. 1 z.g
z- OLt•

i p.? lfi..

•J t:R St ·

e, A U 1H "

ufJ·ff t-- 01 E
GRAL• uN1
r1
.... E: CA

o l bL 1.~'
s~

11 }.. .

l.>

- . fl.,D

\J t: R-> l

J

_ _- /-\rUO.

0

-

1371(VIGO)•100 PTA.

-·o cof'!lp_rimido
ue revolucionou.
o mun

Delmi Alvarez

Asorei,
ra e da
se ltura
o tem,
oran ea
p áx. 17)

As J:20sturas Rarecian estar J:2róximas _

SUMARIO

.

-

As deputacións hi- Suspendido un dos
potecan a autono- dous soldos que
mia ............ (páx. 4) percebia o alcalde
de Pontevedra
Asamblea do PG
...................
(páx. 11)
..................... (páx. 4)
Congresos do PNG Prepáranse mobili- e PSG-EG neste mes zacións en defensa
..................... (páx. 4) do sector leiteiro
................... (páx. 11) Lei
antiterrorista:
do
agora todos tefien Apontamentos
Viet
nam
de
hoxe
dúbidas ..... (páx. 6)
O Ministério de De- .......... (páx. 12 e 13)
fensa excarcera gol- A política- deportiva__,.,,
pistas ........ (páx. 6) do PSOE .. (páx. 15)
Concho Cortez, ca- O actor, o dobre:
tro meses secu~s- · entrevista con Miguel Pernas
trado pola contra
..................... : (páx. 7) ................... (páx. 18)

PCG/PSG-EG:
os documentos ,d unha
fusión non realizada .
,t

No último número anunciábamos nestas mesmas
páxinas a rutura das conversas entre o PCG e o
PSG-EG cara· a unha fusión- das duas organiza- cións. Agora A NOSA TE-

-

RRA tivo aceso tanto aos
documentos cruzados entre as duas organizació ns, como a · aquela~
donde se recollen os
acordes a que se chegou.
(páx. 5)

Non se chegou a un acordo sindical entre
a CXTG e·a INTG

AS centrais sindicais
talan sobre .as-eleicións
-

(páx. 8 e 9)

En relatión co secuestro do Catamarán
.

-

Moncho Borrajo:

artista con ·m amá

(páx. 21)

-· Dous anos de cárcere
·. para tres traballadores
de AscOn ·

~

(páx. 11)

editorial

Pasan os tempos, as ideas, as persoas
e tamén os aniversários, que moitas
veces queren ser consagración ºefírne-:
ra e altar de sacrificio. Co 1986 que se
fo¡' íanse duas data-fito para nacionalistas e demócratas: o nascimento de
Castelao e a instalación,_ a sangue e
lúme, do fascismo no Estado español.
Ocupémonos -do primeiro deles.
A declaración institucional do "Ano
Castelao" chegou preguizosa, especulando o temor oficial con que a celebración se .lles fosé das mans, e co
precedente da vergoñante traída do
exílio bonaerense dos- seus restos
mortais. Ao fin conseguida a declaración -ainda coa sua dubidábel efectividade- iniciábase o ano coa contraposición dos actos r~_lixiosos é os actos .políticos.
En Rianxo, en Xaneiro, xa se veu cal
ia ser a tónica: litúrxia, santificación,
camiñar - polo político como sobre a
brasa frente ao intento de desvear a
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verdade histórica do_ galeguismo, portanto do · nacionalismo na sua denominación do período republicano, que
ten ·en Castelao o seu fundamental activista, unha vez asasiñados ou exiliados moitos dos seus compañeiros.
A tensión desa contraposición sinaJaba os dous polos do debate: a "inteligentsia" orgánica, e as institucións
incapa·c es de _evitar que a presión nacionalista, chegada desde todos os
~
ángulos e plataformas, empapase o
sentido real, afinal gañador no balance, da celebración que 'convocaba
Castelao. Asi as causas· a figura de
Daniel, sempre en Galiza, consegue
un novo destellar que o tira do temor
de moitos, sabedores da sua vixéncia
e simbolismo, a que fara convertido
nun icono inofensivo. Exposicións
· masivamente visitadas, congresos,
confer~ncias, · libros, · revistas, actos
políticos, e un longo ronsel d~ activi. dades, en maior ou menor grado alimentadas palas posicións nacionalis-

tas de ·esquerda foron quen de gañar
nalgunha medida ese pulso que se
plantexaba desde Xaneiro como un
retó. ·
Vitória pois neste ano, ainda qwe a
dialéctica de seguro continuará, do
Castelao vivo, cun pensamento actuante como soporte ideolóxico do
nacionalismo e non como recetário de
problemas concretos. Triunfo da razón que informa ás xeracións que estiveron ignorantes até da palabra Galeguismo. Conquista, pois, da verdade
e da reclamación inaprazabel do que
é o naso pasado e que ainda se quer
tinxir de veaduras. Con Castelao, chegaron para os anos que seguen ao
seu centenário, e para sempre, Alexandre Bóveda, o Consello de Galiza,
o nacionalismo galega republicano
acompañados do latexo vivo, pleno
de luz e orgullo dos que, tamén agora
hai cincoenta anos, se opuxeron· con
todos os meios é durante décadas ao
fascismo.
O
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po de concentración".
.mento entre o interés xeral e os
2ª.-A sua obra narrativa non é
intereses duns poucos. Riaño
Ante os desaloxos de viciños e
sigñifica unha nova forma ·de ex- ocasional nen intuitiva, -senón
- que viña determinada por un -enderribo de vivencias no povo de
plotación sobre o povo:
Riaño, mediante un despregue
Chegar a Riaño e divisar a pai- foque dirixido a promover a ·conciéncia nacional nos leitores.
policial digno dos tempos do
~axe do val e, da montaña magnífranquismo, utilizando cabalas,
3ª.-A sua vida foi un exemplo
ficamente conxugadas é unha lede conxugación de· teoría e praxe
helicópteros e un gran número
dkia. De seguida, namóraste da
o que o levou a sofrer _persecude policias, e pasando por riba
mesma e comprendes que estase
das decisións xudiciai~ ainda por
a .pique. de producirse unha mei-. cións e desterro.
4ª.-Castelao non era propriatomar, sobre os interdictos apre·rancie inxustícia.
mente un artista, senón que a
sentados polos veciños, o ColecOs meios de comunicación (sotivo de Alunos do CUVI en ·soliarte era un dos meios de expreb_retodo a TVE) pretenderon desión do seu pensamento.
dariedade con Riaño . quer manisinformar acerca da forte oposiA desviación da sua personalifestar a sua mais enérxica repulción- dos viciños e tamén das ·
sa a estas medidas· e afirma:
·
dade cara a obra artística intenta
xentes da montaña e da provín1.-A atitude do governo neste
encobrir a seriedade dos seus
cia de León contra o encaro. Os
princípios baixo dun pretendido
asunto mostra a sua natureza aumeios de comunicación tampouhumorismo que pol_a contra foi
toritária e a falta domáis mínirno
co amasaron a forte represión
respeito cara a legalidade vixente
que rodeou as primeiras denioli- • superado na sua evolución estética.
·
e cara o estamento xudicial.
cións das vivencias acaecidas o
2.-A prepoténcia e infransi5ª.-Castelab é-Un pensador
dia 12 de Decembro. As 4,30 da
materialista e dialéctico plenaxéncia c.o n que levou este pro- .
mañá saían da rua Fernández Lamente vixente hoxendia, como
blema .o Governo mostra que
cheda de León duas compañías
·existe unha clara inquietude no
se pode constatar palas suas
de guardas civis, máis de tresmesmo ante as protestas e mobi coincidéncias con filosofas, smcentos homes que tomaron Riatropólogos e pensadores polítilizacións contrárias ao proxecto
ñó de ponta a ponta e anularon
que poderian para·lizalo se a sua
GOS de talla internacional.
a heroica . resisténcia dos viciños
execución se aprazase máis temASOCIACION CULTURAL
a paus físicos e morais, desalopo.
.
(A Estrada)
xando dos -tellados aos resisten3.-Pésie aos argumentos utill. tes, carregando contra os vellos,
11
zados polo governo e os seus
REIS E VASALOS"
etc., e por último, reseñar a verachegados talando sobre a necegQña do entreguismo do alcalde
sidade imediata da realizarión do
_(probabelmente untado) e dos
Criticar a. tan idealizada Constituproxecto, non se poden ocultar
ción E~pañola, sobretudo nuns
representantes de León nas Coros· i_ntereses rea is _que hai detrás,
tes de Madrid e na Junta " de
intres nos que se está a celebra·r
e que van máis ala da simples
~eón.
·
_ a sua criación, non é doado, poposta en regadio de 83.000 Ha:
Riaño tiña que cair, por riba de . · rén, e facendo emprego do direico regula mento do cáuce ·do Esla
todo están os intereses, nen se tito "constitucional" que me proestanan abertas as portas a unha
veron en conta as posibeis solutexe, vou tentar a facer un breve
maior . produción hidroeléctrica
percorrido por certos pontos
cións paralelas que apresentaron
noutros encaros, abastecidos
organ1zacións populares, experconstitucionais que considero un
grácias á presa de Riaño, e recutos no tema, nen por suposto a
tanto escuras:
peraríase o vello proxecto de
posición popular. Os montañe~
O primeiro ponto a6 que vou
construción dunha central Nu- · ses xa din "Esto· en el País Vasco
facer mención é _aquel que fala
clear en Valencia de Don Juan, . no hubiera pasado". Córr:ipre · da igualdade de todos os espana província de León, á beira do
P!eguntarse ~té que ponto habe·ñois, por riba das suas crenzas
Esla.
relixiosas ou políticas, . s~xo ou
ra outros me1os de oporse ao ac4.-A ·política hidroeléctrica do
tual estado de causas que non
estamento social ao que pertengoverno PSOE ~stá claramente
sexan os estritamente pacíficos,
zan. Neste senso creo que estou
orientada a beneficiar ás empretal como sucedeu na Central de
en boa disposición para plantesas eléctricas españolas. lsto
xar unha pergunta da que non
Lemóriiz.
vese ben claro cando se fala de
O encaro de Riaño apresenta
agardo resposta. Pode haber
facer presas na Galiza (Návia de
moitas similitudes cos encaros
igualdade entre todos ·o s cidaSuarna,. Xallas, Ulla, lnvernadeigalegos. Nembargantes hai que
dáns dun estado no que ainda se
ro, etc.) traendo consigo grandes
loité'.lr! ,hai que imporse sobre as
empregan termos como "re.i s" e
custes sociais e económicos para
~ec1s1ons duns poucos, pois os
"vasalos"?
o país gale90.
·
intereses da maioria deben cum(Ao mellor é que a ConstituPor todo 1sto esiximos a paralip_
rirse.
ción só ·se fixo para o pavo chan,
zación imediato deste ·proxecto e ·
Pode ser que afinaJ, como aseficando á marxe césares e empeo replantexamento da política biguran as vellas élo lugar, "Riaño
radares?
,
droeléctrica por parte do gQverflotará sobre a água do pantaNon quero deixar o tema da
. r:io, especialmente ·naqueles prono". Asi sexa.
_ monarquia por~ue cada vez que
xectos que atinxen a Galiza.
me refiro a el ferveme o sangue
EDUARDO PORTELA FERNANDEZ . e non podo calar, en pri.meiro luCOLECTIVO. DO CUVI (VIGO)
(Vigo)
~ar porque non me engaiola a
CONGRESO CASTELAO
idea de chegar ao ano dous mil
O número 305 de ANT sacaba á
·
cun xefe de estado chamado "Feluz do dia un artigo ·sobre a situaRematado o Seminário dedicado
lipe VI" (nome por contra moi
ción do encoro de Riaño, o .cal
a Castelao celebrado na Asociaaxeitado aos vellos tempos do
supón un gran mérito dado o sición Cultural A Estr'ada en basé
império español), en segundo lulenzo oficial que se produce .atra-ás aportacións ao recente Congar, po'rque non me· "mola" que ·
vés dos meios de comunicación.
greso Castelao de vários comunie11 pleno século XX (ou mellor
Riaño significa moito máis que
cantes estradenses, tacemos púdita, nos umbrais ·do XXI) ainda
o seu encoro. Riaño supón desde
blicas as seguintes .conclusións: · se fagan na vella Europa bodas
a instalación do ·encaro e aceriP.-Castelao estaba pola norde estado "{pC;Irece que non tr.o tuadamente nos últimos tres • malización do Galega polo que
cou grande cousa desde os temanos o cabalo de batalla das orrexeitaba os présupostos cpnstipos dos reis Catól-icost e en terganizacións populares, ecoloxis·tucionais do seu momento, que
ceiro lugar, porque é a monartas e todo tipo de mobilizacións
atribuian ao =noso idioma o estaquia o meirande caldo de cultivo
gue houbo en León : Riaño signitus de "especie protexida" que o
da inconetitucionalidade levada a
fica máis unha vez o enfrentalimitaba a unha espécie de "camgraus extremos, violando a igual-
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dade de?direitos entre o home e
a muller (e senón que lle pergunten· á Infanta Elena, á que lle corresRonderia a coroa, por idade,
cando finase Xoán Carlos, senda
quen vai levala en realidade pola
sua condición de home, don Felipe). Deixando a un lado os problemas "monárquicos", paso de seguido a falar doutro tema que
tampouco podo tirar da m1ña
mente: .o das nacionalidades.
A CoRstitución española recoñece a coexisténcia no Estado de
tr-es "rexións" diferentes ou " nacionalidades históricas", e ben,
digo eu, cal é a diferéncia entre
o conceito "nación" e o conceito
que se agacha tras o termo "nacionalidade histórica"?, quizá a
diferéncia estexa en que as nacións teñen Estado, e as naciona lidades históricas deben ficar en
saecu/a seculorum asoballadas
polo meirande poderio das supranacións imperialistas.
O que eu penso é que o termo
"nacionalidade histórica" é algo
asi como un "apaga-lumes separatista" ou unha espécie de bastonciño no que se supón deben
apoiarse as transixénc1as dos nacionalistas máis apoucados (historicamente, os galeQOS).
Non me queda má1s que dicer.
Para rematar vou facer un chamamento a aqueles que, ser:i
analizalo en profundidade, aproban, acatan e recoñecen con agarimosa credulidade unha "Lei de
Leis" que, como todas, ten erras
e non cumpren idealizar.
X. PABLO MOUTEIRA LAFUENTE.
(Pontevedra)

PEQUENA REFLEXIÓN
ACERCA DAS MULLERES
Remata un novo ano. Cada vez
estamos xa máis perta do 2000,
esa nova era que pintan como
galáctica onde tod·o van ser raios
laser, satélites, ordenadores, etc.
E frente a tanta modernidade,
as mulleres seguimos cáseque
igual que na ldade Méia, non podemos abortar cando queiramos
senón cando lle pareza ben aos
homes que fixeron a Leí do Abórto. Seguimos sendo propriedade
priv.ada dos nasos maridos, mozos, amantes ou, simplesmente,
do primeiro descoñec1do que se
nos cruza nos camiño e lle entran
ganas de ter relacións con nós.
Se botamos un ollo ao que foi
1986 vemos que seguen a incrementarse os delitos por v.íolación
e os de maos tratos. Os titulares
dos xorñais son escalofriantes.
No capítulo das violacións van
desde nenas como a de 11 anos
violada en Lugo até unha vella
de Cedeira de 85 anos que houbo
de ingresar nunha clínica do Ferrol, pasando por 1,mha sordomuda de 50 anos en Ourense, unha
oligofrénica de 23 cuxo autor foi
condenado a 12 anos ainda que
logo o Tribunal remitiu a .causa á

sección de indultos do Ministério
de Xustícia pedindo unha redución da pena " por considerala
excesiva", até o que violou a sua
nai adoptiva de 65 anos. Tamén
está a violación dunha enfermeira diante da sua fil la de 5 anos e
xa, como desped ida, duas notas
nos xornais de hoxe, 30 de Decembro: a violación e morte dunha nena en León e o intento de
vio lación dunha t raballadora do
Hospi~al Xeral que resultou g raVdmente ferida ao resistirse.
A vista de tales atrocidades,
que dicer? Seguimos provocan do as mulleres cando nos vio lan
na nosa própria casa como esa
señora de Petin que vivia soa ou
a vella de Cedeira que estaba soa
ás 3 da tarde na sua casa?; cando
esa traballadora do Hospital ia
cedo ao seu traballo, facíao para
provocar?
E no capítulo de maos t ratos
tampouco hai queixa, o que pasa
é que só saen os casos espectaculares, o que mat a a tiros á
moza embarazada, o marido q ue
degola á muller, a que lle prendaron lume en Vigo, pero silén cianse as miles de m ulleres qu e
foron brutalmente agredidas polos seus maridos, amos e señores de vidas e facendas, as que
foron expulsadas das suas casas
e cando foron recabar axuda ás
forzas da orde non foron auxiliadas pois nesta terra, apesar das
ardes do Ministério do Interior
ao respeito, ir denunciar a un
marido significa ainda sofrer humillación na Comisaria ou nos
cuarteis da Guarda Civil que se
negan a recollelas ~e non vai
acompañada dun avogado e total
para que o condenen a unha pequena multa, tendo que sofrer a
humillación de volver declarar
perante un xuíz que, cando os
acpntecimentos relatados son
gravísimos, prefire dubidar e
condenar ao home á pena mínima como se as mulleres tivése~
mos que inventar algo e non
houbese xa dabondo co que nos
pasa cada dia ..
O piar de todo é que as persp.ectivas de que algo poda mudar
son mínimas. Seguimos vivindo
nunha sociedade onde os maos
tratos non só estan á arde do dia
senón que cáseque se consideran "de bon tono". Cando un
home maltrata á sua muller será
porque algo lle terá feíto, séguese a considerar como algo individual e non un problema social, e
nen a Xunta nen os concellos
son ainda quen de criar uns centros onde estas mulleres podan,
primeiro acollerse e despois ser
asesoradas, informadas dos seus
direitos, podan ver· de solucionar
a sua vida, etc. E isto é un pequeno avance que xa se foi conquerindo no resto do Estado agás
este pobre paí~ noso onde sempre andamos a.velas vir.
A.G.M.
(Compostela\ -
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A píldór~ celebra
o ·seu vintecinco ~umpr~arlos
non foi doado. O temor do
dución da dose .de proxestáxeno. Mais, plantexábase un - cáncer, por exemplo, estivo
sempre latente, -e, sen embarnovó problema: se se seguian
go, nengun estudo confirmou
a reducir as doses, púñase en
a relación entre .esa enf.ermientredito a eficácia da píldora
dade e a píldora. ·"Son as coucomo
contraconceptivo
e
sas .más as que ' permanecen
como controladora do ciclo
grabadas mente" sinala a doumenstrual.
tora Kirkrnan. '~Moita xente Asi pois, de nóvo se investi ·incluso médicos_:_ non recoñegou noutra dirección: _· agora
cen que a píldora. pode . proteda "calidade" do proxestáxexer de infeccións e de cánceno. Unha hormona que non inres".
fluira nos níveis de colesterol
Estudos publicados nos últino sangue. E asi nasceu a 3ª
mos tres anos demostran que
xeración de contraconceptivos
as mulleres consumidoras da
o"rais. Os fabricados cun novo
píldora teñen menos riscos de
proxestáxeno: o desoxestrel.
sofrer cánceres de ovários e
Lanzado a primeiros desta
de .e ndométrio e, o ano _pasadécada a partir da planta do
do; duas investigacións moi ·
ñame mexicana, o desoxestrel
importantes non lograron procompórtase, segundo os ex- . bar a relación entre a píldora
pertos, como a proxesterona
e o cáncer de mama.
· ·
natural da muller, o que se-tra Segundo xinecólogos .e -esduce nun control efectivo do
pecialistas en temas sexuais, a
ciclo, pero reducindo moi po- _ influéncia máis trascendental
sitivamente os efeitos nos ní~
da píldora _foi "liberar o ·tema
veis de . colesterol.· Adem.ais
do control .de natalidade do
doufras vantaxes acesórias,
seu car~der privado. A píldora
sobretodo na pel, pois non
outorgou ás mulleres a conproduce acné, como é o caso
fianza de saber - que poden
dos proxestá.s enos tradicio- controlar a sua próprra fertilinais.
·
dade.· E, como a píldora fun- .
ciona como algo afastado da
Temores
relación sexual, hoxe resulta "
non xustificados
moito máis doado talar da
·6 Mentres tanto, _especialista contraconcepción como unha
•
- ~ como doutora Kirkman conve- parte "aceitábel" da vida.
COORDINADORA CIENTTFICA
~ ñen en que o paso da píldora
DE PLANIFICACION
FAMILIAR
-----------~>< ao derradeiro cuarto de século
, .

A-píldora éumpre o seu vintecinco aniversário, se ben, no Estado es_gañol; o
conservadurismo político non permitiu até hai moi poucos anos a difusión legar
deste_an~l_concept1vo, ~mprega_d_o actual.mente por mlllóns de mulleres én todo
o mundo. Mesmo neste Nadal é> bispo de Ourense, Témiño-, daba -á luz ünha
pastoral -de crítica confra a píldora e non hái qúe buscar moito para toparse coa
~~ntalida_fle; arfipla-rnente _d1fundida pala lgrexa,-exortando á mullera.ter fodos
os. tillos que Deus íle dé. Desde o ponto de vista oposto o movimeñto feminista
segue a ·reclamar nestes dias "Anticonceptivos para non abortar ·e aborto
para non morrer~'. Se ben é .certo que non ·existe ainda o anticonceptivo ideal,.
~¡- se po9e dicer que a -ditüs-ión da píldora su·puxo e supón para a mLiller:
a posibilidade de disfrutar mellor das suas"' relacións· sexuais "e de elexer
libr~mente o momen!o do seu __embarazo. _A píldora p~oP.9r_gio~a unha_al~ernativa
má1s nun terreo -o da muller- non prec1same·nte pnv1lex1ado polo interés
e a atención sociais.

(
1

Gregory Pincus e un equipo de
científicos levaban tempo in·vestigando con hormonas no
laboratório, até que, un día
duas mulleres norte-americanas defensoras dos direitos
humanos -Margaret Sanger e
Margaret McCormick-, preocupadas pola miséria cada vez
maior dos bairros periféricos
das grandes urbes, convecéronnos de que enfocaran os
trabal los cara un obxectivo absolutamente revolucionário e
ta bu: controlar artificialmente
o crecimento da povoación,
que daquela calificábase de
explosivo .
O produto que criaron aqueles cientificos foi o máis vilipendiado, anatematizado e, á
vez, dos máis esperados e desexados da história da ·indústria farmacéutica . Era a famosa píldora, o primeiro anticonceptivo oral criado polo ser
humano .
Hoxe, no vintecinco aniversário da sua aparición en Europa, cando a consumen máis
de 55 millóns de mulleres de
todo o mundo, a píldora segue
funcionando segundo os prin cípios que estabelecera Pincus : as propriedades dos seus
ingredentes -proxestáxeno e
estróxeno- , que impeden a
producción das hormonas homónimas do organismo feminino e evitan asi a ovulación e,
consecuentemente, o embarazo . .

Menor dose, menores
efeitos secundáriós
No cuarto de século transcorri do desde a aparición da píldo ra nas farmácias, os esforzos
dos investigadores centráronse sempre -e seguen a centrarse- na dose.
"Se, no 1961, a dose de proxestáxeno e estróxeno era de
1O miligramos e 150 microgramos respectivamente, hoxe é
dunha quinta parte e incluso
menos", sinala a doutora Rosemary Kirkman, especialista
británica en planificación familiar. "E, a medida q·ue a dose
disminuiu, tamén o fixeron os
efeitos secundários do produ-·
to".
.
E é que, ao lon90 da década
de 1960, gran numero de informes médicos fixeron crecer
a sospeita de que podia existir ·
unha relación entre a píldora e
unha desorde circulatória coñecido como trombose. Ainda
que o núr:nero de casos era mínimo, os científicos sospeitaron ·que a inxestión de doses
de estróxenos altas -- e continuadas podérian acabar propi~- ciando a formación de coágulos no sangue.
Como consecuéncia desas
voces de alarm~, no 1969, as
autoridades sanitárias dalguns
países comezaron a pór tope ·á
dose de estróxeno da píldora.
Nasceron logo as p[ldoras "da
2ª xeración ", con moito menos
estróxeno ou, inclu.so, só con

proxestáxeno.
Pero entón, a fil'.)ais dos 70,
a ·a tención derivou cara esta
última hormona. Estudos de
moitos millóns de dólares estabeleceron que a idade da
muller, o hábito de fumar e o
consumo da pildora eran posíbeis axentes desencadeantes
dunha nova complicación: as
cardiopatias. No 1978 estabeleceuse igualmente a conexión
entre os ·p roxestáxenos tradicionais e o colesterol no sangue, causa de obstrnccións
nas artérias que arrodean ao
corazón.

Píldoras da
terceira_xeración
De xéito que as investigacións
enfocáronse agora cara a re:-

Un medicamento·que permita disfrutar
.

A píldora anticonceptiva,
composta por estróxenos e
proxesterona (hormonas fem ininas) sintéticos en pequenas doses,· impede a maduración dun óvulo cada
mes.
Mentres a muller toma a
pastilla os espermatozoides
depositados na vaxina durante o coito non teñen con
quen unirse (óvulo) polo que
non se pode producir a fecundación.
A aparición da píldora posibilita a millóns de mulleres
que a usan o poder disfrutar
das suas relacións heteosexuais coitais e poder decidir
libremente · o momento dos
embarazos.
Como todo medicamento,
debe tomarse con supervisión médica, para poder valorar posíbeis contraindica-=
cións, elexer o tipo de píldo:..
ra máis axeitado e realizar
os controles de análise e ex-·
ploracións xi_n ecolóxicas:
· As contradicións médicas
danse en mulleres que padecen certas enformidades (hipertensión, diabete, enfermidades hepáticas ... ) ás que
non convén a sua utilización
ou que en todo caso necesitan unha maior vixiláncia.
Salvando esta pequena p~r
te, na -maioria das mulleres
xovens e sans non adoita a
haber problemas para o seu
. uso. Cando aparecen é necesário consultar ao médico.
No caso de mulleres xovens
convén agardar a que completen o seu desenrolo cor·p oral.
·
A píldora hai que tomala
todos os dias, procurando fixar unha hora para evitar esquecimentos e asegurar a
sua eficácia. Se se esquece
pódese tomar até 12 horas."
máis tarde, se ·p asan máis
de 36 compre utilizar outro

método (condóns; óvulos) o
resto do mes.
·
Convén ter en canta os vómitos, diarreas~ iilxesta doutros
meqicamentos
que
pode impedi·r a sua absorción (no caso. de _dúbidas
aconséllase consultar ao
médi_co e usar. algo máis).
No mes que non se toman
(descanso) se non se busca

-

.

bios pola acción das hormonas, sensación de náusea,
tensión mamária, aumento
ou perda de peso, pequenas
perdas sanguíneas. Estas
moléstias desaparecen aes- po·is dos primeiros meses.'
Se continuan convén cambiar o tipo de pastilla.
Nalgunhas mulleres aparece unha perda do .a petito
e disfrute sexual; . nestes
·cámbios pode .influir a píldora e outros . factores que
acompañan ao seu uso: tomalas con medo ou con sensación de envenenamento,
falta de comunicación na parella, tomala ás agachadas,
como un castigo, nec:;esidade de ter relacións con niáis
frecuencia e miles · de circunstáncias máis que poden
influir negativamente na sexualidade.
A píldora tén utilidade se
permite disfrutar da sexualidade, senón é mellor buscar
outro método.
Os riscos adoitan ser mínimos en mulleres· sans, partindo de que estamos. sometidas a constantes riscos (ta.baco, contaminación, automóbeis ... )
Conveñen as revisións xinecolóxicas (aconsellábeis ·a
todas as mulleres) para pre- vir posíbeis complicacións.
A muller ao -deixar de to, mar a píldora recupera a sua
capacidade reprod~t~va, podendo quedarse embarazada se o desexa.
Non hai método anticonceptivo ideal. A persoa debe
elexer a forma e a· método
/ que lle resulta máis cómo.d o
e ·agradábel para que as
suas relacións seuxais sexan
satisfactórias e posibilitar a
eleición libre do momento
dun embarazo.
•

un embarazo hai que usar
.algun método (condóns).
A partir dos 35 anos se se
fuma · non se deben tomar,
de todas formas convén fumar menos cando se toman.
· Cando unha muller toma
as pastillas · soe encontrars~
coma sempre, o lóxico é que
as tolere ben.
Outras manifestan cám- ·

ISABEL BLANCO
(Xinecóloga)
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'--A autonomia hipotecada polas deputacións
A goberriabilidade autonómica
non está como hai un ano, senón pior ..O grupo de CP encóntrase dividido por máis que na
Galiza se manteñan uns pactos
tripartitos rotos xa -totalmente
en Madrid. A isto hai que unir
a própria división interna de AP
que, ainda que Mariano Rajoy
afirme que os disidentes son
só tres, o certo parece ser que
albiscádo outro futuro ou a imposibilidade deste goberno, os
_cámbios --aos que xa nos teñen acostumbrados- poden
ser moitos.
Todas as esperanzas están
postas agora nun ·pacto cc;m
CG. Un pacto de goberno case
imposíbeJ, pojs a condición im.posta, a -coordenación das deputa~ións ataca frontalmente a
própriá estabilidade da Xunta. Se - nas negociacións de investidura a teimosia irredutíbel
dos presidentes das deputa-

c1ons a desmembrar os seus
reinos de taifas impediu o
a'p oio de cq, non parece lóxico
que agora, despois de ter tomada· a Xunta, - de coller cada
un tamén a sua parcela de po- der na ·própria administración
autonómica, facer , eles mesmos , o que impediron xa por
duas ocasións -a primeira -bo. tando abaixo un proxecto de lei
de coordenación, a segunda
cando a investidura.
-A "inxenuidade" de Mariano
Rajoy ao_afirmar que o acordo
é posíbel entre AP e CG, só
pode ser entendida dentro dun
pacto de maior.alcance cos má:
ximos mandatários das deputacións, polo que a autonomía
quedaria ainda máis hipotecada ás decisións provinci_ais.
Ouer dicer, as d~putacións cederían algunhas das suas atri-bucións á Xunta sempre e fosen elas quen ditasen as nor-

mas, segundo _os seus intere_ ses, desde o Palacio de Raxoi.
Existe ainda así -un problema:
un cámbio de goberno deixaria
.- moi mal parada á ch.a mada por
eles autonomia provincial.
Pola sua banda Coalición Galega encóntrase', tamén totalmente dividida en canto á posición a tomar cara este Pacto de
- Goberno, o seu alcance e · as
contrapartida·s.
Nen despois do abandono
dos chamados progresistas hai
mínima
unanimidade
-un ha
nesta formación política que,
dun galeguismo de centro esquerda aprobado no Congreso
de Vigo, camif'.lou cara un :centro direita autonomista até o
pontQ de case confundirse to. talmente con Coalición Popular.
As teses do seu Presidente,
García Agudín e do seu antecesor no mesmo Cé;lrgo, Díaz

Fuentes, i'mpulsados por Maria
Vitoria Fe'rnández España, Augusto Assía e o seu grupo, camiñan non só cara unha entrada no Goberno Autonómico,
obtendo -unha consellaria e 8
-direccións xerais a cámbio (as
consellarias volta a ser moeda
de- cámbio, aumentando o número a capricho, variando o organigrama) algo que é mal visto dentro das filas ·aliancistas,
senón tamén cara un pacto
eleit-oral para as eleicións municipais. ·
Dende a "Casa Franqueira" e
outros sectores do partido desautorizase expresamente esta
operación, debaténdose a o_rganización dentro dunha incertidume que imposibilita unha
negociación axeitada. Negociación que afirman alguns só vai
encamiñaáa a impedir unha
eleicións antecipadas algo que
CG quer impedir a toda costa.

