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Os labregos encheron por primeira vez a praza do 
Obradoiro · 

A Plataforma do leite prepara 
a batalla final (páx. 3) 

A Praza do Obradoiro rexistou a meirande manifestación da sua 
história cando o dia 14 os labregos gal~gos, en gran parte auto
co.nvocados, fixéronlle saber aos euro-:funcionarios vindos en pe- . 
regrinación até Compostela (Peregrinación as raíces da Europa) 
con motivo do XXX aniversário da criación da C.E.E., a sua oposi
ción ao sistema de cuotas de produción leiteira. 

Conversas PNG, PSG-EG e BNG 

J 

Pésie á falta de discrepáncias 
visíbeis non houbo acordo 
para as eleicións europeas (páx. 5) 

As próximas eleicións ao parlamento europeu, asi como a imposi
ción gubernamental dunha circuscrición eleitoral única para todo 
o Estado deu lugar nos últimos dias na Galiza á celebración de 
conversas entre os partidos de ámbito exclusivamente galego. 
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A última novela de Méndez Ferrí n 

Adianto de Bretaña, 
Esmeraldina (páx. 18) 

Neste número publícase un fragmento do primeiro capítulo da 
1 próxima novela de Méndez Ferrín que apresentará en breve Edi

cións Xerais de Galicia. Bretaña Esmeraldina é unha narración 
longa que sucede a Arnoia, Arnoia, Amor de Artur (1982), Crónica 
de Nós, (1980) Antón e os Inocente (1976), Retorno a Tagen Ata 
(1975) -que ven de reimprentarse nunha cuidada edición- e 
outras várias que forman o máis importante carpo de relatos do 
Galega contemporáneo. O seu activo protagonismo civil e político 
a pral das libertades de Galiza, a sua recoñecida importáncia e 
maxistério como creador fóronlle recentemente recoñecidas pola 
concesión do Pedrón de Ouro que lle será entregado o vindeiro 
24 de maio en Padrón. 

A desaparición de Barreiro marca o epílogo dunha 
alcaldia ditatorial 

Rivas Fontán, do sindicalismo 
á direita pasando pola UCD(páx. 4) 

A defenestración de Xosé Luis Barreiro aparece recadrada en ne
gro no álbum po.lítico do alcalde Rivas Fontán. A partir dese mo
mento saltan os esmaltes da peana política deste mestre de esco
la chapada en materiais procedentes das máis dispares ideolo
xias. O desembarco de Rajoy polariza as posturas· da asamblea 
pontevedresa de AP que se opón a candidatura do actual alcalde. 

A escura história dunha const~utora 

Quince anos de · Raymundo ~ 
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Adolfo Suárez, cando era Presidente, estivo na ·sua finca: a Atlán
tica. Facenda non se daba por inteirada dos impagos e as sentén
cias da Audiéncia ian claramente contra os traballadores. É unha 
longa história, a da Empresa Raymundo Vázquez Construcións 
S.A., de terror para máis de 300 obreiros que se viron no paro e 
sen cobrar as suas liquidacións. Unha história para non dormir, 
unha história para non pagar. · · 

INTG, CXTG e CCOO celebra
rán conxuntamente o 1 de 
Maio ...... : ........................ (páx, 8) 

Ceferino Diaz: "Non permito 
que . ningu~n diga que · fi~o 
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Despois· das mobilizacións campesiñas 
de 1977-78 contra a Cuota Empresarial 
(''.nós no·n somos empresários, tora a · 
cuota empresarial!", era o lema) houbo 
moitos que se perguntaron de que ser
viran; para que valeran, se non fora 
todo unha al9arada feita no ar e, desde 
o ponto de vista político, un total fraca
so. 

posibilitador de organizacion que supo
ria a vitória; e tamén cunha conciéncia 
criada n~quelas asambleas e manifes
tacións multitudinárias._ 

pasen ·outros dez anos para que volte 
haber unha taita destas características; 
pero o proceso de concienciación dun 
pavo é un proceso lento, non apto moi
tas veces para nervosos e impacientes, 
pero que tamén ten as suas acelera
cións que algunhas veces permiten dar 
un gran paso adiante, ainda que pareza 
que se segue no mesmo sítio . 
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Calquera que queira percorrer hoxe 
as asambleas, darase canta da auto-or
ganización dos labregos, de como en -
numerosas bisbarras funcionan as xun-

-Dez anos despois, secadra, poden en
contrar conh::stación as per~untas for- -
muladas C;;!ndo ·a desmobihzación e a 
desorganización sindical pareceu apo
derarse outravolta dos labregos gale-
gas. · 

Os dir'ixentes desta nova loita CQntra · 
a "cuota", esta vez leiteira, non só os 
nacionais ou comarcais, senón os pa
rroquiais, precis·amente os parroquiais, 
son os mesmos daquelas loitas de hai 
dez anos. Tanto a maioria dos dirixen
tes a nível galega da Plataforma, como 
os representantes locais encóntranse 
agora coa experiéncia dos erras e dos 
acertos, que tamén os h,0ubo, do esfor
zó de intentar suprimir ese. trabuco 
inxustq, que se non se logrou· foi, so
bretodo, como se explicaba daquela, 
polo exemplo criado~ de conciéncia e 

. tas - parroquiais e as permanentes co
r.narcais, de como desde as parróquias 
se lanzan ideas que, logo, son efectivi
zadas polos máximos organismos da 
Plataforma en todo o país. . 

Todo isto non seria posíbel se nÓn-Se 
·desen aquelas loitas do 77-78; senti
mento ·que embarga mesmamente a · 

. moitos labregos que, daquela, queda
ran desencantados. 

Pero da actual situación non se pode 
deducir que a conflitividade campesina 
vai ter ·reflexo centelleante nos próxi
mos comícios locais. Evidentemente 
terá certa incidéncia, sobretodo para o 
PSOE, que quedou freado pruscamente 
no seu intento de implantación rural, 
pero non vai dar un cámbio no mapa 
eleitoral, como tamén non o deu a lo1ta 
contra . a reconver_sión. Até pode que 

As eivas estruturais e ideolóxicas que 
non permiten efectivizar plenamente os 
logros e os esfor?OS das loitas só poda
rán vencers·e coa formación política · 
dos cidadáns, en cuxa consecución terá 
que xogar uri papel fundamental o sin
dicalismo agrario. Un sindicalismo ca
paz .de dotar de contido e continuidade 
a este movimento que está a agromar 
con forza primaveral, para que se tro
que, por fin, en organización, que per
mita non ter que esperar outros dez 
anos para darnos canta de que esta loi
ta tamén valeu para algo. 
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FOLGA NA SANIDA~E 
Como consecuéncia da firma dos 
primeiros pactos sociais (pactos 
da _Moncloa, AES, etc.), que foron 
xustificados pola chamada "cri
se", coa acejtación claudicante 
da UGT e das .CC.00., até ho.xe, 
e ao amparo dos mesmos, se ten 
ido consagrando: as contrata
cións en precário e eventuais, 
contra os contratos de traballo fi
xos e indefinidos; e a liberdade 
de despido, reducíndos~ , progre
sivamente as indenrzacións os 
despedidos. Non obstante, e pala 
contra, a gran patranal e a banca 
ten visto incrementados os seus 
beneficios a cotas insospeitadas. 

En vista da "paz social" habida 
até agora o "socialista" Goberno 
do PSOE, co beneplácito da pa
tronal, pretende afondar sobre 
esta política "social" e anúncia 
para este ano sendas medidas en 
consonáncia coa antedita políti
ca: da contención salarial, reco
me·ndando incrementos do 5%, -
por baixo dos inc'rementos da 
suba da vida no derradeiro ano; 

· e da flexibilidade, cuxa máxima 
expresión é a movilidade xeográ
fica e funcional e a fusión dos 
postes de traballo e a ·polivalén
cia dos mesmos; sen que se con
temple nen se respeite a catego
ría profesional, o ofíc;:io, a espe
cialldade, os direitos adquiridos, 
nen o asentamento familiar. 

Se ben todo isto é certo para 
todos os sectores de produción, 
como repercuten na sanidade 
pública, ditas medidas? e mais 
en concreto nos Hospitais? 
· Desde as históricas .e multitudi
nárias folgas dos _MIR por un 
contrato de traballo, asi como do 
resto dos estamentos hospitalá: . 
rios en busca de ce-participación 
e coxestión dos Hospitais, dando 
un contido operativo aos Comi
tés de Empresa, na década dos 
setenta -nas que participaron 
moitos dos actuais responsábeis 
do INSALUD e da Admrnistra-

. ción- até hoxe, o depender dos· 
presupostos xerais do Estado, 
sen o recoñecimento do direito á 
negociación colectiva de máis de 
200:000 traballadores do sector, 
o poder adquisitivo ten disrninuí
do da arde do 20% no conxunto 
dos últimos anos. 
. Coa"' actual Administración, 
como xüstificaCión do contrbl do 
investimento e do despilfarro, 
tense dinamizado unha política · -
economicista e· de aforro, sen 

-apenas actualización e moderni
zación dos recursos, levando á 
medicina hospitalária a un cons
tante e sostido deterioro. 

Por fin, as novas normativas 
sobre xestión hospitalária, a ca
rón da Lei Xeral de Sanidade, ten 
rele9ado aos partícipes da asis
ténc1a (persoal sanitário e non 
sanitário) da cooperación e coor
denación dos Rospitais; déixan
'do os Comités de Empresa sen 

apenas contido; restando" dita 
xestión, de maneira omnímoda, 
na_s mans de persoas dunha cua
lificación, cando menos, discutí
bel; comb mostra, aí ternos a re
solución ditatorial e arbitrária 
dos xerentes do Hospital de 
Lugo. 

Así as causas, tamén na Sani
dade o Goberno pretende intro
ducir, mesmo por Decreto, medí-

- das de contención salarial e de 
flexibilidade, sen oferecer a opor
tunidade aos interesados e ás 
suas representacións sindicais, . 
da sua discusión e da sua discre
páncia. Nefeito, o novo Estatuto 
Marco e o novo Modelo Retribu
tivo, - recentemente presentado 
(firmado e aceitado pola UGT e 
ELA-STV), resulta para todo o co
lectivo (desde .médicos e persoal 
de ofício) leonino. Polo mesmo, 
entre outros aspectos, quedan 
anulada unha série de conceitos 
r-etributivos, introducindo outros 
novos, cómo o da produtividade, 
que quedan ao arbítrio e vontade 
do d1rector-xerente; sen que se 
estabeleza nengun critério para a 
sua percepcion, nen para o seu 
control e fiscalización, e que, glo
balmente, supón unha ·parda sa
larial en relación ás actuais nómi
nas. Ademais, desenrólase o 
conceito de c;:arreira sanitária, 
que suprime a praza en proprie
dade e contempla sistemas de 
movilidade e traslado entre Cen
tros sánitários, meso concerta
dos, e entre distintas províncias. 
Liquidándose, asi, direitos adqui
ridos, de especialidade, 'de asen
tamento familiar, etc:, nunha fla- · 
grante regresión: 

Non.é de surprender, portanto, 
que a.Sanidade se mobilice e tra'
te de pór coto, o mesmo que ou
tros se.ctores e colectivos sociais, 
a política "social" do actual Go
berno -:-apesar de certos toques 
corporativos-, - que, como se 
i:nira, so é proclive ás directrices 
da gran patronal e da banca, en 
busca de 9randes benefícios; fa
cendo 0-UVldOS xordos ás deman
das populares; . e conculcando, 
me·smo por via dos decretos, le
xíti mos direitos adquiridos_; e 
frustrando a esperanza dunha 
política máis progresista e me
nos de direitas. 

Dr. MICHEL ESCAURIAZA 
da Dirección Nacional da UTSG e 

delegado do Comité de Empresa do 
Hospital "N" Sª do Cristal" de Ourense, 

pola lr'JTG. 

SIL~NCIOS DE 
"LA VOZ DE GALICIA" 

Por sucesivas casualidades ca~ 
droume de ler con retraso o nú-

. mero 312 de A NOSA TERRA, 
que ten data de saída o 26 de 
Marzo pero noo o collin até o 8 
de Abril. E mesmamente por iso, 
por que o lin con tanto retraso, 
resultoume ainda máis surprer;i-

·dente a noticia que se adiantaba 
na primeira páxina: Absolto o di-

Precisamente nestes momentos es
tanse a dar unhas condicións moi favo
rábeis para a existéncia dun sindicalis
mo maioritário no naso agro, o único 
que pode desenrolar axeitadamente 
esta tarefa educadora. o 
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rector de A NOSA TERRA. A 
miña ledícia foi grande, pero 
meirande foi ainda o meu pas
mo. Fiquei pasmado porque da 
tal senténcia non tivera eu notí
cia nengunha, apesar de estar 
lendo a cotio o xornal por exce
léncia do país galego, a Voz de 
Galicia. Non sei quen foi o ilustre 

·adulón que dixo aqui un dia que 
os feitos non existían mentres 
non aparecesen nas páxinas des
te xornal. De ser asi, ninguén po
daría acreditar na absolución de 
Alfonso Eyré, pois que maldito 
se deu fala sobre o asunto a 
':nosa" Voz de Galicia, ( ... ) 

A má fe da "Voz" no oculta
mento desta notícia ponse máis 
de manifesto se ternos en canta 
que, pela contra, si que anunciou 
no seu dia o procesamento de 
Eyré, acusado de inxuriar ao al-

. calde da Coruña. E a inda despois 
deu canta do xuício, P.ublicando 
os cargos da acusación e indi-

. cando claramente a condena que 
lle pedia o fiscal. Mais agora cala 
coma un morto, ás avesas, cando 
felizmente se produce unha sel")
ténbcia absolutória. Velai un ca-

· rar culpante, indicativo da ausén
cia dunha mínima solidariedade 
profisional, dunha mínima di9ni

_, dade xornalística, dunha mínima 
decéncia de cara os seus leitores. 
(. .. ) 

- O servilismo reverencial e gari-
moso con que a "Voz" acocha e 
encobre as demasías do naso al
calde, tivo unha boa mostra no 
caso aquel da foto que lle negou 
aos seus leitores, foto que en tro
ques foi publicada . noutros xor
nais galegas. Ali aparecía Paco 
Vázquez Cle señorito gamberro, 
dando a nota perralleirta entre a 
xente normal e abafando aos co
ruñeses que representa. Porque 
era el só, nada máis ca el entre o 
público educado que tiña darre
dor, quen sacaba os cornos cara 
adiante nunha atitude indigna .do 
alcalde da Coruña. 

Esa foto de prensa -foi sacada 
na tribuna do estádio de Riazor 
cando o Deportivo-Celta, pero a 
Voz de Galicia rexeitouna, esca
moteándol~e asi aos leitores 
unha imaxe sumamente ilustrati
va da persoálidade do noso alcal
de. Fermoso xesto o da "Voz", 
exquisita a sua delicadeza, ·a·mpa
rando a ultranza a Paco Vázquez 
e negándose a amosalo tal como 
é; tal como el se amosou por si 
mesmo en público en plan chu
lesco e desenfadado. Mais velai 
que, curiosamente, neste mesmo 
xornal, se ten despotricado nou
trora contra o alcalde Merino, 
porque o viran un día sen gara-
vata. ( .. . ) · 

Son moi f?Oderosas a·s razóhs 
que ten a 'Voz" para desinfor.: 
mar aos seus leitores.( .. .-) 

Unha operación · ben sabida, 
m_áis qu~ non fose publicada, 
pala que o Concello adquiriu en 
propriedade un local aló no alto 

de . Santa Margarida, pagando 
por el asi palas boas 40 millóns 
(corenta millóns) de pesetas. 
Unha operación polo visto moi 
lucrativa (lucrativa para o vende
dor, enténdese) pola que o Con
cello pasou a ser dono dun local 
inútil, e que inútil segue a ser 
inda apesar do tempo que leva 
decomdo desde a sua compra. E 
velaí que, por unha desas suxes
tivas casualidades, o feliz vende
dor do devandito local ven senda 
nada menos que Santiago Rey, o 
mesmísimo editor da Voz de Ga
licia. ( ... ) o 

MANUEL RIVEIRO LOUREIRO 
(A Coruña) 

COMUNISMO E DROGAS 

"Umha das armas com que o co
munismo internacional quer de
bilitar ao mundo livre ocidental é 
a droga. Recentes informes de 
toda solvencia puxérom de mani
festo os múltiples tentáculos que 
usa aquel para invadir Ocidente 
com este novo veneno. E, logica
mente, som os exércitos, como 
principal baluarte das na<;ons, o 
branco predilecto" . 

Nos tempos . de Franco, os 
meios de comunicac;om cuspiam 
diariamente mentiras e mais 
mentiras goebbelianas sem o 
menor reparo, era em certa me
dida inev1tável. A cita recolhida 
acima nom pertece a um artigo 
publicado cando Franco semen
tava mortes, terrores, exílios po
líticos, exílios económicos, etc; 
senóm que corresponde ao arti
go publicado en "La Voz de Gali 
cia' do 22-1-87, com firma de um 
tal Carlos Fernández, e tivo que 
ser traduzida já que o tal escreve 
em correcto castejano a riente 
del llano. A constitu<;om espan
hola concede abusos o de Carlos 
Fernández a cuspir mentiras, 
sempre que seja contra o comu
nismo internacional, ou contra o 
roxo-separatismo, por pór aJgum 
exemplo. 

Quen isto firma, considera-se 
um membro representante do 
comunismo internacional e ·ape
sar de goc;ar de todas as fac;ilida
des para consumir drogas e trafi
car com elas, nunca consumiu 
nem um miserável porro e nunca 
traficou nem com um gramo de 
hachis; e combate activamente o 
consumo de droga com a comvi
'c;om de que assi favorece a causa 
do comunismo internacional e 
debilita a do imperialismo e o ca
pitalismo. 

Ouem isto firma sabe, e quem 
·nom7, que as áreas produtoras 
da droga que circula por Ociden
te nom están situadas nos paises 
socialistas senóm naqueis onde 
as relac;oes de produi;.:om domi
nantes som as típicas de paises 
submetidos ao roundo ocidental: 
Colóm bia, Bolíviá,_ · · -Thailándia, 
Marrocos; ·que os narcotrafican-

tes som membros do capitalismo 
internacional, polo menos os 
grossos, empresários, gandeiros, 
simples milhonarios, etc. Concre
tamente, no Estado Espanhol, to
dos sabemos que as bases ian
quis e a leg iom fórom os primei
ros focos a partir dos quais se ex
tendeu massivamente o fenóme
no da droga, e que Ceuta e Melil
ha, cidades que os governantes 
espanhois se empenham em re
ter baixo a sua dominai;om, som 
seculares plataformas para a en
trada de droga na Peninsu la. 

Ouen isto firma aplaude as me
didas que adopte o exército es
panhol para impedir o consumo 
de drogas entre os soldados e 
marinhos, pero muito se teme 
gue ao final todas essas medidas 
f1caran reduz idas a água de bo
rralha . Tarde ou cedo a mesma 
oficialidade fará-se "pragmática" 
e fechará os olhos o preciso para 
tolerar umha certa margem de 
consumo ao objecto de mantero 
controlo sobre a tropa, sobre 
umha tropa formada maioritaria
mente por jovens desesperados, 
amargados, e impotentes peral'· 
te a realidade de estar cumplindo 
um servicio militar gue para eles 
carece de senso. Os soadados 
nom se voltam rebeldes porque. 
consuman drogas, senóm que as 
consumem porque assí esperam, 
ilusioriamente apagar o volc~m 
de ódios, paixons e sede de v1n
gani;a que aninha nos seus .no
bres, generosos, e também ino· 
centes peitos, enquanto se de· 
tenhem a pensar no presente e 
no futuro das su as esistencias. 

O consumo rnassivo de drogas -
e o narcotréfico nom é umha 
arma do comunismo internacio
nal, senóm um reflexo do grao 
de putrefaci;om acadado polo c~ 
pital ismo mundial, da desmora l1· 
zac;om da tropa nos quarteis, dos 
jovens e das jovens nos centros 
de ensino, e dos e das trabalha· 
dores nos lugares de produ<;om. 
E dessa demoraliz,c;om· nom t~m 
a culpa o comunismo internacio
nal senóm a mesma sociedade 
capitalista, umha sociedade que 
só ·oferece a possibilidade de rea
lizar-se a umha minoría de afor· 
tunados, pícaros, ou malvados. A 
droga, que comei;.:ou sendo no 
mundo ocidental um fenómeno 
marginal, converteu-se ~algo 
consustancial á mesma soc1eda· 
de capitalista, numha válvula de 
segundade que joga umha fun· 
com necessária a. para assegurar 
o normal funcionamento dessa 
sociedade. 

Quem isto firma, afirma, queª 
chamada sociedade livrl!I oc1dedn· 
tal já nunca se po_derá hb~rar a 
peste da droaa mais que liberan· 
do-se do capitalismo e dos seus 
representantes. - 0 

ISIOORO PADIM COR1CGO~O) 
(Cadeia Cle Segóvia 
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Os labregos encheron Qor vez Rrimeira a ~raza do Obradoiro 
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A/ Pbitaforma ·do . Leite prepara .· a batéllla final · 
A Praza do Obradoiío 
rexistou a meirande 
manifestación da sua 
história cando o .dia 14 os 
labregos galegas, en gran · 
parte auto-convocados, 
fixéronlle saber aos euro
funcionarios vindos en 
peregrinación até 
Compostela (Peregrinación 
as .raíces da Europa) con 
motivo do XXX an¡versário 
da criación da e.E.E., a sua 
oposición ao sistema c)e
cuotas de produción 
leiteira. · 

O dia 15 de abril o Telediário 
das 14.30 da TVE sentenciaba 
que ao acabarse o prazo da 
presentación da Cuota Láctea 
quedaban "excluídas as mani
festacións e as tratoradas; aca
báronse as protestas". 

Este non era o sentir dos. ma
nifestantes que, por primeira 
vez na história encheron a Pra
za do Obradoiro compostelán. 
Os miles de labregos auto-con
vocados para facerlle saber aos 
euro-funcionários que "Europa 
si, pero non así", (a Plataforma 
para a Defensa do Sector Lác
teo pensaba só concentrar a 
uns centos de labregos da zona 
de Santiago, pero, segundo 
nos manifestaba un portavoz, 
"surprendeunos a auto-organi
zación labrega, nunca vista an
tes, coa chegada de perta de 80 
mil persoas"); parecian estar 
moito máis perto das teses do 
Secretário Xeral da Comisións 
Labregas Emílio López quen 
anunciaba que en caso do Mi
nistério de Agricultura conti
nue na sua postura de pechar
se ao diálogo "estamos dispos
tos a deixar Galiza incomunica
da por terra, mar e ar". 

"A nosa pátria, célula de 
universalidade" 
A "peregrinación ás raíces da 
Europa" serviu para que nos 
círculos do Mercado Común 
soubesen da desesperación de 
vários centos de miles de la
bregos ao proibirlles o seu 
meio de subsisténcia. 

Os cronistas "ad poder", o 
Goberno, que fixo un gran de~
pregue policial, etc., estaban 
esperando que os iabregos im
pedisen a peregrinación ou fi
xesen algunha acción que lles 
permitise tachalos de bárbaros, 
extremistas e manipulados (asi 
ocuparian as portadas dos diá
rios de Madrid, que nen sequer 
sacaron alguns unha reseña da 
manifestación). Pero non, pa
rou ali para "mostrarvos a hos
pitalidade do naso pavo que 
sempre ten a casa aberta e os 
brazos estendidos para receber 
aos amigos", como saudaria 
aos camiñantes o portavoz da 
plataforma, Cláudio López Ga
rrido, quen lles pediu tamén 
que sexan portadores "da nasa 
mensaxe de fraternidade e do 
noso chamamento á solidarie
dade eurpea coa Galiza, porque 
entendemos, como o naso lí
der Castelao, que a nasa Pátria ' 
é unha célula de universalidade 
e que por riba das razóns de 
Estado e dos intereses de mer
cado está o direito · de todo 
home a un ha vida digna". 

A benvida de López Gar.rido 
rematou facendo partícipes aos 
pelengrins a nosa forma de en
tender hoxe a Europa, "non 
como un mercado dos mono
p_ólios, como unha nova potén
c1a. que aspire a compartir a ex- · 
paliación do Terceiro Mundo, 
senón como un proxecto co
mún que contribua a facer ·Pa-' 
trimónio de Humanidade os , 
P~incípios de lgualdade, Frater- . 
nidade e liberdade". · · 

Os portavoces da ·Plataforma 
en,r:egáronile tamén un infor-

me sobre a produción de leite 
na Galiza e o i_mpacto da políti
ca comunitária de cuotas á que . 
califican de "insolidária e anti
social, posta que coa sua apli
cación lineal ignórase a contri
bución desigual ou cuota de 
responsabilidade de .caqa país 
na xeración dos excedentes". 

As suas reivindicacións se- -
rán escoitadas asi polo Conse-
1 lo de Ministros da CEE pois, 
ademas dos pelegrins, ás oito 
da tarde déronse pasto en con-

Visitas da policia 
para amedrentar 
aos labregos 
A Policia anda a pergun·
tar polas portas dados $O
bre os responsáb~is da 
Plataforma para a Defen
sa do Sector Lácteo Gale
go, e dos labregos que 
secundan as mobiliza
cións. 

Tratan asi, segundo 
portavoces da Platafor
ma, de· amedrentar aos 
labrego~, intentando que 
se desvinculen da organi
zación. Converten "un 
problema social · prirrieira: · 
mente en político, e, ago- , 
ra queren resolvelo como 
se fose de orde público", 
afirma · Cláudio López Ga-
rrido. · 

Dase a circunstáncia de . 
que as visitas a algunll.as 
persoas f~nnas ao~domi
cílio que tivér_on alá polo~ 
anos setenta e cinco, 

_ guiándose polas fichas 
franquistas. 

• J. 

tacto co vice-presidente do Par
lamento Europeu, Robert°'For
migoni, que, segundo mem
bros da Plataforma ofecereuse 
a trasladar as suas reivindica
cións ao parlamento comunitá
rio para someterá sua conside
ración o informe dos gadeiros 
galegos asi como a xestionar a 
preséncia da Plataforma no 
Parlamento de Estrasburgo. 

A receptividade dos euro
funcionários foi moito mellar 
que a que ten o Goberno espa
ñol, como fixeron notar os re-

presentantes dos labregos ali 
concentrados. 

O Presidente da Xunta tamén 
lles insistiu aos representantes 
comunitários na audiencia con
cedida · en que trasladasen as 
inquietudes do povo galego a 
Bruxelas, avogando para que 
se facilitase unha via política 
de aceso á capi~al comunitária. 

A Xunta quer negociar 
co Goberno central 

A Xunta de. Galiza, que até ago-

Facerse o parv_o 
ou. facernos. parvos 
Para o PSOE os labregos ga
legos deben ser parvos pois, 
apesar de ter declarada xa a 
cuota de pro'ducción ·1eiteira, 
maniféstanse en Compostela 
contra ·dela en número tal 
que constituiu a ·meirande 
concentración rexistada na 
Praza do Obradoiro en toda a 

·sua histór.ia. Superaron inclu
so todas as previ"sións da Pla
taforma que só pretendia 
unha "manifestación teste
muñal" diante dos eure-fun
cionários, véndase desborda
dos pola autoorganización 
<;ios labregos. 

Non se pode tirar outra 
conclusión despois de asistir 
á manifestación e escoitar as 

· declaracións do Ministro Ro
mero afirmando que só que
da un reducido número de 
gadeiros sen facer a declara
ción da cuota láctea. · 

Esta afirmacións e todo o 
despregue informativo dos 

.. meios C?ficiais dirixido~ a pór 

de manifesto que se cum
pren· os plans do Goberno, 

.- que todo o mundo aceita "as 
suas boas disposicióhs" ,· é a 
amedrentar abs · "rebeldes" 
que non estexan de acorde, 
prodúcese precisamente 
cada vez que hai unha moo~
lización no -agro 'galega. Por 
que esta teima de facer cam
paña a favor da cuotas se, 
como manifestan, xa case 
todo o mundo fixo a declara
dón? _Para que tal despregue 
informativo, desinformador 
na l'iña dos máis puros exem.,. 
plo~ da teoria da comunica
ción? Esa teima leva logo a 
que os medios oficiai.s e 
para-oficiais esquezan deli
beradamente as mobiliza
cjóns . dos nosos labregos. 
Para eles non existe nada 
máis alá do. que quereri que 
exista: os seus · intereses. 
Fanse o parvo Ot,J quérennos. 
facer parvos aos demais? o 

A.E. 

Fotos: Ti no Viz 

ra p·ar~cia un poui:::o dormida 
110 tema da cuota láctea, solici
toulle ao Ministro de Agrjcultu
ra < a urxentE;J negoci_ación da 
Cónsellaria de Agricultura e re
presentantes das organiiacións 
profesionais e da Plataforma a 
fin de elaborar a corresponden
te normativa -que permita apli~ 
car o sistema de cuotas tendo 
en. canta as. pe.culiaridades da · 
nasa nación. 

As manifestacións oficiais 
contradinse en parte coas de
claracións do Conselleiro de 
Agricultura, Ánxel Ruiz Fidalgo, 
que recoñeceu . perante os in
formadores que· comparte a 
ponica defendida polo Mjnis-

·tro de Agricultura, Carlos Ro
mero, sobre o reparto de cuo
tas, ainda que sostén que o 
que pasa é que-Madrid non ad
quiriu nengun compromiso for
mal coa Galiza. Tampoi.Jco des
cartou o Conselleiro a posibili- · 
dade de que defenda diante do 
Ministro que en vez da Plata- . 

-forma participen na negocia
ción . un ha representación ·dos 
subsectores de produción e 

. transformación (quer dicer,_sin-. 
dicatos e centrais leiteiras) 
pero non a Plataforma como 
.tal. 

A batalla final 
Esta posición do conselleiro 
prodúcese cando a Plataforma 
intenta dar a ''.batalla final", 
éonvencidos de que o Goberno' 
"como. xa fixo noutras oca
sións, cando a presión é forte 
_cede". Asi, o dia 24 próximo 
haberá unha reunión en Com
postela con parlamentáriós, 
presidentes das. deputacións e 
alcaldes para pedir unha soli
dariedade-efectiva coa Platafor
ma, pois pensa que "a solución 
está perto, só falta o último 
empuxón". o 

·-· A. EYRE 
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A desaJ:2arición de Barreiro marc'a_ o ~~.ílogo dunha alcald_ia, ditatorial:. 

· Rivas ·Fóntáni do Siildicalisnlo á~ direita 
. . . . 

-- · pasando pola UCD 
A defenestración de Xosé Luis Barre.ira -aparece 
recadrada en negro no álbum político do alcalde Rivas 
Fontán. A partir dese momento saltan _os esmaltes da 
peana política deste mestre de escola chapada en ,. 
.materiais procedentes das niáis. dispares ideoloxias. O 
desembarco de Rajoy polariza ,as postu~as da_ asamblea 
pontevedresa de, AP ·que se opon a candidatura do actual 
alcalde. . . . · · . . . 
Este aconteeimento altera a ' 
perspectiva dunha ascensión 
política revestida sucesivamen
te cos emblemas, e bandeiras 
do sindicalismo, a socialdenio-

. crácia, o radicalismo direitista 
ou a direita düra. Pero tan in
termitentes quebrantos de ma
trícula política non habian su
ceder sen algo con que cobrir 
as ver:goñas; ora a demagoxia 
do líder sindical, ora a defensa 
do · galego, despois ·a defen'sa 
do autoritarismo ·desde posi- . 
cións de direita. 

_ A•OIADUA 
Nº 314 - 23 DE ABRIL DO 198.7 

, A história política comeza na 
véspera das.primeiras eléicións 
lexislativas. Rivas é daquela un 
xoven mestre de. escola~ inque
do e comprometido. Na sua 
presentación política, sobran-

. cea a activa participación no . 
centro , de alfabetización de 
adultos de Cang¡;is. Tamén des
ta época é a obtención do nú
mero un nunha oposición de 
mestre·s organizadores de ser- · 
vícios escolares. Antes asume 
un papel. protagonista nas loi
tas sindicais do maxistério. asi 
como na folg-as do 72. A sua 
participación na lóita sindical .
-lévalle á Fráncia, con outros 
dous compañeiros mestres, no. 
seu interés por coñecer ~ práti
ca e formas de ·organización 
dos sindicatos naquel país. Nos 
periódicos aparece tamén por 
este tempo a imaxe dun Rivas 
Fontan ecoloxista e activo só
cio do grupo Cies. 

Co Presidente da Xunta e o daquela vicepresidente X. L Barreiro, na inauguración do Teatro Principal, hoxe 
obxecto de denúncia xudicial · . _ 

Na· primeira Xunta 
Mais logp desparecería das pá

. xi nas dos periódicos aquel Ri
vas a voltas coa contaminación 
das rias, os vertidos no foxo 
atlántico ou a preqcupante dis
minución do. censo do . zarrapi, 
co das Gándaras. Rivas com
prende. que o futuro está na 

A semellanza do alcalde co camilleiro 
do grupo e5cuttórico aos caidos é evi-
· dente . 

necesidade. dun partido gal e- · 
guista con cáracterísticas de 
social~democracia". 

UCD. Na propaganda de m~rn - · O Alfonso Guerra ·da UCD ga-
das eleicións de Xuño de 1977, lega, como lle alcumou un xor-
apreséntaselle como profesor nal por aquel tempo, non dubi-
de· EXB no Coléxio de A Xun- . dou un momento cando o par- . 

· queira. "O seño_r Rivas --.ex- · tido de Adolfo Suárez entrou 
plicn ·os trípticos da UCD-, é en creba. O partido que lle ser- · 
un .dos homes do maxistério vira para ·darse a coñecer como 
pontevedrés que . máis se ten . político, primeiro como depu-
distinguido nestes anos p.ola tado ao Congreso, despois á 
democratización dos estamen- Xunta e posteriormente· como ' 
tos docentes. ·Consecuente- alcalde desapareceu da sua 
mente partieipou nos movi- vida: Rivas é un independente 
mentos pola transformación do que nas municipais do 83 acou-
ensino básico. Organizou <?" 1 ga nas listas _d_e Alianza Popu.-
Cqngreso da EXB, c~l~brado en lar, ·de par daquelas que el 
Pontevedra, e o - ex1to deste · · mesmo chamaba reaccionários 
acontecimento débese princi- habia ·t:an pouco. No s.eu gran 
pal mente á xestión · do· señor_ momento_ político, cunha Alian
Rivas Fontán ". Eleito deputa- .. za Popülar en ascenso" en Pon-

' d_o, p~rticipa ria primeira Xunta tevedra e dezasete concellais · 
preautonómica como Secretá- de vlntecinco, as posicións "p9,-

. río Xeral. Rivas non ·era máis líticas de Rivas Fontán adiantan 
sindicalista •. r;ten ecoloxista. · pola direita á extrema do ·con
"Galiza -declaraba nunha en- servadurismo que ~I vítupera
_trevista de Xul]o do 78-, ten · ra. Coa- invocación de Xosé 

Os títulos dunha 
actua~ión política 
Os títulos que parecen a seguir están tomados de distintos 
meios e refriren a actuacións da Alcaldía de Rivas Fontán nos 
últimos meses 

*Pontevedr.a t~rá o seu Cuelgamuros, unha cruz cunha al-
. tura equivalente a nove pisos. Neste monumento ao Soldado 

Descoñecido. resalta unha figura de surprendente parecido co 
próprio· alcalde. O monumento costará trinta millóns de pe
setas. (Diario de Pontevedra 23/3/85. 

