

tadas dos sectores máis vencellados, 
sentimental e ideoloxicamente, ao 
franquismo e, ao mesmo tempo, era 
utilizado como pantasma neofranquis.: 
ta para alimentar .a tendéncia do voto 
úti_I ao· felipismo. 

demandas de tal ou cal movimento so
cial. lso só pode ser visto en París grá
cias ás contradicións do mapa político 
francés. Por estes pagos, as loitas con
tra a reconverr¡ón -con mort'Os incluí-

. dos- atoparo1 :· enfrente un PSOE 
consciente da feb.aza eleitoral da direi
ta tradicional e disposto a demostrar 
que 'ª · sua actuación estaba pres.id ida 
polo critério de asegurar a pervivéncia~ 
da lóxica do benefício empresarial por 
riba das ·consideracións democráticas 
que constituían -o patrimónic;:i histó(ico 
da esquerda. 

Cun .PSOE coma este, capaz de en
viar a Garda-Civil a Riaño o mesmo dia 
no que se comemora a Declaració!l 
Universal dos Direitos Humanos, a d1-
reita vai necesitar moito tempo e moi
ta paciéncia para chegar ás portas da 
Moncloa. Pedi.r-lle a Ferrer Salat, Mar
celino Oreja ou Abel Matutes que en-

. cabecen un.ha insegura !ravesia pol_o 
deserto cando viven en comodos oasis 
de poder económico e político non é, 
certamente, unha oferta atractiva. Para 
eles, o problema non é fabricar un lí
der. As técnicas publicitárias -dan p~ra 
iso . e para moito mais. Ocorre, .s~~
plesmente, que esa é ·unha cpnd1c1on 
necesária pero non suficiente. A ver~a
déira garantia para conseguir o ex1t? 
seria substituir a Felipe Gonz~lez na d1-. 
rección do PSOE. Pero is.ó é algo que, 
poló momento, non figura nas regras 
do }(0QO. , • 

Estado. · 
Os voceiros gubernamentais están 

máis preocupados por este suceso que 
polas protestas do povo-de Riaño, as 
novas mobilizacións estudantis -ou as 
continuadas reclamacións en favor 
dun aborto libre e gratuíto. E lóxico. 
Para o PSOE, Fraga era a coartada per
feita. Servia para neutralizar as arrou-

Sen ei, as causas poden comezar a 
mudar. A curt~ prazo, sen embargo, o 
PSOE vai seguir disfrutando da como
didad.e suficiente como para manter a 
atitude infransixente que ven caracte
rizando a sua xestión gubernamental. 
Aquí ainda non está próximo o espec
táculo de contemplar como Felipe 
Gorizález anúncia a retirada dun deter
minado proxecto de lei por mor das 

O exemplo da reconversión repeti1.:1-
se noutros casos e frente a outros sec
tores sociais. Agora mesmo, no tema 
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Poderia rom~er definitivamente 

AP.U na encruzillada 
\ 

O Movimento De·mocrático 
Portugués (MDP) marcara o 
seu Encontro Nacional, órgano 
máximo entre congresos, para 
os dias 29 e 30 de Novembro, 
en Lisboa, Logo de vários anos 
de· coaligació.n co Partido Co
munista Portugués (PCP), na 
APU, ían ser revisados os acor- · 
dos. , 

Tres teses como tema mono
gráfico, en ·causa as alianzas 
con outras forzas poHticas, a 
posíbilidade de o MDP conco
rrer por canta própria ás elei
cións; mantenimento da APU'; 
alianza con outras forzas. . 

Frente determinadas mo
cións que mantiñan a necesida
de de o MDP afastarse do PCP 
-para poñe~ término ás "inxe
réncias intolerabeis"-, existía 
un Documento da Comissáo 
Política no sentido de continuar 

, coa Alianza caso de ser revisa
dos os acordos e adáptar a co
ligación para permitir a entrada 
de outros parceiros que retira
sen parte da actual hexemonia 
do Partido Comunista. 

, José Tangarrínha, lider do MDP 

PCP só entende a coligación 
APU nunha perspectiva univer
sal, non aceitando acordos 
pontuais e restritos a algunhas 
áreas do país. 

No estado actual da encruci
llada é previsíbel que o MDP 
mude o rumo para regresar aó 
anterior estado, a consciéncia 
de non ter hipótese de meter 
un só deputado na Assembleia
-caso de concorrer sen coliga
ción- seria definitivo para a li
quidación do Partido dos técni-

MDP·: 

cos e profisioriais libera is . . 
Manténdose ria APU, o MDP 
pode colocar entre catro e cin
co· deputado§. 

Caso aparte, xurídicamente 
discutíbel, seria a posibilidade 
de o PCP poder p'resentarse 
coa sigla APU -sen o MDP
ainda ficando os lndependien
t~s e Os Ve~des . De non ser po
s1 bel podena recuperarse a si
gla FEPU (Frente Eleitoral Povo 
Unido), precedente da APU. • 

ANTONIO MASCATO 

Logo dun intenso debate, 
mesmo prévio ao Encontro, o 
MDP tomou a resolución de 
romper a APU nas eleicións á 
Assembleia da Repúbl ica {le
xislativas) e manter a coliga
ción pa ra as Autárquicas (mu
n icipais), negociando no se- , 
gundo caso en cada localidade 
os programas e listas. 

A revolta dos pequeninos 

A reacción do PCP non de
morou, manifestouse respon
sabilizando ao MDP do fin da 
APU, en duros términos acusa
ron ao pequeno part ido de es
traga r un proxecto pol ítico-elei
to ral de grande éxito para a es
querda real portuguesa . Mati
zou o PCP ter sido o MDP quen 
rompe ao non aceitar a perse
veráncia nos acordos. 

Poderia afirmarse que rom
peu a co li gación Al iani;a Povo 
Unido, mas non fi cou fechada 
a posibil idade de n9vos plant e
xa m entos. Logo do Encont ro 
houvo reunións entre as d irec
cións de · PCP e o MDP " nun 
proceso de negociacións que 
lev ou ao líder do MDP, Tenga
rri nha, a admitir que o acorde 
poderia constituirse para novas 
eleicións lexislativas, entanto 
A lvaro Cunhal afirma q ue o 

tribuna 

En verdade pódese afir
mar que o MDP, non senda 
comunista, non é anticomu
nista, anti Partido Comunis
ta. Asi era até agora . Sabe-o 
ben o Partido de Cunhal, 
non descoñece o PCP que 
só te11. am igos no miúdo 
MDP. A esquerda e á direita 
non conta con ma is nin
guén. 

Abril incomoda na me
móri a dos agora autodeno-
m inados " democráticos" 
as bata llas entre marxista~ 
imposib ilitan ainda encon
t ros pola esquerda. 

Ca ndo Portugal recupe
rou a liberdade xurdeu un 
frenti smo antifascista que 
xuntou ao PPD, PS, PCP, fo
ron lago saindo -tronza
dos- primeiro o PPD, a se-

guir os socialistas; o MDP 
convértese en Partido e 
acude no 75 ás primeiras · 
eleicións, retirado o carac
ter movimentista e frentista, 
fracasa. Criase a FEPU ....:.._ 
PCP e FSP- que dará lugar 
á APU na que o debilitado 
MDP convive ca poderoso 
PCP. 

Represe_nta o t~m po. · pa
sado, glórias de outra etapa 
en versión reducida . Como 
en Coimbra a Cidade dos 
Pequenitos, maqueta en mí
nima esca la, para mostra 
do vello poderio portugués. 
Man ifestación estática, mi
nusválida . 

A saida da APU seria o fi
nal do MDP, a entrada para 
a Ciudade dos Pequenitos a 
ocupar un espácio inani
mado A.M. 

Os estudantes franceses derriban a lei Devaguet 

O sol de Maio quenta de novo 
" A Malik Oussekine que 
vive xa na memória co
lectiva, eterna e vermella, 
dos povos libres". 

ENCARNA OTERO 

Sopran ventas de liberdade des
de a Europa milenária de mais 
aló dos Pirenéus, de novo a uto
pia dunha sociedade máis libre, 
máis xusta, toma forma concre
ta e real. 700.000 estudantes, ra
paces e rapazas, por todo o país 
galo, percorren as ruas, ocupan 
as prazas,. como no 68. A consig
na "ce n'est q'un debut conti
nuons le combat", é un berro 
unánime e masivo. 

O movimento ten unhas se
mellanzas demasiado grandes 
con aquel que se coñeceu co 
nome de "Maio do 68" para non 
cair na tentación de comparalos. 
As movilizacións son masivas, 
todas as .decisións toman-se en 
grandes "Asamblée générale 
(A.G.)", por maioria e es~as 
asambleas xeran aos seus porta
voces e .líderes, guieiros do mo
vimento estudantil. A 'solidarida
de entre ensino médio, ensino 
universitário e unha parte im
portante do profesorado é total, 

se cadra esa constante histórica 
do papel crítico e anti-sistema 
que os intelectuais cumpriron 
até datas moi recentes na Frán
cia albisca de novo. 

O estoupido do movimento foi 
tan inesperado, nese país dormi
do desde había anos, cando o 
movimento de esquerda entre
gou-lle un ha carta en branca a· 
F. Miterrand coa esperanza dun 
futuro mellor, que deixou ao 
próprio gobetno desorientado e 
o medo foi a primeira reacción, 
xunto coa violéncia dos C.R.S. 
(Corpo Policial Especial criado 
·no Maio do 68 para reprimir ta
mén as mobilizacións na rua): 

É· certo que a "Loi Devaquet" 
botaba abaixo gran parte das 
conquistas estudantis de 1968, · 
quena privatizar" as Universida
des, converténdoas en expedi
doras de títulos, competidoras . 
entre si mesmas, pretendía unha 
selectividade cada vez maior do 
estudantado, mesmo económi
ca, co ~umento das taxas que 
cada Universidade podía estipu
lar, ·os Centros Universitários re
servaban-·se o direito do número 
de alunos a admitir, enfin, o es
pírito da lei era converter ese di
reito fundamental de homes e 
mulleres á educación nunha 
mercancia máis elaborada nun
ha empresa competitiva e selec-

' 

tiva; isto non é novo: é a liña 
mestra que guia toda a política 
do goberno Chirac, desde a· su- . 
bida ao poder. - . 

Ma.is a retirada da lei, primeira 
e grande vitória do movimento 
estudantil xunto coa dimisión do 
Ministro que a elaborou, ama
san nidiamente que a mpcidade 

. gala non claudica, que mantén 
en pé a luz da utopía. · 

O movimento en si mesmo é 
máis rico, amplo e profundo do 
que os meios de co·municación 
nos quixeron facer ver, e aí radi- . 
ca tamén é>utro dos seus parale
lismos co movimento de Maio; · 
a solidaridade que os- estudan
tes receberon ·do movimento 
obreiro, das gr.andes centrais 
sindicais C.G.T., e C.F.D.T., 
como en Maio está tamén pre
sente nas filas dos estudantes, 
nas manifestacións, as pancar
tas e berros de: "Halte au racis
me", "SOS Racisme", "Touche 
pas mon pot", a favor dos ne
gros e norte-africanos, etc., nu
merosos nese país e vítimas di
rectas da política racista do go
berno, son evidentes e visíbeis, 
ademais d~ aquelas consignas e 
pancartas. que fan referé.ncia á 
colaboración da policía francesa 
e española nas deportacións e 
expulsións dos refuxiados bas
cas que viven en Euskadi Norte, 
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ANEXÓM DESCARADA 
ÚMHA NOVA QUE SE LHE PASSOU A IMPRENSA. LIVRE 

ALEXANDRE BANHOS estatuto político e económico so~ _ 
berano." 

O império da morte, a hidra das .Estes territórios, em r,alavras 
cincuenta estrelas, ciscam-se do Senador Gary Hart, 'Conver-
umha outra vez na co'munidade . terom-se numha colónia militar 
internacional. dos USA. Essas mais de duas mil 

N.o dia 23 de Outubro último, ilhas e 8 milhons efe Km 2 de mar 
os USA notificarom ao Secretá- territorial, · forom o campo de 
rio-Geral da ONU sobre a entra- probas dos te!?tes das armes nu-
da em vigor do "Acordo de livre · cleares americanas. Com a popu-

. associa¡;om" com as llhas Mars- lai;om nativa fixerom-se feítos de 
hall, a partir do 21 de Outubro, e estilo nazi-fascista. O p~radisíaco 
com os Estados Federativos de atol de Kwajaleim e a sua g·rande 
Micronésia (EFM), a partir do 3 'ª!Jºª foi o alvo de todo tipo de 
de Novembro de 1986, e, ai'nda m1sseis, sem falar de biquinis e 
do "Acordo Comunitário" com outras illas. 

· as Marian·as. O 3 de Novembro a Todo o · movimento descoloni·-
Casa-Branca emitiu umha precia- zador, foi reprimido brutalmente.-
mai;om presidencial especial, co- Todas as cuestións referidas a 
municando o termo da tutela em defesa e relación. exteriores fo-
relai;om aos tres territórios em rom sempre organizadas em 
causa, por os USA "terem cum- Washington. . 
pridos os seus compromissos" , M · ·d 
assumidos en virtude da tutela. No 1975 as arianas conce e- · 

ra-se-lhe um estatuto de autono-
Relativo ao destino das Palau, os mia. No 1982 a Micronésia foi-lhe 
samesuga colonialistas promete- prometida mais autonomía local, 
rom muito generosamente a mentres se .jnzava 0 território de 
ONU "pota ao corrente" depois .tudo tfpo de "basses". Para apro-
de um referendo no que esperam 1 d w h' f' 
reduzir a óbedit'}ncia ·a popula- · bar os panos e as ington, r-
i;om nativa. .. xerom-se referendos que forom 

Nom vou dar dados da história a enveja do filipino Marcos. Nas 
· Palau o povo dixo nom, por nom 

destas ilha,s, simplesmente direi ser os planos militares conforme 
_ que no 1947 o Conselho de Se- , . · 
. gurani;a da ONU outorgou aos a sua const1tu11;om. 
USA o mandato para governa- A Casa-Branca está com presa 
rem, a título provisório, aquele para colocar a comuni dade ínter-

- território insular. A t ítulo de nacional perante um feíto consu-
exemplo a Sydáfrica concedíase- mado, a -anexom. Os USA, com 
lle a antiga Africa do Sud-Oeste esta actuar;om, ciscam-se na co-
alemá (Namíbia); . todo iso de munidade internacional , anexam 
conformidade com os artigas da um território sob tutela da ONU 
Carta da ONU .. O artículo 83 dí: privando aos micronésios do di-
"Calquer alterar;om no estatuto reito a independencia, com um 
dum território estratégico sob tu- - feitio argumentado unicamente 
tela, só pode introducir-se por _ em actos legislativos · internos, 
decisom do Conselho de Seg u- construindo asi o seu· império co-
ranr;a" . O artículo 84 expom: lonial (Que ... da riqueza de nódu-
"Oue o território desempei::ihará . los do .fondo do Pacífico e ou-
o seu papel na manutenr;om da tras). Ao converter esses territó-
paz e a seguran¡;a in~ernacionais, ríos em avanzada estratégica 
sendo sempre a tutela com o som umha ameai;a nom só para 
compromisso de impulsar o esses mesmos povos, senom 
avan90 da populai;om para um para tuda a humanidade. • 

solidariedade moi semellante á 
que o movimento do 68 lle pres
tou á Guerra de Vietnam, á loita 
dos Panteiras Negras, ou á Re
volución Cultural china. 

Se ben é certo que o contexto 
mundial é dif.erente, tamén exis
ten algunhas semellanzas con 
aquela primavera do 68 que 
agora xa, con perspectiva de fu
turo, nos permiten ser optimis
tas e cavilar, soñar, que este 
movimento pode ter as mesmas 
conquistas, as mesmas repercu
sións, que o que lle- precedeu .. 
·No 1968 Marcuse denunciaba 
que o fascismo estaba presente 
nos EE.UU., agora _é Chomsky 
quen fai esa denúncia, .cun go
berno Reagan agonizante. Se 
daquela Vietnam conquistaba a 
sua liberdade, agora é Nicar~
gua quen ten que defendela. 

Na Europa que foi berC'.e do 
movimento o Maio 68 permit!u 
que as utopías fosen pouco a 
pouco tomando forma; a loita 
das mull·eres pola sua libera
ción, a búsqueda dunha calida
de de vida mellar, a defensa do 
meio e a salvación dos recursos 
natura is, a reivindicación ·de paz 

. frente á carreira de armamentos, 
arrancaron e tomaron corpo a 
partir de entón; hoxe, agora, 

· eses movimentos son fortes, di
námicos e activos, a Europa dos 

povos onde as nacións sen esta
do reclaman a sua existéncia é 
xa unha realidade cada vez máis 
próxima, máis concreta. A 
C.O.N.S.E.O. é consecué.ncia dis
to; quizá o movimento estudiañ
til, ~a disolto, poderá deixar tan
tas estelas de luz ou máis que 
aquel de Maio. Non é un movi
mento político organizado pero 
conquistou xa que retirasen 
unlla lei, que.·dimitise o Ministro · 
que a elaborou, que se aprazase 
o debate de todas as leis sociais 
pendentes. Non pretendia a 
toma do poder, tampouco o po
dían facer os estudantes no 68, 
naque! momento ofereceron-llo 
ao P.C.F. e este ·negouse a toma
lo porque como moi ben escre
beu J .P. Sartr~:; "os comunistas 
teñen medp á revolución", pero 
como os estudantes en . Maio, 
conseguiron xa a solidarieda~fo 
de .todos os sectores de povoa
ción francesa, o ataque máis 
duro ao Goberno Chirac, quen, 
como fixo De Gaulle no 68, veu
se na abriga de so.licitar á "na
ción": "A Defensa da Democrá
cia e da República". 

Si, ventas de liberdade SOP.ran 
na Eui:opa mesmo se esa .l1ber
dade ten xa o précio do sangue. 
Mais xa nascen flores no corpo 
de Malik, a utopía pode ser de 
novo posíbel e por moitos anos. 
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História dunha foto sen Roberto-Blanco Torres 
Non ·pudo o flash de magnésio 
co fume dos cigarros. A foto 
ten o cartón-revenido e parece 
como se lle-met~sen unha per
digonada. Son gaspal_los que 
lle pintou o tempo contra a 
marca · do nitrato de prata. E 
non ·pasaran tantos anos se é 
certa a data que aparece no re
bique da instantánea: 1936. 
Un grupo de xornalistas de 
Vigo acaba de oferecer:lle un 
cocido a don Carlos Goniález 
S'imeoni, o comar:idante de ln
fantaria que veu dirixir El Pue
blo Gallego porque asi o dis
puxo quien puede y debe 
mandarlo, como se di na rese
ña do banquete. Pero por tFas 
do filtro de fume e tempo hai 
rostos inteiros, sofocados e re
coñecíbeis que sorrin á cáma- · 
ra·, un.ha chalina, algunha ga
rabata con prendedor, un cha
leque negro e unha, duas, tres 
camisas de azul. Na crónica da 
despedida coméntase o fino 
instinto periodístico do direc
tor de ocasión, un ditirambo 
que nos tempos que corrian 
tanto podia valer uriha meda
lla como unha pena de morte. 

Aproximadamente por este 
tempo, asasinaron a Roberto 
Blanco Torres no Entrimo, 
despois de o martirizaren. 
Como Lorca e tantos outros, 
considerou máis ·seguro o re-

- fúxio familiar no campo qu_e 
as revoltas cidades. Pois que 
ten a ver esta sobremesa dun 
xeado mes de Nadal en Vigo 
ca destino tráxico dun xorna
lista nado en Cuntis en 188o, 
emigrado na Habana e retor
nado -como indiano da inteli
xéncia, . o patriotismo e o libe-· 
ralismo (outra vez Curros) nos 
diários que axudan a enterrar 
na Galiza ao v.ello réxime? 
Blanco Torres, que firmaba ás 
veces · Roblanto ou Fray Ro
blanto tora desde o 1927 ao 
1932 redactor-xefe de El Pue
blo Gallego de Vigo e compa
ñeiro polo tanto destes· ·co
mensais que fitan con máis ou 
menos respeito ou con. máis 
ou IJlenos contento para o re
tratista que lles interrompe o 
café con veguero. Neste reser
vado do Hotel Palas, anúncia
se a chegada de Xesus Suevos 
que. vai substituir ªº coman
dante González como comisá
rio político do xornal que Blan-· 
co Torres contribuira a levan
tar e que. foi nos anos da Re
pública o máis importante da 
Gal iza. · · 

Como Vilar · Ponte, como 
Lustres Rivas ·(tamén asasina
do polo fascismo), .Blanco To-

rres foi primeiro cronista apai..: 
xonado do. Agrarismo. Toaos 
tres viran no -pop_ulismo. agr,a
rista de Basílio Alvarez unha 
língua radical que unia os la
bregos contra o caciquismo. A · 
grande esperanza colocada 
após do evanxelismo laico do 
abade de Beiro produce unha 
nova crónica que fala da .libe
ración da terra. Poida que na 
cobertura que Bl·anco Torres 
fai desde Cuba ás campéjñas 
de Basílio (a primeira· no 1913) . 

A figura 
simbólica 
do xeneral 
·-sandino 

ROBERTO BLANCO TORRES (1930) _ · 

Non hai hoxe en todo o mundo 
personalidade máis vivamente 
interesante cá do xeneral 
nicar.aguano ~ugusto César 
Sandino, xefe dos 
revolucionários que naquela 
nación están a defender o . 
dereito á.liberdade frente ·da 
invasión exfranxeira. O xénio 
que inspirou ~ épica libertadora 
de Bolívar, xénio imanente e 
transcendente que sinala rra 
história un fito da dignificación 
do home e dos pavos, 
reprodúcese, como un agromo 
imorredoiro neste xeneral de 
idade moza que reviv_e a glória 
das grandes figuras históricas. 

Non é agora causa de 
sabermos se este soldado 
insigne ven do tipo 
revolucionário clásico que 
inspirou ·Plutarco ou do tipo 
idealista e romántico que 
empuña a espada ali onde voce~ 
de escravitude se erguen contra 
o desamparo e a indefensión. 

. CCalquera que fose a sua 
·xenealoxia espiritual, rebordante 
de xenerosidade humana 
Sandino é hoxe dirixente de 
homes li_bres, arquetipo de 
guerreiros nobres que se dirixen 
á conquista dun ideal superior: 
a figura simbólica da liberdade 
dos pavos, e concretamente, da 
liberación de Latino-América. A 
coinciéncia histórica -dos pavos 
emancipados e a conciéncia 
social, están represen_tadas 

.... ·· ... 
.. :··· 

ou na mellor ~tapa ·de La Zar
pa, que tamén lle toGou di.rixir, 
colla todo ún novo estilo de 
xornalismo que conxuga o 
verbo liberar en todas as for
mas e acentos posíbeis. Con 
Lustres coincide tamén Blanco 
Torres. nas lrmalldades da 
Fata, na Galicia Nueva de Vila
garcía e no·Galicia de Paz An
drade. No ano ~2, Blanco To
rres dirixe El País de Ponteve
dra. De par do republicanismo 
centrista de El f'ueblo Gallego, 

Blanco Torres por Castelao 
invariabelmente na figura dos 
libertadores, non importa a sua 
xinea. A meio das empresas 
destes grandes dirixentes que 
erguen unha enseña libertadora 
por frente das suas lexións, 
consolídase o direito de 
soberaríia, comun a todos os 
pavos e escoitamos o ecoar do 
sentimento de xustícta da 
humanidade. A atitude moral e 
ó princípio xurídico qüe 
promoven a acción bélica, 
substraen .á realidade da guerra 
o seu aspecto bárbaro de ódio e 
sangue, de feroz loita entre os 
homes, para dárenlle un carácter 
épico de beleza, de sacrificio 
xeneroso e de apostolado. 

Asi é como nos aparece hoxe 
a empresa guerreira do 
libertador de Nicarágua, 
empres.a exaltada e 

·'extniordinariamente heróica 
pala desproporción instrumental 
bélica 'entre os seus defensores 
e o invasor. O xeneral Sandino 
dirixe un pavo en inferioridade 
frente doutro pavo que fa.i do. 
seu poder a razón dos seus 

. atropellos e saqueos. É o brazo 
ergueito dunha nación soberana 
que marca o límite ás-Vtelacións 
dun imperialismo que non ten 
nen sombra de escrúpulo moral 
na sua prática predatória. A 
conciéncia de liberdade dun 

este díário de Pontevedra .avo
gaba por unha solución social
demócrata que cornprometese 
as novas liberdades co refor
mismo de esquerdas. Durante 
todo este tempo : colabora 
Blanco Torres en A NOSA TE-
RRA. . . 

Non· desme·recerá' · ,desde 
lago a imaxe do gran xornal 
burgués e renovador que foi El 
Pueblo Gallego, que citemos 
aqui a diferéncia que enfren
tou a Blanco Torres con Porte-

pavo está nel mesmo, actua 
como unha condensación da 
vontade nacional. No xeneral 
Sandino está encarnada a 
independéncia da sua pátria. El 
é Nicarágua como nacionalista 
libre, contra da cobiza dos de 
dentro, que non se comoven por 
entregala á voracidade 
imperialista e contra o abuso dS' 
forza e poder dos de fóra; contra 
o traidor que detenta a 
independéncia do seu país, 
aconchegado co extranxeiro, e 
frente do condottierismo 

· 1adroeiro que non lle ve nunca o 
remate ao seu deg-aro. 

Os homes todos de 
sensibilidade democrática, todos 
os pavos que conservan 
emoción heróica, volven hoxe a 
vista cara o que está a acontecer 
en Nicarágua. Síntense todos 
incorporados por simpatía e 
solídariedade a ese exército civil 

. que está a escreber na história 
da liberdade unha páxina 
gloriosa. Desde unha España 
que perdeu o seu vezo 
romántico -león engaiolado 
con dous xendarmes por 
custódios- saudemos ao 
cidadán que nas terras da 
América revive a pegada 
luminosa de Bolivar, de San 
Martín e de Martí e anova a 
glória dos libertadores todos da 
terra. • 

la Valladares, proprietário e 
animador daquela histórica ca
beceira. "No~ xotnajs da Gali
za -comenta Fray\ Roblanto 
na altura de 1930-, e salvadas 
honrosísimas excepcións, non 
se pode escreber nen liña con
!ni da inesgotábel sangria da 
emigración. Lembro ben (e 
non se me ha esquecer porque 
naquel intre comprendin o bai
xo que chegan certas persoas 
que a moralidade social non 
ten illado ainda), como o pro
prietário de _certo diário de 
Vigo no que eu traballei, 

_ ameazou con botar a un redac
tor si le quitaba a él mil pese
tas (palabras textuais). Ouitá
balle mil pesetas, polo visto, 
se publicaba algo contra a 
émigraci'ón. O que tal fixera o 
redactor foi compor unha noti
cia sobre o ruin momento eco
nómice deigunhas repúblicas 
da América. Os consignatários 
en comisión foron ao xornal 
para ameazar coa retirada dos 
seus anúncios se volvían pu
blicarse notícias como aquela. 
Ouedei verdadeiramente 
abraiado cando souben disto, 
pero non sei se máis pala vile
za dos que viven á costa da 
desgrácia doutros, negocian
do cos desventurados que se 
ven na obriga de emigraren 
(. .. ) ou pola atitude de someti
mento dun proprietário que 
vai pola vida de home culto e 
liberal, que foi ministro, que 
pertence cun degrau elevado a 
unha institución universal que 
ten por finalidade o benestar e 
apoio mútuo entre os homes 
(a masonaria) e que, a fin de 
contas, é millonário". 