Pala sua banda Xosé Luís Barreiro move tamén alguns
pións para impedir que se con,sume un pacto que o deixaria
cun futuro próximo hipotecado
no campo político. A sua decisión de abandonar o cargo de .
portavoz parece un repregue
tá-ctico diante da ofensiva de
Albor-Rajoy. Unha volta aos
cuarteis de inverno na que
arrastra a alguns dos seus amigos máis directos como no
caso de _Lois Caeirn, Director
Xeral de Rádio Televisión Galicia.
• O PSOE sabe que calquer
pacto de gobernabilidade botaría por terra a sua. posición de
sostén e, ao mesmo tempo elemento degradador, do Goberno. A sua petición de que o
pacto debe ter en conta esta
formación é a expresión deste
medo a ter que converterse
nunha oposición mínima.
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~A EMIGRACIÓN GALEGA COS PÉS NO
CHAO E O CORAZÓN-NA TERRA
demos acadar o noso traballo
·militante centra-se en: 1) conNon son poucos, inda hoxe, os
querir organizar e potenciar
escépticos en comprender a
meios de comunicación próimportáncia que ten a organiprios (programas -de rádio, rezación política da emigración
vista do BNG na E, espallagalega para o avance político
mento do futuro voceiro do
do País. Nós, aproveitando que
BNG, etc., etc.,); 2) respostar,
pertencemos á única ponla qrimplicando ás organizacións
ganiiada que ten o nad.onalisprogresistas das nacións onde
mo galego no estranxeiro, o
estamos; ante situacións ponBNG na Emigración, e que se
tuais (ondas represivas no
vai celebrar a 111ª Asamblea NaPaís, fol9as xerais, grandes
cional do BNG, teimamos.
mobilizac1óns, etcétera); 3) potenciar as finanzas do BNG
Galiza, talando só dal9uns
efeitos que produce a emigraaportando e recaudando ca~
ción como -fenómeno social
tos; e 4) apoiar e motivar estudos sobre o problema da emique é, reprod_uce forza de tra- · xeito nós poderemos- cumprir
o noso "destino democrático"
ballo qúe cando esta chega á
gración: efeitos xerais e proxa que "Galicia es una región
idade produtiva, isto é, cando
blemática concreta.' Velaqui tede tradición ~emigrante"). Endes os nosos eixos de actuaxa é forza de traballo en sentitón diremos que coagular a heción básicos.
do estrito, emigra. lsto supÓ'n,
morráxia· da emigración (que
como pouco: a) unha perda
Soe-se-nos tildar de bons inhoxe está na etapa da pingueieconómica incalculábel para o
tencionados con moito corara) é un tra~allo vital para o ,
País, xa que unha boa parte da
zón pero de auténticos ilusos
movimento nacionalista galenosa enerxia humana de trabapolíticos por non ter os pés no
go porque é enfrentar os nocillo vai laborar fóra; b) que a sochao. Nós só ternos que dicer
vos efeitos sociais, económiciedade galega ·non avance poque a emigración galega sabe cos e políticos que supón a
liticamente tan axiña como o
mos perfectamente, por moi
sangria migratóri13 que impede
farla tendo a toda a xente
duro que nos resulte admití-lo
"moza" que é a qOe máis "emque o noso País teña toda a
e até dici-lo, que a grande
puxa"; e c) que a pirámide so:..
sua forza política e económica.
maioria de nós nunca irnos poUnha vez relembrados uns
cial galega sexa moi v_
ella e
dere volver á Terra . Pero isto
non por un crecimento .vexetacantos efeitos que a "exportanon supón que nós non poda ción" da forza de traballo ten
tivo negaJivo senón pola saída
mos lo1tar a prol da Galiza dun
para o País, cuxa fonte hai que
desa boa parte da "mocidade'~
xeito ·efectivo. Nós non ideali cos "cortes xeracion-ais'' que
buscá-la no noso asulagamenzamos nen o País -como xa
to nacional e social de cinco
isto supón e as suas consesubliñamos
noutras
oca séculas ratificado hoxe na cacuéncias políti,cas e eco.nómisións- nen o traballo que po·cas.
réncia absolúta de verdadeiras
demos facer a prol del. Facecompeténcias dunhas instituA causa da . imposibilidade
mos tais aseveracións porque
hoxe davolta dos emigrantes,
cións seródias e chocalleiras,
pretender ser os encarregados
e o que é pior inda, a causa da
no exterior de facer-lle unha fi albisquemos agora os frutos
continuación do fluxo migratósura aos mass-media españois
que pode dar o traballo político
rio, ben -coñecida é: Gal iza non . alén dos nosos limes.
que son, como se sabe, aferten hoxe en dia com·peténcias ·_
Se o que pretende o Bloque
voadamente anti-galegas; elaNacion.alista Galego na Emiborar análises e propostas conpolíticas. Polo tanto, na actualigración (BNG ti.a E) está claro
dade non só non se pode cocretas sob~ a emigración galemezar a recoller tan sequer · a
xa que é, como se ten sinalado
ga como fenómeno social e
unha pequena parte das filias
noutras - ocasións, traer ao espolítico; facer posíbel a solidae fillos· deste País espallados
riedade. concreta dos sectores
tranxeiro os ecos das loitas
que se dan na Galiza para que
progresistas dos diversos paípolo mundo adi.ante, senón
coñezan fóra a sua verdadeira
que tampouco se pode -nen
ses onde nos atopamos; e pose que'r polo "poder"- parar o
face e sa.solidaricen,' os sectotenciar economicamente ao
res progresistas das múlfiples
BNG é posíbél, verdadeiracontínuo gotexp migratório:
nacións onde residimos, co
mente posíbel, tan posíbel
Pero é que o exílio económico
proceso da emancipación na'como que xa o estamos facen galega non só está consentigo
cional e social galega e, deste
do. Ollade entón para os nosos
polo "poder" senón adema is ·
xeito, podermos contribuir
pés e mirade a ver se están ou
potenciado por eses mesmós
nós, exiliados económicos, ao
non no chao. E ve-losé ir albis"poder~s", quer dicer polo
bon camiñar da Revolta Galecando as implicacións que
próprio Estado español ·e polo
seu . actual governo, polas im- . ga, o cómo pensa o BNG na E
para o noso Páís ten o traballo
concretar isto non está inda
político tamén na emigración.
plicacións económicas e políti-Deixade-me que aponte algo
claro para moitas das nosas ircas ultra-negativas que ten a
más e irmaos na Pátria. Pois
máis, e xa remato: a comprenemigración para a nasa Nación
ben: o BNG na E, que 11on pre. e, xa que logo, impli.cacións
síón na Galiza da necesidade
positivas para España: inda a
tende ter introdución social
para a Pátria do traballo polítipropriamente dita rio exilio _ co alén das riosas fronte1ras é
risco de semellar maniqueo diporque seria pura ilusión polítirei que todo o que é perxudia maior motivación que· podecial para a Galiza é beneficioso
ca por non estarmos na realimos receber na emi9ración
para , España (senón ollade a
dade social galega, pretende
sendo a garantía do ~x1~0 dos
ter incidéncia informativa nos
entrada na CEE e o que desnosos esforzos merce a nosa
moitos recuncfíos da emigrapois se dixo, cínicamente, pala
anováda teimosia. Pala contra,
ción para poder airear a L:.oita
nón ir comprendendo o papel ·
· TVE -en -Xaneiro do 86 cando o ·
que se leva na Gal)za, para poEE nós meteu no MCE :. que gague está comezando a xogar a
legas e galegas de agora en
der respostar aqu1 no extranunica ponla politicamente ordiante íamos poder emigrar
xeiro a cuestións pontuais e
ganizada do n.acional_ismo ga"libremente" .por todo -o Mer·para poder recoller solidarielega no exterior sena, como
dade concreta. En función dos
cado 9omún porque xa non se
pouco, unha grande miopía
nos porian "trabas'( e deste , obxectivos básicos que pretenpolítica.
•
ANTONIO UZ VAZQUEZ

este mes
O Partido Nacionalista
Galega e o Partido
Socialista Galego-Esquerda
Ga_lega celebrarán os seus
congresos neste mes de
Xaneiro. A primeira
formación política
constituirase como partido
os dias 17 e 18 en
Compostela mentres que o
PSG-EG celebrará o seu
segundo congreso os dias -.
24 e 25.
O Partido Nacionalista Galega
apresenta. ao seu congreso
constituinte unha ponéncia organizativa na que aboga por
uhha aproximación ao PSG-EG
e ~o BNG para fort~lecer a_
frente ·nacionalista comun no
·Parlamento Galega.
·
. Como triángulo opera~ivo
apoiarase no concello · como
elemento fundamental territorial, .con ampliación -ao distrito
(comarcas naturais). Entre a
sua militáncia, con maioria dos
integrantes de CG de Pontevedra, seguíndolle en importán. cia, con maioria dos integran. tes de CG de Ponteved ra, seguí ndolle en importáncia A Coruña, Lugo e Ourense, por esta
orde, aspira a contar coa base
sindical da CXTG, asi como con
sectores profesionais ainda
non implicados en politica.
-Tentará asi buscar unha homologación con partidos ·nacionalistas doutras nacións do
estado, tal é o caso de E.A. liderado por · Garaikoetxea, . para
apoiarse cara as eleicións ao
parlamento europeu. J

·11 Congreso do PSG-EG
Pala sua banda o PSG-EG no
seu ' segundo congreso ·t ratará
de reflexionar e debater sobre
·os contidos ideolóxicos e políticos .do socialismo, da, esquerda .
e o nacionalismo na sociedade
actual.
.
Tamén intentará a·d ecuar a
sua estrutura interna dotando
ao partido -dun aparato organizativo capaz de asumir os novos retos políticos, prevéndose
ur.iha. profunda remodelación
' nos órgaos directivos, segufldO
puxeron de manifestO fontes
do próprio partido. - .
·•
A.E.
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na vida política
galega
"Mantera doutrina pero
póndose ao pairo dos
momentos que yeñen" foi
a principal idea extraída da
VI Asamblea do Partido
Galeguista, segundo o seu
novo presidente, vello
galeguista, Manuel Beir:Jls.
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O Partido Galeguista aprobou
na sua VI Asambl ea uns novos
estatutos nun intento de porse
ao dia, idea que moveu a reunión, para retomar unhas posicións máis definidas e t er un
verdadeiro protagonismo na
vida política galega.
Acordaron tamén apresentarse en solitário ás próximas
eleicións municipais ainda que
seguen a propugnar unha
"concórdia nacionalista" que
pasaria en primeiro lugar por
facer unha campaña conxunta
de todos os partidos nacionalista~ ~al~gos cara as _
elei<?ións
mumc1pa1s para conc1enc1ar á
xente. Manteñen ademais a
porta "entreaberta" para negociar co PNG, despois de que estes rompesen as conversas unilateralmente.
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Para levar adiante estas directrices foi eleita unha executiva presidida por Manuel Beiras Garcia, con Manuel Tobío
García como vicepresidente e
Fernando Ouintela Nóvoa, Ramón González Rodríguez, Xoán
Xosé
Mosquera,
Santiago
Saiáns, Xelásio Varela Gesto,
Manuel Penado e Dora Pérez
como vocais, continuando Ramón Martínez López como Presidente de Honra . .
asamblea
clausurou e
A
coas intervencións do-ex secretário Manuel Suárez, Xoán Manuel Casal, Domenech Sismilo .
Parlamentário de Unión Democrática qe Catalunya, lñaki Ana. sagasti e Jesús lnsausti, ,representantes do PNV., así como o
Presidente e Presidente · de

Honra.

·
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.A relación con outros .parti·d os· foi o escollo
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Documentos,sobre a fusión PCG ,e PSG-EG
A semana

pasa(:la o PSG-EG .remetíalle unha escueta carta ao
PCG na tjue · 11e comunicaba
que as negocíacións quedaban
rotas vistas as diferéncias. Contestáballe así a un documento
enviado polo Partido Comunista de Galiza onde aclaraba as
suas posicións, sobretodo no
tocante ás relacións con outras
forzas ·do Estado, que foi o
ponto no que o Partido Socialista Galego-Esquerda Gal·ega
se mostraba máis disconforme.
O documento levaba data do
30 de Setembro cando as con:..
versas xa estaban praticaménte rotas.
As negociacións, que o PSGEG pretendía rematar primeiro
para 0 25 de Xullo e des_pois
como fecha tope para o 13 de
Setembro, comezaban, nesta
terceira xeira cun documento
enviad'o o dia 1 de .Xullo de
1986 por Camilo Nogueira a
Xosé Manuel Iglesias. Nel trasladáballe o acordo do Consello
Nacional do PSG-EG do 25 de
Xuño "no que fai chamamento
formal ao PCG para abrir unhas
conversas encamiñadas a conseguir unha confluéncia da esquerda nacionalista e o socialismo democrático". Nesta misiva apóntase que "de conseguir un acordo debería ser
efectivo neste mes de Xullo".
A iniciativa partía asi do
PSG-EG, sendo contestada por
· outra carta do Secretário Xeral
do PCG,- datada o 5 de Xullo na
que "se aceita a proposta de
abrir de imediato un proceso
de diálogo e debate a fin de lograr ese obxectivo".

dariedade, en plano de igualdade co resto dos povos de España no marco dun Estado Cor:ifederal que recoñeza os plenos
direitos da Nación Galega",
quedando · pendente, por non
existir acordo, o tipo de proxección estatal e· as conseguintes relacións con partidos afins
c}o Estado, situándose o debate
Jlª ~ecesidade de definir os
cont1dos e formas precisas desas relacións.
Con data do 21 de Xullo o
PSG-EG faille notar, riun escrito
enviado ao PCG, que "a confluéncia será unicamente posíbel se se aceita sincera e inequívocamente como princípio
que non existirá nengunha re-lació.A--orgánica con partidos ou
coalicións de ámbito estatal ou
doutras nacións do Estado, nen
r~coñecimento como afin de
nengunh-a formación- política
estata'I'', ainda que engadindo
que "sobre est¿;¡ base, claro
está, o partié:lo terá unha clara
e decidida política estatal".

No último número anunciábamos nes:tas mesmas
páxinas a -rutura das conversas entre o PCG e o PSGEG ·cara a unha fusión das duas organizacións. Agora
A NOSA TERRA tivo aceso tanto aos documentos .
cruzados entre as duas organizacións, como a aq_u elas
donde se recollen os acordos a ·que se chegou.
A política deportiva que se está a desenrolar no
Estado español está chea de chauvinismos, de
identificacións metafóricas, e de condutas que
asemellan totalmente a desenrolada palas
ditadur~s; Ion~~' m~i lonxe daquel prog-rama do.
PSOE titulado Hacia un deporte popular". · ·

,-

Ultimo documento ·

Documento de traballo
proposto polo PCG
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Esta vez as conversas levaríanas duas comisións eleitas por
ambos partidos que estudiarían sendas propostas apresentadas por uns e outros.
O PCG elaboraba un documento que, como di ao comezo, "cínxese exclusivamente ao
tratamento dalgunhas cuestións, definicións sobre as cales foi considerada prévia, para
poder superar si era ou n[>n posíbel seguir adiante no proceso
de confluéncia". Asi, non se
entraba en cuestións tales
como a sua estratéxia e liña
Anxel Guerre,ro
política, nen a conceición inter- Camilo Nogueira
na do próprio partido. Na refede
vínculos
con
organizac1ons
unidade de acción coas organirida proposta affrmase primeipolíticas exteriores".
zacións de traballadores do
ramente que se trata de consExplicítase como definición a
resto dos povos do Estado".
truir "un novo partido político
de que será "·un partido de esatravés da confluéncia do PCG
querda nacionalista", "un parDocumento da
e do PSG-EG", propondo como
tido nacionalista da nova escomisión do PSG-EG
definicións básicas do novo
querda" e a "proxección polítipartido as seguintes.
Pola sua bahda o PSG-EG apreca estatal" onde se contempla
-Partido marxista, revolusenta outro documento para a· que se "organiza(á en forma
cionário que loita polo socialissua discusión. Nel .recóllense
plenamente soberán sen admimo, pola sociedade sen clases
como princípios básicos, entre
tir nengun vínculo orgánico
e pola Soberanía Nacional de outros, o da "Soberanía nadocon calquer organiz9ción polítiGal iza.
·
nal solidária", como modelo de
ca ou eleitoral allea. Asi as po-Partido galega e de clase soberanía· política "consistente
síbeis formas de colaboración
[sic], plenamente soberán, que
n.unha confederación de napol~tica con· outras orgariizaten · como obxectivo estratéxico - cións ibéricas ·coa c.o~respon
cións son matéria reservada á
dente cesión vadada de como logro da Soberanía Nacional
libre decisión ·do partido e os
da Galiza, compatíbel coa ple- peténcias políticas a favor dos
seus órgaos representativos
na solidariedade, nun plano de órgaos confederais solidariaconsoante coa conxuntur.a políigualdade co resto dos povos mente instruídos". Contémplatica e o pleno recoñecimento
de España, no marco dun Estase tamén o "desenvolvimento
dos direitos nacionais das nadO" Federal ou Confedera! que dun marco de cooperación po-· cións do Estado".
recoñeza os plenos dereitos da
lítica supranacional ("proxecto
O documento da Comisión
estatal") coerente cos obxectiNación Galega.
,
do P,SG-EG inclue tamén un
Recóllese tamén no citado
vo& que defendemos e que nos
apartado sindical partindo do
documento a "necesidade da
permita desenvolvelos no mar- . princípio da necesidade de áupreséncia na política do Est9do co xurídico le-gal do Estado estoorganización da cla~e operáe_a proxección estatal do Partipañol ao que estamos incorporia galega "como el_emento ·
do", polo que "desde a sua so- rados".
fundamental do proxecto de
beranía, debe estreitar relaPero afirmase tamén que "o
cónstrucción nacional". Concións cos Partidos dos traballa- obxectivo da· Soberania Nacio- té_
m plase nel o "re-coñecimento
dores, -particularmente
con
nal da Galiza impón como con- ' a todos os militantes do P. con
aqueles que teñan posicións secuéncia- un princípi.o básico,
militáncia sindical do di.r eito a
políticas parecidas ás nosas", o ·de autoorganización Naciopermanecer nas suas ·organizanon podendo ser incompf!tíbel
nal das forzas políticas prócións sindicais de clase", e a
"a existéncia dun Partido Gale-· · prias", polo que "a soberanía
''posibilidade de ~~tablecer
go Soberán, ·p remisa qt.Je for-. das
vinculos .orgánicos, ··que en
organizacións · políticas
ma parte do proceso de li_berapróprias exclue a pósibilidade todo caso deberán de estar bación nacional da Galiza, coa
de predeterminar calquer tipo . seados no recoñecimento de

plena soberanía das organ!zacións nacionais, con organizacións de clase de ámbito extranacional".
·
Segun~fo o citado documento o sindicalismo do novo partido deberia orientarse sobre a
"profundización do caráct_er
nacional da .o rganización galega de centrais de ámbito estatal e do seu carácter xenuinamente confedera!", asi como
no "estabelecemento de relacións de respeito e coopera- .
ción entre as organizacións galegas de centrais de ámbito- nacionalista orientadas á maduración dun aunténtico sindicalis~
· mo galego".

Primeiros elementos
de síntese
Discutidas .ambos propostas
elaborouse un ·documento cosprimeiros elementos de síntese
conseguidos por ambas delegacións.
Nesta s.íntese de postw:as recóllese a aceitación ~ntegra da
introducción do documento
apresentado polo PCG, chegan.do á definición do partido:." de clase; democrático, soberano, marxista, revolucionario
e nacionalista", que teria como ·
obxectivo estratéxico "o logro
da soberanía nacional de Galiza, compatíbel coa plena S<?li-

·O último documento que se
cruzaron os dous partidos,
agás a carta enviada a semana
pasada polo PSG-EG, á que fixemos referéncia, foille remesado polo Partido Comunista
da Galiza ao PSG-EG . .
AfJrmase nel que "o Comité
Central aprobou unanimemente os . acordes _parciais acadados polas· delegacións, ainda
que é . consciente de que tales
a.cardos están condicionados a
que exista un acordo global".
Despois de relatar as coinci- déncias, retírese á estratéxia
estatal do partido- facendo
un ha nova · proposta:
"O -partido participará activamente, desde a sua soberania
po_lítica,. no proceso de reconstrucción e renovación da esquerda real a nível do Estado,
a fin de elaborar uríha alternativa polític;:a progresista, desde a
esquerda, ao actual cadro político"-.
O PCG afirma logo que "hai
que definir cales son as forzas
políticas que coinciden co noso
proxecto político", reseñando
como tales ao "PSUC, EE, e o
PCE", pronuncián~fose por que
sexa o novo partido "quen fixe
o tipo de .relación que debe -estabelecer con elas, sempre desde a sua soberanía e en plano
de igualdade".
. Segundo se contempla no citado documento, o PCG pensa
que, deste xeito, "se mantén o
pleno carácter soberano do
partido", afirmando tamén que
·este ponto é coerente coa formulación · feita no documento
do PSG-EG, e que non se pode
facer unha formulación en abstracto, senón que hai que definila, ainda que se mostran
abertos á "base da discusión
da estratéxia". ·
Finalmente
precisan
que
"non seria correcto o dilema:
ou coincidimos en todo e hai
fusión, ou non é posíbel conti~
nuar nengun tipo de relación
entre ambos partidos", ·pronunciándose por contimiar co
proceso de- .u nidade.
A partir deste documento
non se voltaron reunir as ·comisións, quedando rota toda a
negodación. Ainda asi o PSGEG contestou, tres. meses despois,_ desestimando esta proposta.
Esta é só a reseña dos documentos elaborados na negociación, cuxo resultado. decidiron
non facer público ainda; os
membros das comisións negociadoras · serán quen podan
arroxar máis luz sobre o -fracaso de~ta discusión
•
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_Seis ·artículos Rerderon a vixénda

Os golp.istas están a ser excarcelados

Lei Antiterrorista: ·
·agora ·todos teñen dúbidas
Seis ar:tícul~s da Lei An-ti~e.rrori~ta perd~ron a. s~a vixé~da ·o domingo dia 4, segundo
o previsto nunha dlspos1c1on final da c1tada. le1. Os· art1culos 4, 5, 6, 19, 20 e 22, con
- vixé.ncia de dóus anos ·a luden á responsabilidade -criminal nos· delitos de apoloxia ·e
provocación do terrorismo, a declaración de ilicitu e e disolución de asociacións, e a
a~e')u-a.nte de p~nas no destime_nto ·e<?~ p,ropósito d~ re!nserci~~ soci_al. Perden ~amén
v1xenc1a os art1culos que permiten pns1on preve.nt1va incond1c1onal en determinadas
circunstáncias, a suspensión cautelar de actividades de diversas asociacións e a
· suspensión automática de ~argos públicos ao ser firme o auto de procesamento ao
non prorrogar o Goberno avixéncJa desta lei.
.
_
·
_

Xogar coa Lei
Pero ' non é so Peces Barba
quen afirma que se debe mudar a Lei-. Antiterrorista; Rafael
Vera, Secretário de Seguridade, e o ·próprio Felipe Gor:izál.ez
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Milans del Bosch

As rebaixas chegaron tamén
ao Ministério de Defensa. Fixérono sen
prop~s;¡and~,
tentando que a optn1on publica non se inteirase. Asi a
pena do Guarda Civil Manuel Fernández Llamas, con. denado polo Caso Almeria,
sofreu unha redución do 90
por cento. Algo que nengun
grande armacen se atreve a
facer.
Tamén os coroneis implicados no 27-0 de Outubro
de 1982 sairon á rua cunha
rebaixa de máis dun tercio
da sua pena.
Agora están pendentes de
saldar a saída de Miláns e de
Armada. Ao ex-Capitan Xeneral de Valencia parece que
van aplicarlle unha norma
ségundo a cal a autoridade
xudicial poderá ditar a· posta
en liberdade de presos militares cando xa teñan cumprido 70 anos de idade. Actualmente non existe esta
norma na xurisdición militar,
pero si na ordinária. Miláns
ten 71 anos, pero, polo momento, ainda non puderon
aplicarlle a lexislación ordinária. lso si, o Consello Supremo de Xustícia Militar
ten repetido en vários informes que no caso en que se
proceda á revisión do actual
regulamento de prisións militares, deberá introducirse a
cláusula existente na lexislación ordinária para "evitar
discriminacións perxudiciais
para os militares". Actual mente no Ministerio de Defensa trabállase na redacción dun novo regulamento

.Cando antes·
se derogue, m~llor

e

chegaron ao
Ministério de defensa

o:

Segundo xuristas coAtrários
a esta lei, o feito de <;¡ue se
manteña intacto o núcleo cen-:
trai' dela, cos artículos que autorizan o _período de detención
policial de dez dias, os rexistos
domiciliários sen . prévio mandamento xudicial, a intervención do correo, teléfonos e telégrafos sen autorización prévio
do xuíz, o procedimento sumarial para clausura de meios· de
comunicación social, etc., non
deben de levará conclusión de
que os agora caducados fosen
irrelevantes. Er-an, iso si, impresentábeis,
indefendíbers
e
inxustificábeis. Non perrnitian
sequer a homologación con
Europa, nen tan sequer con leis
tan retrógadas como as que
neste terreo teñen na Alemaña.
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A explicación da.da oficiosamente é que os seis artículos
que perderon vixéncia son irrelevantes e non afectan ás cuestións máis polémicas do texto
lexislativo, cando o certo parece ser que case todos eles era ·
insostíbeis ·nun xuício meramente civilizado, daí a sua dubidosa. eficácia, deixando ademais unha ampla marxe á arbitrariedade até o ponto de que
a sua vixéncia limitárase a
dous anos. Esta dispos.i ción seria inecesária · se , as : disposicións tivesan lexitimación suficiente, ·sequer en atención á E¡!X cepcionalidade da matéria delitiva_que se pretendia atall~r.

Gregório Peces Barba, ex presidente do Congreso e catedrático de Filosofi.a do Direito afirmou en RNE que unha leí excepcional como esta sempre
ten un tempo limitado df!J duración, probándose polo ~eito de
que agora quedaron sen validez seis artículos ao non terse
prorrogado o seu prazo de vi·
xéncia.
Ao nieu xuício, continl.Jou
·a-firmando o político socialista, "hai só un feíto dubidoso. ría
leí. Dubidoso desde o punto de
vista da legalidade, da constitucionalidade, que é o prazo da·
detención durante dez días.
Non sei se. será eficaz ou non,
pero, desde logo, sua constitucionalidade é dubidosa. Se e>
asunto chegase nalgun momento ao Canse/lo de Éuropa,
a Comisión Europea de Direitos
Humáns, onde hai unha_doutrina elaborada sobra a -entrega
do detido no máis breve prazo
posíbel á auroridade xudicial,
iso consideraríase non concorde cq Convénio Europeu de Direitos Humanos.- Por isa -a min
paréceme que c9¡;¡ todas esas
limitacións, con eses matices
canto antes se derogue a /et;
mellor, ou cánto antes non se
aplique; mellor. E, desde lago,
penso que hai que afrontar o
tema dos dez días, que'
u,n
tema onde polo menos podemos ter dúbidas en canto á sua
validez constituci<?nal e legal".