*-0 Alcalde Rivas Fontán procesado por presunto delito de 
prevarica~ión. O edificio Las Palmeras claro exemplo de es
peculación urbanística. A conduta do alcalde, desprécio fron-

. tal á Audiéncia Territorial.. Novo sumário a9 Alcalde por aten
tado contra a independéncia xudicial. O xuíz desestima o re
curso de Rivas contra o seu procesamento. Comisións Obrei
ras e a Unión Xeral de Traballadores acusan á Comisión Mu
nicipal de Governo de Pontevedra ·de sobérbia reaccionária, 
(la Voz de Galicia e Diario de Pontevedra, 5/4/86. 

*Embargado o automóbil particular do Alcalde (10-4-86). 
· A Comisión de Governo de Pontevedra emprega o diñeiro 

público na defensa dos seus intereses particulares. (Diario 
-de Pontevedra 19-4-86). 

*O alcalde acusado de ditador, de abuso de poder e de 
coacción. Concellais e ex concellais denúncian ameazas e in
tentos do alcalde dé perxudicalos nos seus postas de traba
llo. (Dia~io de Pon!evedra 12-2-86) 

. *Querella da INTG contra o Alcalde por cobrar un soldo da 
Consellaria de Educación s~n estar a desempeñar función 
que xustifique retribución nengunha. Rivas Fontán cesado 
como asesor da Consellaria de Educación. {La Voz de Galicia 
Xa_neiro de.1987). 

· *Rivas Fontán considérase o alcalde pior pagado de Espa
ña. Comentário recollido pola Prensa. "Non se sabe se será o 
alcalde pior pagad.o de ~spaña ou o pior alcalde pagado de 
España'! (Diario de Pontevedra 8-11-sn · 

*A Policía· Municipal denúncia a atitude despótica do con
cellal Germán de la Iglesia. O Alcalde abre expedente discipli
nário ao lCefe da Policia. A Policía Municipal reúnese en asam
blea permanente. (Febreiro ·do 87). 

. ·*En opinión ·de Amigos .dfJ Cultura o Concello gqsta os di- . 
ñeiros do presuposto en monumentos e construcións mega
lomaníacas.(Diario de Pontévedra 7-3.:.87) 

>. 

Luís Barreiro (daquela vice-pre
sidente executivo da Xunta) e 
a remisión de problemas inter
nos a un declarado apoio total 
de Fraga, o alcalde Rivas desa-

.,.. fia á Alianza Popular de Ponte
veé:fra. 

lndependente 
por segundas 
Na asamblea ponteveéresa de 
AP irnponse a opinión contrária 
ás actuacións autoritárias e ás 
contínuas arbitrariedades e ca
prichos de Rivas. O enfrenta
mento é cada vez má is patente 
entre os comités provincial e 
local. É na derradeira crise da 
Xunta cando Rivas viu en peri
go á sua candidatura ás elei
cións. municipais, fortemente 
recusada polos militantes 
aliancistas de Pontevedra. E tal 
como ántes fixera cos seus 
compañeiros sindicalistas no 
Maxistério e despois con Adol
fo Suárez, o político de Xeve 
estreou nova matrícula para 
unha nova viaxe política . 

Esta vez aparece no grupo 
dos lndependentes de Galícia, 
unha agrupación que avalian 
ex militantes de Alianza á som
bra de Xosé Luis Barreiro. Pre· 
viamente Rivas declara que 
Alianza Popular de Madrid non 
queria a Comisión Xestora de 
Pontevedra. Tamén asegura 
que AP lle ofreceu ir na sua lis
ta. O certo é que Hernández 
Mancha respalda a xestora pro
posta por Raxoi e que non che
gou· a existir nengun xénero de 
oferta ao Alcalde para quee fi
gurase en lista. Desta, o pró
prio Hernández Mancha desau
torizou en Vigo a Rivas (en AP 
nadie es imprescindible), ou 
como rezaba o epitáfio que lle 
dedicou o Diario de Ponteve
dra, Adios y buen viaje. o 

VALENTIN GONzALEZ CARRERA 
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Nº 3i4 - 23 DE ABRIL DO 1987 

Eleicións ao Parlamento EuroReu 

·Pésie á falla de 
discrepállcias_ visíbeis
non foi . posíbel o acordo 
PNG, PSG-EG, BNG 
As próximas eleicións ao 
Parlamento europeu, asi · 
como a imposición 
gubernamental dunha 
ci rcuscrición eleitoral 
única para todo o Estado 
deu lugar nos últimos 
días na Galiza á 
celebración de conversas 
entre os partidos de 
ámbito exclusivamente 
galega. 
Os dias 15 e 18 de Abril reu
níronse en Compostela re
presentantes do PNG, PSG
EG, BNG e Partido Galeguis
ta - se ben este último só 
asistiu á primeira das· reu
nións- co fin de chegar a 
un acordo que permitise a 
presentación dunha candi
datura eleitoral única e a 
consecución dos aproxima
damente 200.000 votos que 
darian direito a un deputado 
en Estrasburgo. 

Gonzalo Vázquez Pozo 
(PSG-EG), Carlos Mella 
(PNG), Santiago Sayans 
(PG), Francisco Rodríguez e 
Eu dósio Alvarez (ambos 
polo BNG) foron os repre
sentantes de cada organiza
ción nas conversas. A retira
da, xa na primeira reunión, 
do Partido Galeguista obe
deceu segundo esta forza ao 
apresurado e pouco claro do 
posíbel acordo. Segundo o 
PG o pacto deberia facerse 
noutro momento coa cola
boración dun programa co
mun de acción conxunta. 
Segundo outras .fontes na 
retirada influ i ria máis as 
conversas que o PG estaba 
a manter simultaneamente 
co PNV. 

Para o PSG-EG, BNG e 
PNG as conversas foron cor
diais, sen que existisen for
tes diferéncias de critério, 
deixando un camiño aberto 
para posíbeis acordos futu 
ros. Os motivos da ruptura 
non quedaron excesivamen
te explicitados, senda un 
dos aducidos a premura de 
tempo e certas dificuldade 
prog ramáticas. As partes 
acordaron tamén non facer 
máis extensivo ao público o 
desenrolo das conversas. 

Cámbio de atitude 
na segunda reunión 
~egundo pudo saber sen 
emb~rgo A NOSA TERRA, o 
resultado da primeira reu
nión facia posíbel augurar 
unha co,nclusión positiva, 
dado que, tanto o PNG 
como o PSG-EG non fixeron 
excesivas obxeccións á pro-
posta do BNG de considerar 
co~o princípios irrenunciá- · 
~e1s da posíbel coalición a 
idea de autodeterminación 
nacional para a Galiza e da 
c~_nsideración da integra
c!on na CEE como perxudi
c1al para os intereses do 
noso país, o que deberia xe- · 
rar no parlamento europeu 
unha política de loita contra 
a~ i"!lposicións político-eco
nom1cas da CEE en caso de 
conseguir algun represen
tante. As. tres forzas estive
ron de acordo en considerar 

estes dous princípios- como 
asumíbeis e non maximalis
tas. 

Segundo estas informa
cións, na citada reunión o · 
PSG-EG faria fincapé, en as
pectos a posteriori do resul
tado, como é do grupo par
lamentário no que se inte
graria o hipotético represen-
~~e. . 

Para o PSG-EG o grupo a 
incrementar seria o dos ver
des, posibilidade que non 
viu moi clara o representan
te do PNG, quen fixo fincape 
nas razóns nacionalistas, 
pondo en dúbida os aspec
tos comuns que o seu ·parti
do poderia ter cos verdes. 

Para cabeza de lista o BNG 
propuxo que fose unha per
soa independente, dadas as 
características da coalición, 
alternativa que seria ben vis
ta polo PNG pero non así 
por Gonzalo Vázquez Pozo 
quen defendeu a necesidade 
de que fose un membro dun 
partido en función do núme
ro de votos. Tal proposición 
seria contestada por Carlos 
Mella, quen se perguntou 
como lle medirían ao seu 
partido os sufráxios. As di
crepancias non se conside
raron, asi e tqdo, neste pri
meiro dia de conversas, 
como especialmente profun
das por nengunha das pa~ 
tes, o que facia albergar es
peranzas de chegar a un 
acordo. 

Sen embargo no segundo 
dia as conversas non frutifi 
caron, presentando o BNG 
un documento co acordado 
na reunión anterior. Razóns 
de tempo e de tipo progra
mático imposibiltarian o 
acorde segundo o PSG-EG. 
Para o PNG, un partido ca
rente ainda de contraste 
eleitoral, pesaría tamén a 
imposibilidade de calibrar a 
incidéncia dun acordo con 
outras forzas, algunha delas, 
como é o caso do BNG, ex
cesivamente radicais desde 
o seu ponto de vista. Moti
vos semellantes puderon 
pesar tamén no caso do 
PSG-EG quen, simultanea
mente terá que medir as 
suas forzas en Vigo, Camilo 
Nogueira como candidato á 
alcaldía. 

PNG e BNG presenta
rán 
lista própria 
Rotas as conversas, o PSG
EG fixo público o reinício de 
negociacións a nível estatal 
con outras forzas nacionalis
tas como Euskadiko Ezkerra 
e Esquerra Republicana d0' 
Catalunya. 

O PNG concorrerá só ás 
eleicións, ao igual que o 
BNG, quen ten previsto deci
dir nos próximos dias se 
presenta como f:abeza de lis
ta a Bautista Alvarez ou a 
unha personalidade inde
pendente. Un posíbel acor
do con Herri Batasuna pare
ce descartado dado o anún
cio desta coalición da sua· 
presentación ás elecións 

· baixo a sigla própria. ..-o 
M.V. 

.GALIZA POLi!IOA/5 

Cea-coló~uio do Clube Nacionalista "Alén Nós" 

Ceferino Diaz·: . 11-Non -adnlito 
que n_inguén diga que está · 
facendo · máis ca nós no téma 
da cuota do leite'' 
Ceferino Díaz, membro da executiva do PSOE galega, foi 
o cuarto participante·, a título persoal, das Ceas-Colóquiu 
organizadas polo Clube Nacionalista Alén Nos. Ceferino 
Díaz afirmou que "·GaJiza está vivendo unha das sua . 
últimas oportunidades de subirse _ao carro do progreso". 
O e·x militante do PSG sinalou tamén no comezo da sua 

- interyención ·que "hoxe atopábame con problemas para 
recoñecer os meus escritos de hai seis anos". 

_O profes9r Xosé Manuel Igle
sias foi o introdutor da inter
vención do dirixente do PSOE 
da Galiza, Ceferino Díaz. Invita
ción que xustificaria por ser 
"representante dunha das ver
tentes menos alleas ao nacio
nalismo" dentro deste partido. 

_ Os políticos galegas 
desbordados pola acción 
Ceferino Díáz comezou recoñe
cendo que " os políticos neste 
país somos pouco criativos". O 
que se xustificaria porque "Es
tamos desbordados pala ac
ción" . 

Continuando cos matices á 
que ia ser a sua disertación ~ o 
portavoz socialista para asun
tos económicos no parlamento 
galego, indicou que "hoxe ato
pábame con problemas para 
recoñecer os- meus escritos de 
seis anos antes". Seguidamen
te entrou xa de cheb no tema 
da conferéncia, non sen antes 
cometer un lápsus do que t_ar
dou vários segundos en recu
perarse. "Estou contento de es
tar aqui no Clube Siglo vinL" 
dixo antes de cortarse en seco. 
Os presentes non tiveron se
quer que recorrer a Freud para 
interpretar o despiste. Interpre
tación que, despois duns . mo
mentos de siléncio, Ceferino 
Díaz desmentiu apresurada
mente: "A miña política remata 
no Padornelo e non teño ambi-

. cións de Síglo XXI". 

Saltar do atraso 
á robotica 
"As ideas que dominan nos 
países desenvolvidos, non do
minan na Galiza", indicou o di- · 
rixente do PSOE. Estas ideas 
serian: "o coñecimento - e o 
pr-ogreso técnico e a vontade 
de asociación, superadora do 
individualismo". 

"Galiza é un povo adormeci
do", definii.J, .para indicar que 
era necesário "un programa de 
ilusión, nuriha Galiza que mira 
cara adiant_e, cousas que só po
den aportar as forzas de pr~-

greso". "Sen deixar de ser rei
vindicativos, debemos asumir 
que hai un Estado. O autogo
berno galego non indica que 
haxa soberania nacional. O au
togoberno Implica que hai un 
goberno galega e un goberno 
do Estado que tamén goberna 
na Galiza." 

Sinalou noutro momento a 
existéncia dun "divórcjo entre 
as · forzas políticas e o povo". 
Denunciando JI os esforzos da 
direita para substituirse a .si 
mesma". 

Ceferino Díaz que se decla
rou partidario do desenvolví-

. mento económico e da norma-. 
lización lingüística, afirmou 
que era posíbel engancharse 
na era da informática, ainda 
que non tivésemos .. pasado . 
apenas pala revolución indus
trial. "Seria difícil enlazar co 
desenvolv.im~nto clásico, pero 
isto agora tamén está en cri
se". A alternativa é· "saltar di
rectamente á sociedade da ro
bótica e da informática". 

A respeito da CEE, indicou a 
ñecesidade de JI entrar volunta
riamente como povo diferen
ciado para non ser asimila
dos". A integración seria a al
ternativa á asimilación. 

11 0 PSOE ten un 
co.mpromiso coá Ga_liza 
pero falla nas formas" 
Perguntado por A NOSA TE
RRA, xa durant~ o colóquio, se 
pensaba que estaban conse
guidos os seus obxectivos ex
plicitados no momento da saí
da del .e dun grupo de mem
bros do PSG, cara ao PSOE, co 
fin de galeguizar por dentro 
este ·partido, Ceferino Díaz indi
cou que a sua finalidade e a 
dos seus compañeiros era só · a 
de que o PSOE estivese máis 
comprometido coa sociedade 
galega, o cal estaba xa conse
guido. Manifestou tamén. que o 
partido era un r:eflexo da socie
dade e que o dia que entre a · 
povoación houbese un 90 por 
cento de nacionalistas no PSOE 
sucederia o mesmo. Ante o 

descontento dos asistentes 
pola. resposta, matizaria que 

. "pésie a todo o PSOE vai por' 
diante da sociedade en gale
guismo, pero non quereriamos 
ir tan adiante que o pavo non 
nos seguise". 

Perguntado se se definiria 
como nacionalista elexeu o ter
mo de galeguista, dado que ser 
"nacionalista consecuente im
plica chegar á Soberania Na
cional e a posibilidade da inde
pendencia política e eu aí teño 
claro que non quera ir". Defi
niu á Galiza como unha nación 
que forma parte de España que 
seria unha nación de nacións. 

Un tren que non 
chega á Galiza 
lncidindo no tema da CEE, o 
profesor . Barreiro Fernández 
perguntaria palas ex1sencias 
postas polo PSOE para nego
ciar ·en Bruxelas,-tema que que
dou sen aclarar, agás non sen
tido de que "as esixéncias ao 
meu partido en Madrid non ti
ñan por que sair á prensa, pois 
para isa podo falar co ministró 
no seu despacho". De seguido 
Ceferino Díaz pasou _a citar o 
tema da Cuota do Leite para in
dicar en tono tallante que "non 
admito que ninguén me diga 
que está facendo máis que o 
meu partido sobre este tema". 
Engadindo qüe "os estudos 
máis sérios fixémolos nós". 

Outras perguntas insistirian 
no galeguismo do PSOE, ao 
que o membro da executiva so
cialista respostaria que "eu 
non podo evitar que moita xen
te sexa asi ". E que de todas as 
m'aneiras habia "un comprom i- . 
so importante- coa Galiza, no 
que quizá fallamos é nas for
mas" . 

. Por último Xosé Antón Seg.a
de, decano da Faculdade de 
Dereito, sinalaria a despreocu-

. pación do goberno central no 
problemas concretos que atin
xen á Ga_liza, pondo como 
exemplo o mapa dos transpor
tes, dado a coñecer polo Minis
.tério do tam.én galega Abel Ca
ballero, e que na sua reforma 
ferroviária non inclue a Galiza. 
Ceferino Díaz repostaría que si 
chega, en concreto, a Monfor
te. Ante a indicación de que isa 
sig~ificaba _ que nen sequer 
chegaba a Lugo, o deputado 
socialista repostaría con humor 
que si, pero que el era de Mon
forte. .o 

M.V. 
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Gernika foi arrasada hai 50 anos 
.Actos en l;uskadi: o nacionalismo,basco non esquece a leción histórica 
O 26 de Abril do 1937 as escuadrillas de bombardeiros 
da "Legión Condor" alemana procediañ á sistemática 
destrución de Gernika a cidade-símbolo dos bascos. 
Durante várias horas os "Heinkel 111" e os "Junker 52" 
bombardearon con proxectiles de até 1000 libras e 
bombas incendiarias de fósforo a cidade até a sua 
destrucción total. Adiantaban· os fascistas asi o que anos 
despois, na 11 Guerra, foron as sistemáticas destrución~ 
de Oradour-Sur-Glane, Lidice, e de dúcias de vilas e 
aldeas soviéticas ou iugoslavas. A narración ·do , 
corresponsal do "The Times", George Lowter Steer, 
descrebe aqueles dram~ticos sucesos. 
"O luns era dia de mercado en 
Gernika, antes da sua desfru
dón, e xustamente ás ·catro e 
mmedia, no verán,, solia · estar 
atafegado de xente ... 

Ninguén na vila pensaba pro
babelmente na guerra cando, 
,ás catro e media, a campá da 
torre da igrexa comezou a soar 
oon estrépito ... 

Uns minutos despois apare:
ceu un Heinkel 111 e lanzou 6 
bombas de cal ibre meio (dun
has 50 libras), perto da esta- . 
ción cunha tromba de grana
das ... 

Momentos despois apareceu 
outro Heinkel 111 que bombar
deou a mesma zona, pero des
ta volta con máis aproxima
ción. O teléfono con Bilbao fi
cou interrompido. O avión ba
rreu á povoación coas suas 
ametralladoras de frente e de 
costado, disparadas ao azar. Fi
nalmente endereitou a· sua 
marcha, xirou e foise de volta 
á sua base ... 

Pasaron 15 minutos e a xente 
comezou a sair dos refúxios. 
De súpeto escoitouse un insis
tente ronroneo de motores .
cara o Leste. Era o bruido dos , 
que, en momentos menos trá
xicos, soliamos chamar os 
tranvías, os Junker 52, tan l;:>as
tos e pesados quemáis parecía 
que tiñan que estar pendura
dos de algo, que voar:1do por si 
próprios ... · , 

Valeiraron a sua carga de 
bombas por grupos dunha to
nelada cada volta sobre a .cida
de, cuxas ruas se despexaron 
outravolta. Voaron . pesada
mente sobre Gernika e as bom
bas caian mecanicamente e·n 
liña despoís xa de cada pas.ada. 
Seguia o trmendo estoupido da 
explo~ión .. Ademáis das nume
rosas bombas de 50 e 100 li
bras, os alemáns lanzaron 

XESUS VEGA 

·grandes torpedos de até 1000 
libras. Nunha cidade pequena e 
compacta como Gernika case 
sempre acadaban allgun edif(
cio, rasgándoo de enrriba a 
embaixo vertical·emnte, facen
do explosión nos sótanos .. As 
bombas penetraban nos refú
xios. A moral da P.Ovoación 
tiña sido boa até ese momento, 
pero logo foi presa do pánico .. 

Unha escuadriña de cazas 
Heinkel 51 ... agardaba ise mo
mento. Até entón estivera ame
trallando as estradas arredor 
de Gernika, esparexendo, ma
tando e ferindo aos rebaños e 
aos seus pastores. Cando a·Pº"" 
voación . aterrorizada fuxia da 
cidade, descenderon a rentes 
da terra para barrela coas suas 
ametralladorasa ... Os avións de 
caza lanzábanse en liña., como 
a frente dunha onda avanta so
bre a fresca area á beira dunha 
p·raia. Rebentaban en escuma, 

· arroxánpose en picado, escu
pindo lume sobre o campo. 
Voaban sempre coa sua proa 
~ara Gernika. Para os pilotos o 
xoguiño debeu ser como dei
xarne arrastrar pola onda, can
do se baña á beira do mar. A 
povoación, espantada, perma-

. necia entramentras nas cüne
tas boca abaixo ou coas costas 
pegádas ao tronco dalgunha 
arbre .... Moitos cometeron o dis
parate de se encerrar nova
mente na cJdade para fuxir do 
ataque aéreo. Foi daquela can
do· comezou o bombardeo pe
sado de Gernika. Foi entón can
do o puño opresor borrou a ci
dade de Gernika da face daque
la prácida paisaxe de.Bízkaia. 

Serian aproximadamente as 
5 e cuarto .. Durante duas horas 
e média escudriñas integradas 
de 3 a 12 avións tipo He-inkel 
111 e Junker 52 bombarderaon 
Gernika despiadadamente e 

A. me.nos de sese~ta días dunha 
nova ci~a eleitoral resulta in~vi
tábel perguntar-se polos efe1tos 

que pode orixinar a c0incidéncia entre 
as eleicións municipais -e, nalguns 
casos, tamén autonómicas- e as des- · 
tinadas a cobrir os postos do parla-.· 
mento europeu. 

pó prateado, de 65 gramas de 
peso, listo. para fluir a traveso 
de 6 aberturas situadas na base 
do arxe.ntado tubo. Así, cando 
as casas se desplomaron sobre 
os seus habi~antes, choveu 
fogo en conserva desde o ceo 
para abrasalos. · 

Cada vinte minutos chegaba 
unha nova onda de avións. En
tre explosión e explosión, os 
chorros de fogo de metal de
rretido prendían cortinas e al
fombras e portas e vigas"( .. ) 

Por que 
destruiron Gernika , 

O Aberri Eguna foi celebrado por HB en Gemika. O acto foi o máis masivo dos 
celebrados e réuniu a várias decenas de miles de persoas 

A invasión de Euskadi estaba 
plantexada por· Mola e Franco 
en 21 dias de Mrzo e prolon
gouse até Xuño. Nese tempo 
os sublevados perderon o seu 
único acorazado, un sinnúmero 
de tanques e 20.000 homes e 
recorreron á t raición de inxe
neiro xefe Goikoetxea, que en
treQ.Q!!_ os planos co empraza
mento exacto das trincheras e 
de cada posto da resisténcia. 
En Marzo xa catro " Junker" da 
Legión Condor nazi bombar
dearan Durango, causando 250 
mortos. Despois veu Gernika. A 
determinación de conquistar li
teralmente Euskadi resúmea o 
panfleto firmado por Mola :· "He 
decidido terminar rapidamente 
la guerra en el norte. Se respe
tarán las vidas y haciendas de 
los que rindan sus armas y no 
sean culpables de asesinatos. 
Pero si la rendición no es inme
diata arrasaré Vizcaya hasta 
sus cimientos." 

cun sistema prefixado. Elexiron 
as suas zonas de ataque de xei
to ordenado. Encetaron a ope
ración ao Leste da Casa de 
Xuntas e ao norde da fábrica 
de armas. As primeiras bom
bas cairon como unha coroa de 
estrelas arredor do hospital, na 
estrada de Bermeo. Voaron to
das as xanelas como impulsa
das por un soplo divino. 

Sobre as casas despedaza.:. 
das cuxas cortinas, alfombras, 
vigas astilladas, entarimados 

rebentados, móbeis escacha
dos e esparexidos, estaban lis
tos para ser pasto das chamas, 
os avións lanzaron copos de 
prata. 

Eran tubos de 2 libras de 
peso, dunha longura paroxima
damente como a do antebrazo 
dunha persoa, brilantes como a 

· -prata: tiñan as suas paredes 
externas de alumínio e magné
sio. Dentro, como no princípio 
do mundo de Prometeo, dor
mía o Jume. Lume en forma de 

HB x_uraria a Constitución 

com·o mero ,formulismo 

O obxectivo era semiar o pá
nico na povoación e destruir a 
moral de comnt;>ate dos guda
ris, máis de 45.000 que comba
tían nas filas republicanas, e 
mesmo. se · tentou acusar aos 
próprios bascos da destrución 
da cidade. 50 anos despois os 
nacionalistas comemoran 
aquela data. Gernika non signi
ficou o fin, e a pesares da dura 
derrota -"a máis cruel na his
tóri,a de Euskadi ", segundo as 
publicacións nacional istas
neste Aberri Eguna e nos actos 
que se convocan para o 26 de 
Abril amostran un ánimo reno
vado e lembran as t ráxicas ho
ras e o significado político da 
dura masacre de Gernika. o 

Cara as eleiéións ao Parlamen
to Europeu Herri Batasur:ia 
aceitará, como mero formulis
mo, a obrigatoriedade de aca
tar a Constitución ante a Xunta 
Eleitoral Central, no caso de 
que os seus candidatos resul
ten eleitos. 

Un portavoz da coalición 
a~ertza/e d~clarou a este perió
·d1co que a Mesa Nacional des
pois dos debates reali~ados 

nas bases, considerou que a 
xura da constitución non era 
máis que "unha traba imposta 
pensando en nós, para dificul
tar o noso aceso ao Parlamento 
europeu''. 

"Non nos desviarán do noso 
obxectivo fundamental, afir
mou, que é levar a nosa men
saxe a Europa. O demais só 
son trabas que xa veremos a 
forma de superar". o x.c. 

• . Cali 

bilizacións sociais nos resultados do 
10 de Xuño. Por se acaso, os voceiros 
da Moncloa atacan con viruléncia a 
todo o que se move pola sua esquerda 
e aseguran que as folgas están a pique 
de rematar. O oficialismo de TVE fai o 
resto: un informe sobre Reinosa que 
parecía estar elaborado no despacho 
de Solchaga, dez minutos de telexor
nal para dar conta dunha premeditada 
operación propagandística montada 
polo Ministério dp Interior contra pe
quenos traficantes.e consumidores de 
droga, xenerosa cobertura de todo 
tipo de entrevistas concedidas por Fe-
lipe González... . 

Para os amantes do voto útil, o car
. tel do 10 de Xuño apresenta rívalida
. des apaixonantes. Unha das mais pró
ximas é a que vai enfrentar a Ma~a~y 
con Fernández Moreda -man d1re1ta 
de Paco Vázquez- para a conquistad~ 
Deputación provincial coruñesa. A d1-
reita de toda a·vida frente aos faraón s 

Sen dúbida, esta circunstáncia actua 
contra aquelas forzas ou candidaturas 
cuxo principal capital eleitoral fica vin~ 
culado á dinámica política local. A pre
séncia de papeletas onde ·van figurar 
os nomes de Manuel Fraga, Adolfo 
Suárez ·ou Fernando Morán, represen
ta un factor de confusión ou de pre
sión para todas aquetas persoas cuxa . 
cultura pol.ítica non vai máis alá dos lí~ 
mites estabelecidos por TVE. Un corpo 
eleitoral atacado polo síndrome do 
voto útil debe facer un esforzo suple
mentário para non sacrificar as suas fi
delidades locais en favor dos grandes 
expresos da política europea. 

As · eleicións ao Parlamento dé Es
trasburgo serán consideradas, inevita
-belmente, como unha segunda volta 
das realizadas en Xuño ·de 1986. Tal 
circunstáncia constituirá o seu princi
pal atractivo nun momento . no que se 
suceden as protestas dos sectores so
cia is . que padecen máis directamente 
as consecuéncias da entrada dp Esta
do español na CEE. No campo galego 

ou en Reinosa seria difícil · explicar, 
hoxe en dia, as virtualidades intrínse
cas das instáncias parlamentárias eu-

moito máis despois de coñecer a sur
prendente reaparición de F'ra~a na ca
becei ra da candidatura aliancista. Esta 

·enxendrados polo felipismo: Un repre
sentante da vella clase política que 
tenciona axeitar o estilo autoritário de 
onte ás esixéncias do guión parlam~n
tário actual enfrentádo a un novo neo 
seguidor do alcalde musol·iniario, mar
telo dos herexes que non queren pro
nunciar "La Coruña". · 

ropeas. · 
Nese contexto, comprenden-se as 

mano_bras legais promovidas polo 
PSOE para atrancar a participación de 
Suárez ·corilo candidato ao Parlamento 
europeu. Saben perfectam.ente que o 
CDS pode manter unha liña ascenden-
te g rácias a unha parte dos votos que 
posibi litaron o t runfo do felipismo. E 

' decisión de AP cuestiona o suposto 
cámbio de imaxe que ia realizar H. 
Mancha e demostra que o· principal ac
tivó desta opción política segue a ser 
o eleitorado fraguista. Os novas diri
xentes prefiren o teito eleitoral coñeci
do a calquer outra aventura que rema-

- te no abismo. 
Haberá que ver a incidéncia das mo-

Ap~ixqnante. Tanto que os espírlto_s 
máis :sensíbeis deberian ¡;>rocurar fuxir 
de semellante disputa se non ·queren 
rematar no psiquiátrico máis próximo. 
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lnd.onésia pretende 
instituir a .sua 
dominación sQbre Timor 

· a meio dun comício 
amañado 
As alusións de Margaret 
Thatcher ao~ disidentes so
viéticos recebaron xa nunha 
ocasión a apelación recípro
ca á indefendíbel domina
ción Británica do Ul;:;ter. 

Agora son os habitantes de 
Timor Leste os que volven 
apelará conciéncia británica 
e recordan que o governo de 
lacarta non, permite a saída 
do país de catro estudantes 
da ex colónica portuguesa. 

A apelación prodúcese en 
plenas eleicións na Indone
sia. 

O ministro de asuntos ex
teriores da lndonésia, señor 
Mochtar, que se apresenta 
candidato por Timor Leste 
nos comicios previstos para 
o vintecinco de Abril, mini
miza a resisténcia timorense 
que califica de subversión 
menor, bandolerismo ou 
" pouco máis de 500 persoas 
escondidas nos montes do 
Leste do território". Quen 
non axuda moito a dar visos 
de realidade ás afirmacións 
de m inistro é a prensa con
servadora británica que pe
ra nte a publicidade que a 
primeira ministra británica 
deu aos direitos humanos 
en Moscu, nun comentário 
no que citan aos estudantes 
timorenses que agardan 
permiso para sa ir da lndoné
sia, fálase de que xa é ben 
tempo de que o governo in
glés presione ao indonésio 
para que retire as suas for
zas de Timor Leste para que 
este país poda decidir dunha 
vez o seu próprio futuro . 

As eleición celebraranse 
coas soias candidaturas dos 
partidos tolerados polo réxi
me ditatorial de lacarta polo 
que se trata evidentemente 
dun comicio amañado, can
do non anacronicamente 
censitário. O que se busca 
xa que logo é colocar ante a 
própria povoación de Timor 
e a opinión pública interna
cional a aceitación da prepo
téncia anexionista da lndo
nésia como un feito político 
ava liado polas urnas. 

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

Os desaparecidos 
Entre Setembro do 83 e Mar
zo de 85 desapareceron en 
Timor, máis de corenta per~ 
soas, que se suman á xa in
terminábel relación de mor
tos sen publicidade · que 
anda desde 1975 poJas chan
celerias dos países do Norte 
reclamando solidariedade. 
Como nos casos de Chile, 
Uruguai e Arxentina, este 
procedimento de extermínio 
baseado no siléncio e no 
anonimato, é especialmente 
selectivo e aponta aos esta
mentos máis críticos da co
munidade timorense. A lei 
de terror e siléncio busca 
converter os cidadáns de Ti
mor en cidadáns de segunda 
clase no seu próprio país. 
Non se trata tan só da desa
parición selectiva, senón 
dun auténtico arrasamento 
cultural de Timor. O exército 
indonésio está a destruir as 
escalas de Timor mentres o 
governo concede facilidades 
para todos aqueles que pre
firan a educación no idioma 
colonizador. Amnistía Inter
nacional ten solicitado sen 
resultados a investigación 
das desaparicións denuncia
das. 

O Inst ituto Cató lico para 
as relacións lnternacionais, 
con sede en Londres, ten de
nunciado na véspera destas 
eleicións, violacións de direi
tos humanos a gran escala, 
encarceramentos sen xuício 
prévio, desaparicións e pe
nas máximas sen nengun 
t ipo de proceso xudicial. 
Este instituto avoga por un 
proceso eleitora l fiscal izado 
e organizado internacional
mente que permita ao povo 
de Timor Leste se expresar 
libremente e que igualmente 
exerza o seu direito á auto
determinación. 

Xanana Gusmao, líder da 
Fretilin, fixo durante a cam
paña eleitoral un chama
mento no sentido de non en
fraquecer na loita contra dos 
que procuran a integración 
de Timor na lndonésia baixo 
a fachada da autonomía. o 
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Café de·_ Redacdón con Xuíxo Fodor e Laszlo Nagy, 
representantes maxiares 

A agricultuÍ'a marca na Hul1gria o 
;ritmo da moderniz8ción · 
Xurx<? Fodor, Agregado Cultural da embaixada húngara .en 
Madnd e Laszlo Nagy, Director para a Península Ibérica de 
l~uz, Compañia Estatal de T~risi:nó de Hungria, estiveron en 
Vigo para dar sendas conferencias dentro do ciclo que, 
promovido pola Asociación Cultural: se dedica a dar a 
coñecer a forma de viver-dos países socialistas. Durante a 
sua estáncia na Galiza visitaron A NOSA TERRA, onde tivo 
lugar un "Café de Redacción" 

"Ternos unha amizade especial 
con outros pavos pequenos 
como o noso que resistiron du
rante séculos e que hoxe ainda 
cantan non só cunha cultura e 
un idioma próprios, senón que 
esa cultura e ese idioma está 
plenamente vivos e fructífe
ros", comezou dicindo Xurxo 
Fudor. 

