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As Encrobas, 
dez anos despois (páx. 12 e 13) 

O 15-de Febrei ro do 1977 
a Guarda Civil intentou, 
por cuarta vez, ocupar as 
terras de As Encrobas. 
Cuarenta detidos, 20 feri
dos, dez por cada unha 
das partes, decian as cró-

tacións auspiciadas ROio 
nacionalismo; máis feri
dos, máis ·detidos, un 
morto mentras colocaba 
unha pancarta de· solida
rieade, as negociacións 
entre afectados e a em
presa .... o acordo: come
zou a explotación dos lig
nitos e a construción da 

Ambíguo acordo en
tre a Xunta e 'CG 
................. ~.~~· (páx. 4) 
O PNG celebra o seu 
congreso constitúin.-

. t~ ............ ~n (páX. 5) 
Jon ldigotas analisa · 
a situación basca 
..................... (páx. 6) 
As reformas do 80 
traen novas confra
dicións á China 

l.nicas oficiais, tres per
soas na cadea ... foi o ~al
do deste intento incon
cluso. Sucedéronse logo 
multitudinárias manifes-

· Central Térmica· de Mei
rama. Que pasa dez anos 
despois? · .· · . ...................... (páx. 7) 

Entrevista a Arturo 
Cuadrado .. (páx. 8) · . Pilar Garcia Negr9, 

representante ·galega · 
no Encontro Européu de 
línguas Minorizad~S(páx·. :,1) 

Xesus Campos 
.volta da África e 
''secc;ión espeCial" ,~n páx. 16) 

Mitoloxias po es.pa
ñol médio . (páx._ 9) 
Eleicións Sindicais: 
unha reflexión 
........... ........ (páx. 10) 

A norma con "ferro" 
entra (Unha polémi
ca lingüística que 

- · non se pudo dar) 
.................... (páx .. 18) 
Teatro: · Moucho 
Clerc ... .-..... (páx. 20) 
Pepe Carreiro é a 
sua banda 
"""P"'"'""'"'""'. ·(páx.- 22) 

A Plataforma . convocará mobilizacións 

A cuota leiteira conxela -
·º . se~~r máis dinámico(pá~. -,,) 
A Plataforma para a. de
fensa do sector leiteiro 

. está a realizar unha cam
paña de información aos 
labreg0s.. Paralelamente 
a coordénadora decidiu 
realizar mobilizacións. 
Protestas que se irán in
tensificando se· non se re-

. salve o problema da cuo-

~o ··seu 11 Congreso 

ta leiteira, que segundo 
os exp.ertos, conxeíaria o 
sector máis dinámicó da 
economia galega. A con
tinuación reproaucimos o 
.que podena , ser unha 
destas charlas informati-

. vas realizada polo técnico 
Eduardo Estévez, un dos 
moitos que percorren es
tes dias Galiza. 

.O PSG.-EG ·defínese. por ~n 
naci~nalismo renovado (páx. 5) 

O Partido Socialista Gale
go-Esquerda Galega re-. 
núncia ao nacionalismo 
histórico asumido os 
princípios dun "naciona- .. 
lismo renovador" que re
duce o· problema da na
ción ao da "construción 
nacional", segundo se 
aprobou · nunha ponéncia 

presentada ao seu segun
do congreso, titulada 
"Pota Democrácia Socia-
1.ista e a Construción Na
cional". Esta mesma po
néncia ,significa tamén un 
abandono dos princípíos 
marxistas clásicos apon
tándose ao neomarxismo 
europeu ·en boga na dé- . 
cada dos sesenta. 

Criada unha plataforma 
de estudantes da -Gali~a (p. 10) 



editorial 
.. 

FOTÓGRAFOS 
E POLICIAS 

toma partido decididamente neste dile
ma. O que nunca conseguirá o Ministério 

· do Interior, nen nengunna policía, é repri
mir duramente aos traballadores recon-· 
vertidos ou aos estudántes e ao mesmo . 

<tempo facer críbel unha imaxe de con- _ 
.fianza e seguridade, segundo pretenden · · 
indicar as campañas de policía de bairro 
ou de "a polcía é a tua amiga". · · 

en várias áreas da nosa televisión nacio
nal. Os próprios traballadóres da TVG 
son os máis interesados nesa liña de pro
fisionalización, na que a libertade da in
formación ten menores obstáculos e me-

. diatizacións, que os que se presume po
dan tentar imbuirlles amparados no ver
niz de pureza ideolóxica que encabeza a 
direccion de AP. 
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Os feitos acaecidos nun ·Pub de Vigo 
onde a policía entrou. a retirar pert~. 9a 
metade das fotograf1as da- expos1c1on 
dun coñecido fotoxornalista vigués, asi 
como a posterior ~eten~ión de d~,us xor
nalistas que cobnan a mformac1on, aos 
cales se lle intentou ocupar o material 
gráfico que deixaba constáncia do se
cuestro, pon de manifesto, non só a op
sesión da policia coas fotos -testemuna 
pouco discu~íbel de, determi_nad?s ac
cións-, senon tamen a arb1tranedade 
dun corpo que parece sen~irse seguro ei:i
trando de forma premed1taoa en loca1s 
privados, ainda ·que estexan abertos ao 
público, como é o caso dun bar, para re
quisar todo aquilo que non é do seu gos
to e iso sin mediar orde xudicial ou gu
bernativa, premuras de tempo, ou mani
festa ilegalidade -todo e contrário, as 
foto9r!3!ias eran coñee.idas ~:tr~vés da s~a 
·apanc1on en prensa, expos1c1ons anteno-

A inseguridade na que demasiadas ve
ces se encontran os reporteiros gráficqs 
só ven pór de manifesto que a reconver
sión democrática non afectou a todos. o 

O apoio decidido á TVG non significa a 
renúncia á crítica. O fiel da balanza ten 
que ser claro niso, por moito que .hoxe 
ñon n,os oG_upe nen lateralmen!e. o temé!. 
Pero e marnfesto que a demagox1a na en.: 
tica á TVG ten chegado ao seu extremo, 
-especialmente desde Madrid e desde 
·as opcións ideolóxicas que na Galiza 
máis o rep¡esentan-, no tocante ao or
zamento e á audiéncia. As compa.racións 
cos presu.postos investidos en áreas cla
ve da nasa economía e na TVG ten sido 
emp~egada c~m~ arma arroxa<jiz<:J, -
per:;eQuese qu1za1s o afo9C? ,ec~nom1co:-
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CAMBIOS NA TVG 
Os· cámbios na cúpula directiva da TVG 
poden servir de matriz para facer algun-

xandre Banhos. · 
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res, etc. . · 
É comprensíbel, desde o ponto de vista 

dun policía, que moleste a exposición pú
blica dunha acción violenta da cal é pro
tagonista, sen embargo non queda_ máis . 
remedio que apontár que iso forma parte 
do seu ofício. O cuestionábel en todo 
.caso é o proporcionado ·oü x1:1st9 da_ sua 
acción, pero 1so, segundo a le1, so corres
ponde determinalo a un xuíz. En todo 
caso a cámara fotográfica nen minte, nen 

. has rflexións sobre .a virtualidade do pro
xecto iniciado en Xullo do 1985. A cria
ción dunha televisión cuxo único .veículo 
lingüístico e o galego, alén de mostrar 
meridianamente a contraditória dialécti
ca e a dobrez ·con que opera o sistema · 
autonómico - pensamos na senténcia 
sobre a Leí de Normalización Lingüísti
ca-, é un indubidábel avantar na norma
lización do naso idioma. O temor dos hi
potéticos cámbios que se podan producir 
xustifícanse a partir da crise· da Xunta e 
do desembarco nos postas de responsa
bilidade -de xente máis da confianza do 

. gabinete de Rajoy en Raxoi. . 
O aviso po·de non estar de máis no te

rreo lingü1stico, ollados alguns indícios 
da actual Xunta, e quizá conveña- esten
delo ao terreo das pexas que poda sofrer 
a liña iniciada, :con importantes acertos, 

· ma1s e claro que a telev1s1on e un me10 
tecnoloxicamente caro pero cunha renta
bilidade social ~no positivo e no negati
vo- de grande alcance que hai que pon
derar desprexuizosamente. Eh canto á 
audiéncia os estudos van pondo no seu 
sítio a falsedade de quen afirmaban que 
eran "miles de millóns para uns centos 
de espectadores". 

A TVG -ten que aperfeizoarse, suprir no 
posíbel a simples imitación, espirse do 
que sexa folclorismo arroupándose na 
cultura nacional, mellorar profisional
mente, e un longo etcétera de medidas a 
tomar. Mais nunca renunciar aos logros 
conquistados, especialmente no terreo 
do idioma. o 

Publicidade: Xosé Femández Puga (Director), Rodolfo La
mas, Juan l.ouzán (Madricl-Tfno. 91-2395534) 

Redacción e Administr.aón: Rua Pontevedra 4 - 5º.(36201 
Vigo) - Apartado de Correos 1371 (36280 Vigo) Tetfs. Redac
ción (986) 222405 - Administración e Publicidade (986) 
433624 

lmpninta: E.C. C-3 1958 
Depósito legal: C-663--1977 
ISSN: 0213-3105 

A NOSA TERRA non se Identifica 1 iameute c:os ~ 
gos de opinión publDdos nas suas páxinlls, respeitando a 
indepeodéncia dos smas autores. Non se mantén comispon
déncia sobre oriláMis non soicítados. Est6 permitida a r&
pmdución, sempn que se cite procedénda. 

!cartas 
CARTA ABERTA AO 
SR. SOTO, . 
ALCALDE DE VIGO · 

Sr. Alcalde: 
Supoño que vostede coñece, 

tan ben coma min, todas as ma
nifestazóns feitas polos · meios 
"conformativos" galaicos, a raiz 
do nomeamento por ese Conce
llo, dos seus representantes no 
Consello \da Caixa de Aforros 
Municipal de Vigo, así que nada 
vou dicer-lle dese asunto. (1) 

Eu fun compromisaria en re
presentazón dos impositores 
para eleizón ·de conselleiros, e 
vou-lle narrar brevemente a pe
quena intra-história . vivida na 
mesma, ainda que estou segura, 
máis que de sobra, de que xa 
vostede sabe con quen "se xoga 
os cartos". · 

A primeiros do pasado mes de 
Decembro, recebin na miña casa 
·a visita dun Xefe de Zona da Cai
xa, encarregado de tomar con- . 
tacto cous comprómisários. Tras 
a natural surpresa, aledei-me, e 
asinei o escrito de aceitazón do 
nomeamento de compromisária. 

· lnformoume de que s1 queria ser 
conselleira, xa que era unha per- · 
soa culta, e soltou unha série de 
considera.zóns sobre o grande 
número de vellos e meio analfa
betos que sairan no sorteo ... non 
haberia problema algun, dando a 
entender que el se encarregaba 
de pór en contacto á xente e de 
arranxar as causas, e outras ma
nífestacións que non engaden 
nada ao¡ tema. Deu-me o seu te
léfono e díxo-me~que a lista dos 
compromisários exporia-se nas 
sucursais nat,atas do"Nadal. 

Nadá\'se ex uxo nos dias sina
lados, o dia 'de Xaneiro o meu 
marido, chamou.:.no, informando
lle de que o dia sete exporian-se 
as listas. Ese dia acheguei-me a 

· unha sucursa!--' ·e COJ?iei gran~e 
·parte dos nonjes. O dia 8 recebm 
de novo a visita do Sr. Xefe de 
Zona coas instruzóns de como e 
onde teria lugar a votazón. Desde 
a primeira visita p'roduciria-se un 
grande troco na maneira de ex
presar-se o tal señor, agora era 
un manual de ética ... el nada fa
cia, nada sabia de se habia al
guen. que $e quixese ~presentar, 
cadaquén teria de procurarse a 
sua vida. (2). · 

Puxen:..me a traballar coa· axu
da do meu home. Chamamos 
polo teléfono a unh'as 130 per-

. soas (ao final non atinxin mais· 
que 31 votos), averiguando sa
brosas causas: Os xefes de Zona 
non visitaran a todo o mundo, 
senón aqueles que segundo os 
dados obrantes en poder da Gai
xa, podia ser interesant~ sondeá
los para saber como "respira
ban', e si debian metelos no 
Consello; os demais receberon a 
·informazón ·mal, a última hora, e 
de calquer xeito. lso si, algun di-
cia que xa o xerente (en concreto 

da sucursal do Calvári9) .quedara 
en informar-lle de como votar, ci
tando-o na oficina. 

Non qu-ero entrar a valorar o 
-sistema -eleitoral e as suas nor
mas que son .de auténtica pena, 
perfeitas para cousas obscuras, 
mas di so sabe ben o .seu partido. 
É induvidável que elexéndo di
rectamente no sorteo aos conse
lleiros seria .muito mellor. 

O curioso Sr. Soto, é, que sen 
ter a xente ·recibido chamadas 
ne.n visitas antes do" dia sete, xa 
existisen candidaturas. Que 
como souben isa? Unha das pri
meiras ·chamadas foi a un señor 
que logo resultou membro du.o
ha candidatura sospeitosa, o cal 
contestou enfadado que as can
didaturas xa estaban feitas,e que 
a xente xa saberia a quen votar. 
Sen chamadas, sen traballo de 
pescuda entre os 260 comprómi
sários de Vigo, trinta persoa~ fo
ron postas en contacto; sena o 
Espífito Santo? · 

Gráciás ao esforzo, conquerin 
reunir dez persoas na miña can
didatura, nove homes na miña 
compaña, pois nada fixeron. 

Odia 14, data da eleizón, ali es
taban tres candidaturas e a por· 
min elaborada. As outras tres es
taban feitas co mesrno deseño, a 
mesma máquina de escreber, o 
mesmo papel... A xente ·na sua 
grande maioria. alomenos no 
tempo que estiven no lugar da 
votazón, viña xa cun sobre coa 
papeleta. Desas tres candidatu
ras até as once da mañá non 
houbo ninguén, nen -,tampouco 
asistia nengunha persoa a hora 
do reconto ·dos votos. O cento 
por cento dos voto recebidos po-

_ las· citadas candidaturas, reparti
ron-se case matematicamente o 
33 por cento cada unha. Os 26 
eleitos corresponderon ás mes
mas. A vostede que lle parece, 
que foi unha mostra de excelente 
traballo e coordenazón, . casuali-

. dade, milagre... Que ere, Sr. 
Soto? , -

Nada souben dos interventores 
compromisários, da sua eleizón, 
como se fixo, se· se ·· fixo e quen 
foron. Do xesto de sorpresa ante . 
a existéncia doutra candidatura, 
do.s talares e diceres dos homes 
da Caixa, Freud teria escrito un 
tratado sobre i.nconsciente e as 
suas manifestazóns; 

Nas outras zonas en que se di- ' 
vidiu aos compromisarios polos 
impositores, a cousa foi de lista 
única, ás veces có cento por cen
to do$ votos. Asi que xa sabe 
vostede, Sr. Soto, os que contro
lan actualmente a Caixa onde 
continuan a ter un bon .apoio. 
Todo isto digo-tia pura· e sim
plesmente polo meu apego ._ ás 

·boas maneiras, que ao fin . e ao 
cabo PSOE e AP son ·canas do 
m~smo carballo. (3) 

A sua disposizón 

- MARGARIDA MART(NEZ 
(Vigo) 

(1) E curioso que na prensa "con-· 
formativa" deseguida apareceu a pro
P.Orcionalidade, e dan-lle máis cal 
aebe ser o resultado. Lembro Sr. 
Soto que a Terceira Cámara, perdón, 
o Tribunal. Constitucional, xa tén in
terpretado ahondo o asunto da pro
porcionalidade; e q1,1e esta non ten 
porgue ser exacta. Na eleizóns§olíti
cas e correxida (Sistema D'Hon , P.O
den-se pór mínimos, pode-se re acio
nar con outra variáver directa ou indi
rectamente, pode mesmo facer co 
término municipal "Gerrimandering", 
e aplicar-lle logo a cada sector a pro
porcionalidade, que todo, Sr. Soto, é 
legal e válido na viña dos Señores. 

{2) Fai-se candidatura, pois ao ter a 
pqsib,ili_dade d~ dar dez votos, é po.r 
prmc1p10 un xe1to d~ ~segurar para.t1J 
os dos teus compane1ros; o ctue s1 e 
difícil co sistema existente e facer 
algo que pague a penaJ e con grande 
en!us1asmo por parte ae todos. 

· 3) Muito me temo que cun ou con 
outros a CAV siga senao unha empre
sa P,erfectamenfe anormalizada e an
tigalega (como se o país normal no 
gue áesenvolve as ~uas actividades 
fose unha enteléquiaJ, e con duas va
ras de medir aos clientes. Que bonita 
debe ser a lista de morosos, -Nonsi? 
Sr. Soto. · 

· AO EXCMO. SR. PRESIDENTE 
DA CAMARA MUNICIPAL 
DE PORTO 

Con grande surpresa tivemos a 
oportunidade de comprobarmos 
que, con motivo do acto de irma
namento entre as cidades de Por
to · e Vigo, os cartazes publicitá-

. rios que tan referéncia a dito acto 
son escritos en Língua española. 

Nós, cidadáns e cidadas gale
gas, que vimo:; nos anos da dita
.dura franquista perseguido e re
primido o naso idioma; nós que 
hoxe estamos a ver como-inda se 
seguen a pór inconvenientes ao 
desenvolv1mento pleno do noso 
idioma nacional (e ao dicer na
cional; non talamos da nazón Es- / 
paña, mas da nazón Ga1iza. Para 
nós España é un conceito que é 
necesario revisar e substituir 
polo de Estado español. Para nós 
no Estado español hai tres na
zóns, Euskadi, Catalunya e Gali
za, con idiomas próprios, e be·n . 
diferenciadas); · nós que, ternos 
recoñecido (aínda que só, polo 
de agora, nas leis) que "o 9alego 
(o galego, Excmo. Sr. Presidente, 
non o español) é o idioma pró
prio da Galiza", ollamos magoa
dos como os nosos próprios ir
máns do Sul· do Rio Mino mos
tran un total desprezo polas rei
vindicazóns seculares do naso 
povo, aportando o seu pequ·eno 
grao de áreá á destruizón da 
nosa língua. 

Por ·iso, os que asinan este es
crito salientan a sua máis forte 
protesta e rexeitamento perante 
unha atitude que achamos, por 
dice-lo suavemente, incompren
sível, imprópria do acto e insoli
dária. O irmandmento, Sr. Presi
dente da Cámara Municipal do 
Porto, comeza pola línijua, por 
esa língua coa que esta escrita 
esta nota e que, con pequenas 
dÍferéncias, vosté ha recoñecer 
ocmo muito semellante ao portu-

. gués. Só se pedia, para este acto, 

a cortesía de vostés correspoder 
como cumpria aos actos celebra
dos no Porto no pasado mes de 
Outubro. Daguela a língua em
pregada foi so a galega. A Cáma
ra Municipal do Porto non enten
deu que só devia usar, quer o ga
lego, quer o portugués, quer o 
galego-portugüés. Preferiu, ás 
avesas, empregar unha língua 
que non pertence nen ao povo 
portugués, nen ao galego (falan 
diaramente na Galiza o galega o 
70% da sua populazon. O espa
ñol é a língua mmoritária na Gali
za). Prefenu, mais unha vez, utili
zar a língua que">desde hai cinco 
séculos, tenta esmagar á nosa 
própria língua, á nosa própria 
cultura, á nosa própria realidade. 

Agrupación Guitarrística Galega / 
Asociación Cultural de Vigo I Asocia
ción de Escritores en Língua Galega / 
Asociación de Funcionários pola 
Normnalización Lingüística I Asso
cia~om Galega da Língua /Centro de 
Estudos Fotográficos I Federación de 

Asociacións Culturais 

ABEGOÑAMOA 

Sr. Director: 
Quera felicitar pala sua media
yom a issa estupenda colabora
dora que é a boa periodista Be
gonha Moa. 

Estou-lhe abrigado, polos arti
gos que está remetendo, algum 
tam formoso, como o derradeiro 
no que nos fata dise neno cha
mado Concho. lsse é um trabal
ho belíssimo e o melhor jeito de 
enfrentar a contrainformayom 
que. padecemos. 

Nicarágua, Sr. Director, nom é 
um frente da confrontayom leste
Oeste (isso querem· os USAs) 
nem Nicarágua e o seu povo 
som inimigo algún disse grande, 
rico e formoso país que son os 
Estados Unidos da América. 

Sr. Director, se o Sr. Gorba
chov dixese que Luxembur_go é 
un perigoso inimigo da URSS, o 
seu povo e todos nós escacharía
mos coa risa, rrias aqui dim-~e 
tonterías maiores e os alpa.bar
das · e seus · altofalantes toman
nás en sério. 

. Nisse pequeno e pobre país Ni
carágua, como o Salvador e mui
tos outros do chamado terceiro 
mundo, está-se a luitar por algo 
muito importante, a pos1bilidade 
de dispar e usar as matérias pri
mas de conformidade com os in
tereses xerais do povo, e se por 
riba a cousa funciona... isso é 
algo que a clase dominante em . 
USA nom pode consentir; as ma
térias primas do mundo som "as 
suas matérias primas" como 
muito bem tém analisado Noam 
Chomsky. Antes da revoluyom 
bolchevique já houbo interven
·cons USAs em Centro-América e 
na mesma Nicarágua, entón fala
vam do ¡ "perigo alemán"! 

O imperialismo nom consinte 
que um povo colha rumos pró-

prios de conformidade com os 
seus interesses nacionais, que 
exemplo para os máis grandes!, 
e canto mais pequeno, mais sádi
ca e criminal a sua intervenc;om. 
Cando no 1954 invadiron Guate
mala, nom governava nengum 
esquerdista, senóm a burguesia 
nacional, a sua capa mais ilustra
da, e estes nom pensavam que 
as suas matérias primas e a sua 
política nacional tinha que ser 
para, por e como aos USA lhes 
cumprise. O resultado para Gua
temala foi toda umha colec;om de 
governantes arremedadores de 
Himmler. 

Ouero dar-te unha forte aperta 
con tudo o meu corayom maravi
llosa Begonha Moa. 

ALEXANDRE BANHOS 
(Vigo) 

UN NOVO LOCAL 
EN BASILEA 

Un feito de transcendental im
portáncia para a emi9ración en 
xeral e a galega de xe1to particu
lar, tivo logar en Basilea o dia 1 O 
de Xaneiro: a inauguración da 
nova sede socia l da s.c. "~ -
menteira", sita en Wettsteinallee, 
141. 

Algo menos de tres meses de 
traballos por parte dos membros, 
deron como resultado uns locais 
-duas plantas de 140 m 2 cada 
unha- ben acondicionados, 
onde non faltarán salas para as 
diversas actividades que a Socie
dade viña xa desenrolando: con
feréncias, ensaios de baile e gai
tas, teatro, biblioteca, secretaria, 
etc.; asi como un logar de encon
tro onde membros, simpatizan
tes e amigos podan atoparse 
como na sua casa; unha ampla 
sala con cociña e bar, que agluti
ne a toda a emigracion 9alega 
arredor da Sóciedade, lo1tando 
deste xeito contra a "preguiza" 
que a emigración carrexa. 

Subliñamos, o gran sacrificio 
económico que signifícou a pos
ta a ponto desta nova sede, sacri
fício que correu a conta das faltri 
queiras dos membros, a xeito de 
préstamo, agás unha subvención 
-para nós moi importante- da 
Deputación de A Coruña. Lamen
tamos, ao mesmo tempo, que 
outros Entes Oficiais non tivesen 
a ben, nen sequer, respostar á 
nosa chamada. 

Quereríamos agradecer publi
camente a todos os que fixeron 
posíbel que o soño de 130 famí
lias sexa unha raiolante realida
de, coa esperanza de que este 
importante feito sirva para man
ter, · máis ainda, acesa a chama 
.da Galiza no seó da emiijración 
galega na bisbarra de Bas1lea. 

Con saúdos de lrmandade, 
desqe Basilea, 

XOHAN POSE 
Secretário da 

Sociedade Galega Sementeira · 
(Basilea-Suiza) 
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Detendo ao QrOQrietário do local e a dous xornalistas 
de A NOSA TERRA gue cobrian a información · 

Knorr permaneceu toda a 
noite na GOm.isaria . vigue.sa 
pasando a disposición do 
XLilgado nº 3 na mañá do 
día 20, decretando o xuíz a 

Unha decena de policias 
entraron nun Pub lev·á-ndose 

· liberdade baixo fianza de 
25,000 ptas. 

·As fotografías expostas 
no Pub Propaganda, r~co
llian as · movilizacións dos 
traballadores da comarca 
de Vigo (ASCON e T el,ano-

as fótografias dunha 
Na noite db 19 de Xaneiro. 
arredor das 21,30 horas. 
apresentáronse vários nú
meros da policía nacional 
no Pub Propaganda, na Ala
meda de Vigo, onde desde 
oito dias antes espuña as 
suas fotografías o ir:iforma
dor gráfico Delmi Alvl;!rez. 
Ainda que non se exibiu 
nengunha orde nen guber
nativa nen xudicial, a policia 
insistia en retirar parte das 
fotografias expostas. Ante 
a negativél do dono do Pub, 

Carlos Knórr, e despois de 
acreditar este a legalidade 
do concemente ao estabe
lecimento procederon á sua 
detención. 

Arredor dunha hora máis 
tarde, cun despregue de 
tres veículos e 12 números 
da policia nacional, proce-

. deron a retirar as fotogra
fias, outravolta sen exibi
ción de nengun mand~do 
por escrito, detendo por es
pácio dunha hora aos infor
madores deste periódico, 

Panorámica da exposición instalada no Pub Pro
paganda de Vigo 

• • , sa. fundamentalmente), 

exposlcl·On·ªdemais doutras do fotó
grafo ·oelmi Alvarez. Todas 

_ . elas ti.ñan sido publicadas_ 
en diferentes meios, n·o-

Manuel Veiga e Xan Carba- meadamente en A NOSA 
lla, que cabrían os sucesos. TERRA e no diário madrile- -
e a Roberto Knórr. Foron ño Er País. , -
cacheados na própria ·rua, Parte deste material esti-
apesar de acreditaren repe:- vera tamén presente en di
tidas veces a sua condición versas · exposicións .como-·a 
de xornali_stas, indicándose- _ Fotobienal d~ Vrgo, ·exposi
lles que "hablen en caste- · ción Vigo-Porto, na publica
llano. que no les entende- ción Fotoxornalismo Ga'le
mos" por parte dalgun nú- go-85, 
mero da policía naciol\lal. 

Estas tres persoas foron 
postas en liberdade sobre 
as 11,30 da noite sen cargo 
algun. Pola sua parte Carlos 

.... 
co 
> 

NOTA POLICIAL 
Segundo unha nota oficial 
feíta pública p9la policía, a 

~ · 
.E 
Q) 
Q 

Serie de fotografias de Telanosa ·(Redondela) pu
blcadas en ANT en Marzo pasado e que· formaban 
parte do grupo ·retirado pola policia 

IS!A ·SlllDA/3 
actuación.debeuse a que "a e -co rosto visíbel, senda a 

1 exibición destas fotos po- . prática de culocar unha tira 
deria constituir unha infrac- hos. ollos unha decísión ex
ción". A detención· do pro- elusiva do próprio meio. 
pi·etário do · local, Carlos Dase o caso ademais de 
Knórr, foi realizada segµndo . que nunha.das séries de fo
a mesma nota por "resis- tos incautadas, a. perten
téncia á autoridade". "No cente·aó conflito de Telano
transcurso da acción o pre-. · sa en Redondela. non se re
sel')tado, segue dicirido a C!Jñecen os rostos dos poli
nota, ao parecer, rompeu o c1as. 
botón do bolsillo esquerdo ATENTADO A 
do uniforme regulamentário 
dun ·dos policía~". ·Acúsase LIBERDADE .DE 
tamén ao detido de "amea- EXPRESIÓN 
zar cori chamar ao Goberna
dor Civil" . 

Un dos motivos da retira
da das fotos segundo a pró
pria poliéia é o de que en 
várias delas se recoñecia a 
cara dos axentes. Sobre 
~ste ponto convén precisar 
que _non existe figura deliti
va algunha na exposición 
de fotografías ond..e se re
coñe~a a forzas da orde pú- . 
blica, de feito non hai máis 
que consultar a prensa de 
calquer dia do ano para re
coñecer a policías de unifor
me en diversas actuacións 

Tanto a Asociación de Prén
sa de Vigo; a Federación de 
Asociacións de Prensa da 

. Galiza, asi tomo o Centro 
de Estud9s Fotográficos 
d~ron a .c?fiecer notas . pú
bhcad es1xindo responsabili
dades sobre estes f eitos · 
que poderian -constituir deli
to contra a liberdade de ex
presión e información. 

O Goberno Civil fixo ta
mén pública unha nota na 
que se ordena a apertura 
dunha investigación sobré 
os feítos. • 
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Intentan que o novo Goberno saque adiante as leis 

Acordo ambiguo entre a Xunta ·e ~ CG 
No "Salón de Fumadores" do -Hostál lévantolise unha 

_ cortina de fume que, en apariéncia, deixa entrevar a · 
gobernabilidade autonómica·. Xunta e Coalición Gale~a 
aprobaron un documento para conseguir este fin "ate 
que-cámbien as circunstáncias", pero nen sequer o_ 
asinaron. -
-O documento de seis pontos 
ten un carácter totalmente am-
-bíguo, non póndose sequer de 
acordo no calificativo a darlle a 
tal evento. García Agudín caJifí
cao de "convénio" e Mariano 
Rajoy de "pacto con vocación 
de permanéncia para tod-a a le-

. xislatura". 
O acordo dunha proposición 

. de CG apresentada o pasado 
sábado dia 24 e que non sofr:.eu 
nas conversas do Hostal case 
nengunha modificación. Nel 
contémplase que calquer- pro
xecto de lei apresentado no fu
turo terá que ser previamente 
consensuado .entre as duas for~ 
macións, ·algo que en teoria -xa 
teria que facer o Goberno ·se 
queria sacar as leis adiante. Ta-

. mén indican que o grupo parla
mentário de Coalición Galega 

_ "non prestará apoio ás mo
é:ións de censura que podan 
apresentarse no novo período 
de ~esións", e que diante dou
tras iniciativas dos grupos da 
oposición "moverase exclusi
vamente orientado pala defen
sa dos intereses da Galiza· e a 
dignificación da vida pública" o 
que non ven tampouco a acla
rar moito, sobretodo se ternos 
en conta que logo na roda de 
prensa o Presidente de Coali
ción Galega,_ (tres veces, tres, 
desautorizado polo partido 
nestas "negociacións · infor
mais", como foron calificadas) 
puxo especial énfase en recal
~r que o convénio somente 
terá vixénc.ia en canto persistan 
as condicións políticas actuáis 
e na confianza de que non se 
produzan ruturas na coalición 
gobernante. 

na antes tanto Cacharro Pardo 
como Vitorino Núñez desbota
ron o acordo entre CG ·e os 
"populares" ao non aceitar non 
só a proposta de ·García Agu
dín, senón tampouco o proxec
to de lei feíto anteriormente , 
pala Xunta. . 

·Erixíanse asi árbitros dunha 
situación de ingobernabilidade 
que · agora Mariano Rajoy afir
ma estar superada, pero que 
ten unha espada de Damocles: 
a desmembración da Coalición 
Popular. 

As dimisións de Barreiro 
Neste sentido as dimisións de 
Barreiro, tanto de portavoz do 
Grupo Popular, como de Secre
tário Xeral de AP na Galiza, son 

sintomáticas dunha rutura no 
seo de Alianza Popular, que 
realizaria no momento e na for- · 
ma oportuna para os seus inte
reses. 

Por máis que Barreiro Rivas 
afirme unha ·e outra vez a sua 
lealdade ao -partido; (mistura 
tamén con habilidade o anún
cio de poder _propiciar unha 
nova operación) fontes coñece
doras das intencións do políti
co de Forcarei afirman que non 
vai tardar moito tempo en rom., 
per <;> Grupo Popular, pondo 
como datas o .. mesmo mes de 
Febreiro. 

.Por outra parte o mesmo Ba
rreiro recoñece que houbo con
versas co Partido Nacionalista 
Galego, ainda que afirma que 
quedaron estancadas. Mentres 
tanto fontes do PNG negan cal
quer contacto ainda que tamén 
comenten que o problema non 
seria Barreiro, senón alguns 
que quer levar con el. D 

A.E . 

Senén Bernárdez pola sua 
banda tamén matizou que o 
entendimento de CG coa Xunta 
ten como fronteira máis segura 
a celebración das eleicións mu- · 
nicipais. 

Coalición Galega 
Acordaron tamén criar unha 

comisión de seguimento des
tes pontos, "como instrumento 
para a profundización da auto
riomia, o prestíxio das institu
cións, e o desenvolvimento 
económico e social do país". 

Omítese calquer 
referéncia á 
coordenación das 
deputacións. 
Neste acordo omítese calquer 

. referéncia ao tema da coorde
nación das deputacións, tema 
considerado imprescindíbel, 
tanto no ·apoio á investidura de_ 
Albor como presidente, como 

-posteriormente nas conversas 
sostidas entre CG e AP. 

Gareía Agudín, presidemte 
'~coaga" recoñece que esta au
séncia era "deliberada" dada a 
conflitividade do tema "para · 
non facer máis atrancos". Ao 
tempo reiteraba a bondade da 
iniciativa e expresaba a sua es
peranza de que CP aceitase a 
sua proposta. 

Todo isto cando unha serna-

fixa a · sua identidade 
Na última semana producí
ronse vários feitos significa
t.ivos que deixan vislumbrar 
con meridiana nitidez a ver
dadeira identidade de Coali-

. ción Galega. 
O pacto con AP, ambíguo, 

sen cqmpensacións políticas 
clara esquecendo . "délibera
damente" o princípio "sine 
qua non" - posto durante 
todo este ano: "o da coorde
nación das deputacións que 
moralizaria_ a vida política 
galega"; que represent~ba 
ademais o eixo de ataque 
contra os membros agrupa
dos agora no PNG (intento 

. de pactar co PSOE, perden
do a identidade) al.iña clara
mente a esta forza non só 
coa direitá, senón tamén ·a 
alonxa definitivamente do 

. nacionalismo ou mesma
mente do galeguismo. 

Os pactos co PDP para as 
municipais no concello de A 

, Coruña, asi como os case lo-

grados de Ourense, que pre
sáxian unha entente maior, 
parece decididamente aliñar 
·a Coalición Galega no sector 
democristiano. 