Non quera imaxinar o que 
Blanco Torres (que ainda non 
ten unha rua nen unha placa 
que lembre o seu nome na te
rra pola que morreu) conside
raría hoxe ao comprobar que 
a maioria dos diários da Galiza 
non falan da emigración nen 
dos emigrantes, nen dese cor
po de coeréncia, solidarieda
de, patriotismo e progreso 
moral e material que inspira
ban as crónicas e editoriais 
deste gran xornalista de Cun
tis. Do seu xeito de entender o 
mundo desde Galiza nasceron 
centos de artigos sobre cantas 
situacións ou persoas tivesen 
no mundo a ver coa nasa pró
pria história ou realidade. Por 
exemplo, sobre Sandino, ta
mén axexado (como hoxe) 
polo imperialismo e a forza 
das armas. • 

GUSTAVO LUCA DE TENA 
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XOSE CURRAS 

Compria unha parafernáíia de 
botóns, un balbordo de luces e 
sons arredor do cenário no que 
se desenvolvian as "I Xorna
das Galegas (?)· da Comunica
zón." Traduzón simultánea do 
francés ao español, conferén- -
cias neste idioma sen traduzón . 
ao galega, per~untas de com:.. 
pañeiros que ' 1an pola nota", 
sobredose de vendedores de 
caravanas, alcaldes, colleitei
ros de viño, xerentes de edito-

1 XORNADAS GALEGAS DE COMUNICACIÓN 

GOEBBELS!, GOEBBELS! 
riais, relazó.ns públicas de Con
~ellos e .al9un que outro xorna
lista despistado. Dominando a 
cena, ainda sen ve-lo Goeb
bels. 

Non estaba ali exactamente 
o ministro nazi de Propaganda, 
pero o seu· espírito estaba pre
sente na organizazón. Vexamo
lo. · 

De non ser polos asuntos de 
legalidad.es (segredo profi..sio
nal, cláusula de conciéncia, di
reito á honra, colexiazón, etcé
tera) que xa ternos debatido 

nos congresos de xornalistas, 
aquilo era un canto ao control 
ideolóxico mundial da man de· 
dous ou tres indivíduos: ca
deas eúropeas de TV, loubadas 
e regulamentadas· na CEE, vias 
abertas á concentración de 

·meios, rifas sobre a colexiazón 
que viñan caindo en rifas sobre 
o control ide.olóxico do xorna
lista ... Un síntoma: éntre os 
países .membros da CEE está 
proibido exportar capital para 
montar empresas de rádio, TV 
e ... armas! Todo está na mes
ma saca, pois que ~ada unha 

d~s tres cousas son . material 
·· _de control ideolóxico e de do

mínio de conciéi::rcias. Góeb
bels non podia facé-lo mellor, 

ainda que contase con TV e sa-
télit~s. . 

Esa é a única conclusión 
id.eolóxica dunhas xornadas de 
comunicazón montadas, a sim- · 
ples vista, polo Opus Dei, e 
que de galega tiña nada. -Ain
da, como se dixo nalgunha in
tervenzóo, habia conferéncias 
e comunicazón que ali non 
"pegaban nen.con cola'', comó 
a do profesor Frank Móderne 
sobre a reforma dos M.C. na 
Franza. 

eara un xornalista calquer, a 
documentazón que das Xorna
das carretou . pode valer-lle 
para aprender e mellorar os 
seus coñecimentos. Para un 
xornalista naz~n~lista, non. 

Lembro - un anúncio, como 
,de .mé~i~ r,áxin_a, en "La Voz . 
de Gal1c1a ', asmado por so
brancei ros nazonalistas no que . 
poderon desbaldar-se unhas 
100.000 pesetas (?) no que os 
"abaixo asinantes" reclama
ban negociaz.ón política entre 
as partes para resolver o pro
blema basca. Efeito do anún
cio? Pode dicer-se que nengun, 

1 de Ron ser o clarexamento de 
. . posturas xa claras. Por· riba, o 

~ 
~ . .. .. 

As Cédulas H do Banco 
Hipotecario de España 
oferécenlle ata o 31 de 

Decembro, o 15% de 
desgravación no l.R.P.F. 

e a máxima rendabilídade. 
Aprovéite esta última 

oportunidad e 

Suscreba-as· ·no Banco. 
Hipotecario de España, Bancos, 

Caixas de Aforro, Caixa Postal 
e intermediarios financieiros. 

BANCOHIPOTECARIO . 
DE ESPAÑA 

Carreira do Conde, 12-13. 
Santiago de Compqstela Tel. 58 95 99 

SUCURSAIS EN: BADAJOZ. BARCELONA. GRANADA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 1:.0GROÑO. MADRID. MURCIA. OVIEDO. ~ALMA DE M_ALLORCA. PAMPLONA SANTA CRLJ.Z DE TENER/FE. 
SANTANDER. SANTIAGO DE COMPOSTELA. SEVILLA. VALENCIA. VALLADOLID. V/TORTA. ZARA.GOZA. 

anúncio estaba acochado í!Un
ha páxina da esquerda en lu
gar no que non hai quen pare 
a ler nada. 

Detecto . do anúncio? A iso 
irnos, enga~i ndo todo o expos
to na primeira parte deste arti
go no que quero deixar claro 
que irnos, direitos, á idea nazi 
macluhiana da "aldea global'·', 
ou ao "farenheit", sen · que 
haxa quen vaia de "resistent~" 
pola vida. . 

Co que custou o ánúncio, po~ 
deria montarse nunha comarca 
unha "imprentiña", resistente, 
axeitada a realidade sócio-ecó-

. mica e xeográfica desta nazón. 
Velai que o orga_nizador das 
Xornadas dixo que habia que 
copiar dos países testeiros con 
"España", pero esqueceu Por
tugal no programa. Precisa
mente aí é onde ternos que ir 
nós, á montaxe de periódicos 

· pequenos, sen · aplicar circia
mente a idea leninista dun úni
co M.C. para toda a nazón, pois 
que os tempos pasados de
mostraron a eficácia dos meios 
locais de ·combate, máis lidos 
que a prensa partidária (Terra 
e Tempo, Ceibe, etcétera) de 
ámbito nazonal. Pasar da nada 
ao infinito nas condiz6ns so
crais que vive esta terra, é utó
pico. 

Irnos perdendo batallas aos 
poucos: a Xunta xa semella -
ou máis ben semellaba- riláis 
galeguista que ·o BNG (ollo: ao 
Bloq'Ue traducian-lle as notas e 
a AP non, nalgunhas ocasións), 
concellos hai que nen seque·r 
teñen montado nen nunca tive
ron un M.C. próprio, como o 
caso de Moaña. .. deixando-se 
comer o terreno polos mass 
media comerciais e ideoloxiza
dos contra o nazonalismo. 

Daqui a pouco, cadea euró~ 
pea (segundo D. Fran.zone, en . 
resposta a unha pergunta, un 
dos problemas é o das lí"nguas 
minoritárias. O máis pr.obábel 
é que nos deixen ver 20 minu
tos das nasas rias con voz en 
off en gale~o) dominada por 
grupos pollticos que . bas1ca
mente pensan o mesmo e que 
non cuestionan o modelo "na
zonal" nen o "económico" . 
Para montar e manter un saté
lite compren moitos cartas. 

· Esa é guerra perdida, polo de 
agora . 

Pero hai outra batalla a dar. 
A da multiplicación de M.C. lo
cais, mesmo con contidos 
idénticos nalgunhas cousas, ~ 

_ exper~éncia . que xa realizara o 
asinante con boletins locais e 
que entraba perfeitamente .. De 
non ser asi, os netos de Goeb
bels están a gañar-nos a gue
rra. • 



10/SOCIB·DADE 

crónicas. de salón 

.068 
e o 86 
MANUEL FERNANDEZ BLANCO. 

O 68 é o 86 ·cando se 
mira no espello, 'esa · 
milagre da realidade 

invertida. Ese lugar onde só 
podemos coagular a nosa 
imaxe, se non sornos como 
Alícia que, superando a ilu
sión da imaxe, acede ao · 
simbólico cruzando, traspa-
sando, o espello. · . 

O Simbólico distáncianos 
do espello, a distáncia neste 
·caso é de 18 anos. Aqueles 
onde florecemos a nosa 
época mái~ libertári·a, ato- · 
pando o noso lugar na pro
testa. Lugar presidido polo 
non. Non que emitimos por 
priméira vez, se lle facemos 
caso a Spitz, tamén aos 18 
(neste caso meses), inaugu
rando, asi, a pos.ibilidade de 
afirmarnos: dicindo que 
non ªº desexo do outro 
afirmamos o nosq. 

Dicer que non ao espello 
racha coa ilusión, con esa 
imaxe unificada, agora .des
perdigada en mil fragmen
·tos nas aristas do espello 
roto, pero estrea outra épo
ca onde a repetición, tamén 
de resultados, non sexa 
condición. 

Penso asi cando vexo aos 
estudantes, esa seiva fértil . 
se escoito á expresión re
gresiva do meu narcisismo, 
certificar a morte .do 68 á 
vez que anúncian o parto 
do 86. 

Eu tamén me mirei nese 
espello, non penso que este 
sexa unidirecional. Todos 
estamos reflexados e apre
sados nel, alguns na nostál
xia, outros na. ilusión. Nen
gunha destas e?<presións 
pode frutificar _ se o espello 
queda intacto. Alguns de 
nós desento"naríamos, ago
ra, na Asamblea de Distrito 
e . Daniel Cohn Bendit xa 
.non será nunca máis "Dani · 
o Roxo". Os amigos que lle 
aplaudían o outro dia en Pa
rís saudaban a- preséncia 
dunha pantasma (léase 
como se queira). . 

Igualmente· imprópria _é a 
negación dq 68 que, por fa
cerse, afírmao mái"s · se . 
cabe: a ilusión especular, -
aqui, leva ao .sen sentido. 

Rompamos o espello, nas 
auas direccións, co aldabo
nazo da palabra: librémo
nos da escravitude imaxiná
ria. • 

somos· coñecidos 
na Galiza inteir~, 
pola nosa 
especialización 
en libros 
galegos 
e portugueses 

República 
de El Salvador, 9 

Tel. 56 58 I:i 
SANTIAGO 

Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 

Como xa sucede en Catalunya -e Euskadi 

A . Mesa pola 'Normalización 
_pede que a política lingüístic 
teña . rango de CónSellaria 
Representantes da Mesa Permanente pola Normalización 
Lingüística entrevistáronse en dias pasados co novo 
Director Xeral de Políti·ca Li-ngüística, Manuel Taboada. 
Na sua conversa expresáronlle, entre outras cuestións a 
necesidade de que a política lingüística da Xunta teña o 
mesmo rango que en Euskadi e Catalunya, quer dicer, o 
de Consellaria, "dado que a norrnali"zación non pode 

. estar !·imitada ao campo· do ensino e como forma de . 
evitar a restrición actual ·onde a Di"rección Xeral non ten 
apenas competéncicís normalizadbras especialmente 
sobre outros departamentos da própria Xuntá. 
Os portavoces da Mesa puxe- · 
ron de manifesto ante Manuel 
Taboada a existéncra de diver
sas irregularidades, tales como 
a existéncia de documentos di
versos procedentes de Conse
llarias, asi como anúncios pu
blicaqos na prensa por estas, 
todos eles en língua castellana. 
Fíxose mención tamérí da ·" ab
surda e irónica" publicación de 
anúncios en diários nos que se 
indica que ese meio "fálalle ga
lega", cando a sua porcentaxe 
real de información neste idio
ma non alcanza o. níve! de sim
bólico. 

Manuel Taboada fixo constar 
que a sua Dirección Xeral non 
tiña competéncia en moitos 
destes terrenos. A r-espeito do 
cum·primento da· resolución so
bre a necesidade de imRartir en 
galega duas asignaturas,. ade
mais da de língua, indicou · que 
se estaba realizando un i11qué
rito -en EXB detectándose vá
rios centros onde este requisito 
non se cunipria, sinalando ta
mén que a Dirección Xeral· tra
taría de presionar aos Inspecto
res dé Zona neste sentido. 

Acordos 11ará , ... facer a 
vista gorda" entre 
inspectores e coléxios 
Pola sua banda_ a Mesa puxo 
de manifesto a existéncia de 
acordos entre inspectores de 
zona e col~xios para "facer a 

. vista gorda" sobre o cumpri
menfo da resolución, asi como 
a falsificación de moitos dos in
quéritos nos coléxios, facendo 
constar un emprego do galego 
moi superior ao real. 

A análise da Mesa indica que 

a promulgación da resolución 
comentada non foi acompaña
da dun período d~ información 
prévió, nen foi levado par~lela

- mente un programa de motiva
ción cara aos distintos sectores 
do ensino, producíndose. situa
cións tan flagrantes como a es
casez ou inexisténcia de libros 
de texto en galego, o que im
posibilita na prática o cumpri
mento da medida. Todo isto 
demostraria, segundo portavo
ces da Mesa, a falta de vontade 
para cumprir a própria resolu
ción que por.ia de manifesto o 
feito de que só se trataba "dun
ha medida de resposta á esi
xénci.a da Mesa de que se gale
guizase o ensino polo menos 
nun 25 por .cento no primeiro 
ano". 

. Plan global de · 
_galeguización do ensino 
a cinco anos · 
A Mesa deu a coñecer tamén o 
proxecto de "Plan Global de 

_ Galeguización do Ensino" que 
deberá ser asumido cor:no ini
ciativa política pala administra
ción e pa'ra cuxa realización 
completa pola administración e 
para cuxa realización completa 
marcan un prazo de cinco 
anos. Neste Plan irían incluídas 
as necesárias partidas econó
micas, dotación de recursos 
para materiais e, meios huma
nos, asi como o nomeamento 
dunha· ·comisión de asesora
mento e seguimento do profe
sorado tratando de incentivar o 
máximo posíbel a todos os sec
tores. O Plan inclue tamén un 
programa de subven.ción anual 
para ~ edición de l!bros de tex-

to que poderia .situarse; como 
medida referencial, . no 25 por 
cerito do custo da edición. Por 
último o Plan inclue para a sua 
realización imediata a galegui
zación da vida administrativa 
no Ensino: documentación en 
.galego, notas, erpas, formulá
rios etc. 

Representantes da Mesa e 
Director Xeral terán unha nova 
entrevista en · Xaneiro 

Comunicado á opinión 
pública firmado por 
partidos e sindicatos 
-A instáncias da Mesa pota Nor- · 
malización diversos partidos e 
sindicatos están a subscreber 
un comunicado á opinión pú
blica galega no que manifestan 
que "consideramos que todos 
os representantes das institu
cións oficiais autonómicas ou 
doutro nível actuantes na Gali
za, teñen a abriga moral e polí
tica de empr~gar a língua gale
ga, en todas as suas interven
cións públicas. O non facelo 
significa un desprécio á socie
dade galega". 

En segundo termo sinalan 
como "especialmente grave e 
antigalega a atitude lingüística, 
ao non empregar o noso idio
ma, do vicepresidente da Xun
ta Mariano Rajoy asi como a 
dalg.uns conselleiros reflectida 
tanto nas suas intervencións 
públicas, xa no parlamento ou 
nos meios de comunicación, 
como ·nas publicacións periódi
cas que promoven (comunica-

-dos de prensa, formulários, 
carteis informativos nas estra
das ... )": 

Até o momento levan asiná
do este comunicado a AGM, 
BNG, CCOO, CXTG, INTG, 
MCG, MNG, NEGA, PCG, PCLN, 
PSG-EG, UGT e UPG. Negáron
se a firmalo o PSOE e CG. 

Por último a Mesa segue 
adiante con campañas locais 
de Normalización no transpor
te público, en Alcampo de Fe
rro! asi como unha entrega de 
.letreiros coa palabra "rebai
xas" en diversos estabelece
mentos M.V. 

No 1976 .instaurouse o ·francés orno único idioma oficial 

Queren impor o bilingüismo ao Québec 
· O diário francés Le Monde do 
·pasado 3 de Decembro 
·inserta unha crónica do seu 
correspondente en Montreal 
na que se informa dos 
ataques que es_tá a sofrer a 
coñecida como Jei 101 que, 
desde 1977, consagra o 
francés com.o única língua 
oficial no Ouébec. 
. "Non toq.uede.s a lei 101" é 
o eslógan de moda por todo 
·o país, onde cada vez máis 

. habitantes penduran dos seus 
balcóns grandes pancartas 
denunciando a vontade do 
goberno- provincial de 
modificar a Carta da língua 
francesa (lei 101 ). O Ouébec 
está asistindo a unha 
ve-rdadeira mobilización 
contra o retorno ao 
bilingüísmo. O Partido 
Ouébécois, nacionalista, 
apoiado por comités de 
cidadáns independentes, a 
Sociedade San Xoán Batista 
e as tres grandes centrais · 
~sindicais pásaron á ofensiva 
contra o goberno liberal de 
Robert Bourassa. Os 
nacionalistas do Québec 
consideraban o estatuto de 

bilingüísmo previamente 
existente como a 
institucionalización de 
diglósi~ e a destrución do 
francés co peso dos anos. Por 
iso, a lei 10J é unha conquista 
irrenunciábel. 

Fixo falta unha dura batalla 
política, rñanifestacións na 
rua e mesmo alguns motins 
nos anos ses~nta para 
permitirá maioria francófona· 
do Ouébec (máis do 80% dos 
6 millóns e médio de 
habitantes) impor a s1:1a 
língua como idioma único. 
6G>a chegada ao poder do 
Partido Ouébécois en 1976, 
conseguiuse a promulgación 
da lei 101, que instaurou a 
escolariza_ción en francés para 
os . nen os dos novas 
imigrantes (e non o inglés 
optativamente), forzou ás 
empre,sas a francistizar as 
suas razóns sociais e a 
adoptar progresivamente o 
francés como língua de 
·trabal lo. 

Dez anos máis tarde, alguns 
irredutíbeis entre os· 
angl·ófonos desexan a 
derogación desta lei. 

..... - -

Simultaneamente, o ministro 
de Educación anúncia a sua 
intención de estudar a 
posibifidade para os 
francófonos de aprender o 
inglés desde o primeiro curso 
da primária ... A máis 
contestada das decisións do 
goberno liberal é o proxecto 
de lei qu~ por "razóns 
humanitárias", quer modificar 
a Carta da língua -francesa. 
Existen xa cadeas de 
armacéns (como a -Zellers) 
·que desafían abertamente a 
lei vixente colocando carteis 
e anúncios bilíngües, o que 

· xa ten provocado destrución 
de escaparates con cócteis 
Molotov. Para os 
nacionalistas do Partido 
Ouébécois, cunha escisión 
que defende. a ultranza. a 
soberanía do Ouébec frente 
ao Cánada anglófono, o 
debate lingüístico fomece 
unha oportunidade histórica 
para unir forzas ·e provocar a 
solidariedade de todos os 
francófonos tras a derrota 
eleitora 1 de Decem bro de 
1985. ,• • 

F. CARBALLA 

A ROBA DJUlA 
- 18 DE DECEMBRO DO 1986 ·_ 

XOGUETES 
BÉLICOS 

E SEXISTAS? 
NON 
GRACIÑAS 
CARLOS VARELA TOBIO 

Nesta época do ano vemo
nos sometidos a un bombar
deo ideolóxico nos meios de 
comunicación (fundamental
mel')te TV) arredor do xogue
te. E o tempo no que se mer
can máis xoguetes. Como da
dos indicativos pensemos 
que, no Estado español, o 
mercado do xoguete medrou 
un 300 % mentres que a po
voación entre 4 e 14 anos 
apenas variou. Por outra ban
da, TV ingresa por publicida
de de xoguetes mais de mil 
millóns de pesetas cada ano. 

Muitas veces as persoas 
maiores dan pouca importán
cia aos xogos de nenos e ne
nas, pois consideranos como 
algo inútil e secundário, ten
do só a función de manté-los 
entretidos para que non mo
lesten na casa . Nada máis lo
nxe da realidade. O xogo e o 
xoguete son elementos fun
damentais no proceso de for
mación da persoa. O xogo é 
o meio educativo máis impor
tante, polo cal os rapaces se 
introducen e inte~ran na so
ciedade na que vrven. Cando 
se xoga apréndense determ i
nados comportamentos, apti
tudes e habilidades diante 
dun feixe de situacións, e esa 
aprendizaxe vai-se transferir 
a outras etapas da sua vida. 

Por meio dos xoguetes bé
licos os rapaces interiorizan 
un modelo de sociedade 
competitiva, opresora, milita
rizada e machista, onde a leí 
do máis forte é algo social
mente recoñecido. Pistolas, 
carros de combate, "madel
mans", coches da policía, 
máquinas de marcianos, ar
mas 'de raios láser, guerra 
das galáxias,.. . introducen 
nos rapaces as ideas arma
mentistas e fan conceber a 
nuclearización e militariza
ción como algo necesário. 

Non é casual que os xogue
tes que se lle mercan ás ne
nas reproduzan ·o papel que 
esta sociedade quer que te
ñan cando sexan maiores. Asi 
ao xogar coas monecas 
(mecé-las, dar-lles o biberón, 
cambiar os cueiros, ... ), cacha
rros de cociña, ... van enfocan
do o seu papel de ama de 
casa e.de futura nai. Costurei
ros, tocadores, enferma
rías, .. ., van encarrilando as 
suas futuras profísións · fóra 
da casa. 

Trata-se de que.nenos e-ne- · 
nas aprenden a pensar o n:ie
nos posíbe~ a non d_esenyol
ver ..o enxeno nen a rmaxina
ción, a ser ·seres acríticos e 
sumisos, a aceitar como natu
ral o modelo de sociedade 
que se lles dá en xogµetes e 
xogos. Si, os xoguetes non 
son neutros nen asépticos. A 
maioria son . sexistas (que 
educan na desigualdade se
xual), son bélicos (que incitan 
á. violéncia, á agresividade, 
ao militarismo) e axudan. 
grandemente a reproducir a 
orde -desorde, por certo~· 
social existente. • 
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Criada na Gal iza .· 
unha plataf6rma para a defensa do sector lácteO' 

G>s sindicatos campesino~ europeus 
opóñense á desaparición · · 
das pequenas explotacións 

Nos últimos dias os 
. sectores agrícolas 
européus viñeron 
mantendo diversas 
reunións. Nelas púxose 
de manifesto algo 
unánime: o rechazo da 
política agrícola 
comunitária. Na Galiza, 
pala sua banda, 
acordouse constituir 
A Asamblea Coordenadora 
Campesina de Europa, na 
que estiveron presentes to
dos os sindicatos labregos da 
Europa Ocidental, acordou 
defender as pequenas· explo
tacións como forma de ga
rantir o nível de vida dos la
bregos e a defensa dos pos
tos de traballo. 

Asimesmo, entre as con
clusións recóllese o acordo 
de facer unha agricultura me
nos intensiva para poder ofe
rncer produtos máis sans, 
pronunciándose por ampliar 
a coordenación dos campesi
nos europeus corno forma de 
facerlle frente e mudar a polí
tica agrária comunitária, que 
se distingue por un rasgo bá
sico: o ataque ás pequenas 
explotacións agrárias, pois, 
como se constatou na asam
blea, desde. a fundación da 
CEE lévase defuncionado 
máis de 10 millóns de explo
tacións. 

O Sindicato Labrego Gale
ga apresentou unha ponén
cia na que lles puxo de mani
festo aos seus homónimos 
cal é a situación tanto do 
agro galego como daqueles 
sectores directamente rela
cionados. 

Reunión no ministério 
Por outra banda as Comi-

sións Labregas mantiveron 
ul'Ttla reunión con Secretário 
Xeral Técnico da Consellaria 
de Agricultura, Jordi Carbo
nell. 

Dous foron os principais 
pontos que trataron: as cuo
tas leiteiras e de gando e os 
arrendamentos rústicos. 

As CC.LL. pediron no pri
rneiro ponto que non se apli
case nengunha cuota tanto 
na produción do leite corno 
na carne, plantexando a al
ternativa de que se garante 
por rneio dunha política de 
précios garantindo unha pro
dución mínima equivalente 
aos ingresos dun ·traballador 
para asi poder vivir digna
mente. 

Este · aspecto foi rechazado 
polo representante do Minis
tério, ainda que afirmou que 
se poderia estudar algunha 
fórmula como a de diferen
ciar os précios segundo as 
zonas. 

En canto ao estabeleci
mento duns créditos espe-

Motivo QrinciQal das mobilizacións estudantis 

ciais para que os caseiros pu
desen aceder ás terras pediu 
maior documentación para 
estudar o asunto. 

Reunión de todos os 
sectores produtivos 
agrícolas 

Seguindo coas reuni_óns do 
sector agro-alimentário, o 
luns dia 15 tivo lugar unha 
xuntanza na Consellaria de 
Agricultura. Nela estiveron 
pres~ntes sindicatos, coope
rativas e o sector lácteo, to
mando o acordo de non acei-

. tara cuota de produción e de 
facer unha plataforma de·de
fensa do sector lácteo. Esta 
plataforma loitará porque na 
Galiza non se aplique esta 
cuota, facendo un charna
mento a todos os . partidos 
políticos con representación 
institucional para unha reu-

1 
nión que terá lugar o sábado. 

A.E. 

Medo a non poder . aceder 
á Universidade 
A reforma da lei de aceso á uni
versidade está na base das mo
bi lizacións que nas últimas se
manas se veñen producindo en 
diversos pontos do Estado e ta
mén da Galiza. 

O problema da selectividade 
está a agudizarse en gran me
dida, sendo ademais un tema 
que os estudantes· de ensino 
médio viven moi de perta e 
que afecta a un gran nú~ero · 

- de alunas~ 
O sistema preferencial que 

trai consigo a nova lei, onde os 
estudantes que aproban COU e 
a selectividade en Xuño teñen 
preferéncia á hora de elexer 
centro sobre os que aproban a 
selectiv.idade en Setembro, dá 
lugar a que na prática estes úl-· 
timos corran un alto risco de 
quet:lar fóra ou en todo caso 
conseguir unha praza na facul
dade da última opción sirialada 
na solicitude. 