Hungria é unha repílblica po
pular que canta con 10,6 mi
llóns de habitantes, ainda que 
hai óutros tres millóns de hún
garos esparexidos por Európa. 
O Partido Socialista Obreiro 
Húngaro asume o papel diri
xente "ainda que en 1956 foi 
fundada a Frente Popular que 
unifica a todas as partes da so
ciedade e funciona como un 
partido eleitoral en epoca de 
consultas", afirma o Dr. Fodor. 

Nas eleicións no país maxia·r 
antes habia un -só candidato 
pero agora "preséntanse un 
mínimo de tres ou catro per
soas. Primeiramente son elei
tos como nas primárias do sis
tema americano. Logo son in
cluídos nas listas finais que 
vota toda a povoación. Asi son 
elexidas persoas que son mili
tantes do Partido ou non, per
soal idades da sociedade, re
presentantes dos bairros, pá
rrocos, bispos ... no Parlamento 
están representados to-dos es- · 
tos sectores, senda un 30 por. 
cento mulleres". · 

A preséncia da lgrexa no .Par
lamento pode resultarlle cho
cante ·a algunha persoas, pero 

máis "incríbel" lles pode pare
cer que ainda existan coléxios 
rexentados por relixiosos onde 
pode estudar quen queirél. 

Para o Agregado Cúltural 
non fai falta vixiar estes colé
xios, pois "a su posta perigrosi
dade na prática non existe. Hai 
quen pensa que algunhos inte
lectuais poden cambiar a direc
ción do socialismo. Is.o, en pura 
teoría, é admisíbel, pero na 
realidade, isto é totalmente im
posíbel". 

Os húngaros móstranse con
tentos coa "perestroika" em:
prendida por Go.rbachov e pen
san, ainda que non o afirmen, 
que eles se adiantaron nas re
formas "que nori son un cami
ño cara o capitalismo como -as 
presentan aqui, senón unha 
forma de avanzar no socialis
mo e de encarar a,realidade". 

Asi desde hai tres anos os 
obreiros elixen directamente 
aos responsábeis das empre
sas e ao consello de dirixentes, 
qu_e controla non só o director, 
e o diñeiro senón tamén os 
plans, pois "a Oficina dos Plans 
Económicos traballa só para 
dar perspectivas xerais". 

Pero ·a democratización da 
dirección industrial faise atra
vés dos métodos e"laborados 
na moderniza.ción agrícola, ain
da que até agora as ciéncias 
soeiais negasen que isto pode
ria suceder. Asi na agricultura 
foi onde primeiro os traballa
dores elixiron aos responsá
beis das emp~esas (cooperati-

vas) que, cando perden a con
fianza son substituidos por ou
tros segundo método de elei
ción directa". 

Esta modernización leva a 
que hoxe Hungría ocupe o se
gundo pasto mundial en pro
dución por héctarea en cerais .e 
millo. Para isto foi preciso que 

·a comezos dos anos cincuenta 
entrase en funcionamento 
unha nova onda de colectiviza
ción, cunha táctica nova: "de
mostrarlle nunha pequena_ 
zona aos campesiños como 

· con cooperativas ben rexidas e 
orientadas vivirían millor". 

Agora a maioria dos campe
siños ganan máis que os obrei
ros e até os funcionarios das ci
dades e as épocas en que o 
agro quedaba deserto pola 
emigración á cidade deron 
paso a outras onde a xente 
nova volta para o agro, "pero 
agora as cooperativas están en 
disposición de escoller, por
que, ademais, precisan xente 
cada vez máis preparada". 

A agricultura márcalle 
a modern.izacióñ á 
indústria 
Para conseguir esta prepara
ción moitos xovenes son man
dados a estudar aos EE.UU. ou 
á Holanda principalmente 
"sendo as própias cooperati
vas quen pagan os seus estu
dos". 

Para dar unha idea da puxan
za de moitas destas cooperati
vas que {moitas veces son de 
produción prestan servícios e 
teñen tendas próprias para 
vender os seus produtos) che
ga con dicer que hai algunhas 
que teñen propiedades en lu
gares turísticos . como Suíza 
para que podan descansar os 
traballadores. 

Cada famflia cooperativista 
ten direito a unha hectárea de 
terra que dedica maiormente a 
horto. Pero estas non son as. 

- únicas propriedades privadas 
que hoxe existen_ en Hungría. 
Agora hai empresas · privadas 
familiares, sobretodo no sector 
de hoteis-restaurantes, que po
den contar con até cinco traba
lladores. · 

Ademais os responsábeis 
- económicos maxiares están in

centivando a construción de 
empresas con capital mixto: 
participación extranxeira e es
tatal húngara. Asi existen 12 da 
RFA e tr_es do Estado españoL 
Nos campos a potenciar están 
tamén as exp.ortacións que se 
realizan en case un 50 por. ceri
to a país.es que non pertencen 
ao· COMECON. 

Pero un camp_o onde Hungria 
conseguiu un gran desenrolo é 
o turístico, até o ponto de que 
visitaron ese paí_s o ano pasado 
máis de 17 millóns de extran
xeiros. Esta afluéncia de visi
tantes permíteltes aos seus ha
bitantes facer tamén turismo 
no exterior ·"no 1986 houbo 3,7 
millóos de turistas húngaros a 
outros países", dinos Laszlo 
Nagy quen nos explica que 
"cada empresa turística pode 
enviar tora dos país até un 45 
por cento do que receban de 
turistas que, pola sua media-
ción, visiten Hu ng ria". · 

. O responsábel de turismo 
_. maxiar para a Península Ibérica 

contestaba asi á pergunta de se 
se podia viaxar sen nengunha 
traba polo seu país: "como 
irnos pór trabas aos nasos visi
tantes se os mete.mas a viver 
coas nasas famílias: ternos l80 
mil camas en casas particula
res". o 

A.E. 
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CCOO, INTG 
e CXTG · 
.convocan 
conxuntamente 
o 1 de Maio 
.As centrais sindicais INTG; 
CXTG e CC.00.. cP.lebrarán 
conxuntar:rente o 1 de Maio 
baixo o !en1a "mobilicémo
nos en defensa dos nosos 
direitos e da Galiza", con 
manifestacións en todas as 
cidades e nas principais vi
las. 

Prodúcese esta confluén
cia sindical rieste Día do In
ternacionalismo Proletário 
cando as tres centrais xa ce
lebraron conxuntamente o 
Día da Clase Obreira Galega 
e están levando en común, 
agás leves discrepáncias, a 
negociación colectiva para 
romper os topes salaríais 
impostas polo Goberno. 

, Por outra parte seguen in
·ten.tando conseguir unha 
mobilización conxunta que 
moi ben poderia aarse des
pois do 1 de Maio, pero na 
mesma quincena! Nesta 
xornada de loita participa
rían tamén os labregos e os 
estudantes. Así, todo pare
ce indicar que a confluéncia . 
dos tres sindicatos e o fir- -

, mado con anterioridade ao 
1 O de Marzo séguen tendo 
vixéncia. 

111 ·congreso da INTG 
. Os días 2 e 3 de Maio próximo vai ter lugar en Compostela o 

111 congreso da INTG con dous temas básicos: Acción sindical 
e estatutos, así como a eleición do Secretário Xeral. Os 290 
delegados, 250 eleitos palas 15 zonas e 40 membros máis 
pola Dirección Nacional, terán que discutir duas ponéncias 
de acción sindical; unha oficial e outra alternativa. As diferén
cias máis importantes entre as dúas ponéncias radican nas 
relacións coa CXTG, onde a oficial propón a criación dunha 
Mesa Sindical Galega conxuntamente co sindicato escindido, 
·así como sobre a própria coceición do sindicato, ainda que 
neste último ponto as diferéncias non parecen ser moi pro-
nunciadas. · 

No tocante aos estatutos preséntanse. tres ponéncias que 
coinciden en eliminar o Secretariado Nacional. 

A ponéncia oficial propón, ademais da desaparición do Se
cretariado Nacional, . que a ..Comisión Executíva conste de 15 
membros e que sexa esta quen elixa ao Secretário Xeral. 
Unha das ponénGias alternativas propón a redución da execu-· 
tiva a 11 membros e que o Secretário Xeral o siga elexindo o 
Congreso. A o.utra ponériGia alternativa propón que a Comi
sión. Executiva conste de 17 membros pero que sete deles 
sexan os secretários das zonas que se verían reducidas de 15 
a 7. · 

A Asociación Galega de ·Artesáns Rrotesta 

A Xunta hai tempo que esqueceu 
ao sectOr da artesania 
A Xunta da Gal iza .ten 
plenas competéncias no 
sector da artesania, pero 
dun tempo a está parte, 
parece que esqueceu 
totalmente de que existen 
artesáns e ·artesanía. Non 
hai subvencións,, nen .se 
pagan as concedidas; non 
se poténcia, n.on se 
programa e nen tansequer 
receben. aos representantes 
da Asociación Galega de 
Artesáns. · 
Desde :finais do ano 1985, a 
Sección de Artesanía da Conse
llaria de Traballo, lndústria e 
Turismo, permanece paral¡za
da. Os motivos poderian ser 
aducidos aos acontecimentos 
políticos do pasado ano, pero 
despois da aprobación dos pre
supostos no mes de Novembro 
polo Parlamento, a situación 
non cámbia. Houbo, iso si, par
tidas comprometidas formal
mente, pero non foron feítas 
efectivas: Segundo a Asocia
ció,n Galega de. Artesáns "isto 
coloca en difícil situación ao or
garl'ismo au· entidades que no 
pasado ano realizaron activida-

SUBSCRÉBASE 

A SOSA DBBA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

des, dando crédito a ditas pre
supostos, dos que até o día de 

_ hoxe, non foi gastada nen unha 
pes.e!a". 

Dase tamén a circunstáncia 
de que dita Consellaria convo
cou no Boletin Oficial da Galiza 
(9-12-86) axudas para a mellora 
de obradoiros artesáns, que até 
hoxe non foron resaltas. 

Dentro dos presupostos do 
ano 86 encóntranse várias par
tidas tan importantes como as 

. destinadas a -subvencionar Fei
ras e Certames en várias capi
tais (xa celebrados); á Empresa 
Comercializadora de Artesanía 
na Galiza; á revista Artesáns; 

, ás 11 Xornadas de Artesania Ga
lega, etc. 

Algunhas das actividades le
vadas a cabo no ano anterior 
fórono en base ao convériio co 
Ministério de lndústria e Ener
xia, polo que este Ministério 
aportaba. un total de 2.500.000 
pesetas, que segundo a AGA 
"nos consta que fixo efeétivo 
ao departamento correspon
dente dá Administración Autó
noma, pero até o .momento 
nengunha actividade que apa
recia no convénio recebeu un 
can". -

Polo demais a praza de Xefe -
de Sección de Artesanía está 
vacante desde o mes de De
cembro de _ 1986, sen que até 
hoxe teña sido coberta, ainda 
que' o Director Xeral ten asegu
rado quf:! será cousa de dous 
dias en várias entrevistas con 
artesáns celebradas hai meses. 
~odo isto _levou a que sepa

ralizase totalmente a actividade 
de dita sección, incluída a asis
t~nci~ a reu,nións dos respon
·sabe1s de areas das autono
mias, nas que, segundo os ar
tesáns "se están tratando te
mas de gran interés, como po
deri~n ser os da marca de ga
rant1a para produtos artesa
nais, ou os da Feira Internacio
nal de Artesanía". 

Falando de paralización hai 
que dicer que a artesania gale
g~ nqn está regulada, ainda 
que se teñan ·realizado xa dous 
proxectos de leí, sen que se 
teña notícia de cando -van ser 
aprobados polo parlamento os · 
proxectos de Lei realizados xa 
hai dous anos. lsto ocorre can
do case hai cinco aRos que fo
r~n transferidas as competén
c1as. 

A.E. 
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A :fraga . de Caaveiro 
outra vez 
oficialmente prótexida 

A Comisión de 
Ordenación do Territorio 
do Parlamento da Galiza 
ven de aprobar unha 
proposición non de lei 
para declarar á Fraga de 
Caaveiro, no val do 
Eume, Parque Natural. A 
proposición aprobada, 
apresentada a instáncia 
do parlamentário do 
PSG/EG Martínez 
Aneiros, propón que a 

_ Xunta delimite 
exactamente o perímetro 
da zona e propoña as 
medidas precisas que 
deteñan a sua 
destrución, asi como que 

· tramite e elabore un Plan 
de Ordenación da 
.mesma que conteña a 
declaración como 

. Parque Natur9I. 

Mais· esta figu~a legal non é 
a primeira . que se aproba 
para protexer a devandita · 
fraga. O 13 de Agosto do 
1971 vía a luz no BOE o de
creto do Minrstério de Edu
cación . (quen ·daquela tiña 
competéncias na matéria) 
polo que se de.claraba á vila 
de Pontedeume Conxunto 
Histórico Artístico, a sua co
marca Paisaxe Pintoresca, 
entendendo como tal "co
marca" un amplo território 
de aproximadamente 400 
Km2 defir:rido por uns límites 
absolutamente arbitrários 
(como pode comprobarse 
no mapa). Esta arbitrarieda
de, xunto á deixadez da Ad
ministración e o desinterés 

. dos viciños, conlevou a que 
de feíto non se observase 
"protección" algunha. 

Hoxe, 16 anos depois, os 
problemas da Fraga son pre
cisamente os que quixeron 

evitar coa sua protección ofi
cial: aparición de constru
cións de xeito indiscrimina
do (-casas, casetos, refú
xios); esquilmación de euca
liptos, pesca e caza abusi
va); extracción de áridos do 
leito do ria; accesibilidade 
non controlada (invasións 
de domingueiros, campismo 
selvaxe) todo isto sen es
quecer a contaminación de 
águas e ar por mor dos resí
duos orixinados na imediata 
Central Térmica de Endesa 
en As Pontes. 

Non seria até Setembro 
do ano 86 cando a Adminis
tración se decidiu a tomar 
cartas no asunto. Concreta
mente a Deputación de A 
Coruña (vicepresidida polo 
alcalde de Pontedeume, un 
dos concellos xunto con A 
Capela, Cabanas e Montero, 
polos que se estende a fra
ga) que interviria na zona 
expropriándolle á Casa de 
Alba, proprietária do Mostei
ro de Caaveiro e terras adxa
centes, por 26 millóns de pe
setas as 9 hectáreas que po
suian no val do Eume. 

Mais este que foi un pri
meiro e tardío paso non 
pode dar menos que ser ca
lificado de simbólico xa que 
a superfície total desta "de
rradeira fraga da província 
de A Coruña", segundo a 
SGHN, é de máis de 2.500 
hectáreas. 

Máis dunha vez topámo
nos cun caso no que os feí
tos van por unha banda e os 
ditos por outra ben diferen
te. 

Non nos fagamos ilusións, 
esta declaración de Parque 
Natural pode chegar a que
darse .niso: nunha "declara
ción" e a Fraga de Caaveiro 
nunha somera cita na "Enci
clopedia Gallega". o 

PLACIDO LIZANCOS 

A maior Qarte destinados a gastos de Qersoal 

As dióceses galegas 
receberon do Estado 
máis de mil millóns 
A dotación do Estado ás dio-

. ceses galegas sobrepasou 
os 1.100 millóns de pesetas, 
dentro dos 12.723 millóns 
_que .os Presupostos Xerais 
do Estado consignaron o 
ano pasado a favor d.a lgre-
xa católica. . 

A diócese galega máis be
neficiada foi a de Composte- · 
la, con 375 millóns de pese
tas. A asignación para a de 
Tui-Vigo foi de 126 millóns; 
Mondoñedo-Ferrol 130' mi
llóns e médio; Ourense 217 
millóns e Lúgo 252 millóns 
e médio. 

A maior parte das asigna
cións foron parar ao pago 
dos cregos (perto de 3.000 

·en toda a Galiza). Asi: na 

diócese de Compostela 250 
millóns foron destinados a 
gastos de persoal, para cre
gos con dedicación plena. 
En ·Lugo 132 millóns fóronse 
tamén en pagas. · 

Na Seguridade Social gas
taron 42 millóns en Lugo; 23 
e médio en Mondoñed0; 
cerca de 43 millóns en Ou
rense, máis de 70 millóns e 
médio a diócese de Com
postela e 25 a de Tui-Vigo. 

Por pór outros exemplos 
significativos, en Composte
la destinaron 38 millóns 
para a conservación de tem
plos e casas reitorais e en 
Lugo 40 millóns foron gasta
dos nos mesmos mesteres. 
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O-recheo de A Guia detívose en favor dos intereses do ROrto . de Algeciras 

EA Vigo o recheO de 750.000 m2 de mar contestado 
polos viciños de Boüzas e Alcab_re e -eColoxistas 
Desde hai meses o-goberno municipal do PSOE ve · 
contestado un dos seus máis caros proxectos: o recheo 
de 750.000 m 2 de mar no bairro de Bauzas. Unha obra 
iniciada hai dezasete anos, que se quer· xustificar como 
criadora de chan industrial e que ten a contrapartida 
paradóxica da paralización dun recheo na mesma cidade, 
na zona da Guia, palas presións realizadas polo porto de 
Alxeciras, que temia a perda dun importante caudal 
comercial. A grave ameaza biolóxica para outra ria 
galega é contestada por todos os grupos ecolóxicos 
mentres o alcalde vigués anúncia que pasará por riba de 
todos até rematalo. Todo coa pantalla eleitoral numinada 
de obras públicas p·ara a galeria en todas .as cidades 
incluída a viguésa. · . 
o tramo final pre-eleitoral mar- cio de 250.000 m 2

, so~re L;Jn to-
. ca a actividade das cidades ga- tal de 1.00~.000 previstos, que 

legas. Un furor inaugurador, desde ha1 meses pre~e~de 
untía febre de asfalto, losetas, completar o goberno municipal 
pequenas reparaci~ns d~ al- ~o PSOE, m1;1~ando a sua ~i:t,e-
cantarillado, frenes1 en par- nor traxectona de opos1c1on 
ques e xardins" ,... e ofereci- aos mes~os. No Dl.-!tro extre-
mentos de siléncio para c:_hegar mc:i mant1r;io da c1dade, en 
á liña de saída da campana sen ~Te1s, para.lizas~ outro recheo~ 
grandes conflitos. En Vigo os . sen que: ,ning,uen se o_cupe del. 
espácios da prensa están rigo- a~ pres1ons de Algec1ras, ~tra-
rosamente calculados polo ves do MO~~· conseg~1ran 
PSOE. O seu portavoz no con- frear a expans1on doutra x1gan-
cello, o antano troskista Carlos t~sca obra que ~gora,, parado-
Príncipe, minimiza aos denun- x1came:~te ten discontinua pr~-
ciadores, "que me importa que longac1on noutra ponta da c1-
nos lapide "La Voz" se só a le dade. . . _ . 
un 7% do noso el~itorad~ o~ . f'. un~nim~dade das orQaniza~ 
que Radiocadena de acoll1da a c1ons c1dadans e ecolox1stas e 
voz dos viciños, se non se es- tot~I. Nos 250.000 metr<?s ca-
coita na cidade? Preocúpame o drados xa c~e~s, cor:istru1.ranse 
"Faro", que o le un 60 por cen- u_n~a Qardana infantil, un ha re: 
to do noso corpo eleitoral, ou s1denc1a para vellos/as~ e ha1 
Rádio Popular". Asi se expresa- terreo abando para a instala-
ba hai pouco tempo diante das ~ión de !1ume:rosa~ canchas po-
comisións de viciños que de- l1deport1vas, rnclu1do un campo 
nunciaban a política municipal de fútbol c?mpletat;l~nte dota-
ª respeito do recheo de Bou- do, e o ansiado _P?~ac10 de Con-
zas, do aceso da Zona Franca a gresos, e Exp?s!c1ons. Se!1 e:f!l-
Bouzas ou do nudo de Isaac bargo e este ultimo e a ·cr!ac1on 
Peral as tres frentes de conflito dunha zona de terreno indus-
fund~mentais p~ra os r_e~id~- tri?I ? groso de argumentos es-
res locais. Pol1t1ca de s1lenc10 !;Jílm1dos. polo concell~ frente 
que non admite nen a discre- as alegac1ons dos opositores. 
páncia nos -carteis da ru_a Ol;J as 
mobilizacións: os pnme1ros 
borrándoos sistematicamente 
con pintura gris ás poucas ho
ras de colocarse, aquelas coa 
acción policial e as multas dita
das polo alcalde Soto. 

O recheo de Bouzas 
O gañar espádo ao mar p~ra 
facer instalacións portuánas 
ven de lonxe. A comunicación 
da cidade olívica co Atlántico 
hoxe redúcese á Estación Marí
tima e á zona de praias. O resto 
praticamente ocúpao a ac!ivi
dade portuária e os est~letros 
que neste século foron gañan
do centos de miles de metros 
cadrados ao que hogano for
maba parte da paisaxe urbana 
e humana da cidade. Hai deza
sete anos en Bauzas, comezou 
un recheo que, con divers~s 
paralizacións, encheu un espa-

A . 
CASA 
DAS 

CRECHAS 

VIA SACRA - .Nº 3 · 
COMPOSTELA 

Agresión ecolóxica e 
sen sentido urbanístico 
A primeira parte do recheo t;ña 
illado unha grande lagoa -ver 
fotografía- na que, polas es
peciais condicións criadas ca
sual mente, lográrase un par
que marisqueiro de espectacu
lar riqueza. Surprendentemen
te producíranse unhas condi
cións de temperatura, salinida
de e ambientais que permitian 
a reprodución de espécies de 
ostras xa esquecidas na ria vi
guesa e doutros moitos maris
cos, que confirmaban o espec
tacular potencial bio-alimentí
cio das nosas rias, en conso
náncia coas afirmacíóns sem
pre feitas por todo .tipo de es
pecialistas. Durante vários me
ses produciuse a explotación 
desa riqueza, até que o reinício 
do recheo obrigou ao concello 
a pór fin, desde un principio do 
mesmo, a ese argumento con
tínuo que era a lagoa. Dita e 
feito: várias toneladas de ci
mento remataron coa quime
ra ... por uns meses: rebelde e 
tozuda a natureza contra a in
sensatez, volta a rexenerar a 
vida. 

Ainda · asi o ·recheo cpnti
nuou. Sen nengún tipó de 
muro de contención, botándo
se camións de terra e todo tipo 
de desperdícios mesmo indus
triais (tense detectado o mortal 
caolín) que ergueron a indign~~ 
ción e deron lugar · ao nasc1-
mento do Comité pela Defensa 
da Ria, que organizou nestes 
meses unha tenaz campaña de 
prensa, publicidade e mobili~a
ción contra· un plan que se rn
tue, pola parte institucional, es-
peculador. · · 

Asi se iniciaron os cortes de 
tráfico e as contínuas mobiliza
cións para evita·r que se consu
mase un recheo que dificilmen
te se sostiña en pé coa descul-

Vista aérea dos recheos de Bauzas. Embaixo do. motor a lagoa. 

pa da criación de terreas para 
un "parque indüstrial": Vigo, a 
carón de zonas con terreno in
dustrial dabondo (Porriño e 
Mos), no centro dun pé .de ven
to deslndustrializador, levado a 
porto polo mesmo partido que -
agora propícia municipalmente 
un recheo para ubicar a inexis- . 
tente realidade industrial que a 
ZUR, por exemplo, proclama. 
Súmese · a iso a colocación 
dese terreno xunto do equipa
mento social construido ou 
anunciado, e estará consegui
da a cuadratura do círculo de 
planificación urbana. 

Consecuéncias 
irreversíbeis 
O dano do recheo non se limita 
á destrución da riqueza maris
queira. Os cento~ de toneladas 
de terra e desperdícios, bota
dos sen nengún control, poñen 

Desde o foxo · 
atlántico ao 
recheo 
Soto ten un ar ao Vázquez 
de A Coruña, pero en fino. 
Non se lle ocorre pór os cor
nos ·n-un partido de fútbol, 
ten coidado co idioma gale-

Manuel Soto 

en perigo segundo biólogos in
tegrados no Comit~ de Defensa 
da Ria, non xa o entorno ime
diato ' do mesmo senón o do 
conxunto da Ria. Distorsión 
das correntes, alteración dos 
fondos, sumado aos múltiples 
axentes contaminantes deita: 
dos diariamente na ria (pintu
ras, -aceites, metais pesados, 
c·o1orante$, abrasivos ... ), · apre
sent?n un panorama · negro 
para a ria Viguesa. Con efeito, 
segundo o biólogo represen
tante de ADEGA no. Comité, 
"ner:i sequer construiron un 
muro de contención para que a 
terra e os vertidos non sexan 
arrasfrados palas correntes, 
porque ·resulta un meio máis 
barato · e ademai~ poden seguir 

to". Xa hoxe, entre a zona da 
Guia, onde se paralizou outro 
recheo por intereses alteas á ci
dade, e Bauza?, hai depositado 
un métro de Jama río que non 
se fixa nengun tipo de larva e 
a vida dos fondos é inexistente. 
En contraste peculiar, meses 
atrás reuníase en Vigo o Grupo 
de Traballo sobre Contamina
ción Mariña do Consello de Eu
ropa, nun Vigo presidido pqr 
un defensor a ultránza da 
maior e máis contestada agre--

· enchendo o que queiran. Non 
teñen en conta que canta me
nos água haxa na ria ~aberá 
menos correntes e provocarase . 
un fenómeno de estancamen- · 

. sión ecolóxica ao mar galega, 
despois da atroz situación de 
envenenamento da ria de Pon
tevedra. Un Soto -que se pro
nunciaba na prensa o pasado 
27 de Marzo, desdicíndose de . 
posicionamentos d~ anos 
atrás; "O PSOE é belixerante 
neste tema por- ben dos vigue-
ses e non irnos facer conce
sións de tipo algun ( ... ) 'Para 
que non haxa dúbidas incluiré-

go en público, ·ainda que o 
privado sexa distinto, e mes
mo na equipaxe externa gar-

. da as distáncias do ar de 
"Fiebre de Sábado Noche" 
do rexente coruñés, que non 
gaña nestas últimas sema
nas para senténcias .xudi
ciais contrárias. , 

Soto senténcia as · su as 
afirmacións con el peso de 

. la ley, e anúncia os seus pro
xectos sempre "polo ben de 
Vigo". Un ben que, no caso 
'do recheo de -Bouzas n·on 
·conta con anuéncia algunha 
de nengunha organización 
.ecoloxista. O ecoloxismo 
qéixao o alcald~ vigués para 
'tempos de foxo at.lántico 

. pre-eleitoral, que non des
- pois. Para presidir reunións 

int.ernacionais, nientres coa 
outra man enche de puña
das de terra e porcarias mor:
tais a ria. E anúncia o avante 
da terra sobre o m.ar "caia 
quen caia" resumindo a 
toda' untia oposición viciñal 
"nos proprletários duns can
tos barcos de persoas non 
viguesas". Será ·que Bauzas, 
hai unhas décadas,_ era mu
.nicipio independente, senón 
non se entend~ a ·segrega
ció11 do' actual munícipe vi
gués. o 

molo no programa eleitoral ( .. . } 
Co recheo ademais rematamos 
cun esterqueiro de praia chea 
de -gasóleo onde amarran uns 
cantos barcos de persoas non 
viguesas ·[a cursiva é nosa] e 
que son as que están á frente 
dos altercados através de· Co
misións Mariñeiras". E refírese 
ao Palácio de Exposicións 
como promotor de pastos de 
traballo: "será ·o centro cultUTal 
máis importante da cidade e 
foco de riqueza, porque Vigo · 
será a primeira cidade ferial da 
Galiza ·e dun profundo Norde 
de Portugal _que irá .alén do 
Porto". _ 

As cousas están ·difíceis, e 
· non · só eleitoralmente, para o 

actual goberno municipal ·no 
recheo de Bauzas. A total una
nimidade viciñal súmase a 
oposición do Coléxio de Arqui
tectos da Galiza, que mesmo 
ten· manifestado a sua desapro'" 
badón, e a expresa proibición 
aos seus colexiados de presen
tarse ao mesmo, _do concurso 
para ·a contratación do futuro 
Palácio de Congresos e Exposi
cións. Unha oposición na q·ue 
o atildado alcalde vigués ve, 
obviamente, .manipulación po
lítica. O COAG ten denunciado 
ademais a destrución de catro 
praias que produciría a ultima
ción do recheo; como un argu
mento máis en contra dunha 
obra contestada con singuJar 
unanimidade polos viciños. 

, - XAN CARBAUA-
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As .imaxes-da muller 
Mª Do·fores Vigil e · 

Cristina Peña-Marín, 
profesoras amba_s da 

Faculdade de Ciéncias 
da Información da 

Un.iversidade 
Complutense de Madrid, 

estiveron hai alguns . 
dias en Vigo oferecendo
u nha conferéncia, dentro 

Cristina Peña-Marin 
O~ anúncios mostran agora· 
unha muller que,6u?ca· 
·gastarse ~ si ~esma 

das, . das cales non se· sabe 
nada. Dirfxese, :polo · t<:i'nto, á . 
muller en xeral. _.,... 

Seguidamente está o mode
lo da ama de casa; a tradicio

_nal ou a- máis moderna, que é 
, a menc>s xoven e guapa das '.· 

mulleres que. aparecen na pu-
- blicidade. Vese moi dedicada á : 
casa. A casa é un ámbito total
mente absorbente de produtos 

- para o <::9nsumo: A casa aqui 
é-· 1.m mónstruo con miles de · 
currunchos que teñen qué ser 
. pulidos e limpados ao máxi
mo, pero no cal o traballo da 
muller. desaparec.eu. Cando . a · 
muller ten difi ldade·polo tra
ballo, soluciónao nun chisco. 
Os· produtos do fogar actuan 
máxicamente. Un produto ten 

Segundo Cristina Peña-Marín, catro usos á vez, ou· ben unha 
"a pefletración dun sentido pila enorme de cachar'r'os lím
crítico fai imposíbel a utiliza- pase nun -pis-pas. lsto cando 
ción poi a publicidade de cer- na. realidade se ten descoberto 
tos recursos moi frecuentes xa que~ ama de casa é a profi
antes, como por exemplo 0 de sión · cun índice máis alto de 
gustar ·para qonquistar a un enfermedades depresivas, 'de 
home. Os anúncios mostran espalda, etc. Por iso a ·publici
agora unha muller que busca dade insiste sempre nas com
gostarse a si mesma. E a pre- pensacións do cari·ño dos da 
sentación dun obxectivo narci-· casa, o calé mentira, poi·s para 
sista, dentro dunha cultura na unha vez que lle dan un bico 
que hai que ser guapa sempre. polo seu traballo, a maioria 
(.E como unha espécie de obri- das veces é 1..:1n traballo qué 
gación da muller para ser mu- non se. nota . que .está feíto e 
ller). Este é un cámbio de hai . que se fai ademais para- que 
moi poucos anos. Lembro non se note que se fixo. · . 
aque.I anúncio de: Vou casar · Cando a muller se moderni- · 
con Arturo. El ainda non o za, segundo a publicidade, sig
sabe. Pero xa empecei o Plañ nifica que sai un pouco máis 
Ponds, ·beleza en sete dias. de casa e fai deporte. Aparece 
Hoxe seria imposíbel 'presen- a muller que traba·lla fóra de 

.tar algo é!~i, produciria risa." _ ca~a, a iTiuller que acompaña 
na diversión, é a que sai nos · 

-Vai a publicidade máis en· ·anúncios de ·bebidas, de co-
vangarda que o cine ou a. lite- ·ches e· asi. o significativo é 
ratura da ·que falaba Mª Dolo- . que ·a muller que está fóra de 
res Vigil, quizá porque se re- casa e a ama de casa nunca se 
nova máis r~pidamente?· · misturan. A primelra é máis 

-Non. No cine por exemplo aberta, máis ·dinámica, apare
tamén se teñen superado os ce m·áis entre homes, máis li
esquemas clásicos, pero en bre, máis alegre. ~ a muller 
películas ainda non de m~sas. coa que o home se .divirte, to
Hai determinado$ autores que talmente distinta -da muller 
xa incorporan esquemas sobre coa que o home casa que· _é 
a muller .... máis avanzados. Qui- . unha espécie de servidora de 
'zá influan tamén os xéneros. fo~ar, · de cariño e de- dedica
Lembro agora "En Busca del cion total, unha sorte de santa 
Arca perdida", onde a rapaza ou de enfermeira, dedicada ao 
é outra vez a de sempre, par- seryício e ademais con alegria. 
va, zopenca, éstropea todo, A de fóra, a enxeñosa e mo
pero guapa. derna, · para nada fala das· 

-Cales son os principais preocupacións do fogar, . non · 
-modelos que ·se oferecé.n na · se sabe se ten marido, fHlos, 
publicidade7 etc. Os modelos son excluiñ~ 

-Existen . dnco ou seis ·ti- . tes. -
pos. Pero hai unha caracteriza- - .-:...Cal é a interpretación ·do 
ción global que atinxe a todas anúncio, tan reiterado, do 'de

. as mulleres que· é a muller re- ·terxente que lava máis bran-
clamo, a que se coloca xunto co7 · 

dos actos·. que co fema . 
de "A muller na 

publicidade'' organjzou 
o Centro de· Información 

dos direitos da · muller 

"Alecrin". Os mode·los · 
.que através da histó"ria 
se teñen oferecido da 
muHer e a muller na 
publicidade foroti o~ 

Anúncio obñgado a retirar polo . l~stituto da Muller 
. xeral a publicidade. Polo tanto lista rion é sequer como· o da 
a pubUcidade transforma a sua outra ama de ca~a que pasa 
linguaxe e utiliza a desa 1mu- como un ánxel por riba de 
ller, os 9bxectivos e os .únicos todo para que todo quede ben. 
ámbitos de mínimas satisfac- Aqui recoñécese o estarzo, 
cións nqs que esa muller se pero dise que ese produto vai
move. Este modelo hiperrea- ' na axudar. 

)-

Mª Dolores Vigil·: 

dous eixos, 
respectivamente, da 

- conversa que · 
mantivemos con cada 

unha delas. 

. -No .Cllso dii adoleacente e 
d• nena como funciona • pu-
bllcidade7 · . 