As reb·aixas

Gregorio

Peces-barb~ .

momento, non esixiria a sua
afirmaron que o Goberno teh
supresión, senón a sua non
.estudado a modificación.d e deaplicación.
terminados artículos.
A toda esta confusión eleitoTodo parece indicar que os
ralista hai que unirlle os intendez dias de incomunicación potos dos Ministério do Interior
den quedar reducidos a- seis. O
de ampliar o foro policial meFiscal Xefe da-Audiéncia Naciodiante unha modificación desta
nal, Militino García Carrero,
Lei Antiterrorista, favorecendo
nun informe confidencial recordeste xeito, ainda máis, a imdou recentemente a redución
punidade gobernativa.
.
do prazo de dez dias para a inTodo parece indic?r que ¿:is
comunicación dos detido.s porreformas que·pe fagan irán en
que este prazo xa non é neceduas direccións~ facela presensário levantando sospeitas de
tábel diante de Eúropa ao temtorturas· na p_olic)a. Hai que sapo que se lle lava a cara e se
ca/o porque perxudica e non é
intentan meter novos resortes,
u'nha ferramenta eficaz.
antes non contemplados, que a
Pero a modificación desta lei
fagan máis operativa. ·
que, segundo o proprio gober· A redución da incomunica·no, hai que cambiala para faceción iri_a no primeiro dos sentila máis operativa, apare.ce
como moeda de cá'rn_bio para a _ dos, pois xa, segundd manifesnegociación dun gob~rno en _ taron fontes policiais, non fan
falta tantos dias de- detención
Euskadi.
·
pe"is as dec/aracións efectuanPolo menos estase pretense praticamente nos Ciltro pridendo vender a idea de que bs
meiros · días da detención, o
partidos políticos bascos en
conversacións negociadoras co que fan inecesários os dez días.
O mesmo Vera afirma ·que seis
PSOE esixen como condición
dias son suficientes, coincidinpara o ·c o-goberno a derogado, agora, con todos os detracción da Lei Antiterrorista.
Diante da evidéncia de que o tores da lei, qlfe afirmaban que
a maioria- dos dias só se utilizatrámite parlamentário para tal
derogación será posterior á ban pa_ra recuperar aos detidos
das torturas, polo que un basco
proclamación normal do Goafirmaba que "as técnicas de
berno de Gasteiz . .unha. consecuéncia lóxica ctesta esi.xencia . recuperación deberon mellorar
'-Se existia- teria que ser o moito dun tempo a esta parte".
O segundo intento _da reforcompromiso público. do -PSOE
ma se~ia dotar aos carpos de
' de proceder á derogación- en
'c·a nto o calendário o permitise. seguridade . de maior libertade
Felipe González saiu ao paso coa inclusión de cláusulas que
ao afirmar que a negociación ·os favorecesen en caso de denúncia por tortura, polo que a
non podia pasar por esa lei.
Euskadiko Eskuerra, forza á que tortura seria máis fácil dé. deos meios de comunicación pu- tectar pero m~is difícil de conñan como abandeirada desta denar.
•
derogación, • afir.mou que.. de
, , B. LAXE

que a bon seguro incluirá
esta cláusula.
Criarase asi case unha situación de alento ao golpismo pois un militar de 65
anos, idade na que conseguen a cúspide do escalafón, pode propiciar calquer
aventura coa seguridade de
que non estará máis de cinco anos na cadea (especial,
con soldo e con rango).
Armada, pola sua parte,
ten solicitado en repetidas
ocasións a aplicación dun indulto, precisando que acata
a constitución e o sistema
democrático .
Actualmente o Consello
Supremo de Xustícia Militar
estuda a última petición de
indulto, trasladando proximamente o informe ao Ministro Sena .
Paralelamente os militares
da UMD están a pedir o seu
reingreso no Exército, ainda
que, até agora, nengun manifestou o seu desexo de
voltar ao servício activo, pedindo o paso á reserva.
Falábase hai algun tempo
de pacto entre o Goberno e
os militares para a volta dos
"umedeos" que incluiria o
indulto para Armada e Mi láns. Da única forma que se
pode desmentir seria coa
entrada daqueles militaresdemocrátas na sala de Ban deiras con· mandos sobre reximentos e cuarteis .
Rebaixas de confección
ex-profeso son máís rebai xa, como sabe calquera consumidor.
•
A.E.
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SOLIDARIEDADÉ COS PRESOS. Máis de seis mil persoas procedentes de todos os pontos de Euskadi Sul déronse cita o
pasado 27 de Decembro ante a prisión de alta. seguridade _de
Herrera de la Mancha, como s1mbolo de solidariedade con
todos os pres.os políticos bascos. Desta forma, a concentración que, tradicionalmente, as Xesto~as pro-~mnistia de: Eu~
kadi convocan para estas datas, dupl1cou o numero de v.1axe1ros que tiñan acudido a anteriores edicións.
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N.icarágua

A história de Cóncho
Concho é un rapaz que
foi secuestrado pola
"contra", pasando catro
meses na montaña até
que conseguiu fuxir. A ·
nosa colaboradora
·Begoña Moa conseguiu
· entrevistalo en San
Carlos (Nicaragua).

voación ou expulsar aos
habitantes para ocupar
No estado de Israel v.iven - o seu lugarª. Asi, apesar do ·
acorde asinado entre os dirihoxe · 3;4 millóns de XL!deus
xentes da vila xudia de Guie case dous millóns de pavat-Chaul e a árabe de Deirlestinos. No exilio están ouYassin; esta foi atacada e
trós d'ous millóns. Nunha ou
destruida polo lrgun e Stern,
duas ·xeracións máis, os paco ben coñecido e tristemenlestinos serán outra · vez
~ te célebre balanza de 254 _.
maioritários na sua terra. Un
grave problema para o réxi- · . habitantes asasinados, a
maioria mullerés e· nenas.
me sionista que xa soslaiou
Só é un episódio, o máis faen 1948, cando nasceu o ~s
moso e inocultábel. As matado israeliano, expulsando
sacres cometidas. pola Hagdo seu próprio país a máis
nah, xerme do futuro exércide 700.000 árabes, que se
tb israeliano, son coidadbsaconverteron
no primeiro
mente ocultadas e considegran continxente de "ref.uradas secretas e non consulxiados", sometidos á constabeis nos recén abertos artante violéncia, expansionis.quivos. Ainda hai outros
·mo e extermínio da entidade
dossiers "malditos": "Exsionista. Cando tanto se fala
pulsión dos .habitantes",
do tiólocausto e éxodo d~os
-"Transferéncia dos habitanxudeus no século XX, saibamos un pouco do ~que non ~ fes", "Destrución das. aldeas
árabes", etc., cerraaos aos
contou Leon -Uris na sua arinvestigadore.s desde Maio
chicoñecida novela.
de 1985.
A meados do ano pasado
Se os leitores recordarr as
foron abertos aos estudosos
os arqúiv0s israelianos ·da
.aberracións de Himmler e
outros fanáticos do ·partido
época (9s relativos ao fin da
nazi sobré a inferiroridade
década .de 1940). Ali entondas· rázas -permanentetáronse importantes revelamente lembradas na teé>ria
cións qu.e demo.strarpn que
... a povoación·.árabe só militado holocausto- e- máis o
xenocídio dos xudeus na 11
ba na oposición, iso si, .moi
Guerra mundial, 'non terán
firme e decidida, á participadificultada en xulgar as palación ·da Palestina; pero "As
masas· campesjnas npn parbras do ministro israeliano
ticipan - na · insurrectión"
de Asuntos Exteriores da
(Ben GuriOn, 15.12.47) e tres · época, Mcishe Sharett, tido
meses mais tarde o mesmo
por·· moderado: "Os refuxiafundador de Israel escrebia:
dos han encontrar o seu sí. "Os árabes na sua grande .. iio na diáspora. Grácias á semaioria non buscan a guerra
lección natural [sic], alguns
connosco". ·
resistirán, outros non (:.. ). A
Contra. desta situación, o
maioria devirán un refugallo
exército · xud~u e os grupos
do xénero humano e fusioterroristas qué . o apoiaban
naranse coas capas máis po(entre enles o lrgum .de M.
bres do mundo árabe".
Begin, . futuro primeiro-miA ninguén lle estrañe que
nistro) falaban de "declarar
o fiscal xeneral do Transunha guerra total", "Golpear _ vaal, que mandou á torca a
duramente nun amplo terricentenares de homes de pel
tório sen consideración alnegr:a fose durante anos un
~ gunha'' (01.01.48). Ben Guxüdeu praticante, Percy Yurion es.c rebeu no seu diário,
tar, funcionário ao servício
· a principios do 48: "No dedun partido que apoiou a Hicurso do asalto, debemos
tler durante a guerra e que
estar prestos a asestar o gol-::
ainda se caracteriza polo seu
pe decisivo: destruir a poantisemitismo!
•
FERNANDO CARBALLA

_

Concho "anda nos 12 anos" o
que quer dicer ·que inda non os
cumpliu e ten xa ben artellado
o seu plan de vida nos próximos' anos, "agora vou ir á escala a prepararme, cando axuste os 14 regresarei a Río San
Juan para integrarme no EPS,
voume manter no cerro El Diablo emboscado, eu sei que a
Contra camiña sempre por aí".
Concho, Concepción Cortez é
fraco, non moi alto para a sua
idade e ten un ollar reflexivo e
sério que. muda cando sorri e
asoma toda a pillaría-" a bandidencia", di el- aprendida
nunha vida corta e intensa. Fillo de campesinos, empezaba a
asistir á escola cando foi secuestrado pola Contra na sua
aldeia, La Unión, da rexión de
Nueva Guinea, no interior da
Nicarágua, despois de ver
como asasinaban aos seus pais
1
por traballar en cooperativa, o
que é síntoma de apoio ao proceso revolucionário . "Eu estaba almorzando cando ouvin
chorar aos meus irmáns fóra
da casa, sain para ver a un contra degolar aos meus pais" . De
seguido, os tres pequenos fo.ron abrigados a camiñar e carregar mochila polas selvas
máis duras do país, entre lama,
chúvia e mosquitos, camiño de
Costa Rica onde o grupo debia
reaprovisionarse de armas e
comida.
"Comíamos moi mal, a
maior parte dos dias só guineo
(plátano verde) con sal. Eu queria fuxir, pero cada vez que tiñan combate cos compas mandábanme adiante cos miúdos e
un guarda, ainda que non se
lles paraban moito, axiña se
lles corrían, sempre camiño de
Costa Rica; ás veces tratában nos mal porque a Chilo, a pequena, non podía camiñar lixeira e atrasabaos".
Foron catro meses até que
no cerro EL Diablo o grupo
contrarrevolucionário foi surprendido por tropas do Exército Popular Sandinista (EPS), xa
perto do posto fronteirizo Machuca, na beira do río San
Juan. Concho conseguiu por
fin fuxir. "Estaba durmindo na
hamaca cando escoitei o primeiro rafagazo, ao segundo
brinquei para procurar aos
meus irmáns pero xa non estaban, os contras fuxiran cara o
río. Eu camiñei catro dias bebendo só a água das pucha~
cas, até que atopei os compas
que me levaron a Machuca e
daí en helicóptero a San Carlos."
Pasou despois dous meses
en La Loma, sede da 55 Brigada do EPS da Zona Especial 111,
rexión fronteiriza coa Costa .
Rica, mentres se investigaba a
sua situación fami~iar e se trataba a anémia adquirida ' na
montaña. Cos compas viaxou
pola zoná cando os helicópteros chégaban a abastecer os
postos fronteirizos rio San
_ .Juan abaixo, e con eles foi ver
~ avión C-123 derribando á
_;, contra b 6 de Outubro; un.ha
espécie de mascota a quen todos querian e que coñecia a todos. · Gosta- de vestir uniforme
camuflado e levouse un de recordo cando partiu para San
Juan del Sur, pequeno povo na
costa
pacífica
nicaragüana
onde vai 'viver cuns tios. Dos

O·éxodo palestino
Sf3US

tribuna

A contra~información
der e intelectuais de que tanto nos falan na prensa, e que
O comunismo chinés abalea
parece ser un dos obxecticóa multitudinária manifesvos da política de Gorbatación que protagonizaron
chov e Jaruzelski, non terá
3.000 estudantes, como se
nada a ver coa que existe
desprende do ap.a recido nos
neste país. Aquí . móstrasemeios informativos. Se fazenos en certo programa "tete-·
mos unha extrapolación
visivo a Alfredo Conde· como
proporcional seria coma se
.exemplo
de
"intelectual
na Gal iza· se . manifestasen
comprometido". Agora retres persoas. O comunismo
s_u lta que estar
servicio
-frac¡:1sa na Unión Soviética
do poder é estar comprome-segundo
o~
mesmos
tido; isto si que é "reconciineios- como se demostra
1.ia'ción ". . Creo
que
foi
pola claudicación ante odGramsci quen batizou a es. dente en cuestións ecoAómi:tes señores como "inteleccas e ·de ·"direitos huma_tuais orgánicos", pero diso a
nos"; grácias á presión dos
un intelectual comprometipaíses capitali~tas a URSS lido hái un abismo, que non
bera a Sajarov. Mentres un
nos diga a contrainformacientífico israelí, que denunción que este señor é un inciou os proxectos nucleares
telect,ual comprometido porsionistas-' exiliado en _Lonque se ·fará responsábel das
dres, é s·ecuestrado ·p olos
martes por. hilaridade que' se
servizos secretos xudeus e é
podan
producir.
Alfredo
·1evado ·élO seu país onde -lle
Conde é un intelectual orgáespera a pena de morte por
nico como o demostran as
"traición~'. Ninguén p'rotesta
suas actas de deputado do
porque esta é prática h.abi- · PSOE. Os intelectuais do potu~I aqui, no "mundo libre"·,
de_r-saen niuito na televis.i ón,
senón recordemos o caso do
son promocionados e prematrimónio Rosenbe.rg exemiados, etc... pero o que
cutados na silla eléctrica el)
non- se pode admitir é que
EEUU; un caso moi Q~radig
se' lle cham·e comprometimático da "c0nciliación" endos. ·
·
tre os lntelectuai$ e tj poder.
A liberación de ' Gutiérrez
Esta "conciliación" entre po\pasa á páxina 23)
X.e. GARRIDO COUCEIRO

Na foto de arriba Concho, o ra1>az secuestrado pola contra. Abaixo Concho cyn _grupo de internacionalistas, entre .as cales -á esqu,rda- eStá
Begona Moa
_
.
seus irmáns non soubo máis
"hogar substituto·", unha pare- .
nada. "Quen sabe se estarán
lla x.oven · que non ten fillos.
vivos na Costa Rica, ou mortos
Non é unha adopción p·lena ·
na montaña, ou sé os comeu o · porque hai ainda que investi-·
tigre".
·
gar se ten família nalgunha
A história de Concho non é
parte; pouco a p<;>uco v~i .P.erúnica nen rara nestes tempos
dendo a. a~res1v1.dade m1c1al,,
en Nicarágua. En cada operatiresp,osta cando se lle f_al.a e ate
vo, as tropas do Exército Popu- · som.
lar Sandinista rescatan mulleA pouca efectividade miHtar
res e nenas secuestrados, ou
das bandas financiadas polo
'que andaban coa sua família
goberno de Washington · ten a
na contrarrevolución. Magdalesua contrapartida nos ataques
na foi muller dun xefe. destas .a centros de produción, embpndas con 11 anos. Miriam
boscadas a veículos de transporte civil e secuestros "de laódia aos "piricuacos", como a
contra chama- aos. campas que
bregas en comarcas afastadas
na profundidade da montaña
a atoparan . ferida nun pé por
_esquirlas de granada. Ten catro
do sul-este de Nicarágua. Miles
anos.
de rapaces de todas as rexións
Unha foi enviada a un centro
teñen que deixa.r os estudos ou
para menores do Instituto Nicao seu labor para integrarse por
raguano de Ben.estar e Seguridous anos ·no Servicio Militar
dade SocLal onde xoga de novo
Patriótico.
con rapaces da sua idade, esSon os custos hu.m anos ,da
quecendo a violación e o seu
guerra imposta a Nicarágua. ·•
·papel de "muller dun xefe".
A Miriam foi entregada a an
BEGOÑA MOA
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O "serVício de seguridade" do Corte _l_
nglés
golQeu a várias Qerscias

Notábel participación de
traballadoras ·do comércio
contra o
libre hOrá.r io comercial
A notábel participación
de traballadoras do
comércio nas
mobilizacións de .protesta
contra a abertura de
estabelecimentos os
domingos, asi como a dureza do "servício de
seguridade" do Corte
.
Inglés contra persoas que
coreaban consigna de
"os dominpos son para
descansar' fóron o máis
destacado da· protesta.

Perto de
1.500 traballadoras
do comércio de Vigo

· Ferro! e nomeadamente Vigo
foron os lugares onde se rexistaron maiores protestas.
En Wgo celebráronse mobilizacións o domingo 21 de Decembro, o 26 e o domingo 4 de
Xaneiro. O número de manifestantes, formado por traballadoras do comércio (mulleres na
sua maioria) asi · como representante·s das tres pentrais convocantes das mobilizacións,
CCOO, UGT e INTG, superou o
milleiro.
_
As reivindicacións fundamenOs mobilizados visitaron no
tais das mobilizacións foron a ·
seu percorrido. alguns dos·estade oporse á liberdade de horá.:.
belecimentos abertos: El Pilar,
rios, así como a de esixir- á
Cortefiel e o xa citado Corte InXunta de Galiza unha lei de coglés entre eles.
mércio interior, como xa existe
en Euskadi e Catalunya.
O pequeno coníércio
Por outra parte, duas persoas
comeza
resultaron contusionadas e váa ver
seu inimigo
rias con ·numerosos golpes a
causa da violéncia desatada
Ademais da notábel mobiliza- por membros do "servício de
ción dos traballadores do sec- .
-seguridade" do Corte Inglés
tor, superior á prevista por alcontra un cento de traballadoguns sindicatos, cabe destacar
ras do coméarcio que protestatamén a progresiva sensibiUzaban, na sexta planta destes arción dalguns pequenos comermacéns, contra a abertura .de
ciantes,
tradicionalmente
estabelecimentos os dominorientados a non solidarizarse
gos. Persoal destas característicos traballadores .e si cos grancas, adscrito a . moitos do~
des grupos . de distribución
grandes armacéns, é xa coñeci(multinacionais nalguns casos)
do polos seus métodos violene que sen embargo, tal e como
tos, e as suas accións, entre as
se evidérwia cada vez máis,
que destacan as malleiras en
son os .verdadeiros r~sponsá- - ·
cuartos reservados, e foron xa
beis e ·beneficiários da crise do
denunciadas en vár:ias ocapequeno comércio.
•
sións.
M.V.
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·uN NADAL EN PÉ
pasado domingo 4 de Xaneiro. Os traballadoras/es po_de- ·
Para os traballadores/as do- · mos asegurar que soubemos
,
N d 1f
estará medida do "reto" que
comércio, 0 ultimo ª
ias multinacionais do sector
cará na memória colectiva
por moitó tempo. Xa gue
lanza~on. A ilegalidade da
logo, ac6nteceron unha serie
apertura nos domingos/festide variá_beis que .farán muvos foi clara, incluso ratificadar moitas cousas na con- ' da pola lnspec.ción de Trabaciéncia dos ·traballadoras/es
llo, pero, coma ~empre, esa
do comércio, principalmenilegalidade era protexida por
te, en Vigo e no Ferro!.
_
un aparato represivo policial
·
que lembrou épocas · pasaEn primeiro lugar, é ·de sudas. Tanto foi o c·elo represibliñar que a situación que se
vo que incluso, en Vi~o, o
Comisário Xefe da Polic1a esabriu co decreto do PSOE de
liberdade de horários, tamén
tivo dirixindo as o.peracións
"legais". Máis unha vez os
coñecido .como "Decreto Boyer", estaba a deixar campo
intereses dos traballadoras/
libre ás multinacionais do
es como-dos do pequeno . e
sector se·rvícios. Estaba-se a
mediano.comércio estaban a
.colocar a primeira pedra...
ser agredidos dunha maneiEn segundo lugar, máis
ra descarada. Non quedaba
unha vez ficaba evidente a
.outra resposta, asi foi: as
nefasta actuación da Xunta,
movilizacións deixaron un
incapaz de vertebrar unha
saldo moi positivo para o coLei do Comércio que fixese
lectivo movilizado, a derrota
frente non só a esta probledas multinacionais ficou nímática conc·reta, senón, tadia. A pasividade dos resmén, a toda a série de inci- , ponsábeis da Xunta para atallar o problema foi nota desdéncias específicas do sector, como por exemplo as fatacábel.
mosas "Rebaixas". A dife.Como conclusió!], no futuro toda medida no Comércio
réncia de · Euskadi e Catalunya, Galiza fica nun valeiro
terá que matinar-se moi ben,
perigoso, onde --de non ata- · pois as suas consecuéncias
poden ser de doqle gume. A
llar-se a tempo- o pequeno
e mediano comércio ten os
vitória ,dos -. traballadores/as
días contados.
ten que ter a· sua recompenEn terceiro lugar, a respossa, a Leí do Comércio que
ta dos traballadores/as do.
Galiza demanda. As conquiscomércio a esta situación
tas da clase traballadora non
pode-se dicer que foi históripoden estar cuestionadas en
ca, xa que no caso de Vigo
cada intre polo afán· expanforon várias as concentrasionista do poder rea<;:cionácións e manifestacións, que · do das multinacionais.
•
alcanzaron O seu ponto máis
Xosé Carlos Solla Lago. Delegado
numeroso e contundente .o
sindical do Comercio pola INTG
XOSÉ CARLOS SOLLA LtfJO

ª
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Eleicións sindicais: falan as ·centrais

Todos os dirixentes sindicai al
Finaliza-do xa o periodo
de celebración de
eleicións sindicais .-hun
próximo número · . ·
esperamos poder. ofrecer
os res u ttados definitivos
en Galiza- puxémon,os
en contacto cos
dirixentes das principais
centrais para coñecer a
sua valoración dos .
resultados, asi como as
perspeitivas futuras de
· cada sindicato. A pesar
dos repetidos intentos .
realizados para pornos á
fala con Suso Mosquera,
.secretário xeral de UGTGaliza, este non se
encontrou en nengún
. momento dispoñióel.

galego se podan desenrolar os
convénios a outros níveis.
Sempre fumos favorábeis a
iso, pensamos que iso é positivo para os traballadores. Ese é
un camiño a andar, e ademais
con unidade de acción dos sindicatos a nível da Galiza, tanto
coa UGT se que.r participar
como a INTG e a CXTG.

Xan
Carbal lo
(INTG)
Amor·Deus

ta de Galiza. Na situa·ción de
descomposición que ten a
Xunta hai que si.nalar unha total inoperáncia desa comisión
nacional de eleicións que se
criou e que cando tivo que tomar
decisións
tomounas
apoiando o proxecto de UGT.
De todas formas pensamos
que CCOO tampouco acertou
ao 100 por cento no enfoque
destas eleicións sindicais e
Que valoració"n fai destas eleiprobabelmente cometimos alguns erros que intentaremos
cións sindicais?
correxir no futuro .
A valOración de Comisión
Obreiras é positiva, tendo en
Cales son agora os obxecticonta o momento na que se
vos da central e cal é a posicelebraron, pois é indubidábel
ción de CCOO ante a proposta
que globalmente era unha _side concertación entre UGT e o
tuación de crise económica
goberno?
que impedia unha postura nos
Nós consideramos que a potraballadores, sobretodo na
lítica de CCOO ante unha série
pequena empresa, de particíde problemas como era a repación sindical, por di~ilo dalconversión, a concertación
gunha forma. Despo1s pola
que entende o goberno, quer
postura da própria patronal
dicer, o acordo económico e
que favorecia as posicións da
social que nos impuxo, etc., a
UGT, polo apoio político que
política de CCOO, . digo, era
tiña UGT de alcaldes, concexusta. E en función desa polítillais institucións e da adminisca déronse uns resultados potración, pola p'r ópria normatisitivos para CCOO. Pensamos
- va eleitoral que nós consideracontinuar coa política global
mos inxusta porque só _o 50
que víñam!JS facendo, correpor cento dos traballadores
xindo indubidabelmente aldeciden quen son os sindicaguns aspectos, como · por
tos representativos, pola desexemplo o de· dedicarlle máis
. proporción que hai en número
atención á problemática da pede votos para elexer un dele- . quena empresa.
gado na pequena empresa e
No tocante á posíbel concerna gran empresa, pois na petación, CCOO nunca se negou
quena empresa con seis votos
á concertación en si. Pero, claelíxese un delegado mentres
ro, a concertación que nos esque na grande son necesários
tán oferecendo agora mesmo
máis de 150, e porque habia
rexeitámola, porque iso non é
un proxecto político que intenunha concertación, iso é un
taba consolidar o PSOE e máis
acordo interconfederal entre
a UGT, entón eremos que non
sindicatos, e patronal, é un
iograro_
n os seus obxectivos
pacto social á baixa que vai en
que eran os de acabar con
perxuício dos traballadores.
todo tipo de oposición sindical
Agora non descartamos que
á política que está a facer o
unha política de concertación
goberno. CCOO consolidouse
poderia darse, só que CCOO
como sindicato e alcanza en
non a entende da mesma madados moi provisórios máis de
neira que o goberno socialista.
3.000 delegados, o que quer
A UGT oferece a posibilidade
dicer que aumentamos en 500
de unidade de acción que nós
o número de delegados que tíen principio rexeitamos, porñamos no ano 1982, ainda que
que consideramos que a uniglobalmente a UGT aparece
dade de acción sindical é posicon maior número de delegativa para os traballadores,
dos pero indubidabelmente
pero claro a unidaéle de acción
nas empresas de mais de 50
ten que te'r un contido e parétraballadores igualados coa
cenos de momento que o que
UGT, en empr~sas de 200 trapropón a UGT non é válido
balladores gaña CCOO por uns
porque non podemos pasar
1O pontos aproximadamente a por ser un respaldo dunha. poUGT. lndubidabelmente tálítica antiobreira e antigalega
mén o ·número de delegados _icomo a que está exercendo o
eleitos e ó número de traballaPSOE.
dores que . participan nestas
Cal é a posición cara a nego.,.
eleicións tamén aumentan en
ciación de convénios de ámbi- ·
relación ao 82, estamos aproximadamente nun 75 por cen- . to galego.
Nós sempre fumos favoráto do totai de delegados que
beis a que na Galiza se estabese popia elexer na Gal iza e isto
lezca un marco de relacións la. tamén é un dado positivo e a
borais e que se vaia a unha nete·r en conra. En definitiva nós
gociación a nível de rnoitos
consideramos positivo o resulconvénios pero que se _impida
tado de CCOO, ainda non gaa negociación a nível da··Galiza
ñando as eleícións sindicais.
Tamén consi·deramos - base tamén de fábrica. Ouer dicer,
que a partir dun acordo global
tante n6gativo o papel' da Xun-

Amor
Deus
(CCOO)

Que valoracións fai dos resultados destas eleicións sindicais7
Para a INTG a valoración é
positiva, por canto os resultados significan unha consolida ción do sindicalismo nacionalista e de clase, supoñen ademais unha certa introducción
na gran empresa, consolidación naquelas grandes empresas onde até o momento tive
mos preséncia e tamén en sectores, como o textil por exem plo, onde tíñam9s unha preséncia escasa. E igualmente
significativo o feito de que du rante o próprio proceso eleito ral tivesemos que afrontar loi tas contra o despido de candi datos que ian nas nosas listas,
é o caso de Epifanio Campos
de Laracha, na zona de Carballo e na pizarreira de Pebosa
en Ouiroga. Cobríronse claramente os obxectivos marcados pola Dirección Nacional
que eran os de superar os
1.100 delegados e permitíronnos espallar a nasa alternativa
de central nacionalista e de
clase, afortalando tamén a estrutura da nosa central sindi cal.
Por outra parte ternos que
denunciar o fraude eleitoral da
UGT, asi como o aporte de
máis de catro mil millóns de
pesetas por parte do goberno
e o apoio empresarial co que
contou. CCOO perdeu tamén
incidéncia nalgunha gran em presa na que nós conseguimos entrar mermando a representación de CCOO, co cal se
cuestionou nalguns sectores o
modelo sindical destas duas
centra is.
Que perspectivas existen a
partir de agora 7
As perspectivas que ternos
daqui para adiante van ser as
de profundizar no espácio sin dical nacionalista e de clase,
vinculado á loita de liberación
nacional, seguir na loita reivii:dicativa de carácter combati vo, contrário ao Pacto Social
que xa ven de anunciarse pola
entrevista da UGT co goberno
e que tamén se.g ue c~oo l~
vando adiante o que fo1 a pratica sindical da nasa central
contrária ao sistema e ao mar-
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aloran positivamente .os · resultados
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Xan Carballo

Fernando Acuña

co capité;IÍista, constitucional e
autonómico,
profundizando
no Plan Galego de Emprego
que é unha das alternativas
que nós damos para a situación de paro na Galiza e polo
Marco Galego de Relación Laborais. Tamén neste sentido
está claro que nós irnos seguir
sendo unha ponta de lanza
nas reivindicacións e na vangarda do conxunto dos traballadores da Galiza, combatendo a política imperialista do
PSOE e denunciando o marco
autonómico da Xunta. Sobretodo tendo en conta que o goberno vai seguir levando
adiante unha política de reconversión selvaxe -ternos o
caso de Bazán, onde se tala
claramente de 2.000 traballa- ·
dores que sobran- unha política tamén de salários de miséria, ·de paro, de flexibilización de plantillas etc., polo cal
a nosa central sindical vai seguir repostando a esta agresión que sofren o conxunto
dos traballadores galegas.
Por último, e a respeito tamén das eleicións sindicais,
hai que sinalar que superamos
o 1O por cento a nivel da Gal iza, estamos situados como
terceira central sindical e isto
para nós significaba. dalgunha
maneira combater o que era a
lei orgánica de liberdade sindical que, como se sabe, xa foi
denunciada abertamente en
multitude de ocasións, e ~ue
trataba de condicionar a representación institucional e o 15
por cento de representaGión,
neste sentido nós irnos seguir
unha política de acción sindical directa e profundizar no
tipo de prática sindical que levamos até o momento.

en maior medida palas Comisións Provinciais de Eleicións,
nas que como é sabido estamos integrados os Sindícatos,
a Administración e a Patronal,
e cuxo cometido específico é
precisamente analizar as actas
e decidir sobra a sua validez

ACXTG
rexeitou

un ha
propo_
sta

-

de acordo .

coa INTG

Provincias
- A Coruña
Lugo
Ourense
Pontev .
Gal iza
%

U.G.T.
1.852
368
441
1.403
4.064
36,41

.

'

CC.00.
1.345
181
301
1.350
4.177
28,47

par ·en toda negociación colectiva sectorial que se produza
nese ámbito, o mesmo que ostentar representación institucional - diante dos organismo
da Comunídade Autónoma'.
Clarrficado istó, débese ter
presente · que os. resultados
.so.n ainda moi · prnvisórios,
Quedan ainda por realizar procesos el.e.itorajs por senténcias
das Maxisfraturas, que non se
puderon celebrar dentro do
período eleitoral por dificultades ou boicoteos de err.presários pu cja Admi.nistración central_. Tal é e caso por exemplo
das elei.cións. a celebrar proxi _.m~mente nos centros do INSALUD, cuxos· resultados haberá -que incorporar aos antes
sin alados·..

C.X.T.G.
508
179
16
403
1.106
9,91

l.N.T.G.
448
72
208
. 393
1.121
10,04

U.S.Q.
135
194
10
60
399
3,57

Outros/N ..A
368
100
328
498
1.294
11,59

u.s.o.

Outros/N.A
349
56
312
· 340

DELEGADOS COMPUTABÉIS (*)

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontev.
Galiza -

%

U.G.T.
1.773
365
430
1.237
,3.805
37,18

CC.00. - C.X.T.G.
·1.283
491
173
176
292
15
1.132
393
2.880
1.075
- 28,14
10,50

l.N.T.G.
419
71
202
360
365
10;20

132
175
9
49
1.057
3,57

- 10,33

(*) Estim·ación de resultados finais, deducindo as actas xa _declaradas non
computábeis polas Comisiáns Provinci_9is ou por l\Ílaxistraturas, asi corno aque-·
las que previsibelmente serán anuladas por irregualridades. ~

que nunca

No transcurso da -última
\
etapa de celebraéión das
Finalizadas xa as eleicións
eleicións sindicais a CXTG
sindicais, o pr imeiro dado a
rexeitou· a proposta, realiremarcar é o · do aumento
zada pola INTG, cara a forconsiderábel da participamación dunha Coordenación dos traballadores no
dora Sindical que, manten- ·
proceso. Elexíronse un 75
do a independéncia de ampor cento do total de delebas centrais, permitise o
gados posíbei.s e celebrárecoñecimento da categoronse eleicións case nun. 50
ría de "sindicato máis repor cento máis de emprepresentativo",
necesária
, sas que en 1982. Só na propara conseguir representa'. víncia de Pontevedra foron
ción legal en determinados
eleitos 1000 delegados máis
convénios de ámbito estaque no proceso eleitoral antal asi como a obtención
terior.
das subvencións corre~
Un· dos factores que parepondentes.
ceu influir neste aumento
Este intento · de acordo
foi a expansión da maquiproducíase cando era conátia da UGT, beri sufraga- ·
ñecida a imposibilldade de
da polo goberno :-1-embreambos sindicatos de alcan.mos os 4 mil millóns.de pazar por separado os 1.500
trimónio sindical- e que
delegados ou o 15 por cenademais encontrou un bon
to, se ben o número de .recaldo de cultivo entre todo
presentantes conseguidos
o empresariador temeroso
por cada central pode condos sindicatos de clase, es~
siderarse elevado: 1.144 a
- pecialmente na pequena
INTG e 1.093 a CXTG.
empresa onde as suas posi· Nengun dos dous sindibilidades . de control son
catos deu a coñecer nota
maiores.
oficial algunha sobre o reO aumento da participasultado nen a celebración
das conversas., se ben es- · . ción: merecerá sen dúbida
unha análise má~s pormetas eran coñecidas polas
norizada en canto ás suas
respectivas · bases. Tamcausas e aos seus efeitos.
pouco forc;m feítas ·\ públiPoi.o de pronto xa serviu,
cas as razóns polas que o
· iso si, para que todQs os
acordo noñ foi posíbel, ai·nsindicatos, en base ao seu
da que un dos motivos
aumento de delegados en
pudo estar nas diferénciás
termos absolutos, · podan
que sobre este tema exi~
mostrarse com'o "máis conti.an dentro ·dos respectivos·
soli.dados" . e valorar . os
sindicatos. Ao parecer era
seus resultados como "moi
notória tanto a preséncia
positivos".
de partidários de aceitar a·
O certo é que a UGT auproposta dentro da CXTG,
mentou uns sejs pontos a
como de contrários a que .
.respeito de procesos anteesta se realizase por . parte
riores CCOO óbtivo uns re•
. de mem.b ros da IN"fG.
sultados óptimos na em·preM.V.
sa pública, xustamente ali
onde o "empresário" é o .