Por outra banda o anúncio 
de Pujol de que pésie ao fra
caso _da "Operación Rocke
ra" (tal como a define Carlos 
Mella) ian intentar "influir na 
política do estado", e as últi
mas conversas de CG cos 
políticos cataláns, parecen 
indicar que os camiños dos 
correlixionários de Franquei
·ra se dirix~n a outr~ entente 
con partidos for~neos, for
mando parte esta vez dunha 
operación na que entrarían 
os democristianos españois, 
cataláns de ' Pujol e partidos 
rexionalistas diversos. O seu 
carácter galego queda cada 
vez máis en entredito ao 
tempo que os ·seus móveis 
son tamén máis_ contraditó
rios. 

A.EYRE 

Co'nstituido o Partido dos Traballadores de Galicia 
·O Partido dos Traballadores de 
· Galicia-Unidade Comunista 
quedou constituído como tal o 
domingo 18, despois de cele

- brar o congreso _na -Casa da 
- Cultura do Concello de Fene. 

Ao acto de constitución asis
tiu Ignacio Marín, que presidiu 
o congreso~ disculpando a au
séncia de Santiago Carrillo, lí
der deste novo partido. 

Entre os 2QO delegados asis-

tentes, a sua maioria das zonas 
industrializadas da Galiza, e.le
xeron -aos 35 menibros do Co-

- mité Nacional, que será o enca
rregado de nomear ao Secretá
rio Xeral para Galiza, cargo 
que, con toda. seguridade, vai 
recair en Xúlio Pérez de la 
Fuente, Secretário Xeral xa en 
Un;dade Comunista e, anterior
mente, do PCG. 

No órgao de dirección gale
go deste partido figuran tamén 

militantes como Xosé Camese- . 
lle, Manuel Fariña -alcalde de 
Mugardos-, Ana Maria Friefra, 
Leonardo Dopico, Carlos Da
fonte, Tino García Solla, Rafael 
Pillado, Santos Tembrás e Vilas 
Nogueira, entre outros. 

. A con!?titución _deste partido 
xustificouse polo vacio pro.vo
cado pola crise comunista na 
España. D 

A.E. 
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Homenaxe en Viveiro ás vítimas do fascismo. Na 
liña que apontabamos no naso número anterior, en Viveiro cele
brouse un mitin coa intervención de F.L. Rodríguez Guerreiro, oon
cellal en Viveiro, Carlos Nuevo Cal, estudoso da história local e o 
diputado nacionalista Xosé M. Beiras. 

No acto fíxose fincapé na tese do necesário apoio popular á gue
rrilla popular para que chegara até case a década dos 60 en activo, 
e a necesidade de rematar coa mítica negativa da sumisión de Ga
liza ao fascismo. No acto estiveron persoas vencelladas, no 36, ao 
sindicalismo, á guerrilla e ao exército republicano. 

tribuna 

ANTE A ASAMBLEA 
NACIONAL DO BNG 

- CESAR CUNQUEIRO 

Os vindeiros 7 e 8 de Febreiro 
terá lugar na vila do Carballi
ño a segunda Asamblea Na
cional do Bloque Nacionalista 
Galego. Diante deste impor
tante acontecimento pohtico 
compre salientar o que o mes
mo, desde unha reflexión na
cionalista, pode e debe supor 
para o BNG e, en consecuén
cia, para a loita pola liberación 
nacional e social da Galiza. 

A consolidación desde a 
criación do Bloque no ano 
1982 do seu carácter de Frente 
patriótica e, coma tal frente, 
do pluralismo ideolóxico no 
seu seo, fixo que se puxese o 
acento na identificación fren
tista e plural e nas característi
cas asambleárias e que, en 
certo sentido, os problemas 
de organización e de estrutu
ración orgánica pasasen a se
gundo termo o que, sen dúbi
da, orixinou e orixina insufi
ciéncis no funciona mento do·· 
BNG e na eficácia para efepti
viza-lo traballo militante e eli
minar disonáncias nos níveis 
de dedicación á organización. 
En todo isto influiu o modelo 
teórico de frente como se as 
ideas de organización e estru
turación pertencesen ao ámbi
to do partido político. 

Polo contrário: A segunda 
Asamblea Nacional debe ser a 
ocasión dunha decidida éstru
turación orgánica da Frente, 
sen perda do seu carácter de 
tal e a todos os níveis, desde 
os grupos de base até o Con
sello Nacional, o que non su
pón declinación cara unha 
transformación da conforma-

. ción frentista. Precisamente o 
carácter de Frente do BNG co
rréspóndese coas esixéncias 
actuais das tarefas e loitas 
plantexadas que fan daqúel a 
canle idónea para recoller os 
partidos, colectivos, grupqs e 
persoas que se integran no 

nacionalismo popular e que 
defenden alternativas de so
beranía nacional. 

E é necesário engadir de 
contado que o éxito futuro do 
BNG non implica de negun 
xeito o esmorecimento ou a 
desaparición dos partidos ou 
colectivos que o constituén. O 
desexábel é o contrário. Exis
téncia de partidos, colectivos 
e forzas diversas no seo da 
Frente, unhas fortemente es
truturadas, outras cunha siste
matización menor pero que, 
en conxunto, orixinan pólos 
de elaboración teórica e moto
res de acción política eficaz a 
carón de posibilidades ex
traordinarias de flexibilización 
e adaptabilidade ás circuns
táncias concretas. E ese mes
mo pluralismo ideolóxico é 
garante tamén dos límites da 
discrepáncia política na Frente 
pois, sen perxuício da unani
midade sobre os princípios 
fundamentais, predetermina o 
seu carácter aberto que se i_n
tegra no interior de cada orga
nización sen pór en crise á 
Frente como ocurriria de ser 
levada ao seu ámbito a expre
sada integración ou formula
ción cerr_ada_ como se dun par
tido político se trata.se. 
_. Po1s ben, todo iso, Frente, 
pl'uralismo ideolóxico, carac
terísticas asambleárias non 
son incompatíbeis cunha or
ganización e estruturación do 
BNG que permita recoller a 
fervenza de discursos e ener
xias que xurden no mesmo e 
que através do funcionamento 
formalizado do sistema facilite 
e efectivice o traballo político. 

A segunda Asamblea Nacio
nal debe aportar unha decidi
da estruturación orgánica ao 
BNG_ Estruturación, certo, di
ferente á própria dun partido 
político, axeitada á configura
ción frentista daquel, máis 
pre-requisito da plena eficácia 
do labor da Frente en todos os 
e idos. • 

., 
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Os pasados 17 e 18 de 
Xaneiro o Partido 
Nacionalista Galego (PNG) 
celebrou o seu congreso 
constituinte en Compostela, 
baixo o lema de "-un 
nacionalismo vivo para 
unha, Galiza nova~'. 

O PNG, que nasceu· cun ele
vado número de militant~s es
cindidos de Coalición Galega, 
contará no seu principal órgao 
dirixente cos cinco deputados 
que pasaron ao Grupo Mixto 
do Parlamento co nome de
"Agrupación de Dpputados 

·Progresistas Galeguistas", 
quer dicer Pablo González Ma
riñas --eleito secretário xeral
Luis Cordeiro, Carlos Mella, 
Xosé Rodríguez Peña e António 
Olives, quen, con outros doce 
membros, compoñerán o Cq
mité Executivo do partido. 

O congreso aprobou por 
unanimidade as ponéncias de 
ideoloxia e estratéxia e por 
maioria de 120 votos· contra 15 
e 8 abstencións, a de estatutos, 
na que foron rexeitadas duas 
emendas. 

O PNG reune no seu seo ade
mais dunha gran proporción de 
ex-membros de CG, a novos 
componentes sen militáncia 
anterior. Entre os seus obxecti
vos, a respeito do modo de · 
funcionamento, está o de dis
tanciarse o máximo posíbel de 
CG. "Todo o que se poda pare
cer no PNG a modos de com
portamento de CG non é boa 
cousa'', segundo declaracións 
a A NOSA TERRA do seu depu
tado e membro do novo execu
tivo, Carlos Mella . 

Un dos obxectivos deste 
Congreso era o de deixar sen
tadas as bases ideolóxicas do 
novo partido. "Que quedase 
claro por unha banda que era 

Celebrou o seu Congreso Constituinte 
. . 

'O PNG.tratará de· que. os 
ideiais substituan .ao .caciquismo 

- INTE J;/{ 
··pl\Rl\00 Nl\ClONALISTA GALE<fi 
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un partido nacionalista, con to
das as consecuéncias, e por 
outra que ten un sistema de or
ganización interno que vai im
pedir que calquera poda mono
polizar en beneficio dun grupo 
a idea en xeral, tal como fixo 
CG". Neste sentido Mella insis-

tiu en que "había -grupos en CG 
que podian, enarbolando o ga
eguismo, facer cousas da máis 

pura escola caciquil". 
O PNG defínese _como un 

partido interclasista, progresis
ta e democrático, ademais de 
nacionalista. "Un partido na-

ci-onalista é unha cousa clara, 
indica Mella, é un partido que 
se-apoia nunha idea nacionalis
ta, que ten por referéncia un 
marco territorial nacional e 
que, naturalmente, a partir daí 
fará todo o necesário para o 
desenrolo desa nación". 

Nun congreso gue deixou moitas causas no ar 

O PSG-EG camiña -.cara 
, . 

A forza eleitoral dun PNG, 
desprovisto dos apoios caci
quis con que contaba CG, é ta
mén analisada por Mella: "Hai 
unha cousa que me chamou a 
atención nas duas últimas con
frontacións eleitorais. Penso 
que se vin malgastar e tirar car
tas foi nesas campañas. En 
cámbio .cando a idea ·era boa, 
cando .a idea prendeu, non fixe
ron falta cartos. En sítios onde 
non se fixo campaña sacáronse 
o dez por cent9 dos· votos e en 
cámbio despois da debacle ro
queira e da xogada de CG, ain
da non consumada cando fu
mos ás eleiciÓf!_S xerais, gas
tando trescentos e pico de mj
llóns de pesetas, non fixe_mos 
nada, de maneira que os cartos 
nas ·campañas . son relativa
mente importantes, pero se hai 
imaxinación e ganas de traba
llar non son nen moito menos 
insubstituíbeis'~-

0 qué preocupa ao PNG, se
gundo Mella,_ "é conseguir 
unha implantación séria nestes 
tres anos que quedan e que o 
aparello do partido respeite ás 
bases e as ideas que quedaron 
plasmadas neste congreso". 
De non ser asi "conseguiríasé 
unha estrutura eleitoral como 
era CG, pero non haberá parti-
do". · 

A respeito · da - implantación 
por zonas, en Pontevedra o 
PNG estaria "moi ben", en Co
ruña "non está mal", e .en Lugo 
e en Ourense "estamos a ver 
ainda e recollendo alguns da
dos, por exemplo de Ourense 
veu moita xente, o cál demos
tra algo, e de Lugo tamén". 

Fontes do PNG negaron, por 
outra parte, a existéncia de 
conversas co ex vicepresidente 
da Xunta, Xosé Luís Barreiro. > 

M.V. 

un 1 nacionalismo-renovador' e o neoinarxismo 
O Partido Socialista Galego-Esquerda Galega renúncia ao 
nacionalismo histórico asumido os princípios dun 
"nacionalismo renovador" que reduce o problema da 
nación ao da "construción nacional", segundo se aprobou 
nunha ponéncia presentada ao seu segundo congreso, 
titulada "Pala Democrácia Socialista e a Construción 
Nacional". Esta mesma ponéncia significa tamén un 
abandono dos princípios marxistas clásicos apontándose 
ao neomarxismo europeu en boga na década dos sesenta . 

O acordo de seguir afondando 
nos princípios ideolóxicos, ex-
presadc no 11 Congreso do PSG
EG, non significa que nos dias 24 
e 25 de Xaneiro de 1987 este par
tido non tomase un novo rumo, 
ou se se prefire millor, se impul
sase con máis forza cara unha 
nova dirección que significa o re-
xeitamento tanto do nacionalis-
mo como do marxismo clásicos. 

A ponéncia apresentada polo 
ideólogo do partido, Xan Facal, 
quen ao longo do debate citou a 
Marcuse e a Berlinger titulada 
"Pola Democrácia Socialista e a 
Construción Nacional", indica 
claramente que o PSG-EG cami
ña na dirección antes apontada, 
ainda que contén numerosas 
contradicións, fruto das emendas 
aprobadas apresentadas por ex 
membros do PSG, e do anúncio 
expreso do ponente da necesida
de de seguir co debate. 

Xan Facal afirmou, defendendo 
esta ponéncia, que dicer que 
"Galiza é unha nación e por eso 
ternos direito á autodetermina
ción é ilusório; · o único prático 
dunha nación é aquilo que as for
zas_ nacionalistas podamos cons-
truir. O problema nacional redú-
cese ao da construción nacio-
nal"; c·ontrapuña asi o 9ue o po-
nente calificaba como ' naciona-
lismo existencialista, organicis
ta" ao naci.onalismo do PSG-EG 
que calificaba como "substan
cial" ou "nacionalismo renova
dor". 

Foi aprobado tamén aqui un 
engadido apresentado por con-. . ,;-

UNHA NOVA ESQUERDA 
PARA UN VELLO PAIS 

1 1· C O N G R E S O 

PSG-E·G~ 
Santiago ae Compostela, 24 e 25 de Xaneiro de 1987 

gresistas de Ourense onde se 
afirma qu€ se renúncia ao nacio
nalismo histórico. 

Na corrente neomarxista 
A ponencia realizada por Xan Fa
cal, a máis polémica das presen
tadas, que ademais che9ou ao 
pleno sen case ser debatida nas 
comisións, nen anteriormente, 
respira no seu conxunto unha fi 
losofia neomarxista, na onda 
desta corrente europea dos anos 
sesenta. 

A ponéncia empezaba afirman
do que "a estratéxia 'de cámbio 
estrutural da Sociedade non 

·pode basearse só na clase operá
ria", ponto que foi retirado a ins
táncias de Camilo Nogu_eira "por 
ser demasiado forte empezar asi 
·a ponéncia ademais de quedar 
xa isto implíeito logo". 

'Asi, afirmase tamén en "Pola 
Democrácia Socialista e a Cons
trución Nacional", que "a base 
económica do socialismo debe 
ser de tipo misto con coexisten
cia dun area pública ou colectiva, 
outra de carácter cooperativo e 
outra de mercado privado" é que · 
"a ·conciéncia socialista das ·ma
sas nas sociedades capitalistas 
modernas só pode desenvolver
se a carón das institucións onde 
reside a lexitimidade política. 
Nengun cámbio -social profundo 
é posível sen alcanzar primeiro 
un amplo consenso sobre a lexi
timidade do mesmo". 

Nesta orde de causas foi incluí
da tamén unha proposta ,de mili
tantes de Ourerise onde se rexei
ta o socialismo sov~.ético. 

As contradicións da ponéncia 
débense a que foron aprbb~das 
emendas, como a presentada por 
Pontevedra que inclue o "exérci
cio do direito á autodetermina
ción nacional" cando se fala na 
ponéncia de que o éxito dun pro
xecto de construcción nacional 
·reside "nas forzas política::; e so
ciais próprias", ou ao engadido 

dun ponto (6 bis) no que 'se afir
ma que "reclamamos a nosa per
tenza á tradición . aberta do ma
rxismo como proxecto de eman
cipación dos traballadores e filo
so.tia da liberación, asi como to
das as· conceicións anteriores e 
posteriores que combaten pola 
ilegalidade e a ruptura de toda 
coerción económica, pplítica e 
cultural". 

Indefinición · 
no tema sindical· 
A liña sindical do PSG-EG non 
quedou claramente definida nes
te congreso, que acor:dou nunha 
r~soluciór:i "o apoi'o á CXTG", re
comendando a afiliación dos mi
litantes a esta central, por máis 
que "o estar neutras centrais non 
representa atranco para a mili-
táncia". . 

Tamén deberán estudar o refe
rente ao sindical.ismo agrário, 
que non se contempla nas po
néncias ainda que Eliseo Migué
lez fixera unha proposta de apoio 
ás CC.LL. que non chegou a ser 
votada por un dos múltiples fa-
1 los que tivo a mesa que presidia 
9 congreso, e que· se produciron 
en numerosas ocasións até · o 
ponto de estaren colapsadas as 
discusióhs várias veces ao longo 
dos dous dias que durou a xun
tanza. 

Unha proposta de apoio á nor
mativa oficial tampouco foi estu
dada acordando que se faria ta
mén un ha conferéncia "ad hoc". 

Non se elexeu 
secretário xeral 
A pretendida reºnovación de car
gos e de estruturas non foi tan 
grande como pretendian os diri
xentes do partido. Primeiramen
te .acordaron non elexer a un Se
cretário Xeral por non estar-éiin
da o partido preparado, por máis 
que, como apontou Vázquez 
Pozo "o que parece é que non 

hai ninguén preparado para asu
mir o cargo", pois do que parece 
adolecer este · partido é de ·per
soas que queiran dedicarse profi
sionalmete á política, até o ponto 
de que ao ser un partido onde 
son maioritários os militantes 
funcion~rios e de profisión libe
rais non encontran xente que 
qµeira ser funcionário do partido. 
Ainda asi, agora, o PSG-EG con
tará con outro liberado ademais 
de Carlos Vázquez. 

Camilo Nogueira foi eleito pre
sidente, novo cargo no partido 
(que só terá unha-función repre
sentativa), por 194 votos a favor 
6 en contra (entre os que se ato
pa o da sua dona) e 35 absten
cións, manténdose nos princi
pais postas as mesmas persoas 
da anterior dirección: Carlos Váz
quez, responsábel da área parla
mentária; Manuel Monge, orga
nización; Vázquez Pozo, Rela
cióhs políticas; Domingo Merino, 
municipal; Marijé Díaz, acción 
social; Manolo Barreiro, Secretá- , 
rio Xeral Técnico de Organiza
ción; Xan Facal, Secretário Xeral 
de Planificación e Pro'~ramas; 
Martínez Castro, Secretario Na
cional de Formación e Debate;. 
_Xan Traba, Secretário Xeral de 
Propaganda e lmaxe. O executi
vo integrarano tamén, os sete se
cretários políticos de. "consellos 
rexionais' . · · 

Camilo Nogueira presentou o 
informe, moi optimista, do Se
cretariado Nacional, onde se fa
cia unha referéncia, só-colateral, 
como en todo o. congreso, ao in
tento de fusión co PCG; pechan
do tamén o congreso despois de 
ter talado unha representánte do 
COSAL, .Manolo Dios (CXTG) 
Pere Mallot (Unitat Poble Valen
ciá) e Kepa Aules~ia, cun discurso 
tópico, pero moi aplaudidó, e an
tes de cantar o Hino Galego, con 
tres puños levantados, entre to
dos os congresistas. • 

A. EYRÉ 
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·_ TEMPO:-_DE AVANZAR 
A Audiéncia contra o 
catal~n -na Universidade 

JON IDIGORAS GERRIKABEJTIA 

Para s que non viven directa
mente a realidade cotián do 
que acontece en Euskalherria, 
o máis facil, . á hora de facer 
un ha valoración ·política do 
que está a pasar, é ·recorrir á 
adiviña de quen van · formar 
Goberno; cales son as condi
cións que poñen uns e outros 
·e custions dese· estilo. · . 

Asi, · todos os comentaristas 
políticos que se prédan_diso 
tan . q_uinielas por unha coali
ción PNV-PSOE, outros por un 
Goberno tripartito formado por . 
PSOE-EA-EE e outros fan cába
las e reviravoltas para explicar 
Gobernos capaces de qturar 
tempo abondo para que non se 
volten dar outras novas elei
cións ·antecipadas. 
· Mais· a situación política · na 
gue ~stam9~ a viveros bascos 
e mo1to ma1s compléxa e obe
dece a razóns moito máis pro
fuodas das que fan referéncia 
os políticos de aqui e da me
trópoli·ou os cronistas da corte 
a respeito dos seus vasalos. -

Calquera que desde tora de 
Euskadi esté seguindo, con in
terés e método analítico o 
acontecer político e a história 

-do Povo Basco, terá chegado á 
conclusión de . que aquí, en 
Euskadi, a contradición princi
pal estriba no erífrentamento 
do marco- nacional basco, as 
suas reivindicacións e aspira
cións históricas, co marco esta
tal e a política centralista que 
desde Madrid, de xeito conti
nuado e con diferentes tintes 
políticos se está a· aplicar cara 
Euskadi, negando o feito nacio-
nal basco. · · 

É desde aqui de onde hai 
que partir á hora de realizar as 
análises políticas. Deste xeito, 
e simplesmente analisando ós 

. resultados eleitorais do pasado 
30 de Novembro, co gallo das 
eleicións autonómicas anteci
padas, onde poder;nos consta
tar a suprernacia do voto na
cionalista e patriótiéo frente ao 
voto da direita española, a so~ 
cialdemocácia ou os seus bas
cos lacaios. -

Partindo desta realidade é 
desde onde Herri. Batasuna ten 
lanzado a sua proposta cara ún 
acordo histórico para · a recons
trnción nacional, dirixida . a· to
dos os partidos abeitzales e 
demócratas e moi especial
mente ao PNV e EA. 

Este aco-rdo contempla catro 
pontos que, de forma simples, 
concrétanse no recoñecimento 
do direito á autodeterminación 
do Povo Basco~ a unidade terri-

estado critico 

Jon ldig!lra_s 
. torial das catro rexións históri
cas de Euskadi' Sul, o autodo
tarnos de institucións nacio
nais que garantan e posibiliten 
o control, a eapacidade de pla·- -
nificación e o desenrolo da . 
nosa economia e, como ponto 
fundamental deste acordo, a 
negociación entre ETA e os po
deres do estado que _abra a·s ' 
portas para unha paz digna1 
baseada no respoeito e o reco
ñecimento dos direitos nacio
nais e sociais de Euskadi. 

A dicer -verdade, foi · desde 
Herri Batasüna desde onde se 
ten feito o verdadeiro esforzo 
para conseguir a verdadeira . 
gobernabílidade de Euskadi, 
cuniprindo as promesas feítas 
durante a campaña eleitoral, 
respostando aos intereseS:.-, 
ma1oritários do Povo Basco, 

- e.sixindo o cumprimento das 
promesas · eleitorais fe itas es
·pecialmente por PNV e -EA du
rante a campaña eleitoral e 
pondo as cousas no seu verda
dei ro lugar. 

_Pero o plegamento do PNV e 
EA aos dictados de Madrid e a 
sombra dos acordos con ban
cos, Goberno Central, -poderes 
fácticos e intereses políticos 
partidistas está campeando 
por Euskadi e ten estado pre-. 
sente nas conversas m·ant1das 
por Herri Batas.una con PNV e 
:-EA. Até o momento teñen 
dado os resultados agardados. 

O máis' importante, afina!, .. 
nó.n é o Goberno que salla. O 
importante é que ~s institu
cións bacongadas e navarras 
estans~ deteriorando cada dia 
máis, a sua inoperatividade 
para dar resposta ás necesida
des reais deste Povo é mani
festa, o seu papel exclusiva
mente descentralizador é evi
dente para . o conxunto do 
Povo, o gue non fai máis que 
dar a razon ás análises realiza
das desde Herri Batasuna des
de xa hai moitos anos sobre o 
proxecto estatutário e autonó
mico para Vascongadas e Na-
farroa . . · -
- Hoxe o conxunto do Movi
mento de Libe.ración Nacional 

T·rés fracasos 
XESÚS VEGA 

A leitura dos inevitábeis resumes 
cronolóxicos de fin de ano invi
taba a tirar a conclusión de que 

1986 tiña sido. o ano de grácia do feli
pismo gobernante. Despois do· refe
rendo da. OTAN e da maioría absoluta 

está máis forte que nunca. o . 
ano 1986 que ven de pasar e 
os acóntecimentos políticos 
.máis relevantes acaecidos de
mOstran que o Povo Basdao é 
un pavo ·vivo, dinámico, ·pro
gresista, patriota, claro, com
bativo e solidário. O referel'ldo 
OTAN, cun 65% de nons aplas
tantes e arroladores en Euska
di, o avance eleitoral. de Herri 
Batasuna · tanto nas eleicións 
lexislativas como autonómi
·cas, fixándose unha represen
tación eleitoral do 17%, as mo
bilizacións de masas de xeito 
continuado, especialmente a 
celebradón do Aberfi Eguha, a 
manifestaci.ón pala negocia
ción política de Outubro pasa
do e a marcha nacional á ca
dea de Herrera de la Mancha, 
refrexan a capacidade de resis
téncia e -iniciativa políticas .do 
Movimento de Liberación Na-
cional. -

Non obstante, o PSOE, coa . 
colaboración internacional da 
socialdemocrácia e amparados 
en rexímenes dereitistas e ba
naneiros, continua na sua cam
p~ña de tentar doblegar ao 
Povo Basca e· aos sectores 
máis conscentes e combativos 
deste1 como son os presos e 
refux1ados político~, empre
gando· para 1so a via do arre
pentimento, as explilsións, ex
tradicións, deportacións e en
tregas de refuxiados de mans 
da Policia francesa a mans da 

· Policía torturadora española, 
saltándose as máis elementais 
normas democráticas. 

Todas estas .medidas non 
van servir-para acalar as voces 
e o sentir dun Povo que coa 
sua mobiliza.ción, sensibiJidade 

. e firmeza está pondo en entre
dito a tan areada "democrácia" 
española. 

Agora é tempo de avantar e 
-traballar. Este ano 1987 será 
testigo de avances e logrcrs po
líticos importantes en e para 
Euskadi. Dentro de moi poucos 
di as Euskadi vaise mobilizar en 
solidaridade cos refuxiados 
políticos bascos, pouco des
pois conmemorará o cincuen
tenário do bombardeo de Ger
nika, case coincidente coa cele
bración do Aberri Eguna, todo 
iso en portas das próximas 
eleicións municipais. 

Novamente comprobarase a 
fortaleza política do Povo Bas
co e evidénciarán as torpezas 
de quen non queren recoñecer 
os direitos democráticos dos 
Povos e os traballadors. 
JON IDIGORAS .G..ERRIKABEITIA é di
putado e membro da Mesa Nacional 

de Herri Batasuna 

Ainda que desapercebido 
dos grandes meios de 
comunicación estatais, 
desenrolouse no Pa ís 
Valenciá unha dura loita 
polo direito ao uso do 
catalán; como reacción 
producida a parti r dunha 
senténcia da Audiéncia 
Territorial de Valéncia 
contra o uso do catalán na 
Universidade. 

"Non sabian os maxistrados da 
Audiéncia Territorial o grande 
servício que facian ao país coa 
sua histórica senténcia. Proba
belmente era preciso unha crua 
realidade dos feitos, para dar
nos ocasión a todos de respos
tar segundo a própria política. 
A crua rea l idade dos feitos é 
que aqur os tribunais poden 
aplicar a lei contra o idioma do 
próprio país", con estas pala
bras encabezaba ,unha tribuna 
no semanário valenciano " El 
Temps" Joan Francesc Mira, 
quen resumia asi a análise das 
mobilizacións que durante No
vembro e Decembro tiñan pos
to nas ruas dos Paisos Cata
láns, nomeadamente no País 
Valenciá, a milleiros de persoas 
que enfrentaban as decisións 
institucionais en matéria de po
lítica lingüística. 

O detonante foi a senténcia 
da Audiéncia de Valéncia san
cionando un recurso contra a 
aplicación det normalización 
lingüística na Universidade. Un 
ano antes a Generalitat valen
ciana, gobernada polo PSOE, 
recorrera os estatutos da Uni
versitat de Valencia, sen ter en 
conta unha "autonomia univer
sitária" que agora - publicada 
a senténcia- citan para non 

entrar na cuestión. O comuni
cado do Claustro da Universi
dade, dias antes da masiva mo
bilización en Valéncia - perto 
de 60.000 pe rsoas- era moi 
claro reivindicando " o di reito 
i r renunciábel de centos de mi
lleiros de valencianos, f ieis á 
sua cultura, a receber unha 
educación, en todos os n íveis, 
no seu próprio idiom a. Un di
reito - hai que dicelo- sist e
maticamente impedido du ra nte 
séculos, e que agora pódese e 
hase facer efectivo " . 

Mobilización masiva 
A campaña cívica en defensa 
do catalán percorreu o pa ís de 
Norte a Sul e nas próprias llles 
Balears. Como en anos nos que 
era comun a mobilización en 
defensa dos direitos nacionais, 
outravolta sairon á rua os cida 
dáns. Unha campa ña intensa, 
con enfrentamentos nalguns 
casos cos provocadores da ex
trema direita, con apoio de 
asociacións, colectivos cu ltu
rais, cantantes, agrupacións vi 
ciñais, partidos, sind icatos, es
tudantes, traballadores, ... unha 
mobilización que transcende o 
seu contido, segundo todos os 
analistas. O próprio Joan Fran
cesc Mira, que citabamos ao 
princípio, conclu ía o seu artigo 
" reunir cuarenta ou cincuenta 
mil persoas diante da Audién 
cia ... non é só un fenómeno 
"cultural". Hai que pensar por 
qué e como están reunidos e 
convocados. Porque houbo, 
certamente, unha resposta cívi
ca ... carregada de senso políti
co positivo : os patriotas, neste 
país, sono, e son moitos, e acu
den cando se lles sabe convo
car". O 

x.c. 

dos na empresa pública, xustamente 
. ali onde a xestión gubernamental fica 
máis nídia, con menos intermediários. 

proxecto de futuro". Tomando pé nes
te "síntoma" estudantil, Paramio con
fesaba unha preocupación máis xeral: 
"Existe un grave risco nesta dinámica: 
é o risco de que o voto polo PSOE se 
converta no voto polo mal menor, 
polo mao coñecido, nun contexto ca 
rente de alternativas. E o risco de que 
á lexitimidade eleitoral do governo so
cialista non corresponda unha tensión 
social, unha lexitimidade ideal e acti
va, cap·az de mobilizar á sociedade 
para os notábeis esforzos colecti-

·vos ... ". . 

.. conseguida .·en· Xuño, Felipe González 
quixo rematar 1986 con e.se e'stilo· que 
tanto gosta de praticar: un_ha aperta a 

- Fidel Castro a cámbio de Gutiérrez Me
noyo. Mediante este xesto, o dirixente 
do · PSOE desafiaba á esquerda social 
no seu ptóprio terreo. Despois·de doce . 
meses de exquisita_ subordinación a 
W~shington, González quería facer 
alardé da capacidade de manobra que 
l-le -proporciona a sua hexemonia elei
toral. 

ratividade da lei gubernamental sobréº aborto · e o mantimento dunha masi
va protesta dos estudantes de Ensino · 
Médio. Son tre.s casos que sinalan os 
límites reais da prepoténcia asumida 
por un partido cuxa principal dedica
ción é a de procurar unha eficácia fun
cional dos aparellos e institucións es
tatais. 

A do aborto é a história da mediocri
dade dun governo que quixo buscar 
un suposto ponto de equilíbrio e per
deu a iniciativa política grácias ao di
_namismo do movimento proabortista. 
A táctica gradualista que tencionaba 
conseguir o consenso dos sectores 
reaccionários non obtivo nengun re
sultado beneficioso para os seus auto
res. A estas alturas, o principal mérito 
do PSOE radica no feito .de ser o único 
partido que non se atreveu a promo
ver_ nengunha movilización a favor da 
sua lei. Trata:..se, sen dúbi.da, dunha 
curiosa paradoxa: a forza máis votada 
non é capaz de suscitar o apoio explí
cito, nesta · cuestión, dos sectores so
cia is que teoricamente representa. . 

Recentemente, un coñecido militan
te do PSOE, Ludolfo Paramio, comen
.taba as .mobilizacións estudantis con 
éstas reveladoras palabras: "Após dez 
anos de crise, os xóvenes non ven no 
goberno socialista unha mensaxe de 
futuro para eles, até o ponto de equi
parar a un conservador tíbio-como De- · 
vaquet cun socia-lista tan coerente 
como Maravall._Pode-se-lles acusar de 
falta de concién.cia histórica, de imadu
rez ou do que se queira, pero o feito 
está aí: un millón de xóvenes que non 
identifican no proxecto sociali~ta un . 

ó risco que Paramio tenciona ev~tar 
é xa unha realidade ben consolidada. 
Aos estudantes poden criticalos por 
esa suposta falla de "madurez e con
ciéncia histórica " pero, hoxe por hoxe, 
a "coeréncia" do PSOE consiste en 
dar-lle máis importancia á candidatura 
de Enrique Barón á presidéncia do Par
lamento europeu que á fonda crise so
cial que se expresa através da revolta 
estudantil. · 

- As primeiras semanas de 1987 non · 
párecen tr~er uns _ventos tan favorá- . 
beis ao partido do ~overno. O destino. 
deparou a coincidencia te'mporal de 
tr~s feítos moi significativos: a consta
tación do fracaso eleitoral da UGT nas 
grandes ~mpresas, a car~ncia de ope-

O governo xogou-forte coa UGT. Os 
4.000 millóns postos á disposición 
desa central deberían ter un rendimen
to -imediato: a consecución dunha he
xemonia sindical indiscutíbel que posi
bilitase a continuación da actual políti 
ca económica cos menores custes so
ciais posíbeis. Para constatar· o fracaso 
de tal pretensión abondá con lembrar 
que a UGT ten os seus piore~ resulta-

Ao felipismo non se lle pode pedir 
máis que a inegábel virtualidade elei
toral que posue. A tensión social que 
fai prowesar a história colectiva non 

· nascera a partir ·do aparello guberna
mental socialista. Polo .visto até o mo
mento,· non é moi atrevido afirmar que 
o felipismo é a enferm'i_dade senil da 
socialdemocracia .española da - última 
década. O 
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As reformas d·o 80 ·traen novas 
-cOntradicións--á China 

A China está a atravesar unha nova etapa no seu 
desenvolvimento. Desde a posta en marcha do programa 
de reformas en 1980, o goberno da República Popular 
encarou un enorme cúmulo de· problemas, 
notileadamente económicos, na sua tarefa de lógrar que 
a cuarta parte da povoación mundial teña un níyel de 
vida digno. Consecuentemente, as contradicións políticas 
emerxeron dunha ou outra forma. Os últimos cámbios 
na dirección chinesá son unha mostra- elocuente. 

Unha das máis importantes no- · 
vidades no panorama econó
mico chinés, no quinquénio pa
sado, foi a paulatina introdu
ción de mecanismos de merca
do e mesmo de empresas pri
vadas. Efectivamente, rogo da 
reforma levada a cabo r:io rural 
én 1979, o estado autorizou a 
constitución de pequenas ins
talacións industriais e de serví
cios de propriedade privada. 
Denominadas oficialmente "fa
milias especializadas", ainda 
que movéndose no case abso
luto vacio administrativo -
mesmo coa auséncia de lexis
lación ao respeito- este tipo 
de iniciativas constitúíronse 
nun orixinal meio de facer pe
netrar nas rexións rurais a eco
nomia moderna e un início de 
industrialización. 