0 medo a non poder aceder 
á universidade está a ser o 
principal motivo das mobiliza
cións, moitas delas espontá
neas. Hai que ter en cónta ade
mais que non están na mesma 
situación á hora de receber as 
calificacións -os alunas de colé- · 
xios privados, por exemplo, 

que os dun instituto de bairro 
onde· a calidade do ensino é 
notabelrnente máis baixa. Pero 
o diferente nível económico do 
estudante non incide só neste 
caso, senón tarnén na xa arn
plamente criticada polos estu
dantes, subida das taxas uni
versitárias; reivindicación esta 

· que se está a unirás consignas 
contrárias ás probas de selecti
vidade. 

Se ben as rnobilizacións son 

maioritariamente de carácter 
espontáneo e en referéncia a 
reivindicación~ acuciantes, nal
gunhas zonas como Madrid a 
convocatória de-rnobilizazcións 
surxe de grupos ·alguns deles 
descoñecido até agora como o 
Sindicato de Estudantes, for
madb en parte por ex mem
bros . das -Xuventudes Socialis
tas expulsados pala sua ideolo
xia troskista. • 

M.V. 

RESULTADOS ELEICIONS SINDICAIS 

A CORUÑA LUGO O~RENSE PONTEVEDRA GALIZA 

" 
UGT 1.59,7 320 395 1.214 3.526 (36,98%) 

ccoo 1.133 1;43· 255 1.122 . 2.653(27,82%) 

INTG 404- 65 200 367 1.036 (10,86%) 

CXTG 400 137 14 335 '. 886 (9,29%) 

uso . ' 
119 172 10 301 (3,15%) 

VARIOS 341 43 51 464 899 (9,43%) 

FSI 119. 119 (1,2~%) 
-

Non afiliad os 
,; 

113 113 (1,18%) 
.. 

TOTAL 3.994 880 . 1.157 3.502 9.533 (100%) 

¡; 

SOCllDADl/11 

1 "CONCURSO· DE DESEÑO 

. . 

De seña 
oteuCuarto 

. - -
CONVOCA: CONCELLO DE VIGO 
PATR-OCINA: -DISMÓBEL . 

TEMA 00 CONCURSO: 
Deseño do teu cuarto ideal. 
PARTICIPANT6S: 
Categorfa A: estudiantes de 3.ª, 4.0 e 5.0 de EXB 
Cafegórfa"B: estudiantes de 6.0 , 7.ª e 8.0 de EXB 
PRAZO-.DE ENTREGA: . . 
Os trabállos serán entregados ate ó 28 de Febreiro d~_J987: 

- PREMIOS: - . . 
Para cada unha das categorf as, A e B. 

1.0-Video SONY. BETAMAX SL-F45~ trofeo e viaxe. 
_ 2.º~rderíador. MSX SÓNY HfT.:BIJ ~10. trofeo e viaxe. 
3.º-Walkman SONY WM-31,· trofeo e· viaxe. ' · 

- 20 Accesits.:viáxe a Madrid con visita a museos, par-
- que .zoolóxico e de atraccións. . 

PIDE AS. BASES NO TEU COLEXIQ 

UN R~.LOXIO GRATIS 
PARA CADA 

. PARTICIPANTE, 

que lle será entregado no momento de 

presenfar. ·o seu deseño. 

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

ft.:tf if-\iii~m1n~=111-
-_,J ..... : PREMIO DE DESEÑO: "rytUEBLE -El)ROPA ·1.986" 

~ . . .. · . . 
.... T.· Cultura/Concello de Vigo 

w 
¡E . 
o o 
lll 
w 
~ 
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INFORME · 
PROSTITUCIÓN: MÁIS ALÁ 
DO ESTEREOTIPO 

"En moi poucas ocasiÓns cando se 
toca o tema da prostitución, se ten 
superado o estereotipo de cena 
nocturna e de bairro baixo, como 
se a prostittJta fovase sempre a 
costas a parede, a minifalda, e o 
perfume empalagoso, limitándose 
a sermóns fáceis ou tratamentos 
espectaculares e un .chisco 
morbosos sobre o viver destas 
mulleres". ·As. sociólogas Rosa 
~ndrieu e Kargiele Vázquez .· 
adéntranse neste informe .na 
análise da prostitución desde. o se~ 
pasto de marxinación até o da 
posíbel integración. Ambas 
estiveron presentes nas Xornadas, 
recentemente celebradas en Vigo, 
sobre "mullere marxinación" 
organizadas polo centro de 
información dos direitos da muller 
"Alecrin" 

ROSA ANDREU I KARMELE VÁZQUEZ 

A discusión 9ctual no Estado español 
sobre a prostitución céntrase princi
palmente na sua consideración ou 
non, como un traballo ou profisión 
equiparábel a outros asalariados. Nela 
interviron dunha banda institucións · 
oficiais como concellos, gobernos das 
comunidades autónomas, Instituto da 
Muller (Ministér'io de Cultura); .e dou
tra, o movimento feminista, · alguns 
partidos e.sindicatos, e por último, as 
próprias prostituta-s a nível individtial 
ou dalguns dos seus colectivos. . 

Os temas máis importantes de dis
cúsión son o replantexam.ento da le
galidade e da situación da asisténcia 
social ás prostitutas. En canto ao le
gal, ainda continua vixent.e o decreto 
lei de abolición da prostitución do 
1956, que contempla o peche de esta
belecimentos públicos dedicados ao 
seu exercício, ao que se engade a pe
nalización como delito, .do. proxenetis-· 
mo e favorecimento da prostitución, e 
a aplicación ás prostitutas da lei de 
perigosidade social do 1970 que as 
define como perigosas sociais exposc 
tas a medidas de control e interna
mento en centros de reeducación, asi 
como proibición de residéncia etc ... , a 
sua práctica caracterízase pola flexibi
lidade de aplicación, a permisividade, 
e ·a arbitrariedade con ·que se execu-
tan . . 

Nas distintas xornadas habidas so
bre esta problemática, e desde unha 
postura netamente permisiva, baixo a 
. esixéncia de abolición destas medidas 
legais, expuxéronse plantexamentos •. 
tales como: o aumento de penas por 
delito de proxenetismo con especial 
atención en caso qe prostitutas meno
res, a aplicación rigorosa da lei de ex
tranxaria, asi como medidas asisten-
ciais e ampli·ación de servícios nos 
bairros chinos, é por último, a promul- . 
gación de campañas de conciencia-
ción dirixidas á povoación en xeral. 

Desde outra liña, deféndese o reco
ñecimento da prostitución como un 
traballo encadrado no sector serví
cios, propugnando a .criación dunha 
regulamentación laboral semellante ·á 
dos traballos asalariados, que recolla 
o direito .das prostitutas á seguridade 
social., xubilación, seguro de enfermi
dade e de desemprego, así como o di
reito de asociación en sindicato. 

Ambos plantexamentos son" plata
forma de debate tanto nas institu
cións, como no movimento feminista, 
partidos políticos, sindicatos e colecti
vos de. prostit~tas. 

Cando o sexo é mercancia 
Que o sexo se vende é algo comun-

. mente recoñecido e imediatamente 
asociado ao intercambio por diñeiro 
do sexo da muller a calquer home. 
Identificándose socialmente a prosti
tución, con prostitución feminina, o 
que non implica que non exista a mas
culina, pero si que sexa en relación á 
muller e só tomando todos os seus 
termos de definición en conxunto 
como adquire a sua significación so
cial: un comportamento transgresor 
inerente a un determinado tipo de re-

. lación entre . os sexos, limitada no 
afectivo-sexual e institucionalizada na 
família, servindo asi a prostitución de 
importante elemento mantedor ·da 

"AINDA CONTINUA VIXENTE 
O DECRETO LEI DE 

ABOLICIÓN DA 
¡ PROSTITUCIÓN DO 1956" 

"NO MdDELO TRADICIONAL 
DE MULLER, A PROSTITUTA 

VEN SER A DEFINICIÓN 
NEGATIVA ( ... )SEN EMB.ARGO 
· ESTA TRANSGRESIÓN NON 
PLANTEXA CONTRADICIÓNS" 

"NO DEBATE ESTA A 
CRIACIÓN DUNHA 

REGULAMENTACIÓN 
LABORAl.: PARA AS 

PROSTITUTAS" 

"SOCIALMENTE 
IDENTIF[CASE A 

PROSTITUCIÓN COMO 
PHOSTITUCIÓN. FEMENINA" 

ideoloxia patriar~al. Tokio 

. ....__._., 

. Deste ponto de 
vista, non se pode 
calificar con igual deno
minación calquer realidade 
que apresente algun aspecto comun: 
ben no caso de que o sexo como ob
xecto de venda sexa substituido por 

\ outro, ou o sexan os seus axentes. Asi 
por exemplo, cando o que se prostitue 
é un home, o significado deste feito 
non ten o mesmo senso, como tamén 
non o ten o que a muller venda a sua 
forza de traball6 ou produción intelec
tual a outra muller ou a un home; nen 
sequer se se trata dunha relación ma
rital reducida ao intercámbio do sexo 
da esposa polo salário dq marido, 
pois o que se concrete só nese home, 
racha o requ isi to imprescindíbel do 
carácter impersoal e intercambiábel 
do cliente. Quer dicer, non se pon o 
acento en se son ou non tan cuestio
nábeis como o prostituirse, senón na 
explicación d~s suas causas, das suas 
manifestacións, etc ... en definitiva, da 
S!Ja comprensión social. 

A pesar do tópico de que a prostitu
ción é o oficio máis antigo do mundo, 
nen se considerou nen se considera 
un oficio calquer, máis ben continua 
interpretándose como un comporta
mento individual que é asociado e uti
lizado de arquetipo moralizante dirixi
do exclusivamente e non por casuali
dade ás mulleres; ainda que sexan os 
dous sexos os seus protagonistas. Se 
ben o arquetipo de prostituta cons
trúese basicamente en función dunha 
maneira de relación sexual entre un 
home e unha muller, vai máis alá, 
abranxendo rasgos de carácter, ex
pectativas de vida, xeitos de pensar e 
relacionarse, e por suposto de· vida. 
Oeste xeito, o prototipo tradicional de 

. prostituta é o dunha muller que em
prega o seu sexo e o seu corpo por 
un benefício económico con calquer 
home, satisfacendo a sua ánsia se-

. xual, non cUmpre as tarefas próprias 
da muller, e amostra un carácter irres
ponsábel, rebelde, dominante, indo
mábel, c-0bizoso, sen escrúpulos e 
amoral. . 

Para descobrir o alcance real deste 
arquetipo é preciso ter en cortta en 
primeiro lugar, que toda realidade po
sue tanto unha- definición positiva 
como negativa, estabelecida pola 
ideoloxia dominante; e e11 segundo, 
que actualmente coexisten no estrado 
español diferentes modelos de ser · 
muller, un relacionado coa sociedade 
tradicional, e outros coa sociedade 
moderna de consumo. 

No modelo tradicional de muller, a 
prostituta ven ser a definición negati 
va xa que transgrede unha das asocia
cións fundamentais que sustenta ·a 
ideoloxia patriarcal tamén tradicional: 
séxualidade feminina.,afectividade
maternidade,. substituíndoa por se
xualidade feminina-mercancia; sos~ 
tendo como tranfondo en ambas aso
ciacións a consideración da muller en 
canto á sua · función sexual .. Porén, 
esta transgresión non plantexa contra
dición xa que mantén a moral sexual 
vixente ao limitar o s·exual á relación 
de penetración entre home. e muller, 
ao ser para a muller o modelo n.egati7 
vo que non se debe imitar, pois a mai 
é unha personaxe asexuada en com
paración á prostituta que concentra en 
si todo o sexual, e para o home, a rati
ficación de que a sua sex\,Jalidade é di-

. ferente, non aparece 
unida nen a paternidade 
nen a afectividade senón 
que será considerada un 
instinto que é preciso satisfacer. 

Ainda que a denominación de moral 
sexual en princípio, pode parecer só 
aplicábel ao comportamento neste 
campo, abranxe e impregna todos os 
aspectos que conforman o modelo 
tradicional de ser muller, precisamen
te por ser definida atrrivés da sua fun
ción sexual. Oeste xeito, a dependén
cia, pasividade e fidelidade, que se 
poténcian como os seus princípios po
sitivos, chegan a formar parte do ca
rácter asignado socialmente á muller. 
A dependéncia é unha característica 
permanente ao longo da sua vida, pri
mei ro dos pais, logo do marido, e por 
último dos tillos; a pasividade afecta 
á sua participación no mundo público 
e en boa parte da toma de decisións e 
actividades no privado; a fidelidade 
traspasa o matrimónio, ampliándose a 
todos os suxeitos que compoñen o 
seu circo de relacións (fillos, familia 
de orixe e família política). A muller 
desde esta visión fica encadrada no 
único ámbito, o privado, cunha clara 
definición de límites, sen posibilidade 
de ampliación, abocada a cumprir só 
os ro les de mai e esposa, e en relación 
dependente ao home, até tal ponto 
que nen sequer é dona da sua sexuali 
dade . 

O mantimento desta moral esixe 
unha definición negativa que abarque 
todo tipo de comportamento que a 
transgreda, chegando a ser aplicado o 
arquetipo de prostituta a todas as mu
lleres que dunha ou outra maneira in
cumpren a normativa, ainda que non 
empreguen o seu sexo como mercan
cía . lsto fica claramente reflexado no 
calificativo de "puta" que viñeron re
cebendo mulleres que son ·nfieis ao 
marido, ou que saen pala noite, ou 
que deciden non casar mantendo rela
cións sexuais cun ou vários homes, 
ou que disfrutan a sexualidade inde
pendéntemente da maternidade. Sen
do este comportamento poten cia l
mente destrutor da normativa moral, 
é neutralizado dalgun xeito ao serlle 
aplicada a mesma considera,ción que 
ao se prostituir. 

Ao pé desta visión da muller e a 
prostitución, a ideoloxia patriarcal de
senrola outros modelos, nos que ape
sar de definirá muller tamén a partir 
da sua función sexual, supón i.mha 
mudanza cualitativa que repercute na 
consideración da prostitución. Entre 
elas, unha tende a ser hexemónica 
frente á trad icional, actualmente en 
recesión; .elabórase en base ao princf
pio de igualdade cun home, que impli
ca un cámbio formal na estrutura de 
dominación sexual. A definición da 
muller entón, xa non pasa só polo seu 
papel no ·ámbito privado através da 
familia, senón ademais pala sua parti
cipación no público, no económico, 
principalmente no consumo ou no tra
bal lo asalariado. . 

Nesta conceición aparece como fun ~ 
damental a necesidade a nível social 
de autoridade cómpartida e or~aniia
ción, cooperación non igualitaria n~ 
relación familiar, menor subordina
ción da muller ao home, matrimónio 
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e matérnidade como metas, necesida
de da particiípación social da muller, . 
e asignación a ela do traballo domés
tico. 

Poténciase nesta conceición a parti
cipación máis activa da muller nas re
lacións sexuais, adoptando formas an
tes ligadas ao masculino., contin.uando 
a sexualidade remitida á parella hete
rosexual e á penetración, sendo a fe
'min ina asociada a afectividade pero 
non a maternidade. Recoñécese a se
xualidade da muller ainda que a sua 
plena realización só poda darse nunha 
relación afectiva estábel cun home. A 
prostitución eríxese en modelo negati
vo ao rachar a sua asociación coa 
afectividade e negar a intimidade que 
esixe, para transformalo en algo pú
blico e ademais de carácter mercantiL 
A muller que a exerce convértese en 
representante da incapacidade de de
senrolo dunha vida en boas--condi
cións, da desorde, a frialdaae e a irres
ponsabilidade. 

Se este é o modelo que tende a ser 
hexemónico, existe outro de plantexa
mento máis recente, que resposta ne
tamente aos presupostos da socieda
de de consumo. Nel radicalízanse cer
tos aspectos como son: necesidade 
de que a muller participe do poder so
cial ao mesmo nivel que o home, su
premacía do seu ámbito público, man
timento do equilibrio no privado, e re
coñecimento da sexualidade feminina 
case como un instinto. A prostitución 
aquí tamén supón 'unha definición ne
gativa atendendo á sua natureza mer
cantil. 

Para a análise da prostitución é pre
ciso ter en conta estas definicións po
sitivas de ser muller, xa que é a nega
tiva de cada unha delas, adoptando 
realidades correspondentes e clara
mente diferenciábeis unhas das ou
tras. Asi, aparecen distintos tipos de 
prostitución en base ao contexto só
cio-cultural no que se desenrola, a for
ma de se exercer, e o tipo de prostitu
ta que a protagoniza. 

O contexto sócio-cultural fai refe
réncia a espácios xeográficos concre
tos, caracterizados por un determina
do estilo de vida e por unhas cemdi
cións sociais, económicas e culturais 
próprias. 

Os xeitos de exercício distín~uense 
por critérios tales como a relación en
tre o exercício da prostitución e a vida 
cotidiana da zona, o tipo de axentes 
que participan, os comportamentos 
desenrolados en canto a: a transgre
sión de valores socialmente definidos 
para homes e mulleres, o wau de pri
vatización do espácio público e o grau 
de normativización da relación entre 
os axentes. 

Por último, é preciso ter en conta a 
vida cotidiana das prostitutas, asi 
como a sua conceición do mundo, do 
ser mullere do ser prostituta. 

Os contextos sócio-culturais 
da prostitución 

O contexto tradicional sitúase no bai
rro chino, de pésimas dotacións de in
fraestrutura . Aqui desenrólanse unhas 
chaves sócio-culturais peculiares, ao 
ser a prostitución o eixo ao cal xira a 
vida cotidiana da zona; chlaves que 
conforman o que definimos como en
docultura da prostitución, cuxos valo
res centrais reflexan o isolamento e a 
marxinación a que a ·prostitución 
como fenómeno social, e as prostitu
tas como persoas concretas, víronse 
sometidas. 

Aqui desenrólase a forma de exercí
cio máis pública ao ser perfectamente 
identificábel desde fóra a imaxe e 
comportamento de prostituta e clien
te, ao ·se oferecer ela claramente 
como sexo e ter lugar o contacto na 
rua, ao non existir entre eles implica
ción persoal al9unha, e debido ao alto 
grau de privatización do espácio pú
blico que fai a prostituta, tanto a nivel 
individual como colectivo. 

Compartindo esta forma de exercí
cio diferéncianse duas situacións cul
turais, adquirindo o seu máximo grau 
de marxinalidade na criación ·de duas 
endoculturas próprias, unha arredor 
do feíto da prostitución, e outra ao cir
co prostitución-droga-delincuéncia . 

. É nas prostitutas máis maiores onde 
agora se mantén a endocultura da 
prostitución na sua totalidade. A sua 
vida diária sitúase exclusivamente no 
bairro chino, restrinxindo o seu mun
do de relacións a persoas relaciona
das co feito da prostitución: chul.o, 
cliente e compañeiras. A su~ proce
déncia social é marxinal, do proleta
riado rural emigrante, sendo a razón 
qo seu inicio -a transgresión dalgunha 
norma moral (ser mai solteira, menor 
de idade fuxida da casa ... ). As concei
cións próprias da endocultura, refle
xan a morbosidade da prostitución. na 
sociedade tradicional e a sanción cara 
ela; así como reproducen os modelos 

positivos a respeito do matrimónio, 
maternidade, traballo asal.ariado ... O 
ser prostituta marca todos os aspec
tos da · sua vida, sendo· es~e o funda
mento da sua autoidentificación . . 

Se ben son as maiores as que·parti
cipan plenamente desta endocultura, 
existen xóvenes que exercendo nos 
mesmos lugares manteñen unha rela
ción máis 0u menos estreita con este 
mundo. A sua vida diária é semellante 
á que levaron as prostitutas maiores. 
A sua procedéncia social tamén é ma
rxinal, xa que a maio.ria son fillas de 
prostitutas ou xóvenes xitanas de fa
mílias non integradas. O ter medrado 
no bairro chino supón a asunción de 
conceicións próprias da endocultura 
da prostitución. Asi, asóciase sexuali
dade a cartos, e asúmese a morbosi
dade da prostitución, aparecendo po
rén diferéncias na forma de entender 
a maternidade, a sexualidade, o traba
llo asalariado, a afamília, e outras rea
lidades que lle afectan, ao ficar reduci
do o peso da relixión e ver novas posi
bilidades para a muller. O ser prostitu
ta é asimesmo o fundamento da sua 
autoidentificación. 
No mesmo bairro chino teñen lt:1gar 
outros elementos que sen ser ineren
tes ao feito mesmo da prostitución, in
tercálanse e misturan con el para dar 
lugar ao circo da prostitución-droga
delincuéncia, como nova realidade 
afianzada neste entorno. Este marco 
fica definido para o sector máis xoven 
de prostitutas. Son xóvenes heroinó
manas que participan plenamente da 
endocultura que xera este circo. Ouer 
dicer, o seu mundo é principalmente 
o da droga, e é arredor del como es
truturan a sua vida cotidiafla e as suas 
relacións persoais, en base ao cal 
construen a sua autoidentificación. A 
prostitución aparece nun segundo pla
no supondo só unha fonte de ingresos 
precisa para o mantimento da sua 
drogodependéncia. Comezan a se 
prostituir cando a necesidade de he
roína aumenra e o seu consumo e 
consecuéncias·non poden ser suporta-

. dos polo salário ou obrigas dun posta 
de traballo, sempre de baixa cualifica
ción. Proceden de famílias de clase 
obreira, xera!mente emigrantes, das 
que se independizan. Os pontos cen
trais da sua conceición do mundo son 
dunha banda, o rexeitamento total á 
forma de vida tradicional, e doutra, a 
necesidade dun escape individual que 
o proporciona a heroína. Necesidade 
que se converte en fin, para o que cal
quer meio é bon, entre eles prostituir
se. 

Unha realidade diferente adquire a 
prostitución en contextos fóra do bai
rro chino, en clubes de bairros obrei
ros e periféria, ou en barras america
nas e casas de masaxes do centro da 
cidade. Aqui a prostitución mellara 
notabelmente as suas condicións, e 
adquire xa certa privatidade, no senso 
de que non intervén na vida cotidiana 
da zona, desleigándose no tempo e 
remitíndose a espácios moi concretos, 
ainda que non deixan de ser recoñeci
dos como lugares de prostitución. 
Apesar'de que o comportamento con
tinua transgredendo a definición so
cial de muller pola clara identificación 
da prostituta, a relación que se entá
bua co cliente é máis semellante á 
considerada normal entre muller e 
home, pois a implicación persoal no 
contacto é moito-maior que no bairro 
chino. A privatización do espácio pú
bl ico ao contrário, redúcese notabel
mente, ao non quedar asignados lími
tes estritos por sexos. Se aqui a pros
titución como feíto social é marxina
do, a sua repercusión na prostituta 
plásmase unicamente nas relacións 
persoais do ámbito privado. Nestes 
lugares atopamos mulleres que viven 
realidades diferentes na sua vida diá
ria, mantendo conceicións claramente 
diferenciadas. · 

Dunha !;landa aparecen prostitutas 
que estruturan a sua vida cotidiana en 
función do seu exercício, considerán
doo como unha profisión, debido ás 
relacións laborais informais mantidas · 
co xefe do estabeleciménto, e a sepa
ración a respeito da sua vida privada, 
do seu .exercício. _Ser prostituta é o 
fundamento da süa autoidentificación. 
A sua família de orixe é xeralmehte de 
clase obreira, e ántes do seu início na 
prostitución non é raro que tivesen 
experiéncias en traballos asalariados 
de baixa cualificación, dos que son 
despedidas; sendo esta a razón do iní
cio en moitas ocasLóns. As liñas bási
cas da sua conceición do mundo son: 
o rexeitamento á visión moralista da 
vida e ás trabas que a sociedade pon . 
á muller para viver independente; por 
outra banda, consideran importante o 
traballo" como 'meio c;le superación de 
nivel -de vida, e o cumprimento dos ro
les tradicionais da muller (mai e espo
sa). 

~,DAN SE DUAS 
ENDOCUL TURAS PRÓPRIAS: 
UNHA EN TORNO AO FEITO 
DA PROSTITUCIÓN E OUTRA 
AO C[RCULO PROSTITUCIÓN

DROGA-DELINCUÉNCIA" 

"O ARQUETIPO DE 
PROSTITUTA PODE SER 
APLICADO A CALQUER 

MULLER QUE INCUMPRA A 
NORMA AINDA QUE NON 

UTILICE O SEU SEXO COMO,
MERCANCIA" 

"A PROSTITUCIÓN ADQUIRE 
UNHA REALIDADE DIFERENTE 

EN CONTEXTOS FÓRA DO 
BAIRRO CHINO" 

"O BAIRRO CHINO 
CONVÉRTESE NA RESERVA 

DE MORBOSlbADE E 
DECADÉNCIA DA 
PROSTITUCIÓN 
TRADICION·AL" 

"NON SE PODE DAR O 
MESMO SIGNIFICADO A -

PROSTITUCIÓN NA 
SOCIEDADE TRAD ltlONAL 
QUE NA DE CONSUMO" . 

"AS PROTAGONISTAS QUE 
INTEGRAN O MUNDO DA .. 
PROSTITUCIÓN XA NON 

PERTENCEN UNICAMENTE . 
As CLASES MÁIS BAIXAS" 

Asimesmo, aparecen neste mesmo 
contexto, outras mulleres que se pros
tituen esporadicamente, non intervin
do este feito na sua vida cotidiana, 
nen na sua autoidentificación; senón 
que supón unha conduta desviada in
tegrada nuñha forma-de vida de cuxa 
definición non forma parte. A prostitu- . 
ción significa aquí un meio rápido e 
fácil áe conseguir cartos que satisfa-. 
gan unha necesidade pontual dun ob
xecto de consumo. Son mulleres de 
clase média, xeralmente estudantes, 
que viven por iso alonxadas. da famí
lia, se ben son. depéndents economi
camente dela. En moitos casos traba
llaron eventualmente coidando nenos; 
dando clases particulares, etc.; dotan
do ao feito da prostitución o mesmo 
significado que a estas actividades. 
Posuen unha visión do mundo sen 
prexuícios morais, avogando por un 
cámbio nas relacións persoais que 
afecte tanto á família como á materni- · 
dade, e en xeral ás relacións afectivas. 
· Por último aparece un novo tipo de 

prostitución que non conleva marxi
nación ao se arrodear de ·suficientes 
recursos sociais, económicos e cu ltu
rais ao que denominamos de "ligue" . 
Sitúase _en pubs e discotecas do cen
tro da cidade, sendo a forma de exer
cício máis privada ao ficar integrada 
na vida cotidiana do entorno, pero 
non como prostitución, · senón coa 
apariéncia dünha relaciór:i pública 
máis. Non· se pode apreciar facilmente 
o exercício xa que nen o.aspecto nen 
o comportamento dos seus axentes 
oferece elementos abondo como para 
descobrir unha transgresión clara á 
definición de inuller e da relación en
tre os sexos. Outros rasgos que carac·
terizan este tipo de prostitución son a 
grande impliéación persoal , entre 
prostituta e cliente, na que ·predomina 
o económ ico, e a non privatización 
pola sua banda do · espacio público. 
Con este tipo, a prostitución intégrase 
socialmente, non senda recoñecida 
como tal nen sequer polas mulléres 
qu,e a exercen. A sua identificación · 
persoal baséase na sua ocupación, . 
ben sexa de estudante, secretária, de
pendenta, etc.; ficando asi a prostitu
ción como unha actividade de ócio 
que propor:ciona o aceso ao mundo 
de relacións e consumo que o seu ní
vel de vida non lles permite. A súa 
conceición xira arredor do modelo de 
muller moderna e independente que 
aspira a se realizar na família e a profi
sion; sendo o benestar ecoñómico 
elemento fundamental. 