Ademais, as Comisións Prc:>vi nciais de EleiCións norí poderán rematar de calificar as ac.:.
tas até polo menos meados de
Xaneiro. E porfin, cómpre te·r
presente que a representativi- da de ..acadada agora por cada
Sindicato, ten un carácter provisório, pois teremos que
agardar á celebración das Elei.cións sindicai·s no ámbito da
Función Pública .. Asi o .impón
a Lei Orgánica de Liberdade
Sindical, e desa maneira ven
recollido no proxecto de Lei de
órgaos _
d e representación dos
funcionários que o Goberno
remitiu as Cortes recentemente. Xa qué logo até finais do
presente ano non estarán consolidados os resultados de
cada central sindical.
Para a CXTG-ln, o éxito eleitoral . non podia ser maior.
Realmente, o cúmulo de dificuldades e desvantaxes comparativas que houbo que superar foron enormes: a simples introducción dunhas novas siglas nun panorama sindical por si ·dividido, a un ano
vista da convocatória eleitoral;
a imposibilidade lega1 de convocar eleicións nos centros de
trabal lo, .tendo -que axustarnos
ás dos: demais .sindicatos; .os
meios materiais e económicos, a respeito. do que hai que
dicer que mentres a CXTG-IN
só recebeu unha subvención
oficial - por.
importe
de
l.261.956 pts., da Consellaria
de Traballo, as demais cenUGT
frais
receberon, · a

4.667.200.000,
· CC.00.
455.800.000
e
a
INTG
18.700.000 aproximadamente, ·
só no áno 1g86 das diversas

Máis .delegados·
1

Fernando
Acuña
(CXTG)
Semella elemental que calquer
valoración rigorosa dos resultado~ das Eleicións que veñen
de rematar co ano 1986 debe
sustentarse na exactitude posíbel das cifras. Sistematicamente, viñéronse facilitando á
opini-ón pública, por· parte dun
Sindicato unha cifras que non .
o son. Efectivamente, os da_dos fac.i litados por ese Sindi. cato refirense a toi:Jas as actas
que . t.iveron
entrada
nos
S.M.A.C. (organismo oficiais
encarregado-s da sua custódia), esquecéndose da infini.dad e de actas que teñen sido
anuladas bu declaradas non
computábeis polas Maxistra- ·
turas de Traballo en part.e, e

ou hon a efeitos de cómputo.
Tai esquencimento afecta
sobremaneira
aos
dados,
como veremos no seguint~ ca-·
dro especialmente no que á
representatividac;je
da
C.X.T.G.-1.N. se refire, ' depido
sinxelamente a que esta . ~en
tra! sindical vense significando
polo escaso número de delégad.os que non nós foron computados, . frente aos niveis de
anulación das demais.
Sen ' lugar a dúbidas, a
C.X.T.G.-1.N., ten superado o
1 Q% de representatividade na
Galiza. Este feito ten unhas re.. percusións de grande impar-·
tancia: A C.X.T.G.-1.N. se'rá
Síndicato _ representativo · no
ámbito de Galiza, o que lle
permitirá por. exemp!o partici-

PSOE e as ·ameazas de reconversi6n ou privatización
son máis fortes~
A INTG, en . boa lóxica,
ac'usou a escisión sofrida á
hora do cómputo total, se
ben os resultados desta ~
central, de igual modo que
os da CXTG, cabe situalos
por riba · dos esperados.
Comparativamente as ·dúas
centrais rematan o proceso
- cos números moi· igualados.
No balance negativo para
estes dous sindicatos hai
que encadrar o feito de que
nengun deles -como era
.d e pr'ever- alcanzoü o 15
p0r cento OU OS· 1.500 aelegados ·para obter o título de
sindicato máis representativo a nivel estatal. En consecuéncia
ambas
centrais
quedarán marxinadas dalguns convénios, se.ben nnn
dos máis importantes. .
Non é nada despreciabel,
sen embargo, ese 21 por
c~nto de delegados (dous .
pontos por riba dos resultado da INTG no 82) que as
duas centrais galegas conseguen arrincar a un sindi- calismo estatal que tradicionalmente
contoU
cu ns
meios moi superiores e incluso co beñefício da vertebración estatal tanto a nivel
laboral como mesmo de
meios · de comunicación. A
capacidade
demostrada
para aguantar o tirón do bisindicalismo confirma así a
nota bel preséncia na Gal iza ·
-surprendeotemente para·
moitos- dun sindicalismo
próprio e nalgunha ·medida
consolidado.
•
M.V.

administracións.
· O desglose dos delegados e .
membros de _Comités. de Em- ·
presa obtidos pola CXTG-IN
_reforza igualmente o éxito.
Con efeito, a maioria dos nosos representantes· sindicais·
concéntranse nas cidades,
· agás o caso de Ourense, e
cunha· arta proporción en centros· de mais de 50 traballadores, fenómenos que se dan
J?Or primeira vez no sindicalis·mo nacionalista. Por outra parte, sectorialmente, a nosa im- p.l antación é considerábel no
Metal, Construcción e Transporte, tendo acadad<;> o repre. sentatividade suficiente para
participar na negociación dos
Convénios estatais de lndústria - Textil, Banca Privada, lndústrias Químicas e Caixas de
A forros.
Non podemos ·tampouco
deixar de significar o avance,
en términos absolutos e relativos, do conxunto do sindicalismo .nacionalista. Comparan. do ·os dados actuais, cos resultados das eleicións de 1982,
ternos que _pésie a que a INTG ten disminuído. o seu número
de representantes en 594 e a
sua representatividade porcentual nun 8,66%, entre as
duas centrais sindicais nacionalistas acadase ün medre de
perto cincocentos delegados e
un aumento na representatividade- que pasa do 18,-94% ao

20(_78%.
Abrese pois para a CXTG-IN
todo. un - futuro.· e~peranzador,
unha vez supera-dos os atrancos impostas pola lexislación
sindical que pesaban sobre a
nosa ce.ntral polas condicións
conflitivas do seu naciménto.
Que o sindicalismo nacionalista, apesar dos feitos de todos
coñecidos que conduciron á
sua · presentación ·ás eleicións
en duas opcións dife-rentes,
teña incluso.medrado é un síntoma evidente do seu arraigo
. na clase traballadora galega. ·
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Cinéuenta anos desRois do seu asesiñato

Con menos Rart~ciRación gue o ano Rasado

.r

Homenaxe a .Fresco, guerriHeiro
A Sociedade Cultural \e Deporti-va .O Condado organiza unha
xornada na memória do fuxido
Manuel González Fresco, asasi- _
. nado hai agora cincuenta anos.
. Vai ser na tarde do sábado 17
de' Xaneiro, en colaboración
cuilha asociación de viciños de
Pontea reas.

entre a realidade e a fabulación
popular.
Nos seus escritos deixa constáncia dun anticlericismo tntenso.; a guarda c,ivil e os falanxistas foron
. o~ seus ini_m igos prin.,

cipais e . . .conseguiron darlle
marte nas encostas do monte
Galleiro na semana derradeira
do 1936.
•
A.M.

Comézase cunha conferéncia ·
de Vítor F. Freixanes, aufor do
libro "O Fresco, memória dun
fuxido" '(Edicións Xerais), ás
catro na parróquia de Areas; ás
seis no cemitério do mesmo lugar tarase unha concentración
e descobrimento da placa;. en
Salvaterra ás oito haberá un
colóquio con Bernardo Maiz ·e
Alfonso Eyré sobre a guerrilla
e a seguir 1,m convíviq-cea no
restaurante Retiro.

Manuel c;;onzález Fresco
De· . orixe famifia·r. burguesa,
-Fresco (1886-1936) rompe co
seu pasado, deixa a ci_dade de
Vigo -para ü viver nuríha finca
de Ponteareas, ·cása co'a filla ·
dun zapateiro. ·o que .o enfrenta
coa família e os seus amigos.
A sua evolución política parte
dun simples cristianismo, sentimental, para irse posicionan.do cos. agraristas e galeguistas.
Foi fundador do Partido Socialista de Ponteareas do que ia
sair ao pouco tempo; en atitude crítica, pasando a ter relacionamento con galeguistas e
Colaborou ·na comunistas.
campaña do Estatuto do 1936_
e participou na unidade da ·
Frente Popular. ·
Fuxido polos montes da comarcas de O Condado organiza
alguns grupos de resisténcia,
sen. meios cos que combater;
as accións de guerrilla que son
atribuídas á sua partida non
sempre son .doadas de consta- ,
tar na sua dimensión real. A
lenda de Fresco, con sona de
ter sido a mellar escopeta de .
Galiza e Portugal, mistúrase

O noso sangue
Cómo ·unha refolada de vento, ·apenas lembr.ada dia a
diá polas retrospectivas dos
xornais, foise o 50.anivefsário do golpe militar do 36:
Un antversário que debeu
servir para pór de manifesto
a realidade política republicana, a heróica actividade
guerrilleira até xa entrada a
década dos- 50, as implicacións políticas ·d o implacábel corte xeracional que ocasionou o fascismo, ... e que
só en parte cumpriu es,~ . laborde despreguizamento da
memória.
Porén observouse nestes
últimos meses un labor, alén
dos testemuños escritos, de
facer viva na memória popular a xenerosa vida. de tantos

demócratas e nacionalistas
asasinados desde Xul:o de
1936. As homenaxes 'que
. desde hai alguns anos recebe o Piloto en · Chantada,
como símbolo da loita guerrilleira, actos políticos en
Bueu (a Johán Carballeira, o
alcalde galeguista fusilado),
Viveiro, - Tui.:., a edición de
publicacións e libros, producióri de vídeos, pescuda na
história local,..: están contribuindo a furar na lembranza
. e axudan a reparar ~ cicatrizar a ferida que desde a incomprensión e o siléncio,
tentaron deitar para sempre
· no cerne da Galiza.
Que siga esta · tarefa nos
próximos tempos..
•

x.c.

·Entregadqs .os Prémi.os
·Galicia de ·xornalismo
O dia 23 de Decembro foron falládos os prémios "Galicia de
Xornalismo", dedicados exclusivamente a traballos publicados en galego que, nesta segunda edición, contaron con
moita menor participación e
expectación que.o ano anterior.
Habia tamén cámbios nas
bases, despois do escándalo de
1985, concedéndose esta vez
os prémios somente aos xornalistas e señcteslindar a prensa
da rádio, estando dotados cada
un con 250.000 pesetas.
O fallo foi o seguinte:
Siro López Lorenzo, de Antena-3, como o autor da mellar
información política.
Xesús Ruibal Ferro; á mellar
información cultural, . por un
traballo publicado en El Correo
Gallego e La Voz de Galicia.
Amparo Pérez Pena e Xosé
Maria Folgar; mellar reportaxe,
publicada en El Correo Gallego.
Xesus Alonso Montero; autor do mellar artigo, publicado
en La Voz de Galicia.
Xosé Xoaquin Garcia; autor
da mellor información deportiva, polo seu traballo na revista

30~

Su1

o

"Patin Sport" .
Fernando Salgado García;
autor da mellor información
económio-financ~ira, publicada
en La Voz de Galicia.
Fernando Quesada; humor
gráfico, publicado en Faro de
Vigo.
Xesus Torrés Bravo; mellor
programa musical, emitido en
. Ondas Galicia de Vigo.
· Xulia Mariño Villanueva; mellor reportaxe sobre sucesos,
emitido en· Antena-3 de Vigo.
Manuel Garcia Castro (Magar); autor da mellor fotografía, publicada en Faro de Vigo.
Nesta segunda edición os redactores e colaboradores de A
NOSA TERRA, ao igual que outros moitos xornalistas, decidiron non concursar aos prémios
por considerar que o xúri, o
mesmo do ano anterior, non
concedía garantías de imparcialidade, movéndose por puros critérios clientelistas e pedindo que houbese un representante das asociacións da
Prensa da Galiza.
•
A.E.
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O aborrimento

m
rel

M. FERNÁNDE2 BLANCO

E

stamos transitando a
cultura da umarcha"
que asócia o aborrimento ao estar parado, ao
deterse: ainda que sexa a
pensar, poderíamos dicer.
O antíd.o to ao aborrimento
está na u movida". o proibido non é aborrirse nas copas, senón na casa ou nun
ambiente de poucos decibélios. Pero, como sempre, o
único aborrido parece ser a
anestésia afectiva, desmitificadora da auséncia de tensións como lugar de benestar. Pode non haber nada
pior que a ausencia de ten sións. Cruxol, este, do aborrimento. Ese aborrimento
que é moito máis que non
ter que facer ou non saber o
que facer. Nós, tantas veces
habitantes da apatia, sabemos o terríbel que resulta
comprobar como nengunha
esquina do tempo nos surprende.
Non vivemos o aborrimento como auséncia de
tensión, porque aborrirnos
nos cabrea. A vacíedade, o
empobrecimento, lévanos á
fatiga, non á tranquilidad~.
Asi, o que máis pode chamamos a atención é o comprobar como nada do que
nos propoñen, ou do que
nós propoñemos, para sair
das situacións de auséncia
de queréncias, é sentido
como adecuado. Aqui podemos ver como os reclamos
de saídas están sempre pre-·
sentes, á vez que a auséncia
de interés por toda posíbel
saída. Cando nos abar.rimos
pedimos que nos digan o
que facer, . pero rexeitamos
toda suxeréncia.
lsto pode ser a.si porque o
que queremos facer non o
sabemos (non queremos sabela) e o que nos din carece
de atractivo. Por iso, cando
1 en calquer actividade nos
asalta o aborrimento, na sua
vertente individual ou colectiva, · é tan dificil sortealo.
Poucas veces nos permitimos expresar os ·nosós desexos. Se nisto é asi, que
cousa ppde i.nteresarnos? •
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Surtiu efeito a de~úncia aRresentadá ROia INTG /

O -alca-lde de Pontevedra ·terá
que ·o ptar entre cobrar co_
m o mestre
ou como alcalde . _·.
O Alq:ilde de Pontevedra, Xosé Rivas Fontán, ter.á que
optar entre cobrar como mestre ou como Alcalde despois
de ser ce~ado na comisión de servícios que -ostentaba
como asesor da Consellaria de Educación. A INTG
-apresentara no mes de Xuño unha denúncia polo cobro
dos dous saldos, que se está a dilixenciar no xulgado
número 3 de Pontevedra.
A Consellaria de Educación reti roul le a comisión de servícios
que viña disfrutando o Alcalde .
de Pontevedra, Rivas Fontán,
como asesor do citado departamento, que lle permitía seguir
cobrando o soldo de mestre
ademais do de Alc.a lde.
·
Esta decisión interprétase
como o intento da nova equipa
da Consellaria de non verse envolta na denúncia que interpuxera contra o mandatário municipal a INTG por cobrar haberes de Educación e do Axuntamento.
Rivas Fontán, afecto ás teses
de Xosé Luís Barreiro, terá agora que decidir se se incorpora
ao seu pasto de mestre do Co-

léxio Nº 1 da Xunqueira, :en
Pontev·edra, ou pede unha excedéncia especial na docéncia.
Se compatibiliza ambas funcións terá que renunciar aos
emolumentos
que · percebe
como Alcalde, pasando a cobrar somente dietas e indenizacións por asisténcia a plenos e
comisións.
De pedir a excedencia especial deixaria de perceber a nómina como mestre.
Até agora Xosé Rivas cóbraba 80 mil pesetas como profesor e 150.000 como Alcalde,
arnda que o percebido do Concello ascendia cada mes a unhas 325.000 pesetas, pois ao
soldo hai que unirlle dietas,

g~s!9s

de _representación, com 1s1ons, permanentes, etc.,
tendo manifestado- que posibelmente se deeida por pedir a
excedéncia e que non solicitará
aumento da nómima do Concello.

Querella da INTG
Nas dilixéncias abertas no Xulgado número 3 de ·Pontevedra
a instáncias da -INTG, xa apresentaron declaración o ex seGretário xeral técnico da Conséllaria c;le Educación, o interventor do Axuntamento e todos os
concellais do Grupo Popular.
Ao longo desta semana com- ,
parecerán no xulgado outros
altos cargos da _Xunta para declarar neste tema. As dilixéncias ian encamiñadas
saber
se efectivamente Rivas Fontán
cobraba ou non os dous soldas. Agora parece demostrado
que os indícios da INTG eran
certos.
•
A.E.

a

Condenas de dous a·nos de prisión e
multa a tres traballadores de Ascon en
relación co secuestro do.catamarán
Dous anos de prisión menor e
multa de 40.000 pesetas é a
senténcia ditada pola Audiéncia Provincial de Pontevedra
contra Miguel Vázquez Pena,
Francisco Xosé Calvar Pintos e
Xosé Díaz Calvar, traballadores
de Ascon "por desordes públicos e detención ilegal" en relación co secuestro do catamarán na ria de Vigo en Xaneiro
de-1985.
A senténcia foi considerada
como claramente desmedida
por traballadores e representantes sindicais, quen consideran . tamén que se trata dunha
senténcia con intención exemplarizante no ámbito sócio-laboral.
Un dos aspectos que non se
entenden é como se valcr3ron
máis as declaracións dos testigos apresentados polo Ministério Fiscal, no sumário, que as
que fixeron durante o xuício
oral por exemplo o patrón do
catamarán, Francisco Costas
Bernardez, quen recoñeceu
que os encapuchados que lle
abrigaran a se desviar da ruta
que cabria habitualmente o catamarán Vigo-Cangas, non esgrimiron en nengun momento
navallas, nen cortaron a telefonía, como figuraba no sumário.
Subliñou que se produciran
momentos de pánico debido a
que unha das patrulleiras da
Marina cruzou várias veces por
diante da proa do catamarán
para intentar deter a sua marcha. Asegurou que non viu á
persoa que subiu o megáfono
~ bordo, megáfono que foi utilizado para pedir solidariedade
cos traballadorés de Barreras,
Santodomingo e Freire, durante o percorrido que fixo a em- barcación pola ria. Tamén declarou qúe non vira en nengu·n
momento a Miguel Vazquez
P!3na, un dos 'condenados, ca.
megáfono ·na· man. E, ·por último r~coñeceu qu~ cando viu
· entrar a avalancha de traballadores de Ascon ·a bordo do ca- ·
tamaran, baixou a terra e comunicou ao armador o que .sucedia, indicándolle este último
que reali;zase o traxecto como
era habitual . ~oto tanto ninguén lle imp_ediu baixar a terra
e cando entrou de novo no barco fíxoo pota sua própria vontade.
-

Pedirá o_Rronunciamento Rúbl_ico
dos Rartidos

A plataforma para a
do sector 1-ácteodefensa
.
prepara mobilizacións
.

a

A Plataforma para Defensa
do Sector Lácteo G~le90 .ª ·
· presentarse nas prmc1pa1s
zonas produtoras leiteiras
nas semanas vindeiras para
· dar a coñecer os problemas
derivados qa imposición da Cuota de Producción Láctea
polo Goberno Central. Tamén realizará unha reunión
con todos os partidos políticos para exporlles a situación e recabar un pronunciamento público das duas posicións, e outra cos técnicos
da Escala Uhiversitária de
Peritos Agrícolas de Lugo,
_para pedirJles que se incorporen asesores.
Ao mesmo tempo preparan medidas de forza para
oporse a este do Goberno
Central antes de que entre
en vigor a Lei Reguladora.
A Plataforma pará a De..:fensa do Sector Lácteo Gal-ego que está composta por
produtores, indústrias relacionadas con este sector e
sindicatos, participando tamén a Xunta, pretende conseguir que non se hipoteque
o futuro do agro galega impondo unha cuota de produción que non só o deixaria
no subdesenrolo existente,
senón que estes puderan en- _
contrar outro modo de vida,
como ocorreu nos anos 60
na CEE.- "Daquela ·as excen- .
dentes agrícolas era á5sorvidos pala indústria,. pero isto
hoxe en dia é imposíbel "r
afirman.
Esixen tamén que se ga-

ranta ao labregos unha cuota que lles permita· viver dignamente, ao tempo que denúncian o papel manipulador do PSOE "que emprega
todos os meios caciquís e de
comunicación; como nos
tempos idos, asi como as estruturas de goberno" . .Citan
como un. dos principais impulsores desta campaña ao
parlamentário e ex militante
do PSG Ceferino Díaz.
Critican tamén a campaña ·
de chantaxe levada a cabo
polo Partido Socialista "que
está visit-ando a destacados
produtores
oferecéndolle
solucionar o seu· problema
particular a cámbio de que
non se sumen á Plataforma,
ao tempo que o acusan de
terxiversar tanto os dados
do próprio Mercado Comun,
como a incidéncia que vai
ter a cuota leiteira na Galiza.
Manipulan á xente afirmando que a declaración que hai
que facer da produción láctea de 1985 servirá paras fixar a cuota". "lsto non é certo", afirman portavoces· da
Plataforma, "s~nón que será
fixada segundo outros critérios".
Un dos portavoces da Plataforma, Xosé -Ramón Cendán, ilustraba cu.n exemplo a
situación: "é como se a un
rapaz de nove anos lle impedisen medrar máis", dicia,
"e, logo, condenan a marte
a todos os que midan meno? de dous metros".
O

O BNG reclamou a 'vixéncia
de Castelao
Rianxo

en

O pasado 7 de Xaneiro o SNG
verbas de Castelao, dixo "o
celebrou en Rianxo un acto ponoso país · só ten solución deslítico en homenaxe a Castelao,
de o anitiimperialismo, cunha
curiha oferenda floral e unha _alternativa que non significa
· intervención ·de Francisco Ro- - acabar nen coa pequena nen
dríguez.
coa mediana propriedade, pero
F. Rodríguez reivindicou a ac- ·_si clarificar a nasa autonomia,
tualidade do pensamento politraballar para que as relacións
tico de Castelao e a sua vixéneconómicas internacionais se
podan facer en plano de igualcia no património ideolóxico
do nacionalismo, ''.Castelao
dade, para que todos podamos
non é património de todo o
ter traballo e podamos explotar
pavo galega; nós desexamos
as nosas riquezas segundo os
unha Galiza que poda dicer que
nasos intereses" e concluindo
ten a Castelao como o seu pa- · "se esto non é actual e vixente
trimónio, e hoxe· é daqueles
que se demostra o contrário".
que loitan inequivocaménte
-pota soberanía nacional do
A seguir proxectouse unha
noso país.-"
·
_ montaxe audivisual nun cine
Noutro momento, recollendo
de R1anxo.
•

X~ntanza

xeral de-~sócios
de P.romocións Culturais

Por outra parte ·"m garda civil
que se encontraba en Meira
cando os ocupantes desembar- ·
caron nesa factoria e que coñece a dous dos acusados indicou que non os viu o dia de au-

tos no devandito estaleiro. Estas · manífestacións contradinse, ao · parecer, coas declaracións do st,unário doutro garda
civil pero que o dia do xuíci_o
non se personou a declarar. •

O pasado dia 29 de Novembro de 1986 tivo lugar
en Vigo a Xunta Xeral de
sócios da compañia promocións Culturais Gale~as S.A., editora do ·s emanario
. A NOSA TERRA. No curso
da mesma foron adoptados diyersos acordos·, en- ·
· tre eles -a elevación do capitaL social -e modificación
dos estatutos sociais e a re--·
novación do· Consello de
Administración. -Foi · re~elei
to presidente Cesáreo Sánchez Iglesias, quen espuxo
aos asistentes o estado act~al e perspectiva _da sacie-

dade e do semanario e
puxo o acento sobre a_vontade de renovar tecnoloxicamente este último e de
afortalalo nas suas estruturas ·asi como de accións decididas de cara a aumentar
o núm·ero de subscritores,
todo iso para acadar o
máis cedo posíbel a aparición semanal de A NOSA
TERRA. Seguidamente celebrouse · a primeira xuntanza- do novo Consello de
Administra.c ión. De todo ·
isa e dos proxectos e plans
estudados
informaremos
proximamente con máis
detalle.
•
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De Hanoi a Dien Bien Phu

Apontamento do ·Viet Nam ·de hoxe
ñen unha grandísima maqueta
na que reproducen a batalla de
· DBPh. ·O Museu da Revolución;
as ·librarías onde se encontra
de todo, desde "Homeu e- Xulieta" pas13ndo por lvanhoe até
Vítor Hugo, na língua do Viet.
En línguas extra_nxeiras, especialmente en francés, inglés e
ruso, ·atópanse algunhas, non
moitas, publicacións. ·un dos libros mais !idos é ·o dos poemas escritos na cadea por
HChM. tfai algunhas revistas
deportivas; gostan moito do
fútbol, e Platini, · da selección
francesa, goza de popularidade.
.
·
Viaxar de Hanoi (pronúnciano janoia, como n.ós arne.i.a) a
DBPh, perto da fronteir-a con
Laos e China · é percorrer 550
km de variadísimas paisaxes e
xentes. Algunhas das minórias
nacionais van-se aparecendo
polás montañas, os vales, os
recunchos que esta inesperada
terra va.i mostrando. A xeogra:
fia de V/N do Norte é moi montañosa, o cal produce grandes
dificuldades na comunicac.ión ;Esta seria únha das razóns da
variedade- ling_üística, cultural ··e
étnica.
Para via-xar polo V/N hai que
tomar conta de que as dis~án
cias non- poden somerite eon- .
tar-se en km, hai-no que facer
.tamén -en -horas e.u en días. Así,
cobrir a distánCia Hanoi-DBP_h,
leva dous días, viá~ando un
promédio de· 1O· ou 12 horas
diárias. As estradas non están
todas asfaltadas, e as que o están son tan estreifas - algunhas delas- que para pasaren
dous camións de frente .taran-o
ben a modo. - .
Ao dei.xares Son La, saes das
terras do arrós, pasas palas te. rras do chá e chegas ás terras
do mainzo; ainda haberás de
pasar as da cana de zucre para
chegare.s a DBPh. Por bastan.- tes pontos da · rota, - homes e
mulleres bourando na pedra
para faceren croios, e con eles
as estradas. Abonda o penedo.
Pódeche acorrer de teres que
esperar a que · esta len alguns
barrenos para p~sar. Tiran. a
pedra do mesmo lado do camiño. Vense mo:tas mulleres realizando este traballo.

dun hospital con catrocentas
camas, ou
central hidroeléctrica de 4000 Kw/h que están a
facer. E se cadrar al_g o fachendoso, dirá-che que o distrito
produce a_limentos dabondo
para satisfacer as necesidades
da povoación e das tropas que
gardan a fronteira con China.
Viet N~m -non produce alimentos suficientes pra atender a
unha povoación de 60 millóns
de habitantes, cun crecimento
demográfico · altísimo. R.eag~n
somete ao país a un fortísimo
bloqueo ec9nómico, impedindo e_mba-rques de cereais donados por fundacións norteamericanas de axuda; boicoteando
planos de asistencia da ONU
ao V/N. Co embargo de cereais
á U,RSS reduziu, tamén, a _axuda que esta estaba a prestarlle.

ral'elo, na costa. encentran-se
as cidades de Hue e Da Nang.
Cora Sartaña ·
A primeira foi c·apital imperi-al
dalgunhas dinastias de mandaoferécenos aqui ·
rins chinos durante case mil
algunhas das suas
anos de intento asimilacionista
impresións despois
da nación vietnamesa, resistidos con rebelións e revoltas, a
dun percorrido polo ,
duas ou tres cada século . Os
Vietnam. Os últimqs
chinos ocuparon V/N desde
princípios do século XI até o
cámbios nalguns qos
noso século.
cargos dirixentes do PC
Da Nang foi a base aero-navietnamita traen de
val máis importante dos ianquis despois de Saigón durante
novo á actualidade este
a guerra. Hoxe-conta con aeropaís de (>O miUóns de·
porto. A ruta de Da Nang a
Hue, 125 km. de iongo, está
habitantes que hoxe
chea de mostras da guerra. Hai
construe ··estanques
·mareas de obuses de máis dún
nalguns dos lugares _
metro de longo, nalgunhas casas de campesiños pódelos ver
onde arroxaron- as suas
colgando de tres paus facendo
bombas os fpmosos Bde campá. Nunha extensa zona
O domingq en DBPh vas-te
52. "Viet Nam tardará
de area de praia, ven-se miles
ao mercado,· ainda que mais
e miles de tumbas durante unainda en superar o
preciso sería escreber féi ra, e
hos cantos quilómetros. Pero
ali podes ve; ás trece minorías
síndrome USA" indica
isto xa é pasado, hoxe a xente
que viven nas montañas e baiprefire talar de viver e dos proo autor.
xan ao v.al a feirear; uns venblemas cotráns cos que se endendq os seus produtos (tintes
frentan,
naturais de preciosas cores)
Globalmente é reconstruir o
A primeira visión dos vietn-aoutros mercando e moitas coas
país, destruído, arrasado, seria
meses pode producir a sonrisa
:.suas mellares ·e máis vistosas
máis preciso dizer, por agreno viaxeiro ao pensar como esro upas.
sións de exércitos extranxeites homiños, pequenos e miúDe volta a Hanoi '-podes ir ao
ros, especialmente polos nordos, foron capaces de derrotar
Templo da Literatura ou ao
teamericanos. Ainda na actualie humillar a aqueles mangaTemplo da Montaña de Xade
dade, a once anos da sua libeilóns de ianquis, altos e forte_
s.
. dedicado a Buda. - No prímeiro
raciónr en Abril /Mai o do 75, as
Esta impresión vai pouco a
unhas grandes tartarugas cunpegadas son evidentes de Nor-pouco esmorecendo ao penehas pedra-pápiro- ao lombo
te a Sul, de Leste a Oeste.
trar na história da nación vietgrabada con caracteres chinos,
Ho Chi Minh Ville para os
namesa, ao coñecer máis perto
indicaranche que a língua vietfran<;:eses, Ho Chi Minh City
aos homes e mulleres que
namesa escrebia-se dese xeito
para os ingleses, Ho Chi Minh
compoñen ese povo heróico,
inantes do século XIX, e a parpara eles, antes Saigón, é unha
derrotador dos máis fortes
tir desa c;:iata adoptan a grafia
cidade de catro millóns de haexércitos imperialistas.
actual, latina.
. bitantes que ainda conserva vi· Chegar a Hanoi, capital do
Para· ires a Hoang La, un pesíbeis os efectos das terríbeis
Viet Nam (V/N), oon 2,5 millóns
queno, precioso e tradicionalarm~s dos ianquis pra domeade habitantes, é atopar-te con
mente turístico porto da costa,
los: a droga e a prostitución.
imaxes variadísimas, algunhas
pasas por Hai Phong, o grande
Apesar dos esforzos realizados
tan surprendentes . como a de
·porto de V/N do Norte, o do
con importantísimos logros, as
peixes g_rosos e grandes, semeGolfo d~ Tonkin, o do famoso
feridas non están curadas .
llantes a maragotas, comendo"incidente do Golfo de TonPode chamar a atención a tera lle na man a unha rapaza nun
kin", provocado por USA p·ara
péutica que seguen cos heroiestanque da· casa onde· viveu
xustificar a sua agresión aos
nómanos a base da acción
Ho· Chi Minh (HChM), hoxe
vietn~meses; o porto minado
combinada de acupuntura, mac0nve.rtida en Museu. O petrúpolos ianquis para coutaren o
saxe, baño, ximnásia, traballos
cio da revolución da nación
suministro · por via marítima.
manuais e fármacos tradiciov.ietnamesa descansa hoxe no
Hoxe este imenso porto é prenais.
Mausoleo do seu · nome, onde
so dunha actividade formiguil,
Arredor de 60 ·krn é a distánse pr:oc;Juc·en longas colas para
movimento portuário, reparaci_a que separa Ho Chi Minh de
ver un cadáver que semella un
ción e construción de buques,
Cuchl. Qué é Cuchi? Hoxe só
velliño de longas · e brancas
siderúrxia, construción de viunha lembranza. Mais no seu
barbas durmindo un sono revendas, etc. Unha grande contempo foi un indicador da fé pousado. O ho·me que fundou
centración de obreiros marrea ·vontade do V/N de manter
o Pc· da Indochina en 1930, que
nuais nun país fundamentalUn val chamado
a sua identidade como nación
no 40/45 criou a exército po·p umente
rural.
frente aos norteamericanos.
Dien Bien Phu
lar que derrotou aos xaponeHoang La asoma-se a unha
Foi a base sobterránea da
ses, e foi no 51 o artífice da
como imensa ·ría, semellante
guer'r illa do Sul; 250 km. de tú· DBPh é u·n verde e ·chan Val,
criazón do Partido dos Trabaen tamaño á de Vigo ou Arou nel baixo terra deron cobixo a
arrodeado de montañas por tolla.dores do V/N que vangardisa, só ql)e en vez de ser mar o
6.000 combatentes saídos da
das
partes.
Algunhas
elevazou a vitória sobre dos franceque penetra na terra, a sua
zona, povoada por 80.000 per. cións do terreo rompen a paises até a batalla de Dien Bien
conformación é doutro xeito.
soas, no centro da cal estaba
saxe
plana
élo
val.
Este
lugar,
Phu (DBPh), na actualidade é
Parello á costa propriamente
encravada unha base ianqui
·onte ocupado polos franceses,
lembrado con veneración pola
dita corren mar adentro unha
que contaba con dous aeroporno
que
eles
definian
como
un
.
xentiñ'a .do país.
ringleira de pequenas illas, setos, tanques, blindados, etc.,
campo fortificado impósíbel de
Poden-se ver palas ruas enmellantes a pequenos volcáns
distante como uns 12 km da
tomar
(doüs
aeroportos,
veícuxames de bicicletas, aos "cooabrollando do mar, facendo
rede máis dehsa · de túneis. Os
los
blindados,
tanques,
artiHe·
lies" pedalando para levaren
unha protecci.ón natural de peviciños de Cuchi superviventes
ria
pesada
.
e
m
'
á
is
de
16.000
aos p.asaxeiros aos seus desti- .
guenos pontos, protexendo-se
da hecatombe e as fotografias
soldados.), foi testigo da humin·os, á maneita dos táxis de por
uns aos outros. Nas illiñas
de Wilfred Burchett, periodista
llante
·derrota
da
orgullosa
acó. o tranvia que circula polos
éheias de cavas con estalactiaustraliana nas guerras de CoFráncia, a mans dun exército.
hairros que ainda conservan as
tas e estalagmitas, abonda
rea e Viet Nam, testemuñan
de
pobres:
chegaron
'
a
coller
pegadas da destrución pr-odupesc9 con fosas de até 200 m .
que a zona qued.ou como se
prisioneiros . a todo o Estado ·
cida polos 8-52 ianquis. Mercade fondo. Hoang La encóntrase
fose unha praia, somente area .
Maior francés, incluído ·o xene- .
dos dos máis variados e desco·na província de Se Kuong Li,
Hoxe repovoada de eucaliptos ·
ral
De
Castrie
.
.
Hoxe
as
vacas
ñecidos produtos.-· Pagodas a
onde hai minas de carbón a
para combater o de~erto, ainda
pacen
tranquilamente,
alindaBuda ergueitas sobre dun lago
· ceu aberto e unha grande riten zonas onde a contaminadas por uns cativos na chamaentre meio das· árbores.
queza forestal e pesqueira. Por
dón provocada polos explosiMuseu do Exército popu- . da polos vietnameses, cota 'Aentre estas · illiñas,. na cava do
vos, na_palm, fósforo. branco,
1,
lugar
onde
se
deron
os
rfiáis
lar encontrari-se todo tiRO de
Pelícano ou· neutras, navegad.efoliantes, etc., é tan imporfo_rtes e sanguentos combates.
enxeños militares- empregados
ban e tiñan as suas bases os
tante que impede a repovoapolos norteamericanos co ániO Presidente do .Comité Po"'piratas do Mar de China" cos
ción. ·
mo de fincar de xoellos ao
pular de DBPh, combatente na
seus Shan-pans, · na realidade
Para rematar estes breves
povo do V/N, e tamén as armas
batalla contra os franceses,
pobres pescadores, seculares
apontamentos podería-se facer
coas que se lles fixo frente, alcontará.:che anédotas como .a
navegadores des.es mares.
a seguinte ~eflexión: se nos
gunhas tan sinxelas e rudimendo estanque que hai -diante do
USA molesta o que chaman
'tárias como durísimos paus de
hotel, onde se cultiva o peixe;
"síndrome do Viet Nam", a
O
Sul
bambú afiados como coitelos,
fo.i feito por ca~ro bombas nor-.
Vie.t nam .custará-11.e ainda quen·
ou as medievais balestas qu~
teamericanas dos 8-52 ao reDespo.is dos Acordes de Xenesabe cantas xeracións superar
algúnha das 53 minorías naciogreso ás suas bases en Laqs
bra en 1954, V/N .ficou dividido
o
síndrome USA.
•
nais que hoxe- existen no V/N
despois de bombardear Hanoi.
en dous, ao Norte e ao Sul do
-usaR r::>ara- ca¿ar,. Asimesr:no teQu o-~r=-e-.x~s-t-0-<:fo-t:Qr.lst.r-1,1-óén - ·pai:alelG> .n . Alg.Q. · ao-Sul -do -pa~ - ._,_~ - ----'---'--...c.oRhcSARTAÑA
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Enriba, á esquerda, un
labrego arando cun carabao; por baixo deste
~odemos ver os restos
' da batalla de Dien Bien
Phu, no Museu da Revolución, e o porto de
Hai Phong. Por riba
destas liñas a Badea
de Ha long; á direita
unha muller da minoria nacional e a continuación tres mozos na
feira dominical de Dien
Bien Phu . Xa debaixo
unha paisaxe monta- ·
ñosa do norde do país.
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·como quen di