A este tipo de moderniza
ción, foi unida a constitución 
das chamadas Zonas Económi
cas Especiais, no Sul do país, 
que se inscreben nunha com
plexa estratéxia que atinxe a 
todo a beiramar, onde a aber
tura ao capitalismo ocidental 
deberia servir de trampolin á 
industrialización da China. O 
problema das ZES foi que, a _ 
desemellanza dos exemplos de 
Taiwan e Hong-Kong, a abertu
ra deses portos francos e espá
cios económicos con lexisla
ción de excepción plantexou 
máis desequilibrios dos que 
pu.do correxir. E iso por razóns 
internas e por variábeis esóxe
nas. Por un lado, as ZES foron 
abertas para captar investi
mentos e tecnoloxias extran
xeiras e servir de palanca para 
fomentar ás exportación chine
sas. A realidade é que até ago
ra foron esencialmente porto 
de entrada para importación de 
bens de consumo, co conse
g uinte deterioro da indústria 
nacional. Unha delas, a de 
Xenzhen, á beira de Hong
Kong, suporta un déficit comer
cial considerábel. Moitas das 
empresas criadas, con partici
pación de capital americano ou 
de Taiwan, receben teconolo
xia rudimentária e dedícanse 

Deng-Xiao-Ping 

con preferéncia á sub-contrata
ción. Por outro lado, moitos in
vestimentos proveñen do mes
mo interior da República, ás 
veces de excedentes adminis
trativos dalguns ministérios ou 
províncias e, segundo denún
cias na prensa chinesa e fontes 
empresariais ocidentais, -de du
bidosa procedéncia. 

Os modelos de consumo 
Esa é unha das principais críti
cas que receben os "ventos de 
reforma" da parte dos oposito
res: a penetración na povoa
ción chinesa dos usos e costu 
mes do capitalism·o industriali
zado. Sen nengun tipo de pro
tección ideolóxica brixinal que 
non sexan as consignas, parte 
da xuventude urbanizada e 
mesmo estudantes universitá
rios, sucumben ante os cantos 
de serea do Taiwan way of life. 
A primeira manifestación estu
diantil, o 5 de Decembro en 
Xanghai, desenvolveuse ao 
tempo que un concerto dos 
Beach Boys. 

Como non hai que esquecer 
que 800 millóns de chineses vi
ven ainda no campo, e o go
berno non quer que se produza 
un éxodo masivo cara as vilas 
{para evitar a toda costa a re
producción dos. monstruosos 
arrabaldos nas megalópoles do 
t~rceiro mundo), non deixa de 
ser certo que quen disfrutan 

dos produtos de consumo de " 
importación conforman unha 
élite. O ·tjúe por outro lado de- · 
vén case inevitábel. · Un - dos 
maiores éxitos do socialismo 
chinés, un logro colosal se se 
analisa desde unh~ perspectiva 
histórica, é a autosuficiéncia 
alimentícia. Dar de comer e 
vestir a ·1.032 millóns de per
soas supón un dispositivo· de . 
planificación e un mecanismo 
de distribución que calquer ou
tro sistema social non seriá ca
paz de fabricar:, mesmo desde 
o ponto de vista - "mecánico", 
alén de consideracións de xus-

.. tícia ou oportunidade histórica. 
· Apesar diso, a inda viven por 
debaixo do umbral da pobreza 

· entre oitenta e cen millóns de 
persoas, a inda que "porcentual
mente representan menos que 
os 35 millóns de norteamerica
nos -na mesma situación. En 
1985, a renda média do campo
nés era na China de 397 iuans 
{134 no ano 78), e a dos habi
tantes das cidades de 752 {con- . 
tra 316 no 78). Traballando 
para un extranxeiro en Pequin 
poden gañarse 200 iuans por 
mes e, no outro extremo, en re
motas zonas do país onde ain
da existe economia sen mane~ 
tarizar, subsiden labregos con 
50 iuans por año. Comparados · 
con eles, certos "intermediá
rios", alguns empresários' pri
vados e "famílias especializa
das" rurais, poden acumular, 
legalmente; centenares e mi
lleiros de iuans ao mes. Natu
ralmente iso dá lugar a confli- · 
tos e contradicións, graves por 
veces. Chámaselle a iso a "en
fermidade dos ollos verme
llos". Contra esas contradi
cións dirixe o Estado as inten- · 
sas campañas de honestidade 
e denúncia de corrupción. 

O panorama é complexo, a 
necesidade de compaxinar a 
modernización do aparato pro
dutivo e de industrializar aquel 
imenso país, conseguir unha 
acumulación acelerad'a, as · ne
cesárias importaci'óns de tec
no)oxia e divisas, e manter a 
igualdade precisa que evite o 
salto atrás, xera confütos e ta
mén enfrentamentos: a loita de 
clases é unha realidade. En cal
quer caso non vexamos todo 
co·s olios do curioso ocidental, 
os "narices longos" da época 
dos bóxers tamizada por India
na Jones e as reclamacións de 
democrácia parlamentária. • 

FERNANDO CARBALLA 
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Diñeiro do 3°1 Mundo . . 

para sufragar os gastos 
·militares USA 
O endebedamento externo dos 
países .en desenrolo, qµe na se
gunda m.etade do 1986 alcan
zou o billón de dólares, consti:
tue un dos máis graves ·proble
mas nas relacións económicas 
internacionais. As débedas do 
Terceiro Mundo e o agrava
mento das suas dificultades 
·económiéas obedecen, en con
siderábel medida, ao vertixino 
so medre dos presupostos mili
tares dalgunhas poténci.as, en 
primeiro lugar dos Estados 
Unidos. 
. O incremento dos gastos mi
lita~es norteamericanos, que 
nos dez últimos anos sobrepa
sar:on o billón de dólares, ·re
quire a mobiliz~ción de recur
sos financeiros tanto dentro 
como fóra do país. · 

Para sufragar os programas 
militaristas do Pentágono, a 

··Administración de 'Washington 
utiliza numerosas fontes~ tanto 
os meio~ xerados polo recorte 
de programas sociais, como os 
procedentes da Europa Ocipen
tal e o Xs::ipón, cuxos banquei
ros vense atraídos polos altos 
tipos de interés vixentes nos 
EE.UU. Sen embargo é imposí
bel satisfacer as ambicións do 
complexo militar-industrial sen 
os recursos que se extraen dos 
paises eñ desenrolo . . Os máis 
de 200 mil millóns de dólares 
que cada ano se obteñen dos 
devan.ditos países gardan es
treita relación coa cantidade 
que anualmente se concede ao 
Pentágono. Daí que o militaris-. 
mo estexa intersa.do en manter 
e recrudecer a superexplota
ció,n neocolonialista, - porque 
sen ela resulta imposíbel -exe
cutar os plans expansionistas 
do complexo militar-industrial. 
Militarismo e neocolon~alismo 
son aliados na estratéxia impe
rialista, cL.ixo obxectivo é man
ter durante o maior tempo po
síbel a condición do Terceiro 
Mundo como irrwortante fon'te 
de recursos par!;:! o gran negó
cio militar. 

Na octava Conferéncia Cú
mio dos Países non Alineados, 
celebrada recentemente en Ha
rare, capital de Zimbabwe, fa
louse do enorme dano que o 
militarismo supón para o de
senvolvimento económico. En 
particular sinaloüse: o grave 
non é só que a carreira arma
mentista gaste inxentes recur-

sos tan necesários para o de
senrolo pacífico, moito máis 
tráxico é que boa. parte dos 
meios que o -imperialismo in
viste nesa ·carreira se· tire dos 
países en vias de desenrolo. 

As nacións non alineadas 
non queren conformarse con 
tal situación por iso, como es
crebe o d[ário "ihe Washing-

. ton Post", en Harare "as insis
tentes·críticas -aos Estados ·Uni:
dos redundaron nunha forte 
condena que reflexa un 'dete
rioro do prestíxio dos· EEUU 
aos ollas do Terceiro Mundo, 
provocado pola política da Ad
ministración Reagan". 

Ao analisar as res·olucións 
das conferéncias·, o xornal fai 
unha . singular estadística: se 
nos documentos da Cumbre de 
la Habana houbo 14 "ataqües 
directos contra os EEUU", nos 
de Nova Delhi istos · sumaron 

. 30 e en Harare 54. 
Esas críticas obedecen ao 

empioramento da situación 
económica do Terceiro Mundo, 
a crecente diferéncia de nível e 
calidade ·de vida entre os de
vanpifos países e as potencias 
imperialistas, á redución do 
PNB per cápita nos paises máis 
atrasados e o aumento da po
breza e o desemprego. 

Os países do Terceiro Mundo 
comprenden que mentres con
tinue a carreira armamentista 
será imposíbel superar o atra
so, que o militarismo frea o seu 
desenrolo económico, prívalles 
de recursos materiais e finan
cieiros. 
. Importante contribución ao 
desarme seria o cese global -
das.probas nucleares. Pala sua 
parte, a URSS mantén su.spen
dias desde hai máis ·dun ano 
tales probas. Se as demais po
téncias nucleares, en primeiro · 
lugar os EEUU fixesen o mes
mo, aforraríanse importantes 
recursos financeiros {unha ex
plosión costa entre 10 e 30 mi-
llóns de doláres) e 'poríase . 
unha sólida barreira ao aperfei- ., 
zoamento dos arsenais nuclea-
res e á criacion de novos tipos 
de armamento, o cal, á sua. vez, 
posibilitará aforrar recursos a 
escala moito maior, dedican·do 
boa parte dos mesmos ás ne
cesidades do Terceiro Mundo. 

. -·: 

... ·· 

ALEXANDRE POKROVSKI 
JEconomista, APN) 
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"Agora guixera ficar .Qero xa non é QOSíbel. .. hai gue seguir 'marchando" 

Arturo Cuadrado vive desde 
hai 50 anos na Arxentina. Alá 
tivo que marchar cando a gue
rra española tocou fin. A de
rrota militar non pudo co 9r-

. gullo político e humano ·dos 
exiliados. Detrás de Arturo 
Cuadrado, e sobre todo diante 
das suas mans e os seus ollos, 
estendiase un .imenso traballo 
"coa nosa marcha polos Piri 
néus nasce a España peregri
na. Pasamos as montañas es
pidos, cheos de· trio. Eu ia con 
Ramón Cabanillas -tillo do 
grande poeta- e el levaba 
algo que podia parecer i.nútil e 
inservíbel :, en vez de pan ·1eva 
'a bandeira de Galiza e plan
touna nos Pirenéus. Dias· máis 
tarde esa bandeira depositába:. 
se na tumba de António Ma
chado en Colliure. Non está 
claro cando entra de ésguello 
a imaxinación, fervenza de 
Cuadrado, pero latexa a verda
de "estou en Saint Ciprien sur 
Mer. Saio do campo porque 
me veñen buscar os tres . Pa
blos: San Pablo Ne.ruda, San 
Pablo Picasso e San Pau Ca
sals. Irnos a Tolouse. Fuximos 
cara París. , Estala a 11 Guerra 
Mundial e· estamos en Paris. 
Loitar?· Hai que peregrinar e 
saímos todos os- intelectuais: 
Moscu, · Polonia, Suécia, Lon
dres, EEUU ... e América, aon
de vai o grande continxente. 
Ese foi o "segundo descobri
mento". Un, desco-brimento no 
que non fumos matar índios, 
senón a fundar xorhais, edito
riais, emisoras; unha embaixa
da ética de moral". 

.
110 home é de ·o.nde 
vive'' 
Arturo Cuadrado non nasceu 
físicamente na Galiza, "nascin 
no Mediterráneo azul e ali está 
o meu horizonte, ese é-o meu 
mistério e a r:niña paixón. A fa
milia da miña nai é de Bergan
tiños para onde veño moi 
novo á morte do meu pai .. O 
meu primeiro contacto é con 
Pondal, ao escoitar a·s· campás 
de Anllóns . . Bergantiños é 
unha ·zona revolucionária na 
história da Galiia, están ali os 
celtas, Breogán ... e início ali o 
meu camiño a Finisterre. Sigo 
a rota dos romanos, que se 
asustaban do sol por que para 
min é o mencer da Galiza, ou 
sexa a independéncia da Gali
za, a liberdade de marchar" .. 

· Recria o mundo da sua in
fáncia e adolescéncia, a sua 
marcha a . Santiago -- nunha . 
mera que se esvai, entre_ o 
mistério e a ·verosimilitude. 
Marcha da casa moi novo se
guindo un imperativo de. "es
capar da familia. Ese é o deber 
do home, deixar a casa, a fa
·mília, todo. Cando un volta_ 

. ' 

Arturo · Cuadrado 
ergueito Como un xunco,' mistura de 

-E. un home doutra época. Cun ·porte 
el.egant~, distinguido ,dos demais por 

. un na ·r:noda que non e de ag-ora e por 
un estilo humano forxado n-o período 
republicano español, Arturo Cuadra:.. 
do asombra de · plenitud ·vitaJ. Alto e 

_poeta, .militante da ·vida e fantasioso 
o~a9or, res~lta difícil ªP.reixalo nun 
cod190 estrito de entrevista. Escápa
se case como unha travesura, ape
nas deixando ver as importantes pe
~adas dun espectacular ciclo vital de 

todo mudou: a_família desapa
receu, o feudalismo desapare
ceu, o dimito de pernada desa-

. pareceu e fico en libertade". 
Ainda volta máis adiante ao 
tema do destino do home ·e o 
regreso, agora dün exílio que 
se prolongou cuarenta anos. 
"Voltar? Non é. facil. N~n, por 

home que elixe o seu camiño na 
vida". 

paixón. Ven o 76, cando morre 
o ditador, e eu que estaba con
denado a marte véxon:ie indul
tado. Podia ficar-en Composte
la e non tiven valor, funlle de
seleal. Volto no 80, quizá para 
xa ficar, pero non. O meu des
tino . é sofrer. Agora quereria 
quedarme pero xa non é posí-

bel ... · hai que seguir marchan-
d " o. 

Cóntanos como se namora 
de Compostela, a sua primeira 
chegada, o seu eterno tema 
"xa nunca deixo Santiago, a 
cidade máis fermosa· do mun
do. 'A miña amante. En todas 

· as miñas conferéncias e escri
tos falo da que eu chamo a 
miña "rosa mística de pedra", 
como a batizou Valle-lnclán". 
Cuadrado coñeceu a Valle ln
clán e a Castelao, paralela
mente na tertúlia do Café Es
pañol, "onde nos reuníamos, 
discutíamos, criábamos. Ali re
dactouse parte do Estatuto de 
Galiza. Asiste Castelao, pero 
non é home de tertúlia polémi
ca de café. El está, escoita, 
aprende. Entra na tertúlia Ra
món Mª del Valle lnclán, home 
de café e de tertúlia, pero ao 
dia seguinte dime que non 
quer voltar por ali. Dígolle que 
como, se ali está o seu espírito 
revolucionário; contéstame "é 
que falan demasiado e eu que
ra falar só". Fermosa lección 
de Don Ramón. El obriga a 
criar a tertúlia do Derby, onde 
tíñamos que escoitalo sen po
per falar ... e era unha festa es
coitalo falar, do divino e hu
mano. Castelao fai o mesmo e 
traslada a tertúlia galeguista 
ao Derby. · Eran moi amigos, 
pero sentábanse separados e 
saudábanse de lonxe." 

Un republicano de cerne 
Coñecer a este home é debu
xar na mente aquel espírito 
borbullante dos anos da Repú
blica. Cuadrado dinqs que esti
vo na cadea con Alvaro das 
Casas e Suárez Picallo -de
nantes da República- e sai un 
12 de Abril do 1931. "Estamos 

·en Santiago, non sei quen pon 
nas miñas mans duas bandei
ras, galega e republicana, e lé
voas até a Torre de Homena
xe. Ali colocáronse xuntas". 
Cando remata a · entrevista 
Cuadrado confíanos unha re
producción dun debuxo de 
Castelao cuxo orixinal a cor 
está en Bos Aires, "pertence 
ao álbumes de guerra e está 
moi pouco difundido. Leva o 

EDUARDO PONDAL. 
HOME . LIBRE, 
LIBRE TERRA 
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símbolo das Milicias Gallegas, 
que loitaron contra o fascismo 
na frente bélica do 36'. nun re
canto están as bandeiras gale
ga e republicana, tal como ian 
unidas rios uniformes 'desa di:
visión do exército legal". 

Que · valores encarnaba 
aquela República, pergunta
mos. "Todos. Tantos que tivo 
que unirse o mundo inteiro 
para derrotala. ltália e Alema
ña especialmente. Nós tíña
mos que loitar contra elemen
tos mundiais; non tíñamos ar
mas, tíñamos coraxe. Por iso 
conto a anédota de Machado 
cando lle di a Lister "cambia
ría a miña pluma de poeta 
pola tua pistola de Capitán". 
Nós tíñamos que deixar as no
sas armas da intelixéncia e o 
corazón para empuñar os fu
sis". 

A guerra. Tallada profunda 
na sensibilidade. "Na guerra 
mataron á miña filia. Morre 
inxustamente ... non teñen por 
que matar aos nosos fillos. Es
cribin un dos meus mellores li 
bros dedicado a ela". Na Ar
xentina Cuadrado faise editor. 
Forma un triunvirato con Lo
renzo Varela e Luís Seoane, 
"xuntos éramos invencíbeis. 
Exemplo ante a história: tres 
combatentes pala liberdade da 
Galiza e nengun nacido nela, 
Seoane na Arxentina, Varela 
en Cuba e eu en Valéncia. Por 
iso nascer é unha circunstán
cia, hai que escoller e para sa
ber facelo hai que viver e ter 
paixón polos principios da li
berdade". 

O curriculum de Arturo Cua
drado é enorme. Desfarrapa
damente: fundador da ORGA. 
Secretário de Casares Ouiro
ga. Delegado do Comité Cen
tral da Autonomía. Comisário 
do Exército Republicano. Fun
dador das editoras MC, Albo
rada, Nova, Botella al Mar, 
Hombre al Agua. Revista Gali
cia Emigrante. Radio Mundo. 
Unha importante obra poética 
recollida por Seoane en "Notí
cias para unha notícia". lnu
merábeis conferéncias sobre 
"literatura, política e amor", 
como el nos resumiu nunha 
das breves notas biográficas. 
No 1985 é nomeado por una
nimidade do Congreso e o Se
nado arxentinos filio predilec
to da República Arxentina. 

Cita ao seus compañeiros de 
xeración con paíxón: Guillén, 
Neruda, Huidobro, Vallejo, 
González Tuñón ... e resúmese 
na frase de Machado: "no 
mundo lograrase a paz cando 
se unan os mares". 

Arturo Cuadrado dá coa sua 
vida e os seus 82 anos unha 
constante lección de amor. • 

XAN CARBALLA 
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Mitoloxias do 'español m 
Existe realmente o español médio? Esa persoa que 
xa ten vídeo e que espera mercar moi pronto o 
ordenado.r P.ersqnal, que calma 9 apetito dos seus 
amigos d1stmgu1dos con · latas etiquetadas no . 

· Mercado Comun, que cada vez lle dá. mái~ · 
importáncia ao sentirse gU'aQo e por is.o viste 
"moda de España", que de Euskadi s.ó entende a 
Bandrés, que despois de ler o artigo de fondo de El 
País sintese unha persoa informada e que nas 
reunións de amigos tararaea entusiasmado: 
"Miralá, miralá, ía Puerta de Alcalá". 

O certo é que do mesmo 
modo que os encarregados 
de programar as masivas sé
ries de televisión soñan co es
pectador médio, o poder ne
cesita dese cidadán médio . 
Non estamos ante a realiza
ción da " utopía igualitária", 
po is non se t ratou de igualar 
por abaixo, senón por arriba: 
na ideoloxia. Unha ideoloxia 
amparada nos mitos. Cada 
época ten os seus, son os que 
indican por onde hai que ir, 
serven de referéncia, de ali 
mento espiritual e de vínculo 
integrador, son os fios invisí
beis do gu iñol. 

Con frecuéncia ese afán 
unívoco e integrador, difundi 
do at ravés duns meios de co
municación masivos e mono
formes, impede a existéncia 
das matizacións que requiren 
públicos distintos (quizá por 
iso o discurso típico que rece
be o español médio choca 
frontalmente cando se trasla
da ao País Basco ou encontra 
certa pasividade na Galiza). 

Pero cales son en 
concreto eses mitos de 
hoxe? 

-O español médio vive eti 
liberdade, ainda qüe carece 
de poder, porque este delé
gao através do voto. (Como . 
diría Xirinacs «hai tempo que 
o povo perdeu a soberanía. 
Foille arrebatada cos procedi
mentos máis "ortodoxos"»). 

-O gobemo pode ser criti
cábel, pero é porque en reali
dade conseguiu todo: os so
cialistas son os únicos capa
ces de contar ao mesmo tem
po co apoio da gran banca e 
dun dos sindicatos de traba
lladore~ máis fortes. Se Felipe 
González é mao é porque é un 
supef-home. 

-Delegar o poder é bon, é 
"o que debe ser" nunha de
mocrácia. Ademais debemos 
renunciar . a que o lexislativo 
controle ao executivo (segun
do unha información recente, 
o índice médio de auséncias 
de membros do goberno nas 
sesións plenárias do Congre-

so dos Deputados sitúase en 
torno aos 14 dun total de 15). 
O goberno ten tarefas máis 
elevadas que non poden estar 
suxeitas ás veJeidades do 
voto. Por se fose pouco, o
noso destino xa non o elabo
ramos nen o controlamos 
nós : estamos integrados en 
organismos económicos iri
ternacionais, formamos parte 
de Ocidente. Cun certo cinis
mo hai que dicer que ocupa- , 
mos o lugar que outros teñen 
xa preparado para n<?s. 

-Non ten sentido que a es
querda critique ao imperialis
mo, porque este é todopode
roso, nen ao sistema porque 
este é capaz de reproducirse 
fatal e automaticamente atra
vés de todos os procesos so
ciais. O de hoxe é unha espé
cie de funcionalismo de es
querda que certamente fai 
inevitábel o pesimismo, o es
cepticismo, a impoténcia e 
unha certa nostálxia á manei
ra de Aute. 

(0 mito esquece por supos
to que poda existir tamén 
unha pluralización das contra
dicións do poder ou que 
como ten sinalado ·Eco, exis
tan pequenos feitos que mo
difica.n aspectos do conxunto 
e que ainda que aparente
mente perdan relevo pola ca
pacidade do sistema para 
asumilos, en realidade reper
cuten en todo o conxunto. Ao , 
cabo a revolución non é máis 
que a suma de pequenos fei
tos nun momento concreto). 

-O transnacional non está 
reñido co individual.- A dele
gación . de poder~s tamén se 
dá en favor do privado. Culto 
ao individuo, "masculino sin
gular", cultivo do corpo, o pe
queno é ferrnoso, preocupé
monos· de nós mesmos. Re
nasce a família, o traballo na 
casa, a competéncia, a emula
ción, revalorización da "inicia
tiva", a "autoxestión" contra 
toda rede de solidariedade, a 
sciciedade · atomizada (presa 
indefensa da gra11des corpo
racións), o asalto á función 
pública, contra a seguridad~ 
social. Adeus ao estado_-prov1-

meio. Non hai contidos pero 
hai acontecimentos. Para 

déncia, viva a democrácia res- asistir a un Congreso lnterna-
trinxida. cional non son precis.os bons . 

-A acción non necesita da artistas -que por outra parte 
razón para xustificarse. "Os tampouco ternos-, abonda 
feitos son a mensaxe" como con _ varios funcionários pers-
dicia Luca de Tena neste mes- picaces e unha boa campaña 
mo periódico. Xa non hai de publicidade. Se a cultura é 
máis ética que a da supera- mediocre, ternos movida e se 
ción. Xan non hai clasesJ polo con is6 non chega resucita-
menos da mesma r:naneira -mos a Los Bravos e dicímoslle 
que antes, agorp existe un a Camilo José Cela que escri-
maior dinamismo social. O ba a segunda parte de "Viaje 
que sexa capaz de -superarse a la Alcarria". Se ·0 noso cine 
encontrará o seu lugar. (Non é pésimo podemos dicer que 
se ~xplica por que se hai tan- é máxico. Non é que estexa-
tos camiñ-os teñen tanta im- mos vacios, é que somos feli-
portáncia os xogos de azar). ces. Fernando Savater escre-
Por outra parte, o paro é ine- be un Jibro sobre a felicidade, 
vitábel, ternos que acostu- encarregaríamosllo a Ortega 
marnos a vive-r con el. En cer- pero ao parecer está . morto. 
tos momentos é de mal gosto Para lucir mundialmente · ta-
sacalo a relucir. - mos ademas o Gerriika, polo 

-Pertenecemos á socieda- que pagamos unha millonada 
de posindustrial, e o que non e demos inclu. so a cámbio vá-
entenda isto é un terceiro- rios cadros magníficos, pero 
mundista. O terceiro mun.do é era un símbolo. (Por certo que 
algo atrasado -en Portugal na placa comemorativa exis-
por exemplo non é difícil ver tente na sá onde_ está ·exposto 
imaxes comparábeis á Espa- o -cadro aparece a un tamaño 
ña dos anos 50. Incluso pode- ·moito maior 0 nome do Juan 
mos rimos deles (chistes de Carlos 1 que ó do próprio Pi-
negros). Nós debemos fixar- casso). . 
nos nos que están máis -Falando do rei, vela·¡ ou-
adiante -Garci quer facer tro mito. 
unha película nos Estados -A influéncia dos poderes 
Unidos e Julio Iglesias cantar fáticos pertence ao pasado, 
en inglés. . grácias ao pragmatismo e ao 

· (O terceiro mundo subven- "savoir faire" do goberno. 
ciona .a Ocidente através da (Ou sexa que 0 poder e o 
explotación dos seus recursos cámbio na sociedade non de-
e da débeda externa, dicia Le pende de factores. obxectivos, 
Monde Diplomatique, pero senón de cuestións de trato e 
iso non fai falta comentalo, de estilo). 
adema is o terceiro mundo se- · :.__Q mito negativo_ de todo _ 
ria incapaz de explotar por si isto é 0 terrorismo. E preciso. 
mesmo as suas riquezas. Xa convencerse 'de que todos es-
se sabe que son vagos e de- tamos ameazados. ET A non 
sorganizados, ·adema is de ex- só asasina e.secuestra a Guar-
tremistas, nun senso ou nou- d·as Civis ou banqueiros, se-
tr~'. o ·que ven ser un síntoma nón que calquer cidadán 
ma1s do s~u atraso. pode .ser 0 seu obxectivo, in-

-Os f~rtos son a mensa- cluídos os nenos. Non-existen 
xe: .. , tame~ no mun~o da cul- - · razóns políticas (Ainda que 
~ura e dos,mtelectu~1s .. Se non Fel_ipe González acabe de di-
e: comenta~el a calidad.e dun cer que están · "nunha posi-
llbro, coment~;;e o fe1to ~a ción de cegueira que non ven 
su~ presentacron, os_ canapes que 0 terrorismo é a resposta 
e º· n~vo a~ompanante de aos problemas políticos de 
fulanita ; ao fin e ao ~abo por fondo dun povo"; pero refe-
ql}e ~en que avergonarn<?s. a ríase aos problemas dos pa-
fr~vo!1dade? l_so son remir:11 s- lestinos). A bondade do noso 
cenc1é!s marxistas. Se <?artigo modelo só pode ser po~ta en 
non d1 nada novo ou simples- cuestión por alguén intrinsi-
m~nte:, como <?corre con fre- c·amente mao. (A tortura ou o 
cuenc1a, non d~ nada, s~mpre voto HB non son mitos, son 
pode: fal.~r un do deseno, ~a tabues). • 
publ1cac1on ou do prest1x10 
que &upón escreber nese M.V. 
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crónicas de salón 

Un ha 
palabra 
vale máis 
.que ·mil 
i-maxes 
MANUEL FERNANDEZ BLANCO 

U nha opinión xerali
zada, ao sair do cine 
onde botan unha, 

pode que moi boa, adapta
ción cinematográfica dun
ha obra literária, soe ser: 
"Si, esta ben, pero o libro 
esta mellor". Con iso, moi
tas veces, pretendemos dar 
testemu_ña clara de que 
somo moi lidos, pero, nar
cisismo aparte, hai máis. 
Saimos frustrados porque 
a palabra nos transporta e · 
a imaxe· nos detén, fíxanos 
a algo que, por outra parte, 
nunca poderemos alcanzar, 
nunca é igual. 

Estamos na época da 
imaxe, da estética, do de
seño, -dos grandes meios 
audiovisiuai, dos "video-

, clips". O cam_po da pala
bra, -parece ac'osado e acu
sado: "cala e bailá"-. 
. Aquí lembro o que Lacan 
nos conta da cotorra ·que 
estaba namorada de Picas
so. Notábase na maneira 
en que lle mordiscaba o 
pescozo da camisa e as so
lapas da chaqueta. A coto
rra estaba namorada do 

- atavio. As veces somos 
igoal de animais que a co
torra. 

É -tal o medo que nos 
provoca a palabra que nos 
refuxiamos ·na aversión a 
ela, na imaxe, en canto po
demos. Porque toda pala
bra pede resposta e tena, 
ainda que sexa o siléncio: 
momento no cal a palabra 
nos interroga con maior vi
ruléncia. Que nos den a ra
zón como resposta- tam
pouco nos axuda nada. A 
palabra vacía pode apaci
guarnos menos que o si
léncio, porque afinal, nos, 
estábamos tratando doutro 
asunto: talamos sen saber 
o que dicimos. 

O regreso á palabra pro
duce un efeito de libera
ción, de sentido. Unha pa
labra vale máis que mil 

._imaxes. • 

somos coñecidos 
n~ Galiza inteira, 
pala nasa 
especialización 
en libros 
galegas 
e portugueses 

Repúblic~ 
de El Salvador, 9 

Tel. 56 58 12 
SANTIAGO 

Praza do _Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 
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PROTAGONISTA:· O SINDICALISMO ~ACIONALISTA 
MANOEL MERA 

Todos vencedores. 
Esta é a conclusión á que 

chega un lago de escoitar o ba
lanzo que das Eleicións Sindi
cais fan os distintos sindicatos 
(dicíame un amigo). · 
- A Elei"Cións Sindicais non 
trouxeron en si mesmas gran
des ·cámbios cualitativos ou 
cuantitativos no- senso de que 
unha forza sindical desapare
cese ou pasase a domear total
mente · o panorama laborar!. 
Non. ·1sto non é o que ternos 
que buscar ao analisar un pro
ceso: ver as tendéncias é me
dir as consecuéncias dos au
mentos e . disminucións, tanto 

. relativos como absolutos, de 
delegados e sectores. Claro, se 
poi a contra facemos -unha aná- -
lise superficial .chapuceira 
pode dar a impresión de que 
todo segue igual, fora de "pe
qüenos cámbios"; dali a idea 
que sacou o meu amigo de, to
dos vencedores. En fin ... 

Pero, indo ao grao. 

UNHAS ELEICIONS 
A MEDIDA-O DA UGT -

A UGT partiu desde o primeiro 
momento como gañadora. 
Esta Central contaba cun exac
to coñecemento da nova-"Nor
mativa Eleitoral", con amplos 
meios financieiros (os máis de 
4.000 millóns dados· no último 
momento polo governo como 
indenitacion a conta do patri
mónio histórico, foi a piriga 
que desbordou o vaso) que fle 

· permitiron contratar 550 
"axentes eleitorais", unha le
xislación favorábel (que prima . 
ás pequenas empresas en ·ma- . 
téria de representatividade, 
sendo adema is estas as que te
ñen menos dinámi'ca sindical e 
están máis mediatizadas pola 
patronal), o apoio da adminis
tración central e en boa medi
da· a confianza ou bel1xéráncia, 
cando non o apoio,. de gran 
parte da patronal (consecuén
cias, ou co-mo pago, dos p~c
tos sociais). Estas non foron 
pois unhas Eleicións Sindicais 
1mparciais, e por tanto demo
craticas, no senso concreto 
que se lle debe dar a esta pala
bra. 

O sindicalismo nacionalista 
. tivo que remar pola sua parte 
contra todas as dificultades 
que trai consigo opoñerse aos 
plans que o governo español e 
a patronal pretenden impor na 
Galiza (desertización industrial, 
flexibilización de xornada e 
contratación, abaratam~nto 
dos despidos, etc.), ao que hai 
que er:igadirlle ~ a precanedade 
de me1os econom1cos. 

Mais todo isto non é novo, e 
foi algo co que tivemos que 
contar en anteriOres procesos 
eleitorais e, sen dúbida, tere-

- mos que contar no futuro. Ain-
. da, iso si, através da presión 

das forzas sociais podemos, e 
debemos por tal facelo, conse
guir a aplicación de ·critérios 

DSé lcds 

máis .imparciais e democráti
cos._, 

Non houbo un fraude eleito
ral, no senso que pretende o -
sector máis retrógrado da pa
tronal, de falsificación masiva 
de actas. O obxectivo da patro
nal con esta campaña non é 
desprestixiar a un sindicato 
concreto, senón desacreditar 
aos sindicatos como ferramen
ta válida dos traballadores. 

Esta campaña sempre afectaría 
máis aos sindicatos compro.,_ 
metidos, xa que os trabatiado
res con menos formación ter
m·inarian pensando: "se son 
todos maos, é mellor . ir aos 
máis fortes e con máis presta
cións": Non hai dúbida; houbo 
actas falsificadas, ainda que 

CAORO 1 

menos que en anos anteriores, 
e foron feítas fundamental
mente por aqueles sindicatos 
que tiñan apo10 da patronal, xa 
que, como falsificar _un acta se 
non se conta co apo10 ou a co
laboración de empresário? As 
actas falsificadas non supera
ron, como máximo, o 5 ou 
10% dos delegados na Gal iza. 
O fraude eleitoral, como anali-

CADRO 2 

1980 1982 1986 
UGT· 2.123 2.890 4.000 
ccoo 2.330 2.594 3.150 

. INTG 1.100 
1.605 1.654 

1.100 CXTG 
uso 613 260 400 

1980 1982 % 82/80 1986 % 86/82 % 86/80 

Delegados 8.659 8.791 101 11.211 127 129 
Traball. ·110.664 166.876 97 199.079 119 117 
afectados 
Trabal!. 136.228 132'.066 97 159.680 121 117 
votaron 
% Traball. 79,8 79,1 80,2 
votantes 
Centros de 3.705 4.234 114 5.951 140 161 . 
traballo 

~· 

samas no primeiro parrafo 
deste apartado, está no marco, 
na falta de imparcialidade do 
sistema e. das forzas alleas aos 
traballadores. 