Prostitución: 
d~ marxinación á integración 

A realidade da prostitución ficou máis 
ou menos clara. A heteroxeneidade' é 
o seu calificativo imediato, que se re
flecta nas diferéncias non só de for
mas de exercício concretas, senón ta: 
mén de maneiras . de viver e pensar 
das próprias prostitutas; o que se re
laciona co distinto grau de marxina
ción a que se ven sometidas. 

A coexisténcia destas realidades é 
un feíto explicábel só se ten en conta 
o proceso de transición dunha socie
dade tradicional a unha sociedade de 
consumo· baseada nunha ideoloxia 
que non destrue os fundamentos bási
cos daquela, senón que lles confire 
outro significado. Deste xeito, tanto o 
modelo tradiciooal de muller como a ' 
sexualidade e as relacións persoais e 
sociais son redefinidas, dotando ao 
feito da prostitución dun senso dife
rente, que fai que se desenrole en no
vos contextos e por diferentes razóns. 

A situación de crise que se constata 
no bairro chino ciase paralela ao auxe 
e potenciación doutras formas fóra 
dos seus límites. Este tendería vertixi
nosamente cara a sua desaparición se 
non fose porque ao empeño das ve
llas prostitutas por sobreviver, únese
lle a preséncia de prostitutas x·óvenes 
crecidas neste ambiente, e o arraiga
mento do principal centro de distribu
ción de estupefacentes, que supón a 
preséncia de prostitutas xóvenes he
roinómanas. O bairro chino convérte
se asi na reserva da morbosidade e 
decadéncia da prostitución tradicio
nal, o que porén segue sendo atrai;ite 
para certa, clientela, cada vez máis r.e
ducida, limitada en moitos e.ases a 
simples "miróns". En contraposición, 
a prostitución en clubes, barras ameri
canas, pubs, etc ... , vai cobrando rele
váncia, atopando a sua explicación na 
actual situación da muller. · · 
. É na ampliación habida na sua defi- . 

. nición, pola apar.ición de diversos xei
tos de selo, onde se situa a chav·e de 
interpretación, ao se dar .explícita 
unha nova visión do sexo. Portante, 
non se pode dar o mesmo significadc:i 
á . prostitución na sociedade tradicio
nal que na de consumo. -
. Na primeira a orde social explícase 
e estabelece a partir oa moral católica, 
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onde todo é considerado bon ou mao 
dunha maneira única e fixa, dicotomi
zando a realidade en función diso. En 
relación á muller, a prostituta consti
tue o modelo negativo que transgrede 
de tal maneira a moral, baseada na 
definic!ón da sexualidade co~o a!Qº 
pecaminoso, que a total marx1nac1on 
é a única posibilidade que se lle ofere
ce. Non caberia unha interpretación 
global do .fenómeno da prostitución 
neste tipo de sociedade se non se tive
se en conta a estrutlira de clases, xa 
que non é por casualidade que as 
prostitutas procedan dos estratos so
ciais máis baixos. É cómo a sanción 
que conleva o incumprimento dalgun
ha norma moral estabelecida para a 
muller é causa necesária pero non su
ficiente para o início no seu exercício, 
pois ainda que se aplica a sanción ta
mén a mulleres de clases rriáis altas, 
estas contan con mecanismos abondo 
para encobrir a sua transgresión, evi
tándose ter que chegar a se prostituir. 

Pola sua banda, na sociedade de 
consumo rómpese a visión dicotómi
ca, ampliando o espectro -de reálida
des e significados; que se reflexa nun
ha meirande toleráncia cara, a sexuali
dade, e na pluralidade d,e modelos· de 
muller. lsto repercute na redución da 
sanción á prostitución, que xa non im
plica . necesariamente marxináción, 
_apesar de que siga definíndose como 

- modelo negativo. · 
A ideoloxia do consumo baixo o 

principio de racionalidade cousifica a 
relación sexual, como cousifica as re
lacións persoais de todo tipo. Asi; o 
meio chega na se converter en fin, 
quer dicer, a necesidade de cumpri
mento do mandado.social de "relació
nate sexualmente" ao que subxace o 
de '~consume relacións sexuais", im
ponse á procura de pracer que seria o 
fin último da sexualidade. Substitúese 
desta. maneira .a forma de negación do 
pr:acer que se dá na sociedade· tradi
cional, por outra que supón a sua limj
tación a un desfo~ue através do man
timento de múltiples relacións per
soais restrinxidas ao sexual. esta for
ma de vínculo emárcase · princi,P.al
meente no mundo das relac.ions publi
cas, que tende a se estabelecer como 
preponderante neste. tipo de socieda
de. Esta consideración do sexo como 
algo iontercambiábel, tal que a prosti
tución sofra unha redución na sanción 
social, ainda que non desaparece pes
to que continua sendo mal considera
do que ~o sexo se intercámbie por di
ñeiro. Deste xeito, minimízase o carác
ter transgresor da prostituci.ón, inte
grándoa na actual cultura dominante, 
adoptando para .iso unha forma per
feitamente asimilábel no caso da de 

· "ligue"., e en menor medida profisio
nalizándoa no clube·ou barra america-. . 
na. 

En última instáncia, o senso da 
· prostitudón débese dunha banda, non · 
tanto á estreitez do modelo de muller, 
como ao componente económico pro
veniente do desaxuste entre as expec- 
tivas que lle oferece o sistema e as po
sibilidades reais; e do outro, ao prestí
xio que lle confire principalmente ao 
home o participar dun circo de rela
cións públicas de ócio, irídependente
mente-do marco familiar. 

As protagonistas que integran o 
mundo da prostitución, xa non perten
cen unicamente ás clases máis baixas; 
senón que actualmente proceden .ta
mén de clases médias. Nelas, a razón 
do início xa . non pasa pola sanción 
moral, senón que se plantexa por 
cuestións económicas: nuns casos co- · 
bre a auséncia dun posto de traballo 
que satisfaga as necesidades míni
mas, debido á crise económica que 
afecta especialmente á muller; no.u-

. tras, proporciona o aumento de poder 
adquisitivo para o consumo de droga 
ou de obxectos considerados. de luxo. 
Estas mesmas motivacións ·explican o 
inicio na prostitución de mulleres xó-
venes. · · 

Con todo isto, fica claro que cara 
unha interpretación e un posiciona
mento frente ao fenómeno da prosti
tución, é preciso remitirse, non só ás 
diversas manifestacións que adquire 
en cada momento histórico, senon e 
fundamentalmente aos elementos 
que intérveñen en cada unha delas, e 
á significación que socialmente se lle 
asignai Se como se veu, a explicación 
1do fenómeno ·da .prostitución hai que 
prócurala na definición que a ideolo
xia patriarcal fai da muller, en. base á 
sua· función sexual, a maneira concre
ta· na que se manifesta en cada tipo 
de .~ociedade~ dase directamente rela
cionada coa sua estrutura social. 

· ·A non existéncia de prostitución re
quiriria en última instáncia unha mu
danza radical n,esa definición, só posí
bel se o cámbio afecta ao conxunto da 

- - sociedade, tanto a nível de estrutura 
como de yida cotidiana. • 
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como quen di 

Atila en 
OGrove 
(1936) . 

MANUEL LUEIRO REY 

S e a Historia non po
súi o canto desperto 
dos e$pellos, a xu

gosa humedade das ma
ñáns en yixilia, o sangue 
vivo da ardencía da luz que 
nos foi facendo, ·a Historia 
é hostil á memoria, e, sen 
a loubanza da pureza que 
ten que manternos desper
tos, non soio non cumpre 
co seu fin de creación, se- . 
nón que é unha menxase 
que racha as evocqcións 'e 
torce o rumbo da vida. 

Escribo esta nota a cin
cµenta anos · dos feitos. 
Nun xornal de data catre 
deste mes, din: 

"Fusílamientos en Ponte
vedra. Tambien han · sido 
ejecutados José Pro1 Fi
gueiro, Angel Cadavid Caa
maño ... " 

Dous veciños meus, ti
llos de O Grave. Dous ami-· 
gos (como outros máis que 
irán saindo na lembranza 
que xamáis marre) tamén 
caían vítimas de Atila. 

A verdade esixe pergun
tas e respostas. A verdade 
histórica percisa un trata
mento que. a fixe a perpe
tuidade. A verdade históri
ca ten de fuxir do 'falso 
mundo Inventado que re
xeita as respostas. 

A vida é un canle que 
leva polo tempo os segre.:. 
dos e as realidades de cada 
intre. Ouezáis os segredos 
podian fuxir das ·mans · 
como volvoretas cegas, 
mais as realidades. están 
suxetas a unhas leis natu
rais que ninguén debe fun
dilas no desconcerto. Can
do as realidades se quer 
percurar manter fora da 
memoria para que : non se 
éstr:emezan os sen-timehtos 

·.dos 'Ohomes, a maldade está · 1-'· 
en xogo, e· hai qüe dent:lcia-
la. 

· En cada pobo de Gali.cia, 
Atila asolou a vida no ano 
trinta e seis. Penso que é 
necesario que . en cada 
pobo haxa alguén que re
cupere a verdade histórica' 
dese tempo, denantes que . 
a Historia se "oficialice" . . 
Des13ois de cada testemu-
ño, o investigador; sin va
gar, xa terá material de 
abondo para que a verdade 
non. se trabuque: 

A unha boa ·am.iga miña, 
Isabel Ríos, cando a coñe-
cín en Buenos Aires-' no ano 
·sesenta e oito, díxenlle que 

;. 

o que me e.staba contando 
tiña qué deixalo escrito. 
Hoxe, Isabel Ríos, ten xa, i--... 

nas mans dos homes, un 
fermoso testemuño ao ,que 
fixo Atila por terras de Cur-
tis. · 

Out ro bo amigo meu, 
quer facer un libro teste
muño do que Atila fixo en 
O Grove. Pídeme cousas. 
Eu voulle facilitando todo o 

• que podo . ..... 

Hoxe --cafro de Decem
bro de mil novecentos · oi-· 
tenta e seis- ao · iem~rar, 
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A PRIMACIA DA DIALÉCTICA 
XOSE'MANUEL BEIRAS 

Mais, ¿qué ten logo de tan pe
·culia·r e anovador o BNG? ¿Tan 
insólito' resülta este frente coma 
pra que compra espricar en qué 
consiste?. Non sei. Mais, por se 
acaso, voume demorar un chis
co nalgúns rasgos da sua fas~ 
qu~. . 

Primeiro, o BNG é un frente 
asambleario propiamente tal, é 
dicer, unha orgaización en sí 
mesma asamblearia. Non se 
trata dunha mera ·plataforma 
eleitoral -a diferencia do "ve-

· 110" BN-PG. TamJ?OUCO dunha 
coaligac.ión ou taboa redonda 
de partidos apoiada nunha or
gaización asamblearia de " ma
sas -a diferencia da . fórmula 
CFPG + ANPG. t de. seu unha 
organización política de loita de 
masas, actuación reivindicativa . 
e movilizadora no tcido social, 
e presenci_a aguil~<?ante e revul
sora nas- mst1tuc1ons · da supe
restrutura política do país, arte
llada asambleariamente tánto 
por grandes comarcas coma a 
nivel nacional galego, que_ por 
sí mesma dirixe o proceso 'de li-
beración. · 

Segundo e concomitante
mente ca anterior, os partidos 
e colectivo·s inseridos no frente 
subsúmense no BNG e funden 
os . seus efectivos de afiliación 
na orgaizacióri asamblearia 
como tal. Ou sexa: tódolos indi
víduos integrados no BNG sóno 
direitamente en calidade de afi
liados e militantes. do frente, 

. mesmo aquiles que ao propio 
tempo sóno dos partidos mem
bros. Uns e outros intégranse 
sen distinción nas correspon
dentes asambleas comarcais e . 
son membros da Asamblea Na
cional, másimo . órgao soberán 
do frente, con idénticos derei
tos individuais .dentro da orgai
zación asamblearia. - • 

Terceiro, esa realidade asam
blearia ·refréxase na estrutura . 
orgaizativa do frente. Cada 
asamblea _comarcal elixe un 
Consello. Un membro de cada 
consello éomarcál éo tamén do 
Consello Nacional, órgáo mási
mo de decisión executiva do 
frente. A Asamblea Nacional 
desenvolve cada dous anos un 
labor congr.esual, define ou re
modela as liñas estratéxicas do 
frente; deseña a política táctica 
a seguir e elixe di~eitamente .cá-

. seque a mij:ade dos membros -
do Consello Nacional : Neste ór
gao, os partidos e col·ectivos 
membros do frente designan só 
dous representantes cada ún, o 
qué dá un peso relativo mínimo 

- a esa sua ·representaCión direita 
e imposibilita que calquera di
les nin todos xuntos domfnen 
políticamente ó ·BNG "por ar:ri
ba". 

~Engadamos someramente 
que, epa estruturación territo
nal e orgáni.ca do fren~~' combí
nase unha estruturac1on secto- . 
rial por eidos de traballo e loita 
política nacionalista no tecido 
social galega; que a democra
cia interna está tan garantida 

_ qUe incruso está recoñecido es-
. tatutariamente o direito · á dis
crepancia pública -dereito do 
que, por certo, ninguén se sen
t1u precisado de facer uso deica · 
hoxe, ou sexa que abondou a 
sua esistencia pra operar como 
resorte cautelar; e que todo ese 
enorme. baixel con tan variado 
velame navega soboºr dunha 
definición enxoita e concisa de 
principios .ideolóxico-políticos 
asumidos tia Asamblea consti
tuínte do · 1982 sen gue teña 
comprido alteralos ate hoxen
día: · é o labor ·das Asambleas 
nacionais bianuais o que os de
senvolve e ' son os órgaos exe
cutivos colexiados os que os 
traducen en iniciativas e tomas 
de posición concretas na ·práti
ca política seri que nada renxa. 

¿Emp-eza a estar erara deica 
qué punto é anovadora, criativa 
e peculiar esta fórmula de fren
te? ¿Está erara por qué o BNG 
non tivo deica agora ningún 

esgazamento, abalón traumáti
co, nin· crise profunda, pesia ter 
sido constantemente o alvo da 
xenreira ideolóxica, o ataque 
político, a difamación sectaria e 
os tiroteos .prop.agandísticos a 
mansalva de case absoluta
_mehte tódolos· enxeños ideoló
xicos e -políticos españois, espa
ñolistas, menos españólistas; 
seudonacionalistas, "regantes" 
ou mesetarios de sequeiro ao 
seu redor nun radio de seiscen
tos quilómetros- cando menos? 
Eu, dende logo, síntome feliz e 
orgulloso de comprobar cómo, 
se cadra por primeira vez ha 
historia contemporán, fracasan 
tódolos ataques, adrolas e tra- -
pelas pra fender ou sequer de
sestabilizar este baluarte móvil 
do nacionalismo galego propia 
e ·inequívocamente tal, deste 
frente de liberación social e na
cional do pobo galego que xa 
pasou as probas 'do .lume, atía- . 
vesou o des~rto., e ten afouteza 
e longo folgo abando pra alcan
car p.olas gándaras, chairas lar
gac1as e- cumes montesíos do 
proceso de autodeterminación 
que eiquí está a ter lugar inexo
r~belmente treito após treito. É 
arriscado decilo e pode seme
llar intrusismo ousado, mais 
vouno decir con todo: teño pra 
min que a 1:1nión do pobo gale
go que sonaran os mozos do 
meu tempo, dentro e fóra da 
UPG, hai xa un cuarto de sécu
lo, está a agfe'lar hoxe no BNG. 

¿De qué hos.laiamos logo? _.:.... 
perguntarédesvos. Eu non - é 
que me laie, mais problemas e 
deficiencias hair:ios innegábel-
mente. · 

Dado que eu non teño doble 
militancia, por non estar afilia
do máis que no BNG simples
mente, coido que será máis ine- ·_. 
quívocamente comprendido 
~ue diga isto: un problema po
l1tico interno, cando menos po
tencial, consiste . na. probábel 
perda relativa de identidade 
dos partidos integrados ITO 
frente na medida mesma -pa
radoxicamente-- en que a fór
mula BNG. sp consolide e trunfe 
como tal. · . 

Nefeito, dada a natureza e es
trutura do- BNG, cabe pergun
tarse se canto máis protagonis
mo e eficiencia política teña de 
seu non minguará e esvairá o 
rol e o perfil políticos específi
cos dos· partidos integrados-nil. 
De feito, cando se creou o. BNG, 
cabería imaxinar -e así o pen
saron moitos que ficaron da
quela fóra do frent~ que un 

partido como a UPG se com
prometería no novo Bloque só 
na medida indispensábel pra 
dispór de plataforma de acción 
de masas, pro nin pinga máis. 
Con todo, de feito, non foi así: 
a UPG verqueu toda a sua ener
xía na nova organización fren
tista, entregouse de corpo en
teiró ao labor político propio do 
BNG, e máis respeitou escrupu
losamente -é de boa lei que o 
diga- as regras do xo90 inter
nas da nova organización, que 
porén , impedíanlle "manipula
la". Coido que a UPG asumíu 
de xeito constantemente pro
gresivo o novo plantexamento 
frentista deica tal punto que, na 
prática política do nacionalis
mo, a dtafética interna do BNG 
xenerou un arrequecemento 
constante da capac1dade políti
ca e axilidade táctiéa do con
xunto frente a unha realidade 
entorno que, precisamente nes
te período, facíase cada pouco 
máis inhóspita, trambilicada, 
insidiosa, agresiva e inoculado
ra de xermes desestabilizado
res no corpo e na psique nacio
nal.ista. Non reparárades no 
contraste· antre esa realidade 
fáctica e o fenómeno "solpren
dente" de que, nestes catro 
anos, o BNG foi precisamente a 
única orgaización con 'presencia 
política relevante en Galiza que 
non sufreu ningunha crise de
nominábel propiamente como 
tal?: Lembrade o penoso espei
táculo do congreso "de Guren
se" do · PSOE no que, entre cá
seque media ducia de faccións 
ensarilladas en liortas seño
riais, non conql.ieriron arreca~ 
dar por xunto·máis ca un quinto 
de votos dos delegados pra 
unha executiva "de armisticio". 
Rememorade os azares da xes
tación, nacemento e veloz de
sintegración de Coalición Gale
ga. Observade os arreguizos e 
espernexos agónicos de Coali
cion Popular e AP. En troques, 

.nin siquera cando, dende moi 
diversas bases de ºP.eracións, . 
se fixo fogo de artillería pra 
bombardear o BNG cos obuses 
da crise ·inoculada na INTG, nin 
siquera entón se lañaron as es
truturas do hoso frente. Nin 
tampouco cándo houbo que so
metér a decisón asamblearia de 
urxencia a modi.ficación táctica 
verbo da no~a ·presencia no 
"parlamento de cartón" -na 

. que, · por certo, agóra v.ai resul
tar que nos adiantamos un ano 
a HB, ¡pra que logo digan que 
andamos a seguir os seus pa-

sos! 
¿Cómo se esprica tuda iso se· 

non é por unha afortunada pri
macía da dialéctica interna do 
BNG sobar dos aliñamentos de 
partida específicos dos seus di
versos subconxuntos, polos su
ces[vos e reiterados logros de 
sínteses sobar dos vectores de 
tensións centrífugos na orixe? 

Ora, certamente eses trunfos 
do BNG na sua autoconforma
ción e definición, esas manifes
tacións i'nternas do seu propio 
ésito como fórmula de frente, 
suscitan probábelmente o pro
blema do rol e a definición es
pecífica e anovada dos entes 
que dentro dil esisten como 
partidos. Eu n.on creo que o 
problema sexa dilemático nin 
que se plantexe obxectivamen
te en termos ar:ititéticos, é dicer, 
que o desenrolo e eclosión do 
BNG como tal e no seu cdmeti
do político desdote de razón de 
ser e contido específico aos 
partidos que nil esteñan inte
grados. Coido incluso que unha 
análise rigurosa da custión con
duciría a poñer de manifesto 
que, no fondo, trátase dun falso 
problema. Mais, obviamente, 
non me corresponde facer esa -
análise nin cavilar de voz alta 
encol desa problemática. Só 
afirmar que, por ese vieira, non 
abesullo perigo algún prao fu
turo do BNG como frente veicu
lizador dunha estratexia de libe
ración social e nacional do 
pobo galega -que é prao que 
naceu e polo que eu, cando me
nos, loito nil. 

Outra cousa son os proble
mas de eficiencia funcional in
terna que se fan perceitíbeis e, 
ás veces, mesmo seriamente 
evidentes na nosa organiza
ción. Ou as deficiencias -até 
carencias se cadra- no desen
rolo de determinadas liñas pro
gramáticas só xerminalmente 
formuladas deica agora na nosa 

· documentación básica. Enuncio 
estas duas custións a se__guida 
das matinacións que veno de 
facer eneal da estrutura ideoló
xico-política interna do BNG 
porqüe non deixan de ter rela
ción con ela. 

Nefeito, tocantes ao plano da 
eficiencia funcional da estrutura 
orgaizativa do frente, compre 
termos ben presente que a ten
sa situación interna e episodios 
dramáticos polos que acababa 
de pasar o nacionalismo cando 
se crea o BNG, determinaron 
que na Asamblea constituínte 
se puxese un esquisito coidado 
en artellar un modelo orgaizati
vo no que non se puidesen re
producir mecanismos que to
dos considerabamos causantes 
ou propiciadores de conflitos 
que ninguén quería ver rexurdir 
nunca máis. lso determinou da
quela unha teimosa preocupa
ción, non . só por garantir ao 
másimo a democracia interna, 
senón até por eliminar calquer 
caste de órgaos unipersoa1s e 
resortes funcionais que puide
rari dar pé, na -prática, a unha 
reaparición dun aparello .veicu
lador de calquer forma de po
der e control unilateral sobar 
do frente. 

Non ten dúbida que ese es
tremado democratismo foi 
unha das chaves do és'ito no 
mantenemento dun equilibrio 
interno que,. prá fase inicial da 
nasa vida colectiva, poderíase 
aseverar que era dfÍlicado. Mais 
tampouco ten dúbida que iso 

, impedíu que a eficiencia funcio
nal interna acadase · os niveis 
obxetivamente necesarios ·e re
queridos palas duras condi
cións da loita política qae com
pría levar adiante simultánea
mente en moi diversos sectores 
dun frente tan polimorfo coma 
o encarnado polo BNG. 
· Verbo da se9unda . arde de 
custións enunciada, tampouco 
ofrece dúbida que o .degrau de . 
activismo esixido palas circuns- · 
tancias políticas estemas -
constantes angueiras de axitq-

(pasa á páxina 23) 
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PicachO, un conto sistémático o fútbol galego des~ois da 1 a vólta 
e_ 

Había unha vei un coléxio; que 
non era un, senón moitos, que 
non tiñan pistas deportivas nen 
ximnásio nen nada. Os nenos, 
desde os cinco anos aos de 14 
non podian/poden facer depor-. 
te. As clases están asentadas 
en colunas, e ali, algunhas ve
ces, debaixo do edifício, estilo 
andaluz, pegaban algunhas ca
rreiras, máis ben patosas, sen 
estilo e sen folgos. Tampouco 
tiñan material deportivo, nen 
sequera un balón aoque darlle 
patadas. E as nenas; as nenas 
ainda menos, pero delas nin
guén se acordaba, parecía nor
mal que permanecesen senta
dás na clase ou arrimadas ás 
col unas. · 

Houbo intentos de solución e 
decidiuse que se trasladasen 
os alunas a instalacións depor
tivas. Os país pagarían o trans
porte. Ulo a educación gratuí
ta? A case ninguén lle parecia 
preocupar. Para as autoridades 
a educación física é, senón un 
luxo, próprio de col_éxios priva
dos, de elite, si unha cousa su
pérflua destinada a que os ra
paces se entreteñan. Os rapa
ces perdían a meirande parte 
do tempo no camiño, sube e 
baixa do autobus. E, ao chegar 
ao polideportivo ... case nada. 
Non había material, o concello 
non lle deixaba o seu, podian 
gastalo. Tampouco había mo
nitores deportivos adecuados 
polo que, sen material e sen 
profesore especializados os 
mestres pouco podían facer. 

Os país, pouco a pouco, fo
ron tomando conciéncia da si
tuación, alguns ainda que só 
fose porque os maiores, ao pa
sar ao instituto suspendían a 
ximnásia. Reclamaron monito
res deportivos: ao concello, á 
Xunta. Nada de nada. Uns din 
que non teñen competéncias, 
outros que eles non saben 
nada. 

Chegou un día que os alunos 
e os país foron ao Concello. Re
clamar reclamaron, pero o úni
co que conseguiron foi armar 
un gran escándalo. O Alcalde 
berrou unha e outra vez (e até 
botou carallas e chamou men
tirosos} que os nenos estaban 
manipulados; que era unha 

campaña (seguramente que 
non se acorda do contamos 
contigo n·en . da fai deporte), e 
decidiu non facer nada. 

Amparouse en que non era 
competéncia municipal, que el 
non tiña culpa de que non hou
bese . monitores, nen campos 
nen ximnásios. Esqueceu do 
convénio entre axuntamento e 
Xunta, esqueceu ·de todo, me
nos de intentar lavarse · a cara. 
Levou aos rapaces ao ci reo, 
para distraelos, regaloulles aos 
profesores flores, para compra-
los... . · 

A Xunta, ai a Xunta!, descúl
pase, afirma que non ten culpa. 
"O coléxio estaba feito, non o 
fixemos nÓs", afirman todos 

1
' A Nosa Terra" 
nos hipódromos 
Esta poldriña da fotografia 
chámase "A NOSA TERRA". 
Asi foi bautizada hai uns 
dias por Manuel Pereira, 
propie1ário da "Eguada Pe
reira, con asisténcia do Di
rector deste periódico, o pre
parador Migu~I Alonso, em
pregados da eguada e ami
gos do semanário. 