tribuna
A .ESTf3,ATEXIA DO NACIONALISMO GALEGO (VI).·

Don
Miguel de
Unamuno;
nin morto
nin vivo

A . DIALÉCTICA

.

"Et le mal n'estjamais que dans l'éclat qu~on fait;
le ~candale du monde est ce qui fait J'offense,
et ce n'est-pas pécher que pécher en silence".

A

soségate leitor. Non
me aldraxes antes
de tempo: . o dita
non 1 me pertence. Eu teño
ben . sabido que a qarbarie
como integración da figura
humán, non é carencia de
cultura~ é a frenéüca gradación da cegueira onde fuxe
o complemento da inocencia e desátase a· fanática
bestialidade que convirte
ao home en besta.
Non lembro a data. No
.Museo Maside do Castro,
coa compaña de Luís Seoane, ollaba unha mostra de
oito cadros de Solana, cedidos por Alvaro Gil. Baixo
· o maxisterio de Luís, eu ia
penetrando na beleza do
pintor. Cando estabamos
diante do retrato de Una, · muno, Seoane díxome .si
coñecía a hestoria dunha
carta sobor este ·retrato.
Ante a miña iñorancia, explicoume do que se trataba: Alvaro Gil mercara o
retratq de don Miguel. Cando Antonio Tovar (non o
ourensán Antoriio Tovar,
meu amigo poeta ¡saúde!)
era rector da Ur:iiversidade
de Salamanca, Alvaro Gil
pensou que o retrato de
Unamuno onde tiña que
estar er:a na Universidade
de Salamanca, e fixo o
ofrecimento como dona.ti-.
vo. A resposta do rector foi
a seguinte: "Don Miguel
de Unamuno no volverá a
entrar en esta Universidad
ni vivo ni muerto."
Comentei esto co amigo
Alexandre Cribeiro -hestoria ben sinificativa do
que foi o franquismo, faná-

,·da amiga de meu- mentras
volve ser crecentemente máis
sospeitoso e suscitador do ostracismo ser de esquerdas -é
"Mais I'intéret du Prince est moi premier devoir;
dicer, ser marxista- ou simde ée devoir ]ajuste violence
plesmente disentir dos cánones
oficiais da restauración en panétouffe dans moi coeur toute reconnaissance
xoliñas tan inocuas, digo eu,
et je sacrifierais a de si puissants noeud~
c_omo unha normativa ortográami, femme, parents, et moi-meme avec eux".
fica? ¿Ou o descaro con que os
órgaos xunteiros pasan da hipocresía vergonzante ao desenMoliere, Le Tart(;ffe ou l'Imposteur,
fado desleixo do idioma ~alego,
Acte IV, Scene V e Acte V, Scene VII.
mentres a psocialista oposiXOSE MANUEL BEIRAS
ción" da S.A. alborecente P.roportas á absorción dese mesmo
clama esa aberración cient1fica
mercado · interno polo Mercaqo
da sociolingüística que é o bi Común dos centros hexemóniTráxica época ésta que nos
lingüismo coma modelo estác9s da CEE -a cámbeo, iso sí,
tocou vivir e na que r:ios cadrou
bel nunha sociedade como a
dun prato de lentellas douradas
loitar por Galiza: o, tempo dos
nosa, no que non crén xa nin os
praos banqueiros ... e xo~os de
cigarrons ·políticos e a sjstemáultracivilizados canadienses?
lentillas "made in Japan.' praos
tica masacarada ideolóxica; a
Pois se isto é así, reitero o
ministros máis pJtoños. Daqueera do tartufismo político elevaQ!Je x~ plantexara como opción
do ao rango de paradigma . la, hai un século, ao pobo galedllemat1ca ao comezo desta xa
ga custárálle a ruína da manuideolóxico e sublimado en calonga serie de matinacións enfa.tura artesán e o "putting-out
. rimbo de honorabilidade social.
HR. KAPITAL
col da estratexia do nacionalissystem", a crise da gande1ría e
Ollade ao voso redor con atenmo: dado o contesto no que
o esmendrelle> agrario"-sen tan
ción, botádelle perspicacia ao
siguera traguer consigo a abolimaxín e, sob a pantasmagoría
0 compre traballarmos, ¿que e o
~ pertinente, un axuste mecánico
cion do foro- e sobor de todo
de fetiches que nos envolve, ve~ ou un axuste dialéctico ao enmeio millón de emig-rados e o
redes transparecer, como posi'---------------1 torno sociopolítico? ¿Irnos apritivacións fotográficas nun pro- .· bloqueo dos vieiros potenciais
der- tudo iso tradúcese nunha
car unha mecánica de adaitade de?enrolo autótono. Hoxe,
ceso de revelado, a aüténtica e
presión desmovilizadora sobar
ción ou operar coa dialéctica da
se non nos arrepoñemos, trasoturna faciana ideolóxica e popa masas traballadoras e das
contradic1ón? E quera ser ben
gueranos unha reedición do
lítica dos actores do acontecer
camadas populares --e das
ente!1dido: non me caraiterizo
mesmo -posta ao día, naturalsocial que tentan facernos beisuas propias orgaizacións sindiprecisamente polo apego a
mente, como compre nunha solar a sua contradanza cortesán.
cais, cívicas e políticas- que,
dogmatismos, nin polo hierateciedade erudita como ésta.
"Mais o. int~r~s do Príncipe é
de chegar a ser eficaz, resultaría
rismo ideolóxico, nin pola reNefeito, coido que do que
o meu pnme1ro deber" -facía
finalmente letal pra unha esluctancia aos remozamentos
decir Moliére a Tartufo cando, · veño de esbozar en meras aluquerda nacionalista como a que
PFOg~amátic9s . e á axilidade e
sións, tánto no plano da base
usurpando a lexitimación dun
v1vac1dade tact1cas. Non se non
o BNG representa e máis prao
real da sociedade coma no supoder represor, ía levar preso a
proceso de liberación social e trata de sermos impermeábeis
perestrutural, dimanan os vecquen 11e dera abeiro e fixera esnacional, do pobo galega, que
ás r:nutacións morfolóxi_cas da
tores problemáticos primorpontánea donación da sua fprao cabo e o que a dota de sentir~alidade que, en boa le1 de lutuna. "E o mal non reside nun- . diais _que determinan as nasas
do e razón de esistir.
c1dez política -que non pragposíbeis opcións na dialéctica
ca máis que no barullo que se
¿E isto correcto? ¿Responde
matismo ou " realpolitik "- esico entorno socio-político.
faga": a esbulla ideolóx1ca ás
ou non á realidade dos feitos
X!3f"! replantexa;nentos n;etod~No eixo de coordenadas do
caladiñas, o fraude político sen
tudo is!o qu~ estou a espór?
lox.1cos~ operativos e ate _orga1trasunto real da custión nacioescándalo, non son ofensa aos
¿Negara alguen de vós que duzat1vos. mesmo todos nos denal fJalega, o problema da trascidadáns -"d~linquir e.n·· silenlacion do polo centrípeto da esrante a crise actual, como en to- - mo~ probas de termos ~~a cacio non é delinquir", voilá. Velaí
poliación colonial de Galiza ás
pac1dade ~e reformulac1on no
das e las -só. que con variantes
tendes, sí, as claves .da honorainstancias da GEE, e mailo ene novedades morfolóxicas, era1982 suscitando o nacemen:o
bilidade e a crebidilidade na acmascaramento do colonialismo
ro é-- estáse a operar un acredo actual BN_G, ,como ~a teno
tuación política, o segredo da
interno -é dicer, no ámbito do · centamento da tasa de esplotárelembrado e1qu_1 sen c~1sco de
tan preciada gobernabilidade
Estado español- pola farama~uto<?om.1?lac,~nc1a. Ma1s esas
ción da forza de traballo, que se
dos pobos, o talismán que _pon
fai palpábel no constante desada1tac1'?ns , se_queredes ch~ lla da superestrutura autonómifrancas as portas cara o ésito
ca. No eixo das relacións e a lo icenso do nivel relativo dos salamalas as1, en metodo.~ operat1no lerio poi 1tico.
ta de erases, o problema das
rios reais e na desmesurada
vos, esq.u,ema~ ?rga1zat1vos e
Se o Marx que acusou deselevación da tasa de beneficio
formulac1ons tact!cas, se non ~e
novas metamorfoses da esplopectivamente a MacCulloch. e
tación combinada das diversas
do capital bancario? ¿Seica non
fan arredor ~os e1xos Y ~ r:tebr~ 1 s
demáis epíg.onos de Ricardo de
chegou aos vasos ouvidos 0
d,un_ha certe1ra conce:1,c1on d1 amodalidades da forza de trabafaceren "economía vulgar" erllo ·galega, e mailo enmascaraborboriño
-interesadamente
lect1ca da _confr:C?ntacwn ~o ~ n guese a sua frolida e lanzal cadifundido- de que a econom ía
~orn~ soc1opollt1co, susc1tanan
mento da agravación da condi beza, chamaríalle sen dúbída
ción . traballadora· por diversos
1ne~1tábelmente 1 ª· curto ou
agraria galega resulta estar
"política vulgar" ao que se fai
subvencionada, e que boa parte
me10 Prazo, ada1tac1óns de acohoxe nos foros e instancias po- ·mecanismos que redistribuen
das esplotacións familiares lamodac16n . e IT!esmo metamorde variados xeitos unha parte
líticas formais desta sociedade
bregas viven das pensións dos
f<?ses políticas int~rnas que de~do escedente -sexa plusvalía
-:-'"e até adiaríase coa ocasión
vellos, como se iso fose equipav1arfan fadalrnente dos qbxec:t1ou non- xenerado só pala forde relanzar o. epíteto de "econorábel ás subvencións "eurovos estraté~1cos _do nac1onalismistas vulgares" ao lombo de · za de trabal/o sometida á domipeas" ás suas esplotacións
mo revol~c1on~rio sen que en
nación do capital, ben a traveso
boa parte dos que, · siñificativadireitamente de relacións salaagrarias? ¿Non sabiades que os
boa medida . nin nós mesmos,
mente, créndose primeiro e faeconomistas máis sabidos procomo c~lect1vo, nos d~catá_seriais, ben nos circuitos mercancé.ndose pasar logo por neoclaman que Galiza xa non sofre
rT?qs, po1sque as suas 1mplu¡atís das mercadorias e o diñeiro
ma rxistas, dan o anacrónico
un drenaxe neto de recursos fic1ons profunr:Jas non ~e fanan
pincho atrás de seren ·arestora
na esfera da circulación, ou en
nancieiros, senón que 0 saldo
pate_ntes_ a n1vel COf!SC1ente: a.s
fin mediante os mecanismos da
neo-ricardiáns, é dicer esacta"interrexional" de operacións
mot1vac16ns sub~et1vas c~lect1 actuación económica; ·tributaria
mente, economistas burgueses
bancarias e de transferencias
vas e as_ urxenc1as suscita.das
e parafiscal da superestrutura
da post-modernidade.
públicas e privadas é actualpola realida~e entorno ado1tan
estatal: para "subvencionado",
Concertación social, autonolock-out asistido, "fondos de
mente positivo prá "nosa" ecoresultar fas~iní;lntes e . .Y!31aren,
mismo, modernización, progreno_mía, que Galiza é hoxe perc9mo a callxe1ra marinan nos
so, gobernabilidade, reconverpromoción do emprego", pensións de "xubilación" agradas,
d1as de bochorn~ abafante, os
ce1tora neta de fluxos financieisión, flexipilización labora~, fonprivatización esplícita ou encuc~ntornos d~ horizonte estratéros? ¿Non reparades na "eficados de emprego, recondución,
"progresivo", postmodernidaberta da seguridaae social, descia" do labor de "amansadora"
x.ico ~eferenc1al.
.
trución ou incautación de recur-como diría un latinoameriPo!lamos l?ºr caso: a aqu1es. de, fiabilidade, consenso: eis,
sos básicos agro-pesqueiros db
cán- do sindicato oficial dogo- . cenc1a, ~ apo1,ó ao noso pro~ec
, nun mangado a treu, un ha
común, bloqueo ou penuria de
berno psocialista pra manter
to p_ollt1co
sectores da c1damostra do léxico supletorio das
servicios "públicos". presunta- · plácidamente encorado 0 monocións cardinais da esquerda
d~nia e ate ~o ele1t_o.r~d~ que
mente incluíbeis como normais
vemento obreiro galego desn1!1 son fulcra1~ na d11)am1ca d_!')
-arrombadas .disque por obsopois das erupcións do ano 84~
lo1ta popular nin posuen un n1nos stándards do nivel de subletas, como se a revolución xa
¿Non vos abraia a impavidez
v~I a~ondC? decant_ado da consistencia dados por supostos, e
estivese feita- e común xa por
con que boa parte das orgaizac1en~1a social e nacional, resulta
así sucesivamente, son algúns
estensión a . cáseque tódalas
c:ruc:1al pra darr:ios un salto cuados fenómenos nos. que .se · cións sindicais, a imensa maioformacións políticas de diverso
arroupa o aludido enmascararía das orgaizacións políticas, e
lltat1~0 cara ad1ante e so~ardaraduvío representadas na coreomento c:hmha insidiosa -tartua totalidade das patronais -seimos a~ represas que o sistema
grafía actual da zarzuela política
ca "galegas", mesmo- reciben
construe ao noso redor pra
fa .t amén- agravación das con. hispan.a pra amañar ideolóxicadicións materiais de esistencja
mente o que non pasa de ser
mantern,os encorad~s. Con:os primeiros lostregazos zorreoutra cousa que unha reincie esplQtación das camadas poQ_ados ~º!? "axu~te~' 80 ~~ito e . pren m~todos op,er~t1vos ª<?ªlas condicions da integracion na
dos e formul,as tact1cas axe1tadente restauración borbónica
P.ulares galegas. En fin, a .potenCEE formalmente -encetada xa, . das. pra facermonos con ese
cos seus cánovas, sagastas, decia esmagadora do engranaxe
putados cuneiros e caciques inmentras mercenarios a soldo
apo10 ~ atolarmos ese. cau~al
superestrutu ra 1 "democraticada voz qo poqer bradan 0 . potencial ao rego do na~1ona!1s- _
tercambeábeis por liberais e
mente" establecído, o rearme
"¡arrepentídevos!" ritual dos . mo popular_galego. Ma1s,se 1so
conservadores ...Lque é todo o
ideo!óxicp do poder.dominante,
máis que hai · nesta viña do seautodafés medievais inculpan- · .desencadease -:-e de ~os de-.
e a simultánea desideoloxizañor .conde. No dazanove a.quilo
do de instintos suicidas a este
pende que acon.teza 1sto ou
ción . da "esquer-da" oficializada
valeulles pra botaren -a andar
e- carimbada coa escrusjva da . · p_obo? ?~º'! vos ~e~!3tades. da
non- un paulat~no desprazade vez a implantación hexemósintomat1ca reaparicion prolifemento dps cer:itros df! gra_ved~honorabilidade
política
prá
nica dun capitalismo oligárqui''.oposición" -ao- poder cap1ta- . rada de vellos especímenes fasde e dos ve9~ores· direcc1ona1s
co, a máis de doméstico, no
l1sta, craro, non aó goberno que
cistas convictos e confesos nos
da_ f!OSa po/1t1ca ca~~ o predomercado interno do Estado es9reaxustes" e remudas orgáoimin~o das - ~o~mulac1ons. operaela mesma asume hoxe por depañol. Agora tentan · que lle·s
cas do pretenso goberno auto:.
das e da act1v1dade desenrolada
lega.ción pra lle prestar servivala pra abriren de par as comcios especiais a ese mesmo poanémico - .que diria un ha lúci..(pasa á. páxina 23) ·

g,,-·

tica bestialidade que converteu ao home .en besta, (pois anda mergullado en
facer algo sabor don Miguel) e non atopou esa carta. Pero terá material dabondo neste senso, pois a
cousa atopase en calquer
lugar.
·
Fai di as puidei:i ler: "Unamuno y Ortega, Marañón y
Aya/a, corifeos del movimiento revolucionario del
14 de Abi:il", , "caudillos literarios y ·políticos del izquierdismo judaico masó. nico", . "solo sirvió para
sustituir a Alfonso XIII por
la impía exaltación de Azaña, el mayor monstruo de
ferocidad que ha padecido
· España". (Qué vos parece?)
Por outra banda, un
compañeiro de Antonio Tovar da "época triunfal e
gloriosa"1 dicía nun x.ornal
de · Madrid: "/a empresa
que varios nos propusimos
al término de Ja guerra civil, conseguir con nuestra
obra y nuestra conducta el
restablecimiento de la continuidad de nuestra cultura
tan sangrientamente corta. da". (¡Manda caralla!) Pois:
este mesmo señor; para recuperar a nosa cultura, metía no mesmo saco, naquela época triunfal a Ortega,
Américo Castro, Ledesma
Ramos e José -Antonio Pri(pasa a páxina 23)
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Taíl lonxe do 77;-tan Qerto do franguismo

A .política deportiva do PSOE
A política deportiva que ~e
está a desenrolar no Estado
español está chea de
chauvinismos, de
identifícacións metafóricas,
e de condutas que
asemellan totalmente a
·
desenrolada polas
ditaduras; lomee, moi lomee
daquel programa do PSOE
titulado "Hacia un .deporte
popular".
Tiña eu tan só 14 anos. Esperaba con impaciéncia a constru. ción dun -pabellón polideportivo para poder practicar, o balón-vol~a, ou o balonman. Na
miña vila non habia tan sequer
unha cancha de cimento, pero
si moitas ganas de xogar e dúcias de rapaces rebotados de
coléxios da capital pola abertura dun instituto. Habia a promesa de finalizalo aquel ano.
Agora ando nos 30 e ~inda hon
está inaugurado. lso s1, acabou,
seica, a ditadura; pasou, din, a
transición; chegou, alardean, o
cámbio; conseguiuse algo que
chaman autonomía; vanse celebrar no estado unhas olimpiadas... e todo paree~ ~eQuir
igual, mesmamente 1dent1co,
só que eu estou con case tantos quilos de mai~ cº.'"!1º anC?s,
con moita menos ilus1on e, amda, se cabe máis, necesidade
de facer deporte.
Na transición, o PSOE sacou
proposta para a educación física e o deporte nun libro titulado "Hacia un Deporte Popular". No seu prólogo afirmaban
os socialistas que "hai que
transformar o actual deporte
de participación absoluta, n~n
deporte de masas, onde ninguén encentre trabas para praticalo, onde o rapaz salla "mentalizado da escola e non frustrado", criticando a existencia
do "divórcio entre o povo e as
manifestacións
deportivas",
pois este "non as pratica e
todo o máis acude como es-pectador".
No comezo da transición o
deporte era o prestíxio, como o
era tamén na ditadura, so que

'
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agora non era cuestión de raza,
ticións programadas case non
últimos anos. O sedentarismo
senón da democrácia. Logo ~ e outras afeizóns, non sempre
existen. O deporte de base ainchegou o "cámbio" e quixo enda non comezou. Fábricas, asosans, apoderárohse dunha boa
ganch~rse aos éxitos dunhas
ciacións, institucións, o único
parte dos nosos escolinos.
chamadas delegacións deportique fan é subvencionar especPero valeiro total encóntrao
vas. Os berros de "España, Eso xoven cando acaba os seus táculos deportivos ou algun
paña!", brotaban ensordecedomarathon con que lavar ·a sua
estudos. o mais que pode facer
res dos transitores cando os - é participar nalgún cross popu- conciencia :
mundiais de fútbol, conxuganSeguramente talarán os reslar, ou dar algunha carreira <;ie
do, outrávolta, os valores da
vez en cando; a non ser, claro . ponsábeis deste desaguisado
idiosincrásia -a fúria españoestá, que teña nioi boas cuali- dos cartos gastados nestes últila- coa chamada políHca do
dades para o fútbol. As compe- mos anos neste conceito. Dacámbio. O obxectivo máis evidente era españoli_zar aos habi·
tantes do Estado.
As medallas eran ensalzadas
ainda que fosen conseguidas
en auséncia dos mellares participantes
-Los
Angeles-,
aqueles deportistas que lograban sobresair e facerse notar .
nas competicións, pésie aos
atrancos dos seus comezos,
elevados á categoría de heróis
nacionais; o deporte de élite
retrógrada, . convertendo ao
máis primado que nunca polos · · Como exemplos nTdios da
Concello en cuase.:. xestor .
política deportiva do PSOE
méios de comunicación cun
dunha empresa privad~.
pódense . pór aos Gobernos
tratamento fervorizador que
')lUnicipais, como gostan.
até enrúbia ao próprio Matias
Paco Vázquez "inventoueles que que os nomeen, de
Prat senior. Os intentos todos
se" os "nenos do ascenso",
Vigo e A Coruña:
estaban e están volcados en
e acompaña ao Deportivo até
conseguir éxitos internacioEn Vigo, onde non existen
Barcelom~, pa'ra "darlle áninais, en potenciar;. o deporte de
C9fllpos para- xogar (o Celta · ·mos". Comparece, agoi:a,
élite.
·ten que ir entrenará praia de
sempre no palco, acompañaQuede claro que estamos a
Samil), onde ocupan as alado de dirixentes socialistas,
favor do deporte de alto nivel
medas e parques con canas-entregan trofeos ·que, como
por razóns fundamentais i·netas, os coléxios non teñen
no caso do seu cqmpañeiro
rentes á própria natureza do
instalacións deportivas e
do Sul, culminan uns torneos
deporte, pero rexeitamos o
tampouco. material nen mo-- subvencionados polos próchauvinismo.
.
nitores (lembremos o confliprios concellos. Torneos que,
Mentres tanfo no ensino prito do Ptcacho), agora, Soto
evidentemente son de alta
mario carécese totalmente de
Ferreiro, declara á rosa dos , competición. Destrue instalaespecialistas deportivos. · A
ventos (e mareas eleitorais)
cións deportivas cos seus
educación física e o deporte
que o goleiro do Real Clube
proxectos úrbanísticos, que,
ainda é máis nula q~e na ditaCelta de Vigo, Baltazar, non
claro, non son repostas, etc.
dura e os princípiós en que se
se vai traspasar e que o
basea non mudaron ainda
En suma, ar:nbos· ignoran
axuntamento vai enxugar as
nada.
·
totalmente o que é o deporte
débedas dun clube privado,
No ensino secundário e FP
de base, de masas, consápor moita representatividade
non están as cousas mellor. A
g ranse á expansión da alta .
que pretendan que teña (a redotación de especialistas é vercompetición como esc~para~
presentatividade dún clube
dadeiramente escasa e a sua
te público das suas persoas,
como símbolo é inasurníbel
cualificación moitas veces deidesde calquer política pro-. jnves.tindo o erário .público
xa bastante que desexar. A
en entidades privadas que
gresista), cos cartos de todo~
non reportan ·case outra vanorientación deportiva é sobreos contribuintes.
taxe máis que o chauvinismo
todo competitiva, xogando a
localista que tratan de aceneduación física o papel de
As declaracións en si son
mero entretenimento, cando
máis que alardes eleiiorais, · tuar por todos os meios. Aí a
sua política deportiva .socianon trámite legal. O espírito
son a mostra dunha conceideportivo da xuventude do Eslista.
•
ción do depor:tE'. totalmente
tado español foi en receso nos

Os alcaldes de Vigo
e~ A Coruña: ~
doUs éasos exemplare~

rán cifras millonárias que até,
nun momento (fado, poden impresionarnos.
_
Poden mesmo elaborar unha
relación de novas instalacións.
O resultado, pasado o espellismO, non deixa de ser alarmante. Chega con sair ás ruas das
cidades, ainda que ria vilas e
110 campo a situación é moito
máis agobiante.
·
O PSOE por non facer nen
sequer fixo unha Lei do !)aporte; nen na nosa comunidade
autónomá existe tampouco. Os
responsábeis de~e campo seguen sendo a maioria das veces os mesmos que no franquismo, con idénticos méto- ·
d_o& Persoas válidas, como
Paco Delgado e -outros do colectivo socialista de Educación
Física e Deportes, quedaron
desprazados totalmente cando
o seu partido chegou ao·poder.
A política ditada agora-desde. a
Ministerio de Cultura non ten a
-mínima relación coa exposta
no libro-programa elaborada
polo PSOE e citad.o anteriormente. Tamén aqui os programas e os feitos van totalmente
disociados.
Agora ven de producirse o
cámbio do Secretário do Estado pára o Deporte. Vaise Romá
Cuyás e chega Gómez Navarro ..
O Ministro Solana alaba a xestión do cesado e o recén chegado afirma que seguira unha
política continuista. Para que
logo o cese? O novo mandamais ·do deporte, xerente de
empresas privadas, nen sequer
cumpre a lei, · que Solana non
tivo a ben cambiar, e ser "unha
persoa relacionada co deporte". Pero tanto ten, como dixo
o Ministro, a "interpretación da
lei facémola nós, o que non estexa de acordo que vaia aos tribunais" ... e o que non poda facer deporte que se sente diante
da TV que terá retransmisións
sobradas; dicimos nós. Mentres tanto os xinásios florecen
até nas vilas máis pequenas.
Deporte para todos, ha, ha!
Desde os 14 anos agardando
por un pabellón...
•
PUCHEIRO

Etimolóxico, ilustrado, normativizado, con variántes egramática de fácil uso.
·completo.
Ter á man o Diccionario Xerais da Lingua é unha necesidade.
· · ·.
Os máis dos galegos falámo-lo rioso idioma sen podérmolo escribir correctamente.
O Diccionario~xerais da Ungua vén a resolver este problema.