-O caso da adolescente é 
como ún paréntese de liberd·a
de. Aí a muller máis que asimi
lada ao modelo de mltller está 
asimilada ao modelo do xo
ven, entón permíteselle a 
igualdade case · total ou total. 
cos homes. Se estudan ou se 
divirten, homes e mulleres 
fan, máis ou menos, o mesmo. 
Todos son representados 
como xóvenes libres e inde-

-pendentes, · van sempre en 
grupo, etc. En cámbio a repre
sentación da nena non é nen 
moito menos a da liberdade 
da adolescente. Aparecen se
gregadas por completo dos 
nenos. Hai algunhas activida
des que son comuns, pero a 
maior parte das veces apare
cen segundo modelos distin
tos . 

-Na obsesión pola beleza 
empeza a incluirse tamén ao 
home, non? 

-Vaise erotizando tamén o 
modelo do home. Até hai moi 
pouco, o home aparecia máis 
vestido como o home que 
triunfa socialmente e non ne
cesariamente -eran guapos 
agora xa, sobretodo en certos 
produtos, como colónias, cre
mas de afeitar, etc., aparece 
moito máis erotizado o corpo 
masculino. Pero hai que dicer 
que este ámbito no home é 
máis reducido aos produtos 
corporais e débese a un cám
bio na situación social; agora 
a muller tamén busca ao 
home pala sua beleza. Pero 
non existe a imposición xeral 
de que para ser home hai que 
ser guapo. o 

M.V. 

Pervive a idea de que as mulleres cultas 
non son feministas 

Para Mª Dolores Vigil, soció
. loga, os tipos que através da 
história se teñen oferecido· 

- da muller foron esencial
mente ·negativos. "É unha 
créncia histórica que existe 
unha relación entre coñeci
mento e poder. O aceso ao 
libro, por exemplo, facilitaría 
·ás mulleres, senón o poder, 
si unha maior capacidade de 

_ resisténcia ao· mesmo. O co
ñecimento, en mans de 
quen o poder non considera 
adecuado; representaría un. 
perigo, tal como se relata no 
libro "O nome da Rosa". As 
mulferes pala sua parte, ta-

ao produto para atraer a mira- .:_A áma de casa.hiperrealis
da do espectador. As veces, ta, gorda, sen6n fea, tilmpou
nen sequer é o carpo da mu- · co guapa, maior, cun nivel so
llér inteiro, senón a silueta, cial máis ben baixo é unhá 
un ha man, ·etc. Trátase en muller á que non se lle propón 
todo caso de asimilar a sedu- a felicidade típica do consu.:: 
ción da muller á do pr.oduto. rno~. A ela· propónselle só a efi-.. 
lsto ocorre Ao 60 por canto cácia do produto e· fálaselle 
dos casos de imaxes da mull.er nunha linguaxe caseira, o _que 
que teñen aparecido dunmte o lava máis e o seu marido dille. 
último ano. que necesito iso agora mesmo 

. .mén son consideradas histo
- ricámente como un princípio 

de perigosidade, e isto por
que se. ve na muller un ser 

·que se funde coa natureza, 
coa carne, ,que atrai, · que 
atemoriza. Pensan que ten 
un poder especial sobre os 
homes, derivado dos seus 

o coñecimento reforza, 
como dicíamos, o espírito de 
resisténcia e hai mulleres 
entón no barroco que son 
respondonas, insurrectas, 
etc. lsto provoca unha reac
ción contra elas na novela. 
Ouev.edo ou l,.ope de Vega 
ridiculizan ás mulleres et.li 
tas. A reacción contra elas é 
brutal. Pero aquí tense ope
rado xa un cámbio: as mu
lleres cultas son feas, son ri
dículas, quer dicer, non son 
verdadeiras mulleres. Ade
mais dise que existen uns 
impedimentos naturais que 
lle impeden á maioria ter 
aceso ao coñecimento. lsto 
non pasaba antes: nas nove
las de cabalarias as mulleres 
non tiñan nengun impedi
mento natµral para aceder 
a~ poder,_ eran perigosas en 
s1 e hab1a que ensinarlles 

Lago, o seguinte tipo en im- · · e tal. É como se esa muller 
portáncia é o. da muller que non tivese outro horizonte fóra -
está dedicada ao · seu corpo das catr6 paredes ·da casa e 

. que non fai outra c~usa máis esas ·Catro paredes ·tosen uni-
, que coidarse e mirarse nun es- caménte o traballo, con moita 
pello. E a dos anúncios de pe~- esixéncia por parte dos outros 
fµme, de. champu, de cremas, e nengunha posibilidade de 
estas son mulleres moi inde- . ·acedera esas p~orriesas de. be
terminadas, descontextualj.za- . leza e sedución das qu43 fala en 

atractivos· eróticos. · . abandonan a misoxfnia clá-
Cando o poder do coñece- sica, deixan de discutir so-

mento e. o poder •da muller bre se as mulleres.son malé-· 
se unen, nas novelas anti-. ficas ou benéficas, discusión 

" gas, entón aparece o ser que Viña de moitos séculos 
máis maligno". atrás, e acaban dicindo que 

"Para a idade moderna, · · se están adecuadamente en-
.afirma Mª Dolores, Vigil, esa sinadas son benéficas. Hai 
visión ráchase. Previamente lago que proporcionarlle ·o 

. apare~en os humanistas·,que aceso ao coñecimento. Pero 

· pouco. Na. idade moderna o 
- talento e a fermosura son in., 

compatípeis. As poucas mu
lleres que saben· alQo non 
son femininas, son mdese
xábeis. E esta é, máis ou 
menos, a visión que pervive 
até os nosos dias. Ainda se 
~stá pondo no teatro "As 
mulleres sábias" de Moliére 
e a ·xente rise moitísimo". o 

M.V. 
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A ,escura história dunha construtdra 

Quince anos de Raymundo Vázquez S.A. 
Adolfo Suárez, cando era Presidente, estivo na sua finca: 
a Atlántica. Facenda non se daba por inteirada dos 
impagos e as senténcias da Audiéncia ian claramente 
contra os traballadores. ~ unha longa história, a da 
Empresa Raymundo V~zquez Construcións S.A., de terror 
para máis de 300 obreiros que se viron no paro e sen
cobrar as suas liquidacións. Unha história para non· 
dormir, unha história para non pagar. 
A história, enrevesada e até actualidade se mantén_, "re-
escura, pois ning':'én dos qu~ converténdose", dada a sua 
podian facelo qu1xo scicala a maneira de actuar, nuntia fon-
luz Abranxe un oeríodo de 15 te de financiamento para o 
an~s que decorre potas postri- Consello de Administración. de 
merias do réxime franquista, a CVR que lle permitiu exerc1tar 
t ransición política, a etapa alzamentos de bens: só no pe-
constituinte, os gobernos de ríodo 1981-82 CRV subrogouse 
UCD e as duas lexislaturas do en perto de 150 millóns de pe-
Goberno PSOE. setas. 

Esta incríbel história, se os Desde 1977 nen sequer pa-
traballadores non a sofresen gou o Seguro de Acidentes. 
na sua própria carne, teria Tamén se levan feito numero-
como eixos fundamentais os sas operacións de transferén-
seguintes, segundo a crónica cias de bens da empresa,. a· fa-
feita polo diputado Xosé Ma- miliares, persoas de cor:f1.anza 
nuel Beiras nunha proposición do Consello de Admm_1stra-. 
parlamentária recentemente ción, ou sociedades rea1s ou 
presentada. fictícias que se ian criando "ad 

"Até 1972 a empresa Rai- hoc". 
mundo Vázquez seria unha 
construtora como outra cal 
quer, ainda que ~ozara dal
guns favores ofictais, cousa 
habitual naquel tempo; pero 
neste ano CRV comeza a dei
xar impago á Facenda o Im
posto de Sociedades. Desde 
este mesmo ano tamén deixa 
de pagar o Imposto de Tráfico 
de Empresas, Desde 1978 re
tén, non ingresa na Facenda, e 
polo tanto a apropriarse as 
cuotas obreiras da RTP, pésie 
a que seguía a descontarlles 
pontoalmente aos traballado
res. Desde 1977 impaga a Fa
cenda as cuotas einpresariais 
da Seguridade Social. Este 
mesmo ano comeza a non in
gresar á Seguridade Social, e 
polo tanto a apropriarse das 
cuotas obreiras á propria S.S., 
pésie a que Itas segue descon
tando pontoalmente aos traba
lladores. 

Os devanditos impagos cal
cúlase que ascenden a unha 
cifra mínima de seiscentos mi
llóns de pesetas, que por con
segui nte contabelmente se 
leva apropriado a empresa 
CRV. 

Mediante unha declaración 
falsa, ou cando menos mani 
pulada, de insolvéncia, a em
presa Raimundo Vázquez ob
tén a concesión dun Fondo de 
Garantía Salarial, que ainda na 

O cansancio dos 
traballadores 

. No ano 1980 desencadéase un 
conflito-laboral de tru enverga
dura, por esgotamento ~a pa
ciéncia dos traballadores, que 
a empresa CVR comeza a im
pagar xa inclusive os salários 
e retribucións complementá
rias dos "seus" obreiros. Pre
viamente, de 1977 a 1980, a 
empresa empregara todo tipo . 
de manobras de dilación e 
evasión, simulando insolvén
cias que, logo, á vista dos 
bens transferidos con poste
rioridade a familiares e de
mais, resultaría patente, para 
calquer observador que quixe
se darse canta, que non eran 
tais insolvéncias, cando me
nos patrimoniais, e simulando 
negociar cos traballadores 
para, entrementres, negociar 
realmente con diversos cen
tros do poder. 

O máis rechamante resulta
do foi a xa aludida declaración 
de insolvéncia obtida en Ma
xistratura, cando naquel intre 
CRV dispuña, por só facer 
mención dun ben patrimonial 
significativo, dunha proprieda
de cunha extensión de terreo 
de máis de 35.000 metros ca
drados onde se encontraba si
tuada unha espectacular vi-

¿4& ,., 
tuaci:ón da empresa no impa
go das cotizacións á Segurida
de Social era máis que indício 
de delito. O caso é que a Au
diéncia fallou: "que debemos 
de .absolver e absolvemos ao 
procesado Raymundo Váz
quez, Enwresa Construtora 
S.A. da pretensión deducida 
contra del·a. 

Unha nova querella 
A vista das moitas intereferén
cias que se producen a respei
to das suas reclamacións e o 

. resultado das actuación$ xudi
ciais, os traballadores interpo
ñen unha querella contra RCV 
por alzamentos de bens. De 
novo lentitude, de novo sobre

Ñ seimento por auto-da Audién
E cia Provincial de Pontevedra 
(3 que se supera mediante recur
e: so interposto · pol9 avogado 
¡¡¡ dos traballadores. 

a> Tamén solicitan da Fiscali~ 
z que rec;orra en casación a sen- · 
X téncia da Audiéncia, pero a 

A Atlántida: hipotecada despois de ter interpostas as demandas os traballado- resposta que obteñen ·é o si-
res · ' léncio da lei. Nos procedimen-
venda suntúai'ia. de Pontevedra no mes de tos seguidos declárase que o 

Pero a declaración de insol- Agosto. Con moita ·· 1entitude Presidente do Consello de Ad-
véncia prosperou e os obrei- i,nstrúese o sumário 1/83 e ce- ministración de CRV "ostenta 
ros pasaron ao Fondo de .Ga- lébrase o xuício en Setembro o cargo só simbólicamente" . 
rantia Salarial. · de 1984, sendo o Presidente Pero · simultaneamente, , esa 

Seguidamente fan unha hi- da Audiéncia don Mariano Ra- simbólica figura, permítese 
poteca sobre a devandita finca joy Sobrado. presentar en Maxistratura até 
resultando que os credores hi- O procedimento non care- .catorce escritos dilatórios do 
potecários desa operación ceu de peripécias curiosas, procedimento ali seguido. 
eran os mesmos accionistas como que nun momento dado A finca Atlántica foi sacada 
da sociedade CRV cuxa finca se sobreseese e só en virtude a subasta en 1984. na Maxistra-
se hipotecaba pola família, e o dun recurso do Ministério Fis- tura de Traballo de Ponteve-
que aparecía como principal cal se reabrise a proseguise dra. Na 1ª e na 2ª; non houbo 
hipotecário resultaba ser nada deica a vista. Ou que nas ac- · caso. Na 3ª acudiu un só licita-
menos ;que o Presidente do tuacíóns resultase que o Dele- dor: Xosé Carl;>allo Ramos, 
Consello de Administración de gado de Facenda certificaba que ofertou até 75 millóns, e 
CRV. Cando as reclamacións que CVR pagara retencións até que a levou_ adxudicada na 4ª 
dos traballadores chegaron á · ·1977· e despois dese .ano por 64,5 millóns. Pero o adqui-
fase de execución de sentén- "nada sabian", sen que se ti- rinte non chega a ingresar o 
cía atopáronse coa surpresa · vese conseguintemente aberto diñeiro e declárase en creba a 
de que a finca "Atlántica", nengunha investigación tocan- subasta celebrada. Celébrase 
aparte de servir de lugar de tes ao feíto de que levase sete --outra subasta e o mesmo ad-
veraneo de altos-responsábeis anos sen cumprir as abrigas xudicatário impagador- da su-
do Estado español, entre eles fiscais, segundo se desprendía - basta declarada en creba, 
Adolfo Suárez, tíñase hipote- da própria certificación do De- Xosé Carballo Ramos, acude á 
cado despois de ter exercido legado de Facenda . . Ou que a licitación e volta a quedarse 
eles as suas accións e inter- Tesoureria da Seguridade So- coa finca pero, outra volta non 
posta as suas demandas, e cial r.emetise a requerimento - volve pagar. Vólvese declarar 
mesmo despois de teren recaí- xudicial unha relacrón de ·des- en creba a subasta e convóca-

. do as senténcias, ainda que cobertos de RCV desde 1977, se outra para o 10 de Decem-
naturalmente denantes da sua da que se desprendía que a bro do mesmo ano. Carballo 
execución. empresa retera cuotas obrei- Ramos voltou comprar a finca 

No 1981 os traballadores re- ras até cifras superiores aos 27 por 75 n:iillóns e agora está a 
corren ao Rei de España de- millóns de pesetas e que no pagala a prazos. Mentres tanto 
nunciando a situación, e a sumário semente se acompa- os obreiros esperando a co-
Casa Real reenvia a denúncia ñase pola acusación pública brar e a encontrar traballo. 
á Fiscalía Xeral, dede onde se unha folla de salários, cando o Unha história aleccionadora. 
remite á Fiscalia da Audiéncia recoñecimento expreso da si- A.E. 

A SOMBRA IMENSA DE RAMÓN OTERO PEDRA YO 

EXTRA -Nº 8. ANOSATERRA 

Á VENDA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO 
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PITI MAYANS 
MIL 

PALABRAS 
POR -

UNH-A 
IMAXE 

O dito. Cento voando mellar-que páxaro en man. Minte o 
refraneiro como minten as palabras. Se non. fose palas imaxes 

seríamos todos un fato de suicidas decimonónicos, deses 
que consumian as tertúlias esculcando o sexo dos anxos ou 
bs males da pátria. A linguaxe é un virus, Burroughs dixit,-e 

perdón pola cita. 

Nen refráns nen citas. Nen se
quer palabras . As palabras só 
serven para mentir .con maior ou 
menor brillantez_ Serven para 
escreber novelas tan fermosas 
como a última de Casares ou 
para cargarse mitos de saldo 
como fai Ferrín o luns pasado, 
falando claro de Milan . Kuridera. 
As palabras serven para iso, 
para construir fermosos caste
los no vento ou para ilustrar ana
cos de vida, cachos de desqu í
cio como os que nos amosan as 
imaxes estáticas. as fotografías 
ou dinámicas. a televisión. 

Este señor' que inunda este 
espácio do periódico chámase 
Piti Mayáns e vostedes estarán
se a perguntar que quen é este 
tal Piti Mayáns. Pois ben. non 
teño nen idea. Ignoro se é alto 
ou baixo. se loiro ..--ou mauro, se 
gasta lentes OtJ se leva barbas . 

. Nen sequ~r sei se é do Bloque, 
de modo que disimulen voste
des: Señoras e señores, compa
ñeiros e compañeiras, con todos 
vostedes Piti Mayáns ! 

Coñezo a máis dun fotógrafo 
qúe ten na casa "A fotografía 
como · documento social". un 

imprescindíbel libro que vivisec
ciona non só as fotografías e o 
seu valor testemuñal,' senón 
que ofereée as claves necesá:· 
rías para comprendermos que a 
fotografía ten tanto máis valor 
canto máis crónica é. Pois ben, 
algun deles sai ~ rua acompaña
do db manual. quer facer foto
grafía · de testemuña. Pero ao 

-cabo. sáenlle estampas, colo
rins, fotografía artística _ E iso 
non vale. 

Polo que se ve, este ta l Piti 
Mayár:is tivo a ben esquecer o 
manual na casa. E saíu á rúa a 

·pelo, co olio posto no visor. Con 
ese ·ponto de distanciamento 
necesário que dá o filtro da reti
na pasado pola peneira do enca
dre. Nada é igual visto a través 
do obxec::tivo dunha cámara_ A 
-realidade trócase ·en surrea lida
de. 

A vantaxe que teñen os fotó
grafos sobre os que andamos 
circulando a pé e sen cámara é 
que eles levan película, motor 
na cámara e dinamismo nó sex
to sentido. Son rápidos, saben 
ben que o seu ofício é o de rou
bar anacos de vida, son mangan-

A ROSA TEDA 
N" 3 14 - 23 DE f\BR JL DO 1987 

tes, persiguen aos cregos até 
que dan cunha referéncia que os 
faga esperpento . Violan a intirn,1-
dade dunha sesta nun banco pu
blico, dunha mexada anónima 
nunha esca le ira ·empapada de 
todos os mexos de todos os c1-
dadáns da vila; ven máis alá do 
persoaxe retratado porque senv 
pre hai máis alá. Son. contranr 
mente. ao que sosteñen os po 1-

ticos, tipos de fiar_ , 
Porque no fondo, o que es.tan 

a .facer é devolvernos· a rea l 1d~
de da maneira máis cr_ítka e lu
cida pos íbel: distorsionándoa. 

- 1 
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Os fotógrafos como este señor 
que se chama Piti Mayáns son 
os auténticos historiadores do 
naso tempo: Sintéticos, preci
sos,· profundos e. lixeiros ao 
mesmo tempo. · Eles fan . que 
merquemos· os xornais pola 
mañá, que adoptemos un xesto 
determinado diante dun suceso, 
.Porque non é o mesmo a v ít ima 
gue os familiares da vítima; non 
e igual unha banda de música 
que un espectador con sonoto
ne esco itando a banda de músi
ca. 0 

XESUS CAMPOS 

. SOCIEDADE/13 



. ...,.,_ 

." I 

14/SOOllDADIJ 

tribuna 

XESUS VEGA 

As circunstáncias que concorre
ron na concesión dunha cátedra 

. de Estrutura Económica ao 
Subsecretário do Ministério de 
Transportes, Turismo e Comu
nicación abonan a tese de que 
nos atopamos perante un epi
sódio non reducíbel aos límites 
da controver.sia académica. 

Hai quince anos, as concién
cias críticas da Universidade ca
lificaban de cacicada cu de abu
so ditatorial él eventual candida
tura dun ministro ou dun sub
secretário a unha determinada 
cátedra. Daquela existía a evi
déncia compartida de que se
mellantes práticas eran. o· resul
tado directo do enfeudamento 
da Universidade ao réxime polí
tico vixente. A reconversión 
operada nalgunhas daquelas 
conciéncias críticas fixo-lles ser, 
agora, protagonista_s activos 
dtmha nova edición daqueles 
comportamentos. · 

Estamos, sen dúbic:la, ante a 
metamorfose enunciada por 
Vázquez Montalbán nun recen
te traballo sobre o "yuppie" 
que -ocupa hoxe o poder: "de 
ser insectos monstruosos per
seguidos polos reflectores . do 
sistema teñen pasado a ser a 
vangarda xest1onadora .. dese 
sistema e avaliadores dunha .es
tética do narcisismo e do triun-

AV.ENTURAS ·DU.N. YUPPIE 
O catedrático de Estrutura Económica e Director do 

Departamento de Economia Aplicada da Üniversidade de 
Santiago, Xosé Manu_el Beiras, denunciou recentemente 

como fraudulenta a concesión dunha cátedra a Pérez · 
Touriño, que competia para a praza co tamén profesor 

Ramón López Súevos. O reitorado de Santiago anunciou 
pola su.a parte que eí!lprenderia ácció~s legais ~~ntra X.M. 

Be1ras por ter calificado de "nepotismo pollt1co" a 
concesión da cátedra. Posteriormente 27 profesores da 
Faculdade de Económicas mostraron nun escrito o seu 

· apoio ás teses de denúncia sobre o proceso de 
otorgamento da praza. A continuación publicamos a 

opinión de Xesús Vega un dos firmantes po escrito citado. 
fo". Como bon "yuppie" , .. Pérez . 
Touriño· non reparou nos pro
blemas de ética que se plante
xaban coa sua candidatura a 
unha cátedra . gu~ non pensa 
exercer nos prox1mos anos. A 
sua, 1é a filosofía materialista 
vulgar que descrebe Montal
bán: "na medida na que o 
"yuppie" colabora coa xestión 
do xa dado, remata adquirindo 
unha repugn~ncia total polo 
problematico e identifica o pro
blemático en política co inútil 
capricho do idealista ou do utó
pico, que na sua aposta polo 
todo se arrisca a _ conseg"uir 
nada". 

Para o "yuppie" non hai "ca
cicadas" nen "nepotismo políti
co". Os que se~ui·mos utilizan
.do estes calificativos somos 
"intolerantes." que -non sabe-

mos perder deportivamente 
porque non asumimos que para 
gañar -para ser catedrático, 
por exemplo- hai que estar no 
poder. Realizar ur:i labor c:locen
te e investigador comprometi-

. do cunha realidade social histo
ricamente determinada careée 

. de valor competitivo frente a al
guén que ocupa un despacho 
ministerial e figura nos Conse
llos de Administración de várias 
empresas públicas. A Universi
dade xa non precisa máis co
niéncias críticas. O que necesita 
son xestores e tecnócratas re
crutados, iso si, entre os que 
hai quince anos defendían a au
tor.iomia universitária frente ao 
poder. 

. Decididamente, estes "yup
pies" non te.ñen encanto e care-

cen de discreción. Antigos 
apóstolos da "teoría do calce
tín" -a saber: ÓS actuais apare
ll_os do Estado poden ser utiliza
dos para realizar un proxecto 
social alternativo-, unha vez 
instalados no poder ·decidiron 
·meter o pé rapidamente no cal
cetín, sen procurar dar-lle a vol
ta e sen maiores preocupacións 
polo cheiro que ía provocar se
mellante falta de h1xiene políti
ca. 

Teñen m9ita presa: queren 
chegar ao remate de todas as 
carreiras habidas e por haber 
antes dos ci.ncuenta anos. Se 
non -0 consiguen, a história non 
tería s~ntido. Porque eles son 
todo: o Estado, a sociedade; a · 
encarnación do . progresismo ... 
Están onde están porque son 
superiores aos demais. E; deben 
ficar aí porque son infalíbeis. 

Mais cedo que tarde, Pérez 
Touriño conseguirá, segura
·mente, o seu paraíso particular: 
se ministro do enésimo gabine
te felipista. Cando mire para 
atrés con ese ci~ismo típico do 
"yuppie" non poderá evitar un 
xesto de desacougo momentá
neo ao lembrar que na Faculda
de de ~conómicas compostela-

. na ainda hai algunhas persoas 
"utópicas" que se negan a se
ren apéndices dun poder intole
rante e absolutamente medio
cre. o 

DO MOVIMENTO Á ORGANIZACIÓN 
As mobilizacións de 

labregos en oposición ás 
cuotas estabelecidas para 
o sector lácteo ·deu lugar 
nos últimos tempos a un 

dos máis amplos 
rexurdimentos do · 

activismo do campq, 
cunha amplitude que 

superou até a~ora todas 
as previsions. Da · 

organización e do futuro 
deste movimento tala no 
se9uinte artigo Ramón 

Muniz, sociólogo experto 
· en tema~ agrário~. 

RAMÓN MUÑIZ 

O esquema teórico clásico so
bre o comportamei1to sócio"'po~ 
lftico do campesinado ·plantexa 
que en determinadas circuns
táncias de crise e diante dalgur:i 
feito específico asoballador, 
este grupo social desperta do 
seu letargo e mobílizase masi
vamente. Pero a espontaneida
de destes levantamentos, as di
ficuldades para permanecer a 
loita, o repregue unha vez con
seg11idos os obxectivos 9Si 
como a incapacidade de repre
sentarse a si mesmos definen 
as suas accións máis como mo-· 
vimento inestábel que como or
~anización consciente dos seus 
intereses-de ·clase. 

Non obstante· e pésie ao fastí
dio intelectual que, a dicer de T. 
Shanin, representa o campesi
nado, a h1stória está chea de 
exemplos sobre como os mbvi
mentos organizáronse até con
v~rtérense -en auténtico poten
cial revolucionário capaz de 
producir cámb.1os socia1s subs
tanciais. 

Na Galiza· ternos abondosa 
experiéncia sobre movimentós 
agrários, mais é certo que nun
ca se sistematizaron no xeito de 
callar nunha organización forte, 
masiva, cunha ideoloxía clara, 
orientación programática e diri
xentes labregos. Foi no ano 
1977, despois do impasse da· 
Ditadura, cando, co motivo da 
cobranza da Cuota Empresarial 
da SSA, os labregos galegos 
volven mobilizarse convocados 
e diri-xidos, entón, polas CC.LL., 
evidentemente débeis per<¡' que 
co.nseguen xerar un movi)'nento 
cuxas características situábano 
en posición de dar un sa•to cua
litativo· cara a consolidación 
dunha organización,agrária im~ .· 

Asamblea de labregos no Axuntamento de· Ordes 

portante. En definitiva foi a ima
durez dun sindicato recén nado 
da clandestinidade, por conse
guinte con grandes eivas de 
perspectiva que o levaron a re- · 
flexións er.róneas sobre a futura' 
actividade, o principal motivo 
da frustración do proxecto e do 
seu próprio esmorecimento. 

Paradoxicamente a combati
da entrada na CEE vai ser quen 
convulsione de novo aos nosos 
lé!l;lregos e os poña en disposi: 
c1on de atoparse dunha vez a s1 
mesmos. A cuota do leite, que 
sen dúbida provocará un estan
camento no sector máis ·djná
mico da nosa economía agraria, 
foi o revulsivo que fixo sair os 
labregos das suas casas e agu
zar as orellas nas asambleas 
que se celebraron dur:ante se
manas . ao longo e ancho da 
nosa Terra. · 

A Plataforma para · a Defensa 
do Se~tor Lácteo Galego actuou 
como instrumento catalizador e 
dinamizador de todo este moví-
mento que tivo a sua expresión 
pública o 28-F, cunha manifes
tación multitudinária eñ A Coru
ña, e os dias 30 e 31 de Marzo 
mediante · unha 'tractorada que 
colapsou as estradas galegas. · 

O c"ontexto sócio-político e 
mesmo económico mudou, os 
labregos evolucionaron e ta-

mén se supón que os sindicalis
tas maduraron e saberán sacar 
as conclus1óns .oportunas deste 
conflito, porque sempre é a raiz 
deles cando se producen cám
bios cüalitativos. 

Para contribuir á sua análise 
aportamos algunhas considera
c1óns que observámos no trans
curso das mobilizacións ás que 
fixemos referéncia: 

P) Deuse unha confluéncia 
de intereses entre o que pode
ríamos denominar campesiños 
pequenos e médios. Se ternos 
en conta que a cuota non vai 
afectar da mesma maneira a 
ambos grupos podemos inter
pretar que este movimento vai 
máis ala dunhas reivindicacións 

. concretas para. situarse no re
púdio xeralizad0 contra lmha 
política a~rária de abandono e 
humíllacion 'histórica cara os 
nosos labregos. · 

2ª) Xurdiu un senso de unida
de entre o campesinado, cons-

. ciente de, que a unión significa 
c·antidade e esta reforza as suas 
posicións de firmeza frente ao 
poder. O lucimento nas solapas 
das suas chaqµetas de pegati.7 
nas de sindicatos diferentes é 
todo un símbolo desas arelas 
de unidade. 

3ª) Manifestouse unha deci-. 
sión de auto-afirmación através 

da asunción de signos de iden
tificación sindicais que lles da
ban personalidade própria e di
finida ao tempo que simboliza
ban a oposición cara quen os 
amola, estabelecéndose unha 
relación moi positiva entre la
bregos e sindicatos. 

4ª) Potenciáronse toda unha 
série de líderes labregos que 
demostraron ter un gran prestí
xio entre o campesiñado. Nor
malmente coincidían con ca
dros cooperativistas. 

5ª) Constatouse a necesidade 
de· sindicatos ben estruturados, 
con cadros capacitados para 
controlar estas complexas mo
bilizacións evitando provoca
cións asi como para ter iniciati
vas, dando .alternativas rápidas 
diante de situacións cambian
tes. 

cn 6ª) Serviu, tamén, para unirse 
co mais o apoio exterior tan im
~ portante en calquer movimento 

...J labrego. 
~ Loxicamente ainda queda ca
.g miño por andar e os labregos 
&_ mostran moitas das contradi-

cións que lles caracteriza, des
confiando duns e doutros. O 
mesmo protestan con todas as 
suas forzas contra o goberno 
central un día que ao outro en
chen as follas de declaracións 
do leite que ese mesmo gober
no lles aconsella. O xo~o a 
duas bandas é xa tradicional 
'neles e responde á estratéxia 
de autodefensa dunha catego
ría social sempre enganada e 
ofendida. ' 

Sen embargo danse nestes 
momentos unhas condicións 
moi favorábeis para a extensión 
dun sindicalismo maioritário no 
noso agro. A Plataforma, pola 
sua própria natureza e obxecti
vos, non pode cumprir esa fun
ción e mais ainda, augurámos
lle un futuro limitado; quizá 
permane~ replantexándose o 
seu papel cara un lumu de en
contro entre sindicato's e coope
rativas de base. O sindicalismo ' 
debe estar preparado para o re
cámbio. · 

Desde as nosas · posicións 
ideolóxicas nacionalistas, as 
CC.LL. poderian ser o ponto de 
referéncia e de partida dunha 
unidade a~rária que permita a 
potenciacion dun sindicata na
cionalista amplo e con vocación 
hexemónica no noso campo, 
capaz de dotar de eontido e 
continuidade a este ·movimento 
que está a afl.orar~ trocándose, 
por fin, en orgariización. o 
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como p,en di 

A por:nba 
• • v1axe1ra 

MANUEL LUEIRO' REY 

M atino, con tenaci
dade e sentimen-. 
to, o que estará di

cindo nestes días para si 
mesmo, dentro do peito, 
ao caladiño, mais coa dór 
que xa non fuxe, a miña 
amiga Joan Jara, compa
ñeira de Victor, salvaxe
mente mutilado e asesina
áo por Pinochet ("os teus 
poemas son de alento e 
forza para un intre en que 
a nosa cultura e a nosa arte 
atopanse violados pola ig
norancia e pola brutalida
de" -dicíame en maio do 
setenta e oito dende Lon
dres-). Matino tamén o 
que estará a dicir a miña 
amiga Carmen, de Camba
dos (non lembro os apeli 
dos) a quen coñecin ao tra
versa dunha exiliada ar
xentina, Amalia Rettoni, e 
os tres xuntos, traballába
mos, dende a miña oficiña 
da Facenda en Pontevedra, 
polos exiliados e polos de
tidos, Carmen a de Camba
dos, muller de traballo de 
noite e de día para que o 
seu tillo rematase meiciña 
na Universidade de Buenos 
Aires, un máis dos desapa
recidos de Videla e seus 
compinches, ainda hoxe vi
viños e coleando. 

¿Qué 'pensan, qué din, 
Joan Jara e Carmen a de 
Cambados, despois de que 
a "pamba viaxara", o papa 
Wojtyla, dixera en Chile 
que a dictadura de Pino
chet é casi un paraiso en 
comparanza coa dictadura 
de Polonia, e en Arxentina 
que era perciso ceibarse do 
perigo do lastre do mate
rialismo, do hedonismo e 
da sexualidade?... ¿E os 
mortos, e os desaparecidos 
-estaranse perguntando 
Joan Jara e Carmen a de 
Cambados-? 

A "pomba viaxeira", des
pois de bicar o betume das 
pistas dos aeroportos 
(¡non a terra de Chile, non 
a terra de Arxentina, que 
esa está no campo de fut
bol onde se cometeu a ma
sacre, e na "Escuela de Me
cánica de la Armada", Ca
pital Federal, avenida del 
Libertador, dous simpres 
exemplos!) en contradición 
coa súa misión, dille a 
Joan Jara e a Carmen da 
de Cambados -e a todas 
as nais e país, e tillos, a 
viudas, chilenas e arxenti
nas- co seu viaxe , ~'non 
trata de contrapor ideolo
xías ou programas políti
cos, senón que teñen unha 
finalidade pastoral co eva
nxelio na man". 

¿E lago por qué --:Qígolle 
eu que son un ninguén- a 
dictadura de Pinochet é 
moito melior ca de Polo
nia? ... ¿E lago por qué -
dinlle os sectores progre
sistas da Iglesia Arxentina, 
que xa son alguén- se 
puxo impedimentos para 
que "a pamba viaxei·ra", o 
papa Wojtyla, tivera unha 
audiencia coa Comisión de 
Dereitos Humanos, onde fi
guraban como membros 
Emilio Mignone, portavoz 
dos sectores progresistas 
da lgle.sia arxentina e. Ro
dolfo Perez Esquive!, pre
mio Nobel da Paz? 

Miñas amiga J.oan Jara e 
Carmen a de Cambados: a 

(pasa á páxina 23) 
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A·seguÍlda .volta da liga As orixes 

Era necesário buscar unha fór
mula nova. Demostrar que eles 
tamén tiñan cabeza e que, al
gunhas veces, úsana para algo 
máis que para asomala nos 
palcos presidenciais . . Poder 
com pararse aos directivos de 
baloncesto que viñan pasando 
por máis listos e innovadores. 
Intentar paliar o déficit dos cl u
bes como fose. Exprimi r aos 
xogadores· que foran compra
dos a golpe de talonário ... apa
recer como que servian para 
algo. 