"A NOSA TERRA", fémia 
castaña, nada o 31-3-86, filla 
de Manjam e Dram (Epicur}, 
foi escollida para levar este 
nome entre máis de média 
dúcia de poldriñas da Egua
da Pereira. Esta explotación, 
situada en Chantada, é a pri
meira da Galiza, e unha das 
mellares do estado, contan
do con vários exemplares 
correndo nos hipódromos 
non só da Península, senón 
tamén da ltália e Fráncia. Es
peremos que dentro de dous 
anos "A NOSA TERRA" 
poda deixar o seu nome tan 
alto como os mellares caba
l os que pasaron polo~ hipó
dromos do estado (alguns 
dos cales, por certo levan 
nomes de coñecidos xor
nais, por exemplo "El Alca
zar" ou "El País"}. 

cheos de .razón, sen razón. 
Tampouco teñen competéncias 
no dos monitores? Claro que 
non, porque na. presente lei 
non se contempla que os ne
nas teñan educación física. · 

Os descartes, tanto da Xunta 
como do Axuntáme.nto son sin
tomáticos da mentalidade duns 
dirixentes, da sua absoluta ca
zurraria, e do terceiromundis
mo na nasa educacíón que, 
nen remotamente, se acerca ao 
ideal · de multifacética ·e ihte
gral. 

(O conto retírese ao Picacho, 
coléxio de Vigo, pero por toda · 
Galiza hai dúcias en igual esta
do). , • 

PUCHEIRO 

Celta e DeJ)Qrtivo 
a un só ponto 
da -cabeza · 
Es_te ano o chamado cam~ 
peón de in\lerno ten ainda 
menos importáncia simbóli~ 
ca que_ os anteriores, pois 
ás duas voltas regulamentá
rias en tempadas anteriores 
hai que unirlles agora os 
"play-off"; pero asi e . todo 
non ven nada mal dar unha 
olla.da ao que foi este pri
m~iro treito para os equi
pos de fútbol da nosa na
ción. 

Na segunda división Celta 
e Deportivo encóntranse a 
un ~ó punto do agora líder . 
Logroñés, empatados am
bos co Valencia. Sen dúbida 
unha boa clasificación para 
seguir aspirando a un as
censo, que, ainda asi, .se 
presenta difícil pois as for
zas nesta categoria parecen 

Xosé Luis, do Deportivq 
moi equilibradas. Ao final, 

" certamente, quen decidirán 
son os mesotes de reser
vas. O número de partidos 
e o ter qye xogar · entre s.e
mana f~i que moitos xoga
dores queden lesionados e 
outros non se podan recu
perar a tempo para os no
vas compromisos. 

O Celta, cun Baltazar en 
racha goleira, ao que xa llo 
pretenden birlar, e un De
portivo con· Xosé Luis en fi
gura e un Vicerite que esté 
ano ve portaría, están mos
trando un alto nível pésie ás 
lesións. 

Na Segunda B, · Ponteve-
. dra, Lugo e Ourense, situa
dos na táboa por esta orde, 
con 19 pontos e tres positi
vos o primeiro e 15 e un ne
gativo os outros dous están 
acreditando máis ou menos 
o potencial real. Ben é ver
dade que as cousas lles po
den andar mellor pois están 
a perder pontos na casa 
dunha maneira un pouco 
infantil pola falta da expe
riéncia. Hai que ter en conta 
que nesta categoría hai 
equipos como o Tenerife, 
Burgos, Granada, Salaman
ca ou _Córdoba que cantan 
eón xente moi experimenta
d¡:¡ e q1.:1e non h'ai moito xo
gaban e1J pr-imeira. 
· Arousa e Arenteiro mar

chan de primeiros. na clasifi..: 
cación da Terceira División, 
primeira netamente galega. 
Endesa .e Compostela están 
xa a catro e cinco pontos 
respectivamente dos líde
res, cun Coruxo que ocupa 
o último lugar con só 5 pon
tos. 

Na Preferente Norte é o 
Lemos ·quen manda ·na cla
sificación, seguido do· Pue
bla e do Brigantium, cun 
Atalaya que non levaba . 
nengun _ponto e que agora 
decidiu retirarse da c_ompe-
tición. · 

No Grupo $ul Cambados 
e Tide comparten o primei
ro · posto con 26 pontos 
cada un. O Catoira sitúase á 
rabadeira con só 8 pontos 
conseguidos nos 16 parti
dos. 
· Constatar por último que 
nestas· categorías galegas 
de ano a ano cámbia as 
equipas favoritas pala reno
vación das pl·antillas. . .• 

PUCHEIRO 

. Etimolóxico, ilustrado, normativizado, con variantes e gramática de fáéil uso. 
Completo. · . 

Ter á man o Diccionario Xerais da Lingua é unha necesidade. · 
Os máis dos galegas falámo-lo naso idioma sen podérmolo escribir correctamente. 

O Diccionario Xerais da Lingua vén a resolver este problema . 

. &>. edicións xerais de galicia 
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O filme brasileiro "Doña flor y 
sus dos maridos", non se titula 
orixinalmente "Dona Flor e . 
seus dois maridos" senón 
"Dona Flor and her two hus:-· 
bands", xa que · no Brasil, para 
os 'distribuidores españois, sei
ca se falou inglés de toda a 
vida, e ademais o director é un 
tal Jorge Amado, que ñon de
ben ter nen idea de quen é; . 
aind~ que na carátula, un pou- · 
co máis ·abaixo consta clara
mente "dirixida por Bruno Ba
rreto.'~ 

(0 detalJe pe.rténce . á r:evista 
"Fotogramas"). 

"O 11 de Decembro púxose en 
circulación un selo de 32 pese
tas para comemorar o centená
rio do nasci'mento de Alfonso 
Castelao, profesor, · médico e 
estadístico, coñ~cido polos 
seus debuxos humorísticos" 
(El País 14-12-86). 
· Xa saben! A principal obra -

de Castelao, o "Sempre en Ga
liza" tala de estadística, medici
na e ten moitos chistes. Polo 
que se ve o_ Ano Castelao, a pi
que de rematar, serviu par.a 
ben pouco. 

nado pero. no tan buen amante 
oomo el ante~or. J..ps problem~ 
comienzan cuando, una noche; 
aparece en el lecho ·matrimonial 
el primer marido dispuesto a co
brarse el débito cony\.igal de f0r
ma avasall~te. ta cinta alcanzó 
tal éxito qué la propia Sonia Bra
ga interpretó un · remake · de la 
misma al lado de Marcelo Mas
·troianni. 

l)OMiNGO /'19 

•FILATELIA 
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El 11 de diciembre se puso 
en circulación un sello de 32 

_ pesetas . para conmemorar el 
centenario del nacimiento de 
Alfonso Cas.telao, profesor, 
médico y estadístico, conoci
do por sus dibujos humorísti
cos. La tirada es de 3,5 millo
nes de efectos en calcografia a 
un color y offset a cuatro. El 
sello de la Navidad de Ando
-rra reproduce la campana de· 
la capilla románica de Les 
Bons,. y concluye la programa-
ción del ·año 1.986. · 

HUNGRIA 
A G A -R. D A L L E 

A ponte . das ca~eas (Budapest) 

OFICINA NACIONAL 
DO TURISMO HÜNGARO 
E~tamos á ·sua disposición en 
JUAN ALVARE:Z MENDIZABAL, 1-3º, 6. 
Teléfono 241 25 44. Telex 48070 IBUZ 
28006 - Madrid (esquina ·Plaza de España). 

'· 

Hungría, é un destino qÚe paga a 
pena coñecer en calquer época do 

· ano, na primavera, no verán, no 
outono e no inverno. 

Un país pequeno con moitas 
ofertas, senda moi significativa a 
sua hospitalidade. os seus magní
ficos précios, a sua natureza. pqi:
saxes. cidades históricas. sen es
quencer a beleza da· sua capital 
Budapest, . O· folclore e a música, 
a sua gastronomia. os seus viñas. 
etc... · 

Pero ... 
Despe Novembro a Maio ofere

cémoslles· os extraordinários pré
cios dos nasos tour pperators es
pañois e p'ortugueses. Viaxe a Bu
dapest nun fin de semana. e po
derá disfrutar das nasas ofertas 
especiais para a Viaxe de noivos, 
.Nadal ou Fin de ano. · ou para- o 
famoso Festival da Primavera. e 
tamén para Semana Santa. 

A VIAXE SERA INESOUENCl
BEL. · 

Pida na sua Axéncia de Viaxes 
os programas que· os tour opera
tors esp~cialjstas na Hungría,· pre
pararon para vostede. 

cantos non enchen 
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Facundo Fungueiro, 
alcalde cUestionado 

X.X. PIÑEIRO COCHÓN 

Non .era de estrañar 
·que Facundo Fun

. gueiro prendese un 
pitillo co rabo do outro 
mentres agardaba a que to
dos os membros do· grupo 
de goberno se acomodasen 
na sala de xuntas. Os últi
mos tanteos amasaban que 
se atopaba na sua cota 
mais baixa de popularida
de. Non era que se dedicase 
a pa.gar: inquéritos, mais 
ventaba que a xente arredor 
de si xa non o miraba como 
antes. Notábao no saudo 
que lle facia o municipal 
que lle tiña conta do coche, 
ou nos sorrisos que ia des
cobrindo cando lle cadraba 
algunha inauguración ou 
clausura. A tales alturas do 
Nada! ainda non recebera 

· máis alá de dúcia e média 
de felicitacións; cando por 
estas datas xa eran máis 
dun cento as que tiñan che
gado noutros tempos, sen 
contar outras regalias que 
nunca faltaban nestas fes
tas. E xa o remate foi o que 
pasou ultimameñte co per
miso de obra concedido en 
contra da ordenanza muni
cipal ao edificio · "Os Sal
gueiros", coñecido xa en 
toda a província como ó 
caso "Salgueiros-Gate". Foi 
como a pingota que enche 
o vaso e ameaza con botalo 
fora da presidéncia .do con
cello. Era urxente un cám
bio de imaxe e para iso es
taban ali todos os seus ho
mes e mul.leres de confian
za. 

-:-Podíamos pór .unha 
emisora local de televisión, 
como fan noutr~s partes -
dixo- o concellal de Cultura 
que era o amo do máis im
portante video-clube. 

.-Ca, iso ponse nunha 
chea de cartos por demais 
-atallou o concellal de eco-
.nomia e facenda. ' 

-Máis nos . custa ter de' 
- boas botándolles de xantar 
a duas dúcias de cronistas 
municipais -precisou o 
concellal de Abastos amea
zando coas cifras. . · 

-Podía.mas repartir ma-

zapán para todos nestas 
festas con cargo ao presu
posto de reparacións -su
xeriu o concellal de Sanida
de, que tiña duas pastele
rias e era coñecido no povo 
como "o rei do marrón gla
cé". 

-Ou regalar entradas 
para o circo --engadiu o 
concellal de Parques e Xar
dins. 

-lso está moi visto -
dixo a concellala de Ecolo
xia Deportiva -o que pro
cede é unha medida de for
te impacto netamente po
pular, velaqui un plan com
pleto para facer toda a vila 
absolutamente peatonal, 
seremos o mesmiño que a 
capital da Albánia en pouco 
tempo. 

-Non, cando as cousas 
se toreen o que compre é 
poñerr terra de por meio -
dixo o concellal de Obras 
de Servícios-. Eu propoño 
unha viaxe de irmandade e 
fraternidade a unha vila de 
lonxe e que sexan invitados 
todos os membros da opo
sición na corporación muni
cipal. Que tal poderia que
dar, por exemplo, Tucu
mán ... 

-Eu digo Lanzarote -
dixo un. 

-Eu Alxeciras -dixo ou
tro. 

-Eu Estambul -berrou o 
que ia despois. 

-Chega , xa! -voceou o 
concellal de Asuntos da Pu
bertade e a Adolescéncia, 
que era o máis noviño do 
grupo-. Aquí o que de ver
dade procede é unha medi
da radical que faga voltar a 
ilusión colectiva. Hai que 
comezar de novo, compre 
refunda-la vila. Asi como 
soa. Non está AP a' refundar 
un partido que case non 
existe? Non vai Raúl Alfon
sín fundar unha capital dis
tinta mais ao Sul? Non te
ñen outra vila noviña os vi
ciños de Riaño despois de 
vir a presa? Pois isto noso 
tamén hai qu.e reflmdalo, 
principiar outra cidade, ilu
sionar á xente cunha nova 
fronteira que nos devolva o 
prestíxio, a popularidade e 
os v.otos que de seguro 
irnos perder. Seño'res, pro
poño a total refundación. 

Houbo ése siléncio no 
que sempre se di que ~e po
dia cortar o fume . . Por fin, 
Facundo · Fungueiro falm..i 
sen sacar o pitillo gos bei
zos: 

-E 'lago, onde poderia . 
cadrar esa v.iaxe do, irmé;lna
mento? • 



A NOSA TERRA. G-... o 
y~T~l! . 

Apresentouse a edición eSpeCial 
'.'Eduardo Ponda.I. Home libre, 
libre terra '' 
Cun recital de poesia de Novo~eyra e Avilés de Taramancos 

O pasado 13 de Decembro no 
Auditório da Cabca de Aforras 
de Vigo tivo lugar a apresen
tación da edición especial de 
A NOSA TERRA "Eduardo 
Pondal. Home libre, libre te
rra", que recentemente saiu 
do prelo. 

No acto, ao que acudiron 
máis de 150 persoas, intervi
ron Mª Xosé Queizán, Manuel 
Forcadela e Xosé Mª Dobarro, 
ambos os tres colaboradores 
da edición especial, apresen
tados por Cesáreo Sánchez, 
un dos coordenadorés do mo
nográfico. 

Xosé Mª Dobarro, que reali
za conxuntamente con Ma
nuel Ferreiro un achegamen
to biográfico a Eduardo Pon
dal, reflexionou sobre o por 
que de Pondal agora, resur
xindo, como se estivese de 
moda. "No seu momento era 
un poeta menos considerado 
ou ao que non se lle dedicou 
tanto espácio, como a outros 
seus coetáneos, quizá pola di
ficuldade da sua obra. O certo 
é que el foi unha rareza no 
seu tempo, e apesar do gran
de interés que desperta nas 
novas xeracións ainda segue 
sen publicarse parte da sua 
obra e mesmo é precisa unha 
edición critica". Eduardo Pon
dal dedicou toda a sua vida a 
escreber, e Dobarro lembrou
no ainda que engadiu que 
"non se debía mitificar esa 
cuestión". 

Cesáreo Sárachez, M1 Xosé Oueizán, Xosé M1 Dobárro e Manuel Forcadela 

Xustamente a partir deste 
tema comezou a sua interven
ción Manuel Forcadela, que 
tamén nestes dias apresenta 
na Universidade de Compos
tela a sua tese sobre Pondal. 

A. Cónde, 

Forcadela fixo fincapé nun 
Pondal "en comunicación te
lúrica co cosmos e o univer
so ". Lembrou artigas de dif e
rentes intelectuais . no seu 
momento, Murguía,, Pardo Ba
zán, o próprio Ramón Cabani
llas, e o precedente de home
naxe que supuxo o nº 134 da 
revista "Nós", significando 
unha predilección especial da -
xeración N ós pola obra de 
Pondal, un critério que des
pois vai modificando Vicente 
Risco en canto á sua exclusi
vidade. 

Mª Xosé Queizán fechou as 
intervencións facendo, des
pois dun prelúdio valorativo 
da obra de Pondal -xeradora 
dun mito positivo, nun país 
colonizado cheo de comple
xos de inferioridad~. a aná
lise da sua obra desde a ópti
ca de estar criada "nunha so-

"Prémio Nacional de Literatura" 
As miñas próximas novelas sairán a un tempo en 
galega e castellano" 

Alfredo Conde, coa sua novela "Xa vai o griffon no vento", 
Prémio Blanco Amor na edición do 1984, recebeu o "Prémio 
Nacional de Literatura" que concede o Ministério de Cultu
ra español. O prémio é a pri.meira vez que se otorga a un 
autor por unha obra escria en galego, estando tamén incluí
das nas obras seleccionadas "Amoia, Arnoia" de Méndez 
Ferrín e "Cantos Caucanos" de Avilés de Taramancos. 

O escritor alaricano fixo estas declaracións para A NOSA 
TERRA. 
--Cales foron os aspectos 
que segundo voatede lnOui
ron na concesión do pré
mto? 

-Haberla que perguntarlle 
ao xurado. Do que din que 
dbco o xurado seica valoraron 
moi positivamente a recons
trución histórica do século 
XVI. Particularmente tamén 
estou contento desta docu
mentación que procurei facer 
a fondo. A figura do inquisi
dor é unha das máis queridas 
por min, ainda que tamén hai 
outras que poden ter igual re
leváncia. 
-A lmportáncia deste 

prémto correspóndase co 
estado actual da narrativa 
galega? 

-Creo que si. Teño dita xa 
repetidas veces que este pré
mio leveino eu porque tiña un 
libro editado no momento úl
tUiio. Pero podia sucederlle a 
calquer outro escritpr galega. 
Este prémio hai que entende
lo como a expresión dun mo
mento cultural importante, 
non como unha. causa per
soal. 

-.Que cllferéncia hai en
tre vostede e outros escrito
res - nados. na Gallza pero 
qµe escreben en español, 
ademais do idioma, claro 
está? · 

-Eu son un escritor galego 
en língua galega, pero eles 
non debcan tamén de ser es
critores galegas. Por exemplo 
Torrente Ballester. Ninguén 
ten escrito máis sobre Galiza 
que Torrente nen recriado 
tanto, indirectamente, a nasa 
história. 

-Val traducir o seu libro 
ao español. Non pode ir isto 
en detrimento da venda do 
orlxinal? ere que serla bon 
porlle algunha barreira 
'para que a edición en gale
go fose máis. barata? 

E inevitábel que se venda 
máis a edición en español. A 
realidade é asi. Non me gasta 
esta realidade, pero non se 
soluciona nada con negala. 

Por outra banda a publica
ción de libros en castellano 
non interfire coa venda do li
bro en galega, senón que á 
poténcia; hai unha potencia
ción mútua. 

Antes non queria publicar 
en Madrid até que pasase un 
ano da saída da edición gale
ga; pero agora xa perdin o 
medo: dos próximos libro!?, 
que saque as duas edicións 
van sair a un tempo·, ainda 
que o meu desexo persoal é 
que se vendesen máis en ga.: 
lego. A.E. 

ciedade patriarcal e falocé,n
trica", explicando a análise 
que fai na sua ponéhcia titu
lada "E. Pondal, de florido 
poeta da raza a desflorador 
racista". 

Nun posterior colóquio fuco
se referéncia á .transcendén
cia do carácter patriótico da 
obra pondaliana "contribuiu, 
coa sua atitude e a sua obra, 
á dignificación do galega, e 

_ espallou unha atitude ínte
gra". "Simboliza canto de 
utópico teña o nacíonalismo 
galf?go". . 

A continuación Avilés dé 
Taramancos e Uzj.o Novo~ey
ra, deron un recital de poesia 
con obra própria dedicada a 
Panda!, e da parte de Novo
neyra tamén dos próprios ver
_sos d? bardo de Bergantiños. 

X.C. 

Seglindo denúncian 
os arquiveiros 

Estanse 
a perder moitos 
fondos 
documentais 
dos concellos 
Irremisibelrnente estanse 
a perder numerosos fon
dos documentais, segundo 
se constatou nun curso de 
"Arquivos Municipais" 
que se acaba de celebrar 
no Arquivo do Reino da 
Galiza. 

Nas resolucións finais 
deste .curso estúnáse que 
"todos os axuntamentos 
de primeira categoría e, en 
calquer c:aso, en todos 
aqueles que teñan un ar
quivo de especial valor, .se 
doten dunha praza de téc
nico superior de arquivos", 
afirmando que a dotación 
de prazas é absolutamente 
urxente e "seria empezar a 
cumprir a lei neste senti
do". Por outra banda a co
misión de arquiveiros mu
nicipais comprométese a 
asesorar aos axunta.Inen
tos, realizando xa o centro 
de ANABAD dá Galiza mo
delos concretos de tipos 
de oposicións que van con
vocarse, constituíndose ta
mén no seo desta asocia
ción unha comisión que 
terá por obxecto obter 
toda a información sobre o 
estado destas institucións 
na Galiza. o 

A.E. 

Eusébio LOuren~o-, 
a marte ·dun-poeta novo 
Eusébio Lourenzo morreu na Coruña o 14 de Decerri.bro. 
Con ·24 anos, vítima dun cancro linfático, Eusébio Lourenzo 
sabia da proximidade desa marte e fara finalista neste 
último Prémio Esquio cun libro qi.i.e xa el titulaba "A morte 
presentida". A notícia chegounos ao cerre desta edición dé 
ANT e aproveitamos para recoller unha breve entrevista. 
con Eusébio Lourenzo que publicou Luciano Rodríguez na 
sua antoloxia "Desde a palabra,_ doce voces". 

Que autores foron ---son
básicos na tua formación U
terária?. 

E claro que moitas das 
grandes obras, asi como os 
grandes artífices delas, pasa-

. ron desapercebidos para os 
seus contemporáneos. Con- . 
veñamos en que isto é unha 
débeda, un ttjbuto que co
rresponde a todos aqueles 
que, esquecendo a John Wil
kins, non se souberon subs
traer ao (seu) tempo, non pu
deron refutar o seu mistério .. 

Homero ou Virxílio, Dante, 
o febril labirinto de Spinoza, 
Poe ou Rimbaud, a escorzada 
irnaxe de Sá-Carneiro .va
gueando a .cidade deserta. 

Non se trata dun invent·ário 
calquer nen dunha propor
ción aproximativa. Non sabe
rla, por outro lado, asegurar a 
esencialidade de un só escri
tor nos meus libros. Talvez un 
verso que naunca lerei dé W. 
Stevens, unha liña perdida de 
Conrad ou Kipling teñan in
fluído máis en min que todas 
a.s. ol::¡ras recuperadas daque- · 
les autores. 

É por isto que me resulta 
difícil ex¡)resarme con rotun
didade sobre a xénese da 
miña formación e a dos meus 
libros. Maís sen dúbida sen 
esa "história universal" das 
metáforas, sen os intérpretes 
desa "metáfora universal" 
que é o poema, todo deviria 
noutra causa. Eu mesmo seria 
outra causa e todo canto vexo 
(non o que veu Pessoa), todo 
tamén seria outra causa. E, . · 
como poi aqueles, os seus 
rostas e versos · tamén por 
min deberon pasar desaper
cebidos. 

Existe unha nova xera
ción poética? Que rasgos 
eres que vos caracterizan . 
frente á xeración anterior? 

A palabra xeración, ou cal
quer outra que pretenda de
signar semellante conceito, é 
unha das eivas niáis impar- . 
tantes -penso que por fortu
na- que rexista a literatura 
galega desde hai tempo. Mais 
ninguén negará que entre · 

/ Amado Carballo e Xúlio Si
güenza hai máis proximidade 
que entre o .primeiro e Pon
dal, paño por caso. 

A miudo o método critico e 

Entregados·· 
os prérnios 

"BJanco Amor~' e 
"Barco de Vapor" 

Loi.S Diéguez e 
Alberto Avendaño 
foron os gañadores 

A semana pasada tivo lugar a 
entrega de dous dos prémios . 
máis importantes .da nasa li
teratura. Como xa. informára- . 
mos en números anteriores 
Lois Diéguez con ·"A canción 
do. vagamundo" obtivo este 
ano o Blanco Amor que orga
nizou o concello _de Ribadeo, 
onde tiveron lugar os actos · 
de entrega do ·galardón. No 
mesmo acto tivo lugar o sor
teo do concello organizador 
do prémio deste ano, recain
do na vila de Marin. 

En Lugo, uns dias antes, 
foille entregado o prémio de 
literatura infantil "Barco de 
Vapor" ao escritor ·vigués Al
berto Avendañq. o 

o aparato de que se serve, á 
busca dun patrón · comun, 
convértese nun pretexto alea
tório para que uns homes se 
expliquen a si mesmos os 
seus próprios erras. 

Hai, polo tanto, un proble
ma terminoló:Xico que escon
de un presumíbel parentesco 
literário ·entre todos nós. E 
creo que eh moitos cas·os esa 
relación existe, mais afinal 
chegamos á situación ante
rior; ·eu non saberla explicita
la, mostrala con esa absoluta 
firmeza do home que -mostra 
unha fruta ou as mans vacias. 

.Creo que se houbese que 
talar dalgun trazo xel)érico 
comun a todos ·os poetas que 
aparecemos na Antoloxia, 
non dubidaria en afiimanne 
na paradoxa en cjue se inco
rre. Tal característica seria o 
forte individualismo,· a singu
laridade evidente de que par
ticipa a obra de cada un e que 
non se repite babeo esquema 
semellante nen babeo varian
te algunha da obra de outro. 

En xeral, tendo a pensar 
pouco nestas causas. Si sei 
que o que podemos ler en cal
quer páxin"a desta Antoloxía 
será substancial.mente dife
rente (non entro en xuícios de 
valor) do anteriormente escri- · 
to. Talvez con .esta Antoloxia 
-espero qü.e sexa así- se fe
che un camiño, unha manifes
ta cruzada de todos· nós con
tra algo que eu non souben 
mói ben o que era pero que 
cegarnente en moitos casos 

~admiro. Desexo que o que nos 
aproxime surxa no futuro, 
non agora, porque penso que 
será daquela cando podamos 
xulgar o que circunstancial
mente nos vencellou. 

Nada nos une. Nada nos se
para. 

É .este un tempo de penum
bras, de arredores, ~e atinxir 
as manres, "os perfis ténues" 
das cousªs. Non ·é tempo, 
portante, de ir dereito ao cel
me, á eséncia. Poesia de án
gulos, dé recantos que obsti.: 
nadamente habitamos. 

Quera para min esa "lua de 
províncias", a periféria, o for
tuíto. ·E .. quera esa sensación 
que produce ás veces non sa

. berse de nengun sitio e amar 
certos lugares· que debcei. o 

Nova directiva 
dunha 
Federación de 
AA.CC. 
·máif? ampla 
Cun ambicioso . 

. programa 
de accióI). 

· O pasado fin de semana cele
brou . unha reunión· a Federa
ción de Asociacións Culturais 

· Galegas, con asisténcia de 31 
agrupacións e a adesión for
mal doutras 19, o que amplia 
considerabelmente a base de 
apoio a esta F~deración des
pois das xuntanzas qe Xanei
ro do 1985 e o deba:te provo
cado polo. Encentro de Ani
mación Sócio-Cultural de No
vembro-do 1984. 

Na reunión elaborouse un 
escrito-manifesto que consi
dera o traballo asociativo di
rectamente mediatiz~do pala 
realidade do país e que abri
ga a un compromiso, non 

(pasa á páxina 23) 
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Traducido por Darío · Xohái1 Cabana 

Francesco Petrarca en galego 

Posto que a vida é breve 
e o enxeño se espaventa da alta lida, 
nin nel nin nela moito me confío: 

. mais .espero que oída .. 
5 sexa de quen eu queró e onde debe 

a miña dor, que inda calando chío. 
Olios u. Amor fai niño, pra vós guío 
o meu estik> débil, e anqueé lento 
de seu nome xorne, o gran gozo mo agui.lloa: 

l O e o que de vós razoa 
obtén do tema un nobre sentimento 
que erguéndo en ás de amor 
xébrqo d~ todo baixo pensamento; 
nelas alzado quera agora expor 

15 o que gardei gran tempo no meu cór. 