UNHAMAIOR 
IMPLANTACION DO 
MODELO BURGU~S 

Se tacemos unha leitura dos 
dados do cadro 1, podemos 
constatar vários feitos que te
ñen importáncia: 

A-. Aumentou o número de 
traballadores que participou 
no proceso eleitoral apesar da 
perda do 15% no número de 
traballadores asalariados du
rante os últimos 5 anos, do au
mentos dos eventuais, e de 
que nestas eleicións non parti
ciparon os funcionários. 

8-. A participación nas vo
tacións dos traballadores afec
tados nas eleicións é altísima. 

lsto demostra: 
1.- Que en moitos peque

nos centro os traballadores 
perderon o medo a sindicarse, 
e que os sindicatos (fóra da vo
laración política que fagamos 
de cada un deles) teñen un 
prestíxio gañado ou cando me-

, nos son considerados necesá
rios. 

2.- Que certos patróns ven 
que contar cun delegado na 
empresa é inevitábel, outros 
pola contra pretenden conse
guir através de delegados dó
ceis un mellar control das rela
cións laborais na empresa. En 
ambos casos xa se aceita o 
modelo e a necesidade de re
presentante sindical. 

3.- Que este aumento do 
numero de delegados dase no 
intre no que a participación di
recta dos traballadores é mais 
reducida que en anos anterio-
·res. · 

Estamos pois an.te unha 
maior consol idación, se se 
quer implantación, do sistema 
(por se lle ternos medo á pri
mei ra das verbas no senso de 
interpretala --entendo trabuca
damente- como sinónimo de 
inamovíbel). Non hai dúbida 
de que é positivo que os traba
lladores participen nos proce
sos eleitorales, pero isto tiña 
que ir acompañado dun efeito 
similar na vida sindical diária. 
Hoxe non é asi. Os traballado
res delegan nos representan
tes sindicais gran parte da ac
ción sindical relegándose na 
maioria dos casos a ser m eros 
espectadores. Esta situación 
faise máis na negociación co
lectiva que nos conflitos orixi
nados polo peche das empre
sas. Este modelo sindical non 
participativo non é o que nece
sitamos os traballadores, máis 
favorece o modelo de "colabo
ración de clase" que nos pre
tende impar a patronal. 

O MODELO NON DEIXA DE 
TER PONTOS D~BEIS 

Se ollamos o cadro nº 2 e face-

mos unha primeira .leitura po
demos ver que a UGT aumenta 
uns 5 pontos a sua preséncia, 
que CCOO mantense e que o 
sindicalismo nacionalista au
menta debilmente, pero de xei
to significativo. 

A UGT aumenta a sua im
plantación a costa de absorver 
aos delegados · "independen
tes" é unha mostra clara de 
que a patronal, boa parte dela, 
xa aposta pola central españo
la como interlocutor má1s có
modo. Pero, que o sindicalis
mo galega medre na sua im
plantación, apesar da división 
existente, da falta de meios, da 
oposición ou belixeráncia da 
patronal e dos perxuícios cria 
dos durante séculas, é un sín
toma de que no sistema, apesr 
da progresiva implantación do 
modelo, ha i cousas que non 
callan definitivamente. Cales 
son? ... Ao meu entender: que 
non está solucionado o proble
ma nacional da Galiza, que 
existe unha distribución inxus
ta da riqueza e unha explota
ción colonial dos nasos recur
sos económicos e humanos 
que recrian o atraso no noso 
país. 

Nunha segunda leitura, mi
rando agora a distribución xeo
gráfica e sectorial dos delega
dos eleitos, vese que: 

- .CCOO ~aña· a UGT nas 
empresas publicas (O PSOE é 
a patronal através do governo) . 

-.A INTG mantense nos sec
tores tradicionais (metal, qu í
micas, construcción, banca) e 
medra noutros (conserva). Au
menta a penetración nas gran
des empresas a costa funda
mentalmente de CCOO (LAR
SA, Alugasa, Fábrica de Ar
mas, Rente, Fenosa, etc.) . 

.-A CXTG dá un importante 
salto adiante igualando o nú
mero de delegados da INTG 
(hai na prática un empate no 
terceiro pasto) . Ten a sua im
plantacion principalmente no 
sector do metal, transporte, 
limpeza, san idade ... 

- .Por outra banda mentres 
a INTG ten unha implantación 
considerábel nas v i las indus
triais (As Pontes, Porriño, Vila
garcia, Cambados, Noia, Mon
forte, Cangas, etc.), agás os ca
sos de Ourense, Pontevedra e 
A Coruña a CXTG consegu ía a 
maior parte dos seus delega
dos nos centros urbans (San
t iago, Vigo, Lugo e Coruña). 
-. Queda por últim o sinal r 

a perda do carácter " máis re
presentativo" por parte do sin
dicalismo nacionalista . 

Fixemos até aquí unha breve 
análise dos aspectos globais 
das Eleicións Sindicais na Gali 
za, unhas eleicións que tiveron 
como principal protagonista ao 
sindicalismo nacionalista, que 
non só superou cuantitativa e 
cualitativamente os resultados 
anteriores, senón que mesmo 
está en posibilidade de se con
verter no futuro nunha forza 
moito máis importante. D 

e: ... 
A 
dt 
e~ 

Cé 
ac 
Pé 
ce 
re 
P1 
in 
re 
Cl 
SE 
ce 
di 
Qé 
re 
P< 
d 
re 
Ec 
m 
e~ 

A 
e> 
in 
ur 
CE 
ci1 
tn 
CE 
ta 
ce 
m 
ri< 
P< 
ce 
ar 
o 
9l 
1E 
ce 
ni 
pr 
pr 
ur 
ec 
se 
er 
pr 
d é 
ali 

A: 
SE 

A 
ar 
co 
m' 
re: 
QL 
ex 
rei 
bii 
eh 
gu 

é 
pit 
da 
es 
tál 
un 
mi 
en 
24 
qu 
13 
de 

rel 
sa 
A 
ve 

za 
ap 
mi 
ve 
pr1 
ña 
to) 
po 
do 

· Ga 
~ 1 

ce1 
, el 

2.€ 



ll 
187 

A BOBA !IBBA 
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·A ·"·Qlataforma" convocará mobilizacións 

A cuota leiteira· conxela o Criada. unha plataforma. 
estudantil da Galiza sector máis_dinámico da Galiza Nos próximos días quedará 
constituída a Plataforma de 
Estudantes Galegas, ·no 
transcurso dunha asamblea 
á que está previsto que asis
tan representantes . de caqa 
un dos institutos da Galiza. 
Aos traballos desta platafor
ma é posíbe.I que se unan os 
da Coordenadora de Estu
dantes de Ensino Médio. 

diantil na Galiza". 

A Plataforma para a 
defensa ,do sector leiteiro . 
está a realizar unha 
campaña de información 
aos labregos. 
Paralelamente a 
coordenadora decidiu 
realizar mobilizacións. 
Protestas que se irán 
intensificando se non se 
resolve· o problema da 
cuota leiteira, -que 
segundo os expertos, 
conxelaria o sector máis 
dinámico da economia 
galega. A continuación 
reproducimos o que 
poderia ser unha destas 
charlas informativas 
realizada polo técnico 
Eduardo Estévez, un dos 
moitos que percorren 
estes dias Galiza. 

A produción de leite na Galiza 
experimentou un crecimento 
importante entre 1975-1985, 
unha taxa anual do 2,69 por 
cento. No ano 1985 a produ
ción foi de 1640 millóns de li
tros; equivalentes ao 26, 11 por 
cento da produción total do Es
tado español. A nível económi
co, o sector leiteiro é o sector 
máis importante entre os agrá
rios, cunha repercusión que 
para o ano 1982 era do 21 por 
cento, mentres que, dez anos 
antes, só era do 11,5 por cento. 
O sector cárnico, situado en se
gundo lugar, só representa o 
16,25 por cento. Trátabase 
como se ve do sector máis di
námico, o sector con máis clara 
proxección cara o futuro. No 
próprio Mercado Comun deuse 
unha situación máis ou menos 
equivalente, sendo o leite o 
sector hexemónico, acadando 
en 1985 o 18,5 por cento da 
produción total agrária dentro 
da Comunidade. Hai países que 
alcanzan cerca do 50 por cento. 

As caracteísticas do 
sector na Galiza. 
A explotación média galega 
anda aredor das 5,8 vacas, se 
consideramos as que nestes 
momentos están inscritas no 
rexisto provisorio. Supondo 
que haxa entre 75 mil e 80 mil 
explotacións, pois os anterio
res dados estadísticos que ha
bia talaban dun número máis 
elevado, chegando a cifralas al
gunhas en 136 mil. 

A estrutura das explotacións 
é moi deficiente, ·sen dúbida a 
pior da Comunidade, despois 
da Grécia. Existen, segundo as 
estimacións, de 13 a 15 mil es
tábulos cun censo de entre 
unha e duas vacas. Unhas 2o 
mil explotacións, cun censo de 
entre 3 e 4 vacas. Unhas 23 a 
24 mil de entre 5 a 9 vacas e, o 
que é· gravísimo, soamente de 
13 a 16 mil cun censo de máis 
de 10 vacas. 

Na comunidade a média dos 
rebaños andaba para o ano pa
sado arredor de 16,5 cabezas. 
A diferéncia é, como se pode 
ver, realmente importante. 
· A produción do Jeite na Gal i
za é un dado interesante. Lugo 
aporta unha produción de 714 
millóns de litros de leite, que 
ven sendo o 43,5 por cento ·da 
produción total galega; A Coru
ña 526 millóns, (o 32 por cen
to); Pontevedra 307, (o 18,72 
por cento) e Ourense 93 (o 5,68 
do volumen total producido na 

· Galiza). 
- Esta cantidade é obtida cún 
censo de 625 mil vacas en 1985 

' e· unha produción média de , só 
2.600 litros por vaca e ano o . 

, que indica a escasa prod.utÍvi-· 
dade se a comparamos cos 

rendimentos da comunidade, 
que para o ano 1984 rondaban 
os 5.000 litros por cabeza. Hai 
alguns países que sobardan -
mesmo os 5.000. As razóns da 
baixa produtividade do rebaño 
galego débese fundamental
mente á baixa especialización 
do censo, pois só o 50 por cen
to das vacas que se munxen 
son de raza · frisona, mentres . 
que na comunidade alcánzanse 
cotas case sempre rondando o 
90 por cento, superándoo nal
guns países. Incluso as indiví
duas de raza frisona posuen un 
nível xenealóxico moi baixo, 
coexistindo tamén rebaños que 
por un lado son selectos e polo 
outro moi pouco selectos e de 
moi pouca produtividade. 

As cuotas 

pandirse, polo que se xerará a 
sua descomposición. 

Hai un ~egundo bloco, os 
que teñan entre 5 e 9 vacas, o 
25 por cento: mil explotacións, 

. que, polo xeral, está_n en vi as 
de modernización, cunhas en
tregas realmente baixas, así 
como uns rendimentos moi 
baixos, ainda que teñan unha 
superfície de pastizal que lles 
permitiria aumentar a s.ua pro
dución dunha maneira relevan
te. Trátase dun segmento bas-

- tante dinámico, que· está nun 
proceso de modernización, e 
agora que están empezando, 
sofren a arremetida das éuotas, 
non podendo aumentar a . pro
dución e póndoas nunha situa
ción moi comprometida. 

De 12 a 15 mil explotacións 
superan as 9 vacas, correspon
déndol les unha entrega de 
.arredor de 45 mil litros por· ex-· 
plotación e ano; producen per
to do 50 por cento do total. Trá
tase do sector que mellor se 
vai defender na nova situa.ción 
de cuotas, pero ao ser un sec
tor máis dinámico, é tarnén . o 
que máis se vai a ver frenado 
nas suas expectativas de pro
gresó. Este último sector póde 
ver o futuro cun moderado op
timismo; os demais teñen qi.Je 
buscar novas alternativas pro
dutivas de carácter_ total ou ..... 
complementario. -

No tocante aos temas dá cuo- Xeito indiscriminado na 
tas hai que dicer que no ano ~plicación da cuotas 
1984, o 31 de Marzo, o Merca-
do Comun puxo en marcha por O-sistema das cuotas pode cali
vez primeira un sistema de -ficarse de •nsolidário e antiso
contixentación da produción - cia!, polo xeito indiscriminado 
debido aos excedentes de oa- de aplicalas. A imposición li
racter crónico que viña pade- neal a todos os países do Mer-
cendo. cado Comun sen consideración · 

O Estado español entrou na algunha das condicións sócio
comunidade en Xaneiro do 86, estruturais do sector en· cada 
oficialmente, ainda que o sec- país, mesmo ignoran.do a dis- . 
tor leiteiro non o fixo até Abril, tribución ou cuotas de respón
non sendo capaz de ceibarse sabilidade da xerazón dos de
da política de cuotas. Política vanditos- excedentes, · conduce 
que o que ven facer é conxelar á consolidación das grandes di
o sector lácteo; o sector máis feréncias e á subordinación 
dinámico que tíñamos até de dos intereses dos países de es~ 
agora. . truturas deficientes aos hexe-

En concreto,se nos remití- · mónicos. Paradoxicamente os 
mos á campaña 1986-1987 hai países desenvolvidos con taxas 
que dicer que a cuota garantida de autoabastecimentos exce
para todo o território español dentários én matérias de grasa, 
era inferior nun 4,74 por cento perceben enormes subven
ao leite comercializado no Esta- cións con cargo aos fondos de 
do, pois hai que pensar que as promoción e garantía. 
cuotas fíxanse segundo a co- Outros dados da "solidarie- r 

Durante esta prfmeira se
mana levaranse a cabo 

. asambleas nos respectivos 
centros, cara a conseguir o 
artellamento da organiza-

. ción e a preparación das 
próximas mobilizacións. 

Esta decisión foi adoptada 
tal e como se indica nun ma
nifesto "diante da actual si
tuación de desunión, dispu
ta, desinformación, e des
coordenación da loita _ estu-

Por qué? 

Os estudantes están reco
llendo non poucas simpa
tías entre a povoación e 
certos meios de comunica
ción son en certo modo be
névolos á hora de calificar · 
as suas accións, ainda lla
bendo balricadas e cargas 
policiais de por meio. 

Q_uizá estexamos presen
ciando a reacción reflexa 
dunha· clase política no po
der que presume de ter 
nado ao mundo soci.al atra
vés das mobilizacions estü
diantis. As folgas de estu-

Ademais da supresión da 
selectividade e da "conxela-. 
ción". das taxas académicas, 
as reivindicacións da Plata-

- forma incluen temas referi
dos específicamente ao en
sino na Galiza: a desmasifi
cación das aulas mediante a 
criación de novos centros, a 
normalización do idioma e. 
que se incrementen as saí
das profision·ais na Galiza. A 
todo isto sumaríase o reco
ñecimento real do título de 

_ FP, a reforma dos planos de 
e~tudo até conseguir un en
sino que responda á deman
da social, económica e cultu
ral da Galiza; unha maior re
presentatividade do alunado 
nos organismos de direc
ción e a desaparición nos 
consellos escolares dos 
membros alleos aos centros. 

dantes son interpretadas· 
nalgunha medida como loi- . 
tas pola democrácia, pola 
libertade ou, sen<fo mais 
laxos, po_lo estado de cou
sas actual. Pero isto non é 
mais que un reflexo do pa
sado, pois agora, ao ·pare
cer; xa ternos todo iso. En
tón por que se manifestan · 

- os estudantes? 
As mobilizacións de es

tudantes actuais qu1za 
haxa que encadralas nun 
marco de descontento da 
mocidade moito máis am-

- plo: a vi~ión lúcida dos xó
venes do futuro sen- pers
pectivas que lles espera. 
Daí tamén a simpatia que 
estáh recollendo: · é unha 
gran parte da sociedade a 
que empeza ·a albiscar que 
tal como estamos non exis
ten saídas, nen vias de me
llora. 

A apontar que unha gran 
parte dos mobilizados se

.xan da FP (estúdos aos que 
aceden normalmente os 
alunos de clases mais bai
xas) e non hai máis que 
asomarse a unha destas 
manifestacións para perce
ber a procedéncia de clase 
dunha maioría, tillos e ti
llas de traballadores e·n 
moitísimos casos. Non é · 
:casualidade que a estudan
te ferida de bala en Madrid 
fose tilla dun traballador de 

. Vallecas. O 
M.V. 

mercialización, non sobre o leí- dade" europea móstraos a cuo
te producido. Fírmase o tratado ta de leite para indústria· que se 
por un volurne total de 5.400 garante segundo do país de 
millóns de quilos. Esta cantida- que se trate. Asi a cuota de ex
de xa era inferior en 250 mi- plotación v~ria dos 186 _mil li
llóns de quilos á comercializa- tros de Holanda ou os 264 mil 
da no Estado. Seis meses máis · litros do Reino Unido aos 15 
tarde de asinado o tratado, a mil litros da Galiza. Pero ainda 
CEE aprobou un novo regula- hai máis, o Estado español, · 
mento, cunha nova limitación que é un país que non ten ex
que modificaba o cupo inicial, cedentes, polo que n_on contri-
0 noso Estado, ainda que recu- bue a esa carga presupostária, 
sou esta protesta, tivo que tra- . na forma do tratado renúncia 
gala, significando unha redu- mesmo ao autobastecimento • 
ción en duas etapas do 3 por do mercado ao admitir as im
cento. Estas novas medidas p·ortacións de leite. A cantidade 
non controlaban os excede.n- de leite que a CEE pode colocar 
tes, .polo que oitO meses máls no Estado español é equivalen
tarde, no mes de Decembro, te ao 30 por cento do leite co
aprobouse unha nova redución mercializado por Galiza. 

.Entregados o~ prémios . 
xornalísticos 110uen coñee~ 
mellór Hungria7'~ 

do 6 por cento que se sumaba Por último dicer que as posi-
. á anterior. cións mantidas pola Adminis-

En resumidas contas, o leite · tración Central están baseadas 
que o Estado vai perder a res- · en dic~r que hai que aceitar o 
peito de 1985 vai ser dun 14,29 sistema de cuotas, pois que é 
por cento. Esta reduci(>n non se irremediábel, polo que hai que 
fai dun xei.to lineal para todos reestruturar o sector. Unha· 
os produtores,senón que se ad- ·reestr.uturaéión · que, segundo 
mite a renúncia de produtores ·están as cousas, podese cha
que pasarían a outros sectores. mar liquidación do sector. Ta-

As perspectivas que hai son mén apontan á posta en mar~ 
de que, de-non modificarse, vai cha de alternativas produtivas 
significar un grave revés para que hoxe non as hai nen estári 
o desenvolvimento agrário ga- investigadas, e as que o éstán 
lego. Afectará dLJnha maneira . son imposíbeis de pór en mar·
desigual ás explotacións. cha, pois seria pór a andar 
Aquelas que teñan menos de 5 unha verdadeira reforma agrá
vacas (50 por cento) van que- ria da Galiza, cousa que están 

. dar sen posibilidades de ex- moi lónxe eles de plantexar. O 

O director de ANT 
recebeu unha mención especial 
O pasado luns, e coa preséncia 
do Ministro de Comércio Inte
rior e Presidente do Consello 
Nacional de furismo Húngaro 
Juhár Zoltan, fíxose entrega 
nun hotel de Madrid dos pré-

. mios ao concurso -periodístico 
"Ouen coñece mellor Hun-
gría?": , . 
· O primeiro. prémio -están
cia no L~go Balaton durante 15 
dia~- correspondeulle a Fer
nando Ruiz da revista "Elites". 

' Luis Aguirre ("Tiempo de Via-
. jar"), F. Cardelli ("Caza y Safa

ri"), J.J. Lapitz ("Viajar") e An
gel Martínez ("Penthouse'~ ) re
ceberon o ?egundo galardón -

~ días en Budapest durante o 
Festival de Primaveira-, e ou
torgouse uriha mención espe
cial á "Guía española de Trans
porte", aos xornalistas Tan is 
Bernar.d e Alfonso Eyré e a 
unha reportaxe de Z. Hernán- -
dez e L. Fernaández do diário 
"El dia" de Tenerife. 

Os premios están organiza
dos pola Oficina Nacional do 
Turismo Húngaro e entregá
ronse durante a inauguración 

· dunhas Xornadas Gastronómi
cas de Hungria que se celebran 
nestes dias en Madrid. O 

x.c. 
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~A loita segue viva na memória 

'As EncrobéJs dez anos despois 
. . , 

O· 15 de Febreiro ·do 
1977 a Guarda Civil 
intentou, por cuarta 
vez, ocupar as ter~as de. 
As Encrobas. Cuarenta 
detidos, 20 feridos~ dez 
por cada l:)nha das 
partes, decia~ as 
crónicas oficiais, tres 
persoas na' cadea ... foi 
o saldo deste intento -
inco'ncluso. 
Sucedéronse logo 
mültitudínárias -
man ifestacións 
auspiciadas polo 
nacionalismo; máis 
feddos, máis detidos, 
un morto meritras 
colocaba u nha · 
pancarta de 
solidarieade, as 
negociacións entre 
afectados e a 
empresa .... o acbrdo: 
comezou a explotación 
dos lignitos e a 
construción da Central 

· Térmica de Meirama. 
Que pasa dez anos . 
d . ? espo1s. , 

'Mentrés subí.a, rousa que rou
sa, p9la estrada principal_ de As 
Encrobas, a que sa_i da Ponte 
Lago, na estrada Coruña-Com
postela, levaba duas ideas fixas 
na cabeza: como faria se viña 
un camión en dirección contrá
ria, pois a angostura da via non 
permite pasar a un turismo e a 
un camión, e cales serian os 
cámbios ·experimentados nas 
parróquias pola explotación da 
mina e a construción da térmi
ca? 

--,--Cambiou moho a vida nes
te-s últimos dez anos? Pergun
teille á primeira persoa que en
contrei á beira do camiño, xa 
cerca de Pontoxo, o primeiro 
lugar de As Encrobas. . 

O home, duns sesenta e pico 
de anos, encontrábase rozando 
os toxos cun fouciño que ta
mén tiña que cortar a cada gol
pe a neve e a xiada ("asi están 
menos brabos e engaqellan 
mellor", dixo), l.evantou os 
ollos, que non alzara ainda ao 
darlle os bóns días, e mirou 
para mil") con cara de aquel que · 
di: "pero mira o home este que 
cousas ten". Logo voltou a mi
rar para o. gallete e contestou: 
"para os que cambiou, cam
biou, e para os outros se está
bamos fodidos, fodidos esta- . 
mos". Alzou o brazo e como 
con raiba descarregou unha 
fouciñada; logci mandou o fou- · 
ciño á rama dos toxos e deulles 
unha volta como se quixese re
torcerlles o gañote; despois 
púxolles un pé por encima e pi- -
sounos forte. 
'.., Outeiral, Rañola, Ouintán,. 
Francelos, Pumariño, Xosende, 
Ferreira, · sarroso, Coedro ... to-. 
dos estes lugares tamén forna 
envoltos palas paleadoras, pi
_sad.os polo chamado progreso. 
As suas xentes unhas foron 
para Piñeiro, outras para Carral 

ou A Coruña, os.máis compra
ron terras alí cerca, no monte, 
e construiron de novo a "sua" 
casa. Todos seguen a añorar os 
·"seus" lugares pero o pior. é, 
como nos dicia "O Manolo",. 
que vive na Coruña "é que 
par.a ver a miña terra, as miñas 
raíces, teño q1:1e cerrar os oll.os. 
Secadra iso a xente non o en:. 
tende ben, pero .é mo.i duro 
para un ha persoa". 

Enterro que hai dun viciño,. 
viva. xa ali cerca ou viva fóra, 
mesmamente en Barcelóna, 
non constitue·só unha manifes
tación de dó con perto df! duas 
mil persoas moitas vec~s, se· 
rión ·que se levan convertendo 
en todos éstes anos nun verda
deiro 1 acto · de afirmación vici
ñal, de manifestación de identi-

dade própria, de resurrección 
dun habitat _:_no sentido máis 

. e·xtenso da palabra- do ~ue 
· foron desposuídos. Os seus lu
gares ainda están perfectamen
te vivos hoxe, por máis que )(a : 
non quede rastro daquel val. 

Como viven? 
Pero a pergunta ainda segue, 
en parte, sen contestár. Con
templo casas de nova construc
ción, pero tamén vexo outras 
médie descalabradas. Duas va
cas · aqui, tres alá arrib~, algun 
bidón do leite na estrada ... "Hai 
quen vive na · misérié!, e hai ou
tros que viven ben, igual que 
antes", dinos "O C~sáreo", un 

- dos líderes· dos labregos na
. quelas loitas de hai dez anos. 

Pero hai un dado básico, de 
senti..do comun, que nos expón 
este home que anda a coidar 
tres vacas mentres se preocupa 
duns canciños que marchan la
drando cara as paleadoras -
"metense alí e despois mátan
nos as palas", di preocupado; 
con toda a lóxica asevera que 
"o mundo foi andando para· 
diante e algo haberia de cam
biar". Pero desde a sua visión 
"a térmica" non supuxo nen
gun beneficio pois "se non 
conseguísemos os logros, lo
grados a forza de loita e estaca
das, hoxe andaríamos a maior 
parte de nós a pedir; sí, a pedir 
polas portas, principalmente os 
vellos coma min". 

Entre eses logros, arranca
dos a Fenosa, está o da pen
sión, pequena pensión para os 
vellos "algo que era a primeira 
vez que ocorria en todo o Esta
do e que marcou un fito. lsto é 
o que permite a supervivéncia 
de moitas famílias, pero deu o 
seu traballo conseguilo". 

O. Cesáreo fala ainda coa 
boca chea de ser un dos líde

-res, uri dos que estivo naquelas 
famosas negociacións. do Go
berno Civil coas que se puxo 
cabo á resisténcia da ocupa
ción das terras. 
· En · Pontón, unha-' muller que 
encontramos á beira da estrada 
era tamén do,_ mesmo parecer: 
"Hóxe a maioria dos vellos 
irnos vivindo da pensión, pois 
ai'nda que quixésemos trabal lar 

- .non nos quedarán terras para 
sequera d1JaS vacas. Nalgun
has casas hai xente que tamén 
está colocada na empresa, 
pero noutras, grácias ás pagas 
dos vellos · van · tirando, senón 
seria a fame". Pára un pouco, 

- olla para min como se me esti
vese analisando e prosegue: 
"quixéronnos enganar, roubar, 
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coller o ferrado a 80 mil pese-
, tas; pero despois tiveron que 

pagalo a 300 mil... pero aspen
sións, as pensións foron o me
llar de todo. Todo foi, sabe, 
grácias aos revolucionarios la
bregos. Eran uns revolucioná
rios, pero eran moi bons, sabe. 
Sen eles estaríamos na misé
ria, valéronnos moito. Eles e os 
da Comisión. Acordámonos 
moito deles, sabe?, sobre todo 
do cura" . Soltou todo sen pa
rar, como se necesitase darlle 
saída. Logo mirou outra vez fi 
xamente para min e pergun
toume: "non será vostede da 
empresa?". Sen deixarme se
quer tempo de contestar espe
toume un "ben, pois se é que 
sexa, as causas hai que dicilas, 
non?" 

As relacións 
empresa-viciños ainda 
non marchan ben. 

· A empresa, asi, con este nome; 
a empresa, a secas, sen máis, 
está · omnipresente na vida dos 
viciños e sempre hai reproches 
que facerlle, ainda que se apré
cia nos interlocutores unha cer
ta prevención, cando menos, a 
talar dela, pois, como nos dixo 
máis dun, "ainda teñen espías, 
vendidos, que lle van meter 

' todo no cu". 
Para "O Ceáareo" o proble

ma esfriba en que air;-ida non 
chegaron a convencerse e 
comprender de que nós . tíña
mqs que defender o noso. Ago
ra, queirámolo ou non somos 
todos viciños e, como tal, de
bian de comportarse. O que 
non se pode consentir é que 
uns viciños coman aos outros, 
os· asoballen. Se .tivesen un re-
1-acións públicas, oú algo así, as 
causas poderian andar mellor. 
Se non están buscando que 
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O lider analisa os feítos, dez anos· despoi~_ 

Ra:QJ.ón ·Valcarcel: 
os viciños síntense 
orgulosos da sua ·xesta 
El liderou aos viciños de As Encrobas curí carisma 
poucas veces _visto na Galiza, ·nen sequer antes do 36. 
Para moitos era "O cura de As Enc:robas" ; para os 
viciños, que o seguen a recordar con cariño e 
admiración, "O Moncho" ; Ramón Valcárcel ·e o seu 
nóme e o seu apelido. Hoxe, ademais de crego, é 
concellal do BNG en Culleredo, onde ten dedicada unha 
rua Emílio González, o xoven morto mentres colocaba_. 
unha pancarta de solidariedade cos viciños. Desde unha 
distáncia de dez anos analisarnos asi aquela loita. 

. . 
Agora vexo aquela loita como 
un rnovirnento reivindicativo 
dos labregos. Un movirnento 
que se fixo co apoio do nacio
nalismo e das Comisións La
bregas, que daquelas era un 
sindicato moi pequeno. Soube
mos facerlle frente non só a un 
monopólio como Fenosa senón 
tamén a unha Lei de Expro
priación que lle daba razón. 

Aquela loita tivo duas conse
cuéncias. Prirneiramente que 
as organizacións españolas ge 
esquerda, que tiñan ao campo 
galego nun segundo plano, un 
pouco esquecidos (á UPG e á 
ANPG chamábannos ruralis
tas) tiveron un badalazo de 
atención pola capacidade de 
loita e de resisténcia real dos 
viciños, non dos libros , senón 
plenamente demostrada na 
prática. 

Asi chegaron ao ponto, logo, 
como no caso de Santiago Al
varez en declaracións a "Diario 
16", de afirmar que o PCE fora 
o protagonista desta loita. 

A outra consecuéncia foi que 
a dereita, o caciquismo, colleu 
un certo medo. Imaxinaron que 
a sua influéncia ia disminuir no 
campo ~ercé á organización 
dos labregos a fixeron todo o 
posíbel por abortala. 

Tamén, para min, aquela loi
ta tivo duas conclusións : que 
as Comisións Labregas colle
ron carta de natureza en todo 

lles plantemos outra vez cara, 
e xa sabemos como facelo", 
senténcia "O Cesáreo" petan
do coa sacha no chan, mentres 
olla para alá o fondo. 

Ali está un dos principais 
problemas que enfrenta hoxe 
aos viciños coa "empresa": a 
estrada. Cincocentos metros de 
camiño intransitábel, c~ns ba
déns que fan que os coches pe
gtJen embaixo. Desviárona de 
sítio por mor da mina e agora 
non a arranxan, pero, como di
cia outro viciño, "mire como as 
deles as teñen amañadas. Non 
pedimos que a asfalten, se · é 
que non se pode facer, pero si 
que poñan os olios nela, como 
se fose sua. Olle eses cacho ca
mións, estragan todo por onde 
pasan". 

Despois están os lugares que 
quedaron isolados. A min~ cor
toulles os camiños, puxeron 
arameiras... pero ninguén fai 
nada por eles. As águas que 
baixan contaminadas, sobreto
do as do rio Barcés que até ma
taron as troitas dunha piscifac
toria, e contaminaron os pozos 
da ribeira. Os barrenos que tan 
rachar' as paredes das casas e. 
tiran os cacharros. 

Chúvia de area 
E a cinza que, segundo de onde 
veña o vento aféctalles a uns 
ou a outros. Algo aoque xa es
tán acostumados, ainda aque
les que foron construir as ca
sas, a falta doutro lugar, mes
mo debaixo etas cheminés da 
térmica:.___" até os burros ternos 
que telos fóra da casa durante 
doce horas do dia", didanos · 
un destes viciños'. Pero o pior 
é ·cando cai a "a rea", como hai 
unhas semanas. "Mire -dicía
nos unha muller· de Pontón..,.-, 
facias asi encima do coc~e __ gue 

o campo galega, chegando un 
momento en que a xente que 
traballa neste sindicato non 
daba abasto ante a demanda 
organizativa dos labregos que 
chamaban de todos os lados. 

En segundo lugar lógrase ta
mén unha conciéncia naciona
lista na Galiza propiciada por 
esta loita. . 

E sacándolle o contido políti
co, se é que se pode? 

Para os viciños foi tamén un 
triunfo , non só por acadar com
pensacións economicas moito 
roáis altas que as oferecidas, e 
nunca dadas noutros lados, se
rrón tamén porque a esta xente
quedoulle o orgullo da vitória. 
Hoxe, ti pudeches comprobalo 
cando falaches cos viciños, sín
tense protagonj.stas dunha 
xesta histórica, dunha vitória 
·que non esquencen e que lle 
estan transmitindo aos seus fi-
lias 

A.E. 

está aí no pendello e collias un 
feixe . Xa ocorrera outra vez. 
Todo coberto de branca; oito 
dias sen coller verdura nen 
nada". 

Chegaron as explicacións ofi
ciais e botáronlle a culpa ao 
tempo, "Ainda os ha castigar 
Deus por dicer que é el o culpá
bel", comentábanos unha mu
ller de Meirama. E tamén che
garon "os sicários, como o Al
calde de Cerceda, que afirma 
que ali non pasa nada" dicia o. 
Pepe de Meirama. 

Hai outro pero, un pero gran
de e unánime contra a empre
sa: "quetlaron de empregar á 
xente da zona; haoia 350 pos
tas de trabal lo e a · base de 
chanchullos, de enchufes, de 
aqui quedou moita xente fóra. 
A alguns até os mandaron vir 
da Suiza e togo non os empre
garon. A empresa non cum-
priu". · 

Pero as cóusas xa son como 
son e, como di "O Manolo", 
"cando se acaba unha guerra 
hai que esquecer algunhas 
causas; hai que tratar de resta
ñar feridas e de propiciar a 
convivéncia". 

Pero · "O Manolo", "O Mano
lo de As Encrobas", sen dúbida 

-o principal líder daquela "gue
rra de resisténcia" (foi d~spedi:
do dunha empresa auxiliar .o 
dia que chegou por ali un xefe 
e recoñeceuno como un dos 
cabecillas) pensa que "ainda 
non se pode talar de vitória, 
pois as vitórias son relativas, o 
certo é que conseguimos moito 
e, sobretodo, a xente, a,de aqui 
e a doutros lado's da Galiza, 
aprendeu unha ler,ción, e ainda 
que non o digan de palabra, sa
ben xa como defenderse" . . 