Estiveron un mes e out ro 
mes en reun ións que precedian 
a cuch ipandas dándolle voltas 
á fo rmula máxica e, ao fin , de
ron con ela: ll o que hai que fa
cer é xogar máis partidos ; hai 
que sacarl le renabilidade aos 
xogadores que para iso cobran 
os soldos que cobran" . E asi 
saiu o invento dunha segunda 
fase na liga, dunha Copa de 
Liga, dunha Supercopa, e da 
Copa do Rei. Quedaron conten
tos coa idea, como o rapaz que 
di por primeira vez "papá, 
papá " . 

Habia que f ixar o formula 
exacta para que a idea, levada 
á pratica, fose un éxito comple
to . E seguiron a darlle voltas e 
máis voltas en reunións e máis 
reun ións palas que cobraban 
cuant iosas dietas. O executivo 
señor Domínguez, Secretário 
Xera l da R.F.E.F. tamén se de
dicou por unha vez a pensar e 
non a oficiar de maleteiro. 

O calor de 'verán non debeu 
de sentarlle ben a uns sesos 
pouco afeitas a "ideas lúci-

CRÍTICA LITERARIA 

das". Decidiron que a liga en 
primeira división teria 10 parti
dos máis dividindo ás equipas 
en tres grupos. No primeiro os 
seis que loitaran polo título. No 
segundo os que xogarian para 
ver quen quedaba campeón do 
seu grupo para a~í d~termin?~, 
competindo co pnme1ro clas1f1-
cado no grupo dos seis primei
ros, quen seria o Campeón da 
Copa da liga. O seis últimos 
loitarian para evitar o descenso 
de categoria. · 

Non importa nada que se es
quecen de fixar as datas para a 
final da Copa da Liga, nen que 
o ano pasado non se ce lebrase 
a Supercopa, pois ás equipas 
non lles interesa un can. Nen 
sequer importa que esa famosa 
copa se celebre ou non: a idea 
era boa . "É nosa, é bri llante" ,1 

congratuláronse comendo en 
" Jokeys" despois de dar a luz 
a maravillosa luminária que ia 
acabar co endebedamento dos 
clubes. 

Os problemas comezaron 
cando foi posta en prática. Re
sulta que os clubes situados no 
grupo intermédio está a perder 
cartqs na segunda volta. As ta
quillas meirandes non acadan 
nen sequer os tres millóns no 
mellor dos casos, as máis non 
chegan aos seis ceros. Ab1ir un 
estádio por pequeno que sexa 
custa perto das setecentas mil 
pesetas. O Valladolid no seu 
partido co taquilleiro da R. So
ciedad na última xornada so
brepasou en moi pouco as oi
tocentas . mil pesetas. _Despois 

DE.LETRAS E DE SiGNOS 

Anx.o Tarrí o 

hai que abonar primas por vitó
ría, as mesmas que na anterior 
etapa da liga . . Se o Valladolid 
gañase teria que pagarlles aos 
xogadóres máis dun millón de 
pesetas polo que, non é de es
trañar, un· directivo afirmaba 
que, mirado desde O poRtO de · -
vista económico, é mellor per
der que gañar. · 

Hai que contabilizar tamén 
os deprazamentos e as primas 
se algunha vez gañan .ou -em
patan tora. As equipas fan nú
meros xa cando só van cele
brados dous partidos da ·se
gunda volta e danse conta de 
que con esta fórmula van ·per
der moitos cartas. Agora si que 
pensan, cavilan en qu.e para o 
ano hai que mudar . outra vez 
de fórmula. Seguen a pensar 
que -é máxica a fórmula .pero 
que non se misturaron os in
gredentes na proporción nece- · 
sária. Alguén v..ai ter que ·pen
sar outra vez. · · · 

Pero houbo máis fallos na 
"brillante" idea. O intento de 
"exprimir" aos ase~ para tratar 
de compensar os grandes con
tratos, trouxo consigo o erro de 
non prever que a "máquina" 
podía romper co exceso de tra
ballo. Así o 40 por cento das 
equipas que loitan polo título 
ou por fuxi r do descenso com
praron a outro extranx:eiro co 
que aumentaron os gastos con 
outro contrato máis en vez de 
disminuilos. "Brillante Idea", 
seguro, pero 'hai que remexela 
na proporción adecuada. A se-
guir pensandb.· · o 

' PUCHEIRO 

d~ xogo do xadrez 
ISAAC LINDER si"gnifi~a exército de cátro 

corpos: elefantes, cab{ilos, 
Existen várias lendas sobre roques ou carros e pión_s. 
quen inventou o . xadrez. Da fndia, o xad"r~z para nos 
Unha delas é a que contén o séculos V-VI aos países da · 
Libro · do Reis, · do famoso ·. Asia central que ocupaban o ' 
poeta persa e tadzniko Ferdu- · território do que hoxe é o P.a-
si (Abrul Sássim Mansur o quistán,. Afgani~tán, ,. $ul de 

. Hasán: 939-1020). Néste poe- Asia Central e oriente do 
ma cóntase que duránte a Irán. É xustamente atí onde,· 
guerra poló trono entre os baixo as · ideas do budismo 
principes irmás Gav e Tal- coa sua prioridade do iptelec-
hand, o exército deste último . . to e o seu rechazo ás casuali-
foi derrotado e o mesmo Tal- dades, .o xadrez desenrólase 
hand morreu repentiname.nte cité adquirir, máis ou menos, 
no lombo do elefante desde a forma actual. 
onde dirixia a batalla. Se antes o xogo dura.ba até 

A raiña nai, desesperada a destrucción de todas as fi-. 
pola morte do fillo -máis pe- guras do adversário, agora 
queno> acuso.u a Gav de ma-: , chega cor:i pór ·ao rei ·inimigo 

4ar premeditadamente aos eu nunha situación sen saída, 
irmán. Desexando calmar a ou · noutras ·verbas, con lle 

·sua nai e demostrar que Tal- dar mate. O máis importante 
hand non caiu na batalla, . ·é que cada xogador pasou a 
-Gav reuniu aos · sábios de ter libertada á hora de elexer 
todo o país e pediuiles c;on- a figura que moveria, men- · 
sello. Un deles. propúxolle _ tres antes esta · era determi-
que desenrolase . o cómbate nada polos dados. Adema is 
nun taboeiro dividido en es- no taboeiro aparece ·unha 
caques con figuras represen- nova peza: o farzin (dama ou 
tando soldados a pé, a_caba- reina), poderoso conselleiro 
lo, rQques e el~fantes. · do rei. Como é natur~I, ta-

mén as outras figuras p'btiv!3-
Da sua casiña .recua O·shah ron nomes persas: sháh (re1), 
até que non lle quedan camiño piyadah (pión), pil (alfil), rukh 
para .fuxir · {torre) . . 
Acurrúnchano e rodéano por to- · ·Para comprender aquela 
dos · ' atmósfera daquela · lonxana 

· ladós - . época axúdan.os o ·sensac.io-
o ministro, o roque, o cabalo, nal achádego feito _en .1977 
os peóns e o elefante .. · . · por-.unha expedición do lnsti-

-E mira ao. seu redor o xoven tuto de Arqueoloxía adxunto 
monarca: á Académia de Ciéncias de 
Esparexido está o exército en _ Uzbequistán (URSS) no terri-
gran tório da antiga Afrasiab (en 
gánico, . Samarcanda, Asia central). 
Agua e .obstáculos a o_nde co- Sete figuras de marfin, dun-
rras. . ha altura que varia entre tres · 
A esqúerda, .á direita, por todns e catro centímetros, permiten 
lados facerse ·unha idea do exército 
inimigos. · xadrecístico dos séculas Vll-
Shat-mat: das. privacións o _VIII. Os pións teñen apoiado· 
herói morreu. · . un· xoello non chan; ·na man 
·O destino asi. o ditou. esquerda sosteñen _un ·escu-

Querendo saber Talhanq rela- dó e na direita unha curta es-
tar pada. O rei, empuñando un 

nascimento ·ao xadrez deu cetro, está sentado ·no lombo 
Gav... · de tres corceis. O elefante 

Son moitas as versións 
~Úe concordan en ne:>mear á 
f.ndia como pátria do xadrez, 
e relacionan o xurdimento 
deste xogo coa aspir~ción· de 
representar simbolicamente 

-nun taboeiro o ·discu.rrer da 
batalla. A favor da procedén: 
cia índia dos escaques tala o 
alfil, verba que nos chegou . 
do ára,be e que significa ele
fante, animal que . se usaba 
para numerosos fins nas tro-

- pas índías antigas; e tamén O' 
mesmo nonie do xogo, cha
turanga, voz sánscrita qu~ 

(Alfil), protexido por armadu-
. ras, como cabalo, leva enriba . 
a un conibatente. O conse: 
lleiro, a . rein·a de hoxe, é a 
peza máis alta despois do rei 
e representa a un xinete 
montando nun gran animal 
con carpo de cabalo e cabeza , 
cte león. A actual torreé toda 
unha .composición· escultóri
ca: un cocheiro sostén-as ré
d.eas de dous_ cabalas engan
·chados ? un carro no que va~ 
un adalide. o 

ISAAC LINDER é especialista soviéti-
. co en História do Xadrez -
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Suspiros de España 
XESOS CAMPOS 

e h'ove en · Santiago, es-
- crebia Lor_ca adiantán-
. dose . lucidamente a 
Santiago - Pemán, alá polo 
ano trintecinco. Chove en 
Santiago, repito eu ao meu 
pesar cincuenta anos despois 
e non porque sexa amigo de 
citas, senón porque o mapa 
das isobar?.s non mudo.u; 
que eu saíoa, desde que os 
da xeración Nós acordaron 
facer deste território un país. 

En Santiago sempre chove, 
cai ágüa a deus dala: orba
llo,. chubisca, chaparrón ... 
non hai quen sobreviva n.on 
senda anfíbio e eu que mar
chei para me operar, reen-. 
cóntrome coa cidade desde a 
distáncia do antropólogo tu~ 
rista para asistir a unha pro
cesión de · semana · santa. 
Levo un sherpa experimenta
do que me vai introducindo 
no cerne da deboura(1 ). Cí
rios, sacristias, panos rr;ioura
dos tapando as imaxes, ve
llas de loito e funcionários de 
xulgado. forman cola diante 

.da igrexa de San Agustín. 
Son as once e média da noite · 

·e está a ponto de prrincar a 
procesióh da _Confreria de Je- · 
sús Flagelado. 

Disciplina inglesa 
Luce lindo noso señor. Enca
ramado sobre un catafalco, 
coberto o corpo de chagas e 
latigazos, aparenta moito 
máis· novo do que é. Ten me
llor saída ca nós .. Case dous · 
mil anos de idade e tan pan
cho. Turrando del, unha dú
cia de encapuchados verme
llos van marcando - o . paso 
con varas ·de ferro, pom, 
pom, porrom, ai que noite 
máis escura. Por diante, 
trompetas e tambores, bánda 
sonora cuartelária, penitén
cia, capirotes. Todo un es
pectáculo. 

A. procesiór:i atravesa as 
rúas húm_idas e os pés des
calzos dos cofrades van im
primindo as pegadas no en
lousado, arrastando cadeas, 
crucifixos, efeitos ópticos 
do·s círios acesos que sobre
viven por segundos na pan- . 
talla. 

Os caladiños 
Nen mu. Siléncio ·na noite, 
non hai sequer comentarista. 
lstó é ·unha cousa moi séria. 
Os . encapuchaaos, que com
poñen unha confreria, mar
can gravemente o tránsito 
monumental pola~ ruas an .. 

- go.stas, pom, pom, porrom, 
un breve.acougo, un suspiro, . 
un ai, como me doi España, 
qué lástima de bois, ·canto tu
rista, que bonito, que tétrico, 
ai, Dolores, que miedo me da 
·e1 toro. 

Espectadores e . turistas 
asistimos sobr:ecollidos ao · 
ppso da procesió'n. No.n vexo 
fervor relixioso por nengu
res, nen recollimento, nen 
peniténcia. ·O que se ule é un 
fedor de incienso; funerário~ 

· lúgubre ~ o que se ve é unha 
pel de tauro, un mapa de Es
paña-Portugal aparte ilustra
do como nos vellos libros de 
texto: en Riotinto, explosi
vos, calendários- e proce
sións. En Almadén, mercúrio 
e capirote. En Olessa, caga
ners e nazarenos e en Sevilra, 
aceitunas e saetas. 

Teng.Q m~edo, torero 
'¿Si no sabes torear, pa qué 
te metes? Pois iso. lrremedia
belmerite vestimos camisa 
de once varas. Xa somos es
paño·is, mal -que nos gaste. 
Galegas, o que se di galegas, 
fóra do Bloque non haL O 
resto, somos máis de provín
cias que Eocarnita Polo, que 
a coitada era de Múrcia. Esta
mos . perdidos. Abonda con 
arnosar os fuciños á semana 
santa- para se decatar de 
onde estamos: en Triana. 

Pola semana santa -m·ar~ 
chamas os progres, os mfli
tantes, os protestóns das 

. -asociacións· de viciños, os de
serto_res e os que non .esta
mos afeitos aos arumes do 
-puriri polas almeidas. Os· de
mais, . o povo, aguantan me~ 
cha n·a capital, no pafri_mó
nio. Oui, , monsieur. Je suis 
espagnol. Do Norte, concre
ta'mente. Chove en Santiago. 
Tengo miedo, torero. o 

(1) Ignoro o significado e, ademáis, 
non ven a canto. Trátase dun nome 
de pub que había ·erí Vigo e que que
da moi ben aqui no meio. 
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Fungüeiro 
go to Hollywood 

'/ L iJ(úO I:>ICEIJ 
Gll€ CrAl.ICIA ~ 
éSfA' Me:CMl1~oA 

X.X. Pll\IEIRO COCHON 

N inguén chegou a sa
ber se houbo · invita
ción oficial ou somen

te un acordo feito a última 
hora cunha axéncia de via
xes que tiña máis rutas de 
_promoción que clientela. 
Mais, cos tractores pechan
do as saídas da vila e os 
trens á metade de ·servício, 
a ninguén lle tiña que estra
ñar que un fato de cidadáns 
sa1se voando unha tarde. 
Que a expedición fose oficial 
foi, se casi, algo que Facun
do Fungueiro se encarregou 
de contar a todo aquel que 
quixo escoitalo: 

-Irnos relanzar os lazos 
de tradicional fraternidad.e 
cos nosos p_aisanos do oufro 
lado para fomentar a coope
ración e a relación cultural 
mútua e solidária. 

Aí non tivo máis remédio 
que tomar folgos. Ao pé -dun 
grande cartel da campaña 
oficial de hixiene corporal 
obrigatória que rezaba: 
"Non sexas curricho, lava 
ben as mans", o noso heroi 
sentia forte& sudores bai
xando pola testa. 

-E as razóns da vi axe? -
perguntou un. 

-Acabo de dicilas -cor
tou Fungueiro convencido 
de que a ese tipo de xente 
non había maneira de ende
reitala . 

A organización da viaxe 
pasou moitos perigos antes 
de tomar a saída. As últimas 
duas dúcias de cargos de 

O machismo 
está 
confundido 

O machismo reinante está con
fundido. É máis, estanos levanr . 
do á perdición. Fíxanse .nesa 
obs-esión por sacar as tías en 
tanga e aos tíos en garabata? 
Elas ensinando cacha e eles 
con cara de mesa de escritório. 
As m_ozas con pel fina ~e rasgos 
deportivos e os mozos pintán
dose de , branco as patillas, 
como fixera Felipe González, 

. para_ pa'recer máis maduro. · 
Esa é a imaxe distinta que 

nos oferecen, segundo o exibi
do sexa dun sexo ou doutro. 
lmaxes, xa sabemos, co obxec
tivo de _gostar aos machos. As 
muJleres, en cámbio, non ·hai 
que excitalas, senón lembrar
lles qu~n manda: o executivo, 
o_ prófisional - veterano~·· 

,,, 

todo tipo que se botaran 
-fóra .do partido sen depor 
para nada a sua atitude eran 
outras tantas baixas naquela 
viaxe. Mais Fungueiro se
guia coa sua teima sen che
gar a telo en conta. 

-Canto menos vulto máis 
claridade ,-asegurou-. E 
despois ainda dirán que non 
aforro -engadiu convenci 
do. 

De seguido mandou que 
fosen substituídos axiña por 
empresários ou xornalistas, 
que deses sempre había. 

-E nós? -perguntoulle a 
sogra terqueando en nome 
da família. 

-Ha de haber para todos 
-dixo Facundo, que tiña 
unha cega confianza na divi
na providéncia. 

Na hora da saída non fal 
taron as habituais despedi
das. 

-As expectativas que le
vamos son boísimas. E os 
resultados que agardamas 
son, polo menos, a metade 
das expectativas -explicou 
o noso heroi sen que nin
guén lle perguntase. 

-E mire, Fungueiro -es
petoulle un- mesmo ten 
pensado volver? 

Aquel desacato era como 
para levantarlle a man. Mais 
o duro exercício da vida po
lítica ensinaba a converter 
en surrisos a cobiza de irlle 
ao limpo a algun . Porque 
xente como aquela, pensaba 
Fungueiro, non merecia vi 
ver, e menos a costa dos 
presupostos públicos. o 

Pero están confundidos, por
que esta sociedad.e erotízase 
cada vez máis e as mulleres 
cada vez son menos pan_(as. As 
féminas ·queren disfrutar que 
para iso di a Constitución que 
son persoas - ~orna nós. E aí 
está o quid da cuestión: se · 
queren disfrutar e todos os mo
delos masculinos que se lle 
oferecen son carrozóns, traxea
dos, con cheiro crónico a güís-

. qui van acabar optando polas 
p_eles suaves e os aceno~ do· 
ces, polo erotismo de so01eda· 
de ben alimentada. Este ma
chismo publicitário o que est~ 
é conseguindo que _ haxa m~1-
tas máis lesbianas das previs
tas. Alg'unsVanse arrepentir. o 

·M.V. 
1 
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Poetas galegos e portugueses no 
Encontro de Primavera 

En ·Amarilllte, s1 
Viña xa séndo preocupante o incontestado paso da santa 
compaña do~. d.espropósitos que, Miño abaixó, Miño arriba, 
estaba a presidir as nosas relacións coa fraterna Lusitánia. 
Cong~e~os, encon~<?S e homenaxes: de poetas, sen poetas; 
de mus1ca, sen mus1cos; a Castelao, por, se cadra, galegos 
castellano~parlantes e portugueses que se esforzaban en selo. 
E o q~e s1: labazadas, querellas xudiciais e polémicas nos 
xo~a1s. Cm cuenta anos de Valle ao fondo que para algo 
acunou o esperpento. -

Bemardino Graña 

Os pa ado 11 e 12 de Abril, ti ve
ron lugar en Amarante, fermosísi
ma vila entre Guimaráes, Vila 
Real e Porto, o Encontro da Pri
mavera, no que participaron poe
tas de Portugal e a Galiza. Nun 
Amarante que, nos seus tempo , 
formou parte da Gallaecia, dunha 
Gallaecia que ainda hoxe segue a 
ser província. Pero é que ali o fol
clore estivo dentro do eu estri
tos e lexítimo domínio . E abofé 
que si· abofé que por nengures e 
atopou o entimento da vergoña 
que xera a re aca das auséncia . 
Ali estivo ainda que e ca a, unha 
senlleira representación galega. 
Por unha vez a seriedade que debe 
presidir a interrelación cultural en
tre dou povo ,_ foi patente minuto 
a minuto . Unha excelente organi
zación e un -non debia elcr
surprendente poder de convocató
ria. _ 

A man de Viale Moutinho, lon
ga e inclemente, fíxo e notar na 
lexitimación de te acto: non en 
van, no 1973, publicara "Introdu
ci6n ao Nacionali mo Galego" un 
do primeiro pa o para dar a co
ñecer en Portugal a verdadeira 
imaxe dunha Galiza para ele tan 
de coñecida , de d entón ven 
mantend unha lida relación 
con tod o ectore culturai do 
no o paí 

Avilé · d Taramanco , actual 
Pre idente da A iación de E -
critore en Ungua Galega, com
partiu a Pr idén ia na abertura do 
acto . Na á, Uxio Novoneyra, 
Bernardin Graña, Xo é Luí 
Méndez Ferrín e Xela Aria . Gali
za. O anfitrión , a Cámara Muni
cipal de Amarante, o próprio Via
le Moutinho, Luí Veiga Leitáo, 
António Rebordáo Navarro, Alba
no Martins, Meló e Castro, Wan-

da Ramos, António Cabral e Jorge 
Velhote, materializaron a feliz 

- frase de Castelao "a nosa língua 
floresce en Portugal". Todo isto 
no ben conservado mosteiro de 
San Gonzalo, doce e silandeira
mente, polas águas do Támega. 
Un mosteiro que alberga tarnén o 
Museu e a Cámara Municipal, 
arriquecidos, se cabe,. pola expo
sición de pintura de Joáo Duarte e 
da fotografía de contraste "Ama
ran te de ontem e de hoje". 

Por riba do ambiente, albíscase 
un pe ar, un certo sentimento: No 
Támega, que divide en duas á 
Vila e lle presta todo o seu indubi
dábel encanto, vai ser construído 
un encaro, que fará estancar as 
águas e medrar os níveis, polo 
que , pai axe e lugares pintorescos 
de gran atractivo turístico, queda
rán asulagados. 

E a poesía significa barricada, 
trincheira. E ali, pois, a solidarie
dade, a voz disconforme dos poe
tas: o Encoro do Torráo: as águas 
mutiladas. Mendez Ferrín, denan
tes da leitura do seu poema Portu
gal, sinala non só o feitio da perda 
material no ascenso das águas uns 
metros: e o despoxo daquilo que 
viron por primeira vez os nosos 
ollas e que conforma a nosa .cultu
ra, que é parte do noso ser. O ver
so quente e húmido de Avilés, a 
comunión con Novoneyra, a docí
sima palabra, a comovente e amor 
tanxíbel de Bemardino Graña, o 
dese pero paciente de Xela, van 
enchendo de re onáncias a pedias 
vella da Cocinha dos Frades. E .. 
todo i o sen · ser nen emigrantes 
nen turi tas, o máis, talvez, unha 
pontual sensación de irredención. 

Xa na noite, a actuación da 
Chula -regueifa- de Carbalho 
de Rei e, quen o ia dicer, a cociña 
do frade conversa en salón de 
baille ao ritmo dunha estupefacta 
Tuna de An iae . 

En re umo, Amarante foi o fa
cho que debe inalar o carniño das 
futura relación e intercámbios 
culturai con Portugal. O resto, é 
palla. 

F_umo a Amarante, escoitámo 
poe ia, reivindicámo a nosa cul
tura, fixemo unha crónica para -
xustificar e acariciarnos o pé es
querdo de Sao Gonzalo, que ao 
dicer de Bemardino Graña, ten 
podere afrodisíacos. o 

X.A. SUAREZ 

Organizadas pola Asociación Cultural 

Xomadas culturais 
da República Democrática Alemana 
Durante esta semana están tendo 
lugar en Vigo unhas xomadas cul
turais dedicadas á RDA, organiza
das pola Asociación Cultural de 
Vigo. . 

Na Casa Laxeiro ten lugar unha 
exposición simultánea de carteis 
teatrais e de libros alemáns. Entre 
os carteis figura unha selección 
dos qu_,e anúncian as obras de Ber
told Brecht co Berliner Ensemble, 
entre os que se encontran os de 
"Nai coraxe e os ·seus fillos" e 
"Vida de Galileo". lnclúense 
igualmente carteis de obras de au
tores non alemáns, como o irlan
dés Sean O' Casey, de . óperas 

'r'Como "~acbeth" ou '.'Salomé" . 

No auditório cultural Cidade de 
Vigo pásanse, a partir das oito da 
tarde, unha mostra de películas 
realizadas na RDA entre as que se 
encontran "A Prometida" e "Antó
nio e o M_ago.". 

A idea de realizar estas xoma
das, qu~ empezaron cuas dedica
d~s á Hungría e continuarán con 
outros países socialistas, ven dada 
segundo a A. Cultural "por enten
dyr que non pode deixar de tentar 
estabelecer unha comunicación, · 
por pequena que sexa, con cultu
ras que sendo absolutamente im
portantes son case que completa
mente descoñecidas para todos 
nos" . o 

"No conto está toQo o aquelarré dunha cultura" 

Alberto Avendaño; Prémio Barco 
. de Vapor de Narrativa Infantil 

Alberto A vend~ño segue desde a escrita teatrál, a tradución 
(Poe, Kenneth 'Graham, Roal Dahl) a narrativa ou a poesía · 
a aventura de descobrir o mundo chamado língua. En ' 
Aventuras de Sol que gañou .o prémio Baréo de Vapor . 
crúzanse exJ?~riéncias dun_ escritor preocupado pola língua e 
P<?las f~onterras d~ expresión, desde o seu .madrugador 
S1Jabano da !urbma, publicado co grupo Rompente no 78 .. 

A venturas de Sol ten unha estrutura 
narrativa clásica, que encerra como 
na ~eceita de Tolkien , superación, 
fux1da e alívio, "é unha viaxe e 
como todas as viaxes ten ese conti
do de iniciación, de viaxe que vai 
da inocéncia á experiéncia. Empe
zas nun ponto e rematas noutro di
ferente. Pero para min o elemento 
fundamental de toda narración es
crita en clave de narrativa infantil 
é a língua. A língua en si mesma, 
a língua como expresión, a língua 
como posibilidade de distorsión, 
como elemento recorrente que che 
permite ainda que estexas contan
do unha história que se está contan
do en si . mesma. O idioma, fala de 
i mesmo. Iso é o que a min me 

interesa. 

O Idioma 
fala de si mesmo 

Pode un neno entender a própria 
expresividade do idioma ou lle 
comprirán certa axudas para entrar 
nela? "O idioma fala de si mesmo 
tamén para un neno. Non necesita 
un rapáz claves para entendelo. 
Matinei tamén ñiso e o próprio li
bro vai explicándose a si mesmo. ·
Por exemplo, o próprio alcume do 
personaxe principal, que se chama 
C:oxe, Coxilicas. Ainda que non
entendas a palabra Coxilicas, esa 
mesma palabra está auto-explicada 
no primeiro capítulo. Polo contexto 
ou polo xogo de palabras búscase 
esa connotación explícita, de ma
neira que perda transcendéncia pero 
que ~exa uri elemento lúdico, im
portante, sen deixar de ser parte da 
história. Son tres frentes qos que 
hai que traballar cando se está a uti
lizar .unha língua: en situación di
glósica: a língua como referente, a 
lírigua que se auto-explica e a lín
gua como xogo. Outra cousa que 
me preocupa moito sobretodo nun 
libro dedicado a certas _idades, é 
xogar coa própria memória do lei
tor, ainda que sexa dunha maneira 
máis ou menos rudimentária ou pri
mitiva. O libro é pois recorrente 
non só na expresión senón na estru
tura sintática. Hai una série de refe
réncias e de,. fases que se repiten, 
aparte de qiJe hai títulos que tamén 
aparecen duas veces como pergunta 
e referéncias repetidas a un mesmo 

per~onaxe como o -Lobo bolo. A 
história dQ libro é a história de dous 
personaxes pero ambos os dous de
sembocan nunha mesma trama. · A 
memória é certamente unha das 

·c1aves. Eu teño experiéncia de con
tarlle contos a nenos e a miña pró
pria necesidade conforme lle vou 
contando (eles, os nenos xeralmen
te quedan hipnotizados, prendidos 
nunha narración) é que a única ma
neira de rachar esa alineación que 
significa ser ouvinte, ser exclusiva
mente receptor , dunha história, é 
xustamente facer preguntas -sobre o 
que lle estás a contar. Non pergun
tas test, senón interrogacións que 
vaian enchendo eses ocos. 

Na apariéncia poderíase falar de 
contraste entre o Alberto A vendaño 
que traballaba na avangarda da na
rrativa e do teatro e outro preocu
pado polas claves da literatura in
fantil. Algo asi como dun escritor 
rompedor e dun escritor integrador. 
"Ao rnellor habia que falar dunha 
xeración de xente que vale para 
todo porque ten personaxes que se 
meten no rock ou no que faga falta . 
No meu caso o asunto ten unha cer
ta linealidade ainda que noñ o pare
za. Eu empezo facendo teatro aos 
quince ou dezaseis anos e teatro in
fanti1 _tamén. Despois fago poesia, 

. e shows con Rompente e recitais 
con músicos. Despois contacto ·coa 
EXB para pór en prática cousas que 
xa as coñecia intuitivamente coa 
palabra, falada ·e escrita. O 'único 
que fas é adaptar a tua própria car
ga lúdica ao tipo de ouvinte que 
tes. De pronto dis, vou facer un · 
con to p~ra nen os .. E por que non?" 

Unha maneira 
de se defender 

· O conto pode ser tamén unha ma
neira de se defeder dunha cultura 
agredida. "O conto é un mecanis
mo de supervivéncia de claves e de 
medos. E ~orno a traxédia grega, 
na que esta o amor, a morte, os 
ciumes, o ódio e a ambición. Ese é 
o tema dos con tos. A inda que poda . 
sonar tópico, o conto é todo un 
subsconciente coleétivo que tras
cende focluso á própria cultura por~ 
que encerra ideas universais. Todas 
as culturas, normalizadas ou menos 
necesitan do subsconciente para so
breviver. Ese subconsciente é o que 

lle vai marcando pautas. En todos 
os seriás da TV os temas son sem
pre· os mesmó. O _poema máis fer
moso do mundo, que poderia ser 
aquel de polvo f>OY mas polvo ena
morado, o tema non deixa de ser 
unha repetición do tema do amor. 
No con to está todo o aquelarre duri
ha cultura. Que funcionalidade ten 
de feíto o conto na Galiza? Pois ten 

. esa capacidade de esconxuro, de 
manter vivos unha série de caracte
res. Se perdes os contos, estás a 
perder o teu posto en pé de igualda
de coas outra.s culturas: no medo á 
morte, no· gozo da vida, na visión 
da ficción ou nas personificacións 
extra humanas. No momento no 
que se perda q conto en galega, a 
cultura galega deixará de ter senti
do". 

Falamos da adiviña dentro do 
conto. O conto de Alberto A venda
ño contén un complicado plano 
·para seguir unha viaxe chea de re
tos. "Penso que é un rasgo tradicio
nal porque plantexa t.fn conto como 
unha vi axe. Isto pódese atopar en 
todos os contos incluíndo Alicia. 
Pero no libro hai un plantexámento 
técnico moi claro. E non me preo
cupa en absoluto que este plantexa
mento teña certa complexidade, 
porque non se debe rebaixar en ab
soluto a complexidade técnica. Hai 
en primeiro termo un xogo de na
rradores: un neno, que empeza 
auto-presentándose; o can que nun
ca fala directamente, pero que 
mantén unha atmósfera narradora 
e o narrad9r que mesmo chega ~ 
plantexarse dunha maneira tímida 
fa)~ cun suposfo lector. Outro son 
os· as personaxes que o neno e o . 
can van atopando no camiño e que 
lles contan á sua vez histórias. Des-

. pois hai contos ·dentro do conto. 
Cando se explica· a história do nas-

.1 ci
1
mento do lobo-fero, hai que con

ta o nunha clave tópica cunha his
tória de dous montes, cun ritmo di
ferente e unha gran dama e un se
ñor, etc. Para rizar máis o rizo che
gamos a un momento en que can e 
neno collen o mesmo carniño e 
ch~gan deica as portas ·dun pazo se
g_u1.n~o o mesmo fío. Hai duas po
s1b1lidades canlro é de entrar ne!; 
co!1tar ~s aventuras dentro do pazo 
ate que atopan a porta secreta, ou 
ben propor un xogo con dados e 
con fichas. Car poderia ser a inova
ción dese xogo? Que non hai gaña
dores nen perdedores, que non se 
trata de chegar primeiro senón · de 
que todos os participantes cheguen. 
Non é demagóxia pedagóxica o fei
to d~ dicer que non quero facer un 
xogo onde un nerro gañe, os nenos 
sempre gañan porque os próprios 
cachorros xogan sempre a gañar. O 
adulto, a diferéncia do neno, tamén 
gaña pero non en clave lúdica: O 
xogo permite que eles desenvolvan 
unha acción literaria, asi que poden 
pór a proba a sua própria capacida
de de contar, de buscar e de espera. 

Gostos radicais 
Avendaño_ coñece de primeira man, 
como ensmante, o grau ·de interés 
ou de rechazo que se pode dar no 
primeiro ensíno a respeito da litera
tura ~nfantil en galego. "O hábito 
de le1tura p.ódese ir criandO" e unha 
vez que o colle entramos nunha se
gunda fase que a diaiéctiva que tes 
que estabelecer con eles· para falar 
do que leron . O nen o é moi radical 
nos seus gostos: ou lle gosta o que 
1~ ou non lle gosta. Se non lle gosta 
d1 que non vale e se lle gasta di 
q~e é m~aravilloso. Ás veces pode 
dic~r gostame moito porque ten 
mollas aventuras. O papel do pro
fe~or é debullar esa preferéncia 
porque outras veces len causas que, 
non tendo tantas aventuras, tamén 

· Hes gostan. É, como se ve, unha 
relación dialéctica. o 

GUSTAVO LUCA DE TENA 
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Eis un fragmento do primeiro capítulo da 
novela de Ferrín que apresentará en breve · 

Edicións Xerais de Galicia. Bretaña 
Esmeraldina é unha narración longa que 
sucede a Amoia, Amoia, Amor de Artur 

(1982), Crónica de Nós, (1?80) Antón e os 

(1975) -que ve~ de reimprentarse nunha 
cuidada edición- Elipsis e Outras Sombras 
(1974),. O crepúsculo e as Formigas 1961 e 

Percival e outras Historias (1958) que' 
forman o máis importante corpo d~ relatos 

do Galego contemporáneo. O Mendez 
Ferrín poeta · compite co narrador, o 

articulista ou o autor teatral cunha obra que 

ocupa o primeiro lugar da líríca actual. O 
séu activo protagonismo civil e político a 

prol das libertades ·de Galiza, a sua 
recoñecida importáncia e maxistério como 
creador fóronlle recentemente recoñecidas 

. pola concesión do Pedrón de Ouro que lle 
·será entregado o vindeifo 24 de maio en 

Padrón. Inocente (1976), Retorno a Tagen Ata 

Bre~a, Esmeraldina a última novela ·cte Méndez Ferrin 

''Naquela cela .de dous ·cincuenta por dous cincuenta'' 
E vmame daquela ás mentes, sumidas na 
confusión, a lembranza de algo que ocorrera 
moi lonxe de ~lí, quizabeis en Bretaña, e que 
tiña como suxeito a un meniño pálido ao cal 
seu preceptor, certamente alto e elegante, de 
pómulos escuras e ollada de carbón, condu
cía polo brazo ao longo de escuras pasadizos 
até o cuarto das-vasoiras no que a pequena 
vítima habería de sofrir un castigo na compa
ña de ratos, .de soños terroríficos e de atnar-. 
gues lamentos. · 

Así e todo, .eu non pensaba que ía acorrer 
o que 6correu, miña querida Esmeraldina, o 
día de chuva feroz e fría en que me fecharon 
na Prisión da rúa do Príncipe . Aqueles mata

'lotes da Garda Republicana, grosos coma xa-
bariños e zoupóns nos seus niovementos, 
arrempuxáronme contra o interior ·dun roc)lo 
iluminado por unha única luz vermelliza. En
eal dunha mesiña baixa, de bimbio, fun con
vidado a ir depositando os teus amados retra- , 
tos,. EsmeraldiIJ,a, o meu cinto, o pouco di
ñeiro portugués que ·me restaba, chaves de 
automóbeis, portas e lerp.branzas, un manga
diño de cartas de teu que sempre foran comi
go' nos días curtos e intensos nos que partici-
para na Resistencia. . 