Non porque ªnde esquecido · 
de canto vos inxuria o louvor meu; -
mais contrariar non podo o anhelo ousado 
que está en min desde que eu 

20 vin o que ñon dé a mente concebido 
nin eu nin outro pode dar contado. 
Principio ·do meu doce cruel estado, 
ben sei que máis ninguén ca vós me entende; . 
cando eu son neve ós raios ardorosos, 0 

25 ós xentís desdéns vosos · 
qliizais a rniña indignidade ofende. 
¡Oufi , se este meu reparo 
non temperase o fogo que me acende, 
feliz reber! que me é morrer máis caro 

Se. vos fose tan clara· 
a divina indicible ferinosura 
pala que e4 canto, como a ·quen a mira, 
ledicia con · mesura 

65 non vira o cót: quizabes se separa 
por esó d_a virtu9e que vos xira. 
Feliz a ialma que por \'.ÓS suspiia ,' 
lumes do ceo polos que agradezo 
o vivir que o demais non ·me fai caro. 

70 ¿Por que tan pouco e raro 
me dades do que nu_nca perdo o vezo , 
e máis freeuentemente 
non miradés qué mal de amor -padezo? 
¿E- por que me privades de repente 

75 do ben que. algunhas veces a alma sente?-

Digo que ás ve~es mora, 
gracias a vós no medio da alma miña 
tinha dozura nova inusitada 
que toda outra mesquiña 

80 carga de pensamentos bota fóra, 
e un somente de mil acha pousada: 

" era este namais a min vivir me agrada . 
E se durase o ben, ningún estado 
co meu emparellarse podería; 

85 mais quizá me faría _ . , 
soberbo tanto honor, sendo envexado; 
por eso, ai, xa estou vendo 
o risco estrerno en pranto asulagado, 
e os acesos suspiros suspendendo, 

Dous anos e 4. 000 horas de 
traballo foi o tempo empregado 
por Darío Xohán Cabána· para 
traducir a. Francesco Petrarca, 
respeitando escrupulosamente a 

·· métrica oriximrl. O Cancioneiro 
do poeta que i.nfluiu de maneira 
máis fonda na poesia eurppea 
dos XVI e XVII até o ponto que 
non pode e,xplicarse a poesia 
<lestes. séculos sen a sua 
presencia', const'a de 366 poemas-
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e un apéndice de 28 rimas 
dispersas máis. Publicamos aquí 
un adianto da primeira parte de 
"As tres irmás" · dedicadas aos · 
olios de Laura, está_ndose á 
espera de que o Servício de 
Publicacións da Xunta edite unha 
versión bilíngüe, italiano-gálego, 
desta tradución que empeza o 
camiño, imprescindíbel, do 
vertimento dos clásicos 
universais ao galego. 

O amoroso coidado 
que dentro mora, en vós se me descobre 
do cór tollendo todo outro pracer; 
así o que diga e obre 

.95 é tan cumprido que anque a morte é o fado 
da carne, espero que inmortal hei ser. 
Anguria e tedio foxen ·con vos ver, 
e volven ó marchardes xuntamente; 
pero como a memoria namorada 

· 100 lles pecha logo a entrada, 
pasar a dentro non se lles consente. 

Se algún froito fermoso 
nace de min, de vós veu a semente; 
eu por min son terreo pectregoso 

105 cultivado por vó , e o prezo é voso . 

Canción, ti non me calmas, que me inflamas 
a falar do que tanto me afervoa: 

108 egura estén de non e tare oa. 

91 -92. o amoroso coidado que e tá den
tro de Laura mó tra e en vó , olios dela . 

99- 1O1 . A amorosa lembranza do olios 
non permite que anguria e o tedio e ado
nen do ánimo, non deixa que cheguen ó 
fondo do espírito. 

30 <liante eles ca vivir sen seu amparo. 90 cómpre que pense eri min, .en min volvendo. 

Se eu, pois, non me desfago, 
fraxil cousa no Jume que arde tanto, 
non é porque me libre o meu valor; 
mais a pavura un tanto, 

35 nas veas axeando o sangue vago, . 
pra que i.nda arda máis tempo sancta o cór. 
¡Ouh montes, frumes, selvas, chas en flor, 
que me, vedes vivir en agonía, 
canto chamar me oístes pala morte! 

40 !Ai miserable sorte, 
quedar desfaime, a fuga éme baldía! 
Mais se maior pavura 
non me coutase, curta e pronta vfa 
dera fin a esta pena áspera e dura ; -

45 e a culpa é de quen deso non se cura. 

¿Por que camiños raros 
me levas, dor, dicindo o que non quera? . 
Deixa que vaia a onde o pracer me chama. 
Xa non me destempero 

50 convosco, máis .ca humanos olios cléJIOS, 
nin conta o que en tal solta me acabrama.; 
vede ben cantas cores me derrama 
Amor na miña face de seguido, 
e pensade 'por dentro qué fará 

55 se día e noite está 
sobre rnin co poder en . vós collido, 
luces santas que rides · 
anque vervos a vós é tollido: 
mais cada ver que a min dirixides, 

60 o que vós sodes noutro colix:i~es. 

43. curta e pronta via: a morte pola pró
pria man . 
5 1 . o que: Amor 

59-60. Nos efectos que vedes en min , que 
estou así por tervos visto , colixides qué 
belos sodes, aínda que non poidades v 
v.os a vós mesmos . 

64-66. o 'cór eje L. non 'podería modera-lo 
seu gozo; por eso, providencialmente, élle 
vedada a divina mdicible fennosura á 
vosa virtude visiva ou facultade de ver. 

71. do que: da visión vosa que raramente 
gozo. 
81. Só penso en vós, esquecendo todo ou
tro pensamento. 

\. ... ~..). 

··~· 
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1 anttando a ter~a 

Viaxe 
ao Norde 
Polo mes de maio , cando fai a 
calor e son as Letras Galegas, 
viaxamos, nunha liña de autobu
ses que cobre o traxecto de Gali
cia a Rotterdam, deica os cha
mados Países Baixos. A nosa ta
refa era levarlles un anaco de 
Galicia -¡pobres de nós!- aos 
nosos emigrantes. 

Estes autobuses ·son, ao ben 
visto, un servicio da RENFE. 
E o de chamarlle servicio é unha 
metáfora. O seu funcionamento 
deixa dabondo que desexar, tan
to na puntualidade como na cali
dade dos vehículos e no mesmo 
trato que algunhos conductore e 
reví ores lle dan ao viaxeiro . 

Nó preparámono pra viaxe 
lembrando unho versos de 
Amado Carballo que, dend,e os 
ano da adole cencia, traemos 
engalanando a no a memoria: 

Mariñeiro de Amberes, 
de Cork e Rotterdam . .. 
O acordeón borracho 
fala inglé , alemán ... 

Francia, como empre, seme
llouno un xardín xeométrico e 
ca e perfeito . Bélxica e tá mái 
de leixada que Francia. Bru ela 
é unha cidade rodeada de indu -
tria contaminante fumegan
te , f eito que no e tranou fon
damente. O Paí es Baixo , sen 
unha oia montaña cheo de 
canles de augas ilandeiras e 
queda , dan unba sen ación de 
monotonía enorme. Un, pese a 
ser da Terra Chá, botaba de falla 
unhos montes ao fondo do hori
zonte nos que os noso ollos 
apou aran e descansaran . 

Holanda é linda que non for
mo a. Moitas das suas paisaxes 
emellan cromiños. En Delf vi
itamo as fama as cerámicas. 

Cando imo polo mundo decatá
mono da enorme importancia 
de Sargadelo e O Ca tro. A ter
dam é unha cidade moi xeito a 
en x.iganti mo, co eu con a

bido canles que a cruzan e con 
rincons cheo de engado e me -
mo romanti mo . O Mu eu Na
cional de Pintura é impresionan
te . Alí e tán repre ntado o 
clá ico da pintura Oamenga 
cla ificado p r ép ca non 
por aut re . N preferimo 
unha la ificaci n p r autore . 
c idam que é un mét do mái 
raci nal e mái didácti o. Ta
mén o Mu eu van Gohg é e -
traordinario. Tráta e dun grande 
edificio moderno, con enorme 
espacios, cheo de luz, con moita 
obra e mui repre entativa do xe
nial pintor. 

Ceam nun re taurante, pro-
piedade dunha holandesa viuva, 
que e tivera ca ada cun eñor de 
Monforte de Lemo , morto non 
había moito nun acidente de trá
fego. Despois forno dar unha 
volta polo barrio no que e tán as 
perica espo ta en e caparates. 
Tanto a Saleta como a. servidor 
o espectáculo resultomws tristei-

. r:o e deprimente . Abondounos 

pasear unha rua estreita e peque
na na que se esibían mulatas, 
asiáticas, sudamericanas e ne
gras . 

Rotterdan é unha cidade in
men a, mui racionalmente plani
ficada,chea de canles nos que 
hai mil seis kilometros de porto 
que se e tenden por toda a cida
de . É un dos meirandes portas 
do mundo. A cidade é moi cos
mopolita. D~nde lonxe óllase 
unha paisaxe de gruas verdadei
ramente pantasmagórica. Nem
bargantes a cidade ten engado e 
dá a sensación de un lugar hu
mano e mesmo familiar. Palas 
rúa pódense ollar xentes d~ tó
dalas castas e córes. O centro é 
peatonal. Con frecuencia ibamos 
ao re taurante dunha galega de 
perta de Santiago, casada cun si
ciliano de Messina que faJa gale
go. Os galegas emigrantes teñen 
un status económico que pode
mos calificar de bó. Tratamos a 
moitc;>s no Centro Galego. Lem
bramos especialmente a Carlos 
Serantes e ao naso vello e queri-
do amigo Domingos Prieto, pro- -
fesor en EELDE que se achegou 
a Rotterdam pra participar, coa 
entrega· e a xenerosidade nel ca-
racterísticas, nas xomadas de 
cultura galega orgaizadas polo . 
Centro. 

Fornas. hóspedes de Leonor e 
Xavier Taboada, xente dunha 
cordialidade, dunha xene.rosida
de e dunha impatía e sinxeleza 
nada común. Leonor é de Vila-
tuxe povo fama o pola ua 
banda de mú ica, e traballa nun 
ho pital. Xavier naceu en Latín. 
E tá moi ben ituado. Como el 
mesmo dice é ó "xefe pequeno" 
do metro de Rotterdam. Por cer
to que nos convidou a facer. unha 
e cursión ubterranea en metro 
polo sochán de Rotterdam. Por 
falta de tempo non nos foi posi
ble aceptar o convite, que queda 
en pé. Nós preferimos andar por 
riba da terra, tripar as ruas .e vi-
itar o magnífico Museu de Pin

tura e Escultura. 
Dende Holanda viaxamos a 

Alemania. Os amigos Asunción 
Panizo e o señor Castro foron os 
nosos anfitriós e guías en Colo
nia. Colonia é unha grande e fer
mosa cidade. Ahonde con decir 
que , cando visitamos a catedral, 
esquenceusenos perguntar onde 
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están enterrados- os Reis Magos . 
A tradición e a lénda dicen· que 
os Reis Magos están enterrados 
na catedral de Colonia e os guías 
mostran o seu sartego. Sentirnos 
perder esta oportunidade. Com
pre andar polo murrdo con máis 
sentidiño e cos ollas máis aber
tos. · 

En Colonia apareceu o naso 
vello amigo Anselmo López Ca
rreira que nos levou a falar ao 
Centro Galega de Hannover, ci
dade na que exerce de profesor 
de Historia. Percorremos moitos 
Kilometros, entre terras mui coi- -
dadas, poviños impecables e . 
unha . estrada irreprochabel. En 
Hannover conocemos ao xoma
lista pontevedrés Iglesias que 
traballa pra unha axencia suda
mericana. É un home falador e 
sjmpático. Vive un Hamburgo e 
deunos noticia do fil.lo máis ve
llo do poeta Aquilino Iglesia Al
variño, que -se chama Aquilino 
Iglesia Ferreirós e desempeña 
unha cátedra na Facultade de 
Meíciña da Universidade de 
Hamburgo. O Dr. Iglesia Ferrei
rós está casado con alemana, ten 
unba clínica particular e Úla o 
alemán correctamente. Según 
nos informou Iglesias, · que ta- · 
mén esta casado con alemana, a 
sua muller tiña entendido que 
Iglesia Ferreirós era alemán de 
nación, tal é o ben que_fala ale
mán. 

Anselmo López Carreira, ún 
dos nasos importantes historia
dores novas, mostrounos un li
bro que ten escrito eneal da Re
volución Irmandiña. Díxonos da 
sua dificultade pra imprentalo. 
Afortunadamente xa atopou edi
tor. Según nos comunicou San
tiago Esteban Radío, a ASPG 
ten no prelo , prósimo a . ver a 
luz, este estudo de Anselmo Ló
pez Carreira, novedade que moi
to nos congratulou. 