As Encrobas, 1.0 . anos des-
pois. • 

A.EYRE 

. SOCIEDADE/13 

Houbo violéncia nos intentos de ocupación das fincas de As En· 
crobas. Estas foto9Jafias tomáronse nun deses enfrentamentos. 
Paraugas e mosquetóns, mulleres e guárdias civis 
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como quen di 
1 Don Nabor 
. .tocando 
el· tam-bor' 
MANUEL LU,EIRO REY 

e orno si houbese 
unha loita encarniza
da por rétomar a tra-

dición escandalosa do 
máis_ miserable caciquis
mo, e fácil palpar que nes
tas longas vésperas das 
eleicións municipais, todos 
queren xustificar a maneira 
eficaz e_ sorprendente da 
súa fecundación política. 

No meu pobo -O Gra
ve- din que hai un man
gante que pensa facer un 
axuste no cal (¡AMARRA
DEVOS!) vai cambia-la cha
queta para acadar a Alcal
día POLO BEN DO POBO. 
(¡Olé!) 

Este marmurio fíxome 
lembrar unha octavilla que 
se reparteu o catorce de fe

~ bteiro de 1936 polo Comité 
. Local de Izquierda Republi
cana en . vésperas das elei~ 
cións do día dezaseis do 
mesmo mes e ano. Nesa 
octavilla -que me reme
sou un amigo para que sir:
va como un ·documento 
máis no libro que se está a 
facer, "A TILA EN O GRO
VE" 193&- dinse causas 
moi a tono coa vida de 
hoxe. Por exemplo: "El 
hijo espúreo de este pue
blo que muda de chaqueta 
política igual que el cama-
· león cambia de colores". 
,,Aquel perro fiel de Martí
nez Anido, el de la Ley de 
fugas" Ou tamén a descri
ción dun lambecús beila 
augas, dicindo: "tiene 
ideas anarquistas, pien·sa 
en comunista, simpatiza 
con Azaña, es . part;dario
del socialismo, está afilia
do al Partido Radical y de.
tiende la candidatura de 
Centro", que cas.e que pa
recen que están escritas 
hoxe para o mangante que 

-se vai a sacrificar POLO 
BEN DO POBO. · 

Lendo ese documento, e 
ouvindo os marmurios que 
corren por todo Galicia, un 
xa non sabe si o primitivis
mo é unha tara que tende 
a desaparecer, ou polo 

. contrario -é unha "gracia" 
que influe . na reverencia 
histórica dos lacaios. 

Parece. que está a ago
niar o coñecemento. Pare-

. ce que. a comprensión e a. 
ética, deixaron de ocupar ' 
un espacio .na formaciór:i 
humán. Parece que os va
lores políticos e morales -
que veñen senda o mesmo 
cando a conceición do 

· home ten de responder á 
xustificación da súa vida-
convírtense en medios · 
para acadar a posibilidade 
de medrar, sexa como sexa 
e afuciñe qÚen afuciñe, ain
da que alguén ·teña que · 
morrer de sede porque a 
auga f~i falla para afogar 
ao nemigo. . . 

O descubremente desta 
• situación xa nin siquer pro

duce· asombro. Nas outras 
esferas -como se nomea . 
aos galopins- estímase 
como solución de doen
cias. E todos e·stán dispos
tos o seu "sacrificio" por 
acadar unha nova realida
de de BEN NOS POBOS EN 
MARCHA. Hasta don Na
bar, presidente · de "Aem
pe" ~¡coitadiño!- afirma: 
"/os políticos lo úñico que 
hacen es · pelearse", ,,lo 

(pasa á páxina 23) 
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A ESTRATEXIA DO NACIONALISMO (VII) 

11MODIFICACIÓNS" E CODA 
"Those who find ugly meanings in beatiful things are 
corrupt without being charming. This is a fault. . 
Those who find beatiful meanings in beatiful things are 
cultivated. For there i~ hope." 

"'lt i~ the spectador; and not life, that art really. 
mirrors." 

Osear Wilde, limiar a The Portrait of Dorian Gray. 

·"Les forces qui s'acculaient déja depuis longtemps ont 
explosé dans lla décision de ce voyage, mais les effets 
de la déflagration .ne_ se sont pas arretés la, car, daos 
la mise a exécution de ce reve Jongtemps caressé, vous 
avez ~té contraint de vous rendre ·coni.pte que ( ... ) des 
difficultés de la meme sorte apparitraient, mais pites 
a cause de l' absence perpétuellement rappelée de cette 
cité qu'elle devait rapprochei;_." Mkhael Butor, La modification. 

XOSE MANUEL BEIRAS 

Pasemos, en fin, élO -terceiro ~on 
do breve motivo políticomusi-
cal que desencadeoü esta serie 
de matinacións ás que compre 
dar cabo de vez. Subdominan-
te·: as novas correntes -escribi-
ra eu- "modificadas" e . a la 
page serían o espell9 no que 
contemplármonos pra unha fór
mula de .nacionalismo actuali
zada e atraíntff. Ben sei: non se 
trataría precisamente de nos 
metamorfosear a imaxe e se-- -
me/lanza de, senón sinxela:
mente ollármonos nese ou ne
ses . es pellos ·e achegármonos 
aos perfís máis · gratos que, 
como espeitadores do común, 
percibísemos nesas imaxes. 
¿Acerto, ou?. 

Debo confesar que non sori 
afoizoado ás imaxes antropo
mórficas nos espello, que sem
pre preferín ollar praos seres 
humáns - individual ou colecti
vamente- en carne e oso, e 
que o lerio das imaxes, na an
gueirn política, sempre me trou-
xo ao maxín a lembranza do re
trato de Dórian Gray, só que en 
termos .inversos: no relato de 
Wilcie, pegadas fisonómicas do 
proceso dexenerativo de per
versión do protagonista íéinse 
imprimindo no _ seu · retrato, 
mentras o seu rosto real rema
necía incólume e louzáñ; na tra
xectoria- dos políticos afortuna7 

dos, en troques, é a imaxe a 
que semella perdurar grata e 
benparecida mentras iles real
mente se corrompen en vida. 

Mais, deixando requilorios 
ético-estético.:literarios, ~ Cáles 

-son no noso arredor político as 
posíbeis · correntes referencia is 
"modificadas" -no dobre valor 
semántico da verba- e o seu 
siñificado sociopolítico? Tenta-
rei un breve déseño sen- causti
cidade dentro ·do meu irreprimí-
bel gosoto polo humor irónico. 
Unha delas decore por veigas 
bautismadas con topóhimos de 
esquerda e socialismo· demo
crático reivindicándoas a prol 
dun nacionalismo razonábel e 
anovador, no sulco aberto hai 
dous decenios pola nouvelle 
gauche ·europea (oucidental). 
Outra reformula o paradigma 
galeguista rep.ublicán recollen-
do a sua herdanza pra ofrece la . 
con esprito de concordia aos 
catro puntos cardi'nais do to
rrón g·a1e90, coa espranza de 
que a fascinación mítica da "te-
rra nai" prevaleza, coma eumé
nide benfeitora, sobar das eric
ríias doutrinais ou moscas caci- . 
quís e espavente o símil joy
ceán da "vela cocha que devora 
á sua camada" atribuído por il 
á sua Irlanda finisecular. Aínda 
cabería sinalar os ritos iniciáti
cos aos que está a someterse 
arestora outra máis, con voca-

. ción e advocación intercrasis
tas, invocación ao progresismo 
democrático e pro-vocación · 
dun nacicmalismo modérado. 

Nun país, coma o noso, no 
que a instancia política está. aín
da, no plano da superestrutura 
xurídicoinstitucional, enorme
mente mediatizadda pola pro
xección dominanté ·dos esque
mas ideolóxicos, resortes de 
poder e maquinarias orgaizati
vas propias do Estado españo.I, 
a tentación de facerlles a ~uerra 
no seu terreo, con loxíst1ca se-

mellante á sua e até con armas 
troqueladas. nos seus mesmos 
:moldes é ~omprensíbelmente 
grande. Obxectivando no posí
bel a valoración dos fenómenos 
e ...arrombando xuizos de inten
ción, .cabe meterse na pel de 
quen así proceden á hora de se 
organizaren políticamente cun
ha ver'osímil pretensión de "tra
ballar polo país" e defenderen 
"os intereses de Galiza". Non 
fagatnos agora, xa que logo, 
unha análise -apriorísticamente 
desconfiada desas correntes 
políticas partidiariamente orgai
zadas que se declaran naciona
listas. Mas interroguémonos 
sumariamente verbo da sua po
síbel base social, •O seu pos1bel 
rol político e a.sua posíbel xeira 
no contexto sociopolítico gale
ga e na urdime ideolóxica da 
conciencia social deste pobo tal 
com¡J son. Porque ao que me 
nego é a facer abstracción da 
especificidade da nación palega 
-cousa que polo demá1s con
duciría, a fin de contas, á impo
sibilidade de afirmar coerente
mente a sua esistencia mesma, 
e conseguinternente ao inespe
rado resultado de carecer de 
senso postular nin tan siquer'a 
invocar unha actitude política 
nacionalista. E se me nego a tal 

· cous~, teño que tomar seria
mente en conta fenómenos tais 
como a estrutura de erases des
ta sociedade, a índole subde
senrolada da sua base econó
mica, a su¡:¡ inserción periférica 
no espacio económico do capi
talismo, a supeditación colonial 
deste pobo, a superesplotac!ón 
combinada da sua forza de tra
ballo, a complexidade dos me
canismos. d~ alineación que 
operan sobor dil, a ausencia 
dunha burguesía autótona con 
dimensión social e consistencia 
ideolóxica apreciabeis, e así se
guido. 

Nesas condicións, ¿de qué 
base socialpropia poden dispor 
as referidas formacións políti
cas, semellantes versións alter
nativas de proxE;lctos políticos 
nacionalistas galegas?. En dous 
dos tres casos -o primeiro e o 
terceiro dos aludidos- non al
bisco outras que non sexan as 
que /les poidan detraguer aos 
seu.s homólogos ou viciños par
tidos españois_ meiante o uso 
de resortes equivalentes aos di
les, ou as que nós mesmos cen
trlfu~uemos por incapacidade 
propia ou asedios encapsul9do
res que nos poñan cerco. E di
cer: ou as fórmulas políticas 
son abstractas e universalmen-

te valedeiras, ou Galiza non é 
como é nin ten outro perfil ca o 
xeo9ráfico e todo o que se leva 
escrito encol dela é literatura de 
ficción, ou as formación políti 
cas que se acomoden ao mode
lo das que están deseñadas pra 
manter aferrollado a este pobo 
só poder~n ter unha vida para
sitaria desas mesmas precisa
mente. lsto non ten por qué im
pedirlles acadar unha clientela 
1deolóxica, política e eleitoral -
mesmo pode en principio facili -

. tárllelo. Mais, ¿qué posibilida
des lles deixa, en troques, dé 
seren ou formaren parte domo
tor do proceso de autodetermi
nación, sen o que resultaría ilu
soria a conquista da liberación 
social e nacional e o exercicio 
da soberania política polo pobo 
galego? ¿Cál viría ser daquela o 
seu efectivo rol ideolóxicopolíti
co e por qué vieiro decorrería a 
sua propia xeira na andaina 
contemporán do pobo galego? 
Porque cando os froitos do la
bor das formacións políticas se 
destinan á sua propia mantenza 
e as suas func1óns se orientan 
á sua propia- reprodución coma 
organismos -mesmo anque 
sexa reprodución "ampliada'' -
a sua asistencia, como a dos 
obxectos de consumo suntua
rio, devén supérflua prás nece
sidades políticas dunhas cama
das sociais ou dun pobo enteiro 
eri procura da sua emancipa
ción. 

Non 'son ·quen pra dar lei
cións a ninguen nin tenciono tal 
causa. Mais eu, a fin de cantas, 
perguntaría, sen arruallo algún 
nin pretensiÓ'ns dógmáticas; só 
pra obter respostas aos meus 
propios enigmas e saber: . Se 
outras formacións políticas ga
legas que revisten a forma con~ 
vencional de ·partidos se recla
man nacionalistas -e é un feito 

que as hai- ¿Cómo enfocan o 
obxectivo estratéxico da libera
ción social e nacional do pobo 
galega, anque lle dean outro 
nome?. ¿Ou é que non perse
guen ese obxect1vo? ¿Non. asu
men se cadra que a conquista 
da soberanía nacional debe ser 
un proceso desenvolto meiante 
un movemento nacionalista de 
crecente amplitude social, que 
abranga ao cabo a tódalas ca
madas sociais obxectivamente 
interesadas no proxecto común 
da constitución definitiva do 
pobo galego en nación política
mente sobarán, dona de sí e li
bre de decidir o seu destino his
tórico cara o futuro? ¿Non coi
dan talvez precisa unlia alianza 
de erases frente ao enemigo co
mún, sociopolíticamente im
plantado como minoría oligár
quica dominante en Galiza e 
emisaria dos centros de poder 
foráneos que espolían, manipu
lan e manteñen sometido a este 
pobo? ¿Non asumen cecais que 
unha visión propresista de 
emancipación nacional galega 
.mesmamente fai gravitar a es
tratexia do proceso de autode
terminación nas camadas po
pulares e concebir a arelada so
beranía nacional como sobera
nía popular? ¿Non coidan que 
ao nacionalismo orgaizado co
rréspondelle dirixir política
mente ese proceso de autode
terminación, anque iste se esca
lone por degraus, en chanzos 
sucesivos, e que nesa escada a 
autonomía crnxida á xestión 
descentralizada e desprovista 
absolutamente de cuotas de so
beranía non pode constituír un 
paso arriba, senón un simple 
estribo no que facer pé pra non 
caírmos dun cabalo que só os 
nacionalistas queremos facer 
cabalgar cara a nosa "cidade do 
sol"? ¿_Non consideran que a 
conduc1ón política desde proce
so precisa dunha unidade de di
reición cando menos tocantes 
ás liñas cardinais desa andaina, 
mesmo que sexa unha unidade 
na divers1dade? ¿Cómo pensan, 
lago, artellar políticamente o 
proceso global de autodetermi
nación a partir das suas respei
tivas formulacións partidanas? 
¿Pensa cada un diles ser hexe
mónico ou ter a chave da posi 
ción crucial? . ¿Por qué non se 
plantexan siquera a perspectiva 
da inserción -senón que até 
nalgún caso se definen por con
traposición- nun frente que 
está formulado en función dos 
obxectivos estrátexicos nacio
nalistas e progresistas chama
dos liberación social e nacional 
de Galiza? ¿Cáles dos principios 
mínimos enunciados como de
nominadores comúns do frente 
nacionalista hoxe esistente non 
resultan asumíbeis por iles e 
polas suas respeitivas bases so
ciais? Ningún destes interro
gantes me semella doado des
pexar, mais todos iles reclaman 
análise e resposta -doutro xei
to, a política nacionalista, en 
Ga/iza, acabaría por facerse ás 
apalpadelas e con paus de 
cego, coma os camiños na né
~oa, sen ver alén o propio fuci
no. 

Compre que, nós cando me
nos, teñamos a mente ben es
perta e a sensibilidade atenta ás 
esixencias políticas que xurden 
do seo do pobo galega, mesmo 
cando emerxen deformadas e 
se amostran equívocas, niesmo 
tamén cando o pobo ·en con
xu nto non é quen de formulalas 
no plano consciente. Compre, 
dígovos, pra non atóparmonos 
calquera día coa ingrata salpre
sa de estarmos a camiñar en 

.círculo ou, coma o persoaxe de 
Butor, descubrirmos que a via
xe encetada en percura dos no
vas amores non nos ía achegar, 
da man diles, á "cidade do sol" 
soñada, senón revelarnos · con 
máis doorosa acuidade a sua 
lonxanía dende entón perpetua
mente relembrada e adoecida
mente sentida. O 

Compostela, outubro 1986 
- xaneiro 1987 

e 
E 

. 1 



A.SOSA UIUlA 
Nº 308 - 29 DE XANEIRO DO 1987 

CómQral"le a Cidade De~ortiva ao Celta 
e desQois cédella 

Campaña eleitoral 
do axuntamento de Vigo 
· O Axuntamento de Vigo 
mercou a Cidade · 
Deportiva do Celta por 56 
millóns de pesetas, 
cedéndolla, gratuitamente 
por 25 anos para o seu ' 
usufruto. Ao mesmo 
tempo regaloulle 3.700 
metros cuadrados de 
terreas colindantes. O 
clube pode pagar asi as 
suas débedas, que 
ascenden a 80 mi11óns 
grácias ás xestións do 
próprio concello cos 
bancos credores para que 
lle condonen os impagos 
restantes. 
De operac1on eleitoral pódese 
nomear a compra polo Conce
llo da Cidade Deportiva do Cel
ta e a sua posterior cesión. 
Unha operación eleitoral cos
teada polos contribuintes. Sen 
dúbida o Celta, ou calquer so
ciedade, sexa sen ánimo de lu
cro ou con el, estaria encanta
da con esta operación. Non é 
cuestión de valorar a compra 
nen de discutir o importe. E o 
feíto en si de que un concello 
poña o diñeiro de todos os ci
dadáns ao servício dos intere
ses privados, por moi respetá
beis que sexan ou eloxiábel a 
sua función. 

Se o Axuntamento de Vigo, 
falto de instalacións, adequeri
ra eses terreos para que os vi
gueses tivesen maior e máis fá
cil aceso á prática deportiva, 
ainda que fose para axudar ao 
clube na sua delicada situación 
económica, a operación non 
seria criticábel. Pero o feíto é 
que esas mesmas instalacións, 
compradas agora, van quedar 
en poder do clube mentres que 
o resto dos cidadáns teñen 
múltiples dificultades para po-

d.er praticar o deporte en condi
c1óns nen sequer idóneas. Non 
hai cláusula nengunha, que sai
bamos, onde se contemple o 
uso dos terreas da Madroa. 
Non hai nada que lle impida ao 
Celta usar ese campos exclusi
vamente para o deporte de eli
te, mentres que o deporte de 
base ten que andar a peregri
nar por auténtidas nabeiras ou 
nos solares das ruas. Non- é 
ademais, o Celta un clube qu~ 
se preocupe das categorías in
feriores, as que máis ben lle 
presta pouca atención no caos 
do fútbol, e ainda menos dou
tros deportes, que, algun dia, 
t1veron pulo nesa sociedade e 
que agora están totalmente 
abandonados. Cando a política 
normal, a política desexada, xa 
desde unha visión mínima
mente progresista, seria facer 
concertos cos distintos clubes 
e asociacións para que os cida
dáns normais pudesen ter en
trada as suas instalacións e asi 
poder praticar os deportes; o 
Axuntamento de Vigo, cunha 
política absolutamente retró
grada e antisocial fai totalmen
te o contrario. Cédelle as suas 
instalacións a un clube privado 
ao que non teñan aceso a 
maioria dos vigueses. Pero é 
máis, compra, ex-profeso, es
tas instalacións ao clube e logo 
realiza a sua donación, gratuí-
ta, por 25 anos. · 

Non é que non haxa que axu
dar aos distintos clubes. E 
unha óbriga dos concellos. 
Pero o que nunca se pode é 
que estas axudas vaian en de
trimento dos direitos básicos 
dos cidadáns, ou se mida por 
distintos raseiros a uns e ou-

·tros, segundo o número de vo
tos que se poda conseguir na 
operación propagandística. • 

PUCHEIRO 

DIPOB!IS/15 

Capitán do Atlético · Madrileño · 

Ante~o: un dianteiro centro técnico 

Hai moitós xo,gadores 
galegas por a1 ciscados, 
moitos deles á espera de 
dar o salto a un grande 
clube, pero que-, ae 
momer-to, . J]inguén, ou 
case ninguen os coñece 
nen os iaentifica como 
gal~gos. Cantos sabiari 

)5osé Antelo Liste nasceu en 
Amio, Compostela, no ano 
64. Coñéceselle no mundo do· 
f~tbol . por Antelo. Xoga de 
d1ante1ro centro, pero non é 
xogador de c_hoque, rompe-

que Tómas era ga·lego 
até ser chamado á 
selección?, por pór un 
caso. Seguro que moi 
poucos. Antelo .pode· ser 
un destes futbolistas 
emigrántes. Leva cinco 

. tempadas no Atlético
Maorileño, do que é . 
ca pitan. · 

dor. A sua principal caracte
rística é a técnica. E un xoga
dor frío, cerebrál, o que cana
liza e remata a xogada mar
cando goles. 

. lso é o que leva f~cendo 

desde h~i cinco temporadas 
no,. Atlético Madrileño, por 
ma1s que co ·Peiró de entre
nador apenas xogaba. -

Agora, est~ rapaz · que em
pezou ne;> Amio, pasando 
logo ao Vista Alegre Xuvenil 
ant~~ de ser p~scado poi~ 
Atlet1co. ~e Madrid, é un por
tal do filial colchoneiro. Esta 
tempada leva marcado só ca- . 
tro goles pero afirma que 
"penso mellorar". · 

Di estar "loitando, apren-· 
dendo, abrindo camiño entre 
tantos bons xogadores como 
ten este clube". 

-Ufarte, Tomás, Rey, Ante
lo, , ~ogadores galegos no 
Atlet1co... . · 

-"Todos tivemos que emi
grar para conseguir o triunfo 
que se nos _nega na nosa te
rra. Pero non nos sentimos 
doídos, logo voltamos cunha 
experiénéia moi positiva para 
o futuro". . 

Antelo é realista cándo 
mira o seu futuro. Asi, decla
ra que sabe que "teño inoi 
poucas posibilidades de che
gar, ~o primeiro equipo do 
Atlet1co. · Somos . moitos os 
que loitamos por-unha praza, 
pero non todos acadamos o 
nível óptimo para ser unha fi
gura de primeira; ainda así 
vo~ intentalo, pois somente · 
tena 22 anos e moito que 
aprender e aperfeizoar. -

-De non triunfar no Atléti
co de Madrid, goStarias de · 
vir o Deportivo· ou para o Cel
ta? 

-Quera triunfar no Atlético, 
pero se non fose así non du
bid~ria en xogar en calquer 
equ1J?~ galego dos grandes. 
Cobnna unha -gran ilusión 
acariciada desde neno. 

Antelo segue en Madrid en 
bus~a dunha próxección que 
aqu1 a bon seguro non teria. 

JUAN LOUZAN 

Etimolóxico, ilustrado, normativizado, con variantes e gramática de fácil uso. 
Completo. - _ 

. J er á ryian o Diccionario Xerais da Lingua é un ha necesidade. 
· · 9s ~á1s .dos ga!egos f~lámo-lo noso idioma sen podérmolo escribir correctamente. 

O D1cc1onano Xerais da Lingua vén a resolver este"'problema. 

Q9 ediciOns ::terais de galicia 

"f":1JI 
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Nada sério· 
XESU$ CAMPOS 

O pior que .lle pode suce
der a unha cultura é que 
a subvencionen. Abon

da con entrar en calquer café 
para se·decatar da penúria am
biental que arrodea é! criación. 
intelectual galega. E sabido 
que os cafés cumpren a fun
ción de ágora e oráculo que 
non hai m6ito estaba reserva
da ás trastendas de libraria e 
reboticas das farmácias. O nar
cisismo, enfermidade endémi
ca da moder"nidade e epidémi
ca da posmodernidade, arrin
conou a cenografia intimista . 
da rnesa camilla e a lámpara 
de 60 vátios, as olladas sosti
das e as seculares artes do diá
logo, substituíndo tan garimei
ra circunstáncia polos decora
dos tensos e paranoides das 
cafetárías modernas, .que alter
nan pratos combinados con 
comentários en alta voz dirixi
dos máis á mesa viciña que 
aos contertúlios da própria. 
Así, un entra a estas alturas no 
café sen se preocupar de s·e a 
máquina está acesa ou de se 
hai xente, de se convén un cor
tado ou unha copa de· Magno. 

Un entra no café logo de bo
tar a rápida ollada prévia do xi
tano ás mesas coñecidas, 
aquelas nas que non se sentan 
as señoras da decoración; xus
tamente ·aquelas que por arte 
de ósmose teñen unha sorte 
de avance in,formativo telepáti
co: non está o poeta pero hai · 
also no ambiente que certifica 
a 1minéncia da sua chegada, xa 
que se pode ver xunt~ a un 
café ao editor sen editora que 
ven de Santiaso e trai noticias 
frescas do último invento filo
lóxico. 

De maneira que un decide 
entrar no .café e toma asento -
qué alívio, ese cretino que nen 
sequer figura nas previsións de 
invitados de Xose Luís Bls:inco 
ocupa· a ·mesa, teño sítio. Saú
da ao subcriador cuxa cara de 
poetastro de xog.os e romaxes 
oscila entre o estatismo do be- . 
del de instituto e o cretinismo 
do intelectual da cola do paro
subvención. 

-Esta silla, está ocupada?, 
inquire a señora gue acude ao 
'mesmo local coa unica diferén
cia de que ignora o último 
achádego do cadeirádego so
bre as motivacións líricas pri
meiras de Pondal. 

-Está ocupada, sinalarás a 
sabendas de que alguén está a 
ponto de chegar. No fondo 
añoras os priviléxios que o 
Derby tiña nos tempos de Don 
~amon, segundo relata alguén 

o toJ/(jO 
~(\fe O 
~ ~i 

qu.e compartíu un café con el e 
máis Risco nunha tarde de No
vembro, ceo chumbo, Castelao 
tpillando un táxi, un pringado 
que viña de Buerios Aires. No 
Derby, conta a lenda, había 
mesas reservadas todo o dia 
como para pantasrnas: A mesa 
na que paliqueaban de Eurupa_ 
Risco e Pablo Abraira, aquel 
cantante baril e alporizado que 
Ru-ad·a non chegou a resucitar, 
a mesa dos taúres, a mesa dos 
licenciados e a dos libertários 

. que descobrian os horrores do 
nazismo ollando o telefilme 
Holocausto .. ~ 

O de menos é o cortado ou 
se a copa baixa de Torres dez. 
A crise económica chegou até 
a normalizar o modesto Sobe
rano .. O camareiro está -no allo 
e rion ten que perder o tempo 
perguntand.o. Xa sabe que vai 
ter que cobrar un ·a un. 

· -Lo de usted son ciento
veinticinco y los de usted se
tenta. 

As conversas de café xa non 
teñen nada a ver coas vellas 
tertúlias de rebotica mindo- 
niense, nen sequer cos coló
quios de cine-clube. Semella 
aflora como se o Centro Dra
matico Gale{}O tivese imposto 
os seus criterios· de dirección 
técnica. Agora os contertúlios 
ordenan as cadeiras cara ó co
rredor. Trátase de falar. de pro
fundidades cara a galeria, pre
sentar e representar ao mesmo 
tempo, pedirlle ao camc;¡reiro 
un café de feitura complicada 
-pouco de leite, nada de café, 
duas gotas de caña, pero non 
tres, para amosar domínio do 
local. alleo. Estou aquí, este 
asento é meu, estas cotorras 

·esposas de médicos e notários 
que se fodan, as catro cadeiras 
valeiras están reservadas para 
os meus coristas. 

Con tal panorama calquera 
se atreve a tirar poemas novas 
da carpeta. lso estaba ben can
do as tertúlias eran lugar de 
enéontros. Agora escoita isto. 
Escrebino en duas viaxes a 
Madrid, falo do ser e os tapadi
llos, é un soneto ... 
· Mudan os tempos, mudan as 
creencias. Os textos que se len 
e se comentan hoxe en día nas 
tertúlias de café son fragmen
tos do Diário Oficial de Galiza, 
disposicións da Consellaría, 
nomeamentos . para agredu-

. rias, becas para investigación 
sobre o tamaño da caralla de 
Murguía e a sua influéncia na · 
hist0.riografia. moderna e, so
bre todo, que aborrida é a tele
visión e que de costas vive á 
realidade mentres non me <;ha
men para ·a · programa de Frei
xanes. 

Un alza a man, chega o ca
mareiro e inquire. 

-¿9ué es? · 
-Nada sério. Un cortado. D 

·contoi non enchen 

A noite· 
da filla 
revirada 
X.X. PIÑEIRO COCHON 

M amá, mira que .bote de 
fume nos botou a poli
cía esta mañá -dixo a 

nena arñosando aquela cousa 
· como. se fose un trofeo. 

E aquel home de ben, pai ca
bal e amigo da concórd1a, de
catouse perfectamente . da ca~a 
.de horror que puxo aquela _mu-

. ller sua de ta.rito respeito que 
sabia ser nai antes que nada. 

Por ·iso el estaba ali na noite 
esta, facéndolle a espera · á 
nena para cantarlle as do bar
queiro dunha vez por todas, 
pararlle os pés e pór á liña a 
esa tilla que se estaba reviran
do. 

Tres copiñas levaba cando 
deron as dez e foi quedando só 
mentres na televisión média 
dúcia de políticos púñanse a 
feder co gallo de non sabia ben 
que lério. 

sección especial 

Portomeñe 
busca ligue 
ALBERTE MARIÑO 

A ló estaba, no servício de 
homes do "Don -Juan", co 
revólver na man, mirán

dose ao espello con ollas de 
home desesperado, de consellei
ro sen coche oficial. 

-E agora que coño fago eu? 
Despois de colocar a toda Chan
tada, resulta que o que quedou 
sen traballo fun eu. Xa o dicía 
miña nai: non te pases nunca de 
listo. Por que non lle faría caso? 
Tal como están as cousas, entre 
convencer á burra de Cacharro e 
pegarme un tiro, a· -solución é 
ben doada. Adeus, mundo cruel! 

Vítor Manuel Vázquez Porto
meñe abriu a boca, meteu nela o 
caño do revólver, mirouse por 

Andaria pola quinta enche
dura e ainda non deixaba de 
cavilar no que estaria a facer: 
esa filla sua. Tan noviña, tan 
boa e tan pouco aplomada. As 
malas compañías, os tempos 
~lporizados, e a pobre metida 

· . na avangarda das manifesta
ci'óns sen que polo menos, 
fose sacar nengunha tallada de 
todo iso. · 

-Deus me perdoe -dixéra
lle a nai- ma1s até non sei se 
antes quereria ver á nosa filla 
nunha casa de ~oscas que na 
cadea ·por revolucionária. 

-Que non vexa máis dia -
remachou o pai- se non se 
me figura que é mellor vela 
cun fillo de solteira que a co
rrer diante da policia. 
-A culpa toda tela ti por dei

xar que fose estudar --con
cluiu a nai. Se fose á costura 
semente non andaria por aí 
coas manifestacións. 

A televisión chegara x~ ao 
remate. O home pensou por un 
intre que, ainda vindo moito 
máis cedo, a el de rapaz tíñan
ne virado os morros por non 
chegar dentro da hora. Men
tras esgotaba as derradeiras 
pingas da botella, botouse a 
cavilar se aquela tilla sua non 
estaria metida na causa da 

derradeira vez no espello -que 
facha máis ridicula, pensou- e 
pechou os ollas. Era causa de se
gundos. Niso, a porta do servicio 
de homes do "Don Juan" abriu
se. 

-Qué fai, don Vítor? 
Portomeñe, ainda co revólver 

na boca, mirou, con cara de pas
pán, ao motorista da Xunta . 

-E ti, que caralla queres? 
-Mandoume o vice-presiden-

te que o atopase, vivo ou marta, 
e lle dese este telegrama. Aquí 
ten, e que se divirta, respostou o 
motorista, ao tempo que lle en
tregaba a misiva ao ex consellei
ro. 

Cando saiu o motorista, Porto
meñe sacou o revólver da boca 
gardouno no peto da americana 
e abriu, nervoso, o sobre: "Te he 
perdonado tus devaneos con el 
traidor Barreiro. TenQO un traba·
jo para ti. Pásate manana por mi 
despacho. Mariano Rajoy, vice
presidente". 

-Por fin!, ruxiu o político 
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droga. Casos máis raros se ti
ñan visto. E como se quixese 
alonxar esta idea terríbel; man
dóulle ao bandullo un grelo 
grande que lle escoceu a gorxa 
toda e díxose a si mesmo que 
lle viría ben coller un migallo 
máis de pulo e botar a bronca 
que de certo tiña que botar. E 
deste xeito decidido foi pe
chando os ollos sen darse con
ta mentres uns ronquidos etíli
cos e desacougados ían en
chendo a espera desa noite. 

Eran máis das catre da mañá 
cando chegou a nena. Os pubs 

· pecharan tarde -e · o último noi
vo que se botara era un chisco 
pesado. A nena viu axiña a seu 
pai durmindo no sillón. De 
contado foi buscar unha man
ta, retirou a botella valeira e 
abrigouno ben para que non 

· pillase friaxe. 
-Veña, vello, a ver cando 

vas deixar de te comportares 
coma un neno -dicíalle baixi
ño mentres lle endereitaba a 
cabeza e, polo pelo canoso dun 
xeito moi suaviño, falle pasan
do as mans. Esas mesmas 
mans que mañá ben cedo han 
tirarlle cantullos aos antidistúr
bios para que se inteiren onde 
faga falta do que pita a xente 
do BUP. D 

chantadino . Outra vez vou terco
che oficial, ou polo menos des
pacho de portavoz. Xa lle podo 
dicer aos coagas que os folle un 
burro. Agora si que se van a in
teirar todos, Cacharro o primeiro, 
do que vale un peine. 

Pasou a noite a base de tila . 
Pola mañán entrou arrollador no 
despacho do vice-presidente. 

-Mariano, aqui me tes ás tuas 
ordes, coma sempre. Estiven 
pensando toda a no1te e, sincera
mente, prefiro unha conselleria 
mellor que o cargo de portavoz. 
Pero podemos negociar. Dous 
políticos intelixentes coma ti e 
máis eu sempre chegan a un 
acorde. 

-Mucho me temo que ambas 
cuestiones son políticamente in
disolubles y, por lo tanto, desgra
ciadamente innegociables. Sabes 
que me caes simpatice -Maria
no púxose tenro por an instan
te--, pero la argumentación de 
Paco Cacharro al respecto es irre
futable: "Lo que no puede ser, 
no r.uede ser y, además, es im
posible" . Te he mandado llamar 
porque el Gobierno quiere cam
biar de imagen. Me han ofrecido 
contar un chiste en un programa 
de nuestra televisión, creo que se 
llama "O mellor'', y quiero ma ar 
dos pájaros de un tíro. Por un 
lado, demostrar al pueblo que 
este no es un 9obierno de muer
tos, que también sabemos reír; 
por el otro, mostrar mi generosi
dad recuperando, para misiones 
delicadas como esta, a un pollti
co caído en desgracia. Quiero 
que me representes porque se 
que lo harás muy bien y se van a 
reír mucho todos. 

Portomeñe quedou mudo. Saiu 
do despacho e nas escaleiras de 
Raxoi atopou a "madelman" Ale
jandrino. 

-Estudas ou traballas?, espe
toulle o de Chantada. 