Un Cabo de ollar mate, de no me · Torvo, 
segundo habería saber máis tarde, mandoume 
espir mentres a Garda Republicana se retira
ba, rosmando e fedendo ao suor, e entraba 
naquel cuartiño de cacheo un Oficial de Pri
sións Autonómicas para se facer cárrego da 
miña persoa. Endexamais tiña eu visto, miña 
querida Esmeraldina, o uniforme de aquel 
carpo de elite ao que lle está confiada a admi
nistración interior dos cárceres azerratas. 
Confésoche, por tanto, que fiquei impresio
nado polo corte impecábel da guerreira encar
nada, polo empaque marcial do calzón azul 
que caía recto, como recta era .a franxa dou
rada que encobría a costura exterior de cada 
perneira, polo casco dourado e coroado de 
penas de ave do paradiso que se fixaba sobre 
unha testa nobilísima de militar de outros 
días. Mentres o Cabo me mandaba efectuar 
diversas flexións que lle permitisen investi
gar, coa axuda dun .instrumento frío e algo 
molesto, no interior do meu anus, mentres 
eu obedecía cunha sorte de compracencia as 
ardes que o Cabo emitía para ·min coa arnal 
entonación que aqueles presos submisos soen 
empregar para se dirixir a outros presos que, 
coma.min mesmo, se atopan en niveis humil
des, ou postergados, dentro da escada de xe
rarquías que rixidamente estratifica toda pri
sión en non importa que país, eu consideraba 
atentamente como o magnifico pantalón do 
bficial de Prisións Autonómicas limitaba con 
botas rutilantes de charol . nas que o meu ros
tro volto ao chao se reflexaba e mesmo eva
nesc~ntes imaxes de min mesmo podían advi
ñarse na espora dourada de salón que firme
mente se abrochaba a cada canela, con cadeí
ñas de labra fina. 

Unha vez que termínei de vestir 0 meu fato . 
de penado, que naquela é_poca era de estame
ña marrón, moi esgrevia ao tacto, púxemne 
en posicións de firmes, co queixo moi adian
tado, ·e ollei cara ó meu Oficial de Prisións 
Autonómicas,· que resultou ier un bigode loi-

. ro moi poboado, unha face redonda e cl.iberta 
de ·pencas e uns olliños pequenos e esleídos 
que non chegaban a relumbrar por· tras· de 
lentes de montura dourada. O Oficial, nun 
pronto, cruzoume a face cun ver gallo de coi
ro que estivera até entón facendo xogar dis
traídamente entre os dedos . 

-Imbécil --díxome mentres o Cabo Tor
vo, cwiha pancada moi precisa, me facía caír 
sobre o chao de ce merito. 

-Nunca ollarás a un Opa de frente, nunca 
ollarás a un Opa de frente --dicíame o Cabo 
mentres me torcía un brazo e as irregularida
des do pórlan rañaban a miña meixela. 

- Repite ~insistía o Cabcr-, repite: en
dexamais ollarei a un Opa na cara. Ca.ndo 
estea perante un Opa ollarei sempre para as 
pon tas dos meus pes. 
. Decateiine' deseguidade que un Opa era 
inequivocamente un OficiaI de Prisións Auto
nómicas, e repetín as palabras que o Cabo 
me indicaba. 

Chegados a este.ponto, quixera eu eliminar 
do meu relato, miña queridísima Esmeraldi
na; unha manchea de detalles que se · cadra 

che resultan ociosos. Así que, en abreviatura, 
direiche simplesmente que en tanto me facían 
entrega do colchón, en tanto me recollían en 
múltiples cartóns as marcas dixitais e me per
mitían limpar os dedos cun pano impregnado 
de gasolina, en tanto un Opa de graduación e 
edade superior a aquel que me recibira de 
·maos da Garda Republicana me berraba cun 
vago acentó de Térra Ancha que a miña .... cela 
había de ser a número tal e tal na galería tal · 
(a sete da décima en realidade) e qtie vía ca
miñando acelerado pois debería p~rmanecer 
nela unha cuarentena durante .a que sería visi

.tado polo Irnan, polo Médico e máis polo 
Chefe de Servizos, cuarentena que eu debería 
utilizar para ·entrar en min e reflectir sobre .a 
inutilidade da miña rebeldía contra as cousas 
e sobre a xeral futilidade de calisquer intento 
subersivo, quer individual, quer de índole_ co
lectiva, en tanto; dígoche eu, Esmeraldma, 
eu me vía comprometido nos clásicos trámi
tes que incomodaban sempre o ingreso de 
calquer recluso en c.alquera cadea de Tagen 
Ata, ou sexa do mundo, de cada vez máis e . 
máis se me ía representando a miña patria 
lonxana que 'é Bretaña. · · 

Bretaña Esmeraldina, si: Bretaña. Por 
. moito que'as miñas viaxes polo mundo entei
ro, -ªté os países mesmos que chegan alén das 
rotas que traspasan as portelas de Lem-ko, 
viaxes que aquí me trouxeron a e~te Tagen 
Ata vilmente rexionalizado Rolo rex1me repu
blicano de Terra Ancha no qu,e estou preso, 
por moito que efectivamente me tiveron me
xido as miñas viaxes _de aquí para alá polos 
diversos territorios do mundo, ti. sabes que 
xamais puidén dar esquencido a Bretaña, si
tio de meu propio, rniña amada. 

Non podía, Esmeraldina, esquecer a miña 
patria, non ·se me ía ela da cabeza, naquela 
cela de dous cincuenta por dous cincuenta na 
que rrie deixaron. 

. Nun curruncho, o retrete bafexaba unha 
podre interminábel que proviña das f onduras 
da prisión e era resultado das feces comunais 
de máis de cen anos de amoreamento de ho
mes alí reducidos pola leí de Terra Ancha, 
dura até a crueldade onde as houbera. Adosa
do a unha das paredes achábase o catre, no . 

· que depositei o meu colchón, qµe debería es-

tar enrolado até que a trompeta soara para 
dar a hora de silencio. A fiestra enreixada 
deitaba unha escasa claridade. Ollando ao 
través dela ti vías que fóra había un patio 
enlousado sobre o que a chuva caía incesante 
e con rumor .universal. Unha colla de presos 
cobaxábase baixo certa especie de soportal, 
a fumar moito e falar por grupellos. Eran 
unlta masa esborranchada, triste na tarde de 
frío e humidade. 

E alí estaba decote a lembranza de Breta-
. ña. Senteime. nun aneo da cela e noteime ó. 
Chorei Esmeraldina' carísima . Chorei con bá
goas ardentes que devolveron unha pouca de 
calor ás míñas meixela . E polo meo do 
meus choras, ou non sei se che dícir dos 
meus ensoñares, eu vía aquela Pri ión de 
Príncipe, o~ se cadra outro lugar moi seme
llante, a arder polas catro pontas , e os preso 
a bradar coma diaños, bébedos de violencia 
e de anisette, coas facianas pintada e sabre 
de regulamento na mao que, semellando en 
todo á amotinación dun manicomio ou casa 
de saúde, apoderábanse dos seus gardas ou 
dos seus louqueiros e dos seus médicos alie
nistas e abríanlle-los ventres, estranguíanlle
los corazóns e as enxullas todas de dentro, 
deixábanos convertidos nunha masa espapa
llada de carniza e sangue IJlentres lles danza
ban ao redor, aqueles tolos. Notei o engulo 
dentro de min, no bandullo , e trousei violen
tamente sobre o chao da cela. E, unha vez 
gomitado e de novo desperto, chorei copiosa
mente outravolta. E aín9a seguín a ver como 
ardía a Prisión de Príncipe por un tantiño 
tempo , e logo nada. 

Ao terceiro día do meu isolamento recibín 
a visita do lmam Oficial . . 

Tes que saber, Esmeraldina querida , que 
este funcionario e sacerdote da prisión de 
Príncipe había de ter un papel moi importan
te nos sucesos que che irei relatando ne ta 
miña carta. Pero , como non quero adiantar
che acontecementos que serán coidadosamen
te contados no seu intre oportuno, a.honda 
agora con que saibas que o Iman dixo cha
marse Imam Ohumkl e, coma os demais 
Imams Oficiais das prisións de Tagen Ata, 
non exercía o seu ministerio con carácter 
coercitivo. Dado que Terra Ancha é agora 
unha república laica, mesmo se a secta musli
me que foi a relixión oficial durante tantos 
anos goza de innegábeis privilexio , tai s 
como o de estar subvencionada, administrar 
os cemiterios , ter exención fiscal completa, 
manter os corpos de sacerdote coránicos no 
ensino, nas prisións e nas forzas armada , na 
rexión autónoma de Tagen Ata o Imam 
Oficiais oferecen unicamente uns vagos er
vicios de asistencia espiritual dos que o cida
dán, sexa este un soldado, un particular que 
quere enterrar a un seu parente , un educando 
ou un preso éoma min, pode, se quixer, pres
cindir cun xesto, eludindo todo tipo de prédi
ca con aceno que non lle reportará a ninguén 
complicacións coa autoridade. 

Cando o Cabo abriu a porta da tniña cela, 
vin que se recortaba na porta unha figura moi 
magra, que parecía estar feita de aramio. Ao 
penetrar na cela, a figura descompúxose en 
xestos .esquinados e nuns andares. mecánicos, 
esa era a súa delagadez. Vestía o meu visi
tante pantalón de franela e un casaéo de 
tweed, sen garavata e cun foulard rosa arrer 
dor do pescozo. Naturalmente, levaba a -testa 
tocada polo ' turbante que era insignia da súa 
condición de Imam Oficial de prisións. 

-Vostede --dixo o Imam mentres me ten-
. día a maO-, vostede pode, se quixer, ampa
rarse na constitución de Terra Ancha e no es
tatuto de Tagen J\ta e convidarme para que 
me vaia. Non embargantes, eu (pódollo ase
gurar) comprendo as xentes coma·vostede . 

-'-¡Señor lmam Ohumkl! -berrei póndo
me en pe. 

O Irnam ergueu un dedo moi calmo e so
lenme, como só saben facer os sacerdotes de 
non importa que cultura ou confesión. 

--Eu non son un Opa --díxome cun tono 
de condescendencia que aínda me irritou 
máis. · 
· -¿Qüe vostede ' comprende as xentes 

coma min? -bereille-. ¿Que vostede non é 
, un Opa? ¿E a min que me vén con todo iso? 
~u non preciso da súa comprensión. 

Durante un anaco, o Imam Ohurnkl estivo 

-i a ollar distraidamente polo chinela enreixa
do. O silencio invandiu a cela e só sentiu 0 
caír rumoroso da chuva sobre a prisión de 
Príncipe. Pareceume moito máis delgado o 
Imam cando me d.i)w nun rosmido. 

-¿Podo facer algo por Vostede en proba 
da miña boa vontade? 

--Si --cante teille moi vivamente-. 
Pode facer que me deixen falar cos outro 
pre os da Re istencia. 

Encolleu o ombreiro . 
- [ to é contrario ó regulamento; é imposí

bel --dixo coa cabeza baixa. 
A í di corr u miña querida E meraldina, 

a vi ita do Imam Ohumkl. 
Conforme a lei autonómica peniten.ciaria, 

ou polo meno conforme a aqueta parte da 
lei que e topa e crita (outro elemento da 
di ciplina carceraria, c mo ti t rás o a ión de 
aber no ponto oportuno da miña carta, on 

co turne e u o que s apli an ferreamente 
en hab r con tancia dele nos e tormento 

legais) eu tería que er vi itado durante a 
miña cuarentena polo Médico Oficial, a con
tinuación de telo sido polo Imam. 

-¿ Chámaste Amaury-Paul-Marie-G ilart 
de Keranflec'h? 

O Médico Oficial non era, decididamente, 
o doutor Le Barre. Tratábase dun per onaxe 
moi baixiño , ao que lle faltaba unha perna e 
levaba a parte corre pondente do eu panta
lón recollida cun prendedor moi grande. Tiña 
a voce melíflua e pronunciou o meu nome 
cun bon acento francé . Como e me lera no 
pensamento, aclaroume: 

-Sei fala-lo francé un regular porque ser
vín na Lexión. Aponteime en Marsella e fi
xen toda a guerra de Indochina con De Cas
tries. Estiven en Dien Bien Phu. Alí me fo
deron a perna. Había moito bretón . Ca e 
todos foran pola mariña por aquel entón. 

Señor Médico díxenlle eu demostrando 
todo o interé que. me foi po íbel demo trar. 
Señor Médico Oficial , ¿como di o a Yo a 
Excelencia que era o meu nome? 

O médico se non inmutou. Empuñou a mu
lata coma e fo e unha e pingarda e púxona 
no peito. Cun golpe eco precipitoume de 
co ta contra o cama tralla. El ficou de pe 
con moito xeito, obre unha perna oa. Pare
cía un arti ta de circo ollándome con frialda
de cun enorme - ollo húmido e parado . 

-Dixen Amaury-Paul Marie-Gilart de Ke
ranflec'h . 

Armeime de valor para r ponderlle dicin
do que eu ó abía eguro que me chamaba 
Amaury, e que o re to d nom d pía e 
mailo apelido éranme completamente de co
ñecido . 

- Merda --dixo o Médico-. Sempre pa
an cou a a í ne te cenlro penitenciario . 

- Só sei que me chamo Amaury e que on 
nativo de Bretaña. Tampouco ei de que vila 
de Bretaña on . / 

- Non te preocupe , díx me entón o mé
dico. Nesta admini tración penitenciaria figu 
ras baixo o nomes que che dixen. Non debe 
preocuparte polo teu verdadeiro nome . Algún 
dia saberás como te chamas e onde naciches. 

-Só sei que o meu médico en Bretaña e 
chama doutor Le Barre . Quizais o coñeza a 
Vosa Excelencia. 

,-Non, non me lembro dese nome. Ora
bén, o meu consello é que percures ao tal Le 
Barre. Noticias del. Calquera cousa , lem
branzas. 

O Médico Oficial púxose entón a choutar 
sobre a perna sá, nunha dirección e noutra da 
cela, levando a mulata en alto. Co esforzo 
saltáronlle dous botóns da guerreira azul d_o 
seu uniforme de Médico Oficial. Despois de1-
xouse cair ao chao nun curruncho e díxome 
abucinando moito os beizos, ou sexa póndoos 
en forma de boca de lamprea: 

-Éme moi bo este exercicio para poder 
dormir pola noite. · 

A miña entrevista co Médico Oficial rema
tou· cando este se ergueu e me estreit~u a m~o 
moi cordialmente. ·como eu era mo1to mais 
alto ca él, ollábame desde abaixo e notei nos 
seus grandes ollos de vaca algo así. co~o 
unha súplica ou unha sorte ·de admlfac1on · 
póla miña persoa. Chamábase Rojet Ta~en 
Ata. "Un marrao colaboracionista", pense1 eu 
para inin. (. . . ) . 
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Porto 

Un amigo 
da Galiza: 
Arsénio Mota 
Hai_ xa moitos anos que conoce
mo ao e critor portugués Ar enio 
Mota . Dende empre é un grande 
e verdadeiro amigo de Galjcia e 
un intelixente e eficaz divulgador 
da nosa cultura, da que é tamén 
bo conocedor. 

Arsénio Mota procede dunha 
familia de labregos r orixe ao que 
sempre lle foi fidel. Esta fidelida
de a sua terra e a sua xente deter
minou, en boa parte a sua obra 
de poeta e narrador, moita dela 
firmada con seudónimo. Nos ano 
da sua mocedade foi emigrante en 
Venezuela. En Caraca e i te 
unha importantí ima comunidade 
portugue a, con grande proxec
ci6n económica e ocial . O eus 
ano venezolano foron pra el , 
unha importante e periencia. 

Volto a Portugal e tableceu e 
no Porto . Ali fund 11 e dirixiu a 
editora Raziio Actual que publicou 
importante libr de creación e 
de pen ament . Ne ta editora na
quele ano de férrea cen ura 
franqui ta , aíron algunho libr 
galego que non e p derían pu
blicar no no paí . Entre ele a 
Autoescolha Po4tica de Cel o 
Emilio Ferreiro . 

Dende hru ano Ar énio Mota 
exerce o xomalismo profesional. 
E prosegue o eu labor de crea
ción literaria, cada vez mái 
orientado cara a· Ji teratura chama
da . infantil e xuvenil, onde ten 
acadado importantes logro . Os 
poemas da sua primeira época ca
racterízanse pola sua sinxeleza -
que de nengún xeito quere dicer 
simplicidade~; pofa sua claridade 
e pola sua lÍ!Ilpa, nídia e ben lo
grada beleza. Poesía fundamental
mente da emoción, do sentimento 
e da natureza. 

Os derradeiros libros de Arsé
nio Mota, Som de origem e Os sa
gredos do subterráneo son unha 
maravilla. Destaca neles un fondo 
senso poético, aberto ao mundo 
estema, aos homes e aos aconte
ceres de cada día. o amor a natu
reza e a defensa da vida o des
veamento <,lo ser e do misterio das 
cousas percorren estas narracións 
exemprares e leves, abertas á 
comp_rensión e qu~ discurren por 
caminos de salpresas e pantasía. 
Non, s.e pode esquecer o seu fer
mos1s1mo relato Historia con ratos 
da Paspalh6via, realmente conmo-

. vector. Os derradeiros libros de 
Arsénio Mota son mui boa litera
tura· E non só pra rapaces. Cando 

M. HORTAS VILANOVA 

a literatura é boa non precisa en
casillamentos nen etiquetas. 

Conocemos a Arsénio Mota na 
cid a de de Guimaraes, hai xa ben 
anos , con motivo dunhos xogos 
frorais portugueses-galegos. Des
pois fomos hóspedes, xuntamente 
co pintor Xavier Pousa, seus na 
sua morada da rua Monsanto , na 
cidade do Porto, onde vivemos -
e nunca mellar empregada a es
presión- unhos días indesquenci
beis na sua compaña. Con el per
corremos boa parte de Portugal , 
presentando a Autoescolha Póeti
ca, de Celso Emilio Ferreiro e un 
libro da nosa autoría . Na nasa 
lembranza aínda está viva a visita 
que fixemos a Coimbra vixiados 
pola Pide, feito que nos puxo algo 
nerviosos. No aito de presentación 
dos libros en Coimbra estivo pre
sente ese grande galego d9 sul que 
é Manuel Rodrigues Lapa, a quen 
coñecemos nesa ocasión. A ova
ción que os estudantes lle adica
ron ao sabio e xenial romanista foi 
verdadeiramente apoteósica. 

Sempre que viaxamos ao Porto , 
se temo un intre de vagar , percu
ramo ao noso vello e querido 
amigo Ar énio Mota . En tempos 
pasados as nasas andanzas pola 
cidade remataban no inolvidabel 
café "A Brasileira ", oxe tan brutal 
e vergoño amente de tragado. A 
derradeira vez que nos atopamos 
foi no Majestic, na rua de .santa 
Caterina, un dous pouco café do 
mundo do que apetece non er
guer e . A conversa con Arsénio 
Mota é empre mui interesante, 
fermo a e aproveitosa. Trátase 
dun home corté , delicado, sensi
bel e ben informádo. Ten o don 
de saber escoitar. E, sobor de 
todo, é un home enormemente xe
neroso. A sua mesilla, elegancia 
e xenerosidade está perfeitamente 
refrexada na sua obra literaria. 

Arsénio Mota miudo, traballa
dor, hu~ilde e disciplinado está 
sempre ao lado do home e da be
leza. Sen xestos ampulosos e sen 
vaídades de nengunha caste. Dá 
gusto ter amigos así. Persoas ver
dadeiras que diñifican a condición · 
humana. 

Arsénio Mota ou o seu heteró
nimo Arsénio de Bustos xa, no 
ano 1955, falaba <leste xeito: 

Preciso.urgentemente de Jer poésia! 
Enviem, amigos, todos os versos que pos
suam, 
eis o pedido que vos fafO. 

Talvez estranhem e náo atendam com bre-
vidade, · 
esquecidQs da . importancia de ~aber dos ho
mens, 
da necesidade espantosa· de entender os ven-
tas . 
que sopram e ecoam no silencio 
desúJ regiáo cercada de mistérios. 
Angustiado; boje preciso ler poesía, 
talvez ela me de a palabra que os aconteci
mentos simulam. 
Enviem, amigos, todos os versos que ¡ios-
suam. ! 1 

G .. -o weir 
CULTURAL 

l. ~úsicos da g~ : 

António 
Ventura 
Roel del Rio 
(Santiago, 1710? -
~ondoñedo, 17/Ill1767) 

Mestre de capela· da catedral min-
· donense e teórico musi'cal, Roel 
del Río é unha das figtu.as mais 
xigantescas da _história da Música 
na Galiza . 

Non coñecemos ainda a stia na
tureza pero posibelmente fose 
compostelán, pois · ali recebeu á 
primeira educación musical do 
mestre Pedro Rodrigo (ver A 
NOSA TERRA nº 294. 5/VI/ 
1986), tamén ó atopamos máis 
tarde en Madrid como músico do 
Real Monasterio de la Encarna
ción senda mestre Diego de la 
Muelas (ver A' NOSA TERRA nº 
285 31/I/ 1986) para opositar ao 
rnaxistério de Mondoñedo o 1 O de 
Maio de 173-0, sendo nomeado o 
día 16. Ali segillría até a sua mar
te trinteste anos máis tarde. Coñe
cemos que no 1742 opositou a 
Lugo e no 1744 a Santiago, senda 
eleito nesta catedral Pedro Cifuen
tes (Ver A NOSA TERRA nº 293. 
22/V/1986). . 

Roel posui_a unha monumental 
cultura e ternos testemuña da sua 
xigantesca biblioteca. Coido que 
este feito é imprescindíbel para a 
intelixéncia da modemidade de 
vários dos músicos do XVIlI min
doniense como Almeida (ver A 
NOSA TERRA nº 254. 17/fX/ 
1986)° e tamén para comprender a 
participación de Roe] nas polémi
cas musicrus da España daquel 
momento. Polo pouco que coñe- - · 

cemos' o xvm mindoniense ten 
-un aquel de "atípico" e só ~ando 
· dispoñamos dunha investigación 
exaustiva sobre a dócumentación 

- administrativa e da música conser
vaoa, poderemos tentar unha in
terpretación do fenómeno. 

A pru:ticipación de Roel nas po
lémicas foi malentendida · por au
tores que nunca leron os seus es
critos e fiaron do prestíxio dos re
plicados (Feijoo, Soler, etc.) sen
da acusado de reaccionário, o .que 
é un disparate para quen se moles
te en coñecer a su·a música, na que 
existe xa un claro trionfo-da melo
dí!i aínda qút: conserve formal
mente a estrutura do dobre coro. 

· O "Nunc dimitis", por exemplo, 
é a mostra da actualidade plena da 
música de Roel -e do seu coñeci
mento do novo estilo vocal fillo . 
da ópera italiana. Sobre a moder
nidade do seu pensa,mento é algo 
aceitado pola totalidade dos musí-

. cólogos que da sua figú!a se ocu
pan. 

Escritos. 
" Institución Harmonica, ó Doctrina musical 
theórica , y práctica, que trata del canto lla
no y de Organo exactamente , y según el 
moderno estilo explicada, de suerte que ex
cusa casi de Maestro" . Madrid , 1748. "Ra~ 

· zón natural i.científica d~ la Música en mu
chas de sus máis importantes materias. Car
ta a Don Antonio Rodríguez de Hita, MaesT 
tro de Capilla de la Santa Iglesia de Palencia 
sobre su Breve, i fácil methodo de estudiar 
la Composición" . Santiago, 1760. "Reparos 
músicos precisos a la "Llave de la modula
ción" del Padre Fray Antonio Soler, mastro 
de capilla en el Real Monasterio del Esco
rial". Madrid , 1764. "Institución Hármoni
ca . . . " (JI parte). Mss. 1766 

Catálogo: 
5 Misas . -IQ Salmos (quizá formen xogos de 
"vísperas"~ . 4 M_isereres. 4. Larnentacións. 
7 obras diversas. 

Bibliografía: 
Francisco Asenjo Barbie~i. "Biografía y Do
cumentación sobre Música y Músicos Espa
ñoles ... Madrid , 1986. Guy Bourligueux.
"Roel del Río" eñ "Dizionario Enciclopedi
co Universale della Musica e dei Musicisti" . 
Torino , 1987. Id. e Enrique Cal Pardo.-

1 os nomes dos lugares 

Desde a rua 
do Franco, 
á romaria <la· 
Franqueira 
pasando 
pola praia 
·de Francón 
Ternos experimentado moitas ve
ces que os topónimos galegas es~ 
tán agrupados por famílias, como . 
8ereixas ~un cesto; se tiramos por 
un deles saeñ pendurados, como 
~s contas dun colar_, moitos outros 
nomes, cos que, secadra, nun 
princípio non pensabamos quepo
derian ter relación. 

Que terá a ver, de entrada, o· . 
nome da soada rua compostelán, 
que vai desde o Obi;adoiro á Porta 
Faxeira, e é lugar de encontro, pa
seo e degostación de viño de toda 

• a povoaci(m estudiantil, coa non 
menos soáda romaria da Franquei-. 
ra, naquelas serras ermas de A 
Cañiza? e ainda, -estas duas coa 
fermosa praia ou area de Franc6n, 

na mar de Aldán, onde recebe os 
mellares rruos do solpor antes de 
se mergullar o astro rei no ocea-
no?. -

O único fio de unión de lugares 
tan diversos é por causa do home, 
máis ben por causa da palabra; esa 
palabra que designa un primeiro 
sentido, un significado orixinal, 
cuxa procura é o obxecto <leste ar-
tigo. . 

Outros que tratara de explicar 
a orixe do nome da rua do Franco 
botaron a sua imaxinación para 
adiante e matinaron nunha persoa, 
tJ.Ue con tal nome tiñ-a tido a sua 
casa na dita rua, que acabou to
mando o nome do seu proprietá
rio, mais: hai algunha base docu
mental para soster tal cousa? N0n 
o sei, pero nón parece que Franco 
fose un antropónimo· casual que se 
rexistase naquel tempo. Seria al
gun francés que atraído .polo. Ca
miño chegase a Compostela e fi
xase ali a sua residéncia? Tamén 
poderia ser, · mrus entón haberia 
que darlle a mesma explic&ción a 
unha ch ea de no mes, e· xa seria 
máis dificultoso admitilo. · Seica 
non seria que a·s antigas murallas 
de Santiago tifian a carón da Porta 
Faxeira unha porta "Franca" por 
onde ·se podía pasar libremente? 
Mais se asi fose, por que o tr:oco 
de xénero e como se e~plica o 
nome de todas esas aldeiñas que 
levan o nome de Ijranco e que evi
dentemente-nunca tiveron muralla 
algunha?. 

Haberá que pensar rios "fran
gos" portugueses? 

E o . nome de- Franqueira, será 
referente a terra francas ou sexa 
libres de trabucos e impostas?. 

E como meter no mesmo saco 
a canguesa praia de Francón? 

XOAN M. CARREIRA 

"Maestros de - Capilla de la Catedral de 
. Mondoñedo" . En "Estudios Mindonienses" 
nº 2. Mondoñedo, 1986. R. Either.- "Roe! 

- deÍ . Río" en .. Biographisch-bibliographis
ches Quellen-Lexicon der Musiker und Mu
sikgelenhrten" Leipzig, 1903. Xosé Filguei
ra Valverde .- Introducción ao "Cancionero 
de Galicia" de Casto Sampedro. Po.nteve
dra, 1942 . Francisco J. León Tello.- "La 
teoría española de la música en los ~iglos 
XVIl y XVIII". Madrid, 1974. José López
Calo.- "Catálogo ll)Usical de la-Santa Igle
sia Catedral de Santiago" . Cuenca, 1972 
id.- "La música en Galicia". En "Galicia 
eterna". Barcelona, 1989. Antonio Martín 
Moreno .- "Un tratado de .composición ma
nuscrito de Antonio V. Roe! del Río "en 
Anuario Musica. t. XXX . Barcelona, 1967. 
Id.- " El padre Feijoo y las ideologías mu
sicales del XVTII en España" Ourense , 
1976. Id.- "Historia de la música españo
la. Siglo X-JU". Madrid , 1985_ Id.- "Hila
rlón Eslava polemista: Ja polémica entorno 
a la historia de la música españóla" . En 
"Monografía de Hilarión Eslava" . Pamplo
na, 1978. Marcelino Menéndez y Pe/ayo.
"Historia de las ideas estéticas en España" 
Madrid , 1922. Rafael Mitjana.- "La musi
que en Espagne" En " Enciclopedia de la 
mus ique et Dictionaire du Conservatoire" . 
Paris , 1920. Miguel Querol.- "Roe! del 
Río" en "Die Musik in Geschichete und Ge
genwart'; Kassel-Basilea:, 1969. Antonio 
RÓdríguez 'de Hira.- "Diapasón instructi
vo. Consonancias músicas y morales ... 
" Madrid , . 1757. Samue/ rubio.- "El padre 

· Antnio .Soler: Vida y obra" en "Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial" . El Escorial , 
1964. Baltasar Saldoni.- "Diccionario 
Biográfico-Bibliográfico de efemérides de 
Músicos Españoles" Madrid_, 1881. ¿Grego
rio Santiso Bennúdez?. - "Anticrisis a la 
Crisi s de Don Antonio Ventura Roe! del 
Río. Oro fii:io de la verdad contra la Alchi
mia Musical de Veñtura. Microscopio a la 
Carta escrita por Roe! y continuación de la 
Doctrina Música del Maestro Don Gregorio 
Santiso Bermúdez. Obra. útil y provechosa 
para los facultativos y aficionados a la inda
gación fundamental de sus reglas. Dedicado 
a Don Mariano Codina" . Estocolmo , 1737. 
Antonio Soler.- "Satisfacción a los reparos 
precisos hechos por Don Antionio Roel del 
Río a la "Llave de la modulación" . . Madrid , 
1767-, Margarita Soto Viso.- "Sucinta noti
cia da música na Galiza e ria súa Historia", 
En "l:listoria e futuro da música e a canción 
galegas": A Coruña , 1978. losé Subirá.
Hiºstória de la música española e hispanoa
mericana", Barcelona, 1958. Juan Bautista 
Vare/a de Ja Vega.- "Santiso Befl!lúdez,. 
Gregorio" en Gran Enciclopedia Gallega . 
Gijón, 1986. ' 

fontes: 
Catedrais de Mondoñedo e Santiago. 

CESAR VARELA 

Como tecer unha teoría que sirva 
para tres lugares tan diversos pero 
designados desde antigo con no
mes que semellan ter a mesma 
raiz? 
. Para min, ademáis de explicar 

nestas páxinas a orixe' do nome do 
Ferrol, o caso non ten dúbida nen
gunha; voltamos a nos atapar coa 
mesma orixe lítica que esclareceu 
o nome da cidade dos estaleiros. 

Todo debe proceder dun orixi
nário Perranco ou Peranco, que 
ao través dun Feranco deu o 
Franco actual; ese enorme pedrón 
q\le debeu existir en tempos, na 
zona onde hoxe está Fonseca ou 
Correos; a tal pedra debería ter 
sido fendida polas cuñas que im
puxeron posteriores construccións 
urbanas, mas o nome, desapareci
do o obxecto que o orixinou, se
guiu persistindo na fala cotián dos 
compostelanos :-

Voltamos a nos atapar, outra
volta, con esa base elemental da 
constitución física da Galiza, e eu 
diría dos seus máis antigos mitos, 
a pedra. · Prometemos facer unha 
leiutura lítifa dos máis antigos no
m~s da.Meca da-Galiza, se logra
mos vencer a dificuldade de pen
sar no país desde esta altura dos 
trópicos. 

A romaria da Franqueira desen
vólvese nun lugar penedio, e ain
da ven corroborar máis a nosa 
tese: a visión da . hierática iffiaxe 
pétrea da Virxe no seu carro do 
país. 

Por úíltimo quen teña tomado 
un baño na area de Francón cons
tatará o ambiente pétreo que a en
volve e será un avogado máis da 
tese que nós mantémos aquí sobre 
o nexo de unión dos tres nomes 
referidos . o 
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O· último 
Premio 
X erais 
No 1982 Xoan Bemárdez Vilar 
visita a Abadía de Glastonbury, 
axoeJla-se diante dos restos do rei 
Artus, "e alí mesmo, sobre a rel

· va ~ á sombra das maceiras, esga-:
rabeJla as primdras páxinas desta 
novela ... ", di o iapelista. Escreve 
frases tan tremendas como: "O 
son dunha campá voou sobre as 
súas cabezas, rachando o silencio 
daquelas soidades", e van e lle 
da!l un prérnió narrativo: ó Xerais. 
A novela que esgaravellou, máis 
que escreveu, titula-se No ano do 
CoI!Jeta ( 1), gañadora do Xerais 
86. Segundo as crónicas e os cro
nicóns --como cumpre-, o xura
do, sabendo ben o que facia, cu
wu-se en saúde, por se de caso, e 
dixo que premiaba a menos má. 
Santo deus, como serian' as ou
tras! só de imaxiná-lo, entra-me o 
medo no cor¡)o. 