Qg edic:ións xerais de galicia
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Lucinda L.ameiras,
..
parasicóloga .''light"
'

-

X.X. PIÑEIRO COCHÓN

banlle causas como esta:
-Polp de agora, , non.
que un alto cargo a fixese vir .
Sabia que non debía dicilo,
urxentemente e que ~la tive- . que a diplomácia sempre ten ·
or moito que lle mi.rase que · lle 'd icer dun xeito
se aos ollas non era
recursos para docificar as
· suaviño que o seu cese era ' causas. De sobra ·coñecia a
doado· cair na canta de
só
cousa
de
días.
Seicé;l
asi,
que aquel a muller tiña · algo
reacción que viña despoi_
s,
Lu.cinda principiou o mellar
de bruxa. Con · algo máis de
. unha leve palidez e a voz que
_que sa~ia:
·
paciéncia, escoitando .aquela
adquiria un tono case tráxico.
voz profunda e paseniña, con
-Hai uriha muller fermosa
_:_E ql!e vai pasar despois?
rexas resoáncias e pingas de
que está toliña por vostede,
-Conflitos, moitos conflimistério, acababa un de ené morena e sai na televisión.
tos e liortas -resposto.u Lu_tender como o porvir, qs as-Parvadas, falame do tracinda sen pensar.
tros e moitos dos feitizos que
ballo. ·
-Xa sabia eu que sen min
polo mundo se ven non .te_-Velaqui a carta do sol,
isto vai ser un desastre ñen apenas segredos para almais é na vida familiar, moi
dixo entre dentes o alto cargunha xente.
..
boas as perspectivas.
go.
Na família de Lucinda La-Non me andes con díxo_. Por un segundo Lucinda
melas a arte do pasteco viña
me-díxome e dime concretapensou que aquel -home ia
de ben lonxe; pero somente
mente se vou_seguir ou non.
facer calquer barbaridade.
ela, desde que marchou para
Lucinda coñecia de sobra
a vlla ~ puxo consultório,
-De todo isto ne·n palabra
acadou xusta . sona polos -cada unha f:faS actuais variana ninguen -dixo semente.
tes
de
aquel
costume
ruin
de
seus consellm:¡. En moi pouco
matar ao mensaxeiro. Por-Non o fag·o nunca -atatempo pasou de 'pór . placa
que a ninguen lle gosta esllou a vidente.
como diplomada en .cartocoitar que a sua cabeza pode
Nisto soou o teléfono e Lumáncia a pola como vidente,
ca ir ou ,que a · defenestración
e non satisfeita ainda ·c amcinda aproveitou para gardar
está
á
volta
da
esquina.
Case
· a baralla no bolso e dar por
bio0 de piso e puxo un letreicon medo·.ergueu a carta sero no que se definía como
rematada unha consulta que,
gui nte. Era o- aforcado e xa
de sobra sabía, ía ser de balparasicóloga, que é algo
non lle quedaban dúbidas.
de.
mais europeu e certamente
- Ainda asi fixo un tremendo
' E foi naque! intre, ao meter
máis científico.
esforzo
por
non
perder
esa
As visitas chovíanlle de coas mans no bolso, cando a
natural discreción que tanta
parasicóloga lembrouse· que
tío. A xente acudía de moi loson a lle dera:
nxe para pedirlle consello. Os
un piso máis abaixo estaba
-As forzas de Xúpiter loiagardando por ela o que ía
xornais pedíanlle pronósticos ·
tando contra Urano poderían
ser nomeado novo responsáe daban conta de cada un
deter esa tendéncia á perda
bel do ente, ese · mesmo ao
dos seus ac~rtos. E Lucinda
que vai vir.
que tiña· que dicirlle que a
tentaba contentar a todos de-O que teñas que dicir
. bullando .porvires, traducinetapa ía ter moi bons agoiros
do vidéncias, revelando o · dim_o sen medo, e non me
para os nativos do ano ·do
sexas mintireira.
· mellar do futuro de cada un
gato. Porqúe Lucinda apertaA voz de Lucinda tornouse
ba nas suas mans un contrapara facer dos grandes revemais grave:
ses pequenos incidentes e
to que a levaria a ser asesora
para tapar .os terríbeis sobre: _
especial nun programa de
-Vai rematar unha etapa,
saltos que ía lendo naquelas
asuntos paranormais e era
pode haber unha dimisión.
precisamente ese gato o que
cartas suas cheas de debu-¿Cándo?
tiña que botarlle unha firmi. xos.
-.-Xa .
De cando én cando pasáña.
, • ·
-E logo, non hei seguir?

P
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sección especial

F.umando espero

e

hovia en Compostela
. e · no salón no9re de
Raxoi os conserleiros
, mataban o , aborrimerito mirando o ceu chumbizo desde
as fiestras. Era día de consello. · ·
_
_::_D:e .que cara llo . q uererá o
"geranio" de que .t alemos?,
perguntou Manancho, en~re
· chupada e chupada á sua
pipa.
-Non, se o presi ainda
· non sabe que ternos consello,· aclarou Cachón . (a quen,
·por certo, púñaselle cada vez
máis cara diso).
.
' Na outra esquina do salón,
;'chun li" Asorey miráballe
con intensidade aos oJlos a
"barbi" María -Jesús, mentres "madelman" Alejandrino facia esforzos. para qüe
"dandy" Páramo entendese
como é o mate pastor no
xogo do axedréz ..

es obvio,-que el doctor Albor
es nuestro presidente y · a
este respectó no hay nada
más que arjadir. También sabe·n ustedes --continuou Mariano- que ahora _mismo no
está aquí, como es fácil de
comprobar. Sentadas e~tas
dos premisa.s, el , tema está
en qué hacer para que el Gobierno gobierne y los que gobiernan sigan gobernando. Y
para aclarar tan trascendental cuestión parece oportuno
.que el ·presidente no esté
aquí, aún _estanqo en algún
sitio.
_
-O que máis _ me gosta
deste rapaz é o ben que fala,
ainda que entender no.n se lle
entende moito, díxolle Manancho a- "kaiser" Pedrosa.
-A miri, o que me preocupa é que pinta e.se libro que
trouxo nunha reunión do
consello, confesou o · co,nselleiro de Ordenación.
Nesas estaban cando o
-E que é unha _xuntanza
· chan do palácio de Raxoi emdeliberante e, asi, non se
pezou ·a tremer. Aos poucos
segundos irrumpia no salón · aberre, aventurou "cochón"
Cochón. ·
o vice-presidente, Mariano ·
-'-Señores, sé que uste.des
"el sobrio".
se preguntan qué hace un vi-'-Se sienten todos. Cocepresidente como yo como
mienza la sesióñ, tronou.
un libro como éste. Muy fácil.
Acto seg~ido sacou do s~u
Después qe una profunda y
mqletín un libro que ·deposiserena lectura del mismo he
tou, con inusual delicadeza,
descubierto que hemos lleenriba da longa mesa de congado al crepúscufo de las
sellos. Os conselleiros mirá-ideologías, pero que este Gobanse uns aos outros con
bierno está en sus albores.
cara de non entender nada, o
Comprenderan -rematou o
cal, po:r outra banda, nori era
vice-presidente- la impar.:
nada anormal.
tancia de conservar intacto a
-Saben ustedes, . porque
nuestro presidente. Tal va a
.

o;·

..
.-·

ser el eje argumental de mis
conversaciones con nuestros
futuros socios de Coalición
Galega.
-A min todo iso paréceme
. ben, pero que a ninguén se
lle o·corra tocar a miña consellaria, ~ terciou "dandy" Páramo, con cara de mosqueo.
-Nen a miña, nen á miña,
nen á miña. O salón de consellos converteuse nun rebúmbio de voces, gritos e susurros. Mariano · "el sobrio"
deu un süave golpe na mesa,
que se resquebraxo.u.
-Orden, orden. Voy a levaQtar la sesión. Quiero promete.rles, sin embargo, que
·seguiremos unidos. Hay sitio
para todos y el Gobierno, con
su presidente a la cabeza,
está decidido a hacer un nue. vo sacrificio. Crearemos tant¡:¡s consellarias como sean
necesarias para asegurar un
Gobierno estable-y mayorita- . ria.
.
lan sair xa cando uxieres
apareceron portando, con
toda a dignidade de que eran
capaces, o sillón presidencial. Sentado nel, Albor dirixiuse ao seu gabinete.
-Acabo de falar cq_n Agudín, vello amigo e gránde galeguista. Coido q'ue todo está
·
arregrado.
-¿Qué te ha dicho, presidente? preguritou Mariano.
-Dicer, dicer, non me dixo .
nada. Só me cantou un tango: fumando espero...
•
. ALBÉRTE MARIÑO

Xf5V5 úl-IVlPo> ~tv' :t>iRa:ro Lo&o c:.o -®J
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'Os i1_1imigos do nadal'
(Carta aberta

a S.S. Xoán Paulo 11)

como non 1- Fidel Castro (o segundo apelido, para disimular,
era ~arreiro) que se empeñaba
Ouérido Papa:
en non gardar os días santos e
Sei que, sen dúbida -e con
domingos, e todas as mañás, o
toda razón- poderás dicer,
moi bruto, ali andaba, dá-lle
cando leas esta carta, que a
que dá-lle con colas, solas e
boas horas mangas verdes, xa
demais tarabellos no seu negóque, efectivamente, falar do
cio de avaro.
Nadal a tauro pasado non ten
Afortunadamente,
naquela
xejto. Porén, permite-me que
época habia gardiáns (guardia.· che diga que se che escrevo
nas) dos bos costumes e do
esta misiva a tales alturas é coa
que debe ser, e domingo si e
boa idea e recta intención de
dia santo tamén, as boas monnon intentar ter-che amargado
xiñas do Refuxio das Nenas Oro turrón polaco que sen dúvida
fas e Desamparadas acudían
degustache entre a misa · do
onde o malvado zapateiro e
galo e urbi et orbe, como bon
abrigaban-no a fechar . E non
estómago que semellas ser.
só a el, senón tamén aos ateus
Así pois, é agora, cando xaneidonos da mercería "El Capriro viste galas cuase de corescho" que facian, erre que erre,
ma que me dirixd a ti.
como o seu nome indica, por
E dirixo-me a ti por dous monon santificar as festas, que é,
tivos. O primeiro deles está na
penso, un mandato da leí de
tua desmentida afeizón polo
Deus (ainda que despois do Vaexótico. ¡Dá, realmente, glória
ticano 11 nen se sabe) .
ver-te recebindo como recebes
Pois, fixa -te, Carol. Nestes
danzas de Papua-Nova Guiné,
desfeitos tempos que corren
nenas incaicos e multitudes de
quen está empeñado en non
Bangla Desh ! . Asi pois, e tendo
santfficar as festas é, nen máis
en conta que eu vivo neste país
nen menos, que "El Corte Incapaz de producir espectáculos
glés". Evidentemente que o
tan coloristas como os discurnome é sospeitoso de seu. Por
sos de Mariano Voy a Rajoy ou
qué inglés? Non poderia ser too maravilloso show "Ruada",
delano ou escurialense, que
non dúvido que terás unha esson xentilícios de cristián vello
pecial predilección por nós
e de hispanidade católica? Pois
(ade·mais, creo, xa andache por
ben, Carol, aí os tes tentando
aquí unha vez). E o segundo
ás descarriadas ovellas a que
motivo -o rnáis importantedomingos e dias santos acudan
é pola miña fe católica.
aos novos santuários, desouVerás, Carol. Cada ano que
pasa un escoita que o Nadal . vindo os mandatos da lei divina e adorando, idólatras, aos
vai a pior; que as causas xa
becerros de ouro. Creo que
non son o que eran . Xa non tenon te podes cruzar de brazos,
rnos villancicos ao Neno, canquerido papa, diante de semetados con fervor. Nos tradiciollante desfeita. Por iso che pido
nais pesebres, os pastores e os
que, . polo menos, envíes unha
anxos son sustituídos por bopastoral, encíclica ou o que
. necos Madelman e a pouco
que nos descuidemos -xa o · consideres oportuno aos ditosos directivos de "El Corte Infixo Julio Anguita o ano pasaglés" para que, polo menos, fado- o Reís Magos son travesciliten aos seus clientes o cumtis. Dici_didamente, ·isto non
primento das suas abrigas capode ·ser.
tólicas, situando un altar portáDurante tempo_, eu, coma ti,
til nunha das suas plantas -na
pensei que toda esta crise da
de deportes estaría ben- onde
nosa tradición viña motivada
podan asistir á Santá Misa, enpolo espallamento imparável
tre tarxeta para o video e c<;>mda vermillice internacional, papra de - pantys Marie Claire.
las. ondas -mellor dita; marullad~ perenne- de erotismo e, . Polo menos que un bris de El
Señor apareza nese lugar de
en resumo, polo fume cheirenperdición. ·
to a enxofre dos cohibas de LuE é que, querido Carol, polo
cifer-Fidel.
menos neste Nadal atopamos
Pero non, Carnl. Este ano
acabo de dar coa verdade. E un imigo más. Se antes apenas
eran Roriald Reagan e o
ainda q~e che pareza mentira
P.S.0.E. agora, os imigos do
(pero onde podía ser, senón?)
Nadal xa son tres: o terceiro:
fun-na descubrir en "El Corte
"El Corte Inglés"
Ingles"-.
. Humildemente, roga a túa
Cando eu era picariño, Carol,
bendición este tillo t~u que<? é.
habia un zapateiro chamado FLASH FRACO

..
o
meir
G
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Con ·75. millóns de presuposto

Exposición antolóxica en Cambados

O Centro Dramático
Asorei,.·
producirá tres
trabe da escultura contemporánea espectáculos no 1987
A obra de Aso.rei é un grilón
máis dentro da expres ividade
granítica na que secularmente se
manifestou o noso povo. Para
entendela é unha exiséhcia asu- .
mir unha tradición milenária que
se perde na Pre-história , inza a
sua voz no Pórtico da Glória e
no anonimato dos mellores cante iros do mundo . A diversidade
criativa de Asorei responde as i
a e te legado cunha preséncia
rexa e decisiva.
Ti vo A ore i unha formac ió n
de arti ta completo, tan to tecnica mente como a nivel conceptua l, na Catal uña de princípios
de éculo. Cocían e a li a fer- venza renovadoras, no n só do
ca mpo
cultórico enón na arq uitectura, indú tria e urbani m . M ita vece cand e compara a Ga udí con Pa lacio e e
afirma a conceición e cultórica
de te dou arq uitecto é importan te facer fincapé en que parte
de e e pírito antoxadizo cerimonial e o tenlo o que oferece o
modemi mo catalán a orna tamén n obra e cutórica de A orei com
u trato da ua e periéncia naque! paí . E taba preent ne e ambiente o coloniali mo decorati o do pintor Jo e
Maria Sert e obretodo a rotundidade da forma e pida de Joep Ciará e Ca anova que apo taban no mármore pola voz mediterránea do mundo grecorromano frente a un modernismo
exce i vamente recocido e internacional.
Tra lactado a Santiago cara
1920 inícia unha etapa con tumi ta que lle aportará un gran
pre tixio . Ten o arti ta tri nta
ano cando realiza "Naiciña'
' O E voto a San Ramón" do
Mu eu d Lugo o u O Te ouro" . Son talla en madeira policromada , de fo rte carga e pre iva in pirada na tradición imaxineira galega i enta d retábulo
barr o . N a li ña introduce
e l ment p pul ar
m brinco incru tació n · de m etaf.~ que
a r e ntan a natu rali m da fig ura ión. Hai u entend r esta
bra
m r p ta a unha ép ca qu en pi ntura taba ignificada p 1 trabal1 de
utomai r o utr me tre do r xionali m , a ·i c m a r p ta
t mp ramentai do nac io nali mo
q u organi zada d d a Irmandades da Fata fa n re uar o b at fo l 1 ri a pro! da atitude de
ma io r éomprom i o rigoro ida·
d étni a.
Froito de ta e peculació n e
claro produto dunha época onde
as contradic ións culturais e taban má i ace a , é a e tapa que
inicia co "San Franc isco" de
Santiago, onde a integración coa
·tradición é total. Cocebido a xei to dun menir, pedra fincada dun
miHadoiro ou mesmamente un
cruceiro, os sogueados castrexos
irrumpen no granito , acordoando
a conxunción das diversas figuras . que arrexunta a composición. Coroa este conxunto unha
cruz abstraída en estrela, que
sostén na sua base a figura do
Santo, apoloxeta do ecolxismo
sobre aiferentes figuras de animais e natureza que lle serven de
identidade.
O sentido ascendente desta
obra · e os recursos simbólicos,
materiais e técnicos que utiliza
poñen un novo rumo na escultura galega que bebe na tradición.
Frente á voz mediterránea nos
c·a taláns, Asorei , recupera como
ninguén a expresión atlánticá .
O Monumento a Curros (A

Desde o 22 de Decembro pasado e até o 18 de xaneiro está
aberta na Igrexa de San Bieito e no Pazo de Fefiñans en
Cambados unha ampla rnostra .da obra escultórica de .
Francisco Asorey, organizada pola Delegación de Cultura
do concello de .Cambados e co apoio da Dirección Xeral de
Cultura.
O noso colaborador Femando M. Vilanova afonda· na
obra do xenial escultor galeg9. ·

O _Centro Dramático Galega
aborda a . nova temporada 1987
cunha previsión presupostária de
75 millóns de pesetas e cun cobizoso proxecto, no aspecto da
produción. própria a montaxe
dun clásico univer-sal , unha comédia - tirada posibelmerite do ·
mesmo ámbito clásico-- e a
obra dun contemporáneo galega,
todas elas ainda sen definir concretamente até a definitiva aprobación dos presupostos.
Nun dossier informativo o
CDG con sidera colmados os obxectivos que se plantexara no 86 ·
de " oferecer teatro atractiv o e de
calidade" e sancionado positivamente coa resposta do público e
apo rtan os seguintes dados: " O
enfermo imaxinário" tivo 36 re. presentacións co~ 18 .075 espectade res (502 de média); "A noite
vai coma un fío" 25 representacións e 7 .709 espectadores (308
de . média). Ao tempo fixéronse
tres coprodución s, labor que
será no futuro competéncia do
futuro Instituto das Artes do Espectáculo e ficando o CDG en
di sposición de e stabelecer acordos de coprodución con outros
organi smos para a realización de
espectáculos, planificació n de
xiras , etc . . .
·

Acordo con
Edicións Xerais
Outra novidade · que se plantexa
é a · saída , da man de Edicións
Xerais , dos textos .dramáticos representados polo CDG e doutros
te xtos teatrais de interés, anunciándose a saída imediata do prirrieíro volume con " O enfermo
imaxinário". ·
Para este a~o 87 e stá pr~v ista
a tramitación parlarnentária da
Lei para a criación do Ins.tituto
Nacional das Artes do Espectáculo que permitirá a xe stión no
organismo do teatro , vídeo e.
cine . A lei contempl a a consolidación ·do CDG, os convén ios
coas compañías privadas, a criación e organización .de ci rcu ítos
de exibición e a formac ión investigación artística e técnica no
teatro.
N.o entanto o CDG ten un preacordo co "Instituto de las Artes
Escénicas y de la Música" (Ministério de Cul tura) para financiar unha xira por cidades españolas , e un acordo firme co mesmo organi smo para estrei!r un
espectác ulo na temporada teatral
·
D
madrileña . ·
X.C.

e

Feita pola produtora basca Íaizkibel e
cun custe de case 100 ri1illóns

~ngametraxe

de· animación
sobre "Un ollo de vidro"
Coruñ a) e ben se manté n na
me ma liña, utilizando a simbo-lox ia do lménica e o carácter
im rrente da e trutura tronco-pi ramida l e da água (como principi
fi n) para · imortalizar ao
po ta da raza asoma xa un paso
cara a fo rma má i e truturai
q u o van definir posteriorme nte . E ta alte ració n prodúce e
non ó pa la fo rte carga renovado ra q u acude a e cultu ra a níve l intern acional, enó n pol a importante competénc ia escultórica
·que se centrali za en Santi ago ,
o nde xa traballan _Bonhome,
Compo te la e sobre todo E iroa .
O po nto máis alto deste conceito e "O Monume nto a Loriga" en Lalin , rea lizado no 1930.
Recollendo o sentido d a homenaxe ao piloto sini.e strado Aun
acidente, Asorei finc a en terra
un gran cruceiro que simboliza
a máquina , e sobre un groso estilóbato prismático aparece a
xeito de San Xurxo de Donatello
a figura de Loriga .l evando entre
as suas r:nans o hélice símbolo
das suas xestas . Concebido a
base de verticais e horizontais
con forte acento na gravidade, é
esta sen dúbida unha das mellores ob¡:-as ·do autor e ::i. prlmeira
na Galiza que sintetiza estruturalrnente tradici_ón e contemporaneidade.
A ideoloxia. de Asorei, se ben
vencellad~ a unha galeguidade
sentimental nunha época que
ernpuxou cara es tes parámetros,
non debeu ser nunca progresista.
Ao igual que Palacios e Gaudí ,
profundamente relixioso , .o que
explica a últi!Ila parte da sua

obra moi prox1ma ao naciona) catolici mo . Despois da Guerra
Civil o artista recebe diversos
encargos para monumentos ("A
Piedade" do Centro Galega de
Bue nos Aires) e " Os C a ídos" do
Parque S . Lázaro en Ourense.
In ícia asi un período · no que recupera o senso colosalista de
Migue l Anxo e do decorativi smo
catalán que coñeceu na sua época da mocidade . Como especial
· reflexo desde momento é a sua
peza " A Saúde liberándose da
enfermidade", do Hospital Provincial de Po ntevedra, onde este
reviva{ clásico chega á sua máxima afinidade.
A obra de Asorei pasará ·por
ser á s ua máis import~nte rea lizada en escultura no presente século. Criador completo, alnda
que non tivo continuadores que
pudesen entrar en parangón, o
seu ·trabaHo influiu directamente
no pintor Juan Luis (que era moi
amigo do seu pai, escultor e restaurador) e en decenas de imitadores que .seguiroñ nos encargos
públicos as réplicas do mestre
cambadés. O seu trabaII6 es pallado polas prazas ·e xardins das
vilas galegas estabelecen unhas
novas pautas para a escultura
ut.ilitária que· tocara teito coaobra de Cerviño (Cruceiro de
Hio e Noia) cara fins do século
anterior. Asorei abre unha nova
relación entre arte e. pavo' senda
iniciador da voz atlántica na
nosa arte, conceito que se man. tén corno -faého aceso .da nosa
identidade .
o

FEBNANDO M. VILANOVA.

·Recenternente estiveron na
Galiza o director e váríos
componentes da produtora
cultural e cinematográfica
basca "Jaizkibel", que está a
preparar un filme de longa
duración , 105 minutos, da
obra de Castelao "Un ollo ·de
vidro" .
"Jaizkibel" ten mercado
para o prazo de dous anos os
·direitos para a utilización cinematográfica da obra , que
será realizada en verxión orixinal en euskera, en ·tradución realizada por Koldo Izaguirre, home preo.c upado
pola cultura e a füeratura galegas e que ten xa rematada_
unha tradución ao euskera de

"Os Eidos" de Uxio Novoneyra.
A preséncia dos componentes .de "Jaizkibel" estaba
f!10tivada pola localización da
obra gráfica orixinal de Castelao , especialmente no Museu de Pontevedra , e nos cenários naturais onde se pudo
ter inspirado a obra e poder
apoiar a realizac'ión cienrnatográfica da mesma.
A produción da longarnetraxe e stará subvencionada
por diferentes organismos
oficiais , cun custe aproximado de· 100 millons e estará rematada nun prazo de quince
meses .
o
X.C.
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Miguel Pernas:· o actor, ·o· dobre
Misterfoso oficio. aquel que consiste en ser outro sendo,
non obstante, un mesmo. A máscara s_empre nos fasdna ·
· porque indica o que tamén poderíamos ser. O actor, o
señor da fábula, xógase sempre nesa fisura própria do
dobre: o milagre é ser Miguel Pernas e aparecer Fausto
ou (acaso non é pqsíbel?) ser Fausto e aparecer Miguel
Pernas.
·

..

Goethe emitiu dous xuícios de
diverso matiz a respeito do tra. bailo actoráL Segundo el "o
actor non debe só imitar á ilatureza, senón tamén representala" e tamén "esta arte esixe
un contímio renegar .de si mesmo, un contín.uo trélnsformarse
e identificarse con esta máscara" ...
Un actor forma parte sempre
dunha ceita natureza, dunha certa sociedade, dunha etnografia
concreta e mesmo dunha raza
concreta. A identificación coa
natureza xa e.stá no corpo de por
si. O corpo funciona distinto en
distintos meios. Non é o mesmo
a maneira de dicer dos galegas
que a dos cataláns. E nós, por.
certo, somos galegos, somos
atlánticos.
·
E is to que digo leva consigo ·
moitas cousas, un certo tipo de
traoall0 orgánico, de actor, con-·
secuente, enfin. A apropriación
que fai o actor do seu próprio
carpo é importantísima xa que o
carpo ten que estar disposto a receber -a segunda parte do xuício de Goethe- unha nova personalidade, unha personaxe distinta ·cada vez .que saes a cena.
Trátase de , conxugar, efectivamente, esa eséncia orgánica, natural' do actor como ser humano
máis esa apropriación doutra
personalidade da que non estou
seguro de que signifique, inevitabelmente, renegar da própria.
O actor interpreta a fábula e
desde logo, todo depende dela.
Mais é certo tamén que, desde
a antiguedade, o actor foi instrumento da catarse suscitada
por esa fábula.
Si. Iso plantexa a relación do
actor co público, a relación do
actor co momento social, arelación. coa política mesma. O actor recebe en cada momento que
está vivendo pois, precisamente,
o que en cada momento se está
vivendo e xustamente por iso o
actor pode nunha circunstáncia
determinada personalizar esa catarse, ese rompimento nun sentido o.u noutro -segundo llo pida
o .corpo.
Un exemplo disto .témolo no
. intre en que o teatro foi bandeira
da resisténcia política e que, por
iso, ·tifra que xogar un certo pa-

pe! catártico. Hoxe, coa democrácia e c.on estas histórias aquilo tampouco está pasado. O feito, por exerrrplo, de que a nosa
cooperativa siga laboriósamente•.. aqui ·e non en Barcelona ou Madr!d indica por _si só . a asunción
dese compromiso noso coa cultura galega ."
o teatro ha servir para en-·
treter, ha seguir sendo Supérfluo. Asi pensaba Brecht.
Si. Ben ... Mais, sen desmentir a Brecht, a verdade é que se-·
mella como se este fose declarado o Ano Internacional do Divertimento, como se se declarase desde enriba "Ano Jnternacio- nal da ComéLlia", case institucionalmente . E claro, ·frenté . a
isto, hai que defender a liberdade do criador. O teatro, D<!-turalmente , e por si mesmo , desde o
momento en que ir a el significa
romper a monotonía cotidiana, é
evidentemente un divertimento.
Mais ese divertimento pode con- sistir en rir ou en introducirse
n_unha acción dramática .. .
O teu modo de elocución correspóndese co do teatro clásico, mesmo-a tua presenza ..
Non. Non. Eu son actor e
·ponto. O que pasa é que a compañía Luí-s Seoane coñécese
máis ben por traballos como
Edipo rei ou Fausto, ainda que ,
por .outra parte, o número de traballos lixeiros que realizamos é
moi importante. Hai -ese tópico
de que _somos sérios e claro ...
Tamén se me considera moitas veces un actor clásico e creo
que non . Eu son un actor e ponto . Eu teño feito comédias, eu
. teño feito de mull$f, de Groucho
Marx, de · tarado . . . tamén teño
feito de Reis", non? Edipo é un
rei que ten problemas con-sumamá pero tamén teño feito "O
rei aborrecido" de- Pisón que é
un rei que o pasa de maravma ...
En canto que eu son un -actor
de pal~bra, que pode ser ese o
tema . Tampq.uco creo que isto
s~xa certo . Domino ben a pala..!
bra mais tamén domino ben o
corpo. Houbo espectáculos en
que facia acrobácias. Agora que
che diga eu que_estou mellor no
teatro clásico? ~se é outro
cantar.
Hai grll:pos na Galiza -Arte-

llo, Caritel- que fan un teatro
histrióoico pero é certo que eu
estou · máis ao meu gosto aun
tipo de teatro de actor e, concretamente, ao modo inglés. Os
meus preferidos dentro do teatro
son os actores ingleses que manteñen o tipo, que cada espectáculo asumen · un papel determinado e levano deica as últimas
consecuéncias. :.
: Seria interesante que explicases os critérios do teu traballo actQral.
Hai uns dias un amigo dicíame que o actor é un artesano. E
ben , podíamos partir da_qui: o
actor non e un artesano. E certo
que manexa uns meios de produción como é a voz, como é o
corpo, como é o movimento en
relación co espácio, a leitura ...
Bon, un montón de causas.