O conselleiro do POP baixou os 
ollos, tfmido él, e esbozou un so

. rriso. 
A_9ora ou nunca, pensou Porto-

mene. D 
GON LO V 1 ~S 

J. 
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Celebrado recentemente-en Bruxelas 

Pilar. Garcia Negro · representou á 
· Galiza no Encontro de línguas 
minorizadas de Europa 
Os dias 6 e 7 de Xaneiro celebrábase un "Encontro'da ofiCina 
Europea para as línguas menos extendidas" aoque asistiu en 
representación da Galiza e, máis en concreto, da Asocia~ión 
Sócio-Peda·góxica Galega (AS-PG) a profesora Pilar García 
~~- -

En que consistia este encon
tro· e cal é o motivo da sua asis
téncia? 

A "Oficina europea para as 
línguas menos extendidas" foi 
criada no 1983, a raíz da reu
nión que tivo lugar en Bruxelas 
en 1982 de representantes de 
línguas non estatais de Europa. 
Este organismo é de carácter au
tónomo e non depende de nen
gun ente cornunitário, ainda que 
recebe diñeiro, para a realiza
ción dun boletín e doutra activi
dades, da Comisión de Educa
ción das Comunidades Euro
peas. Eu asistín representando á 
AS-PG; ali tratábase de reunir 
entidades que non tiensen carác
ter oficial, nen fosen partidos 
políticos, nen sindicatos, etc. A 
Asociación de Escritores e a Fe
deración de Asociacións Cultu
rai e tiveron o ano pa ado pre
sentes na reunión da CONSEO 
ceJebrada en Barcelona e foron 
efectivamente firmante da re
solucións. A partir daí foi cando 
se con tituiu a nível de Estado 
español. De momento está re
presentada só a AS-PG por ser 
precisamente unha institución 
dedicada ao ensino é- a que ten 
máis relación cun organismo 
de tas características. 

Que representacións acudi
ron ao Encontro? 

Asistiron repre entante do 
Paí es Cataláns· Euskadi· Galiza 
--da cal e taba eu unicamente
. Irlanda; da minorías frisonas 
da Alemaña, Bélxica e Dinamar
ca; de Bretaña· Córcega; dunha 
minoría albane a en Grécia; dos 
friulano no E tado italiano e fi
nalmente e coce e e galeses. 

Que impresións trais dali? 
A primeira con tatación do 

comité confederal do E tacto es
pañol, que integran naturalmente 
Galiza Eu kadi e o Paºi o Ca
talán , foi que nun organi mo 
desta caracterí tica e tán in
cluída língua pertencentes a 
território perfectamente defini
dos, a i como minorias lingüísti
ca de E tados europeu . E ta é 
a primeira indiferenciación, por
que unha cousa é o caso de gale
go , ba cos e cataláns, que te
rnos o problema perfectamente 
encadrado e outra é que un E ta
do, como por exemplo o italia
no, ryspeite direitos individuais 
duríha minoría de italianos xer
manofalanes, na zona fronteiriza 
do norde de Itália. Por outra 
banda conforme ás cifras que ali 
se deron dos 320 millóns de ha
bitantes da Comunidade Euro
~a, 50 rnillóns deles falan lín
guas '!menos estendidas". Entón 
se a política lingüística fose 
acorde con este dado demográfi
co, se fose realmente democráti
ca haberia que ter en _ conta o 
peso destas línguas a nível. ofi
cial, a nível público, a nível po
lítico e cultural que non é nen 
moito menos o que teñen as lín
guas consideradas grandes; iso 
afecta tamén a un gran número 
de povoación en idade escolar. 

Galiza ten tamén unha pro
blemática particular no caso 
dos emigrantes? · 

Si. Non deixa de ser curioso · 
que os galegos ternos ainda por 

Pilar Garcia Negro 

Europa adiante comunidades de 
compatriotas nosos que superan 
a outras que se teñen recoñeci
das como minorías lingüísticas. 
Se constatamos que en Londres 
debe haber, ainda que non teño 
dados actualizados, uns cuarenta 
ou cuarenta e oito mil gal egos, 
non deixa de ser dramático que 
nós non sexamos recoñecidrn~ 
como nación, con todos os direi
tos, nen sequer con ese trato pa
temalista ou caritativo, chamé
moslle asi, de considerarnos mi
noría dentro de todas estas co
munidades emigrantes da Euro
pa. I toé un problema de depen
déncia política, de que o emi
grante galego d~pende directa
mente do E tado español e para 
nada pode ter por exemplo ensi
no en galego. Cando por outra 
parte é frecuente que os fillos 
dos emigrantes falan galego e 
inglés ou galego francés. 
Minoritárias ou minorizadas? 
O que se aclarou tamén por parte 
das delegacións catalana, basca 
e galega é que non se trata de 
falar de direitos dos indivíduos, 
senón do direito dos povos. Se 
nos movemos coa idea de que 
somos minoria a respeito dunha 
língua forte iso xa é unha tram
pa. O calificativo que se defen- · 
deu ali foi o de línguas minori
zadas, non minoritárias; quer di
cer que son línguas sometidas 
porque é un. termo de tipo cuali
tativo que realmente é o que nos 
define e non de tipo cuantitati
vo. Hai línguas, como a nosa, 
das que se se teñen-perdido his
toricamente moitos falantes foi 
precisamente por estar sometidas 
a un proceso de inferioridade in
ducida por idiomas como pude
ron ser o francés ou o inglés ou 
no noso caso o español. Isto· nós 
considerámolo moi perigoso, 
"porque claro, se aceitamos ser 

. considerados minorías depende
remos da bondade patemalista e 
"protectora", das maiorias, de 
que teñ'an a ben dedicar determi
nados presupostos a financiar 
certas actividades de promoción, 
sen que no fondo cámbie nada 

do fundamental. Entón o que se 
denunciou f oi" que por parle xa 
de línguas de nacións sen estado 
a política oficial vai camiño de 
querer converterlas en línguas 
exóticas, nos seus ºpróprios terri- . 
tórios, cun papel totalmente se
cundário. 

Houbo algunha referéncia ao 
tronco. común galego-portu
gués neste encontro? Porque o 
portugués é unha· das línguas 
oficiais na comunidade. 

Houbo contactos co represen
tante portugués na "eomunidade, 
para asuntos desta matétj.a, soli
citándolle que fixése causa co
mun na defensa, non só do gale
go, senón para que asumi&e as 
propostas que o comité do Esta
do español . pudese apresentar 
alí. E por parte nosa en concreto 
é un argumento máis, que tamén 
se citou ali, en contra da suposta 
minoría, citándose que pertene
cemos a un sistema lingüístico 
que conta con millóns de falan
tes. 

~alvando determinadas clife-
, réncias, que comparación se 

pode facer entre a situación do 
galego e a doutras línguas mi
norizadas de Etiropa? 

Se unha "minoría" o que ten. -
detrás é unha lingua forte, por 
exemplo a minoría alemana na 
ltália, non vai ter problemas de 
nengun tipo, pois teñen unha po
téncia cultural detrás que cubre 
as suas necesidades. En cámbio 
hai casos, como o do inglés ou 
francés, enorrilemente depreda
dores con línguas como o bretón 
ou o gaélico. Comparativamente 
os galegos, bascos e cataláns, 
estamos respaldados non ..só por 
un degrau de conciéncia moito 
maior, senón tamén por un mo
vimento social e político que in
clue a reivindicación lingüística. 
Realmente o que se ve é que re
sulta fundamental para poder 
manter o progreso na normaliza- · 
ción das nosas línguas. Se isto -
non existe, como nós xa vi amos 
aqui desde hai moitos anos, o 
problema entra nunha vía morta, 
reducíndoo a catro experiéncias 
educativas, a tres proxectos cul
turais e a uri adubio de carácter -
folclórico, de tal maneira que o 
proceso fica roáis isolado. 

Que futuro e que posibilida
des ten esta relación entre as 
diversas línguas minorizadas 
eUf01?l'.3S? 

Eu penso que mentres nós non 
teñamos tamén neste terreo a 

· nosa soberanía, mentres non po
damos falar nós en nome no so, 
todo o que teña que pasar a al
fándega do Estado español vai 
quedar desvirtuado e non xá por
que se trate dun gobemo ou dou
tro, senón porque nen se coñece 
a problemática lingüística, -nen 
hai para nada unha vontade de- -
mocrática de nengun tipo. Pero 
ademais é moi importante estar 
atentos a calquer tipo de· nova le
x~slación, ·porque aquí pasa 
como cos direitos ·humanos que 
é o reino da hipocresía, teorica
mente as autoridad.es do Estado 
español din respeitar este_tipo de 
lei e de resolucións da comisión 
de educación, mais para iso ·de
berían ter un comportamento in-
_ teiramente diferente. O que é 
. 'fundamental tamén por parte 
nosa é non estar privados da in
formación .que nos afecte ou nos 
poda afectar no futuro. o 

M.V. 

Mostra fotográfica retrosp.ectiva 
Organizada pola ·Agrupación Cultural Sementeira e co patrocínio 

do éoncello estivo aberta en O Barco, na bisbarra de Valdeorras, -
onde· a visitaron máis de 3000 persoas- e posteriormente en Ourense, 
unha extensa mostra fotográfica que recollia cen anos da vida na vila. 
Na liña de recuperar arquivos fotográficos, desde os familiares ·aos dos 
vellos _fotográfos locais, a A.C. Sementeira apuntouse un éxito e deu 
mostra do que pode ser un apaixoante, fennosa e útil labor neutras 
moitas vilas de Galiza. A presentación resume ese contido "hai qm~. 
recuperar a imaxe para o noso pa~rimónio culturaf: hai que seguer a 
remexer na arcas e gavetas tan esquecidas, para arear eses cartóns que 
o tempo converteu en documentos sociais" . .. 

A A.C. Sementeira preparmi unha escolma da exposicion que seguira 
a circular na~ próximas semanas pola xeografia galega. 

Na imaxe sobre estas liñas "Comparsa Os Cociñeiros" 1923. Foto .de 
Blanco Pascual., 

Pxposición antolóxica 
de Reimundo Patiño .en Vigo· 

A exposición antolóxica que or
ganizara o Centro Cultural Con
de Duque e a Xunta de Galiza 
no pasado ano en Madrid, chega 
agora á Galiza, nunha ao parecer 
única mostra no noso país da 
obra de Reimundo Patiño. 

Morto en Agosto do ano 1985 
Reimundo Patiño segue a consti
tuir un dos pontoS' referentes ~a 
nosa plástica moderna e a: expo
sición no Centro . Cultural da 
.Caixa de Aforros é unha invita
ción e unha obriga para todos os 
interesados na arte galega. Nun 
importante e ambicioso catálo-

. go, editado co galJo da exposi
ción, recóllense non só numero-= 
sas reproducións a cor e branco 

e preto, da obra de Patiño, máis 
unha ampla escolma de textos, 
próprios e alleos, feitos antes e 
despois da sua morte. Dicia Luís 
Seoane, no 1977, "Se dunha 
maneira provinciana non nos 
deslumbrásemos só polo alleo 
ou polas formas alleas, e tivése
mos máis amor ao naso, ao que 
surxe das nosas entrañas, e tivé
semos máis respeito pelas for
mas imponderábeis que vimos 
herdando da .vella cultura que 
viu conservando o povo durante 
séculos, e transmitido subcons
cientemente a nosa minoria inte
lectual, e ao que é persoal en 
arte, teríamos recoñecido xa o 
aporte singular, calado e vangar
dista de Reimundo Patiño". o 
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A ortografia con Ferro entra (1) 
Nos primeiros días do mes de Xullo (i 986) o Sr. Ferro R1,1ibal publicou unha série de tres artigos no xomal 
coruñés "La· Voz de Galicia", co título xenérico de "¡Deixade en paz a ortografía!", na que desacalificaba o 
"Manifesto por un acordo necesário'~ e aos seus asinantes. 

Os promotores e primeiros asinantes deste manifesto virno-nos na obriga de contestar-lle publicamente no 
·mesmo meio, direito que teoricamente nos asistía . Redactada a contestación quemáis abaixo se pode ler e levada 
a dito xomal, indicou-se-nos que debíamos resumi-la, cousa que fixemos imediatamente, de xeito que nos 
surprendeu a publicación do último artigo do Sr. Ferro cando xa finalizáramos a redacción da nosa resposta. 
Entregada esta novamente en ·"La Voz de Galicia" a meados de Xullo, dixo-se-nos que se publicaría en breve 
prazo. Como non apaÍecese publicado nese mes nen no seguinte, perguntámos as razóns da demora, indicado-se
nos que "un dia deses sairia"; a situación prolonga-se até o momento . pr~sente. 

Hoxe saberpos que houbo presións para que non vise a· luz .a nosa réplica e agora acabamos de inteirar-nos, 
coa lóxica surpresa, de que eses artigos do Sr. Ferro, tan sectários e rodeados das mencionadas circunstáncias, 
foron distinguidos pola Xunta co galardón á "rn.ellor información ou comentário cultural"; vaia xeito de 
defender, por parte das institucións públicas, a lil>erdade de expresión, a toleráncia e o diálogo entre ideas 
contrapostas! Mais ben semella un prémio á manipulación desinformativa, ao insulto emitido desde a 
impunidade. Estará ti:anquilo o Sr. Ferro con·este prémio·sabendo _que se nos negou o máis elemental direito de 
réplica? _ 

•Por todo isto acollemo-nos, Sr. Director, á xenerosidade e boa disposición do seu xomal para mellor 
defensa _da información e da cultura, publicando es~es apresurados escritos de resposta tal e como foron 
redactados no seu dia. · · · 

Ante a publicación de dous arti
gos da autoría de D. Xesus Ferro 
Ruibal· baixo . a epígrafe comun . 
de "¡Deixade en paz a ortogra
fía!" aparecidos recentemente 
neste xomal, os promotores e 
primeiros asinantes do "Mani
festo por un acorP,o necesário'.' 
vemo-nos na obriga ·de respon
der publicamente ás opinións 
vertidas, curiosamente en época 
de vacacións, abraiados ante a 
cantidade de falsidades, ameazas 
encobertas e mesmo insultos 
persoais que ali se espallan. Non 
era a nosa intención entrar ·en 
polémica con ninguén cando re
dactámo~ o breve manifesto que, 
remetido hai uns meses aos di-

. versos centros públicos de ·ensi
no médio e universitário da Ga
liza, acadou o respaldo xeneroso 
de perto de trescentos profesores 
especialistas en Língua e Litera
tura Galega, unha amplísima 
maioria (por que ese contínuo 
interés en falar de minoría?) do 
profesorado <lestes sectores. 

Sendo a nosa intención buscar 
a concórdi~ e non suscitar polé
micas, non replicamos a artigos 
como o intitulado "Ortografía 
Gallega" do. profesor Moralejo, 
onde se apresentaban posiciona
mentos ben distintos dos nosos, 
pois esa léxítima discrepáncia' 
exercia-se desde o respeito e a. 
educación. Non é ~ste o caso 
dos artigos que nos ocupan 
hoxe. ' 

Sentimo-nos máis obriga
dos ainda _ á replica polo feíto de 
ter sido apoiado o manifesto por 
unanimidade polos 500 partici
pantes no "Encontro sobre Nor
malización Lingüística", pola 
Asociación de Escritores en Lín
gua Galega, pola AS~PG, pola 
AGAL e pola Federación de 
Asociacións Culturais da Galiza; 
e posteriormente pola moi favo
rábel acollida tanto de partidos 
políticos e grupos parlamentá
rios ·como polos diferentes meios 
de comunicación do país. 

Ambos os artigos caracteri
zan-se por uó plantexatnento ca- _ 
rente de honestidade, cal . é ex
trapolar unhá série de expresións 

e- empregá-las fóra do · se~. con
texto, de modo que o leitor, que 
non ten <liante o orixinal, obtén 
del unha visión deformada e 
completamente falsa . 

Come za O' señor Ferro, xa 
no título do primeiro artigo ; ata
cando ao deputado Camilo No-

- gueira por unha cuestión que é 
abs.oluta,mente eilcomiábel: a de
fensa de algo tan esencial como 
é a libertade de pensamento e 
expresión, das que supomos non 
estarán isentas as cuestións orto-

. gráficas. E fala de "faltas de or
tografía", confundindo intencio
nalmente (supomos que non por 
ignoráncia), a defensa de. dous 
sistemas ortográficos diferentes 
coa falta de rigor na utilización 
dun deles ,_ que de feito se dá nal
gunhas publicacións subvencio
nadas ou publicadas ·pola Xunta, 
das que é un bon exemplo o li
bro de texto de Latín do que 
vostede é autor. Se o señor Ferro 
non é capaz de distinguii estes 
dous conceitos, recomendamos
lle que acuda ao maxistérío de 
destacados filólogos e esnidosos 
da nosa língua, como D. Antón ' 
Santamarina, D: Ricardo Carba-_ 
llo, o Sr. Filgueira Valverde, 
Don Isidoro Millán, D. Xose 
Luís Rodríguez .. . que aceitaron 
a coexisténcia de duas . normas 
diferentes no acordo ortográfico 
de 1980. Falar asi de "faltas do 
ortografía" e atribuir-nos, mo
fando-se, a comisión dun 10% 
de pretendidas e ilusórias· "fal
tas" é, cando menos., pueril; 
lembre-se a adverténcia de Leo
pardi de que "a forma máis se
gura .para ocultar ao demais os 
límites do ·próprio saber é non 
rebasá-los". Alén diso, a falta de 
consolidación do noso idioma 
explica en moitos casos que to
dos estamos suxeitos á posibili
dade de cometer erros, dos que 
non están iséntos os_ dous artigos 
do señor Ferro. · 

_ Entramos agora na análise 
dos "cinco yalores" que, ·segun
do el, colodan a normativa ofi
cial por riba de calquer outra e 
que a fan "incomparable a tóda-

3otalo ·· · 
blanco 

UNHA EDITORIAL 
INDEPENDENTE 

Axiña en Compostela 

EDICIONES 

las outra posibles alternativas": 
Ao dicer que- quen elaborou 

as Normas, o ILG, é a voz máis 
solvente na matéria, eleva unha 
opinión persoal, cunha absoluta 
prepot~ncia, ao rango de dogma 
de f é, con desprécio ás opinións 
diferentes. O feíto de que as 
aprobase a RAG , institución que 
nós consideramos -hoxe .. irreal, 
endémica - e ; por suposto, non 
galega, parece-nos, á vista da 
sua nula preocupación e labor en 
prol da língua, máis un demérito 
que un mérito. Perante a actua
ción do Sr. García Sabell e a de-

. lirante nota publicada polo Con-
, sello de Cultura ~9alega co res

paldo e asinatura de vários acé
rrimos defensores da actual orto
grafía, cabe perguntar-se se as 
institucións, ·en cuxa representa
ción están no Consello, compar-

, ten a sua atitude entreguista. 
Nim momento en que fica paten
te a consideración do galego 
como língua inferior ao · caste
lan, parece-nos _importante que 
eses m:ganismos se definan indi
vidual ou colectivamente, por
que quen cala asente; en todo 
caso os seus. máximqs represen
tantes xa se definiron. 

O primeiio "valor" reforza
se coa supo;ta aprobación polo 
Parlamento, co 96% dos votos, 
desta Normativa ortográfica, 
cando non foi ·aprobada por este 

· órgao, como asinalou o que foi 
presidente da Cámara e recente
mente falecido D. António Ro
són (vid. Agália nº 3, páx. 358 
e · nº 4, páx . 482); a Normativa 
ortográfica foi promulgada por 
un simples decreto , o Decreto 
1731182 de. 17 de Novembro de 
1982. Tal Normativa non é na 
prática empregada unanimemen
te no próprio Parlamento. ApÍo
veitarnos para informar ao Sr. 
Ferro que o que foi aprobado no 
Parlamento é a Lei de Normali
zación Lingüística, onde a única 
referencia a Normativa é a dis
posición adicional que.indica cu
riosamente que "nas cuestlóns 
relativas á Normativa, actualiza
ción e uso correcto da Língua 
Galega, estimarase como critério 

de autoridade o establecido pola 
RAG. Esta Normativa será revi
sada en función do proceso de 
normalización do uso do gale
ga". 

Asi ,pois este primeiro "va
loe1 asenta-se nunha informa
ción ínexacta e nunhas opinións, 
cando menos , discutíbeis. 

Na mesma liña colocan-se 
os "valores" 2° e . 3°~ · asegura o 
articulista que as Normas nqn te
ñen erros .filolóx icos, que son 
coerentes, claras e unívoca . 
Non negamos estas afirrna
ciónns, mais poderian aplicar-se 
a calquer outra ortografía éoi:no 
el mesmo recoñece, desde a fo
noloxista até a reintegracionista. 
Está claro, e a história·de pareci
dos procesos doutras línguas así 
o demostra , que o que fai que 

_ unha determinada ortografía 
sexa aceitada por un povo non 
ten que ver tanto co seu rigor 
científico ou filolóxico, que 
s.empre pode ser parcial segundo 
os presuposto de que se parta, 
como do grau de ade ión que 
receba. 

E isto ten algo que ver co 
cuarto "valor" que e indica: o 
emprego da Normativa oficial 
pola Administración a Televi
sión, a editoriai mái impor
tantes . Non surprende que o or
ganismos dependentes da in ti 
tucións oficiais empreguen tal 
normativa e gue por motivacións 
económicas o fagan as edito
riais. Coa mesma efectividade 
actuaria calquer outra ortografía , 
e ainda con moita máis e auna
se as diferentes tendéncias exi -
tentes nun acordo maioritário. 
Fóra. do marco oficial da Admi
nistradón. ou das suas preben
das, a Normativa oficial non é 
seguida pola maior parte dos 
sectores sociais. Por iso non en
tendemos como se di que leva 
catro anos· de implantación, ne
gando implícitamente o conflito 
existente, que se reflexa nos. 
centros de ensino e na vida pú
blica <leste paí . Ou é que non 
hai tal problema e o Sr. Ferro e 
nós estamo a falar de fanta -
mas? 

En resumo, o que chama' for
tuna _histórica" , cun eufemi mo 
digno de figurar en calquer anto
loxia, esconde na realidade a de
cisión unilateral dunha tendéncia 
minoritária que conta, por apro
priación, cos re ortes do poder. 
Estamos de novo ante un intento 
de vencer e non de convencer. 
E peo amos que o único valor 
real que daria olidez a calquer 
convención ortográfica ( ou por 
acaso as ortografía non on 
convencionais?), seria o acord 
pola vía do diálogo e a tolerán
cia, sen partir de descalifica
cións a priori como as do autor 
<lestes artigos. Preferiríamos que 
o Sr. Ferro mantivese as idea 
expostas nas 1 Xomadas.Labaca: 
"Ora sabemos que a norma or-

Premio Premio Premio 
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tográficas son unha convención 
imprescindible. Coma o código 
d~ circulación. Mellor un que. 
ningún. Mellor un que varios·. 
Non comprendelo é ignorar que 
a líogua é algo de toda a Socie
dade , non dun reducido grupo 
de lingüístas. Por iso estamos 
obrigados todos a ceder todo o 

· que haxa que ceder en favor 
dunha concordia maioritaria. 
Dende o outro extremo das op
cións lingüísticas vailles o 
exemplo a chamada á concordia 
galeguista ( . . . ). Como home que 
sabe que vale máis un mal acor- . 
do que un bo pleito, sei que 
moitas veces cómpre ser flexible 
(. .. ) Pero como galego preocu
pado pola normalización debo 
someter e ometo a rniña pre
ferencias a un Acordo maiorita
rio: que eguirei co maior e crú
pulo que exa capaz". 

Se nó re peitamo o eu de
reito a expre ar a ua razoábel 
discrepáncia coa norma (e a 
mencionada "alternativa fon lo
xi ta que no ilu iona a un grupo 
non exiguo de galego ", que 
vo tede declara patrocinar , on
ceda-no cando meno e e me -
mo direito . 

Noutra orde de ou a ur-
prende-no o mau go to de pre
tender pa ar factura, en nome 
doutro de tacado intele tuai 
(autores coautore e defen ore 
da ortografía ixente) que empe
ñaron o eu pre tíxio pedindo 
publicamente o voto para Cami
lo Nogueira ' como e avogase 

. por manter un i tema de lien
ti mo ba eado como i tema ca
ciquil, na vendad oto. Recor
de a ua própia palabras un
ha liña ante e exa coerente, 
poi non e pode confundir mi
litancia política con militancia 
ortográfica' . Parece como pou
co in inuar que a militáncia po
lítica é adecuada cando coincide 
coa ortográfica que vostede de
fendo· parece er un valor que o 
Parlamento upostamente aprobe 
unha determinada normati a 
pero non é re peitábel a po tura 
do grup poi ític que di in ten 
dela. Canto á ua curio a c n
ceición de que cando o eñ r 
Nogueira fai aJgun tip de pro
po ta no Parlamento "leva a 
unha cámara lexi lativa a pr -
po ta de convertir unha 1 i en le
tra m rta", é preci o r c rdar 
que a lei poden er ref rmada 
e que é preci amente un d pa
pei do parlamentári . 

E, xa para rematar p r e ta 
vez, qu ríam facer-11 
rogo: n cu ti n refer nt á 
ort grafía, e d de a p tura fi
cial que vo tede defende n 11 
re peitam n n de virtue 
pen amento de Ca tela 
ap io dunha t e · qu el nun 
defendeu n n d l nxe . A un 
home coma e l tod lle debem · 
re peito e non no par c Qigna 
a ua manipulación. o 

Cardenal Quirogá, 24, 1° 
Telf.:23 77 04 

Unha obra fundamental 
na narrativa de "MANUEL CASADO NIETO" "EDUARDO BLANCO AMOR'~ "EDUARDO BLANCO AMOR" 

1~5 1~ 1~5 . 

Unha gra·n novela 
dura, polé"1ica 
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1 andando a terra M. HORTAS VILANOVA 1 

Asteleiro de Ribadeo a fins do século pasado. 

o 
erudito-poeta · 
·e os espíritus 

Nas nosa viaxe pola tribu, 
polo país e polo mundo tivemos 
a regalía de conocef e tratar 
moita xente ingular. Este é un 
do grande dons que nos conce
deu a vida . Viver, en definitiva, 

. cecái que non exa ma,i que 
di frutar da pai axe e do ami
go . Ou á inver a. Home e terra 
on a me ma unidade: a cara e a 

cruz da única moeda posible. 
Entre o no os amigo de 

moito anos contarno ao riba
dense Dionisio Gamallo.Fierros , 
sabio profe or, erudito de nota, 
poeta e incan able e critor coa 
ua obra e pallada en tódalas di

reció da ro a do vento . Con
fiarno ·cegamente que Garnallo 
en xu ta e cordial corresponden
cia , tarnén é amigo noso. Como 
todo o mundo abe Dionisio Ga
mallo Fierro conoce hai canto 
hai que conocer, e aínda máis, 
do século XIX. Dámaso Alonso 
tense referido ao seu enorme 
carteirón empre "en trance de 
explo ión". Os seus amigos e 
conocidos sabemos que a cartei
ra do erudito ribaden e non só 
garda papei e cartas de e crito
re do século pa ado. Tamén 
leva pastei dos que o noso ami
go é mui vicio o. En ocasiós os 
pa tei aplastánse unhos contra 
o outro e forman unba especie 
de torta que Gamallo vai papan
do ao pouco . Da úa obra poé
tica lembramo o anaco dun 
poema titulado Sangre en vez de 
pal.1bra , publicado na revi ta 
vigue a Alba polo ano cin
cuenta e tant , d que son este 
ver o : 

¿Para qué lo adverbio on cirsun -
tanciale ... ? 
¡Su tantivo , afuera, 
que nada ub tancial hay en vo otros, 
mientra no recibáis tran fusión de mi 
vena .! 

Que apag\ien u bombillas metáfora 
e imágene , 
par~ que olo arda, verídico y erena, 
en el aceite que hay en nue tro hue os, 
la lamparita de la ub conciencia. 

Que ya no os engañen, con hondos es
pejismos, 
las hábiles palabras que fingen, que pe-
netran _... 
y que tienen barrenos absolutos, 
como LA SANGRE, como LA MUER-. 
TE, como ~A TIERRA. 

Dionisio Gamallo Fierros, que 
leva as súas estadísticas mui ben 
levadas, cando cumpliu cuarenta 

/ anos, é dicer: cando pasou de . 
solteiro a solteirón, edade que• a 
maioría -dos varós da sua familia 
non sobrepasou, pra celebralo, 
convidou a cuarenta amigos . . Se
gún yai cumplindo anos, -así vai · 
aumentando aos convites o· nú
mero de ; amigos: tantos como 
anos· cumple. Este c0nvite ritual 
tivo unha escepción · cando se 
xubilou. Nesa data non convi
dou a sesenta e cinco amigos: 
¡convidou a cen! Entre, os convi
dados estaba este barbas. Non 
puido asistir e. sentiu:µo con toda 
a alma. Oportunidades como 
e_sta non se voltan a-dar en toda 
a vida. · 

Na época do franquismo, can
do chegaron ao poder os técno
cratas, Gamallo exercía a docen
cia e a decadencia en Madrid e 
os do OPUS andaron tolos para 
lígalo prá sua santa causa. Ga
maUo, erre que erre, non se dei-· 
xou convencer por moito que 
porfiaran. O seu razonamento, 
ao noso xuicio, era perfecto: . 

-Si eu me quero condenar, 
¿por qué se empeñan en salvar
me á forza? ¿Cecáis eu non son 
libre de escoller o meu propio 
destino? 

Hai moitos anos, polo San 
Froilan, estábamos Álvaro Cun
queiro e este que escrebe, senta
dos, á tardiña, na terraza do 
Café Méndez Núñez, de Lugo. 
Chegou Garnallo, coa sua inse
parable carteírísima e estivo un 
bó anaco falando con nós, muj 
cordialmente. Así que se foi, 
Cunqueiro , entre serio e irónico, 
cornentou: 

--Compre mimar o máis posi
ble a Gamallo. A ver si hai sorte 
e forma escola de eruditas . Sería 
o único xeito de que se ce_lebrase 
o noso centenario. 

Cando ún se atopa con Dioni
sio Garnallo Fierros lembra sem
pre a observación de Cunqueiro. 

Gamallo é un home de sabe
res sólidos e estranos, dono dun
ha curiosidade universal. Tanta 
é a sua curiosidade que estamos 
seguros que, si por un casual vai 
a Celanova, é capaz de beber na 
Ponte da Plaza e mesmo polo -
cano do norde, que xa sabernos 
a sona que ten. Cando ún atopa 
a un ribadense sempre lle per
gunta polo eu vello amigo. Os 
distinto ribadenses dannos noti
cias vadadas. Así ún informanos 
que pra dormir atranca portas e 
fiestras, tapando a máis mínima 
regandixa pra acadar unha escu
ridade perfecta. E logo cóbrese 
con xomais . Outro deunos a 
nova de que, no derradeiros 
tempo anda moi preocupado 
por cou a de e pititi mo. Tanto 
é a i que, cando está en Riba
deo, viaxa a ~antander só pra 
asi tir a esiós de espiritismo. 
Nunha de a esiós pediulle ao 
medium que toma e contacto 
con. Valle-lnclán. Establecida a 
comunicación, Garnallo fíxolle 
dúas perguntas a Valle-Inclán 
valéndose do medium. A pri-· 
meira delas é esta: 

-¿ Q~é lle parece do ésito 
que agora ten o seu teatro cando 
na sua vida terrea ningu~n repa
rou nél? 

Resposta: 
-Nesta vida astral eses asu·n

tos carecen totalmente de impor
tancia. 

Segunda e derradeira pergun- , 
ta: 

-¿Qué opina de que l1e con
cedesen ao seu filio o título de 
Marqués de Bradoqiín, cando a 
vostede Alfonso XIII lle negou 
un título nobiliario? 

Res posta: 
-Já, Já, Já ... ! 

Posdata. 
Despois de escrito o a.nterior 

tivemos o placer de falar con 
Gamallo Fierros. N<? coloquio 
que mantivemos manifestamos 
que, ademáis de establecer co
municación con Valle-Inclán, ta
mén a estableceu ·con Teixeira 
de Pascoáes e con Iglesia Alva
riño. E iba intentar establecela 
con Anxel Fo le. 
· Vale. 

G-... o .- meir 
. CULTURAL 

·Luis Taibo 
García .· 
. (Santiago. ¿? ~ Ciu.dad de 
.México, 17-IV-1954) 

Compositor. Formouse en San
tiago, en cuxa Universidade li
cenciouse en Medicina e como 
"tuno" compuxo cancións que 
adquiriron moita popularidade. 
Naquela época contribuiu ao · 
Cancioneiro con recopilacións 
de música tradicional. 13en cedo 
emigrou a México, onde traba- · 
Haría como médico e desenrola
ria a meirande parte de seu labor 
compositivo. Ali morreria nun
has condicións de grande penú-
ria. · 

Pouco mais · coñecemos da 
biografía de Taibo coa excep
ción das cancións que no 1930 
edita a "Casa Mozart" de Barce
lona, das que só coñezo tres: 
"Campanas de · Bastabales" e 

'.'Adios. ríos" cen letra de Resa
lía de Castro e "O sacreto" con 
letra de Aurélio Ribalta. O 25 de 
Xullo d9 1953, o Centro Galego 
de Buenos Aires celebrou o · 
"Día de Galicia" cun concerto 
da Orquestra Sinfónica de LRA, 
baixo . a dirección de Washington 
Castro, no que se estrenou "Ga
laica", suite sinfónica en tre.s 
movimentos, de Luís Taibo. A 
mediqcridade da versión e a pé
sima grabación impeden facerse . 
unha idea fiábel desta obra da 
que descoñezo a data de compo
sición. Polo xeito "rapsódico" 

I responde ao -gosto español dos 
anos vinte se ben parece ter sido 
composta en México e moito 
máis tarde; xa que logo, nada 
ten a ver co xeito de facer dos 
compositores mexicanos daquela 
época· --Chávez, Revuel
tas,. .. - nen dos exiliados espa
ñois -Bal y Gay, Halffter,. .. -

. e parece que Taibo non chegou 
a ter relación algunha coa ~s
pléndida vida musical de Ciudad 
de México. 

Tanto as cancións publicadas 
como ~'Galaica" revelan defectos 
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importantes na fofiÍÍación de 
Taibo, defectos non moito máis 
graves que os· presentes na obra 
de compositores da época como · 
Antonio José ou Bacarise ou dos 
presentes na segunda-sinfonía pe 
Gaos. De calquer xeito non · é 
posíbel en~uiciar a realidade 
dunha música da que descoñece
mos até a localización. 