Tanto na nosa andaina por 
Holanda como por Alemania o 
que m:íis nos chamou a atención 
foi a luz. Unha luz estrana e gris 
á que , na nosa curta viaxe, -non 
nos demos afeito. Por un caso de 
cerebración inconsciente, como 
diría Rubén Daría, asociámos a 
cór do ceo dos Países Baixos 
coa cór das ondas do Cantábrico · 
~~~- o 
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1 músicos de galiza 

C:;isto 
·sarnpedro 
y Folgar 
(Redondela, 15-XI-1848 

I Pontevedra 8-IY-1937) 

Etnomusicólogo, epigrafista e 
paleógrafo .. Iniciou os seus estu
dos musicais en Redondeta e de
beunos ·de continuar no seminá- · 
rios de Tui; Our.ense e Santiago, 
se ben abandonou os eclesiásti
cos polos de leis. En Pontevedra 
instaloti· o seu bufete que sería 
sede da "Sociedade Arqueológi
ca de Pontevedra" desde o 1898, 
procedente· do actual Museu de 
Pontevedra. 

Resulta de extraordinária 
complexidadé analisar a porten
tosa personalidade e erudición 
de Sampedro, incluso non é <loa
do analisar a sua aportación mu
sicolóxica: "Cancionero Musical 
de Galicia" que vai gañar no 
1911 un concursó da Real Aca
demia de S . Femando. E non é 
pois ainda segue inédita a volu
minosa documentación que con
serva o Museu de Pontevedra . O 
estímulo, segundo Filgueira, foi 
a criación da "Sociedade de Fol
klore Gallego" en 1884 e a parti
res de .1895 tomaría _máis pulo 
pala influéncia de Pedrell . Esta 
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documentación foi estudada por 
Filgueira Valverde, quen sempre 
desexou publicala engadindo as 
cartas de Arana, Saii Armestó, 
Pedrell, etc. E ás poderosas ra
zóns ·que Filgueira dá para esta 
edición, eu engadiria outra non 
menos poderosa: Casto Sampe
dro empapou coa sua conceición 
e ideoloxia a meir.ande parte dos 
traballos posteriores moito máis 
que outro autor calquera e quizá 
teñamos chegado a un ponto no 
.que resulta imposíbel seguir a 
falar dese monumento que é o 
"cancionero" sen estudar o do
cumentário, traballo digno dun
ha .tese de doutorado ambiciosa. 

· 'Tamén está sen estudar a meto
doloxía seguida por Sampedfo, 
d~e surprendente modemidade. 

A edicÍón deste "cancionero" 
· foi realizada por Filgueira Val

verde no 1942 e cando a Funda~ 
ción Barrié propuxo a reedición 
decidiu deixar todo como no 
1942, -resistindo á tentación de 
redactar unha nova introdución . 
Lamentabelmente, poucas apor
tacións houbo ao tema do "Can
cionero" que non proviñesen de 
Filgueira; nen sequer en obras 
etnográficas en curso se tenta 
abordar o estudo crítico do mes
mo, polo que eu non me atrevo 
a redactar unha ficha <leste autor 
do mesmo deseño do resto da sé
rie. Sobre ,a bio-bibliografia de 
autor remito ao artigo de Fil
gueira pará a "Gran Enciclope~ 
dia Gallega" . o 

! los nomes dos _lugares C. VARELA .1 

O Porriño: 
baixo 
as canteiras · 

,,, . 
de At1os 
O nome .desta vila, capital de 
concello, a vinte ·quilómetros qe 
Vigo, trai enseguida para nós 

·. várias suxeréncias imediatas: 
Unha dela é a viciñanza das 
enigmáticas paisaxes das Gánda
ras de Budiño, camiño xa . de 
Portugal, outra é a proximidade 
das enormes moles pétreas que 
se extraen . das canteiras de 
Atios, que como exemplo da ·tí
pica explotación colonial, son 
enviadas, enxebres, para a Itália 
sen . aporte nengun, de valor 
acrescentado e ao.fin, ainda que 
relacionado tamén coa pedra, o 
Porriño, sempre nos lembra ao 
arquitecto Palácios, autor entre 
outras obras , da magna igrexa 
da Veracruz, na nosa vila natal 
do Carballiño. 

Non obstante, se habemos de 
· atender á bibliografia que eu 
manexo para explicar a orixe do . 
seu nome, parece a opinión dos . 
toponimistas entender que nos 
atopamos nun lugar que debeu 
ser, en tempos, abondoso nunha 
espécie vexetal que é "o allo po- · 
rro", nunha versión asilvestrada 
que se dá espontaneamente en 
moitos montes da Galiza e leva · 
o nome científico de "asfodelo"; 
asi explican tamén, como per
tencentes á mesma família, os 
-nemes de elevacións como Po-· 

rráns ou Ós vários Montes Po
rreiros que hai no país. 

Nós, allida que admitindo a 
posibilidade desa explicación, , 
non concordamos totalmente con 
ela; non ternos claro que a esa 
espécie vexetal á que eles se re
firen, levase, na Galiza o riome 
dé "perro", xa que o que aqui se 
lle chama popularmente a esa 
espécie braba de asfodelo é 
"abrótea" ou "abrótega". 

En troques, o que nos chama 
a atención é qqe todos os montes 
que locen os nomes de Porriño, 
Porriñas ou Porreiros son todos 
moi pedrosos; ainda mais, unha 
chea de cons do mar de Arousa 
levan o nome ben semellante de 
Porrón de Carril, Perrón de 
Leiro ou Porrón de Salto, que 
indubidabe.lmente . proceden dun 
Pedrón ou ainda mellor dun Pe
demón. 

Os canteiros, que non usaron 
para a construción das nasas ~
tigas cidades a dudsima pedra 
do Porriño, seguramente por non _ 
ter ferramenta ax.eitada, e prefi
riron utilizar un tipo de pedra 

' roáis boa de traballar como a pe- . 
dra grá usual, chamar-0n a esa 
pedra dti..ra "pedra p~demal" de 
onde evoluiria a "pedra perral 
ou parral como ainda ·nos lem
bran topónimos como Perres, 
Perrón ou Pedraporral . 

· Nada teria a ver o nome coa 
dita espécie vexetal e todo viria 
de que o solar· onde se asenta a 
vila do Porriño seria, en tempos, 
un "Monte Pedemíneo", de 
onde o sufixo - iño non seria un 
diminutivo, senón máis ben un 
relativo aos cons ou pedrolos, 
tema. eterno na toponímia gale
ga. 

Qµe.daria asi · conciliada a 
existéncia da~ produtivas cantei
ras do seu território, co nasci
mento nese lugar dunha persoa
lidade como a de António Palá-· 
cios, que soubo interpretar a lin
guaxe da pedra galega .na hi~t~
ria, e proxectalo de xe1to onx1-
nal no futuro para producir obras 
como a igrexa de Panxón, A Vi
rxen da Roca ou a xa nomeada 
do Carballiño. · 

Todo isto estaría , pois, implí
cito no nome que hai vários cen
tos de anos lle -deron a:o lugar os 
fundadores do Porriño . o 
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·A última 
novela 
de José 
S(ffamago . 
O pasado 12 de Novembro saiu 

·.do prelo da Editorial Caminho 
de Lisboa a última entrega na
rrativa de Saramago A Jangada 
de pedra, na colección "O Cam-

. po da Palavra". T~a.ta-se o pre- _ 
sente volume dunha novela de -
330 páxinas cunha tiráxe inicia) 
de 40. 000 exemplares, 'o que 
para Portugal é. un fito. 

Ditos os d~dos técnicos do li
vro, compre apresentá-lo. A pre
sente novela de Saramago é a 
terceira desde 1982, . contando 

-que Memorial do Convento é 
daquel ano, O ano da morte de 
Ricardo Reis de .1984, e A Jan
gada .. . agora . Cada dous anos 
unha novela (e non falamos das 
anteriores ao Memorial... por 
non liar máis a cous'a, pero Le
vantado do Chao é unha novela 
máis que respeitável d~ que non 
se fala nunca, e esquezamos
nos, se é que podemos, por un 
intre doutros livros de Sarama
go, como esa maravilla, e reg~- · 
lia para os olios e para os senti
dos, que é Viagem a Portugal) o 
que amosa a capacidade de. tra
ballo que ten .o noso escntor, 
coúsa que nunca ben lle agrade
ceremos . Vaiamos, xa que logo, 
a esta novela. 

A Jangada. .. é a bistória dun 
grupo de pefsoas: cinco. Du~ 
coche que remata desaparecendo 
no meio da narración: Dais Ca
valos. Dun carro·tirado por Dais 
Cavalos (Pi e Gal) e 'dun can . . A 
história desenvolveu-se cando a 
peníns1,1la ibérica comeza a des
prender-se -polos Pirenéus
da Europa. Hai catro persoas 
que s.inten algo fora do normal 
cando os Pirenéus comezan a se 
rachar:· Joaquim Sassa, que tira 
unha .pedra JIO mar, no norte de 
Portugal e pensa que el é o cau
sante da fenda; Pedro Orce, an- · 
daluz, que sinte que a terra tre
me; José Aina~o. ve como os es
tomiños voan riba del e o seguen 
a todo lugar; Joana Carla, que 
fai unha fenda na terra cun pau 
de negrillo n9 mesmo momento 
en que se fenden os P.irenéus; 
logo encontran, na Gal~za, a 
Maria ·auavaira; e 1 no remate da · 
novela aparece Roque Lozano . 
E o can que non ladra. Os cinco 
primeiros citados dan a volta á 
península de xeito circular, e ·no 
meio da volta acontece .todo e al
gunha morte, como final. 

Nós irnos falar aquí da parte 
idéolóxica da novela, discutível 
cómo toda ideoloxia (quen por 
esa importante parte da:.. novela 
~e interese, lea a .entrevista de 
Saramago publicada no nº 227 
do Jornal de Letr~s). Non. A 
ideoloxia e o pensamento qu~ 
deita a novela é importante e in
teresante, pero deixenios iso 
para· ~utros ou para outro_ dia. O 
que interesa aqui é ver a novela 
en si, a história, as técnicas na
rrativas, as técnicas verbais que 
usa o narrador. A história non é 
tan interesante c'omo as narradas 
nas duas antes citadas novelas, 
certo. O elemento fantástico 
aquí entra máis que naquelas 
duas, verdade, pero ... Pero aquí 
Saramago entrega, máis depura
das as suas técnicas narrativas, 
aquí o diálogo brilla eri si mes
mo, quer dicer, en O Ano da 
morte... os diálogos entre Pes
soa e Reís eran brillantes. por 
que podian sé-lo, porque as P<?r: 
sonaxes a iso se prestaban . Na 
'presente, a brillantez e~tá no 
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diálogo en si, no grande domi
nio que demostra o portugués 
por exemplo nas páxinas 158-
159 e outras. Mais non só ó diá
logo, : senón. as descricións, a 
preséncia do narrador que apare
ce aquí e acolá, ás vec~s disf~
zado, outras presente, case sem-

<pre coa ironía, ca humor a flor 
de pel. As páxin<JS onde nan:a as 
fendas (por partes) dos Pirenéus, 
son toda· unha regalía para os 
sentidos; pois a ironía, o humor, 
o saber narrar, est-án presentes 
en cada adxectivo, en cada subs-;
tantivo que é traballado case ar
tesanalmente, den:!ostrando que 
as técnicas verba.is son - na· na- · 
vela- tan ·importantes como as 
narrati'vas. Pero . o que ·compre 
salientar riesta novela de Sara
mago é, sobretodo, o humor, a 
irania. E compre repetí-lo unha 
e cmtra vez, -pois se a história 
pode en certos momentos <leca.ir, 
se en certos in tres ·pode ser repe
titiva, O\.! reiterativa, s·~en certos 
capítulos nen a história aparece, 
é a' linguaxe, ·a fronia, o humor 
o que i:ios van encantar 1 o que . 
nos van facer s~guir engancha
dos á novela. Un humor soca
rrón, sarcástico ás veces . Un hu- · 
mor que xoga cos refráns popu
lares, que recalca o que é evi
dente dando-lle un sentido iróni
co e boutadesco ·para facer un re
truque : "complicado só foi o 
caso de Andorra, de que imper
doavelmente nos íamos esque
cendo, é ao que estáo sujeitos 
todos os pequenos países, bem 
podiam· ter-se tomado maiores" . 
Ou: "Estava escrito, quando eles 
ladrassem acabava-se o mundo, 
e náo era precisament<( ·assim, 
escrito nunca estivera ~ ·mas nos 
grandes momentos precisamos 
sempre de grandes frases, e esta, 
Estava escrito, n~o sabemos q1:1e 
prestígio tem que ocupa o pri
meiro lugar- nos prontuários do 
estilo fatal" . Etc. Por non falar 
daquelas frases que remata can 
sintagma que é broche 'de vio-

. léncia, de paradoxa ou de evi
déncia . 

A novela de Sararhago é unha 
grande novela, ainda. que poda 
decepcionar a. alguns dos seus 
leitores, ainda que, en verdade, 
non estexamos perante Memo
rial do Con vente e mesmo de O 
Ano da Morte de Ricardo Reis., 
pero a_ presente era un desafio 
para o seu autor . Erá tomar un 
tema fantástico e facé-lo verosí
mil, e cónseguiu-no. E acadou
no porque o autor' mercé ás téc
nicas narrativas e verbais das 
que é am9 e señor (e que son 
intransferíveis, e a non tardar 

. moito tal vez vexamos máis dun 
escritor -galega ou non- in
t~ntar apropriar-se gelas, e fra-
casará), non derivou á história . 
polos fáceis camiños da ideolo- · L':. 

- xia senón polos da ~arraeión 
pura e simples: A Jangada de 
Pedra non é, para 'min , a mellar 
novela de Saramago, pero ela 
serve como paradigma ~ exem
plo. Exemplo de anti-pedantaria 
narrativa; paradigma porque su
pón un novo corte na narrativa 
do naso · autor e o princípio -
talvez- dunha nova maneira de 
narrar, por iso só nos cabe espe
rar (dentro de dous anos?) a no-

< . 

vela que anúncia a presente: 
História do Cerco de Li~b<?í! . (1). 
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l) Non quixemos entrar nos aspectos 
ideolóxicos da novela, pero .compre que 

· sinalemps algo. Xa no remate, o narrador 
di que todas as mulleres da Península Ibé
rica quedaron preñes (grávidas) o que dará 
como st unha super-povoación· ·da penín
sula ao cabo .de nove meses . Para Yves 
Lacoste, Unité et diversité dans le tiers
mqnde, a süper-povoa_ción é a característi
ca esencial dos países que conforman o 
terceiro mundo. Gosta-me a coincidéncia. 

Fenestra 
Monográfico 
cultufal de Fene 
Está a ser apresentado .en diver
sos concellos da Gal iza o .Mono
gráfico Cultural do axuntamento 
de Pene Fenestra . onde se· dá re
paso á multitude de actividades 
orgai.üzadas por este concello de 
15.000 habitantes, cercano a Fe
rrol, ao longo do ano que rema
ta. 

Ademáis do libro, os respon
sábeis do apartado cultural do 
concello teñen elaborado un ví
deo de 20 minutos de duración 
onde se transcrebe visualmente e 
de · maneira sintética unha pano
rámica da política cultural prac
ticada en Pene. O vídeo com~za 
coa imaxe dunha f eí-venza e xus
tamente esa palabra é a que me.o 
llar define· o realizado en Pene 
neste eido. O público, ainda o 
que non comparta a ideoloxia 
nacionalista que sustentan os rei
tores <leste concello, non pode 

_ .... menos que ficar anonadado e 
perguntarse: que é o que non se 
f ai en Pene? Desde ganchiño até 
halterofília, pasando polo cine
clube, museu d9 humor--o úni
co da Gaiíza-; tal1er de vídeo, 
escalas culturais, programación 
deportiva, celebración d~ Dia da 
Pátria ou das Letras Galegas, 
normalización lingüística 
unha das principais obsesións 
dos representantes municipais-
e por·suposto a emisora municí- ' 
pal Rádio Fene que asombra 
pala sua .continuidade e bo fa
cer. 

O presuposto ·xeral de Pene é 
de 376 millóns de pesetas, desta 
cantidade un 20. por cento :..__()O 
millóns de pesetas- dedícanse 
anualmente á cultura, evidente- -
mente moito máis que a imensa 
maioria dos concellos. Neste 
sentido o alcalde Xosé Mª Rive-
ra Arnoso destaca a xestión per
manente para co.nseguir _cartas 
de todo tipo de 9rganismos, pero 
sobretodo- salienta "a vontade 
política .necesária · para levar 
adiante toda esta actividade", ra
zón fundamental que explica , , . 
pasotismo doutras moitas institu 
cións do país a respeito cl.1 1111-,¡¡ 

cultura. · 
. Dani~ Romero., a quen éo
rresponde a dirección e coorde
nación <leste número de Fenes
tra, destaca que a función cultu
ral do concello non é a de facer 
escaparate coas suas actividades, 
senón simplesmente a de formar 
xente e facilitar os meios nece
sários para realizar todo tipo de 
actividades, "despois xa .serán 

calquera das maltas entidades 
asociativas existentes no municí
pio· as que se encarreguen de or~ 
ganizar e dar protagonismo aos . 
seus ptóprios grupos ou equ~pas . 

Pene, que ten un 36 p9r cento 
de .Parados entre a sua povoq
ción e que perdeu 1.000 habitan
tes a partir do proceso de recon
versión, posue actualmente todo 

.. un circuito de . actividades para 
os xóvenes e os parados; por ou
tra parte, e a modo de exemplo, · 
ten xa 7 ximnás1os municipais e 
·os seus coléxios alcanzan o ní
vel de 20 alunos por aula -:-un 

. dos poucos, con seguridade, que 
cumpre este requisito recomen
dado pala UNESCO . . 

O monográfico Fenest;ra, cuxa 
única tacha sexa quiza a de ter 

· unha apariéncia excesivamente 
ostentosa, inGlue a carta remitida 
polo Gobemo Militar. da Coruña 
rexeitando up escrito do conce-
110 por estar escrito en galégo. 
Os responsá~is do concello re
saltan que a resposta dos viciños 
é cada vez máis positiva: "dia a 
dia medra o número de escritos 
que recebemos escritos en gale
ga". 

O obxectivo .agora dos autores 
' de Fenestra é o de dar a coñecer 

a outros concellos as suas expe
riéncias e o intercámbio de opi
nións e críticas, obxectivo ao 
cabo que é o que motiva a edi
ción do monográfico. o 

M.V. 

Todos os 
camiños de 
Encrucillada 
levan 
·á Galiza 
Tropecei eón Encmcillad:l haberá 
un par de anos, e ainda que tiña 
un coñecimento dalguns núme
ros salteados de moito tempo 
atrás non por iso deixarán de ser 
estas liñas unha simples impre
sión personal 

Que unha publicación das ca
racterísticas da que falamos che
gue, no noso país , a cinc::uenta 
números e dez anos de vida 
constitue toda unha marca. Na 
memória de todos ainda estarán 
frescos nomes de revistas gale
gas de información xeral , ben 
feitas, nas que se queimaron 
máis Husións das que quereria 
para si don Quixote e que foron 
a pique por razóns que non ve
ñen agora ao caso. Asi e todo, a 
supervivéncia desta revista tam
pouco hai que atribuila a un mi
lagre. 

Encrucillada comparte coas 
publicacións en 1 íngua galega 
unhas carcterísticas comuns: 

· - teren un longo e doloras 
parto; 

· - seren minoritárias; 
- intentaren cobrir unha ne

cesidade do país_. 
Para Encrucillada esa necesi

dade consiste no compromiso 
coa Terra desde unbha óptica 
cristiá ~ ~ que non é sinónimo de 
católica nen de clerical. o feito 

· de .se definir como revista galega 
de pensamento cristián conleva 
o desexo · de ir en procura do 
fundamental e deixar de lado o 
apertado xustillo doutras etique
tas . O ·zafarse de ~tiquetas restri
tiyas, o degaro de independéncia 
e abertura, o ser crítica mais non 
agresiva, caracteriza . a a,ndaina 
desta revista. Manter o equilí
brio nesta sorte de corda en van 
ten significado máis dunha vez 
dar unha de cal e outra de area. 

No que portén á incidéncia 
social de Encrucillada, terei que 
supor que foi pequena: os seus 
escasos mil cincocentos lectores 
inclinan a .pensalo. Nos primei
ros números teria uns tres ou ca-

1 
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trocentos leitores menos. Ma.is 
deste tema, asi ·como do futuro 
dá revista' falará con roáis exacti
tude o inquérito enviado a subs
criptores e amigos, inquérito do 
que descoñezo os dados. 

Encrucillada f álalle aos gale
gas do divino e do humano, e 
vai conseguindo aproximar estes 
dous aspectos normalmente .tan 
afastados. Quereria salientar a 
importáncia que na revista se 
veu dando á persoa, áo sentirse 
galego, ao ser galego, ao com
prometerse coa Terra. Todo iso 
por enriba das crenzas relixiosas 
que cadaquén profese. Das suas 
páxinas, fé e Terra abrollan xun
guidas e chaman á reflexión e ao 
compromiso; . reflexión "que 
naza na realidade e viva na ac
ción''. 

No que portén á Igrexa --e 
máis en concreto á lgrexa "gale
ga", se é que a hai- Encrucilla
da significa o voltar a mirada ao 
chan. Estou· seguro de que esta 
revista provocará o alporizamen
to de máis dunha sotana. Pero 
paga a apena, porque xa vai sen
da hora de que alguén recorde 
si tematicamente ás institucións 
eclesiásticas cales son as suas 
obrigas para co pavo galega e o 
seu idioma, e de que e vaian 
saldando ao me mo tempo as 
débeda que durante éculo a 
Igrexa foi contraendo co país. 

Ainda que ó fose por i o últi
mo, os dez anos que están pa
sando á história xa serian valio
sos. Mais eu confio --coma 
moitos galegas , supoño-- que 
Encrocillada saberá estra á altura 
dos tempos e erá capaz de apor
tar 'xuício crítico" e "suxerén
cias de acción" para dar cun ca
miño que leve a Galiza. Desexa
ria que asi fose e que o seus dez 
anos de história poidan conver
terse en dez veces dez. o 

X.M. CARBAUO SOUÑO 

televisión 

ATVG 
é a cadea 
que rexista 
unmaior 
aumento 
da audiéncia 
A TVG rexista unha média diá
ria de audiencia do 21 ,8 por cen
to, uperando a i en mái de cin
co pontos ao segundo canal ~e 
TVE, egundo indica o Estudio 
General de Medio correspon
dente ao mes de Outubro. O 
EGM está considerado oficial
mente como a única fonte fiábel 
para o control da audiéncia de 
xomais e emisoras. 

A TVG apóntase asi a subida 
máis espectacular dos tres ca
nais 1 cun aumento do 54 por 
cento · en relación coa oleada an-

. terior' correspondente ao mes de 
Maio e na que TVG alcanzaba 
unha audiéncia media diária do 

. 14, Í por cento. 
Os dous canais de TVE rexis

tan tamén un aumento: TVE-1 
pasa do 74,9 ªº 79,7 por cento 
e TVE-2 pasa d~n 12,2 a un 
15 6 por cento, subidas que en 
ne~gun caso son comparábeis 
porcentualmente á de TVG. 

O estúdio realízase entre a po
voación maior de 14 anos que na 
Galiza está formada por 
2.200.000 persoas. : 

Fontes da dirección' da TVG 
valoraron moi positivamente es
·tes dados, para cuxa análise hai 
.que ter en canta o feito de· qu~ a 
TVG só leve un an~ de func10-

Nº 
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namento, estando a sua progra- · 
mación integramente en galego, 
coa novidade e falta de hábito 
que .estes factores levan consigo. 
E tmpon;ante resaltar que a 
TVG, pésie a que vai incremen
tando progresivamente a sua co
bertura, neste momento ainda 
pode ser conectada só polo 70 
por cento da povoación galega. 

A estas circustáncias hai .que 
sumar tamén a falta de colabora
ción e incluso boicoteo que so
bre ela están a exercer diversos 
organismos vencellados ao esta
do, como a Compañía '.felefóni
ca e a.própria TVE, dificuldades 
que tivero"n un dos seus últimos 
exponentes nos impedimentos 
postos á TVG para a retransmi
sión dos resultados das eleicións 
bascas. Dificuldades semellantes 
ás que diariamente veñen encon
trando Euskal Telebista e TV-3 
de Catalunya. Por último a dife
réncia de programas vese realza
da pola competividade entre pre-
upo tos e meios tan diferentes 

como os de TVE e TVG, que 
nalgun momento poden re tar 
interé e espectacularidade á 
programación. 

O 81 POR CENTO DOS 
TELEVIDENTES A 
FAVOR DO GALEGO 

Pór outra parte o 81, l por cento 
do televidente da TVG afir
man que o galego debe er a úni
ca língua que utilice a TVG, 
mentres que o 14 por cento mós
trase favorábel ao uso indistinto 
do galego e do castellano, se
gundo pon de reflexo un estudo 
dirixido polo catedrático de so
cioloxia, Xo é Pérez Vil.a.riño, 
dado a coñecer hai algunhas se
manas. O estudo, para o cal fo
ron realizadas reunións en grupo 
e entrevistas en profundidade 
que foron corroboradas como 
proba de validez, por 400 cha
madas telefónicas , pon de maní
festo un ' xeralizado sentimento 
de identificación e simpatía" coa 
TVG, sentí.mento que contrasta
ría coa "distáncía crítica" que 
boa parte dos encuestados mos
traron frente a TVE. 

A respeito do perfil da au
diéncia, no traballo indícase que 
ainda "non se pode falar dun 
perfil claro da audiéncia de TVG 
e ainda menos da ua futura evo
lución '. Non obstante reff rense 
algunhas conclu ións entre a que 
destaca a que situa aos nenos 
como "a mái homoxénea au
d iéncia da TVG independente
mente da ua residéncia rural ou 
urbana" Outra conclu ión define 
á maioria da audiencia como 
"p v ación rural u emirural e 
re idente en zona emiurba
na ". Por últim a elite cultu
rai en ibi lizada cara o pro
blema de Galiza formarian par
te tamén da audiéncia, ainda que 
cuantitativamente ocuparían un 
lugar ecundário. o 

M.V. 

Gabando 
um trabalho 
Dentro do espa90 Sesom Conti
nua destaco o magnífico trabal
ho que se está facendo com Ga
liza no Cine. Nom só se estárn 
botando todos os trabalhos fíl
micos que som a nossa história 
cinematográfica, senom que a 
iso jungue-se umha magnífica 
apresenta~om. Tralada-se-nos ao 
momento histórico vivido e pa
decido na sua -realiza9om; os 
protagonistas e Miguel Anxo, 
metem-nos na iQtra-_história do ' 
assunto (lástima que os venres 
sigamos sendo castigados com 
os Profisonais. Por que?). Hoxe 
transcorrido um tempo desde a 
sua factura original podemos va
lor~ o feito como dumha qüali
dade murtolnais que aceitável. 
Nesta terra hai madeira cinema
tográfica, hai os homes e mulhe
res capazes, e a TVG pode e 
<leve ser o ·~mecenas" que ajude . 

Rosa Fernández en Viuda de 
Gómez 

a q~e o futuro seja luminoso. 
O 12 de Dezembro teremos O 

Herdeiro 15' de Miguel Gato., e 
O Cadaleito 35' de Enrique R. 
Baixeras. O dia 26 Embarque 
10' de Carlos A. L. Pinheiro; 
Som e Vozes da Noite 11' de 
Juan Cuesta e Viuva Gómez de 
X. Villaverde, home que boje 
está facendo bons trabalhos en 
vídeo algúm dos cais já pasou 
pola TVG; asi mesmo e o reali
zador do programa Lareira que 
a Sra. Puga se encarga de esna
car, nom dá a image e en che a 
pantaiha de chabacanaria . O dia 
9 de Janeiro ternos a multipre
miada "Mamasunción 21 ' de 
Chano Pinheiro; O Segredo 10' 
de Uxia Blanco/ Daniel Rguez. 
e Morrer no Mar 12' de Alfredo 
G. Pinal . 

En Versom Original, veremos 
o dia 19 Monte Walsh 108' de 
Willtam Fraker, com dobrage da 
companhia santiaguesa CTV, 
que está descoidando algo os 
seus produtos. O día 2 de Janei
ro Pippermint Frappé 92' de 
Carlos Saura, director muito 
apreciado por certas "élites" ·nos 
anos setenta, bem se merece esta 
homenage que lhe rende a TVG 
inda que hoje em dia os seus tra
balhos nom gozem do mesmo 
apre90; muda o cenário históri
co , mudam as valora9ons. Odia 
16 chega-nos Manhá Submersa 
127' c,le Lauro António, baseada 
numha obra de Vergílio Ferreira 
que tamém' colaboro u no guiom. 
Neste país de ex-seminaristas, 
será tuda umha agradável sur- · 
pressa, ademais é o comezo de 
toda umha série de interesantís
simo .cine portugués. 

O Telecinema dos martes, 
traera-nos o 16 Thunderbolt and 

· ~ightfoot 115" de Michel Cimi
no, üm dos "novas" va:lores 
USA's. Odia 23 Apache 91' de 
Robert Aldrich. O 25 O tronío 
dum home chamado eavalo- de 
John Hough. O 30 Home no Pá
ramo 105' de Richard G. Seran 
que dobra a empresa CTV . O 6 
de Janeiro "O ·Candidato" 110' 
de Michael Ritchie, sen.do a sua 
estrela o guapo Robert Redford. 

E como hai muito Jeito cinéfi-

Jo, aí vos vam as Jongametrages 
dos Sábados. O dia 13 Ocean 's 
Eleven 128' de Lewis Milesto
ne, que dobra ·a empresa Imaxe 
da Corunha, que está facendo 
um muito aceitável trabalho. O 
20 Nom abandones o Bar.ca 93' 
dire9om de Norman Taurog ao 
servic~o de Jerry Lewis, dobrage 
Sonor da Corunha. O 27 chega
nos umha de Francis F. Cappolá. 
O Arco da velha de Finnian ·140· e dobrage de Imaxe. Posivel
mente nas datas festivas haja fil
mes extras, asi que olho á pro
grama9om. 

Tenko rematou. Pouco a pou
co fora captando espectadores, . 
tinha urnha boa posta em cen~ e 
umha sobérbia dire9orri de acto
res. No seu lugar comezará 
umha nova série, que· esperemos 
seja do nivel ao que a casa já 
nos tem afeitas. 

Dentro do apartado de produ
tos populares, destaca Magnum, 
que é e1.1tretida e cum humor 
bastante divertido; é de destacar 
o trabalho de esses anónimos ac
tores que lhes cedem as suas vo
zes. Magnum e Higgins tenhem 
umha popularitlade a que eles· 
norn som alheos; a versom origi
nal depois de escuitar a galega 
son a. . . até a falso. 

Rapazes. Umha tomadura de 
cabelo aos cativos, semelhava 
que se ia fazer algo distinto de 
botar e botar produtos em lata e 
isso crebou-se . Ademais, eu, e 
muitos', estamos já mais que far
tos de que os nenos nos digam: 
papá, isso já o botarom onte. 
Que. critérios seguides para as 
repeti9ons? Estades desgastando 
a Semafor-antes de tempo. · 

Umha boa nova; Por fim vai 
chegar o teatro galega ás pantal
has, já era hora, nomsi? 

Na noite velha haberá progra-, 

Detalle deo fucit\o dun Alien 

ma especial. O ano passado ape
sar do _improvissado que tudo · 
era, e da pouca rodage do meio, 
cumprirom muito decentemente 
o s7u_ papel. A crítica, em geral, 
cre10 qu~ nom valorou aquele 
esforzo na justa medida. Neste 
ano haberá vários ~speciais e a 
ver se entramos no aninovo com 
bom pé e ledos. Felizes festas e 
bom N adal a todos. 

Post .Scriptum. Devido a for
tes deficiencias na redé de repe
tidores da RTP·, em grande parte 
do país minhoto só colhem as 
emisons do aquem-miriho, asi 
que a c?idar essas gentes. E algo 
que hat que melhorar, . que é de 
pensar, é o departamento de 
prensa da TVG. A informa9om 
nos diários galegas e nos outros 
(JN por ex.) norn existe ou é 
muito deficiente, derrocha-se 
papel ( 1 metro cúbico de papel 
som 4 metros cúbicos de madei
ra) e nom se di riada. Pesam 
muito, as veces semelha ser a 
forma de que fagam algo, as 
presons dos distintos departa
mentos . Isso nom é difícil de 

C.B.A. 

cine 

Ali e ns 
(O segreso) 
Contradicindo o que sempre se 
dí das· segundas partes, esta de 
maior_ presuposto que a orixinal, 
non só é unha boa película se
nón que, inda temando elemen
tos e a estrutura da primeira, su
péraa en solidez. 

en 
ro 

AMi~t2 l 
Ripley, supervivente única do · 

"Nostromo", é resg-atada tras 
cincuenta anos de hibernación, e 
pronto se verá abocada a repetir 

. o pesadelo cos · terroríficos 
aliens. X unto cun comando de 
pacificadQres "marines" (o.inter
venciónismo segue vixente. no 
futuro como agora, aoque se ve) 
verase outravólta pechada nun 

· angurioso encerro, a mercé dos 
irracionais enxendros. Converte
ráse en líder natural d9 grupo, 
despertarán nelas instintos ma
ternais cara unha nena, e loitará 
contra unha alíen poñedora que 
tamén os ·sinte á sua maneira, e 
qu_e agarra un xustifica,do ca
breo. O final, similar ao do fil - . 
me precedente, queda aberto a 
eventuais prolongacións do fi
lón. 

"Aliens" retoma esquemas de 
"Alien": apresenta un futuro 
pouco gratificante, dominado 
polos intereses dun q1pitalismo 