Mais eu ábordo, desde logo,
.o meu traballo no teatro como
un criador, como un pintor, un
escultor ou un escritor, un actor
tamén é un cri.ador po~que non
se limit;a simplesmente a repro. ducir a situación que outro pensou, a ler o que outro escrebeu,
senón que participa dese acto de
repetición, de reiteración da
obra meténdose el mesmo e dan-

guez, un home que agora está en
Portugal e que traballou connosco unha ·tempada. Un home defensor do método Stanislawski a
tope utilizando o traballo físico
como ba e.
.
.
Eu daquela vivia pola zona
aquela por onde e tán os militare e a putas, polo Campo da ·
Leña .. Eu vivia riba do Papagaio
e aquel dia --eu facia u~ha persoaxe dun lumpen perigoso,
Paco Parado se chamaba- de
repente tiña ganas de entrar no
papagaio a dar leña, a montar
camorra ... verdadeiramente na_quel momento si que me entin
levado por ...
A compañia Luís Seoane
acúsasevos de seriedade, de
dramatismo nas vosas producións, de elitismo ...
Si e no acu a, i. N ' cremo que o fundamental
imp rtante, é fa er a ou
ben,
fa er a ou a b n de de un d terminado p nto de vi ta.
no o ponto de partida é a eriedade no traban .
Mais podria er invertido o
sentido da acusación, dándolle
a eses rasgos un valor positivo.
Esta~ atitude de última hora
que esixe, inmatizadamente
un teatro á catalana é un pouco plebeia e esquece o debido
respeito que o público debería
ter a respeito de certas obras
que son algo máis que golosinas ...
O que oc rre é que n m it
ectore tende actualmente a
identificar e o ºteatro eno
teatro de fa acto. A in er a o
modo de facer catalán identifícae con traballo de angarda. E
claro o no o compromi o é facer bon teatro de comédia ou
dramático e i to parece que resulta decepcionante para alguns .

do o seu ponto de vi ta a ua
forma de ser e m~tendo moito no
carro en definitiva. · Ademai
asumir o teatro para min é nen
máis - nen menos que a umir
unha . forma de vida. Mentre
non ocorra un terremoto na miñas neurona o teatro é a miña
vida.
Efectivamente o actor fai un
labor de recriación, de hermenéutica partindo do texto, se
acaso contra o texto ...
Mesmo chega un a traballar
contra si mesmo. Fálase topica- mente deses psicodrama en que
participa o actor e chega a violentarse a si mesmo. A min pasoume unha vez. E tábamo realizando unha montaxe que era
"Dous perdidos nunha noite
suxa". Estábamos en aiando o
espectáculo desde a violéncia .
De de a violéncia no entido de
que estábamos utilizando unha
danza-loita ritual bra ileira que
era a capoeira e, entón, o outro
actor e mái eu pa ábamo moita hora · diária de ... pelexába. mono , realmente nos pelexábamos, trátase dunha e pécie de
danza, tíra te ao han e de r pente pega un patadón no peit
do outro e entón e tábamo traballando con Mancho R drí-

Duro traballo o do actor ne te
paí de e pectadore que curioamente non oen acudir ao teatro . O teatro en galego p de ria
colaborar á ua purificación in talo a actuar a eren alg mái
que o cor c nformi ta que ratifica o de tino inex rábel. A
própria traxédia grega n n
con il iaban tan facilment con
l. Entre n , p rén, n n é e traña a atitude de quen quer arrimar
braz para arr ar d finitivament a abi m a p rd d r.
Mai , p r ~ rtuna, inda ueda
quen e m tan
cel ntam nt
Miguel Pem
- gu
r
cenário imp rtur á 1 a d afi da variá i 1 i fi J, c m
Antfg na a mandat da Terra .
ANTÓN BAAMONDE
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andando a terra

. M. HORTAS VILANOVA

Viaxe ao
Cantábrico
Entre o San Froilán e As San
Lucas -Otero Pedraio diría
"entre a vendimia e a castañeira"-, as duas grandes e poderosas feiras do Outono galego,
viaxamos a Burela de Cabo.
· Atravesamos case a provincia de
Lugo baixo o palió do Outono,
aínda verde e doncel, intentando
marelear e amparado polas pri- ·
meiras néboas do Alto da Xe~ta
e das riveiras do Miño. A nosa
encomenda en Burela era presentar en público un libro que
contén os traballos premiados no
Certamen das Letras Galegas do
1986, convocado pola Agrupación Cultural Buril. A publicación é mui xeitosa e aiu do prelo de Moret-0 Ca tro. Sempre é
un gozo asitir ao bautismo dun
novo libro. E mái cando e e
bauti mo e fai perto do mar
como neste ca o. Sempre unha
pinga dunba onda algada e ceibe queda pri ioneira na páxinas
do libro recén nado, entre ver o
e ver o~ namorada da máxicas
palabras.
De pói da pre entación do libro a directiva de Buril, maior' mente o no o amigo Legaspi, levouno cear a Cervo, nun establecemento chamado O Almacén, ubicado --como din o udamericanos-- ca e obor do río
Xunco, que pa a por Sargadelos. Re ul ta fermo o e proveitoo cear entre amigo en cordial
coloquio escoitando o rumor
xuvenil do Xunco que baixa
cantando a sua ledicia e o eu
a ombro por ter refrexado o romántico Paseo dos Namorados
e obor de todo por ter ollado,
poucos metros auga arriba a
prodixio a creación cerámica de
I aac Díaz Pardo. A cerámica é
algo contradictorio: dura e fráxil
ao me mo tempo, permanente e
pereced e ira.
Deloutro día convidouno
Marica Campo Domínguez a
poeta que o Incio de Anxel Fole
Jle ten empre tada a Xove cecái para compen ar con tanta
pureza lprendida e inocente a
c ntarninación da Alúmina. Mafamiliarrnente a coamigo , ten ganado
m ito
imp rtante premio de
ía publi ado en reví ta
rnai , e rito letra pra Fuxan
o Vento parti ipado el} recitai ... ¡qu ei eu! In talada xa
na ua re on tru ída ca a de pedra unha aldea de Xove, d minando unha ferm í ima pai axe
mariñana, xa vai endo tempo
de que teña entidiño, venza a
ua vagancia, ordene o
eu
ver o e o mande á impren a.
E unha deuda moral que ten con-

Viveiro

traída cos que, dende hai anos,
seguimos, na medida das nosas
posibilidades, o seu . importante
labor poético. A súa é unha voz
plena de estremecida tenrura que
ten a recidume da "terra brava"
do Incio e o misterio e a ronca e
grave musicalidade das ondas
grises e salobres do Cantábrico,
o Mar da Celtia, que anda traguendo e levando músicas dende
a Bretoña de Pastoriza deica a
Bretaña armonicana e máis a outra.
Marica e Teresa, na compaña
dos amigos Xulia e Paco Luís,
Jeváronnos a Bares, a onde había moitos anos que non .fóramos. Dende Xove saímos cara a
Viveiro por Valcarría e Chavín,
onde Noriega Varela se ~ubilou
como mestre. Ti vemos unha
lembranza pró Naseiro e pra
Pastor Díaz:
Llevadme de mi Landro a los ~ergeles
Agora, que está tan de moda
facer reedicións, agradeceríamos unha das poesías de pastor
Díaz. E isten dúas reediciós, relativamente recente , da sua novela De Villahermosa a Ja China
mai non do seus versos que,
en dúbida, on moitísimos máis
intere antes. Hai unhos anos non
era raro atopar reproducida en
calqueira revista ou xornal. La
mariposa negra A la lun'a-;- La
Sirena del Norte. Agora nen eso
tan iquer. Non e concibe como
un poeta de tan escepcionaJ importancia e tá no máis absoluto
e quezo.
De Viveiro, bordeando o mar,
chegamo ao Porto do Barqueiro
onde o río Sor e entrega docemente ao Cantábrico. Na de embocadura o Sor ábre e nunha ría
breve dunha fermo ura de dalia
ou de camelia. Servidor sabe
como o antigo , que o río on
unho seres vivos que participan, á vez, da natureza divina e
mái da humana. Por eso cando
ollan o mar os seus ollos, dediante de tan inagardado asom-

bro, ábrense canto dan de sí..
Así .é como nacen as rías. · -O
Sor, neste lugar, fai de fronte ira
provincial entre Lugo e A Coruña. Nas Grañas do Sor, tupidas
cunha vexetación ,ubérrima e lu- xuriosa, acubillouse, no século
pasado, aquel bandido romántico e, ao ben visto xeneroso, que
se chamou Mamede Casanova,
do que escreberon, entre outros,
Prudencio Canitrot e Valle-Inclán. No ·século actual serviron
de refuxo a fuxidos e maquis da
guerra civil.
O povo de Bares, abrigado
pola Estaca, ábrese, apiñado e
recollido, cara á Ría do Barqueiro. A illa Coelleira, envolta en
néboa, xurde do mar como unha
visión imprecisa e difuminada.
Oxe está deserta. Noutro tempo
érgueuse nela un mosteiro. A
historia desta illa está ligada aos
Templarios. O port9 de Bares
está feito cunhas pedras impresionantes que o traballo do mar
foi luíndo e redondeando. Os
enten.didos dicen que este porto
é obra dos fenicios. No cume da
_Estaca pódense visitar as ruínas
do q!_!e a xente chama O semáforo . E unha construcción noble,
abandonada, que se está esborrallando de día a día.
O faro de Bares é enorme. Ao
seu abrigo érguese a base ianqui. Ninguén sabe o que hai alí.
Un pouco máis adiante están situados os "Sete muíños", como
en Guitiriz, que aproveitan unhos a aug& dos outros. Algunhos
están caídos. Na actualidade só
moen pous. Resulta curioso e
dano que cavilar o número de
sete, que é un número máxico,
ateigado de siñificados e suxerencias.
Frente a nós o Cantábrico
gris, estrenando as primeiras
brétemas do Outono, esfragán~
dose, teimudo, nos baixíos da
Estaca de Bares. O seu zoar rouco, constante, monótono e variado, resoa longamente .dentro de
nós.
. o

_Angel
Rodulfo
Gónzález
(Baiona, 1883 Vigo, 1955??)
Organista e compositor. Rece-·
beu a sua primeira formación
musical no Seminário de Tui da
man do ~estre Bandrés Lis; formación qiie completará en Donostia onde, de seguro, tomaría·
contacto co movirnento de renovación da música litúrxica xerado polo "Motu · Proprio" e o
Congreso d~ Valladolid. De volta á Galiza ocupa sucesivamente
os cargos de organista' e mestre
de capela na Colexiata de Baio.na e na igrexa de Santiago o Maior de Vigo; nesta dirixe a capela Ceciliana e ten ·ocasipn de
utilizar o interesantísimo órgao
do templo deseñado, o mesmo ·
qu~ outros da época como o dos
Xesuítas ou o de San Xurxo na
Coruña, para as necesidades da
Litúrxia Renovada.
A inda non coñecemos a -- sua
música litúrxica que sen dúbida
terá de conservarse, sequer fragmentariamente, en Vigo. Porén
coñecemos parte da sua produción profana, toda ela inspirada
na música tradicional da Galiza.

Neste senso. é significativa a
coincidéncia de Rodulfo cos clérigos bascos e cataláns que simultanean o mais estrito cumprimento do "Motu_ Proprio" coa
recolleita de música tradicional e
a adaptación <lestes temas para
coros xa de voces brancas, xa
mixtos _ou ben para voz e piano
-(ou harmónio). Coido que da in-

\'.estigación sobre a actividade
-musical. de Rodulfo, como da de
Garaizábal, pode sair moita luz
sobre un aspectó ainda inédito
da vida musical galega da época
e non só no eido litúrxico pois
non se poden esquecer as liortas
entre .os Coros de Propagandistas da Fé e os Coros Obreiros e,
máis tarde, as liortas entre os galeguistas sobre o repertório a interpretar polos Coros · N aciona- _
listas, vindo defender a liña perto de Alexandre Bóveda· unha
estética ben próxima á pratic~da
por clérigos como Rodulfo.
' Doutra banda a recopilación
da obra de · Roduifo ten interés
para o estudo da música tradi' cional da Galiza po!os dados orixinais e polas coincidéncias (o
"Cantar de Boyeros" -parece o
XXXVIII do Cancionero de Inzenga). A só incursión na cena
é o "aprppósito lírico" con texto
de J.Mª Barreiro "La Virgen de
la Roca", estreado en Vigo no
1911. Toda a sua obra.pub1icada
foi distribuída por- "Manrique
VilJanueva" de Vigp.
o

_CATÁLOGO
Cena .-·'La Virgen de la Roca" (1911).
Ed . " Lembranzas". Voz e piano.-" A
Noite". "Sin niño"_ "Saudades de Ai.borada". "Cantos populares de Galicia" (a
3ª colección inclúe: "Froles d '0"'11'0",
"Nosa Señora d'a Barca", "Desafío'',
"Cantar de Boyeros", "O cantar d'o arrieiro';. "Trasalviña'', "Pandeirada de Entrimo" , "Rianxeira'', "Téiíeche olio botado",
"O fiadeiío", "N'a veira d'o mar") , "Coitas e bágoas". Coro "Refrexos d'a Terra"
(Romance de Santa Irene", "O meniño
chora moito", "Pandeirada" e "Miña Virxen d'a peneda").
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A canción ·

·de ·Lois Diégue·zto

....

A novela que irnos ·comentar foi
gañadora do Prémio BlancoAmor 1986 .. E é, tamén, a máis
ambiciosa de ·todas cantas· escreveu o ~eu autor: Lois Diéguez,
e non só pola longura, senón por
outras moitas cousas: as técnicas
narrativas, as técnicas verbais, o
intento de ser unha novela coral
(quer dicer, con moitas personaxes), certa intención de totalidade, etc. Intentaremos, xa que
fogo, esculcar dentro das nosas
posibilidades para saber se o autor chegou a b?n porto.
A canción do vagamundo narra a históriá dunha (amília (os
Nogueira) . e o seu arredor.
Acontecen-Hes · moitas cousas ·
aos Nogueira (certamente), desde a morte do pai, ~uxo sartego
deita unhas pingas de sangue até
un tio· crego que ·se guinda ás
ruas dunha. vila a pedir que recen
o rosário, pasando - polo fillo
(Pedro) que está casado (e sepa..:
rado en certos momentos) coa tilla do grande cacique de Lugh ·
(vila onde se desenvolve a novela) e que ten como compañeira
a Natália (que é líder dun sindi- .
cato nacionalista) que traballa
nunha das empresas do sogro de
Pedro. Hai moitos máis personaxes: a nai (mamai Otília), os i,rmáns (Xoán, Esther), as Chuchonas, o filio de Pedro e a filla
do cacique, etc. Eis, xa qúe logo
o de por.que definíamos en certa
maneira á novela como "coral",
pero isto fracasa . Quer dicer;
nun momento determinado van
desaparecer algun_s dos personaxes (ainda que o seu nóme apareza salpieado aqui e acol.á) e o _.
que vai interesar ao autor é.; so, bretodo, Pedro e a suas reaccións que levan a un final máis
que previsível A novela vai-se
do "coral" ao particular porque
autor non soubo controlar ben
os personaxes, meteu demasiadas histórias que non viñan a
· conto (a de Remédios ou a parte
.fir~al do tio · Leandro), alongou
cenas que xa eran pesadas.e reit'.':rativas e que non acaban por
se resolver axeitadame:qte (a cea
narrada nas páxinas 100-129),
por non falar das cenás, diálogos, entre N atália e Pedro - as
máis ideoloxizadas da narración- · onde o esquematismo
ideolóxi<;:o converte en penosas
páxinas que puderon ser barojiánas (un dos primeiros amores de
Diéguez: A _ Torre de Babel).
Outro dos aspectos que se lle
bota en falta á narración é a total
falta de humor e a auséncia de
ironia. Un pensa que certas partes da narración terian gañado
muito se o autor tomase cara
elas unha atitude irónica (a peiexa entre duas bandas do partido
maioritário en Lugh, que remata
cunha saída de ton que fai que o
capítulo sexa completamente
aleatório --como moitos outros,
pero enfin). lsto' en canto a técnicas narrativas ~ polo momento, seguirá-se máis adiante:
En canto ás técnicas verbais ·
· Diéguez equivoca~se de cheo.
De primeiras porque a novela
ten moitas follas .e nunca rematarnos ·de ver o tronco dá árbore,
o nervo da narración, pois son
tal a cantidade · de descricións
que nón veñen a conto que nos
chimpa o aut0r:, que non se sabe .
ben se é que está a narrar oú a
des_c rever. -Sobretodo tendo ·en
conta' que 'estas de~cricións non
engaden.nada ao relato . Vexa-se
algun exemplo .· (que- se . poden
' multiplicar .até o infinito): . "Ao

o
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comparte totalmente: '~Descrever é inventariar: e inventariar é unha actividade -su- ·
baltema, de notários ou maos novelistas",
nós, con todo, ainda lle damos un voto de
confianza a f?iéguez, pero ...

,libros·

-do
vagamundo,
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pouco ven un rapaz moi noviño ..
a .lles pór o mantel e os servícios. Deixalles unba botella de
branco ·e t>utra de tinto, no -vidro
a tea transparente da humidade
e as pingas cativas que van agramando de vagar, correndo despois cara o mantel que as zuga
con : facilidade" (p . 219): Este
procedimento de descrever polo
miúdo fai qúe se ericha a _novela
de párrafos dun lirismo máis que
dubidoso -en verdade son frases e. párrafos c;:heos dun
"kistch" que· pudo ser doadamente evitado--: .. A mirada fosca amolécelle cando a pousa nas
ledas anduriñas a se abourar ao
. longo ·da estrada"; "A luz da tarde achégase ao fin e xa o rio se ,
vai vindo escuro e os choupos
negros, e (\S ·parellas, antes perdidas por xesteiras e camiños
soedosos, como regresando tristeiras de paraísos .non consumados"; "O sol está a cair por tras
l do aaseto que agacha o forno, e
pon _centileos doutados nas follas· do pradar~o. Todos os testos
de barro que· abeiran a baranda
da terraza teñen frores, pensamentos e rosas que lles mandan
un fresco e suave arrecenpo",
etc. E is fo é só unha mostra.
Outra das chatas é que o autor
non correxiu o. texto, ·pois esta. mos seguros que teria mudado
certos tics que se ben poden sair ·
no momento de escrever ---depresa:_ ben podén ser sacados
, lpgo dunha leitura: ~'tivemos a
sorte de que a xente se fose posicionando ao noso favor", ".aquí
deixei os mellares anos da miña
mocidade"; "se tivese a seguridade de que ia ficar aqui _poderia
planificalo mellor, afacerme á
idea, etc."; "Ñon se pode mesturar o plano obxectivo, .colectivo,
se queres, co individuat";
· "Aquele.s_ ·eran outros tempos,
baremábase segundo a situación", etc. Ou . pleonasmos
como: "vai metendo bocados na
boca que lle saen . . .", frases· rosalianas: "tan novo e xa se afixera á bruteza dos de Santiorxo".
Párrafos aos que non se lle .ve
ben o significados: "En troques
· co Delmiro xa é outfo cantar. A
igrexa tenche moito poder, ben
o sabes, e aihda que hoxe pareza
_que el non nada na fartura, xa
verás mañá ¿Non ves como te
mira?" (p. 207), etc. E, para rematar~ o léxico: "moldeación'',
partixas e· partillar, caxado (por
caxato), pratear e plata, s9rtiran
con sairan, ex(lculatória por xa- .
culatória, etc., e tamén compriria discutir o emprego indiscriminado de "esqueira" e "encol".
Con todo, A canción do vagamundo, é un paso adiante -e
ben grandedado por Lois
Diéguez, . pois mellara as suas
técnicas. narrativas e sabe ir do
presente ao pasado e do pasado
ao presente sen que o leitor perda fío, sabe misturar diálogos d~
'diferentes cenás. e diferentes personaxes dun xeito cásequ~ cioe- _
matográfico, e ten, cousá que
nos demostrara anteriormente,
unha ambición literária sustentada nun traóallo arreo . As pegas,
xa quedai:i ditas: descricións (2)
inócuas,, esquematismo dos diálogos, certo apriorismo ideelóxi-:co (3) e gañas de encher ·páxinas
por encher, non por necesidade
intrínseca da narración, do relato. Se; <licia Joan Fuster, a toda
novela lle sobra a metade, á presente ainda un pouco máis, pois.
talvez sen tantas follas o tronco
teda lucido máis.
··o

XGG
1) Edicións Sotelo Blanco . Barcelona, '
1986. Col. Medusa. 3~2 páx. 1272 pta.
2) A propósito das descripcións das no. ".elas, eis un aforismo de Fuster que _un

3) Non quixemos entrar nos supostos.
ideolóxicos da. novela, pois non .é a novela ·
o lugar · idóneo para discutir problemas
ideolóxicos, como ben viu no seu dia Federico Engels, vexan-se os seus comentác
rios sobre o esqµerdoso e esquerdista Jules Vallés , pero ao .mellor re.sulta: que don
Eederico era de direitas (o compañeiro de
Marx sempre dixo que a un escritor de
ficción non tiña que notar-se-lle a sua
i9eoloxia, pois cantimais se lle notaba, é
que era pior escritor, e isto fai-se presente, por exemplo , en Alejo Carpentier,
cuxa pior.novela é aquela que é máis ideoloxizada: La consagración de la primavera) .

-

Para deixar
de pensar ·
como
.un marxista
"Dous autores marxistas, fartos
de ver as_parvadas que adoitan a
ser obxectadas de cote contra
Marx, queren oferecer á Posmodemidade os verdadeiros pontos
febles deste pensad9r tan pasado
de -moda, coa esperanza de poder situar así a polémica nun
máis digno nível". Desta maneira definen os seus obxectivos os
autores da obra "Dejar de pensar", Carlos F. Liria e Santiago
Alba Rico, recentemente editada
· por Akal.
- "Unha pantasma percorre Europa ... A Posmodernidade ! Pe:r:o
esta vez é só tinha pantasma",
sinalan tamén. · ·
Grácias a este libro "a Posmodernidade poderá· realizar, ao
fin, o seu máis básico obxectivo:
· deixar de pensar ( .. .) Este libro
permitiralle ser de direitas sen
quebradeiros de cabeza! Grácias
a el; din os autores, Kant, Marx,
- Hegel, Mozart, Rousseau; Picasso, foron definitivamente superados . Por primeira vez o super-home -recoñécese xa na sua
eséncia! Gostar, gostar aos demais, go~tarte a ti mesmo (La
Luna)".
C. Liria e Santiago Alba, profesores de filosofia e guionistas
ambos do- programa ·de televisión española "La Bola de Cris. tal" respostan a todo tipo de perguntas: Por que son tan tristes os
rusos?, Por que os "Hombres G"
ligan máis? Por que· a Otan consolidará a paz? Por que é tan
gracioso.Pedro Ruiz? Por que dá
igual quen gobeme? Morreu a
posmodemidade?
A crítica que desde un ponto
de vista marxista se lle pode facer a este libro: escasa calidade,
falta de rigor, é respostada xa
nas próprias páxinas da obra:
"Por que este libro é tan curto?
Porque se tivésernos querido
xustificar as cousas con ·m aior
rigor, os autores sen dúbida terian quedado máis satisfeitos
pero a cámbio case ninguén nos
leria, pois o esforzo intelectual ·
e .a, · profundiadade conceptual
contradirian a eséncia mesma da
o
nosa posmodemidade".
M.V.

CARLOS F. LIRIA
SANTIAGO ALBA RICO

DEJAR
DE P
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O-declinar
do império
norde
amencano
Preocúpalle o· Sexo? Estaría todo
o día ... ? Síntese realizado? Ten
algún suhstituto? Reprímeo?
Conseguiu sublirnalo? Faino con
quen quer? .
Tómao con moito interés ou
como quen bebe un vaso de
água?
Esta é a sua película, que diso
vai, non da baixa do dólar ou da
futura caída de Reagan, apesar
do título.
Un grupo de intelectuais, profesores de história, reúnen e
para un xantar; mentres o homes o preparan falan de exo .
As mulleres agardando que e
faga a hora , pois tamén. Despoi
reúnense todos e surxe o tema .
Todo o mundo fala e fan... o
que poden. A moral canadien e
---que tamén é Norteamericana- é un pouco diferente de por
aqui, como un pouco mái liberada , ou ao menos asi ·o mo tra.r¡, (un non ten o go t ... de
/
coñecelos).
O grupo fórmao xente de mediana idade e algun mociño (de
certo que por aquilo das xeracións e tal), casados, separado
e por libre . Cóntanno como o
van facendo entre ele e o que
pensan . Non faltan bromas sobre
o SIDA, a relixión , etc . .. Como
non? É unha película actual ou
asi o pretende.
Por aquí tamén interesa o
tema . e preocupa·, senón, cómo
explicar que unha foto dun futbolista que mostra o sexo acidentalmente esgote as edicións
dos xomais.
Resumindo, pódelle interesar ~
non? Pode pasar un tempo divertido . Non é un filme de desnudos, se é vostede voyeur mellor
pase, pois. Pero entéralle sobre
o ten:ia, seguro que non aprende
moito, pero pode darlle algunha
volta -na sua cachola, eh!!que sempre é interesante. O director é un bon profisional e os
actores fanno ben. Qué mais
quer vostede?

A miña
.femiosa
lavandaria
Ornar é un mozo emigrante que
vive na Inglaterra,- onde tamén
.-hai leis severas de extranxaria,
peto _con condicións espe<Üais
para os súbditos do seu antigo

Imp 'rio. Filio dun intel rual
fraca ado, vive co eu pai no
arrabaldo da grande idade, en
aber que fa er moí b n coa ua
vida ... parado, vaia. A ua amília é rica, mai : oferé elle traballo e el apr véitao, quéren
ca ar e re í te e. (lmaduro afectivo?) Mentres, reconverte unha
caduca lavandaria nunha luminosa lavandaria.
Un grupo hortera de punk rarí irnos dedícan e a lle fa er a
vida impo íbel (µn emigrante é
empre un emigrante mái e a
cor da pel é e cura) e con axuda
dun colega inglé tenta air
adiante.
Na hi tória intriga familiare
financeira , raci tas e unha hi tória guapa de amizade (hai
unha relación horno exual pero
non é o e encía!).
H. Kureshi e crebeu un bon
guión sobre os emigrante poderia ser mái duro en dúbida
sabe do que e c.rebe decantou e
pola banda mái uave, a integración a non integración o
vello co turne , o novo paí e
o xoven que o apr veita t d en
dar demasiado . Stephen Frears,
un veterano director inglé c ntao de maravilla e coa axuda dun
plantel de actore de c ñe id ,
pero moi b n oferé e n unha
da película mái divertida da
actualidad e
que p deria ·er
un grand drama
ntad en
clave de comé ia, r ulta umament ínter ant e e timulant .
M. ESTRADA

OD
ANO

A MIÑA FERMO A LAVAN ARIA
(My beautiful laundrette) Inglaterra 1985
Director: Stephcn rcar,. Gui n: Hanif
Kurei hi. Intérpretes: accd Jaffr y, R shan Se~h , Daniel Day, hirley A. ield .

Sobr~

a ·escultura
actuaI
Alguéri me comentou algunha .
vez que a ·e scultura non era outra
cousa que aquelo co que tropezabas .cando ias ollar pintura, in ~
sinuando asi unha supeFioridade
da arte bidimensional sobre a tridimensional.
· É a tridimensional a ·cualj.dade
por exceléncia da escultura. Do
, mesmo- .xeito pod~mos afirmar
que a análise da obra de arte e o
seu contexto histórico social é o
obxecto básico. do historiador de
arte . Se .tacemos unha recapitu-

·. G·meir
.. O
~
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!ación. rápida através ·da história
da arte --da civilización e sociedade, en definitiva-, apreciaremos como desde Exipto, Grécia,
Roma, pasando pola ldade Médiá, Renascimento e Barroco· e
chegando ao séc.ulo XIX, todos
os obxectos catalogábeis como
esculturas atéfiense a · unhas normas. Deixarido de lado a interpretación formal das obras de
cada unha destas épocas civilizatórias, a maior ou menor cantidade de_ obxectividade e subxectividade . das formas, os éstilos,
existe para a escultura un feito
fundamental: a lei do primado
técnico. Admírase a Miguel Anxel non só polos seus temas, os
seus contidos, senón taménn
polo seu "ofício", polo domínio
do ponteiro, a gradina ou a escarpa. Outro apartado é o das
matérias , onde a escultura sempre, salvo excepcións, teria flutuado entre a terracota, o mármore, o bronce, a madeira ou o
xeso.
Mai vol temo ao comezo, á
tridimensionalidade e ao início
do no o éculo: a vangarda
hi tórica fixeron zani co boa
parte deses postulados, alterándo e os tema , a expresión e o
mái importante: o conceito da
arte.
A autonom.ia da arte, a arte
como x go., xa tiñan ido con iderado por Kant e Schiller
como o futuros derroteiro . No
campo da bidimensionalidade as
mudanzas foron mái fulgurantes e on os que máis se lembran . Na e cultura pasamos pola
distar ión dinámica e veloz do
Futurismo e polo achádego obxectual de Du<;hamp; por unha
renovación do materiais (ferro,
formigón, re ina e plásticos) e
polo " live in your head" dos 70.
E pare vostede de contar, porque
a meirande parte da escultura actual non é máis que unha repetición do anterior: hai pouquedade
de linguaxes inovadoras pero
podemos afirmar que é un feíto
común ás demáis di ciplinas. Se
se fai figuración esta é distorsionada, arcaizante ou primitiva.
Tamén e usa o obxecto como
"obxecto para plasmar as idea
mái peregrinas, bótase man da
pintura para e axudar, cando
non e pon tal cal enriba dun pede tal. Eu non critico o labor do
arti ta enón o feito de que o e pectador poña as mil e unha faces da incredulidade <liante de
boa parte da escultura -e da
arte- actual. A comunicación
artí tica require dun ánodo e dun
cátodo
(educador-educando)
para pr du ir a enerxia preci a
qu po ibilita a fruici n e tética.
Outra cou a é que a obra exan
de mell r ou pi r calidade --outro dia falaremo d
harem ,
do i tema de "medición" d
artí tico-, pero i t ó o apreciaremo cando todo nó e te"e1ectrocutado " p la
xamo
enerxia mencionada. Será daquela cando non
posibelmente
voltaremo as co tas á parede
onde pendura o bio
dimensional.

televisión

Anq_novo
jeitos velhos
Comezou o novo ano, e a casa
segue castigando· á audiencia
com a sua característica escaseza de magirn. Eu nom sót'n coantrário as reposicc;ons, mas istas ·
devem ter um critério, cada hora
tém o seu público, e ista verdade
tám simples semelha .totalmente
desconhecida para os reiteres da
TVG. Umha emissora que nos
inqu"éritos de audiencia, aparece
com um potencial de medre es. pectacular a pouco que se esforze, (olhade TVE, para competir,
para nom perder ao público,
acavam, acabaram ainda mais
descobrindo que o "galego" verrde) , com o seu feitio que a verdade nom acado a descobrir a
que critérios responde, maltrata
aos espectadores, especialmente
ao seu fidelíssimo público juvenil. Nom distingue entre cátivos
e púberes, repíte-lhes causas dia
sí e dia nom, especialmente os
desenhos animados, faltam-lhe
o programas infantís de verdade, programas que com umha
pequena equipa e poucos cartas,
podem ser fantásticos (fixo-se
_um intento, e esmoreceu). Na
Galiza hai guinhois, titiriteiros,
marionetistas, magnificos actores, obras dabondo adaptáveis
as demandas dos rapazes; mas
San Marcos está atuido polo espírito do apóstolo, se non mete
a man na chaga, nom ve. Que
pouco se tém explorado o documental e hainos muitos e bons,
a bom pre90 no mercado internacional.
Dentro das boas cousas destaco Aula 200l que 'pouco a pouco
foi ganhando em bom fazer e
chega-nos cheio de frescura. Galiza no Cine, programas. da Trabe de Guro como o dedicado a
literatura infantil. Grande número de filmes ...
Um programa ao que . tenho
que fazer umha referenc;a abrigada, mais logo que saím na sua
defensa, é Ruada. Desconhec;o
até o ponto, o trabalho directivo
que J .L. Blanco está absorvendo-o· mas a Ruada colheu um
esquema muito fixo e pobre,
nota- e umha míngua substancial no trabalho que leva a sua
preparac;om, e i te resinte-se.
Jo é L. Blanco "alma mater" e
artífice nom logr~ mante-lo onde
deveria, e de liza- e por umha
o ta cara a ningure · así "escarbalha-sea" como diría o meu filho e ni e caso é muito melhor
um periodo de de canso e reflexom.
Sr. Gayo o, já e esqueceu
do eu propósitos iniciais de
trabalhar dia a diá
~
na meUiora da
sua língua, perdeu
a sobriedade
do comezo, e
pouco a pouco
está-se-nos pondo
dum empaJa-

Monc~o ~orrajo

Artista
con mama
-

,¡JI

Liberace levaba a sua · nai aos
concertos- e sentabáa na entrada
. do crítico distinguido. Várias ·
veces m¡mdaba a orquestra parar
e os focos asañábanse nunha ve· Hiña amormeirada mentres o
tista lle botaba flores e pedía ao
_público aplausos para ela. Verdade qué é linda?, perguntaba o
formidábel pianista contraim;lo
as suas fazulas vermellas de gordecho en · prirneira comunión..
Dinque foi este gran home-espectáculo que recuperou para o
mundo das variedades a figura
prbh,istórica do filio artista que
pon a sua nai por <liante de tQdo,
incluíndo o respeitábel ·que é
quen me paga. A artificialidade
do cine xa non permitía esta psicanálise no proscénio, na que o
artista se ve na abriga de d~mos 
trar que quera sua nai máis que
_ a nengunha outra muller (sonche
moi más) do mundo.
O cómico Borrajo, que está a
cumplir un calendário de actuacións pola sua terra reencontrada
(emigrante en Madrid regresa á
Galiza cun espectáculo de grande éxito comercial nun cabaré
do bairro da ·salamanca), recu- pera este relíquia ritual do artista
·con mamá. Despois dun paseo
espacial até o anfiteatro a bordo
dunha grua de proxección, o artista comenta: "Menos mal que
hoy no ha venido mi madre . No
quiero ni pensar· en lo que diría
al verme subido a esto". Será a .
prímeira vez que o artiste cite
cQn aparente respeito a unha
persoa. A segunda vai ser o próprio Xeová, o gran arquitecto do
universo ou pedreiro sublime,
que representa (que orixinal!) en
forma de luz cenital con anúncio
de lóstregos e treboada, Borrajo,
abalado, fálalle con voz de meniño e estfra cara a luz serenísima o seu nariz _de guinda de
Charlie Rivel. "Señor ¿no me
vas a perdonar?". Deus respóstalle c,o n voz de xefe de negociado .
da ñórnina celeste por oposición:
grave, paternal, discretamente
apelábel ...
Son as duas únicas persoas
ante as que o actor se declara
rendido . Por fóra des te ceñtro
verédes que todo' é mentira ~
mesquindade no gran teatro do

ar-

.
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goso que . deixa ao espectador
pingando com o doce. Onde lhe
derom o seu livro de estilo?
Os tele-Jornais sóm umha perfeita linha quebrada cheia de al- ·
tibaixos, já na fala, já na informa9om. Hai parladores/ras que
así que lhes retiram um chisco o
papel <liante, e muito melhor
que non abram a boca. Mester é
fazer men9om aparte do tele-jornal meiodia, e ao seu condutor,
Antón Galocha que, com muita
diferenc;a é o' melhorinho da
casa, e isso nota-se.
De'!_de hai um tempo tem a
TVG um corresponsal em Portugal, isso é algo muito de gabar,
tendo amais no alem-Minho
umha audiencia reial e potencial
de muita importancia, de todos
os jeitos a informac;om emitida
·segue sendo escasa, . ainda qtie
boa, quic;ás um chisco oficialista
e pouco do viver ·éotiam do
povo. Seria bom que iliste ano
87 souberarnos algo da vida dos
da raia, as suas cpmúns TomaTias, San Caetano, A Aparecida, .
A Virge da Pena ... onde nom ~
difícil achar um disses desafíos
poéticos entre un galego e uni
minhoto. Na Virge da · Pena, e
em Lindoso, nunca soem falhar,
e ha ser tudo urn descobrimento
para o ILG, ao Sé!_berem que falam a mesma língua.
- Esperemos que as .remodelac;ons que han vi( com o novo
. ano sejam para melhor.
o