Obras: 
Yoz e piano (ou orfeón): "Como 

chove 1D1udiño", "Cantan os galos", 
"Río arriba, río abaixo", "Voume ... ", 
"(:antar ei Galicia", "Madrigalesca", 
"Nojtes de vrán", "A troula" e as tres 
xa citadas. Cámara: ·~cuarteto en do", 
"Cuarteto en re", "Quinteto para instru-

. mentos de viento", "Serenata españo
la", para sexteteo, "Suite", "~anto, rit
mo" . "Requiebro" e "La maJa de los 
clav~les" para violín e piano, "Con
cierto breve" para cello e piano; "Célti
ca f' e "Céltica 2'"para grupo de cáma
ra. Sinfónica: "Céltica 3" e "Galaica". 
Tamén un "Himno Galego" sobre a le
tra de Alfredo Brañas . 

Bibliografia: 1 

Tameiea: Notas ao disco E.G. 5 (Bue
nos Aires, sen data). Varela de Vega , 
Juan Bautista: "Taibo García, Luís, en 
"Gran Enciclopedia Gallega Vol. 29." 

1 os nomes dos_ lugares CESAR VARELA 1 

Ponte dos Remédios (Ponteareas) 

Ponteareas: 
ainda 
con estas!"! 
Estes dias está sendo polé.rnica a 
atitude do alcalde desta vila do 
Condado empeñaqo na túzara 
teima de lle pór á vila o castra
pudo nome de Puenteareas, es
peremos que o alcalde de. Ponte
vedra, da mesma liña ideolóxica 
que o mandarín de Ponteareas 
noq se encirre en porlle á capital 
da província · "Puentevedra", 
pois poderia argüir as mesmas 
razóns. 

Entra tamén na lideira o ar
quiv~iro de Tui, dando a sua 
"científica" e· "aséptica" bpinión 

'>"Jl!"~~,,.,.,.;,.-"'·;.ff-C. 
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de que desde os anos- 1500 xa se 
escrebia o nome da vila en caste
lán, o cal non quer dicer que a 
xente · o pronunciase asr, nen 
moito menos; · o que si_ aclaran 
esas datas é que por ese tempo 
comezou en sét~o a colonización 
deste país, nos xulgados, nos 
conventos e en toda a vida cultu
ral e política da Galiza; daí da
tan nas escritas (que non na fala 
popular) alguns "puentes" e as 
"pueblas" que ainda figuran 
para escárnio dos galegos na 
nosa própria terra. 

Neses anos 1500 · comezou 
formalmente a colonización na 
Galiza da que ainda son epígo
nos estes "mandarins" que con
funden o real co necesário; e es
tes ratos de biblioteca que din 
facer "ciéncia" cando o único 
que fa~ é "taxonomía" que nos 
pretenden · pasar como moeda 

. \ 

falsa do coñecimento científico. 
O topónimo de Ponteareas, 

divídese en duas partes: A pri
meira é Ponte que é a que está 
hoxe en discusión, e que non ten 
dúbida nenguntia desde o ponto 
de vista científico do idioma ga
)ego; o qúe . realmente está en 
discusión é unha cuestión políti- . 
ca. Dunha banda os que defen
den a carta de natureza do espa
ñol imposto no noso país, e dou
tra os que estamos pola defensa 
do galego como idioma próprio 
da Galiza para todas as funcións; 
dentro desta liña é tarefa urxente 
-correxir todas as deturpacións 
que se teñen cometido co noso 
idioma; unha delas · é o nome ea 
vila que nos ocupa hoxe. 

A segunda parte do · nome 
Areas ninguén e pon eri cues
tión, e non se debe pór en canto 
á sua grafía, mais eu penso que 
podemos cuestionar o seu signi
ficado. 

Areas é o nome da parróquia 
viciña que dá o seu nome á pon- .. 
te; mais aquí igual que cando fa
lamos da illa de Arousa, ou da 
rua Areosa de Vigo, amén de 
moitos outros lugares que ·se 
chaman Arosa . pola Galiza 
adiante, está.nse referindo, máis 
ben que á sua ~bondosidade en 
Area, a que s6n terras de Agros 
ou Aros. 

Os aros ..... <leste lugar aparece . 
escrito en ddcumentos medievais 
referíndose aos campos que ro- . 
dean ás vilas. · 
r Estaríamos pois aqu,i, <liante 
ijunha Ponteareas semellante á 
.Ponte-Amelas das terras do Sal-
né,Sf\ ../ 

QUE .FAI O _PODER.NO TEU LEITO.? 

Josep-Vicent Marqués 
Construir unha sexualidade ~atisfactória consiste, 

. fundamentalmente, en aprender a falar co outro en vez de 
monologar cos próprios fantasmas ou escoitar o ruido .dos 
tópicos vixentes. Falar co outro requere un esforzo, porque, 
para comezar, parece que só existe a linguaxe groseµa das 
conversas masculinas e a xiria científica: Se a iso lle _ 
engadimos o ter que expresar-se nunha língua diferente á 
própria; o _resultado é o que todos coñecemos: unhas 
relacións sexuais e persoais tan rniserábeis que case parece 
lóxico que se realizasen coa luz apagada. 

-GALIZA EDITORA 

Promove: ASOCIACIÓN SOCIO
PEDAGÓXICA GALEGA 

... 



De .soños e 
derribos (1) 

Un rapaz novo que xa deu, co 
·presente, dous livros no nos.o 
idioma, e un mais en español, 
Met1lmorfosis . Benezianas(2), 
prémio Café Gijón de Novela 
Corta, que é unha das piores no
velas que levo lido na miña vida 
(fago excepción dun bon manga
do delas escritas en galego, q~e 
ternos a tira e máis). O primeiro 
livro deste rapaz novo titulaba
se Bestiario dos descontentos (3) 
e se ben tivo certo éxito de críti
ca, parece que pasou máis ben 
desapercibido. O novo livro que 
nos entrega Miguel Anxo Mura
do, pois del falamos, é. o que 
leva como título De soños e de~ 
rtibos, e é un fato de conios e 
mais uoha novela · breve (a se
gundá parte, que eu non o consi
d~ro nen con to nen relato longo, 
senón o di to). -

A primeira parte consta de vá-
. rios contos de diversa índole e 

interés onde Murado entrega o 
niellor que fixo até o de agora 
-narrativamente falando. Unha 
série de contos ben realistas, ben 
fantásticos que amosan o boil 
domínio das técnicas narrativas 
do · conto . por parte do escritor 
galego. Contos que ás veces 
chegan . a ser verdadeiras xoias: 
Os traballos da familia Lindín, 
que o autor soubo tanto narrá-lo 
ben como acabá-lo no momento 
oportuno, sendo -por outra 
banda- . unha narración que po
día ser interminável '· pois o tema 
podía alongar-se. A maneira de 
rematá-lo, xa o dixemos, amos
tra a capacidade narrativa do 
noso autor. Capacidade que, ta
mén . hai que dicé-lo, ás . veces 
brilla .pola sua auséncia. Sobre
todo en certas narracións que xa 
nos soan, que xa nos foron con
tados dun xeito ou outro: A casa 
da rúa Calvo-Sotelo, Enumera
ción do reflexo (sobre o tema re- . 
comendo ao autor o filme de Ro
bert Benayoun París n 'existe 
pas); ás veces o que falla non é 
a técnica, senón unha certa pro
fundidade no tema, unha certa . 
preparación (científica?) para 
que o relato chegue a bon porto, 
para que se convirta nun relato 
crível, co.mpacto: -A entelequia 
de Ramón Reí, onde un bon 
tema queda estragado ao dar por 
resoltos problemas que o autor 
nef?. pon sobre a mesa . . Outras 
veces son relatos de boa factura 
que 'se estragan polo remate fa
llido: A volta enteira-A benvida. 
Pero en conx.unto · prima, diga
mo-fo ásj, o relato conseguido 
sobre o fallido. Contos,, relatos 
como Has morrer en Lugo, A 
ocupación da casa de Gómez 
Gómez Casado, O Café Occi
dental, etc. · e o xa enriba citado 
Os tz;abilllos . .. , amosan a un .es-

; critor que ten feítas as suas opo
sicións (e aprobadas): Móstranos 
un narrador que sabe narrar, que 
.~abe criar mundos próprios e 
que sabe . acabar cando compre 
acabar, ·ainda que ás veces co
meta fallos', pero a sua idade (21 
anos no momento da publicación 
do libro) fai-nos esperar del algo 
m_éij.s, pois · ainda que é Miguel 
Anxo Murado un escritor xa feí
to e non só unha promesa, debe 
correxir muitos erros que come
te, tanto no desenvolvimento das 
suas obras corno no remate. Asi 
corno, tamén, debe mellorar as 
suas técnicas · verbais e narrati
vas, pois ás veces estes relatos 
parecen escritos sen corrixendas, 
apresa, sen parar no que se está 
a escrever. En certos momentos 

. as repeticións non se sabe ben se 
son debidas a unha técnica(!) do . 
autor o ben a un ·fallo. "Fun sau
dalo coa idea de ir saudafo" páx. 

· 24; "A sala era unha ·sala rectan
gular" paz. 39; "A galería era 
unha galería" pax. 39; "da man. 

a ela e caeu . á mesa pe,ro ela" 
pax. 33; "sentiu que non sentía 
as cousas" pax. 40, etc. Outras 
veces esquece-se o escritor do 
que dixo anteriormente, e· así, en 
fala.Íldo do Café Occidental su
pón-se que estivo pechado do 36 
ªº 49, ano en que se volve abrir. 
Pois ben, no mesmo relato (O 
Café Occidental) o dono traballa 
de oficinista até que ten unha vi
sión e decide reabrí-lo c'a.té no 
anoJ950. E, para seguir.comes
mo, noutro relato Catro noites 
do Occidental, o café de marras 
está aberto no ano 45-. O que,, 
como mínimo, demostra certa 
precipitación que pode despistar 
un pouco ao-leitor atento, como 
pode despistar qµe nunha mesma 
páxina ( 162) un personaxe se 
chame Heliodor e Heliondo (di
gamos que isto pode ser uoha 
gralla de imprent_a, das inurnerá
veis, demasiadas.~ máis das que 
se poden .suportar, que campean 
polo volurne). 

Pero todo isto, corno as vaci
lacións lingüísticas que atrave
san o livro (todos os,, e ·tódolos 

_percorren indistintamtmte unha 
páxina ou outra) lucense e lu
gués, -un uso indiscriminado do 
advérbio coma (4), caiados por 
caxatos,. etc., repetimos, todo 

· istc non debe, porén, ser pega 
ningunha para saudar un livro 
que trai excelentes con tos, me
nos excelentes e algun franca
mente mau, pero que nos desco
bre un autor que .sabe narrar, ten 
capacidade e lle gosta. Que rn_ái§ 
se pode pedir? novos livros, 
rnáis traballados, de Miguel 
Anxo Murado. 

Acababa a reseña e daba-me-
conta de que non falaba do últi
mo relato, o máis ambicioso, 
po!a e!(tensión. Diga-se que aquí 
si fallan completamente o naffa
dor, alongou-no de máis, buscou 
a frase choqueira que non tiña 
grácia nengunha ("nada contes
tei porque nunca pensara -~n ter 
oitenta anos, nen sequera pensa
ra . en ter noventa'·'), deixou-se 
levar pola facilidade· de encher a 
história (que podía dar, certa
mente, rrioitos fólios máis), en
fin,que a história fantástica non 
sustentada por un traballo de mi
niaturista, quer dicer, -por unha 
comprensión total do que vai ser 
o relato, leva ao que levou a Mi
guef Anxo Murado, a escrever ·e 
escrever simplesmente por es
crever (válian todas as redun
dáncias do mundo). De momen
to o porvir do escritor galego (5) 
·non está na novela curta senón 
no relato rnáis breve, talvez con 
máis forza poda chegar á ·novela 
breve, pero non ·desesperemos, 
un bon contista é cousa que ~em
pre satisfai ao leitor, e Murado 
pode satisfacernos doadamente. 

XGG 

1) Col. Ronsel. Editoria'l Galaxia. 
Vigo, 1986. 192 páx. (550 pta. 

2) Edicións Xerais, Vigo. · . 
3) Polar Ediciones. Madrid, 1983. 
4) O livro está na normativa oficial, 

pai;-a os que nela escreven, e para saber 
cando deben usar o coma e o como re
mito-me á Qáxina 540 da Gramática 
Galega, de Alvarez, Regueira e Mon
teagudo. 

5) Escritor galego, espernrr.ios, xa 
que non hai muito ainda vimos artigos 
seus en español na prensa diária do 
noso país. 

Eusébio 
Lorenzo: 

. 
.. m memonam 

A literatura contén un misterio 
in~vordável que nos preocupa 
aesde sempre: _ a obra do criador 
pervive· iridependente del, mas. 
tamén ·é fruto inescindí vel da 
su·a alma. Quer isto dicer · que · 
non e necesária a vida do poeta 
p·ara que o poema viva, ainda 
que sen es~ última presenza a 
sua realidade seria imposivel. 
Falar de Eusébio Lorenzo como 
persoa, corno amigo e compa
ñeiro é un acto intoleravelmente 

Eusébio Lorenzo 

doloroso e inútil para o leitor. 
Só os que tivemos a inxusta for
tuna de· o ter coñecido, os que 
convivem,os con el podernos 
compren~er o que a sua auséncia 

· depara: amargura e rebeldia . Par 
nós fica a lembranza do seu so
rrir diáfano, a abrupta simpatía 
dos seu_s actos, a cordial eterni
dade dos seus textos lidos; para 
o leitor .fica unha obra que pro
pón unha beleza indelével, bele
za para ser lembrada. 

Dous poeqiários e unha nove
la constituen, polo de agora, o 

, seu corpus édito. En Os dias ol
vidados o noso poeta recolle o 
tema mais copioso e central da 
sua obra: o da persoa que se bus
ca e interroga sobre ~i e sobre 
as mudanzas do espírito no trán
sito do tempo. Os outros ternas 
(a recriación cultural , a evoca
ción de ámbitos diversos e de lu
ces foráneas) non postergan, 
mas son unha prolongación ·da 
busca anterior. Con O corpo e 
as sombras Eusébio aprofunda 
na sombría contemplación do 
tempo que se esvai irremediavel
mente. O seu poema non é tran
quilizador: propugna coitas e dú
vidas que dilaceran desde o iní-

. cío .d-0s tempos. A resposta sem
-pre é unha pergunta que perpasa 
todo o poemario con contumaz 
desasosego. Notamos no seu 
verso unha premonición incon
creta e unha dicción grave. A 
sua ·novela O libro da viaxes e 
dos sañas detenta un amor infi
nito pola infáncia do·horne, polo 
mundo orixinário dos soños e as 
surpresas, pola máxia esencial 
dá vida. Os seu artigos ensaísti
cos, breves, precisos, denotavan 
unha feliz perspicácia para a 
análise. 

Eusébio foi un grande namo
rado da literatura. Leinbro con 
dor aquelas bonanzosas conver
sas sobre a arte e a poesía, onde, 
cuase sempre, coincidíamos e, 
algunha vez, discrepávamos. 
Lembfo o cálido entusiasmo por 
calquer livro novo que me traía 
entre mans e os seus ardentes 
comeñtários como quen fose 
dono de unha arca prodixiosa e 
irrepétivel . Lembro as matutinas 
palavras en Compostela fa] ando . 
de Borges · sob as gárgolas que 
deixaban cair unha chuva infati
gável. Lernbro o seú fervor por 
Ramos Rosa e por Cunqueiro e 
pola última poesía portuguesa. 

E toda a sua notória vitalida
de, todo o seu ímpeto contaxio
so podemos detectá-lo nos setis 
poemas, na vibrádora cadéncia 
que empapa cad~ un· dos seas 
versos. O seu ritmo interior, a 
sua fluéncia impetuosa son parte 
s'ubstancial do noso poeta, ecos 
do. seu ser. . 

Falou-se do influxo de Cun
quei¡o e de Borges na obra de 
Eusébio. O seu maxistério é ine
gável, masé hora de reivindicar 
tamén a venturosa sabedoria e 
do traballo persoais, nunha in
trasf qí vel expresión da alma 
criadora. Falou-se tamén do cla-· 
si cismo do noso autor. O seu ou
tro nome é rigor. Ri_gor significa 
axustar unha emoción a unha 
imaxe que a exprese, significa 
aquilatar a caudalosa infinitude 
de vocábulos que a existéncia 
nos propón en brevísimas se-. 
cuén~ias que emulan o sentir 
orixinal .__ Rigor significa, portan
to, renunciar. Só quen profunda
mente ama é quen de renunciar. 

Clásico é entón, para quén isto 
escreve, unha devota persistén
cia, aquilo que non .podemos es-

. quecer, aqµilo que non deverños 
esquecer. Neste senso, a palavra 
Eusébio, o seu verso floral, é 
clásico, porque non podo esque
cer os seu poemas, 'porque es
quece-los suporia renegar da be
leza e da felicidade das letras, 
porque suporia un acto de des
lealdade coa Poesía que tanto 
am0u o noso cam~da. Decerto 
non sabemos o ·§ue· a rnorte é. O 
morrer nunca é indeciso; en Ga
liza parece existir un funesto e 
aterrador destino: cando as no
sos mellores mentes comezan a 
edificar unha obra perene a mor
te infame trunca o seu presente. 
Antes loan-Vicente Viqueira, 
Manuel-António, Amado Carba
llo; agora, Eusébio Lorenzo. · 
Non podemos colaborar con este 
fado sinistro esquencendo o 
noso poeta e a sua obra . Agora · 
e aqui acompaña-me a clara aus
teridade dos seus ver o que fa
lan do que inumeravelmente se 
nos vai: 

Quen escribe en conceptos escuras, 
na linguaxe inefábel das cousas , 
non son eu mais aquel que se deixa 

atrapar pola flor do ocaso. 

Somente gardo unha un1ca 
certeza: alén da sua morte, alén 
da sua incomprensivel auséncia, 
a sua palavra límpida, profunda, 
exacta, perdura. Isto reconcilia
~e co mundo e con esta pátria 
mcoerente. o 

ROMAN RAÑA LAMA 

televisión 

Rindo con 
OMelhor 

Manuel Rivas 

O Melhor chega ao final na sua 
primeira etapa. Manolo Riva 
deu-nos umha boa .mostra de 
corno com ideias singelas, entu
·siasmo, trabalho e dedica9om, 
pode-se atingir un trabalho en
tretido e umha grande audiencia. 
A final foi mui rifada, e isse ver
satil "Morris" deu-nos de novo 
mostras do bom actor que é. O 
Melhor que tiña un dia de emi
som enormemente competitivo 

· saiu muito bem do envite. Ma
nolo Rivas pode ser que nom 
dea a irnage dum grande "show
man", mais é um caletre cheio 
de boas ideias e dese jos de facer · 
"país", e tern-nos já aos especta
dores agardando para ver novas 
etapas diste programa. Na Gali
za nom hai só bons contadores 
de chistes, hai taméin excelentes 
facedores das mais diversas cou
sas, que dese guro sairám encan
tados nas pan tal has. 

Os chistes e os seus contado
res forom tudo um recital de 
onde está iste·povó, de·como 1()
grarom os nossos dominadores 

·que nos víramos, o papel que a . 
lingua joga niles ou o rol dos 
seus protagonistas era as vezes 
um paradigma. Ñon deveriamos 
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deixar .pasar ista etapa do MeJ
. hor sem uin.ha reflexom nis so . · 

A Bela Otero é o novo serial 
· de feitura hispano-i!aliana que 
chega os sábados, tivo grande 
fortuna na -sua emison em Italia, 
e aquí nom ha ser menos. A 
Bela Otero, urnhá galega que 
trunfou na Fran9a e que nunca 
negou as suas origes, 'era origi
nária das terras do Ulla, conver
teu-no-la o serial nurnha andalu
za. que deixa as suas pe_gadas nas 
s01dades manchegas. E curioso, 
nomsi, ista rnania hispana de 
converter aos galegos nas cousas 
mais diversas, nega-se-nos o ser 
galegos, o exercer de tales, ou 
somos "paifocos" ou nom so
mos; e nom é iste caso menos 

. claro que outros, como o de Co
lon. Polo demais a Bela Otero 
cumpre perfeitarnente o seu pa
pel de encher os sábados com 
isse nivel mínimo de qüalidade 
exigível. 

E ta- e botando umha série 
obre a natureza de feitura por

tugue a en er i ta nada ex
traordinári,o, tampouco e tá mal, 
rnergulhándon na auga 
atlántica cheia de vida que 
arr deam o arquipélago da Ma
deira. A diferen9a da língua 
no aquem-Minho e o dialecto 
li boeta haina , endo i ta 
bre tud n campo f óni 
to mai e ca a n v abular. 
Esta série dobra-se, curio amen
te cum falar de Madrid (no acen
to) e a miúdo nom e limita á 
mera trasla9om no acento da 
palavras, enom que colhe ou
tra , curio amente cada vez que 
cámbia nom é para u ar algum 
galegui mo i olacioni ta, é para 
colher a palavra ca telhana, i o 
i, mai ou meno galeguizada: 

Mergulhadores-submarini ta 
merguJbar- e- ubmergir- e, 
atingir -lograr ..... , e muita 
outras que deven er o modelo 
di e vocabulário normativo que 
o ILG nom dá a cado. Ha er 
bonito venno as ubtituJa9on 
que poram em filme como 
Manhá Submersa que e tá pre
ví to qne por fim e emita em 
Febreiro. Olho a programa9om 
que como andan e tudando o 
trocos , ainda nom e a e ac
tamente o dia. 

A Duas Bandas ou umha b a 
mon tra do que norn é um pro
grama de debate intere ante para 
o públic . Aparecem dua per

nage e um árbitr 
abe mui bem para qu ni a e -

pécie de fr nt m d amad r . 
Que men que urnha apr 
~om de ale m · p nt de 
partida. Que lhar t m cada 
quem da c u a que e d bat 
cale p nt de e ntact de 
confr nta9 m. Tratar d qu a 
c u a n n vaia de ruim fr ni rn 
ou tení nde a palavra vai m 
ab r que r ultad dá umha 

p tura ou a outra n em 
• que e negam un a outr , 

porqué. A i tal como e tá , n m 
intere a nema rno ca da TVG, 

Iste Venre comeza um n-
curso, creio que e vai chamar 
Noite Meiga; non e fará em 
Sam Marco , enorn no único 
estúdios privados-da Galíza, em 
Compostela. A TVG aproveita a 
divisom do trabalho ante a sua 
cati veza de meios, extemaliza 
custes, ante a parálise que o eje
cutivo galaico pom aos investi
mentos. A mín nom me parez 
mal, o que si, é que as vezes is
sas produ9ons externas, isses re
portagens nom tenhem um míni
mo de qüalidade, ou nem sequer 
estam feítos ern galego; se paga
des, pois a mandar. Dentro dos 
colaboradores destaca· La Región 
TV. La Voz tem altibaixos tre
mebundos, tém a boa série dos 
mosteiros e tém reportagens pe- · 
riodísticas de ínfima categoría e 
nem sequer ern galego; Faro TV 
tres cuartos do mesmo. 

Por fím chega O Teatro. A 
primeira obra é a posta em cena 
polo CDG de O enfermo imagi
~ário, esperemos que seja urn 

om trabalho, e mais com a 
ande · dificuldade que é levar a 

o ra desde um cenário e nom 
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dum estúdio a pantalha· da TV. 
J á falaremos. 

Faltam wátios 
nos estúdios da TVG 
U m problema de muitos progra
mas é o da frouxeza dos seus de
corados. O de Ruada semelha a 
meio fazer, o de Entre Nos é um 
pastel, o de Duas Baildas é nada., 
... Da-me que nom se trabalha 
nos decorados tendo em contas 
que istes som para ver-se pola 
TV, nom em directo; hai umha 
tendéncia as cores suaves e aos 
tonos pastel horrível, que com a 
frouxeza da iluminayom a -que . 
estamos afeitos, aparece tudo di
luido, como se a cámara tiyera 
algúm filtro para dar-lhe efectos 
tipo "flou". Abondam em dema
sía as sombras, em definitiva, 
cumprem mais watios, melhorar 
a iluminayom e pensar como um 
decqrado pode axudar a dar pro
fundidade a image, resolver a 
falla de contraste nas cores, coi
dar os decorados, a presenza dos 
apresentadores dacordo com o 
entorno e a mobília; porque isto 
xunguido a improvisayom e a 
frouxeza dos guións remata com 
um efecto, que nom se deveria 
dar. 

Hai neste país magníficos de
coradores, desenhadores, escri
tores, convocade concursos de 
ideias, estimulade ·a reserva in
sondável do magím deste povo, 
e a TVG brilhará no mundo. o 

Traeos na direcyom da 
RTVG. 

C.B.A. 

Epatar e 
convencer, 
sen embargo 
Poñer hoxe ne escena unha peza 
do debuxante francés de orixe 
polaca, Rolan Topor, é un pou
co de vol vemos á época do teatro 
tremendista, esa liña dramática 
da que Arrabal é o exemplo es
pañol. Significa, ne te caso, fa
cer da caixa italiana unha pista 
de lanzamento de proxectí con
tra a en ibilidade do e pectador 
e esperar que este de codifique 
ou e cape por pernas. Pero im
pr ·a tamén un esforzo de dra
maturxia e un difícil traballo ac
toral que, fuxindo da breac
tuación (gran lacra do no o tea
tro nacional), aiba gardar e e 
equiJibrio ine table entre a cari
catura e a creación dun per ona
xe. 

E e e é o equilibrio no que os 
actores da Compañía "O Mou
cho Clerc" triunfan cando rema
ta a repre entación, acadando un 
dos conxunto interpretativos 
máis correctos e coherentes ( eu 
remontaríame a aquela excelente 
"Larva Furiosa" de Manuel Lo
renzo), do último teatro galego . 

A represión é o tema e os pro
blemas de defecación, os seus 
atrancos por evacuar de duas 
"familias bien" é o motor dun 
"lío" dramático que nos descu
bre que a linguaxe non só é o 
límite do . noso propio mundo, 
senón tamén un· dos seus niáis 
brutais axentes do orde. Sabe
mos por Xertrude Stein. que un 
cagallóri é un cagallón, é. un ca
gallón,, é un cagallón ... e que a 
súa teimosa presencia sonora 
crea en nós ignorancia ou reali-

, dade inconsciente. Por Topor sa
bemos que o tremendismo por
callento que agacha esta socie
dade pulcra, postindustrial e de 
votantes habita nos nosos oídos, 
sen nos penetrar no cerebro, 
como unha realidade de museo 
ou de telefilm que (iso eremos), 
non nos afecta. 

E, · sen embargo, uri cagallón 
é un parado, de aí que só a mar
te por execución pode esperar a 
quen ousa poñelo enriba da 

mesa cando está a piques de co
menzar unha cea de familia. 

Tensionar isto todo foi o tra-
. b.allo · da Compañía "Moucho 
Clerc" e do seu director, Xan 
Cejudo, ('juen soubo manexar a 
técnica do teatro de enredo para 
que a farsa non c.egase o brillo 
ameazador do texto, e ben utili
zar o costumismo obrigado en 
todo "retrato ·de familia" como 
retrato social para non caer en 
teatro · de costumes e daquela, 
epatar. Poder · epatai, aínda. 
Abraiamos e apoucamos coa ex
hibición de algo propio, que tal 
é a definición do galicismo. ¿E 
que máis propio que unha caga-
da? · 

"Da Vinci levaba razón" re
sulta unha boa montaxe porque 
é un pozo negro perfectamente 
graduado, medido. Os actores 
son quen de trasmitimos esa re
presión dentro da represión que 
se vai amasando sen fin, como 
no destapar de certas bonecas 
eslavas, nas súas relacións. O 
ritmo de descomposición está 
tan perfectamente conseguido (e 
a isto chégase co matiz na inter
pretación e co uso premeditado 
do tópico nas entradas e saídas) 
que, por un momento, chegamos 
a pensar que algo estivo algunha 
vez composto. Que aqueles mor
tos estiveron algunha vez vivos. 
Pero non, nin os intentos natura
listas da montaxe poden facer 
dubidar ao espectador que este 
modelo social xa tivo o seu fu
neral e que o vivimos é só unha 
repetitiva secuencia sonora da 
que ignoramos todo o significa
do. Por isa Gioconda sorrí. ¿Ou 
vai no excusado? D 

ALBERTO AVENDAÑO 
RCHA: 

Compañia: "O Moucbo Clerc" 
Montaxe: ''Da Vinci levaba razón" 

·Autor: Roland Topor. Dirección: Xan 
Cejudo. Actores: Rodrigo Roel , Cruz 
Comesaña, Anxela G. Avalo, Xavier 
Lourido, Carolina Monserrat, Ouico 
Cadaval . Vestuario: Lola Area. fuce
nografía: Rodrigo Roel. Arranxos 
Musicais: Bernardo Martínez. Traduc
ción: Esperanza Moreira. 

Hanna e 
~ as suas mnas 

Tra de, con este, 14 filmes 
coma autor, o aber facer de 
Woody Allen vai callando cada 
vez mái. . Quizá se poda falar de 
"Hanna ... " como o eu filme 
mái redondo cunha trama mái 
complexa e unha mái rica gale
ría de per Oa;it.e . Os actore son 
de primeira ord~, enchendo de 
matice e olidez a suas compo
sicións. 

Inda que esta é unha reformu
lación das claves do seu mundo 

.; ,; 

li.~, 
< 

< 

Woody Allen, segundo Gonzalo Vitas 
particular, ben codificado ao 
longo das fitas anteriores, non 
deixando de reincidir en temas, 
ambientes (unha Nova Iorque 
idealizada) e tipos recorrentes, 

· estes adquiren unha maior densi
dade e elaboración. O da trans
cendéncia ou profundidade das 
persoaxes seria matéria de con
trovérsia. Hai quen segue vendo 
en Allen unha incapacidade para -
superar o seu entorno privado (e 
os xogos e guiños ficción-reali
dade dos papeis de Mia Farrow, 
a sua nai e os fillos adoptivos 
contribuirían a ese tono de certo 
comadreo) . 

Algo dise se percebe, pero hai 
de ·todo: persoaxes claramente 
caricaturescos (Max V. Sydow), 
outro trasunto do próprio autor 
(Michael Caine), e outros breves 
pero densos (os pais das ir- · 
máns). O hipocondríaco inter
pretado por Woody, por exem
plo, é o seu persoaxe de sempre, 
ainda que ~áis pulido; mais ese 
neurótico que despois do temor 
ao cancro busca a Deus en diver
sas relixións e recupera o gasto 
pola vida ollando "Sopa de gan
so" non deixa de ser ao tempo, 
unha estiJizada representación 
dó neurótico moderno. Talvez o 
ttio das innáns coxee algo como 
eixo dramático da fita. 

Pero é buscarlle o tres pés ao 
gato. O relevante é que se a-ata 
dunha comédia divertida por to
dos os seus currunchos feita cun 

Rodrigo Roel e Carolina Mqntserrat nun intre de Da Vinci levaba razón 

ofícío e habilidadé moi raros no 
cine de hoxe. Woody Allen é un 
dos cineastas en activo .que me
llor sabe facer cine, e que se vai 
superando en cada nova entrega. 

Sugar}?aby · 
Que un filme alemán que preten
da facer ii.r o logre non deixa de 
ser Uff mérito grande. Esta co
média cun deixe de humor negro 
manexa uns ingredientes que f an 
funcionar a comicidade ainda 
c;ando a mecánica interna da fita 
fraquea. O arranque é afortuna
do: apreséntanos a unha obesa, 
desagradábel e case cuarentona 
dona, na diária rotina de ir ao 
trabal1o; logo s·abemos que este 
é o pouco desexábel de empre
gada da morgue; a seguinte sur
presa é o que será a trama da 
fita: a sua paranoica caza e cap
tura dun atractivo mozo conduc
tor de metro, idealizado como o · 
·seu "sugarbaby". A calculada 
estratéxica desta desesperada 
"foca" por realizar o seu desca
belado proxecto amatório xera 
as mellores situacións cómicas 
da película. Esta, tras a in.sólita 
resolución da relación "voyeu
ristica" en tenra aventura entre 
dous seres tan dispare.s no físi
co, deriva cara un intento de 
aprofundar nas . personaxes, de 
irregulares resultados. En todo 
caso, o da protagonista ten o 

~~121 
"peso" que lle confire a actriz 
que o encama e achéganos ao 
mundo da marxinalidade típica. 

Orabén, para contar unha his
tória como esta, a que esa estéti
ca de neón e video-clip e a ban-

- da sonora nunha liña similar? 
Resposta obvia: para subirse ao 
carro (comercial) ,de tanta produ
ción última que úferece o "look" 
como única mensaxe, e deixar 
parvo ao persoal coas máis boni
tas cores (o cine, despois de tan
tos anos, volve ás suas próprias 
cavernas, explotando as reac
cións. máis primárias, como Cal).

do se pinta'Qan a man os fotogra
mas en branca e preto). En canto 
á música, tamén se estila agora · 
utilizar: unha bapda (qué case
debe ser · sempr~ a mesma con 
escasas variacións) que dé ritmo 
ali onde a narración non é capaz 
de mantelo. A montaxe pasou á 
história. 

O director de "Sugarbaby".cai 
noutros vícios pouco dixestivos, 
como o de filmar longos planos 
secuéncia cun reiterativo e sen 
senso vaivén da cámara, que é 
como lle dá a UD tonto ·para que 
faga filigranas. 

Mais a fita, que remata de 
xeito un tanto precipitado, resul
ta doada de ver. As histórias 
amorosas entre un ser marxinal 
e unha beleza soen dar de si. 
Detrás da aparente orixinalidade 
da hi~tória, ven senda esta unha 
nova visita á "bela e a besta", 
que inverte ironicamente os ro
les convencionais. QQe unha 
elementa asi se camele a UD gua
peras choca· aos espectadores/as 
e manten todo o filme nunha 

· sensación entre a risa e- a inco-
modidade. ~ D 

G. VILAS 

Hanna e as suas irmáns 
(T.0.: Hanna and ner s1sters) 

Director:Woody Allen. Guión: W. 
Allen. Fotografia: Cario di Palma. 
Protagonista: Mia Farrow, Barbara 
Hersbey, Carrie Fisber, Micbael Cai
ne, Lloyd Nolan, Maureen O Sullivan, 
Max Von Sydow, Woody Allen. USA, 
1986, 105 min. 

Sugarbaby 
Director: Percy Adlon. Protagonistas: 
Mariane S~gel:irecht e Eisi Giilp. Ale-
mania, l9is;>. . 

27 horas -
Michael Butor, La modifi.éation. 
Segundo filme deste realizador 
basca, aespois xa de Tasio his
tória rural' agora cóntanos unha 
história· de adolescentes na cida
de,. neste caso Donosti. 