Bemárdez é o noso especialista 
en novela histórica, que é un xé
nero axeitado para cando falta a 
imaxinación, pois cando esta exis
te a novela histórica pouco ten d~ 
facer, a verdade. Non seí se a 
imaxinación lle falta a Bemárdez, 
para min ten muita, como se .verá 
máis adiante, demasiada. Tanta 
que xa non é imaxiriación, senón 
fantasia. Vexa-se por que. No ano 
do Cometa desenvolve-se alá polo 
ano 1066, cando aparece o cometa 
Halley, que traerá desgrácias para 
dar e vender. As desgrácias son
nos contadas no relato. Un breto
ñés, que vive e !vi educado na 
Galiza, é enviado á corte da Nor
mandia polo .reí García. Ali vai 
Maeloc, que tal se chama o prota
gonista. Polo camiñ°' pasa por 
León, Logroño e Roncesvalles. 
Escoita a história do rei Artus a 
xograles. Chega á Normandia e 
coas hostes normandas comanda
das polo seu grande duque, invade 
Inglatera e vencen aos· saxóns. 
Vencidos estes últimos,- vai o 
Maeloc en compaña doutros a 
buscar o que queda de Artus, e vai 
a _un convento, e averígua cousas 
que non poderá dicer por aquilo 
da promesa. Logo leva á infanta 
Agatha á ·Galiza, pero polo cami
ño morrea tal, e tamén hai outra, 
Cecile, e remata a história cunha 
dor dos pecados e un propósito de 
Maeloc: luitar contra toda caste de 
invasores. Mais ou menos esta se
ria ·a história, pero máis ben me
nos, porque iremos, lendo o rela
to' de asombro .en asombro' de 
surpresa en sorpresa. 

A novela é reiterativa iva iva; 
pesada . e chumbiza. Os· diálogos 
son incríveis; a história pode rozar 
os límites do absurdo pola teima 
de que salla tqdo, quer dicer, des
.de o Cid Campeador até Lady Go
diva. A situación dos protagonis
tas --OS seus pensamentos, as 
suas posturas- teñen ·tanto a- ver 
co século XI, século no que se de
senvolve a novela, como o touci
ño coa velocidade. As situacións 
que nos narra o novelista son pro
lixas, aborridas, pesadas e chum
bizas; vexa-se, senón, a descri
ción da batalla entre normandos e 
saxóns, ou a estadía no convento 
onde dá cos restos de Artus. En
fin; quemáis que unha novela en
contramo-nos perante un texto que 
nos chimpa unha série de dados, 
datas e nomes con algun aconteci
mento que son ligados entre si 
polo protagonista. Para que pareza 
unha novela mete (o ·autor) algun
ha acción polo meio, pero pouco 

. semella este texto a unha novela, 
. pois Bemáfdez non domina nen as 
técnicas narrativas (os saltos que 
fai son tan .absurdos que non con
templan o paso do tempo) nen as 
verbais --das que logo veremos 
máis dun exemplo. Bemárdez 
pudo limitar-se a contar a história 

Xoan Bernárdez Villar 

.de maneira lineal, mais ao. parecer 
quixo demostrar que sabia - ta
mén- manexar (aparte de dados 
e datas) técnicas, e iso, como verá 
6 leitor, non. E para mostra, un 
botón: o último. capítulo: . Cecile. 
Dá a impresión de que faltan mui
tas cousas, e en verdade faltan . 
Desque Maeloc deixa o convento 
onde topara cos restos devanditos 
até que leva a Agatha cara Com
postela: hai uns saltos na narra
ción sen que saibamos qu~ aconte
ceu e sen que o narrador nos dé 
información do que ocorreu. Os 
capítulos en que narra duas histó
rias (mellar <lito, dous aconteci
mentos á vez) acaban por demos
trar-nos que o autor non- manexa 
nengunha clase de técnica narrati
va, neste caso, o _flash-back. E 
deixemo-nos destas e vaiamos po- _ 
las outras, polas verbais. 

Estas (as técnicas verbais) son, 
ainda, máis descoñecidas por Ber
nárdez, pois todos os tópicos do 
mundo aparécen aqui, aparte da 
primeira· frase transcrita, eis ou
tras que nos asombran: "Era nova 
e amostraba uns cadrís ben con-

-'"tomeados e uns fareturentos 
seos·"; "Onde ela quedaban os me
llores días da súa vida" (soa-vos 
de algo?); "O seu cabelo era ta
mén coma unh.a noite sen estrelas; 
"O seu aromá, a incomparable be
leza dá súa garganta e dos seos, 
que os bardos cantaran, ou a -ines
quecible dozura dos seus ollos"; 
"enseguida unha relación das 
o?;:as ,~ue tiveran algunha rela
c1on . .. , ou - acabemos, de mo
mento--, "dos peitos dos rudos 
normandos'', e asi· até que un can
se. Por non falar da postura (ou 
impostura?) intelectual dalguns 
dos personaxes . Vexa-se, por 
exemplo, o que di un deles sobre 
as cancións dos xograles: "É evi-

, dente que, partindo dun tema bá
sico, real ou inventado, os xogra
les van elaborando e a9recentando 
os seus poemas, . de xeito que re
sulta sempre moi difícil determi
nar cal era aquel núcleo orixinal" . 
Ou, seguindo cos xograles e os 
seus cantos:· '' ... , se así (o cam
biar a historia) o esixe a sensibili
dade cristiá o adquire unha maior 
dimensión ó ppema". Ou: "Posi
blemente tales liberalidades non 
fagan senón enriquecelo, pero o 
feito histórico queda malparado'.' 
(sobre a canción de Rolando). Ou 
éstas xoias: "Non son os saxóns 
exemplo de ecuanimidade históri
ca, nin poden ser tomados como 
referencia", por non dicer nada · 
daquela outra frase que nos chim
pa: "Non é fácil loitar contra un 
mito" . Por non falar da postura 
ideolóxica do rei García da Gali
za, quemáis paréce un Louis XN 
francés que un reí da alta idade 
média, ap~e de praticar unha 
ideoloxia cercana ao nacionalis
~o: Ou aquel copista dun conven-, 
to que ten -goza- un espírito 
científico ·que. para si quererian 
muitos físicos ·actuais . Por non fa
lar daquel outro que case pon en 
dúbida a existéncia de Cristo e 
frade, ou o outro que ajirma que 
o cerebro é o máis importante dos 
órgaos (todo iso·verdade, ·pero <li
cia-se no século XI?). Enfin, o 
autor usa da novela histórica para 
nos recordar o ·presente, pois · o _ 
que interesa é que saibamos tirar 
licións do pasado para encarar o 
presente, ou, simplesmente, o que 
intenta dicer-nos o autor é que 
presente e pasado son iguais: . "Ata 
os gobernadores que o meu pai 

G ... o . meir 
CULTURAL 

deixou alí- se senten máis identifi
cados con' León que con Galicia" . 
(di-lle o rei Garcia a Maeloc)? E 
para afirmar-nos na crenza de que 
presente e pasado son iguais, velai 
algunha das actuais frases . que 
percorren este curioso volume: 
"Galego do_carallo", "bretoñés do 
carallo", "fixéronnos pasar máis 
fame que ós Iilortds" (non., non 
aparece ninguén diciiido "pássa, 
tiiiio"). Ou esa mania de recordar 
_os lugares onde se desenvolye a 
acción pondo os norñes actuais a 
pé de páxina. 

Enfin, un texto que nen ~ histó
ria nen é novela , que é? el mes de 
mayo te lo diré, cantábamos en 
Castela (non Castilla, como nos 
maza insistentemente o narrador) 
cando eu era mozo-neno. o 

XGG 
1) Edicións Xerais . Vigo, 1987. 216 pax. 

máis catro de táboa cronolóxica. Pechando 
o asunto ven-se-me á mente unha frase-que 
me gustou muito, que parece tirada de Mar
cial Lafuente Estefanía: "Para el --engadíu 
rapidamente o xinete-, sete pes de terra in
glesa, ou algo máis, se o necesita, para unha 
tumba", contodo, don-Marcial teria aforrado 
o último sintagma. E, xa, non falamos das 

· incoeréncias lingüísticas por non encher 
máis o asunto . 

arte 

Lorca, 
.. artistá plástico 

Desde a liña sinuosa até a cali
grafia barroca e vexetal' das suas 
firmas, pasando polos trazos tre
melosos, por pequenas ou am-

. plas zonas de papel tratadas . ao 
modo puntillista; acadando aquél 
"debuxo automático" que predi
_can os superrealistas --0u su
rrealistas- , para chegar final
m~nte aos seus debuxos máis 
elaborados ~formas recoñecí
beis, figuras, bodegóns , paisa
xes ou vistas da sua terra-, o 
granadino amóstrasenos como 
un artista poliédrico . As mil e 

· unha faces da poesía plástica . 
Orabén, esta idea, que contribue 
á rnitificacióll' lorquiana, ten de 
ir acompañada qoi.Itra non me
nos cert~ se esquecemos da per
.i;oa e nos cinximos ao estrito 
campo da ·criación artística: as 
suas 0bras revelan, case sempre, 
ao neno que Lorca levaba dentro 
e as tendéncias máis profundas 
da sua personalidade. Se alguén 
se atrevera a realizar un estudo 
parecido ao que fixo Freud sobre 
Leonardo, . posibleJ!lente chega
ria a conclusións que a máis dun 
pareceríanlle escandalosas, pero 
que traballo recentes tiraron á 
luz e deben terse en conta para 
coñecer a figura deste español 

. universal. 
As obras figurativcµ; son dun

ha inxenuidade bárbara --0 cal 
ndn é negativo se lembramos a 
obra do "Aduanero"-, tanto 
que me atrevo a dicer que pode
rian ser traballo de alunos de 
calquer escola de EXB. A sua 
insisténcia arredor do tema do 
"arlequín" (un ser_ sempre enig
mático, andróxino) ou do "palla
so triste" son ideas "demodées" 

· e xa consideradas desde Watteau · 
a Picasso. O poético convérterse 
asi en lindante co melancólico e 
transforma a estas obras nas pior 
conseguidas da sua produción. 
O poético non ten porque estar 
no tema, no que se nos relata, 
senón no todo (forina-contido) 
qué é a obra. A sua poesía ácha
se no instantáneo, no fugaz, no 
impensado, ainda. que sexan ca
tro garabatos inconexos. E a vi
talidade que latexa detrás de ca:. 
daaceno onde se acha o valioso 
da sua criación. Duas · coúsas 
para rematar: o máis interesante, 
os debuxos de Buenos Aires ·coa 
elaboración inspiradora de Neru
da, alguns de Nova Iorque, .unha 
série de seres grotescos executa
dos en -Granada e algun debuxo 
esporádico rexido, segundo 
creo, polo modo Dalí --0 ~eu · 
"xaponesiño", como 'lle cliama-

ba nalgunha das suas cartas- e 
ainda do máis fresco Miró. O 
mellor recordo: ese vento suleño 
que se respira e que me lembrou 
unha exposición dou.tro paisano 
do grande poeta: o malogrado 
Ocaña, coa sua inxenuidade ma
chacona povoada de mística -a · 
grande poesía española- e que
rubins --0otros·· seres "démo
·dées" e enigmáticos. o 

L. CASADO-CADARSO 

Signos 
no vehto. 
Signos . 
no tempo 
Algunhas calas 
en Reimundo Patiño 

Reimundo Patiño 

."O home que levaba o sol no co
razón". Hai mellor auto-defini
ción que este título dunha obra 
que realizou en 1971? O sol o cos
mos, a luz, o fogo no corazón? 

Pintura como un estado de espí
rito. Como unha necesidade inte
rior.· Como un cavalo que, galopa
do, transforma ao xenete , despe
o, proxecta-o, poténcía-o intelec
tiva e sensorialmente. Pintura 
como camiño de coñecimento . 
Como catarse. Corno ensancha
mento da percepción. Camiño 

· cara un código novo. 
Automatismo. Pintura arroxa

da, vomitada, vaciada entre a vi
xília e o soño , no arrebato, no 
rapto, no trance , na paixón. O 
pensamento na boca . O tintes 
arroxados, fumigado , proxecta
dos, como amor ou con ódio. Po
Jlock furando latas, ,largando pin
tura sobre o lenzo como un tolo. 
Klein pintando muJleres despidas, 
frotandoas contra o lenzo, impre
ganando de azul a sua pele remo
ta. Michaux enlevado, trazando 
grafías obscuras, ca1igrafias in so
nes. Instinto, olfato, fuga, violén
cia interior. 

Tensión criativa até o límite, o 
ponto sen retomo. O Paroxismo 
de;> espírito estremecendo as for
mas. Entusiasmo exasperado, vi
tal e dionisíaco, desbordado e 
desgarrado. Éxtase corporal. 

Ebriedade. Disponibilidade e · 
receptividade a todo . "A verdadei
ra vida es~á ausente" (Rimbaud). 
"O home perdeu o cosmos" (D. 
_H. Lawrence). · 

"Unha rica arte popular, pletó
rica en fantasía, alg_unhas •de cu
xas características formais entre
cruzan-se de . xeito sorprendente 
con mostras e execucións da pre-

. sente centúria... cruceiros, · cepi~ 
llos de ánimas, imaxineria, cerá
mica, formas do pan, migas de 
San Andres de Teixido, relóxio de 
Sol, gravuras en zocas e xugos de 
gadó, cartelóns de cego, xoguetes 
de pan endurecido, de barro de 
madeíra para os nenos, certas for
mas de arar aterra, outras fórmu
las de coñvivéncia, ritos, xogos, 
actividades relativas aos ciclos 
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anuais ... suceder-se de sementei
ras, collei:tas ... " 

¿CaJ deve ser o camlño do ar
tista para salvar a cultura dun 
povo marxinado? ¿Imitar as for~ 

. mas tradicionais e autóctonas, ba
sear_-se nelas par~ reinterpretalas, 
realizar unha arte de vanguarda si
milar á de outro território mais · 
afortunado na sua realización his
tórica, ou ben levar a cabo unha 
arte didáctica inferior oa forma e 
no estilo á das áreas desenvolvi
das? · 

Caos/ Orde. Criación/ Destru
ción . Orixe/ Retorno. Dial Noite. 
Xeometria/ Sertao. V ida/ Morte . 
Catarse/ Soño. Matéria/ Cosmos. 
Bioloxia/ Xeoloxia. Loucura/ Ra
zón. 
- Analoxicamente: Vertixe, rede

muiño, lóstregos, forzas, seísmo 
orxi_a, celebración, células, insec~ . 
tos, ritmos , asimetrias, matérias 
nervos , ollos, electricidade, tre~ 
mor, graffitis, acenos, oleaxes 
miniaturas , berro, tona, rito, vís~ 
ceras , sangue, árvore , rocha. 

Emblematicamente: figuras 
vá ticas , mogores, polifemos d~ 

grande ollos, flecha , arcos, e -
pirais , cruce , labirinto , círculos 
trisqueis ... zoomórfidos. Antro~ 
pomórfidos. 

Fusión da arqueoloxia e a an
tropoloxia coa vanguarda, nunha 
linguaxe auroral e do retomo. 

Core vitaj , orxiásticas, grita
da . Do lume e do mar, do abismo 
e da con telacións, do angue, da 
terra , do vómito. 

"Era o Merlín da plástica gale
ga contemporánea .. . os seu olios 
de coruxa ... no tempo en que Ga
liza era unha paisaxe morta , un 
bodegón sinistro ... " 

Non ben lle demo terra aos fe
brentos despoxo . .. " 

Nota: Citas de R. Patiño, M. Rivas, Ferrín 
e Pondal. 

XAVIER SEOANE 

- . mus1ca 

Método para 
Uillean Pipes 
de Leo 
Rowsome 
Leo Row orne é e nhecido no 
mundo da mú ica irlande a po
los eu traballos de investiga-
9om a populariza9om em torno 
á uillean pipes ou gaita irlan
de as, endo autor do mais céle
bre método para aprendizaxe 
deste in trumento . 

Nas uillean pipes, a diferencia 
de outras comamu a (a _galega, 
por exemplo), nom e utiliza urn 
soprete para insuflar o ar dentro 
do fol. Conectado com este fo l, 
que se coloca entre o bra~o es
querc:lo e o corpo da persoa exe
cutante, que é quem desempen
ha a referida fun~om. Esta cir
cunstancia é precisamente a que 
lhe dá nome á cornamusa irlan
desa, pois em gaélico "uillean" 
significa "cotovelo", _termo em
parentado co bretom "ilin", coa 
mesma tradu~om. 

Existen , outras cornamusas 
· com idéntico sistema de insufla-
9om, tal como a de Nortúmbria 
ou a das Terras Baixas escoce
sas. 

Outras características destacá
veis das uillean pipes som a pos-. 
sibilidade de obter co seu pon
teiro .a segunda oitava e a exis
tencia dos chamados "regulado
res", cos que se podem . obter 
acordes para acompañar as me
lodías. 

No Tutor for the uillean pi
pes, d,e Leo Rowsome, achamos 
as necesárias instru~ons para 
aprbveitar as posibilidades men
cionadas e demais pormenoriza
das indica9ons para tocar o ins
trumento. O autor inclui tamém 
.gráficos das escaladas, partes 
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·dos i~strumentos; acor~es . .. e 
,umha escolha de pe~as rrlande- . 
sás ·como acomp~amento. ~e 
"regulador" (reels~ Jigs, hom1p1-
pés e outros ares). Este método 
está publicados por Walton's, 
North Frederick Street, publin-
1. . 

Mas como ternos d1to, ao. 
·lado d~ sua faceta de investiga
dor e popularizador das uillean 
pipes, Leo ~owsome é famoso 
tamén .como mterpréte, podendo 
ser · escoitado em grava9oms 
como King of the pipers (Ciad-

. dagh Records), lrish Traditional 
Pipes (Dolphin R~cords), . Clas
sic' of Irish Piping Vol. 1 (To:-
pic), etc. . . 

Entre grupos !Ila1s conhec1dos 
que utilizan uillefID P,ipes pode
mos citar a Ch1eftams, ou Na 
Fili. Como se sabe, o próprio_ 
gaiteiro de Chieftains colaborou 
na grava9on. do L.P. de Milla
éloiro '.'Solfafria" e incluso o 
membro desta derradeira forma
~om J. V. Ferreirós tem empre
gado a gaita irlandesa nalgunha . 
interpreta90m. O 

JOSE ANDRES PORTO 

teatro 

Mozart e 
Salieri 

Andou estes dias pola Marinha lu
cense o Teatro de Cámara da Es
cola Dramática Galega a represen- ' 
tar "Mozart e Salieri" de Alexan
der Puschkin. Umha nova oca
siom para comprobarmo d.~u'!iha 
parte a au éncia dumha m1ruma 
infraestrutura de alas de teatro, .e 
doutra os boas trabalhos teatr~s 
que se e tám a ofertar na Gal1za 
nos últimos tempos . O teatro, fe
nómeno radicalmente ex~ord~á
rio, segue provocando ~screpan
cias no plano da avalia~on: da 
parte do público. ~ isso é rntrmse
camente bom. Apos a representa
~om a qual assistimos, e que con
gregou a máis de treszentos. esco
lares, bouvo disparidade de JUÍzos 
em torno a este ou aquel aspecto 
pontoal. Mas o tea.tro foi o que já 
foi, o que é e egu~~ s~ndo. N.om 
lhe incumbe a el, dmaur confhtos 
histórico nem e pecializar- e 
nessa ou nessoutra direc90m. E 
egue faltando um público. Exi te 

umha certa ideia de que ao teatro 
um vai a rir. Se nom acorre i to 
alguns marcham defraudado . Um 
mínimo re peito para co trabal~o 
do profi i nai do teatr podena 
levar-no a outro plantejamento . 
Ma todo i o, é outra hi tória. 

Mozart e Salieri aproxima-no 
e calhar impre ioni lamente, ao 

mundo em que vivera Wolfang 
Amadeu Mozart (1756-1791). O 
século da luze , de Boil.eau, de 
Bacon e de Locke. O de Luzán e 
de Sarmiento. Algun autore ten
hem visto no autor de A frauta 
mágica outro apólogo da igualda
de a fratemidade e a liberdade. 
M~s sobre ª' vida do grande ope
rista austríaco nom o sabemos 
todo. A sua morte tem-se conver
tido num ,mistério. Ao pouco de 
se produzir o escritor ruso Ale
xander Puschkin ( 1799-1836) es
creve Mozart e Salieri integrando 
a hipótese do assassínio de Mo
zart e maos dum seu amigo, tarn-

. bém músico. A versom que ofere
ce a Escala Dramática Galega par-: 
te da obra de Pµschkin, mas reto
cando-a, refazendo-a. Tratar?m 
de abordar "as limita9ons que im
pórri a sociedade a cria9om ~ísti
ca, e inesmo ao livre exercício da 
condi9om humana" : 

No primeiro trecho da pe9a in
clue-se umha mínima biografia de 
Mozart e também umha certa apo
logía do compositor austríaco. No 
monólogo do actor con~cta-:se a 
problemáticc:t do tempo a que se 
refere ·a obra, ·co tempo presente 
no que · está ·inserido o público. 
Criar em liberdade: eis umha con

sentidá. Onte coma hoje 

· essa consigna acarreta nom pou
cos problemas. 

Além disso, o génio e a inveja 
parecem andar intimame~te liga
dos. O primeiro representado na 
pe~a por Mozart: inocente, sensí-· 
vel novo, efímero ... O segundo 
apa'rece concretado em Salieri: 
atormentado, inseguro, imerso em 
opera~ons um bastante obscuras. 
Nas pelucas, nós vestidos, o pú
blico assiste a cenas típicas do sé
culo XVIII. Como nom podía ser 
menos, ouvem-se (!O longo.da bre
ve representa~Óm trechos. de pe~~s· 
de quern transcrevera de memóna 
o Miserere de Allegri. 

Numha grande econom~a ._de 
rneios, com mínimas- mas s1gmfi-

-- cativas pistas ao esp~ctador. a o~ra 
consegue ser evolutiva e mterra: 
total. Se houver _que -destacar algo 
roáis destacaríamos o magnífico 
galego que pudemos ouvir na re- ,.. 
presenta9orn e o excelente trabal
ho de Manuel Louren~o sobre 
quem rec(!i se calhar. o rnaior peso 
da posta em cena. O 

HENRIQUE RABUNHAL 

Platoon 

A película definitiva sobre Viet
nam?. A dos Oscars_ xa saben. 
Oliver Stone, o director, estivo ali 
un ano esta é a sua versión, non 
creo q~e sexa a pe_lícula de?nitiva 
(hai l!nha de Kub.nck q~e s_1 pode
ria elo), pero s1 a pnme1ra que 
amo a aos americanos, a parte ao 
menos como uns "filias de puta" 
e e to' non go ta, é óbvio,. aos 
benpensante dirixentes do país 
mái poderoso da Terra. pes1e a 
i o conseguiu o Osear ao mellor 
Film agá doutro tre .· O ~apaz 
bon americano que decide ah tar-
e para defender o seu país , os 
oldado que e tán na frente (case 

Jumpen no seu paí ). O arxento 
bon e o mao . A brutalidade da 
guerra, o embrutecimento dos ho
me , o compañeirismo, a malda
d e a orde obretodo. Rodada en 
pl~na elva, con batallas cont~
nuas, o director recriase en p~
meiros planos, disparos e máis 
disparos, bomb~s e m4is bombas, 
Contra un nem1go que apenas se 
ve é como un inferno para os sol
dados que só aspiran a se l~gar 
... vivos. · 

Película de acción, non preten
de ir máis alá (como Apocalypse· 
Now, por exemplo). Arnosa unha 
patrulla e o que Hes pa~aba (a 
~porte a cada paso, a loucura ao 

· lado,' o medo) E todo por que? 
Pe1ícula antimilitarista? Por su

posto non é Rambo, pero tfil?p?u-
. co se diría feita para o publico 

americano, · para concienci~ · aos 
bons que nada se perdeu ah ;- que 
se pasaron tamén e todo isto doe~ 

Isto non implica que o_ film este 
. ben feíto, que William pafoe e 
Tom Berenguer (os sarxentos) ~s
tán formidábeis. Que o rapaz 
Charlie Sheen ·está moi .ben e ta-
mén o. resto dos soldados. . 

Quizais haxa un e.x~eso de pn
meiros planos, de uros de bom
bas, de sangue, per_? _s~uramente -
diso se trataba, de amosar un pQu
co a guerra en primeira liña. E ta- . 
mén ünha voz en Off, que para o 

meu gosto, sobra'. Sirva alome
nos, para que adeprendan a lec
c1on e non se .deixen meter nou
tros Vietnams. 

M. ESTRADA 

Direción e guión: Oliver Stone. Protago
nistas: Tom Bereng9er, WQilliam Defoe, 
Charlie Sheen., Francesc~ Queen, ~~vin 
Dillon, Keith David, Johnny Deep. Müs1ca: -
Georges Delerue. · 

A cor 
do diñeiro 
Ou. dos Gartos · 
ou da pas~ ... . 
Concebida como hábil secuel4 de 
"O buscavidas'"' (Th.e Hustler,_ R. 
Rossen, 1961), e veículo para C? 
recital .de Paul Newman, é este 
quen fai funcionar a fita. De Scor
sese , sen embargQ, esperábase 
algo máis persoal e· vigoroso, so
bre todo despois de "After 
Hours" . Este filme non excede a 
corrección un tanto rotinária, re
sulta un tanto coxo en certos per
soaxes, ten un ·enclenque remate 
pero sai . airoso gr.ácias ao t~aballo 
de Newman, interpretándose en 
boa medida a si-mesmo. 

Este pércor'tido polo indubida
belmente atractivo mundo do bi
llar, que ten a ventaxa de ,x<;>gar 
cuns estritos e seguros cod1gos 
inda que · non constituan xénero, 
fáltalle a crudeza e sordidez espe
rábeis de tal ambente. O relato do 
reverdecer do outonizo ex xoga
dor resulta, apesar da repetida re
feréncia aos cartos como única 
'teima a ter en conta, bastante 
amábel a fin de con tas. 

Mais esas caréncias súpreas ..... 
abondosamente a poderosa pre
séncia de Paul Newman. O seu 
saber estar, a sua mirada serea e 
sábia contrastan co convulso ac
tuar de TÓm Cruise, disque o máis 
taquilleiro asteroide xuvenil do 
momento; prototipo do actor 
mozo ianqui actual que non _sa~e 
estar en pantalla, cux~ presencia 
nela produce contínuo desasose- -
go, que se move n~rvoso e fai 
acópio dun repateante bagaxe de · 
tics, asi faciáis como nas· mans, 
e, por fin, incapaz de pousai:, i.Qda 
por un intre, a mirada nun ponto 
fixo, e moito menos na do interlo
cutor; incapaz, en suma, de exl?re
sar nada co seu ollar, premisa,. 
que un saiba, esixíbel a un actor/
riz. 

A contemplación deste novo 

horror adolescente como contra
ponto de Newman (o discípulo 
por eJ instruído áo que se terá que · 
enfrentar finalmente) reforza con-: 
siderabelmente a figura deste; 
mais .resta brío e f <;>rza dramática 
ao conxunto da fita. Sen dúbida a 
inclusión con flns taquilleiros des-

. tes lamentábeis mozos está las
trando moitas películas aproveitá=
beis, como pasaba ;;oa recente 
"Cro~sroads", de estrutura seme
llante a esta. "A cor do diñeiro" 
pode verse asimesmo como unha · 
significativa confrontación . entra 
dúas xeracións de actores . A de 
Newman, no filme de Rossen 
mozo torrencial e un tanto tenden
te ao tic, (pero tics que, compara
dos cos que empregail agora os 
Cruise e dema1s · caterva hai que 
ver case como rasgos :do clasicis
mo); e a do mentado rapaz, que 
repite o papel · do New~an novo. 
Este, como os bons viñas madu
rou 'cos anos e convertéuse en 
magnífico actor; ao cabo -dós mes
mos-anos, ao Cruise e os seus co
legas esperamos non .atopálos por 
nengures, poJo ben do cine e da 
sensibilidade roáis elemental. D 

GONZALO VILAS . 

- Titulo orixinal : "'The Colour of Money". 
Director: Martín Scorsese. Produtores: lr
ving Axeirad e Bárbara de Fina. Guión: Ri
char Price, segundo a novela de Walter Te
vis. -Música: Robbie Robertso~. Fotografia: 

. Michael Ballhaus .. lntérpretes: Paul New-

'Rambo' 
·Vista· polo 
poeta 

1. 

Evtushenko 
Calé b papel da culturan.a aproxi
mación ou alonxamento dos pa
vos? Norte-américa 'deu ao mundo 
magníficas iipelículas humanistas ; 
desde "Luces da cidade" e "Cida
dán Kane", "Alguén voou sobre o . 
niño do cuco" e "Amadeus". Pero 
cando vin "Rambo II" con Sylves
ter St~llone ,- estremeceume o que 
oeorria na ·pantalla e a reac~i~n 
dos espectadores, na sua ma:1ona 
adolescentes. Esta película - pé
sima e que non ten ·nada a v~r c~a 
arte- é outra ilustración á teon.a . 
do ~uper-home. Os rusos aparecen 
ne la como un ha. espécie de· nean
dertai s con metralletas; a guerra, 

. · comó un apaixonante pase co san
.gue ate os xoellos. · 
· ó que májs me impactou foi 
que cada ruso morto e cada viet
Qarnita eimaquizado provocaba 
aplausos entusiasm~dos- na . sala.'· 
Seria inxusto dicer que eses mo
zos .norte-americanos son sangui
nários e están dispostos a matar; é 
simplesmente a sua inxenuidade a 
que fai que se deixen hipnotizar 

. ' pola mentira da pantalla. Nos Es
tados Unidos agora hai moitísimas 
películas onde . aparecen soviéti
cos, a quen invariabelmente_ aj>re- · 
sentan como· a monstruos, agás 
cando estes abandonan -a URSS 
·para sempre. Non se pode ver na 
pantalla a un soviético normal, 
positivo e moito menos pacífico. 

Tiven a oportunidade de con
versar cun veterano da guerra de 
Vietnam que déspois condenou 
esa aventura. É republicano-e ago
ra 'ocupa un posto oficial bastante 
alto. O primeiro que fixo este 
home foi pedirme que non vise 
"Rambo-Il". Respondinlle que era 
tarde, xa a vira, · Díxome entón: . 
''Teña a· ben aceitar as rni'ñas des
culpas por esa vergonza para nós, 
ainda que noutros tempos esti~en 
directamente vehcellado co V iet- . 
nam onde actua Rambo: ali p€rdin · 
unha perna" . 

Por máis que os seus autore1! fa
len de fins recriativos, semellantes 
películas están destinadas a se
mentar a desconfianza entre os 
povos . En realidade Silvester Sta
llone e os seus correlixionários 
aumentan a probabilidade dunha 
catástrofe nuclear mundial, ainda 
que pareza incríbel que eles o de
sexen , porque · significaria u~ha 
autodestrución, (. · .. ) · · 

Os norte-americanos seguen 
imaxinándose ao pavo soviético 
só atraves dos diários. Por iso é 
máis <loado que a cultura --e, en 
particular, · o cine como .ª arte 
máis de masas- se convtrta en 
instrumento de terror en mans más 
que en instrumento de paz en 
mans boas. E o resultado lóxico 
do terror mútuo _é a guerra. 

Nos Estados Unidos visitei 
moitas Libranas, pero non atopei 
nen vestíxios de literatura soviéti-
ca. . 

Os norte-americanos non teñen 
a posibilidade de ver aos soviéti
cos por meio da literatura. Qmdo 
un fala cas editores, escoita case 
sempre. xustificacións de tipo co
mercial: non hai demanda. Resul
ta· un círculo vicioso: como se 
pode determinar se hai .01:1 non de
manda, cando moitos libros sinxe
lamente non se traducen?_ 

Os norte-americanos sinten 
grandes desexos e están in~~r~sa
dos en coñecer ao pavo sov1etic0, 
pero chocan ~ontra o valeiro ·das 
librarías e a mudez da pantalla . . 
Claro que 4tmén moito depende 
de nós. Mijai1 Gorbachov con~es
tou moi .ben a un esctjtor. soviético 
en Xenebra: "Non lle carreguen a 
culpa de todo aos líderes .políti-

. cos . Xa acordarnos arnphar os 
contactos culturais .. . Véxanse e 
póñanse de . acordo entre vostedes 
'mesmós. Hai que obrar conforme " 
ao· espírito de Xinebra ... " . · 

Iso é o que trato de facer nos 
Estados Unidos. 
· En particular falei con Marjorie 
Clair, directora da sociedade "Os 

·poetas na escola" ,:- oc~éusenos 
organizar concertos poet_1cos ~os 

. nenos soviéticos e norte-arnenca
nos nÍáis talentosos tan!o en Mos
cu coma en Nova Iorque. Con 
gr~des persoalidades · do ci~e 
como W arren Beatty e Francts 
Ford Coppola referímonos á nece
sidade xa perentórfa de exibir ~s 
.10 mellares películas norte-amen-

. canas e soviéticas nos Estados 
Unidos e-na URSS. Nos enccintros 
cos escritores Norman Mailer, 
Willian Styrnn e Alleo .Ginsbe.r~ 
surxiu a idea de criar un corrute 

- 'voluntário que ~rdenase as no-
sas relacións culturais .. · 

A maior parte do povo norte-
americano quer a paz e nos libros 

..Q e películas soviéticos trata de ver . 
~ a · verdadeira faéiana do · noso 
§ pavo. ( .. . ) O 

EVGUENI EVTUSHENKO (APN) 
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Nado o 2 de Decembro do 36 .no paña (Veinte arquitectos). Exposi-
· Carballino. Estudou-na 'Escola Téc-_ ción itinerante. 1983 Barcelona. . 

arquitectos. Universidade Interna
cional Menendez Pelayo. A Coruña 

· nica Superior de ·. Arquitectura de 
Madrid. Desde o ano 1967 reside · 
na Coruña. 

Expbsicións'. 
-Arquiteáura Racional -en Es-

· -Arquitecture Espagnola·. Euro-
. ,palia 1985. Culture} Centrum Has
selt. Belxica. 

-Mostra de Arquitectura Con
. temporanea Galega._ Trinta e catro 

O proxecto arrastra en parte as bergar _unha orde espacial, unhas · 
· preocupacións qµe guiaron os meus pautas de organización. Este plante
últimos traballos 'sobre vivendas xamento é en parte unha contesta
unifamiliares. Estas preocupacións· ción á solución habitual consistente 
axudáronme· a conceptualizar e asi , en dar forma · a un prÓgrama de ne
superar a dificil proximidade que · cesidade. Formalizar este é, en 
supón ªº arquitecto proxectar a 'sua· grande medida, ,personalizar . dife-
própria yivenda. . ' réncias __ de cada vivenda. . , 

En certa maneira, trátase de plan- Plantexada desta nianeira, a vi-' 
texar a viveñda. unifamiliar -como a venda unifamiliar é algo moito máis 
qiación don espácio . capaz de al- · suceptíbel de variacións. É o da-. 