CBA

mundo . Todo? O cómico reparte
as talladas ...do ·seu estilete corno
se non 11~ doesen -prendas . Que
non lle <loen? Paremos por acaso ·
na sua celebrada descrición do
23 F. Os golpistas quedan suxe:ridos cun par de carantoñas de
pánico coas que o actor esvai
calquer xuício sobre o terroris·mo de uniforme. Pola contra é
de moita risa o que Hes aconteceu aos deputados. A todos
eles? A alguns máis que a outros ·
se levámos a eonta de que a alusión principal (o pátio de butacas ameaza fundirse coa risa)
está reservada a Santiago Carrillo: "Claro que fue el único di-'putado que no se .sentó, ¿saben
por qué? Porque se habia cagado
y no 'iba a sentarse encima de
aquello". O humor. é como un
can -sen dono. O humor escatoló~ico 111áis parece un can extraterrestre. Seguro? Non ten dono
a outra gran risa do conto do 23
F, aquela na que Borrajo descrebe a dixestión da tinta do Mundo
Obrero e a · forma que toman no .
intestino dos comunistas as follas de - propaganda inxeridas
precipitadamente por causa do
terror. Pola contra, "Albor es
bueniño, parece como de casa
¿verdad?".
·
Quen chamou a este cómico
galega eontin~dor de Chaplin?
De que Chaplin? Do que se ciscaba na inquisición de MacCartby e estaba axexado pola CIA
como filo-comunista? Do que
ironizaba sobre o fascismo. dos
füncionários de imigración da
Illa de Ellis que trataban a milleiros de galegas (entre outros) como gando? Paquel Chaplin
que descrebia amargamente o
paro e a fame do seu Lainbeth
n¡iial, nas costas de metrópoli
imperial? Que pensa este satírico, tan mirado da sua independéncia, dos que mandan? A socied~de ven sendo · polo visto
unha grileira e os que están no
poder padecen e rin tanto como
. os que non están nel. A vida é
coma un cruxol no que todos cocemos. Seguro que todos? Será
por iso que as únicas alusións ferintes, á alta burguesia son as que
o cómico fai da tópica compaf!eira de Boyer e de manidos figurantes de revistas de pelucaria
para uso de imitadores e ventrílocuos?
.
A que Chaplin imita este cómico ~que reserva . os seus piores
insultos para os portugueses
"que si quieren hablar con nosotros, lo primero que tienen que
hacer es lavarse"? De· que Cha--plin son esas. xenreiras paranoicas, carregadas de hipo-condrismo hispánico contra a má leí que
lle ten aos .franceses. e aos marroquinos "que no hacen más
que jodemos"?. De que Chaplin·
seré ~se anticatalanis.mo, ese incomodo polo uso da língua de
Espriu nos mostradores e servícios públicos? Asi que a sardana
"es un baile de agarradosd?"
Acaso non se atopa ·xa esa comi-·
cidade centralista na revista de
Madrid de tempos .de Franco? E
logo non vai este cómico de ga·1ego? Máis ben de Xan das Bolas cun pouco máis de cor, boa
roupa- e atrezzó caro, que fai
bromas compasivas da televisión .
falada en galego ('~mal no. esta,
pero hace gracia ¿no?") e bota .
por fin un párrafo de confitura,
(este en Galega,. que para iso
serve) cursi, choromiqueiro,
auto-compunxido, sobre a mágoa de que·os galegos teñan que
evrigr.ar para seren famosos.
Así· que daquel Chaplin que
facía magas ridiculizando os
gostos horteras de Hollywood,
nada. Deixen estar o humor
onde está: este. é un imitador con
máis recursos que .á média pobrísirn-a dos que viven da televisión, un cómico especializado
naqueles cfüstes de loza sanitárfa
e · escatolóxia~ várias, como os
que s~ contaban cando se podia
acabar na cadea por facer bromas . sobre o poder. E para iso
tanto rebúmbio.
o
GUSTAVO LUCA DE TENA
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RICHARD AV.ERON

ALBERTO GIACOMETTI

.-.
A .FOTOGRAFIA E UN TEXTO. E DICER, UNHA MEDITACIÓN COMPLEXA. EXTREMADAMENTE COMPLEXA NO .QUE AO SEU SENSO SE REFERE.
POR EXEMPLO, ESTO E TODO O QUE EU LEO NUNHÁ FOTOGRAFIA DE AVEDON~ AS SETE SENSACIONS QUE ELA ME OFERECE : PRIMEIRAMENTE A SUA
VERDADE, EN SEGUNDO_ LUGAR, O CARÁCTER .(A REFLESION, A TRISTU_RA, A SERENIDADE. A SATISFACION, A A~EGRIA) . LOGO, 0 PERSONAXE (UN POLITICO, UN
. ESCULTOR. UN DIRECTIV9); APOS O EROS, _QUE PRODUCE EN MIN UN CE~TO

•

1

COMPROMISO DE SEDUCl :N OU .DE REPULSION; LOGO A MORTE, A ATRACION
CARA O CADAVRE; O PASADO, O QUE FOI CAPTADO NON PODE VOLTAR MAIS,
NON SE LLE PODE VOLVER A TOCAR; E. DERRADEIRAMENTE, O SEPTIMO SENSO
E·PRECISAMENTE O QUE SOBREPASA A TODOS OS OUTROS, E EA EVIDENCIA DE
.QUE NUNHA IMAXE HAI OUTRA COUSA: ALGO INAGOTAVEL, ALGO QUE SO A
FOTOGRAFIA TEN '(O DESEXO?).
ROLAND BARTHES "TELS ~'
SOBRE ALGUNS RETRATOS DO. FOTÓGRAFO RICHARD
AVED l\J
'

•
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POESIA COMPLETA, por· Tomás Garcés. Editorial Columna.
Barcelona, 1986. 488 páx. 2.000
pta-. '
Tomás Garcés entrega nun
só volume toda a sua poesia,
unha poesia -popular e culta a
. vezr pots o poeta catalán mergul ou-se nos ritmos da canción popular e asi os seus poemas están cheos dunha musicalidade que ás veces estragan
verdadeiros achados poéticos.
Con todo Garcés é un _grande
poeta e esa recopilacion dos
seus poemas é un camiño para
chegar ao total recoñecimento
dunha obra importante dentro
da poesia catalana contempo ránea (como curiosidade diremos que ten dous P.oemas dedicados á Galiza: 'Tríptic Galaic" e "Paisaxe Galega", e que
un dia ~ubl i cou un volumiño t itulado Deu poetf!JS gallees).
OPIUM] por Jesús Ferrero. Plaza & anés. Ba rcelona, 1986.
240 páx.
Segunda novela deste escrit or zamorano que se sitúa nun
bon post o na narrativa española. Unha bela história de amor
contada a modo de lenda e
cunha m~stria que dá gozo. Os
protagonistas unen o seu amor
mediante os soños, e os soños
fan que un e outro sempre estexan xuntos. Apesar de todo,
o amor sempre triunfa. Jesús
Ferrero entendeu o fundamental da novela: contar unha .história. E a presente é iso, ainda
que podan derivar-se e tirar-se
ideas filosóficas.
L'ENFER, por René Belleto.
P.O.L. Editeur. Paris, 1986. 394
páx. 83 F.F.
A presente novela é o prémio
Femina deste ano. Novela policial que se desenvolve entre
Lyon e España, é a história dun
amor e dun secuestro que acaba en desolación. A tristeza enche as últimas páxinas da narración deixando ao leitor só,
cunha infinda tristeza, pois o final, ainda que o secuestrado
aparece, é depresivo. Por outra
banda Belleto sabe narrar ben,
cun ritmo trepidante e (cando
fai falta) cuns tempos mortos
que.nos,~chegan a un grande
escritor lineo.
HOLA AMERICA, por J.G. Ba-

llar:d. Col. Minotauro. EDHASA.
Bárcelona, 1986. 360 pax.
Hello Ballard. O máis grande
autor de ficción científica . Eis
· unha nov.ela. no que o Ballard
ecolóxico mistura-se ao Ballard
visionário. Unha novela que
serve para .fundir --definitivamente- o mito de -América
(Baudrillard, e ti sen lé-lo). A
ficción científica como crítica ·
da modernidade. Que non?
Jean Chesneaux é quen no-lo
di: De la modernité (1983) e o
seu recente "After Armageddon ou Ballard devoilé par Ballard". (1986).
EL HOMBRE QÜE QUISO SER
REY Y OTROS -RELATOS, por
Rudyard Kipling. Tai-Editora .
Barcelona, 1986. 162 páx.
Cinco relatos dun mestre de
narradores abando desprecia.do entre a esquerda e cuxa
obra merece unlía revisión. Revisión que estes relatos poden
axudar, pois amasan que a literatura, a escrita de Kipling está
exenta de toda floritura, de
todo ~domo que non deixa ver
as flores . Dos cinco relatos, o
que dá título ao volume e máis
o que o pecha "El mejor relato
de mundo", son duas obras
mestras de calquer literatura.
COMMENT
VIVENT
LES
MORTS, por Robín Cook. Série
Noire nº 2049. Gallimard. Paris
1986. 306 páx. 23, 40 F.F. ,
Robín Cook, non confundir
co seu homónimo autor de
Coma, é o máis brilÍante narrador policial inglés do momento. A presente, unha bela história de amor narrada cunha linguaxe baudeleriana, amosá
que a novela policial pode ac-adar cotas tan altas como as
máis grandes novelas. Aproveita-se recomendar a sua novela
Cremé anglaise, protagonizada
por un nostálxico da inocéncia
revolucionária e fascinado polo
filme Mourir Madrid.
LA CLAQUE, por Juan Miñana.
Seix Barral. Barcelona, 1986.
Eis a primeira novela dun autor que demostra as suas ganas de narrar e as suas boas
condicións. Non é unha novela
excepcional (hai verdadeira saturación de t empos mortos)
pero si agradável de ler, e se a
comparamos con outras de
g_rande éxito crítico, La Ciudad

a

de los prodigios, de E Mendoza, que se desenvolve na mesma cidade e case no mesmo
tempo, pois g_a_ña. Contado o
tempo dirá se Miñana é un bon
narr~dor; hai, apenas, as perspectivas .
INDIFERENCIA, por Miquel de
Palol. Els !libres de l'Ossa Menor, nº 138. Edicions Proa. Barcelona 1986. 73 páx.
Palof (n. 1954) pon-se coa
presente entrega nos primeiros
pastos da actual poesía catalana. Se fora situado dentro dunha correrite simbolista¡ co P.resente M1quel de Palo estiliza
os seus- versos, enche-os dun
ritmo cáseque irracional _e fai
da sua poesia unha verdeira .
"lición de moral". Un livro no
que a poesía é nai e señora por
meio dunha linguaxe completamente coloquial e dun humor
unha ironia que o poeta non se
aforra nen a si próprio, por non · .
falar do mal xugo láGteo.
ROMANCETS DEL DRAGOLI,
por Joan Brossa. Col Els Llibres.
. de l'Escorpí Poesía. nº 103. 57
páx.
Edición completa e por separado dun dos primeiros livros
de Brossa, o poeta máis inclasificável da poesia catalana. Os
presentes romances son parte
da sua poesía xoguetona, chea
de refráns, retruques, xogos
verbais, grácias, homenaxes
aos transformistas (o grande
Frégoli), aes ilusionistas, aos
magos. Nunha palavra: a· poesía como xogo (que é unha das
facianas da poes1a).
EL ARBOL MAGICO, _po·r Peter
Sloterdijk. Bibliateéa Breve. Ed.
Seix Barral. Barcelona, 1986.
282 páx.
·
Novela dun dos filósofos
mái"s coñecidos de arestora ná
República Federal Alemana. A
novela desenvolve-se nas víspera da grande revolución francesa e narra as peripécias físicas. psíquicas, intelectuais e
amorosas · do que seria un precursor de Freud. Narrada linealmente, con brillañtes diálogos
e unba boa composición histórica, El Arbol Mágico móstranos a un escritor coque haberá
que contar ny!:l futuro se segue
por este cammo.
. _
~

e

_ X.G.G.

QUE FAI O PODER

NO TEU LEITO?

Con truir unha exualidade atisfactória consiste,
fundamentalmente, en aprender a falar co outro en vez de
monologar co próprio fanta ma ou e coitar o ruido dos
tópic vixente . Falar co outro requere un e forzo, porque,
para comezar paree que ' exi te a linguaxe groseira das
conv r a ma culina a xiria científica. Se a iso lle
engadimo ter qu expre ar- e nunha língua diferente á
própria, o re ultado é o que todo coñecemos: unhas
relación exuai e per oai tan miserábei que case parece
16xico que e realiza en coa luz .apagada.

Josep-Vicent M_a rqués ·

somos coñecidos
na Galiza inteira,
pola nosa
especialización
en libros.
galegas
e portugueses
República

de El Salvador, 9

Tel. 56 58 12
SANTIAGO
Praza do Lil?ro
Tel. 26 63 77
A CORUÑA

publicación&
ALBADABRANCA
Álbadabranca, revista editada
pola Asociacion para a defensa
ecolóxica ·da Galiza (ADEGA),
despois de ternos surprendido
cun interesante e ben apresentado primeiro número, ven de
por agora na rua' o ñúmero
do u s.
·
Viet Nam 1 os noves encoros,
contaminación atmosférica, as
drogas, agricultura biolóxica, o
poder nuclear, doutrinas do im·perialismo, obxección fiscal, a
posibilidaae dunha guerra nuclear, son os ternas deste nú-mero. Unha edición cuidada e
d_e, iriterés para unha publicac1on que · non desmerece ao
lado de revistas de · maior calibre
·

'

1
...___
-exp--=-o_tsi_ció_ns_

___Jl .

D.ELMI ALVAREZ
Exposición no Pub Propaganda
de Vigo de fQtografias de prensa de Delmi Alvarez.
A exposición, que recoUe traballos publicados en A NOSA
TERRA, La Región, El País asr
como diversas instantáneas de
. vários paises europeus poderá
ser visitada durante o presente
mes.

KUKAS
Até o vindeiro 25 de Xaneiro,
na Galería-Pub "Modus Vivendi" de Compostela (Praza Feixoo 1) está aberta unha mostra
fotográfica de Kukas, un dos
máis orixinais criadores na fotografía hoxe no noso país.

Don Miguel
de Unamuno ...
(ven da páxina 14)
mo de Rivera, "españoles
que se ha propuesto de veras ·
hacer algo eficaz por la cultura de España, en la ciencia,
en la filosofía, en la historia,
-en la literatura o política".
(Supoño que a Ledesma Ramos e José Antonio Primo de .
Rivera, teríaos encasillados . na política. Polo tanto penso
que sobra todo comenta_rio.)
Pero ainda dicía máis: Los
mezquinos brotes de marxismo mtelectual que entre nosotros hubo".
Pois aí os ternos. Como si
nada houbese pasado. 1 eles,
no fondo, pensando o mes- ·
mo:
·
"Don Miguel de Unamuno
nin vivo nin morto" .•

A contrainformación

VACILO DE COCO'S
Con este curioso título a asociación cultural "A Estrada"
ven de por e,n ciré~lación o númerro 1, apos o numero O que
f9ra a presentación, dunha revista modesta, pero -cu idadae
lexíbel,. o que non é pouco .
A~ema1s de gardar un equilíbno, n~n sempre doado de
cori~egu1r, _ eí)tre texto e _parte
g~a~1ca -agas nas primeiras
paxmas-, trata unha temática
· variada. Millorábel pero digna.
Unha ap9rtación máis dese
sector lucido e dinámico das
n.~sas vilas que son as asociac1ons cu lturais. A Asociación
Cu ltural "A Estrada ", está na
eraza da Farola 1-1°

A dialéctica
do entorno ...

. (ven da .páxina 14)

en ·funcións da idiosincrasia
desde seCtores sociaís daquel? al9nxaríamonos ' progresiva e aceleradamente do
polo da dialéctica da contradición ao que nó,s debemos
fornecer a iniciativa política
no proceso · de liberación social e nacional, e que reside
no proletariado obreiro e nó
campesiñado·, é dicer, nos
que polarmente aturan a espl_ot~ción e espeoliación econom1cas, a marxinación so- cial e a represión cultural nesta nación. Polo demáis, así se
enxendraron e naceron as socialdemocracias no senso
non 0rixina.r io _do t ermo.
¿Oueredes que recunquemos
niso tamén nós?.

.(ven da páxina 7~

Menoyo "fixo chorar a toda
España", ademais os meios
de información, fazendo-se
eco das palabras deste terrorista, cebou-se en descalificacións co chamado "réxime de
· Castro" A denúncia da exis'"
téncia de "p resos de conciéncia" en Cuba, o desprécio
cara a "ditadura castrista",
etc... recordaron -nos a nosa
serte a viver no ."mundo libre·", e que debemos manter
sempre alta a guarda frente 90 . comunismo.
Ademais
fixo-nos esquecer ·os miles de
."presos de conciéncia" que
hai neste estado: cantos centos de e_tarras sofren piares
condicións por cometer menos delito que o terrorista da
. CIA Gutiérrez Menoyo, e pór
unha causa mais xusta como
é a liberación do seu país
frente a·os servícios prestado~
ao imperialismo ianque de
Menoyo.
· ~
"Polónia e Afeganistáo (o
cerco imperialista e a contra!nforma~áo)". é un libro moi
interesante onde a partir de
dous exemplos ilustrativos'
como é -o caso destes dous
países amostra-nos a deforma.~ión con que con·sumimos
a informacion previamente
peneirada, retocada e incluso
. inventada er:i "ocide_nte".
•

X.C. GARRIDO COUCEIRO

Por caso tamén: entrar no
marco de xogo autonómico
resulta moi diferente en consecuencias políticas segundo
que redun·de- en contribuír a
cqnsol.ida lo -sequer sexa ·
co~o algúns preteriden> ~
-xe1to de fase intermedia pra
avanzar cara unha lonxári soberanía- ou en sometelo a
unha constante presión esgazadora contra os seus propios
límites conxénit os e evidenciadora das suas eivas cua litativamente esenciais e da
sua profunda inservibilidade
prá solución política dos pro- ·
blemas cardinais do pot;lo galega.
·
.
.
Multiplicade vós mesmos
os exemplO$ posíbeis do que,
ao cabo, _ insisto, const1tue
unha crucial diferencia de na-·
· tureza política e consecuencias estratéxicas antre un
axuste mecánico que tende
fadalm.ente á acomodación , e
un a:i~uste dialéctico, que implica incidir criativamente na
dialéctica da contradición: só
ésta, penso eu, permitirános
conqueri r que · nin doma nin
castración couten outravolta,
na nosa historia, o potencial
libertario de autodeterminación que ferve en cachoeira
nos fondais desta Terra, no
vello corazón resistente do
pobo galega.
•

..

-Algaén DO faiado

-eampamento Civil

Do .vento ao-convento
GUSTAVO LUCA DE TENA

.

Escritores ·-'
galegos
MANUEL RIVAS

O

semanario
€atalán
"El
Mon" publicaba recente-·
mente unha longa conversa
eón Juan Goytisolo, · moi · intere- .
sante en canto cuestionaba o egocentrismo europeu, pero na que
sobre todo me chamou a atención
a cruda definición que o autor oé
"Señas de identidad " fai de si
mesmo.

Di Goytisolo: "A mi ña op.inión é
clara , é a dun castelán talante nacido en Barcelona que escribe en
cast elán. Non . me podo considerar
un escrito r catalán porq ue o que
define a un· escrito r é a cultura ou
a lingua á que pertence. Podo dicir
que son barcelonés po rque nacín
en Barcelona, pero non son cata -.
lán porque non son escritor catalán".
Tal exerc1c10 de sinceridade
nunha persoa da estatura moral e
literaria de Goytisolo cont rasta coa
cínica atitude dos ananos que
vam pi rizan a si.Ja condición de nacidos na Galiza e que logo se alporiza n cand o se cuestiona o seu carácter de escritores galegas. lsto
que pode parecer unha disputa banal e terminolóxica non o é t anto
á vista- dos conceitos que laten no
fondo da polémica.
Escritor galega é o nado na Galiza, utilice o ga lega ou o castelán.
En-consecuencía, ·tan idioma gale-:.
go é o idioma galego orno o ·idioma castelán. O pimehto de Padrón
en realidade ven de Mú'rcia. Ergo;
somos marcianos. Viva Rajoy. Este
é o razonamento dalgún_s cronistas que se parecen ás escopetas
vellas: teñen moi curto alcance. O
noso universo é moito máis amplo
e ·plural: escritor gal ego é o que
escribe en galega anque ·nacese
en Pequín, Marrocos ou Nova lorque.·
• ·

"Ver

ao rego

.
A

nova série dos meio-dias,
para cobrir o sín.drome de
abstinéncia
de
"Falcon
Crest", é unha_espécie. de Rambo·. _
televisivo, máis morno pero co
mesmo espírito "guerreiro-defen. de-valores americanos", ou como
dicia un mozo na reportaxe da
CBS "48 horas en Crack Street",
"da sDciedade da oferta e. da demanda". Po.is ben, o protagonista
do telefilrne s_ó está nos primeiros
~-~.."'l.,!;.._ eis capítulos : durante a rodaxe .
sétimo decidiu xogar na realiQji e coa ficción e bromeando fía ruleta rusa con balas de fo. Coitado. O primeiro disparo
oulle ·o cráneo de ponta :a pon-

..

imos parar eón · xente

•

x.c.

A

Eduardo · Blanco-Amor parecíalle unha invención xenial aquilo tan socorrido de 'identificar
as institucións franquistas na Galiza
co nome de noroeste. Ainda se recordan camis.etas de federacións deportivas cun · rechamante noroeste darredor dun escudo de España. Despois,
reuníase aqui a toda orquestra un
Consejo Económico Sindical .del Noroeste. O éxito desta fórmula típicamente colonial, t rascendeu á máis colonial das ·actividades que é a indústria da export;Jéión . O. · condado das
Fuerzas. Eléctricas del Noroeste é perfeito modelo e paradigma desta estética de conversos. A i!llposición con-

vé rtese en costume como, por exemplo: na rece nte intervención · nun debat e de te levi sión de Mad rid do director du n d iári o galego de astronómica
difusión que comezaba o seu parlamentó coas palab ras : " Nosot ros los
. de l Noroeste ... "
E do nome da nación ·aos calificati. vos. No t ítulo preliminar, ·artícul o prim~iro, do Estatuto de Aut onom ia estabelécense di reit os, liberd ades e deberes f undamentais (q ue son os da"
Const itución espa ñola, co m o é sabido), asi como t erritó ri o, língua, bandeira e hi no.• Pero ·como se chama o
·suxeit o da auto no mía? Non existe un
apartado que levante o nev oei ro en
que se m oven alguns dos nosos locutores de rád io e t elev isión . Entre o colonial e m ini m izante rexión, co ntami-

nado polo abuso que fixo de l a Dictadura, e o combatido, entorpecido, ou
simplesmente evitado polos redactores-xefes, nación, estám o nos quedando un di a si e outró ta m én con com unidade. A m in isto sóa me a conve nto
ou a seminário maior e non podo
apa rtar o t emor de qu e o archim and rita pol ítico da tribo me vaia dar en calq uer mo m ento a sua benzó n. "A saúde fisc al da nosa comunidade é boa",
tit ula ba esoutro día un deses diários
que asolan a Galiza desde unha perspectiva liberal e democrática.
"tche cousa de poetas isto de que
nos chamen co nome de vento!", come ntaba Eduardo Blanco-Amor á vista da nosa conversión en noroeste. E
mirade por cantas voltas do camiño
chegamos a convento.
•

O trabaHo cultural 9 os prémios
LOIS .DIEGUEZ .

A

s veces, un prémio, un recoñecimento, unha simples valoración
dunha obra, poden ser alicerce
de axuda, expresión moral e mesmo
material dunha aperta ·máis ou menos
colectiva. E digo " ás veces" porque obxectiva e dialeticamente é a xente, os
·1eitores, ou a História; o Tempo, os
Anos, os que en realidade dan fé do interés que un traballo literário pode ofere.cer.
·
Penso que a distáncia sempre lev a
-menos perxuícios á hora de valorar o
Eduardo Blanco Amor
conxunto dunha obra literária. Exemmer un ha mi g-a, qu e poda frear senténplos abondosos nos amostra a Hist ória
cias trag ui das des de o exterior como a
de escritores ou escritoras que no se u
de impo ñer o ''.n o n deber" de coñecer a
tempo foron moi louvados e despois,
nosa líng ua que é o m es mo, a efeitos
·en épocas posteriores, esquecidos. E ao
práti co s, que negar a .próp ria existéncia
revés, escritores e escritoras silenciados
dun id ioma d e noso. Se nos rouban a
no seu tempo e festexados unha vez
nosa voz ficam os capado~ -en palaacontecido o seu pasament o.
b ras de Manuel Maria-. E aí o labor
Sabemos que os escritores baten_, nos
que a Histó ria nos pede neste momenanos da sua vida contra ben pexas de
t o, pero que nos pe de a todos, e máis,
diversa caste que poden incidir no seu
se cabe, aos que aqui estamos reunitraballo de xeito neg~tivo. O poder, nesdos.
tes casos, é vn imán e ao mesmo tempo
N0n é o momento do ichó, ne n do
unha espada, conceitos estes, ou imadogmat ismo, nen de qu eimar etapas
xes, que andan a xogar arreo nas liortas
nun súpet o· que poden desfacer o deconstantes da vida. Pero sobre eles érsenvolvimento aberto do noso idi oma.
guese, ou ten que se erguer, a liberdaHai variedade de expresión s, difere ntes
de, (palabra hoxe tan gasta, tan maneformas da escri t a: é unha rea lidad e acxada que mesmo perdeu o seu sentido),
tuante no noso País e non se pode n cee a partir dela, con ela mesma, criar
rrar os ollos perante ela. A palabra é nemundos, desenvolver histórias, diqlogar . cesária hoxe, o diál'ogo, e o traballo de
cun mesmo ou coa xente, cos person~
todos para endireit ar o comun, mesmo
xes, sen o ·medo a que esa espada se_ que na partida poda parecernos pobres,
pod a ceibar ou a que ese imán poda deun verm i.ño, un vagalume, pero o vaga _senvolver toda a sua atracción. Sempre
lume ten luz que brilla na noite. Que xadependerá dos . intereses que o facedor
mais non se poda dicer que este escritor
de libros amose ante a sociedade ou os
ou escritora é mao nu bon segundo a
- dirixentes dela.
·
escrita que utilice. Síntome feliz, pen Ouixera deixar patente, pois, que a. lisando que o Prémio Blanco Amor instiberdade, xoga hoxe e aqui dun xeito
tuído polos Concellos do nosq País, ofeben diferente aoque pode xqgar neutra
rece esa liberdade e respeita a realidade
parte :do MundO., mesm_o da Península
'existente na escrita . E un exemplo a espallar, se queren a oficializar, se tentaIbérica, e este . modo d1fer~nte _ten, ~a
mén a sua expresión na vida literaria.
mos que o idioma ensinado permanez~
Escrebemos mm País sen liberdade nae se fortaleza, se ' non _queremos os reicional, nun i.dioma non normalizado e
nos de Taifas nen os ichós 11en as tripara unhas xentes -no mellor dos cabos, se non queremos aturar traducións
sos- abour·adas por tal situ~ció.n. Ha~
dos nosos clásicos -Otero Pedrayo,
alguén, por outra parte, que d1 que aqut
Castelao, Rosalia .. .- que deforman sel todo ~stá resolto, e eu penso, non obsvaxemente, non só a forma da sua extant e, ·qu·e o que quer afirmaré que está
pr-esión senón até os con_ceitos cos que
pola atracció·n do imán aoque antes me
xogaro'n. Escuro drama, este, que n~
nosa situación non nos podemos permi referia. (... )
E necesário o idioma, pois. é a arma
tir e que mesmo en~ubiaria, de ~ive~,
do povo, a arma do escrito[ coa qut;! ~ra 
aos nasos cri adores. E.un luxo a discriballa e moldea a pala bra:· E necesa ri a a
minación pola escrita que o País non
sua riqueza ; pois cout ala é coutar a
pode permit ir.
Galiza ha fro lecer en mil primaveras
m esma obra literári a.t a expresió n colee. tiva"· e a va riedade. E necesária, pois, a
se nós q ueremos. A representación inssua ' funció ~ ampla na sociedade, act itudonal desta Galiza no eido da cultu. tuante, fo rte co m o un castelo que poda
ra, ten moito qu e aproveitar, moito que
res1stir os empu rres se!l tan seq uer t re-_ impu l·sa r. Non vale ria de nada·a criación
y
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de Organismos que nascesen mortos e
non empurrasen a cultura viva que vive
ou marre, loita ou paralízase, ás veces
no siléncio, ás veces no heroismo.
Seria anguriante non aproveitar a
nosa história cultural na sua realidade
própria, tal como foi e como se deu; a
f::iomes e mulleres que ollan na gaveta
o froito do seu traballo, esquecidos ou
silenciado s, desterrados no seu próprio
País. Non fagamos polémicas de teima,
de "esguello" ou de "liñas" que só levan o fin de montar o clan; arexemos,
pola contra, o que hai, o que se fai, deamos esa oportunidade a todos, aos novos, e xa a xente, a história, se encarregará da sua selección. Deamos a posibilidade de que as editoriais, todas, se
fortalezan, pero t odas e en igualdade, e
despois podan seleccionar non pola
axuda económica oficial baixo presupostos pre-estabelecidos, nen polo interés de meter nos Centros de Ensino este
ou aquel nome, nen pala normativa, senón pola calidade e pola aportación valiosa á nosa cultura escrita. Aproveitemos institucións representativas de escritores e escritoras para que nos Xúris·
haxa persoas que traballan cada dia coa
pa labra, o abano necesário das ideas
para que un ha determinada non sexa a
que domine, a que sempre ou case
sempre domi ne.
Non gostaria, no meu cativo offcio de
escri t o r, face r algo, un libro, que comeza se por dicer: "E rase un País situado á
bei ra do m ar, aló no No roest e .. . ". Si
gasto, e ni so está o meu esta rzo, de comeza r por dicer,: " Existe un País borrifa do de verde e m áis azul, formado por
homes e mull ere s de mirada nob re e
clara, donas de si, da sua pal abra e da
sua História, que se chama Galou ".
Pero ainda que hoxe non o podamos dicer, a non ser que fagamos romances
nos que Merlin nos tale de mil cousas
maravilos.as, podemos criar histórias
tristes ou ledas, pero histórias nasas, e
contar, por exemplo, que un ano morreu un dos novelistas máis grandes se non o mellar- que deu a Galiza para
as suas letras e as do Mundo, e que se
chamaba, que se chama, Eduardo BlanGO Amor. E pouco máis tarde un abano
de concellos -non todos- xuntáronse
para honrar a sua memória e· procurar
que fose recoñecido o seu labor de galega e escritor . .Nasceu asi' o Prémio de
novela Eduardo Blanco Amor sufragado
polos concellos que s'e uniron non só
para dinamiz~r ·a sua obra que non deberia faltar en · nengún dos fogares da
•
nosa nación . ( .... )
_Ribadeo; 13" de Decembro do 1986
(Int ervención, extractada, de Lois Diéguez -na entre. ga do prémio de novela longa "Eduardo Blanco
Anior " ),