Mozos q11e están estudando 
ou deixárono, penden tes da he
roína ou non, pasando pois de 
case todo, cuxo futuro non exis- · 
te se non é hoxe. 27 horas na 
vida duns amigos, que a pesar 
do '~ri10no", sígueno senda. 

Sen trucos efectistas estilo 
"De la Iglesia", resulta unha pe
lícula dura -(a história éo) sen 
unha pisca de humor, pero cun 
senso _do ritmo e 'unha poesía 
que te ·reconcília co cine <leste 
país. Demasiado cheo de palla
sadas ¡:)osmodemas, que en rea
lidade son mái.s . antigas que a 
zarzuela. Ao fin unha história 
actual;_.eon protagonistas que se
mellan reais. 

· C_on disparos que tamén sonan 
agora nesta cidade-. Ao fondo a 
sociedade basca, pinceladas sa
biamente escolmadas do amben
te, a família, o traballo, os car-
tas. _ 

Magnífica actuación dos pro
tagoQ.istas, en especial Marxelo 
Rubio, todo un descubrimento. 

Unha película para ver hoxe 
e dentro de 20 anos, (os que 
haxa entón) e entender un pouco 
como eran parte dos 'xóvenes do 
1987 e que futuro máis preto ti-
ñan, teñen. · 

Haberia que facer algo, rápi-
do. o 

M. ESTRADA 

27 HORASDirector: MoDtxo Ar
m~ndáriz. PTotagonmas: Martxelo 
Rubio, Maribel Verdu, Antonio Ban-
deras Española, 1986 · 
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l .convocat.órias 
ASAMBLEA A.E.L.G. 

o dia 31 de ·xaneiro ás 5.30 do 
serán terá lugar, no Museu do 
Povo Galego de Compostela, 
celebrará Asamblea. Xeral a 
Asociación de Escritores en 
Ungua Ga.lega. 

1 CONCURSO "DE POESIA 
''ROSALIA DE CASTRO". 
A Asociación Cultural Galega 
Rosalía de Castro, de Cornelfá, 
convoca un concurso de poe
sía de tema libre, baixo as se-
guf ntes Bases: , . 

1° O poema estara. escrito, e!1 
língua galega, e tera un rn.ax1.
mo de Cen versos e un mm1mo 
de trinta. Admitirane conxuntos 
de poemas de temática comun, 
sempre que non excedan dos 
Cen versos. 

2º O poema enviarase en so
bre sen remite e sen indicación 
algunha referente á persoalida
de do autor, ao enderezo da 
Asociaciónf: en Cornellá (Barce
lona), Rua ederico Soler, núm. 
71. Noutro sobre pecho pecho 
figurará exteriormente o pri
meiro verso do poema e neste 
mesmo sobre constará -o nome 
e enderezo do autor. 

3º Os poemas deberán ser 
enviados antes do dia 30 do 
Marzo do '1987. 

4° A Asociación Rosalía de 
Castro nomeará o Xurado entre 
personalidades relevantes da 
criación e da crítica. 

5° Os prémios fallaránse o 
dia 25 de Abril do 1987. Os poe
mas premiados serán editados 
pola Asociación na forma e no 
lugar que estime conveniente. 
Unha vez publicados, quedan 
de novo en propiedade e libre 
disP.osición do autor para in
clu1los en libros ou escolmas. 

6º Os prémios consistiran : 
1º prémio: 40.090 pesetas e 
placa comemorat1va. 

2º prémio: 20.QOO pesetas e 
placa comemorat1va. 

3° prémio: Placa comemora-
tiva e flor natural. · 

7º Os prémios serán entrega
dos na Asociación Cultural Ga
lega "Rosa lía de Castro", un ha 
vez realizado o fallo por parte . 
do Xurado. 

FALLO DO PREMIO 
STSIFO DE POESIA NA 

SUA TERCEIRA 
CONVOCATÓRIA, 1986 

O primeiro prémio foi .P.ªra os 
poemas: " Poema I" e Poema 
11 sen data" escritos por Susu 
Verao. O idioma utilizado foi o 
gal ego. 

Segundo prémio para os 
poemas: "Pensamentos de 
lava e neve" e "Ti sabes". Dous 
poemas dun libro inédito de 
Francisco Alonso Villanueva 1 
de Vigo. O idioma utilizado fo1 
o lego. 

erceiro R_rémio foi para os 
poemas: ' Apuntes para tres 
poemas de Noite" e "Luzada 
na vega de Padrón" escritos 
por Moserrat Sanmartrn Rei, 
que vive na Estrada. O idioma 
utilizado foi o galego. 

A mención especial foi para 
os poemas : "Palabras" e "Vida 
ou morte(Nicaragua)" de Vítor 

PROGRAMA DE SAUDE 
BUCO-DENTAL 

A Consellarí~ de Sanidade e 
Seguridade Social da Xunta de 
GaTiza elaborou o Programa de 
Saúde Buco-Oental que se ba
seará a nivel prático na admi
nistración de flúor en colutó
rios aos escolares g_alegos e -
a~ravés dunha campana institu
cional nos coléxios e meios de 
comunicación co fin de estimu
lar aos rapaces e aos adultos a 
unha mellara na hixiene buco
dental, baseada nunha mellora 
do' cepillado de dentes e nunha 
recomendación á menor inxes
t(ón de alimentos carioxénicos, 
neos en hidratos de carbono. 

d 
.Este Programa da Consellar:ia 

.e Sanidaae e Seguridade So
c1.al está motivado polo alto ín
dice de morbilidade bucal na 
Galiza, ao igual ~ue noutras 
Comunidades Autónomas, fun
damentalmente cárie dental, 
segundo os dados extraídos 
dos recoñecimentos escolares 
ordinários durante os cursos 
83-~4 (Plan piloto.> e ~~-85 .(pri
me1ro ano de apllcac1on .da Lei 
d~ Sanidade Escolar). · 

O ámbito de aplicáción do 

· Ovies Arenas de Vigo. A men
ción especial ven ·representar a 
idea dun Sísifo capaz de sentir 
máis alá da própria individuali
dade, asumindo caus·as que 
asemellan inúteis. Os poemas 
de Vítor Ovies Arenas, xuntan 
á sua calidade literária a dobre 
tarefa de buscar un idioma no 
que sobréviver e unha revolu
ción á que amar. 

Fermosas palabras sobre ["i
caragua escritas en portugues. 

Os prémios Sísifo de poesia 
están organizados r,ola revista 
"As follas de Sísifo ' e subven
cionados polo Café Uf. Os Sísi
fos de este ano foron catro resi
nas; a do primeiro prémio de J. 
Valmaseda, e 20.000 pesetas en 
metálico. · 

PREMIO LITERARIO 
XUVENIL ''A PENEIRA 

86" 
Entrega de j:?rémios en discote
ca Xanadú (Mos-0 Porriño) o 6 
de Febreiro ás 1 O da noite. Ac
tuacións de Uxia, acompañada 
por X. Pa.7'. Antón (guitarra), 
Francisco Alvarez (violín), am
bos os dous compoñentes do 
9rupo Na Lua. Proxección de 

Río de Sombras" dirixida por 
Daniel Domíng·uez, adaptación 
dun conto de X.L. Méndez Fe
rrín. 

As persoas interesadas en 
asistir deben solicitar invitación 
en A P_eneira, Apdo. 87, Pontea
reas ou ben na própria discote
ca . 

TRABALLOS INFANTIS, 
PATROCINADOS POLOS 
AMIGOS DOS MUIÑ-OS 

DE AGUA 
TEMA 

lncéndios forestais. ó desastre 
ecolóxico que fan, e suxerén
cias de me1os á sociedade gale
ga para rematar con eles. 

BASES DO CONCURSO 

1.- Cada concursante pode 
mandar os traballos que queirá 
tanto en prosa como en verso 
e sen límrte de espácio. 

2.- Os temas terán de ser 
feítos no Idioma Galega, seren 
inéditos e feítos a man. 

3.- Os traballos poden ser 
individuais ou colectivos e po
den levar, ou non, ilustracions 
gráficas. 
4~ Os concursantes non de

beran ter máis de 18 anos. 
5.- Os prémios a conquerir 

serán os seguintes: 
a) Un prémio para os de 15 a 

18 anos de 25.000 Ptas. e diplo
ma. 

b) Un prémio para menores 
de 15 anos de 25.000 Ptas. e di
ploma. 

c) Un lote de libros para a bi
blioteca do Centro que máis co
labore neste concurso e máis 
un diploma. 

d) Por indicación do Xurado 
poden concederse accésits aos 
traballos mellores como estí
mulo a outros concursantes. 

6.- Os orixinais mandaranse 
a Amigos dos Muiños. Aparta
do 214 Pontevedra, antes do 25 
de Abril do 1987, non manten-

Programa será toda a Galiza, 
mediante a oferta e motivación 
de adesión ªº mesmo de tado
los centros de EXB. En princí
pio comezarase cos escolares 
de primeiro e segundo de EXB 
(de coléxios púolicos e priva
dos), nun número aproximado 
de 100.000. 

RENFE INFORM~· 

Doce trenes de· Renfe disporánl 
de contado de coche "Rai 
Club" que conta con várias me
sas (para duas ou catro per
·soas) nas que os viaxeiros po
den xogar ao xadrez, damas, 
dominó e diversos xogos de 
sociedade que lle serán facilita
dos polo axente de servicio, á 
vez que poden efectuar as con
sumicións que desexen, que lle 
serán servidas desde o bar-ca
fetaria. Para quen prefiran a lei
tura Renfe ofreceralles tamén 
neste coche diversas publica-
cións. -

En relación á Galiza, o pri~ 
meiro tren que 'contará con 
este ·servicio e o "Estrella Gali
cia" Barcelona-A CoruñaNigo. 
O servício irase extendené:lo 
progresivamente a.outras rotas 
en función dos resultados obti-

· dos. D 

AXERDA. 

. 1 

do correspondéncia cos con
cursantes nen . abrigándose á 
devolución dos orixinais. . . 

1:- O fallo do Xurado será 
dado a coñecer o día 10 de 
Maio polos meios de comuni
cación galeg.os e, aos gañado-

. res, por escnto. 
8.- Amigos dos Muiños re

sérvanse o direito ·de designar 
o Xurado gue ten de fallar os 
prémios. Este Xurado estará 
composto por persoeiros gale- · 
gos das Letras e das Ciénc1as e 
actuará como Secretario coor
deoador un membro de Ami
gos dos Muiños. 

9.- Os nomes do Xurado da
raRse a coñecer o mesmo dia · 
que se dé cont~ de ditas- p.ré
mios. 

9- Os prémios en nengun 
caso poderán. ser declaraoos 
desertas a non ser por falta de 
orixinais. , 

10.- Amigos dos Muiños 
terá posibilidade de difundir os 
traballos sobranceiros sobre o 
tema concurso. 

11.- A entrepa dos prémios 
faranse na seran do d1a 16 de 
Maio 1987, no Lugar Pozo Ne
gro, á beira dos muiños do rio 
Almofrei, en Rebordelo (Coto:.. 
bade). 

FESTA DOS IVIUIÑOS 
Este ano a Festa dos Muiños fai 
a sua cuarta edición _co moi -
sentido desexo de sementa-la 
ilusión nos Escolares, nos seus 
Mestres¡ tamén na Xuventude 
en xera , para que desperte o 
desexo dun rexurdir ledicioso 
para a Terra na que vivimos. 
Asi, o Concurso deste ano 1987 
dedicarase aos lncéndios Fo
restais, pala repercusión de de
sastre ecolóxico que teñen para 
Galiza, coa mesma intención 
con que, os pasados anos, de
dicóuselle aos Muiños e máis 
ao rexurdir do Li~o, COl"flO unha 
forma de colaboura ao impulso 
das riquezas naturais desta Te
rra -que se adoptan esmoreci
das. 

En canto aos muiños, foron 
estes a idea eixo para concien
ciar ao Povo Galega na defensa 
dos seu Patrimórno Rural, lega
do polos nosos antergos: mui
ños, canastros, tornos, lareiras, 
fontes, casas de pedra e árbo
res autóctonas. E como resulta
do po~itivo, no tocante aos 
Muinos, xa se teñen feito vá
rios restauros, coa intención de 
que queden como Museo-Tes
temuna da enxenaria popular 
dos nosos antergos. Porque 
coidamos que ao perdérense 
estas antigas construccións, 
que son Património do Pavo, 
prívanse ás vindeiras xeracións 
do aporte arqueolóxico das an
tergas e satvamos da -marte es
pi ntual as raigañas que dei.xa
rian sen identidade ao naso 
Pavo. . 

Os Amigos dos Muiños pre
gan ao Pavo en xeral, e aos 
máis comprometidos, en parti
cular, que espallen estas ideas 
a fin de que sexan canle de rea
lizacións práticas na defensa do 
que levamos dita. 

Manifestamos tamén que es
tamos abertos a toda suxerén
cia e aportación melloramento 
destes Concursos e do Progra
ma Cultural das Festas C:tos 
Muiños. 

anúncio de balde 
Mércanse libros antigos 
galegos (Tfno. 29 34 36) 

(ven da páxina 14) 
1 Don Nabor tocando el 
tambor' ·· 

que hay_ que hacer es gober
nar", 'esto _ es lo que noso
tros queremos en las próxi
mas elecciones", hay que dar 
otra imagen·". 

Don Nabor tamén está dis
posto a "sacrificarse" POLO 
BEN DO POBO, que é un de
reito _que ninguen lle pode 
negar. Si acada o · Axunta
mento, os veciños podrán 
disfrutar -¡xa era hora!- do 
contrapunto dun benestar 
ainda descoñecido. 

-¿E qué faj don, Nabor, 
logo? _ 

-¿Qué fai? ... b·Ti eres par
vo? ... DON NAB R XA ESTA 
NA RUA TOCANDO O TAM
BOR, o -mesmo que o man
gante do meu ·pobo. 

1 exposicjóns 
CORREA CORREDOIRA 

Corre~ Corredoira expón . os 
seus traballos na galena "Trin
ta" de Compostela. Estará 
aberta até o 6 de· Febreiro na 

. Rua Nova 30. 

\ convocatórias 
1 SIMPOSIO DE 

XOVENES 
INVESTIGADORES DA 

NATUREZA 
O 1 Simpósio de Xóvenes In
vestigadores da Natureza orga
nizado pala Ponéncia de Cuítu
ra do Concello de Oleiros cele
brarase a meados do próximo 
mes de Febreiro na localidade 
de Santa Cruz de Liáns. 

Até agora téñense apresenta
do 26 estudos e trabalros cientí
ficos sobre diversos temas rela
cionado coa natureza e medio 
ambiente, como estudos de 
campo, informes de activida
des de defensa da naturez-a, 
d~scricións de espácios natu
rais, estudos de comportamen- · 
to animal, estudos sobre fauna 
e flora locais, e tamén sobre 

O 11gordo" 
na lotaria 
O curioso da lotaria nacional 
é que empezou a xogarse só 
entre burgueses, dado que os 
proletários non --= tiñan nen 
para comer. Como todos os 
xogos de azar, é, para a maio
ria, un cúmulo de desilusión. 
En cámbio, para os agradeci
dos, a lotaria convértese na 
deusa Fortuna que invade de 
felicidade a toda familía. Ten 
moito de mito, pero mércase 
coa mesm~ ilusión de todos 
os anos. 

A lotaria saíronlle moitos 
competidores: 1X2, OH, 
ONCE, LOTO, etc., pero · non 
minan a sua .solidez e popula
ridade. Non diremos aqui que 
xogo dá mellares prémios e 
porque os seus destinos son 
xustificados e legais. 

O xogar á lotaria é un fenó
meno sociotóxico. Non falta 
quen de forma obsesiva ven
de previamente unha casa, 
finca, etc., para mercar unhas 
cantas séries na seguridade 
de que lle vai tocar o "gor
do", e ser multimillonário; ' 
logo a de.usa Fortuna dáll·e as 
costas e as consecuéncias 
son imaxinábeis. Hai quen 
chega a suicidarse. Afortuna
damente a .gran maioria do 
pavo merca -lota ria de forma 
moderada, segundo as suas 
posibilidades. O "gordo", tar
de ou cedo, chegará: "se lle 
toca a outros, por q_ue non 
me vai tocar a min?" E o tópi
co de sempre. Todo é un es
pellismo. Moitos esquecen 
que o mellor gordo é o traba-
l lo renumerado. 

Bruxas, videntes, bolas de· 
cristal, horóscopos, números 
s.oñados, presentimentos, co
razonadas, etc. fallan desca
radamente. Os qu~ non 'fallan 
son os 500.000 millóns que 
pesetas que os cidadáns do 
-estado investimos no 1986 en 
~ogos controlados polo Esta-

l libros 
EL TESTIMONIO DE YARFoz; 
por Rafael · Sánchez Ferlosio. 
Alianza Editorial. Madrid, 1986. 
334 páx. 990 pta. 

Terceira,. e: esperadísima, no
ve.la ·dun dos· escritores espa
ñois de máis prestíxio. A pre
sente é, talvez, a mellar das 
tres, co·n todo pasa que ás ve
ces cai na tentación. de adxecti
var por adxectivar e1 a abúlia 
¡:>ode gañar ao leitor. Sánchez 
Ferlos10 é un grande estilista, é 
un excelente pensador. Como 
novelista, a verdade, está por 1 

ver. ' 
~ A POESTA LTRICA - GALEGO

PORTUGUESA, por Giuseppe 
Tavani. Col. Ensaio ·e invest1gá
ción nº 6: Editorial Galaxia. 
Vigo, 1986. 330 páx. 1.500 pta. 

O máis importante resume 
sobre a nasa lírica ·medieval. 
Un im_portante traballo -do ita-
1.iano Tavani que nos achega 

~~123 · 

ELVIRA CUE 

Exposición .de pintura de Elvira 
Cue. Até o 14 de Febreiro, gale
ria Arracada (Rua Zapata.na 4, 
Cidade Vella - A Coruna): 

contaminación ambiental e ar
quitectura alternativa. 

Os estudos e informes que 
teñen chegado para participar 
no Simpósio proceden de xó
venes asociados a colectivos e 
grupos naturalistas de todo o 
Estado, entre eles cabe desta
car a ANSE-Murcia, S.G.H.N., 
G.N. HABITAT, Colectivo Ecolo
gista Palentino, Grupo Erva, 
GEN BIOTOPO, asi como a im-

. portante participación de equi
pos de xovenes investigadores -· 
de A Estrada e de Oleiros. 

Os xóvenes que queiran par
ticipar ainda están a tempo de -
apresentar traballos ou ben co
municar a sua intención de 
asistir ao Simpósio. Para todo 
aquilo .relacionado co Simpósio 
podese chamar ou escreber á 
Ponéncia de Cultura po Conce
llo de Oleiros,, Praza da Galiza, 
1 Oleiros, Telr. 61 00 OO. . 

do, o cal, parece ser, situa ao 
Estado español detrás de 
EEUU e Filipinas, como paí
ses que máis gastan en xo-
gos de azar. . 

Fálase, escrébese e discúte
se sobre os case tres millóns 
de parados, e, en cambio, 
poucos sabe·n que xogamos 
ao azar 14 millóns de pesetas 
diárias. lsto parece un conto 
ge fadas, pero é a realidade, 
E un tema para reflexionar e. 
enxuizar. A_o xogador tráelle 
sen coidado o que se leva a 
Facenda, só lle importa a po-' 
sibilidade de se converter, da 
noite para a mañá, én millo
nário. Os que gañan e os que 
perden teñen algo en comun: 
choran, uns de ledícia e ou
tros de raiba. O "gordo" non 
pode tocar a todos. 

A lotaria é un rito que serve 
de comunicación e intercám-· 
bio entre familiares, amigos, 
coñecidos e comerciantes. 
lsto é. o máis p~sitivo, dado 
que cna un ambiente extraor
dinariamente familiar e soli
dário. Moitas persoas só se 

· escreben no Nadal e Reis 
para intere.ambiar loteria. 
Todo isto fai que o "gordo" 
estexa sempre moi repartido 
e · rara vez lle tocan moitos 
millons a unha só persoa, 
a~ás quinielas; loto, etc. Fe
nomeno oQUe agra·da enorme
mente a todos os que gañan, 
e se é nun bairro obreiro e 

_.mísero, mellar. Logo existe o -
morbo e ~ guasa ao .ver (con 
agachada envexa) ao parvo 
millonário en tv. 

O certo é que a desilusión 
nunca cundirá e todos volta
remos xogar máis, se cabe, 
no . seguinte _Nadal e Reis. 
Para os gale~os amantes das 
estadísticas e de resaltar que. 
A Coruña obtivo xa catro 
"gordos''.. Lugo conseguíuno 
en duas ocasións. Pontevedra 
e Ourense agás dalgunha sé
rie do "gordo", seg u en es pe- -
rando con impaciéncia o ple
no. D 

JUAN LOUlAN 

cunha claridade meridiana e un 
rigor científico' a ese magnus 
que é a lírica dospoetas gale
go-pqrtugueses; Tavani sabe 
expor as suas teses e sabe le
var ao leitor non iniciado por 
dificultosos vieiras sen que se 
perda. Un livro tndispensábel. 

ART CONTRA LA GUERRA. En
torn del Pavelló Espanyol a 
l'Exposició Internacional de Pa
ris de 1937. Ajuntament de Bar
celora. Barcelona 1986. 264 
páx. 
· Catálogo dunna ex~elente ex
posición que ainda s~ pode ver 
en Barcelona. Precedido de tex
tos de especialistas históricos e 
artísticos, asi como doutros vá
rios, o presente catálogo trai 
todos os cadros e todas as es
culturas que foron expostos en 
París en 1937. Un só nome ga
lega, Arturo Souto representa
do con s.eis cadros. 
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~nofaiado · 

lois Pereiro·: 
MANUEL RIVAS 

l.~ rrisquem a cabe9a". Teño a . 
_ man o texto · inédito dunha 

-. deslumbrante entrevista- co · 
poeta portugués Herberto Helder, 
realizada por ese proteico galego
catalán que é Xosé Lois -García e 
que será publicada en breve pola 
revista Luzes. Lendo-escoitando a 
Herberto Helder, a quen non cóñe
zo máis ·que por parte da sua obra, 
ün ten a sensación de viyir uoha 
auténtica experiencia relixiosa. 
Trátase dunha sorte de emoción 
imposible de explicar, a complici
dade diante do milagre. A un cór
taselle o alento e gostarialle pro
clamar: Velahí un poeta.· Berrar 
ben alto: existe a poesía, mais ta
mén existen os poetas. 

i i Po is claro que existen os -poe
tas! !. A dimensión poetica- non é 
patrimonio de ninguén, e mesmo 
pode asomar en todos é cada un · 
dos seres. Eu mesmo fago alguns 
poemas. Pero, ¿ser poeta? Certa
mente hainos como tamén hai 
santos, ·anque quizais abonden 
máis os santos ágrafos que os 
santos poetas. En moi contados 
casos, ainda ao longo da historia, 
un ten a sensación de encontrarse 
coa encarnació.n do poeta. Neste 

. século Larca. Pessoa, Lezama 
Lima, Kafka, si Kafka ... ¿ e Cántos -
máis?. -

Só cun· contemporaneo galega 
sinto esa esp~cial transposición de 
quen se encontra diante dun en
viado dos deuses da poesía. Alleo 
a estes meus desvarios· teóricos, 
Lois Pereiro andará a estas horas 
palas beiras do Cabe, deixando 
caer polos labio!;) fole·rpas feridas 

· e azuis neste inverno blanco. Este 
xoven nacido hai m'oitos séculas é 

. o mellar poeta galega de arestora.; 
Non se estarcen en buscar obra. 
Ninguén- sé preocupou de publi
carlle un libro nen de incorporalo 
a antoloxias. D 

"'1ver ao rego . 

· o xornalista (?) Carlos Luís 
Rodríguez de contínuo nos 
seus .editoriais descreve ás 

organizac·óns nacionalistas como 
unha gripe, tal é a sua teima, her
dade da fóbia de Assía, que chega 
a ·dicer: "elocuente y expresiva, la 
denuncia de la Coordinadora de 
estudiantes contra el grµpo ERGA 
(filial del Bloque) por sus· int_entos 
de manipular políticamente la mo
vilización y darle un matiz violen
to". Velaqui quen pode talar de 
manipulación e de imprensa livre. 
Pois non sr. Rodríguez, non, as 
mobilizacións dos estudantes te
ñen un contido reivindicativo, por 
un ensino científico, popular e gra
tuíto, contra a subá~de -taxas, a ma-
sificación e a selectividade, e nós 

_, ademais in.serimos o feito nacional 
sobr:~\odo na língua que vostede 
despf&~a. E no canto da violéncia 

. ' ·h.aberLa~ que perguntar::-lle polos 
,·.?·tTJ'ozos das FOP, "eses · mozos de 
: · _· rrón ,; de que i_nstituto son?" D 

""xúuo. TOBA (Cee} 

-eampamento civil 

A estética do traballo 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

e alquer usuário dos trens e au
tobuses da Galiza coñece ben · 

.. a persisténcia e popularidade 
do argumento "o que non hai é gana 
de traballar" coque se senténcian mil 
e un diagnósticos sobre fortuna ad= 
.versa de empresas. E;sta máxima ca
dra mal coa história dun dos países 
quemáis ten emigrado" no ·mundo, ao 
lado de Arménia, Hungría, Slcília, Ir: 
landa e outras . diásporas atrás dun 
p_osto de traballo. Porque.- de feitb o 
que non hai é onde traballar. 

Asi que na causa mesma do proble-· 
ma de r:ion ter or:lde gañar para viver, 
moitos de nós non retratamos ao po
der, ·O imperialismo, nen o expólio se
nón que pomos a nosa. própria foto 
de aforcado que prepara con moita 

aplicación a gaza de sete cotes de re
gulamento para se aganar. Pero a 
quen pense que este xuício. autoincul
patorio é unha mera manifestación de 
alleamento e de falta de información 
cultural, máis lle vale facer unha lista 
dos apóstolos da produtivid<;!de e do 
positivismo que entre nós agramaron. 
Estou pensando e~ Alfredo Brañas 
pero tamén nos ideólogos do primei-

- ro agrarismo e mesmo nas propostas 
do grupo Nós. Suárez Picallo conce
bia á Galiza como unha "cooperativa 
de cooperativas" e as utopias literá
ri.as dos anos 20 represéntannos 
como unha- grande parábola da na
ción que se rea.liza nos suores do tra
ballo. As imaxes einsestenianas da 
película de Toni Román "O Carro" 
son un canto á 'felicidade do traballo 
labrego que acadaria perfectamente 

N()n violéncia política 
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LLUIS Mª XIRINACS 

U nha sociedade harmónics-; sen 
c.oacións, sen ·conflitos ·destruti
vos, sen violéncia é o soño -dou

rado de todo político honesto. O ideal 
de sociedade non violenta, nón é o ideal 
de catro utópicos marxinais-. Toda per
soa, ben nascida, tenta · colaborar, se-

- gundo as suas lu'ces, á paz do mu_ndo. · 
· (Anoto q·ue paz e non violéncia non sig
nifican· auséncia de enerxia, senón só 
auséncia de enerxia destrútiva). 

O 30 de Xaneiro cúmprense 39 anos 
da morte violenta do non violento 
Mahatma Gandhi.- Dificil é captar toda a 
dimensión dese home profundo, agasa
llo do oriente sábio, aportación inapre
ciábel ao diálogo problemático entre o 
verdadeiro oriente e o · verdadeiro oci
dente. Non ·talarei hoxe do seu lado 
místico, nen das suas aportacións no 
campo psicolóxico e educativo ou no da 
saúde corporaJ. Quera falar da sua me
todóíoxia política. 

Neste terreo, o primeiro princípio de 
Gandhi era a cooperación sinceira co 
adversário. Ten \ de ,saberse que os 
orientais coidan. 1'Que todos os homes 
son irmáns. "Alle Menscen werden Brü
der", corno di ria o poeta. Schiller e mu
sicaria Beethoven na sua 9ª sinfonia. 
Ainda os enemigos s'On. irmáns-. Ainda ,_ 
os animais e as plantás e as rochas e as 
estrelas. Ollamos aqui a. raiceira mística 
do oriente e, daquela, de Gandhi. E re
coñecemos unha ecoloxia universal for-

. mulada desde tempos inmemoriais. 
Primeiro paso, pois, o esforzo sinceiro 

ge porse no lugar do adversário, de co
laborar con el, de comprender e servir 
as suas razóns. Di o Sermón da Monta
na: "Se o teu enemigo che obriga a ca
miñar unha milla, camiña duas millas 
con el" (Mt, 5,41 ). Gandhi confesa que 
tirou a.sua in'spiración, para o seu méto
do non vio.lento, do Sermón da Monta
na de Xesus. " 

Se o adversário me convence, r~ma-

touse ó conflito. Se o adversário non 
me convence, se a miña conciéncia de
sapaixoada, a pesares dos meus esfor
zos de comprensión , non me permite 
seguir cooperando debo denunciar 
como nociva para o ben social a prácti
ca do adversário, sempre ao seu xuício, 
e- debo pasar ao segundo princípio da 
metodoloxia política no violenta: o prin
cípio de non cooperación. O que vou di
cindo tanto val nun sistema fascista, 
como nun sistema capitalista ou comu
nista; tanto val para se apresentar a car
gos públicos, a eleicións, como val para 
políticas máis pequenas de município, 
de bairro, de família, de empresa ou de 
asociación cultural ou deportiva. É de 
uso xeneral. 

A non cooperación é o ponto máis co
ñecido e máis negativo do método polí
tico non violento. Todos ternos visto al
gun non violento arrastrado como un · 
saco inerte pola rua, pola forza pública. 
N.on colaborar, non se defender, non ta
lar, non comer. Ainda as folgas laborais 
ocidentais, esa formidábel arma de loita 
dos obreiros . .-. "con traoallo", pertence 
ao abano da loita 'non violenta. Apesar 
da sua negatividade, posue unha forza 
imensa. Ainda que os poderosos se 
crean moi poderosos, toda a sua forza 
venlles da colaboración, da cooperación 
contínua do povo. Se o pavo non coo
pera, todo se funde. Eu estiven dous 
anos en prisión. Ali vin e experimentei 
que sen a cooperación dos presos a car
cel afundiase-. Os funcionários case só 
mandaban. -

É duro non cooperar. Pódenche vir 
moitas represálias. O mundo avanza 
polo medo ás consecuénciás de non 

. cooperar. E, porén, o sacrificio duns 
-poucos negros da ~ribu felata do. Sudán, 
nos tempos dos negreiros portu_guese~ 
traficantes de escravos, evitou para 

- sempre a escravitude a esa tribu afl'ica
'na. Cando un negreiro capturaba a un 

· felata, ese deixábase cair e xa rion cami-

na paródia que Els Joglars fixeron so
bre o mesmo asunto na obra Olimpic 
Man. 

O tecnocratismo dos sesenta conti
nuou esta estética do traballo cun 
cámbio de vocabulário. Xa non se fala 
dé esforzó físico pero si de magnitu
·des, qu~ ven ser o mesmo. Os políti
cos, ba1xo capa da economia, refe
ríanse aos problemas e solucións do 
desenvolvimento da Galiza. Ainda 
hoxe, nos programas eleitorais (con
fróntese por exemplo o de AP) fálase 
de "traballo e esforzo". 

O desprestíxio social do ócio e a 
preguiza (Lafargue), ainda na sua for
ma de apariéncia, segue a ser alimen
tado polos que poden impartir ideolo
xía. Con este libro de estilo camiña
mos cara a sociedade automatizada. 

ñaba, nen talaba, nen comia, nen bebia 
máis. Simplesmente morria. Evidente
mente isa non interesaba aos trafican
tes. E deixámnos en paz. Igual acorre 
coas anduriñas, cando se lles engaiola. 
Por iso non veredes endexamáis anduri 
ñas en gaiola. É a forza do "non". Como 
cantaba Raimón No! Jo die no! Nasa/
tres no som d'eixe mon". 

O terceiro princípio de política non 
violenta é o coñecido como desobe
diéncia cívica. "Civitas" ou "polis", é 
"cidade" en latín ou en grego. Trátase, 
pois, da desobediéncia política. Tíñan
nos ensinado machaconamente de cat i
vos a inapelábel virtude da obediéncia 
aos nasos sueriores. Agora, o subversi
vo Gandhi predícanos a virtude da de
sobediéncia. Se a cooperación era un 
extremo do péndulo e a non coopera
ción era o ponto morto do médio, a de
sobediéncia cívica é o outro ponto ex
tremo. É delinquir a conciéncia e por 
conciéncia. É contravir as disposicióáns 
gubernativas ou as leises do Parlamen
to. É non aceitar a senténcia dun xuiz ... 
ainda que aceites o castigo imposto ... 
por respeito á lei xeral e á obediéncia 
en xeral. Trátase de desobedecer, non 
por princípio, senón por conciéncia. O 
tribunal de Nüremberg non acei ou a 
disculpa de obediéncia aos superiores 
esgrimida polos militares nazis acusa
dos. Non é verdade que se deba obede
cer sempre. As veces hai que facer 
exactamente o contrário do que che 
manda unha lei ou unha autoridade. É 
difícil saber e.ando hai que desobedecer, 
e ,arriscado o practiclo. Pero é a arma 
clave contra os abusos de autoridade. 

A non cooperación e a desobediéncia 
son dous procedimentos negativos. O 
cuarto princípio de acción política non 
violenta é eminentemente positivo: se 
a miña conciéncia particular ou a nosa 
conciéncia colectiva non permiten acei
tar a proposta do adversário debemos 
levar a cabo unha actividade criativa al
ternativa. Pode tratarse de algo que 
sexa desde un feito pontual a un siste
ma políticó alternativo completo. "Se 
non atopas o camiño feito, faino". É 
moito máis complexo e laborioso ata
par unha solución a un conflito que limi
tarse a dicer non ou a desobedecer. En 
realidade achar solucións alternativas 
harmónicas é o princip?il fin da non vio
léncia política. Despois de cuarenta 
anos de antipolítica franquista, durante 
os cales pouco máis se podia facer que 
berrar "non", ternos ficado todos moio 
abúlicos, moi· pouco criativos e imaxina
ti-vos. 

O desafio máis dificil, hoxe
1 
que se pu

xeron de moda as pequenas e capricho
sas solucións alternativ·as parciais, é 
oferecer á humanidade un proxecto glo
bal de sociedade harmónica non coacti
va e unha estratéxia de consecución efi
caz , viábel e que non use tampouco a 
co·acción. Traballar niso, acercándose a 
e-ste ideal na medida dó posíbel, é a me-

· 11or aportación á paz do mundo, á que 
tan xenialmente adicou a suá vida o 
Mahª-!_~Grande al'ma) Gandhi. D 

-