selvaxe; repite o grupo encerra
do m:1nha atmósfera opresiva, e 
o papel preponderante dunha · 
muller como salvadora. A fór
mula -e!Ilpregada é seo embargo 
ben distinta. _Boa parte do inte
rés da fita primixénia sustentá
base no factor sorpresa, no noso 
descoñecimento do ciclo bioló-

. xico do Alien,. co seu peculiar 
sistema reprodutor e demais 
usos e costumes desta lovecraf
tiana espécie. O monstro apenas 
aparecia, e do seu carácter elíp
tico nascia o terror; aquí faise, 
non podía ser doutra forma, os
tentación das criaturas desde un 
princípio (o éxito do filme, a 
priori, .debía basearse na exibi
ción case obscena, como é práti
ca hqxe, de toda a parafernália 
de decorados e aliens nas máis 
variádas formas) .. 

O grande mérito desta obra é 
que, partindo con esas imposi
cións comerciais d~ superprodu
ción, integra todos os ingreden
tes nun conxunto e fluído John 
Cameron, que xa en Terminator 
demostrara intelixéncia, eficácia 
e bon sen so do humor, repite 
aqui esas virtudes, conseguindo 
unha aventura misturada co fil
me de terror que mantén a ten
sión e a atención durante as suas 
duas horas e vinte minutos lon
gos . Iso está logrado cun bon rit
mo narrativo, progresión dramá
tica sen recurso ao· groseiro gol
pe de efeito (hai dous ou tres 
disculpábeis). · 

Un conxunto de cualidades 
fílmicas máis rico, en definitiva, 
que · o aportado . pola primeira 
"Ali en", un filme- loubado en 
exceso, que era 1,mha interesante 
película pero máis por virtudes 
-extra-cinematográficas e aparen
tes que por" un discurso brillante. 

En canto aos efeitos especiais, 
aparecen integrados no .conxunto 
de xeito funcienal, e tamén gas
ta de cando en vez recriarse ne
les, cando son sobretodo dunha 
excepcional calidade. Comparé
molos coa chatanada e peluche 
galáctico de Lucas and Compa
-ny e aforremos comentarios. Co
ñecemos un pouco máis do mun-
do dos aliens, estas polimorfas 
e malencaradas xentes, arácni
dos.-moluscos nunha primeira 
fase, exqaordinariamente forni
dos na· adultez, sempre uns ca
bezas · pechadas, inda que aquí 
algo máis frouxos que o enxe
bre. O que fai tan terroríficos 
aos alíens é ese carácter absolu-

. tamente , irracional, esa condi
ción de primitiva bestialidade~ e 
os seus cámbios sucesivos, de 
xeito que ainda sendonos mos
ti:ados con profusión, apenas po
demos perfilar na memória un- . 
has faccións claras. 

$ • 

Uns enxendros merecedores · 
de pasar ao bestiário dos clásí
cos <l:o cine ·de terror, e un filme 
en ·suma, que deixa un ni.oí bon 
sabor de boca e supera (inda que 
se me boten enriba os seus exé
xetas) o orixi11al. o 
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l lib,i'OS 
A NOITE LOGO SE VE, de Má
rio Zambujal. Edic;~es Rolim. 
Col. Fantástico nº 22 3. Lisboa 
1983. 166 páx. 690 e udos. ' 

· T~rc!3ira entreg~ d n popular 
periodista telev1s1vo As duas 
anteriores best-sel er, mais 
pola sua calidade qu'c pola su
posta. popularidade. qui son 
unha séne de conto que ben 
se poden unir a aq eles que 
conformaban Históms do fim 
da.rua: humor, ironia ganas de 
contar, se'ntimentalis o, ternu
ra. Unha entrega qu non de
fraudará aos amante das his~ 
tórias. 

O CADERNOS DO PlfilHAL, por 
Francis Ponge. Hien~ Editora. 
Col. Cáo Vagabundo, 1. 

0 13. Lis
boa, 1986. 54 páx. 

A máis coñecid entrega 
poética do descañe ido (tora 
do hexágono francés) Francis 
Ponge. Escrita (poesi ' materia
lista como ·se dixo n~ tempo. 
A verdadeira escrita e vangar
da? Quen saQe. O q e si é o 

1 convo~ato198 
111 PREMIO SI IFO 

DE POESI 
Bases: 

1°) Todos os orixi ais debe
ráse apresentar me anografa
dos. 

2°) Deberanse presentar 
dous poemas distin s. 

3°) O tema será li re. 
4°) Os orixinais d berán che

gar sen firma ou co , pseudóni
mo, acompañados rJun sobre 
pechado co nome, nderezo e 
teléfono do autor. 

!?º) .O idi~ma para o primeiro 
pre.mio sera o gale~o ou portu
gues. 

6°) Só poderá participar 
aqueles autores que non tenan 
publicado en editoriais comer
ciais. 

7°) Os orixinais enviaranse 
ou deixaranse no fé UF I Rua 
do Pracer 19 I Vigo rematando 
a sua admisión o 2~ de Decem
bro. 

B°) O primeiro prémio será de 
20.000 pesetas e un " Sísifo". 

9º) Para o segund e terceiro 
· prémio poderase e~ reber nou
tro idioma que non . exa o gale
go ou o portugués. 

1 Oº) O segundo e terceiro 
prém10 será un "Si 1fo " . 

11 º) O xurado estará com
posto pola redacción de As fo
ll~s de Sísifo_ e as persoas que 
crian conveniente. 

1 publicaci9ns 

40 POR 50 
A revista i:¡alega de fotografía 
"40 por 50 • segue surtindo ao 
mefcado galego unhas ben 
coidadas publJcaci ·ns, incluin
do a panorámica da fotografia 
galega e internacional e que 
neste pasado mes de Novem
bro celebrou un vento esp~ 
cial coa Fotobiena f de Vigo. A 
Fotobienal dedica "40 por 50" 
várias das páxina do seu nú
mero 3 e entre ela unha entre
vista con Williarn Klein. Ade
mais do traballo deste fotógra- . 
fo, o número inQlue fotos de 
Martin Parr, outra das figuras 
internacionais presentes na Fo
tobienal. 

"40 por 50" of rece tamén 
nas suas páxinas un artigo de 
Cláudio Rodríguez Fer é unha 
lámina de Scnmidt de las He
ras, entre outro material de in
terés. 

A PRIMACIA 1 

DA DIALÉCTICA 
• 1 

(ven da páxina 14) l 

ción, movilización, resposta so
cial e política ás constantes 
agresións sofridas p otas cama
das populares galegas en moi 
diversos terreas-

1 
dificultou- o 

labor de desenrolo acaído das 
liñas programáticas, debate · 
ideolóx1co interno, produción 
dun suficiente m jirco teórico 

. anovado, concreci l">n de liñas 
tácticas con anticipación aban
do ás mutacións af biscadas. no 
entorno político, , e montaxe 
dunha loxística de ~poio ax~ita: 
eJa a cada eido de o.brigada ac
tuación do frente. ~;~ is tamén é . 
certo que o · desenvolvemento 

presente• é un excelente livro 
poético, talvez o mellar de Pon
ge que se non acada alturas 
aoutros poetas, non por iso 
deixa de ser un bon poeta. A 
tradución ás vecese resíntese. 
LENZ, por Georg Büchner. Hie
na Editora. Col. Cao Vagabun
do nº 12. Lisboa 1986. 48 páx. 

Un dos máis importantes -e 
con menos obras- escritores 
alemáns posrománticos nunha 
impresionante história que é de 
abrigado cumprimento a sua 
leitura. A hi~t(>ria de Lenz, ape
sar dos espacios :en branco se
gue a ser unha das grandes na
rracións alemáns do XIX, agora 
cunha impresionante tradución 
do grande ·Ernesto Sampaio. 
A PROC'URA DO SIL~NCIO, por 
Ernesto Sampaio. Hiena Edito
ra. Col. ldeias e Atitudes nº 3. 
Lisboa, 1986. 29 páxinas . . 

':Plaquette" de Ernesto Sam
pa10, autor,, se_gundo Herberto 
Helder, dos ma1s agudos e co
raxosos textos escritos en' Por
tug~I sobre a "experiencia poé-

12°) As Follas de Sísifo resér
vanse o direito a publicar as 
obras recebidas. 

CONCURSO DE DESEÑO 
PARA NENOS 

"Deseña o teu cuarto" é o 
nome xenérico do primeiro 
concurso de deseño que con
voca o Axuntamento de Vigo, 
co patrocinio da fábrica de mó
beis Dismóbel. 

O concurso está dirixido a to
dos os alunos dos coléxios de 
Vigo en idades comprendidas 
entre 8 e 15 anos. 

O tema do concurso será o 
deseño dun cuarto, espácio vi
tal dun neno ou dun xoven. Os 
concursantes poderán empre
gar calquer tecnica, que terá 
.que ser plasmada na folla de 
participación. O debuxo pro
xecto será orixinal e só poderá 
ser apresentado un por concur-
sante. · 

Só polo feíto de concursar e 
entregar a folla de participa
ción, cada nena recebará un re
lóxio de regalo. Os traballos · 
deberán ser entregados per
soalmente en Dismóbel e o 
prazo de entreg_a rematará o 
próximo 28 de Febreiro. Esta
beleceranse duas categorías, 
unha para os nenas no ciclo 
médio de EXB e outra para os 
do Ciclo superior. Os prémios 
consistirán en trofeos, viaxes, 
videos, ordenadores, etc. 
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artigo: rodríguez fer I 
lámina: schmidt de las heras I 

concreto e polo miúdo de cer
tos enunciados programáticos 
era o ~u·e podía facer emergu
llar má1s probabelmente tácitas 
discrepancias ou mesmo diver
xencias antre diferentes com:. 
poñentes do espectro ideolóxi
co-político do frente -e maior
mente verbo. c;ie posicións parti
darias, lóxicamente máis madu
ras e ricaces en avenza ·doutri
nal previa, ·integradas no frente 
coa sua idiosincrasia pol.ítica 
propia. E ninguén de nós que
ríamos suscitar tensións dialéc
ticas que non fosen susceitíbeis 
de síntese positiva, é dicer, que 
puidesen dispararse fóra do 
contr:ol e cheQaren alén o limiar 
de tblerancia imposto polo deli
cado equilibrio interno inicial 
du.nha orgaización aínda ado-

tica". Nesta entrega, tres · poe- · 
mas, Sampaio mostr-a-se como 
un grande poeta que ainda non 
foi descoberto: "Cada deus de
finitivamente sepultado é um 
homem livre sobre aterra", ou, 
·: "Dais ríos duas palavras I da 
linguagem livre dos caminhos / 
grafitos nos muros das prisóes 
I e dos hospitais". Un poeta 
gue nasce e· renasce. 

TIFON-EL REGRESO, por Jo
seph Conrad. Taifa literaria. 
. Barcelona, 1986. 160 páx. · 

Dous relatos (ou noveliñasn 
de Conrad, dous traballos na
rrativos que nos ·amasan o nie
llor dun escritor que "non per
mete na sua arte a máis m'íni
ma claudicación; resiste-se, so
bretodo,. á miserável vaidade 
da frase lograda'.', como el di-

. cia de Maupaussant. Dous rela
t9s despoxados de todo artifí- . 
c10 e ramaxe: seiva e talo da / 
verdadeira literatura: quer di- · 
cer, verdade ou mentira: vida 
ou marte. 

X.G.G. 

(ven da páxina 17) 
co~petitiv~" ~~l~dário e ·que 
apo1e a 1n1c1at1va popular. 
Plantéxase que as bases de 
unidade asociativa teñen que 
estar na comun situación e 
non en critérios ideolóxicos 
prévios. 

A Federación proponse fa
cer estudos loca1s aten.dando 
en particular á xuventud~, so
licitar axuda técnica e loxísti
ca ás institucións no razona
m .ento de que as agrupacíóns 
culturais non· son entidades 
privadas. Manifestouse en 
contra das planificacións por 
arriba e tratará de aprofundar 
nun maior equilíbno de ac
ción cultural, en particular 
cos concellos. . 

A nova Federación mani
féstase partidária de colabo
rar con todo tipo de cole~ti
vos dentro dese marco sina
lado, co fin de defender e· 
apoiar a nasa cultura (asocia
c1óns viciñais, clubes deporti: 
vos, ... ), e instou á nova direc
tiva a promover a real .i~ación 
de oocontros comarcais e 
mesmp parroquiais abertos a 
todo o asociacionismo exis
tente; encetar contactos con 
outras federacións existentes 
(Cine Clubes, Fotografia, Titi
riteiros, ... ), e ~a fomentar a · 
circulación de información 
entre as asociacións estuda
rase a posibilidade· de editar 
unha publicación periódica, 
ademáis de estar presentes 
en todos os meios de comu
nicación e potenciar a cria
ción de meios próprios (rá
dios, ... ). Outros acordes suxe
ridos relaciónanse co inter
cámbio de experiéncias; a 
criación de circuítos, asumir a 
preséncia na Mesa pola Nor
malización Lingüística e ini
c!~r "trámites para a legaliza
c1on. · 

A directiva ficou composta 
con Eduardo Gutiérrez, presi
dente; Francisco Pillado Ma
yor, vicepresidente; Antón 
Cruz, secretário; Manuel Da
cal, tesoureiro; Cosme Pom
bo, Mª Buño, Enrique Ucha, 
Guillermo Maceira· e Pepe 
Salvadores como vocais. Es
tarán tamén na directiva re- · 
presentantes das asociacións 
Amigos da Cultura (Ponteve
dra), A.C. de A Estrada, un re
presentante da zona de Vigo, 
A.C. Vencello (Vimianzo) e A. 
Folc. Cultural Orballo. o 

X.C. 

le$cente. É sabido que, nun 
frente formulador dunha alian

... za de erases non antagónicas 
antre sí, como son as camadas 
populares,. resulta teóricamente 

- 1mposíbel que xurdqn á sua vez 
contradicións antagónicas que 
o faJJan ensanchar en confron
tacions irredutíbeis. Mais ta
mén é sabido que non resulta 
eguivalente, a eses efeitos, a di
namica interna dunha orgaiza
ción formuladora dunha alianza 
de erases á das ·camadas mes
mas que representa e dirixe po
líticamente: factores subxetivos 

, e resortes orgánícbs ben coñe
cidos poden facer estoupar as 
estruturas dun frente · como se 
de feito operase dentro dil un ha 
dia'lética de contradicións es
plosivas ·-e iso sabíamol.o moi 

libros 
• 

11BÍTUAL PRA UNHA. 
TRIBU CAPITAL -
DE CÓNCELL01

' 

"Follas Secas" a revista de in
formación, cultura e humor edi
tada en Ourense, .ven de dar a 
coñecer -o seu primeiro libro · 
~ditado. Jr~tase dun- poemário 
titulado Ritual pra unha tribu" 
-capital . de concello" do que é 
autor .un dos · nosos poetas 
maiores: Manuel Maria . 

A obra, realizada baixo o pa
trocínio de Caixa Galicia inclue 
un p~ólog~ do historiador qui
rogues, afincado en Euskadi 
~qsé- Estévez, e vári·as ilustra~ 
c1ons! entre e_las '<J de portada, 
autona de Felipe Senén. 

Os setenta e sete poemas 
dos que consta a obra relatan 
un por .un diversos aspectos · 
-lugares, xentes, aconteci
mento's- do concello dé Outei
ro de Rei, no que nasceu Ma
nuel Maria, formando .case un 
resumo ·etnolóxico, en tono 
nostálxico e até dramático, por 
unha sociedade que irremisi
belmente parece irse de nós e 
que a in~ubidáb~I sinceridade 
do autor pode de1xar plasmada 
para sempre nestes versos. 
Editorial ufollas Secas" Apartado 
468 Ourense · 

''LATORTURA 
.EN EUSKADI" 

En Febrerro do 1986, aos cinco. 
anos da morte de Joseba Arre
gi e aos poucos ·meses da de
tención e morte -de Mikel Zabal
za, sai á luz este libro. "A tortu- . 
raen Euskadi" é-froito dun tra
ballo colectivo co que se inten
ta afondar nos aspectos xurídi
cos, psicolóxicos, políticos, in
formativos... q.ue fan posíbel. 
esta prática sistemática na 
n<;>sa sociedade por Rarte dos 
aparatos armados do Estado. · 

Editorial Revolución, Revista Eli
za-Herria 2000. 

"O SÁLVADOR ... " -

"O. Salvador: o estado actual 
da 11uerra e as suas perspecti

. vas é un título de ·suxestiva ac
tualid¡:¡de. Seis anos de guerra, 
seser:tta mil martas, un millón 
de refuxiados e unha miséria 
crecente so_n os resultados 

ATILA EN 
O GROVE 
(ven da páxina 14) 
por ese xornal, , o fusila
mento de José Prol Filguei
ro e Angel Cadavid Caama
ño (dous veciños, dous 
amigos, dous mártires) dí
xenlle que percurase che
gar ao expediente do con
sel lo sumarísimo polo que 
foro.n executados, pois non 
hai dúbida que neses pa
peis ~ verdade poderá flu
tuar, e. tirando dos fíos, ir 
descobrindo as mans ato
badas na sombra, para que 
aparezan na Histbria como 
o que foron: como corvos 
famentos de carne_ podr~. 

Ternos dereito á hume
dade das mañáns en vixi
lia. Ternos dereito a sentir 
o sangue vivo da ardencía 
da luz que nos foi facendo. 
Ternos dereito a manter
nos despertos. • 

ben . todos . nós por esperiencias 
que levabamos ás costas coma 
un "fardel de esixiliados" nun
ha Terra que aínda non era 
nosa. 

Coido que hoxe xa non esta- . 
mos nesa situación. O degrau 
de matui'idade interna acadadG 
polo BNG --.:así penso eu, can
do menos"'- permítenos abor
dar sen caírmos na-temeridade 
os procésos de debate que de
sembocarán, a bó seguro,_ nun 
novo ayance cualitativo provei
toso tanto prao BNG coma 
praos partidos e colectivos inte
grados neste ·frente. Mais fagá
molo demoradamente e sen 
dramati~armos custións que 
nada -tenen, hoxe, de drama na 
escea .Política interna do B~G 
--canto menos aínda en pro-

~23 

. d1;1nha ~u~rra gue parece inaca

. babel. So a Frente Farabundo 
Martí de Liberación Nacional 

, ppde consegui!.ª páz" indícase 
.. na apresentac1on da obra, da 

cal é autor Joaquín .Villalobos, 
comandante guerrilleiro, reco
ñecido na actualidade como un 
dos líderes pri19cipais da guerri-
lla. · . 

Ed. Revolución 

"NARRADORES DA 
REVOLUCION MEXICA

NA" 

Esta pequena antoloxia, con 
prólogo, selección e notas de 
Arturo Azuela, recolle unha sé- · 
ríe de relatos de ·,,escritores 
imersos nunha das etapas máis 

. violentas da história de -México 
(. .. ) fixando e recriando con 
profundidade moitas cenas das 
que día tras día vivian nós 
preámbulos da Revolución, e 
na revolución mesma". Recó
llense textos de Mariano Azue
la, Martín Luis Guzmán, José 
Vasconcelos, Rafael F. Muñoz, 
Agustín Yáñez, Mauricio Mag-

. daleno, Juan Rulfo e Jorge 
_lgargüengoitia.ó 

Ed. Revolución. Literatura. 

O VAL DE BARCALA 
(1900-1936) 

O Val de Barcala é unha obra 
historiográfica realizada a partir 
de catr'o facetas: agrarismo, 
vida políticá, emigración e cul
tura da que é autor X. Amáncio . 
Liñares Giraut, qu~n a apres~n
tou, como mem·orra de licencia
tura, na Faculdade de Xeogra
fia e História de Compostela. 

O estudo é centrado nun es
pácio e nun período concretos: 
terra de Barcala e unha etapa 
tan ricaz e oefinidora como o 
período 1900-1936, analisa polo 
miúdo, e a Rartir dun amplo 
material recollido, a vida desde 
as facetas socia is, económica ·e 
política dun Val que "non é 
unha illa no devir da -evolución 
da sociedade contemporánea" " 

publicacións 
VIDEOS CUL TURAIS 

DE "TRAMA" 
.TRAMA S.A. ten previsto co
mercializar en datas próximas 

- unha biografía crítica da obra 
do artista Luis Seoane e unha 
Qan·orámica de Arquitectura · 
Galega Contemporánea, cunha 
duración que oscilará entre os 
30 e 45 minutos. Para este pro-

. xecto cantan coa colaboración 
de · destacados especialistas 
como Isaac Diaz Pardo, Felipe 
Peña, Xosé Manuel Csabella 
Xavier Seoane ... · ' 

Estes .dous trabal los consti
tuen o início dunha colección 
sobre diversos aspectos da cul
tura, a arte e a sociedade ·da 
Galiza, unha coleción que aspi
ran a torenar esencial para co
ñecer, desde o ponto de vista 
audio-visual, a riquísima reali
dade vital e cultural ~ do naso 
país. p. • 

1 · Tendo presente a sua distri-
bución desde xa hai máis dun 
mesL a un précjo de 3.900 pese
tas por título, pódese avanzar o 
pedido, especificando . título, 
número de cintas e sistema 
(VHS, Beta) a fin de obtelo nas 
datas idóneas. VIDEOTRAMA. 
R/ San Andrés 155-2° esquerda. 
15003 A CORUNA -Tfno.: (981) 
22 40 30. 

porción cqa magnitude da tra
xedia política que está a vivir o 
pobo · galego baixo o presente
rexime de reincidente restaura
ción esclerosadora, se non o_ 

. impeqimos precisam~nte nós, 
po1sque outros non es1sten que 

· sexan quen de se arrepoñeren 
a esa nova e tartufa edición da 
"doma . e castración" xa vella 
nos cronicóns da ·nosa historia 
nacional. . Eis a outra dimensión 
da nosa problemática actual, a 
máis determinante: a da ·dialéc
tica co entorno sociopólítico . 
Velaí ónde máis decisivamente 
compre acertarmos a pral desa 

- necesaria primacía da dialética 
que é chave de bóveda da es
tratexia de toda esquerda revo
lucionaria que se aprecie e ten
cione trunfar --coma nós. • 

y 
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Un ha 
• 

pr1·maver~-

menos 
MANUEL RIVAS 

T empo atrás Radio Popular 
de Vigo puxo en marcha 
un ha campaña por un ha .es-

. cola galega abandeirada co lema 
cunqueiriano de "Mil primaveras 
máis". Pasou un ano, pasou un 
curso, e moito me temo que xa te
rnos unha primavera máis que res
tar nas contas de ·Cunqueiro. 

Aquela campaña despertou mi
les de ac;jesións pero non conse-· 
gi.Jiu superar o teito dunha iniciati
va aillada, sen acadar un clima de 
alta temperatura na opinión pt'.Jbli- · 
ca, cousa da que obviamente noA 
foi responsable a radio vigwesa 
que xa fixo dabondo con axitar as 
augas. O problema, como sempre, 
é o silencio social de Galiza. 

A campaña xenerou tamén certa 
polémica no campo dos defenso
res da lingua e dun ensino galego. 
A tese era a seguinte: reivindicar 
agora escolas en ,, galego supón 
crear ghettos cando o que compre 
é galeguizar globalmente o ensi
no. Aceptar, aqui e agora, o siste:. 
ma de ikastolas, seria algo asi 
como entrar no xogo do pau e a 
cenoura. Segundo este respetable 
razonamento, se as autonomías 
son o opio dos povos sen estado, 
unhas escolas públicas en galegG, 
de implantación aillada e máis ou 
menos experimental,· virian ser o 
opio das linguas acaladas. 

Agora o amigo Xavier Alcalá 
plantexa de novo tan importante 
asunto chamando abertamente á 
criación de ikastolas galegas nun 
artigo publicado no "Correo Galle..: 
go". Comparto esta doctrina. Pen
so que lonxe de amortiguar a rei
vindicación dun ensino galego a 
creación xa de escolas galegas ac
tuaria coma acelerador para facer 
unha demanda popular de que por 
agora, tristemente, só é unha esi
xencia de minorías. Ademais, as 
primaveras pasan, as agullas da 
historia móvense maliciosamente 
en _Galiza e os nosos tillos serán 
privados, a igual ca nós, da liber
dade de estudar na propia lingua. 

Observando a retransmisión 
dos partidos de fútbol cal- . 
quera pode ouvir con fre

cuéncia a correcta pronunciación 
de certos nomes extranxeiros, 
caso · do _ barcelonista Hughes 
("giugs") por exemplo. 

A sur~resa ve·n cando hai que 
pronunciar un nome portugués. 
Jorge, é pronunciado como se dun 
no,'!le español se tratase, o que é 
ma1s claro aihda en nomes que 
nen graficamente se corresponden 
ca castellano: Jordáo por exémplo 
é pronunciado á inglesa (Yordao). 

· E isto sucede non só con TVE se
~n tamén coa Televisión galega 
"'éStflU.e ainda é máis ~rave. . · 
. Co onización anglofona debe ser 
ISO. M.V. 

O Ramaiana-Crest· 
GUSTAVO LUCA DE TENA. 

Dos sete cantos que ten .o · Ra
maiana, case cinco son para re

. la~ar como deuses encanalla
dos, démos sádicos ou bestas pose
sas ocupan o seu tempo en romper 
cabezas, traer ~ndacios ou enganos a 
povos inteiros e praticar sen descanso
º deporte nacional dé;! cabronada. Os 
victorianos observaban cunha certa 
distáncia paternal como esta peza 
chave da literatura servia para a exe
cución coral nas grandes ocasións. O 
Norte civilizado, cristiano e humanitá-

. rio, buscador esforzado dos sentimen
tos elevados, miraba para o infiel e 
comprendia que aquela manei_ra de 
cismar, convert.ida en .tantos aspectos 
na cultura do lndostán, era parte do 
atraso. 

clc1eas · 

Nos anos trinta entraba reservada
mente na Inglaterra o célebre filme 
hindu, eco irrecoñecíbel da maldade 
do Ramaiana, no que ás mulleres se 
lle creban pernas ou mans, un pai ·de-

. núncia ao seu tillo e non hai persona
xe que non estexa marcado pala mal
dade e a mentira. Incluso os bons da 
película; A aristocrácia confirrDab~ 
diante aquel celuloide mudo a bonda
de da sua moral imperial, xustificaba 
a dominación e demostraba a malda
de humana e o empecatado e sádico 
qu~ era o infiel. Naturalmente que a 
indústria cinematográfica dos países 
cristianos tiña como distintivo a preci
sión exemplar con que se delimitaba 
o ben e o mal. A tradición di que non 
había película da Califórnia ou Ingla
terra na que gañase un ladrón nen 
quedase unha infámia sen castigo. 
Tan inflexíbel é nisto a indústria cine
matográfica do Norte que non salva 

Santa Rosalia 77! ! 
FRANCISCO· RODRTGUEZ 

No 1980,· coincidindo co centenário 
da publicación de Follas Novas, 
escrebin para A NOSA TERRA un 

artigo titulado Rosalia, cen anos de loita 
contra a hipocresía burguesa. Naque! 
entón chegara a unha visión sintética, 
despois de ler detida _e profundamente 
a obra rosaliana durante anos, cavilan
do consecuentemente sobre a súa ten
déncia e conceición do mun-do. A visión 
resultante era irreversibelmente icono
lasta, conscientemente dorida por tanta 
terxiyersación, cabreadamente construi
da, despois e contra a tanta · mentira. 
Desde aquela, adiquei-me, na medida 
das miñas posibilidades, á .percura de 
dados externos eruditos, que fornece
sen a tese do carácter radical, inconfor
mista e anti-capitalista da praxe e da . 
obra rosaliana, con argumentos dos 
que a crítica literárla académica chama 
externos. Esta actividade, encamiñada a 
desfacer unha imaxe falsificada da nosa 
escritora e empeñada na defensa do 
que realmente foi a ·sua vida e a sua 
obra, provocara, xa no 1970, reaccións 
de incredulidade, pólo baixo, nada ar
gumentadas, só asentadas no pre-xuí
cio, no lugar cc;>mun e na visión colonial 
da Galiza, a raíz dunha miña conferén
cia sobre o tema, pronunciada, como 
acto académico, nunha festividade do 
l.ibro, nun instituto de .AlbaGete. Máis 

' tarde en Vigo, polos anos· 75 e 76, se
guin a combater, con dados "intrínse
cos" o que consideraba códia encobri
d~ra da verdade a este respeito. Final
mente, dunha maneira especial en San
tiago e na Coruña, e con máis argumen
tos, acabou, de momento, o meu com
bate para informar_ a públicos non estri
tamente académicos. Sen eu sabé-lo, 
habia unha muller escocesa, Catherine 
Davies, quen, desde unha posición máis 
privilixiada e non exactamente desde a 
mesma óptica e metodóloxia, estaba 
empeñada en tarefa similar. Do seu tra
ballo non rescebin notícias até fins de 
1983. . . 

As reaccións de incredulida:'.de, certa~ 
mente indicativas da tona desinformati
va que nos recobre e dos moitos pre
xu ícios que nos abafan, foron desde 
1980 contínuas. Asi, Alonsó ·Montero, 
desde as páxinas do número especial 
de ANT, adicado no 1984 a Rosalia, alu
dia ao que consideraba "hipérboles" 
miñas sobre o tema. Cun estilo oscu·ro 
·e · un maldisimulado rencor, Franco 
Grande referia-se en Follas Secas ao 
meu traballo no especial de ANT estu
pefacto e escandalizado perante a miña 
afirmación do carácter anti-capitalista 

. da visión do mundo rosaliana. Curiosa-

menté, se laiaba de que o único impor
tante que se fixera no país sobre a obra 
de Rosalia tora no ano 1952, coa publi
cación por Galáxia dos Siete ensayos 
sobre Rosalía. Non vou falar do dispré
cio que, desde supostas ópticas inde
pendentistas, se ten babexado contra 
Rosalia, comunicado con arrogáncia a 
profesores oficialistas que o exteriori
zan, como voz do seu amo, a mestres e 
mestras en cursiños de "capacitación", 
por exemplo, na Estrada. En definitiva, 
hai moitos aliados no mantenimento da 
imaxe de Rosalia, na incomprensión da 
sua obra que, sen dúbida, moitos ponti
ficadores non len ou non saben ler. 

Agora, despois da publicación dun li
bro especialmente interesante, titulado 

nen aos seus· p óprios personaxes 
históricos. Nos a os setenta, un Ho
llywood presionado pala competéncia 
da televisión, facib películas policía
cas con dobre ver ión nas que un cri
minal ambiguamente perdido en Mé
xico pode acabar nos cinco minutos 
finais no cárcere ~e os coidadores ea 
moralidade do pa!s comprador do fil
me asi o prefiren. 

Hoxe na Índia son un gran éxito as 
cabronadas triunfantes de Dallas ou 
Falcan Crest. Os qo Norte civilizado e 
cristiano aparecen tan infames como 
realmente son, piores que todos os 
cismantes do Ranpaiana xuntos e ca
paces por riba de !)e facer ricos a cos
ta da exibición das suas misérias. O 
hindu, que cifra a sua moral na reen
carnación, non fai máis que cambiar 
de película. É o canalla branco o que 
cámbia o regulam~nto do seu próprio 
espectáculo. • 

Rosalia de Castro: unha obra non asu
mida (1985), conv~nientemente boico
teado e silenciado polos que detentan 
os meios de comunicación, aparecen as 
Actas do Congreso sobre Rosalia de 
Castro e o seu tempo. Sen dúbida, moi
tas comunicacións son palla, pero hai
nas que, só coa leitura e análise da obra 
de Rosalia, desbaratan tópicos e se ad
miran perante tanta orixinalidade e radi
calismo. Esperemos que, paseniña pero 
irreversíbelmente, contribuan a pór as 
causas no seu sítio. Como, en ocasións, 
se trata da palabra de estranxeiros, terá 
sen dúbida máis autoridade perante os 
colonizados ... 

Hai tres meses acabei a miña recolli
da de dados para unha tese de doutora
mento que apresentarei no 1987 na Uni
versidade de Santiago. Existia un ru
mor, convenientemente silenciado, que 
aludia á incomprensión do Arzobispado 
de Santiago cando o traslado de restos 
mortais de Adina a Santo Domingo de 
Bonaval. Pois ben, vivimos nun país no 
que un suceso, acontecido hai menos 
de 100 anos, vivido por un milleiro de 
persoas e coñecido por leitares de pren
sa de entón -La Voz de Galicía, La Ga-
ceta de Santiago, cando menos-, pode 
ser convenientemente anulado, porque 
non convén para a operación asimilista 
e destrutiva en curso. O Sr. Arcebipo, 
co respaldo do Cabildo, intentou negar 
o enterro na lgrexa; fracasada esta ma
nobra por non ser propriedade eclesiás
tica, proibiu taxativamente a oración fú
nebre e, por se fose pouco, Rosalia non 
foi enterrada en preséncia da multitude 
qúe din abarrotaba o templo: só ao dia 
seguinte, coa preséncia dunha Comi
sión, sen sermón algun. A erudición ro
saliana tiña fácil a pesquisa: a primeira 
páxina de La Voz de Galicia, martes, 26 
de Maio do 1891. Anunciaba, ademais, 
que outro xornal, amigo de Rosalia, La 
Gaceta de Santiago daria os nemes dos 
coengos que apoia ron ao Cardenal Payá 
na sua cruzada. FJn á percura dos nú
meros respectivos deste periódico, que 
xa mirara habia un ano sen atapar al
gunha referéncia /ao conflito, e claro 
non atopara ali a notícia porque estaba 
convenientemente! mutilado nos exem
plares posteriores ao dia 22. 

Un bon amigo meu preguntou-me, 
hai uns dias, porque a miña adicación e 
obsesión por Rosalia. Respondin-lle 
que, á marxe da inxustícia e crueldade 
que se cometeu en vida e post-morte 
con esta muller -d que, para min conta 
moit6-, é por respeito ao país, á sua 
conciéncia; á verdade histórica, ao es
forzo que, como dixo o profesor Barrei
ro recentemente, tantos galegos e gale
gas teñen feito paria que sigamos exis
tindo. • 
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