1986. - . 
Ten publicadas obras e proxectos 

en: . 
__:_Hogar y Arquitectura. Madrid 
-Boden. Madrid. · 

:MEMÓRIA 

hondo flexíbel para que, con pe-
. que nos cámbios acidentais, sexa 
·válida para . outro usuário. Trátase 
de que o próprio usuário co'ntinue 
criando a sua casa. 

A idea de . espácio contenedor, 
oeste caso semellante-ao definido 
por ·unha granxa ou alpendre, supón , 

-Arquitectura; (COAM). Ma
. drid; 

-Obradoiro, (COAG). Santia
go. 
-. -Croquis. Madrid. 
. -A & V. Madrid, 

. · -Proc~ss, Arquitecture. -Tokyo. 

-Archis., Amsterdam. · 
~Publicaciones . Consejeria 

O.T.M.A. y-V. Madrid "Seis ideas 
para un 'problema" .. 
· -Trente Oeuvres architectures 
espagnole annes 50, annes 80. Eu
ropalia . 

---:--~~1r:::=::ir::=~ rn rn ~ ~ 

l ___ ------ --- ~ , ___ _ _ 

____ --t-1 __._J_: _-~11 " o l.=-~ -
L_ _______ ______ - ------· --·---------------------------------------------- - ..• 1 

· unha certa importáncia da cuberta, 
-que une e enlaza situacións e espá-
-cios diferentes. Todo se fai posíbel 
através dunha cultura própria e do 
compromiso con ela. 

Unha· maneira e un volume tan 
escaso como o ··que se propón, que 
por outra banda se reafirma o -situa
lo no terreo, quíxose poñer en ten
sión con este, mediante muros cur
vos, taludes, diferentes cotas- de 

aceso, etc .. Coidase a vexetación 
para que esta impoña a. sua presén-. 
cía e O' seu outro orde. 

Resultou atractivo, · polo posíbel · 
risco que· supufia, o utilizar uns ma-· 
teriais tan ligados ao sistema de tra
dicional como os que utilicei: pedra 

. no exterior' carpintena:.de madeira, 
solos de pizarra en planta baixa, ta
rima de carballo en ·alta e remates · 
~erais de debtlfos en aceiro. O 
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[publicacións. 
COLOQUIO A~TES Nº 71 

Dezembro 198~. Fu_ndaryao Ca
louste Gulbenk1an. Lisboa. 

A nova entrega de Cológuio/ar
tes ·mantén a mesma caltda<;ie e 
seriedade a qu_e nos ten afeitas. 
Este número 1nclue temas tan 
variados como os .traballo:> ~obre 
pintores como V1ctor W1ll1n,g e 
José Luis Cuevas; un precioso 
estudo do espello na arte e a sua 
simboloxia ao l~mgo do temp9, 
0 espello como instrumento ma
xico e relacionado co mundo dos 
soños; un inter_e:ginte tr~ballo 
sobre a compos1c1on mus1c,a! e 
05 ordenadores ~ unha anal1se 
de sete películas (cousa desgra
ciadamente pouco f~ecuentf! en 
publ icacións deste tipo! unidas 
por tratar un t~ma .cor:nun: a re
presión da delincuencia pala so
ciedade que non quere saber cal 
é a raiz do problema. _Seguindo 
0 seu costume de dedicar espe
cial inte!és á ~rte. portugues.a, 
neste numero incluense tamen 

[actos 
ACTO POÉTICO 

O próximo 23 de Abril ás 20 h. 
na sala da Casa da Cultura do 
Concello de Vigo, terá lugar un 
acto poético organizado r,olo 
i:>rograma "A paixón Galega' de 
Rádio Ecca. 

O acto apreséntase baixo o 
lema "Na c1dade espida", e nel 
participarán vários poetas xo
vens, gañadores xa dalgun pré
mio ltterário, que exporán a 
meio da lírica a sua visión da ci
dade e da comunicación, das 
suas posibilidades frente a pre
sión e manipulación urbanas, 
sempre á marxe de calquer pre
xuíc10 ou "movida" preconcebi
da. Proxectaranse asimesmo dia
positivas relacionadas cos moti
vos citados (a cidade, a comuni
cación, a evasión ... ). 

ACTIVIDADES DO MUSEU 
DO CASTRO DE VILADONGA 

O Museu monográfico do Castro 
de Viladonga, do Ministério de 
Cultura, que ven funcionando 
plenamente desde o pasado mes 
de Novembro en que se abriu ao 
público, quer iniciar, nesta se
gunda parte do curso escolar e 
nunha fase experimental, un Pro
grama de Acción Didáctica dirixi
ao a centros de E.X.B., B.U.P., 
F.P. e escolas universitárias, con-

A pomba 
viaxeira 
!ven da páxlna 14) 

min, que non son crente, ainda 
que ás veces agardo algo que 
din que na 'outra vida teremo
lo premio desta (digo agardar, 
¡olla!, nesta vida, non na ou
tra) esta "pomba viaxeira", o 
papa Wojtyla, pouco arranxou 
para que a verdade das martes 
e. da masa~re faga xusticia. E 
P1nochet, sigue como peixe na 
au_ga, ainda que parece un 
mico cunha viseira de direitor 
de charanga de antroido, e Vi-

un -estudo de Fernándo Lanhas, 
art[sta polifacético e orixinal, vin
cu!ado ao abstracto; unha exaus
tiva crónica de AICA 86, exposi.., 
ción organizada con motivo do 
Congreso da Asociación lnerna
cional de Críticos ·de arte, que 
tivo lugar en Lisboa e que supón 
unha panorámica comple~a da 
arte portug_uesa actual e as suas 
éliversas tendéncias, e un traba
llo sobre o Palácio de Joáo José 
Ferr:eira Rega, "un palacio bur
gués, do imaginário ao real", 
obra de Ernesto Korridi, pura
mente historicista, que cria o seu 
palacio ideal reproducindo frag
mentos de famosas arquitectu
ra·s portuguesas de diversos esti
los, vendo o historicismo como 
un recurso da burguesía para ga
rantir a sua promoción social e 
imporse como clase. . 

Complétase este numero coas 
seccións de Cartas de París, Lis
boa e ltália, e a sempre intere- . 
sante bibliografía. · 

Os interesados poden mercala 
na libraria Couceiro de Santiago. 

B.G. 

sistente fundamentalmente en 
fomentar as visitas preparadas 
previamente ao Castro de Vila
donga e ao seu Museu, e que te
ñan logo unha continuidade na 
própria actividade escolar. 

A tal efeito, o Museu facilitará 
aos centros que o soliciten, infor
mación orientativa sobre a fun
ción actual dos Museus e da Ar
queoloxia, e sobre o Castro de 
Viladonga e o seu Museu Mono
gráfico. (Enderezo: Castro Rei 
(27259 Lugo). 

Por outro lado, o Musev do 
Castro de Viladonga, que colabo
ra con outros Museus gale.sos na 
realización dunha Exposic1on, en 
homenaxe a Florentino L. Cuevi
llas, sobre a Cultura castrexa, 
ql!e virá a Lugo en datas a deter
minar, ten as1mesmo programa
do facer este ano un Ciclo de 
conferéncias sobre este mesmo 
tema e en concreto sobre os xa
cimentos claves no Noroeste 
para o coñecimento daquela cul
tura, asi como un Curso de ca
rácter xeral sobre Museoloxia. 

Tamén neste ano, está previs
to que o Ministério de Cultura 
edite un cartel ou póster sobre o 
Museu, un folleto sobre o Castro 
(reedic1ón actualizada do publi
cado en 1979), e un libro-guía so
bre o Museu. 

Este Museu argueolóxico está 
aberto todos os d1as, incluso fes
tivos, de 10,30 a 2 e de 4 a 7, e a 
entrada é gratuita. 

dela e compinches disfrutando 
do seu benestar, cecais alá por 
Olivos, porque no fondo non 
foron "máis cuns cumplidores 
do seu deber de goberno ". 
Asi camiña o mundo, compa
ñeiras. o 

1 exposicións 

FOTOGRA.F1A 
Exposición até fin de mes de 
fot,os coloridas de Kukas, na 
ba1u~ "A casa das crechas" de 
Santiago 

A COÑECIDA SÉRIE FOTOGRÁFICA DE 
MANUEL FERROL 

NO LIBRO 

"EMIGRACIÓN'' 
EDITAOO POLO CEN'IRO DE F.STUDIOS FOTOGRÁRC'OS 

P.V.P. 1450 PTA. 
AOS SUSCRIPfORES DE A IOS& !DI& DESCONTO DO 15% 

AOS LEITORES O 10% 

soudTEoAo 
1LF. (986) 22 24 05 

OU ESCREBA A: . 
A NOSA TERRA APARTAOO 1371 

VIGO 

AXBRDA 
·¡libros 
8 MILLONES DE MANERAS. DE 
MORIR, por Lawrence Block. Eti
queta Negra nº 17. Editorial Jú
car. Gijón, 1986. 320 'páx. · 

Primeira aventura de Matt Scu
der traducida ao· español (de 
Block hai causas traducidas por 
Bruguera). Din que é a sua me
llar novela, e non se pode dubi
dar. Unha cidade na que existen 
8 millones de marwiras de mo
rrer, tantas como habitantes: 
New York. Unha nove.la de ritmo 
trepidante onde o alcool, o cri
me, o amor, o sexo, a suxedade, 
etc., están presentes. Unha gran
de novela policial. D.uas tachas: 
a infame tradució.n e a cantidade, 
insuportável, de erros de im
prenta (nunca -en esp~ñol.
co,nverte-se en n~a, etc.) 

EL ESCANDALO DEL 44, por A. 
Bergman. Etiqueta negra nº 9. 
Editorial Júcar. Gijón, 1986. 208 
páx. . 

Segunda novela de Be.rgman 
editaaa en España (a primeira 
"Levine y Hollywood", Bruguera, 
pasou completamente desaper
cibida). Seguindo a máis pura 
tradición americana1 Bergman 
dá unha novela policial crásica 
que faj pasar un rato agradável 
ao leitor á vez que se inteira de 
causas da política americana en 
portugués, na Série Negra de Re
gra do ·Jqgo, editadas no ano 79 
e 80) 

SIN ESPERANZA NO PUEDEN 
PLANTARSE OLIVOS, por Leo
nardo Sciascia. Laia/Divergen
cias. Editorial Laia. Barcelona, 
1987. 202. páx. 

Livro que recolle entrevistas e 
artigas do escritor italiano sobre 
diversos temas pero nó que hai 
un que priva: o caso Moro e os 
asuntos P.Olíticos italianos. Ta
mén as raíces literárias de Scias
cia . Un livro que serve tanto para 
coñecer ao Sciascia escritor 
como ao Sciascia político. Un li
vro que non defraudará n·unca 
aos seguidores do sicialiano, 
pois a amenidade non está rifada _ 
coa profund idade nen coas ideas 
orixmais. Un interesante livro 
que se le dun tirón. 

VIDA DE UM HOMEM, por 
Giussepe Ungaretti. Hiena Edito
ra . Lisboa, 1987, 70 páx. 480 es-
cudos. . _ -

Escolma do1 talvez, máis gran
de poeta italiano deste sécul o. 
Unha poesia sen floritura, sen ra
mallos. Unha poesía densa e que 
se expresa por mínimas pala
vras. Unha poesía na que o 
home e a natureza se unen para 
intentar descobrir o ser. Unha 
grande poesía nunha tradución · 
que rara vez Rerde a poeticidade 
(ás veces si). Eis unha mostra da 
poesia de Ungaretti: "Com o 
mar/ fiz-me/ un ataúde/ de fres
cura". A tradución é de L. Pigna
telli. 

POEMAS, por Malcolm de Cha
zal. Matilde Urbach Editora. 
Coimf>ra, 1986. 62 páx. 

Un grande e descoñecido poe
ta surrealista do que agora se dá 
unha escolla (ben pequena) en 
portugués dos seus poemas? 
que mais ben son sentenzas? di
ceres? refráns?, simplesmente1 e 
parafraseando a outro surreal1s- · 
ta (ou para-surrealista) arxentina 
-A. Porchia-: voces. Voces que 
son poesia: "A violencia chorou 
sobre o entulho da ternura". Un 
poeta ben traducido gor Laura 
Loren~o e Marc-Ange Graff nun
ha edición máis que preciosa: 
bela. E aproveitamos para reco-

1 convocatórias 
CERTAME DE FOTOGRAFIA 

XUVENIL 
A Dirección Xeral da Xuventude 
e Deportes da Consellaria de Cul
tura e Benestar Social, convoca 
o 111 Certame Galego de Fotogra
fia Xuvenil con arregro ás se
guintes 

BASES · 

1.- Desenrolo: En mérito á 
súa experiéncia no campo fqto
gráfico encoméndase a organiza
ción á Casa da ((uventude ae Ou-
·rense. --

2.-:- Participantes: Toda a m~
cidade galega e os f1llos dos emi
grantes que estexan entre os 16 
e os 30 anos. _ . 

3.-,. Modalidade: Unica, adm1-
tíndose o brando e negro e a cor 
en todas suas técnicas. · 

4.- Temas: A xuventude (a 
sua imaxe, actividades, etc.) ou 
o ·meio ambiente como aRorta
ción á celebración do Ano Euro
peu do Meio Ambiente. 

5;- Presentación · e . prazo de 
admisión: As fotograf1as entre
garanse na Delegación Provin
cial da Conselleria de Cultura e 
Benestar Spcial de Ourense, 

mendar _o seu Sens Plastique 
gue por un módico ·prezo (nen 50 
francos) está á venda na colec
ción "L'lmaginaire" de Galli
mard. 

AS MAGIAS, Versóes dé Her
berto Helder. Hiena Editora. Co. 
ldeias e' atitudes nº 4. Lisboa 
1987. 46 páx. 580 escudos; 

Vários e diversos poemas de 
Cend,ras, Michaux e outros nos 
qúe prima o "primitivismo", 
como se fosen poemas 'de tribos 
que -desapareceron ou están a 
desaparecer. (alguns dos poemas 
son 1so), traducidos e prologa
dos por Hérberto Helder, un dos 
grandes poetas portugueses da 
actualidade. O seu limiar é un 
belo texto sobre a poesia, desde 
a poesía e pola goesia, para 
reencontrar-nos". Os poemas, 
maravillas, a tradución: fiel, poé
tica e livre. Acabemos recomen
dando o poema final: "A identi
dade dos contrários" de Roditti: 
"sou o louco e o sensato". 

PETITES PROSES, por Michel 
Tournier. Col. Folio 1768. Galli
mard. Paris, 1986. 244 páx. 19 FF. 

Textos varios do grande nove
lista francés sobre variadas cau
sas que vai recollendo en diver
sas seccións: Maison, villes, en; 
fants, corps, images etc. Textos 
onde a poesia, a l::>ril(antez, a filo
so'fia, o humor, a beleza apare
cen a cada intre. A ter en conta 
os seus comentos sobre a "lm'a
xe do poder", que é un pequen o 
estudo das relacións entre fotó
grafia e poder. Ou o capítulo iné
aito · da sua última . novela La 
Goutte d'or. Ou, .simplesmente, o 
seu epitáfio : Je .t'ai adoreé, tu 
me /'as rendu au centup/e. Merci, 
la vie. Un grande escritor é gran
de até nos epitáfios. 

VAN GOGH OU O SUICIDADO 
DA SOCIEDADE, por Antonin Ar
taud. Hiena Editora. Memória do 
abismo 13. Lisboa, 1987. 56 páx:--
480 escudos. 

Talvez o máis grande poema 
de Antonin Artaud nunha tradu
ción · de Aníbal Fernandes que 
conserva toda a brillantez e toda 
a angústia do orixinal. At'taud, 
un escritor difícH pola sua língua, 
é respeitado polo tradu.tor que 
non traiciona, senón que case 
escreve o orixinal no seu idioma. 
Un poema capital da poesía do 
século XX que mostra o alonxa-
da que está a poesía dos salóns 
e das académias. Un tratado de 
angústia que teria asinado o 
mesmo Kierkegaard, tan cercano 
Artaud a ef, como o encerrado 
de Rodez ·o está ao grande pintor 
holandés. · _ 

FER SENYORS - A LA PLA<;A 
ROJA, _por Manuel de Seabra. 
Col. El Brot nº 41 Ed. Pórtic. Bar
celona, 1986. 128 páx: 

Cuarto livro narrativo dun es
critor portugués · en catalán. Ma
nuel de Seabra, un escritor mé
dio, entrega agora un mangado 
de cantos abando irreg_ular, 
onde relatos interesantes "Euro
pa Plorava" misturan-se con al
gúns infames e con outros xa sa
l::>idos, quer dicerr narrados ·cen
tos de veces. Un l1vro interesante 
pero que nada engade nen a lite
ratura catalana nen á obra do au-
tor. · 

QUINCANNON, por Bill Pronzini. 
Col. Alfa. Laia Editorial. Barcelo
na 1986. 180 páx. 

Bill Pronzint é un das figuras 
da nova narrativa pplicial nort~a
mericana. Creador do "detective 
sen nome", protagonista das 

Avenida da Habana, 105-4ª ¡:>lan
ta (Sección da Xuventude) 32004 
Ourense, ou ben facendo o envio 
por correo. A admisíón pecha·ra
se o 10 de Outubro. 

A obra J?resentada por cada fo
tógrafo irá acompañada dun so
bre pechado no que figurará, na 
parte exterior, o mesmo lema 
das fotografias, e no seu interior 
unh? fotocópia do. Documen.t,o 
Nacional de lndent1dade e ma1s 
o título ou títulos das obras. 

No caso de ser fillo de emi
grantes, unirá documentos que o 
acrediten. -

6.- Condición xerais: 
a) Cada fotógrafo pod~rá pre

sentar todas as foto~raf1as que 
desexe, todas elas iran ,Paixo o 
mesma lema. . 

b) As fotografías presentadas 
deberán ser orixinai, non podan
do estar publicadas nen ter reci
bido prémios neutros concursos 
ou exposicións. · 

c)· Cada fotografía de~erá ir 
montada en soporte consistente · 
e na sua parte posterior levará 
escrito o lema e o título corres-
pondente. . · 

d) Tamañ·o, entre 18x24 centí
metros, mínimo, 2.30><:40 centí-

sué:IS mellÓres .novelas, tamén 
ten entregado outras de boa cali
dade, como a presente, onde 

. mestura a novela policial e o 
western, demostrando -asi- o 
seu coña.cimento destes dous xé
neros. Un ha novela onde· a intri- · 
ga e a acción-dan-se a man para 

· facer pasar un tempo máis que 
agradavel ao leitor. _ 

MOHICANIA, por Manuel Rivas. 
Edicións do Rueiro. A .Coruña, 
1986. 50 RáX. 

Nova singradura desta edito
rial que se inícia cunha nova en
trega poética de" Manolo Rivas. 
Afondando no que foi a sua últi
ma entrega, Riv~s dá poemas de 
toda clase: bons, menos bons e 
-algun- maus. Pero os poemas 
bons poden figurar en· calquer 
antoloxia de poesia galega: "A 
volta ao mundo de Joshua Slo
cum", por exemplo, non p.ode 
faltar en nengunlia. A poes1a de 
Rivas vai da cotidianeidade á 
aventura pasando por unha cida
de: A Coruña, e un Qrande ver
so: "esta mesma maná marcha
-reí de Europa". 

JUDY, por Stuart Kaminsky. Eti-
• qüeta Negra 14. Editorial Júcar. 

Giión, 198"6. 156 pax. 
Toby Peters é un detective que 

traballa para personaxes famo
sos: de Jóe Louis até Eleonor 
Roosvelt; na presente ten de des
cobri r quen quer facer mal a 
Judr, Garldand durante a rodaxe -
de' O mago de Oz". Non é a me
llar novera de Kaminsky (para 
min a máis divertida é aquela na 
que traballa para Errol Flynn) 
pero si unha das máis tempera
das p_ois algunha chega a ser un 
verdadeiro disparate. Unha no
vela agradável de leitura e emo
cionante para o cinéfilo. 

TARANTULA, por Thierry Jon
quet. Etiqueta Ne_g_ra nº 11. Edito
rial Júcar nº 11. Gijón, 1986. 

o autor francés que tivo a hon
ra de coroar o no. 2.000 da "Série 
Naire" de Gallimard é, porfin, 

. traducido ao español .' E é-o cun
ha das suas má1s· duras e bruta is 
novelas. O ·1eitor da presente 
sentirá-se despistado nun princí
pio, pero cando a história da pri
sioneira (sic-) vaia collendo car
po, terá perarrte sua unha das 
novelas ¡::>01iciais rnáis renovado
ras dos últimos tempos. O tros
kista Jonquet {que tamén asina 
como Ramón Mercader) denún
cia a brutalidade, o sadismo e a 
venganza e para iso usa un con
vidaao non moi solicitado na no-

_, vela policial .: o amor. 

DE IMPURA NATIONE, _por Da
miá Molla/Eduard Mira. Edicions 
Tres· i Ouatre. Valéncia, 1986. 240 
páx. 1.100 pta. _ 

Prémio Octubre de ensaio 
1.986, o presente volume é unha 
explicación de por que .non ·exis
te un nacionalismo valenciano. 
Os autores botan-lle tanto a cul- · 
pa ao que eles chaman o "fuste
rianismo" (de Joan Fuster) como 
o "Ratpanatisme" (de Lo Rat Pe
nat, agrupación valenciana que 
lanzou a renaixen~a daquel país 
e agora está en mans dos ultras). 
Os dous son, din os autores da 
presente, rexionalistas·: uns de 
Cataluña, outros de España. Va
léncia cidade (pois o nacionalis
mo será urbano ou non será), de 
momento 'perdeu. Un livro inter
sante, a discutir, a medit_ar e a ter 
en canta, apesar que considera
mos inxustos muitos ataques a 
Joan Fuster. X.G.G. -

metros máximo. 
7.- Xurado: Estará composto 

por persoas cual ificadas e fará 
público o seu fallo antes do 14 
de Novembro de 1987. Este terá 
Carácter: irrevocábel. 

8._;; Exposición: Coas fotogra
fías seleccionadas polo Xurado, 
tarase unha exposición na. Casa 
da Xuventude de Ourense, de 2 
aó .14 de Novembro. A organiza
ción poderá realizar unha exposi
ción itirenante por Galiza ata o 
31 de Xaneiro do 88, data na que 
se procederá á devolución. das 
obras do mesmo xeito en que fo-
ron entregadas. . 

9._;_ Propriedade: As obra pre
miadas pasarán a ser proprieda
de da Consellaria de Cultura e 
Benestar Social que poderá facer 
uso das mesmas. . 

10.- Prémios: Estabelécense 
os seguintes: 

Primeiro prémio ... 50.000 Pta. 
Segundo prémio .. 30.000 Pta. 
Terceiro prémib .... 20.000 Pta. 
As mencións de 10.000 pta. 

que o Xurado estime até un má
ximo de seis. 

11.- Norma final: A participa
ción supón a conformidade coas 
presentes bases. 

.. 



[~deas . 
A televisión que '1os ·anuncian 

•. 

VfCTOR F . . FREIXANES 

V elaí vén agora a televisión priva
da, polemizando entre os que 
prefiren definila coma "servicio· 

público" (anque demasiadas veces dea 
logo en "servicio guber.namental") e os 
partidarios do "escape libre", selección 
natural, ou sexa: que ·cada quén monte 
o seu canal -se ten cartos para fa celo. e, 
despois, que a liberdade de mercado e 
a lei implacable da oferta e da demanda 
pem~ire o que haxa que peneirar. Moi 
probablemente vai ser este u·n dos te
mas que máis animen a vida política es
pañola nos vindeiros meses. Non hai 
grupo, confesión, equipo editorial ou 
económico que non teña opinión ó res
peto. Opinión e intereses. Hoxe máis ca 
nunca ter información é ter realmente 
poder. 

Benvida sexa por principio a liberda
de e a p/uralidade. Pero a modo cos en
tusiasmos. Duns anos para acá, dende · 
os micrófonos das grandes cadeas de 
radiodifusión e dende as columnas edi
taríais dos periódicos, vénse defenden
do unha única tese: sen liberdade non 
hai democracia, sen televisión privada 
non hai liberdade. · 

A opinión pública, dirixida demasia
das veces dende os grandes medios de 
comunicación de masas, acabou acep
tando isto coma un axioma: a televisión 
privada é a derradeira asignatura pen
dente da democracia española á liber
dade de expresión. ¿ Quén o . di? Os 
grandes grupos que controlan os me
dios e que, lóxicamente, hai tempo que 
puxeron os seus ollos e mailos seüs in
tereses na. televisión comercial. E o 
máis cómodo e rendable para un profe
sional da comunicación é apuntarse ó 
carro. Son máis ofertas laborais, máis 
competencia, máis campo de traballo ... 

¿Qué oportunidade vai dar ~ Galicia -
(á lingua galega, á nosa idehtidade na
cional e cultural) a televisión privada? 
En principio xa as empresas e os grupos 
que compiten polas concesións anun
ciaron un criterio básico: a rendabilida
de comercial e económica dos proxec
tos. O galego, dende estes presupostos 
que tantas veces esgrimen as empresas 
periodísticas, non é rendable. E xa non 
só o galego: a propia. Galicia, como uni
dade de mercado capaz de xerar ingre
sos publicitarios, tampouco compensa. 
A televisión, artellada sobre as grandes 
compañías gobernadas polo único crite
rio da rendabilidade económica, conver-

. tirase (aínda máis) na grande ferramen
ta uniformista e ·desgaleguizadora que 
xa é, p~ro multiplicada por tres, cinco, 
dez canais. ¿Non ternos dereito as mi
norías a esixir, polo menos, unha revi
sión dese sacrosanto criterio da renda'-
bilidade? · 

Non existe só unha rendabilidade 

am.pameli1io civil 

GUSTAVO LUCA DE TENA 

e erta discusión sobre a filosofia 
dos soldados de fortuna esce
nificase nos diários de Madrid 

·r cáseque en coincidéncia (un chisco 
retrasada) cos debates do Congreso 
norte-a·mericano sobre o exército 
mercenário que entrena, paga, e arma 
aquel país contra Nicarágua. Entrar a 
contemplar se seremos máis altos, rú
bios e felices con tropas regulares ou 
de aluguer, era argumento preferido 
pola prensa federal para falar por via 
interposta de como meter na circufe
réncia civil o triángulo das armas. No 
c_ongre~o dos Estados Unidos suscitá

, · a~ nha cuestión distinta que se re
ire 'á-:- evisiór:i a respeito dos merce
ário~ n'ha máquina de estado con 

as zas e tan ben engrasada 
osa (viña dicer un congresis

~ ort' ode embarcarse na empresa 
~! r soldados sen acautelarse do 

... 
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económica. Existe tamén unha moi va- . 
liosa rendabilidade social, cultural his
tórica, política, etc., que ben que ~xhi
be.n as empresas periodísticas cando se 
trata. de solicitar axudas ou subvencións 
do Estado e que calquera Proxecto de · 
Ordenamento das Comunicacións debe
ría en principio considerar. 

.Certamente unha empresa periodísti-
. ca non é un ha máquina d~ .fabricar car- -
tos ou chourizos. A súa rendabilidade é, 
xa que logo, un concepto moito máis 
amplo e plural (máis democrático) e, no 
noso caso, dehería ser considerada den
de o proceso que un pobo emprende 
.para recuperar o seu idioma, a súa iden
tidade colectiva, un espacio de noso no 
co_ncerto dos . de'máis pobos. Ben sei 
que na postmodernidade ·política isto 
disque non se leva, que está pasado de 
moda. Así nos ha de ir. · 

. No seu día cando o goberno galega 
anunciou a · creación da Compañía de 
Radiotelevisión de Galicia (emisoras de 
radio e televisión en galega), lembro 
que dende diversos sectores de opinión 
vencellados a a·lgunhas empresas perio
dísticas do proprio país houbo voces al
poriz~das calificándoo de "dictatorial", 
"intervencionista", etc .. Considerábase 
competencia desleal por. parte do go
berno autónomo a creación de emiso-

. ras de radio argumentando ·que nun es
tado liberal é a empresa privada a en
cargada de dar resposta a estas nece_si
dades "sempre segundo a demanda so
cial existente". Algún comentarista che
gou dicir que, ademáis, o tal proxecto 
da _Xunta era "pouco constitucional"_ 
porque·discriminaba o castelán. . 

que facer con eles no caso de que os 
desígnios da história non veñan coin
cidir cos de Batista, os de Tacho So
moza, os de Diem, etc. En 1958 a CIA 
pagol..) un grupo de coroneis de Su
matra para que lle fixesen a caíf!a a 
Sucarno, pero a· sua única interven
ción militar (terrorista, se lle -aplicáse
mos a medida semántica de Barrio
nuevo) foi un tremendo ,fracaso, un ha 
trapallada comparábel á conspiración 
de Oliver North. O resultado foi unha 
versión anticipada 'daqueles barcos de . 
vietnamitas colaboracionistas, - nave
gando sen rumbo despois da derrota 
dos seus protectores. Os coroneis de 
Sumatra non só buscaron acomodo 
no tráfico de drogas senón que fixe
ron do antj-ianquismo resentido 
(Roma non pag_a traidores) unha nova 
bandeira. Algo semellante pasoµ coas 
tribos Meos do Vietnam,· pagadas por 
Johnson, que chegaron ter un exérci
to de trinta mil homes, despois aban- · 

Irnos ver televisión privada: tres ca
nai~ ~~ cobertura estatal, sen grandes 
pos1b1l1dades para unha programación 
ou produción autonómica descentraliza
da. Madrid será unha vez máis e por tri
plicado o embigo do mundo: modelo 
d~ coosc_iencias, usos e costumes . 
¿Quén garantirá a presencia das cultu
ras minoritarias do Estado nos Conse
llos de Administracións das novas em
pres~,s? ¿ qu_én garantirá un ha progra
mac1on m1n1mamente aceptable (tala
mos dun servicio público) e non exclusi
vamente "comercial",. gobernada por 
criterios efe rendabilidade económica in
mediata? ¿Qué outras voces do corpo 
social que non sexan as dos grandes 
grupos de poder virán matizar, discre
pa~ ou complementar a voz dos propie
tarios para que us novos med ios non se 
convirtan na prática en simples ferra
mentas de presión ó servicio de intere
ses particµlares?-

Certo que a actual televis ión públ ica 
(sexa a de-Madrid ou a de Galicia} non 
é un exemplo demasiado valioso, sem
pre presionada polo poder político, 
ameazada de amigu ismos, tráfico de in
fluen~ias, burocratización, etc; pero 
¿non podemos pensar en fórmulas que 
a mellaren? ¿Debemos aceptar como 
irremediable a situación presente? Hai 
modelos en Europa, como o da BBC, 
ben pouco sospeitosos, que se poderían 
seguir no camiño dunha maior profesio
nalización do medio público e unha ne
cesaria profundización na pluralidade e 
na participación social que fagan posi 
ble unha televisión de todos. Cada catro 
anos hai eleccións. Non perdamos a es
peranza. o 

donados e refuxiados nos circuítos de 
prodl!ción de opiáceos de Tailándia. 

Tamén as tropas de Chiang compen
S?!ºn a fortuna adversa e a suspen
s1on de pagos por parte de Washing
ton meténdose no matute da heroina, 
quen o diria, tan cristianos como ian 

-pola vida. E non digo, finalmente, que 
~s solc;iados de aluguer para a heróica 
conquista de Baía de Cochinos se 
consolasen despois con tráfico de 
drogas. Son os próprios norteameri
canos quen se laian publícamente dis.: 
to e se boté!ln as man~ á cabeza pen
sando a.que lles pode vir de trinta mil 
somocistas en desbandada. . · 

Ou como di o congresista· Charles 
Kimball, antes que os nosos soldados 
de fortuna, defensores da civilización 
cristiana, se pasen ao inimigo interior 
arrastados pola fortuna adversa máis 
nos valía fundarlles u.n montepi~. o 

-

O derby 

MANUEL RIVAS 

N on estarei odia 3 en Balai
dos no novo derby Celta
Deportivo. Os verdadei ros 

amantes do fútbol deberiamos 
boicotear este acto no que a danza 
dialéctica da bola é relegada a un 
segundo plano. Non hai pior elo
xio para un partido que decir del 
que será un espectáculo extra -de
portoivo. En conciencia , celtistas e 
deportivistas saben que os seus 
equipos actuais son demasiado 
frouxos e que a sua división natu
ral é o purgatorio que separa a se
gunda da primeira, saben que am
bos os dous clubes están dirixidos 
por directivas mediocres, e saben 
por último que non hai un fútboÍ 
atlántico, senón un sucedaneo de
salmado, defensivo e menestero
so. Neste marco de hern ia deport i
va é lóxico que o centro de aten
ción se desplace do campo aos 
graderíos. O aburrimento da pobre 
bola é sustituido artificia lmente 
polo folclore dos afeizoados, que, 
como sucede no tristemente ch a
n:ado _teatro de participación, non 
so tenen que pagar senón dar a 
nota de color. E o que é pior ainda, 
teñen que lexitimar coa su a pre
sencia a circulación impúdica por 
tribu~a de alcaldes, deputados, 
candidatos e demáis pundonoro
sos servidores públicos que nu nca 
aparecen en públ ico cando o que 
o público dirime son problemas e 
necesidades, e, que ultimamente 
andan poseidos dun curioso sín
drome futbolístico preelectora l. 

Todo, incluso iso, seria soportable 
se a bola correse alegremente en 
Balaidos. Pero a bola galega está 
aqueixada dunha doente preg uiza. 

Proclamo, pois, solenemente 
que non participarei nese monu-

, mental fora de xogo. o 

e oñecidos son os problemas 
de TVE para proxectar o fil-· 
me "Interior dun conven

to". Nesta, como noutras oca
sións, utilizouse o argumento de 
que o público católico podía resul
tar ofendido nas suas créncias. 

Agora anúncian a inclusión na 
programación da série "Amérika". 

Xa sabe: a de que os rusos maos 
invaden Estados .Unidos, na liña 
deses subprodutos cinematogr~fi
cos da nova guerra fria. E o curio
so é que esta si teremos que atura
la todos. Neste caso non hai crén
cias que ·valian, nen a posibilidade 
de que nos declaremos ofendidos, 
na nosa calidade de demócratas, 
por esas fantasias dexeneradas. 

Coma semp_re, aqui os únicos 
que teñen bula son os curas. 

M.V . 
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