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e máis de cincuenta 
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na sede da Académia 
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ELEICIÓNS: 
AS FORZAS AUTÓCTONAS CONSEGUIRÓN O 25% DOS VOTOS 

A VITÓRIA DE AP . PODE DILUIRSE 
COA FUGA DUNHA PARTE IMPORTANTE 

DOS SEUS MEMBROS 
(EN PAxlNAS 3,4,5,6 e7) 

"O ROeta é un guieiro dos sentimentos" 

Antón Avilés de Taramancos 
(páx. 12 e 13) 

Antón Avilés de Taramancos 
nasceu na aldea da que toma o 
seu nome en Noia. Aos 25 anos 
foise á Colómbia,. de onde fica 
un coñecimento mitificado e 
aventureiro pola selva do Ama
zonas. Ten publicado "O tempo 
no espello", que recolle vários 
volumes anteriores dispersos, e· 
"Cantos caucanos". Desde a 

1 

sua taberna, nos baixos dunha 
casa do sécul.o XV, no casco ve
llo noiés, desprega a sua obra 
criativa, h·óxe tamén á frente da 
Asociación de Escritores en Un
gua Galega, da que ·é pr'esiden
·te. Estivo tamén presente no en-
cerro na sede da RAG pedindo 
a dimisión como presidente da
quela entidade:de Garcia Sabell. · 

Informe 

. A Europa sen armas {páx. se 9) 

O Comandante das forzas da a comoción que está a xerar a 
OTAN Bernard Rogers recoñece oferta de paz de Gorbachov. 
puhlicamente a sua frustración "Non damos convencido aos 
porque a opinión pública de europeus de que están baixo 
toda a ~uropa estexa a mirar ameaza. Todos miran compraci-
con. bons olios a proposta so-- dos ao novo líder soviético ... A 
viética de liberar o continente nosa mensaxe non calla". ~sta 
de cabezas nucleares. A pique pública confesión de fracaso 
de se xubilar, este reaganista fa- das propostas políticas do 
moso pola sua agresividade_ cos · atlan-tismo, é un anúncio de n·o-
políticos, resume brilantemente vos tempo's para Europa 

CADA 4 MINUTOS ... 
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editOrial ABOSA .DBBA 
O NAélONAUSMO DESPOIS DO 10 DE.XUÑO 

Empresa Xomalística Editora: Promo~ións Culturais G 1 Coñecidos os resultados r:ia Galiza das 
eleicións municipais e europeas cómpre 
valoralos desde un.ponto de vista nacio
nalista en canto reflexan nunha boa .me
dida (mais non unicamente) a preséncia, 
a. forza ·e as perspectivas das · organiza
cións políticas nacionalistas na ·nasa na
ción. 

can que os intentos de articular un na
ciqnalismo de direita~ n_o naso país, non 
tenen polo de agora ex1to. O nacionalis-
mo, hoxe existente ·é de esquerdas. · 

·das grandes cidades (e o mesnfo se 
pode dicer do P.S.G.-E.G .). Falarmos eh· 
abstracto de grandes cidades agacha as 
profundas diferéncias existentes entre 
élas, as problemáticas e dificuldades es
pecíficas, as desemellantes votacións 

gas a e-
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O P.S.G.-E.G. obtén un excciente re
sultado' en Vigo inferior quizá· ·ao por 

~~;,o;,a !c,e;t{;á 6~~~~1~a~aÁn~Ó~~:lr~á'~~:~~ez, FernanJo ªc~'. 
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X~;:ct~7i~ Manuel Veiga, Gustavo Luca de Tena, 

Polo que se retire ao Parlamento euro
¡:>eu o feito de constituir o território do 
Estado unha só circunscrición dificulta-

- eles mesmos esperado, pero que lle per
n:iete unha preséncia importante e deci
siva no Concello da primeira cidade in
dustrial da Galiza e que 9frece, 110.n obs
tante, luces .e sombras: e a pnme1ra vez 
desde os tempos de U.G., que un parti
do- nacionalista obtén nun Concello dun
ha grande c;idade un número tan eleva
dc de concellais, pero este resultado 
non garda proporción cos obtidos no . 
resto da nación e, concretamente, nas 
outras grandes cidade.s, a· que localiza . 
pengosamente ao partido nunha cidade 
(na que os votos acadados cerrespón
dense cos das autonómicas) ~oa que 
mantén unha especial relación o líder de 
E.G .. Camilo Nogueir-a. 

. obtidas nelas polo nacionalismo, con 
votos ás veces dobrados. Mais. ben o 
que é comun é o especial perxuício da 
norma do 5% do censo para as forzas ' 
nacionalistas nas· grandes cidades. 

Consoifdadón poís do voto nacfona
lista e avance en moitos casos. De todos 
os xeitos cómpre salientar un feito im
portante: a persisténcia ao longo de dez 
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-anos ,de ele1cións dun SE!Qmento de po
voazon _galega que, considerando os vo
tos do B.N.G. e do P.S.G.-E.G., vota na
cionalista e que se mantén ao redor dos 
cen mil/cento vinte mil votos (e mália o 
aumento do censo). xandre Banhos. ' 
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. ba ou ·facia case imposíveí a obtención 
de eurodeputados por listas nacionalis
tas que se apresentasen -sen formaren 
coalicións con outras forzas naci'onalis
tas da Galiza ou das outras nacións do 
Estado. O fracaso "técnico" das conver
sas de Santiago mália o acorde sobre os 
pontos básicos plantexados polo B.N.G. 
(direito á autodeterminación nacional da 
Galiza, non ao M .C.E.) xunto coa imedia.
ta carreira ás coalicións con forzas' na
cionalistas. do EstadoÉfundamentalmen
te bascas, do P.S.G.- .G., P.N.G . e P.G., 
fixo que somente houbese unha candi
datura nacionalista galega que defende
se os pontos básicos expresados (o non 
ao M.C.E. non foi sostido polos partidos 
nacionalistas galegas entrados en coali
ción apesar áo acordo de Santiago) e 
qu.e aspirase a unha voz própria en Es
traburgo sen a mediación basca. A can
didatura do B.N.G. tivo un excelente re
sultado en votos que a consagrou como 
a cúa·rta forza política na Galiza e primei
ra nacionalista polo número de sufrá
xios ao Parlamento europeu. 

No ámbito.municipal· as eleicións indi-

O B.N.G., _despois do fiasco das últi
mas lexislativas, obtivo no conxun.to da 
nación, cos seus 62.000 votos, un dos 
mellares resultados da sua história, que 
no campo municipal o confirman como 
a quinta forza politica na Galiza (e a pri
meira nacionalista), ·votos que gardan 
indubidábel relación coa participación 
nas loitas que atravesan o país. Obtén 
sufráxios én toda a nación e acada re
presentación no concello de Pontevedra 
se ben (como P.S.G.-E.~.) segue ausen
te nos concellos- de seis das sete grnn
des cidades galegas. Non s·e debe 1so a 
un problema especifico do B.N.G. verbo 

Número de votos que non garda rela
ción coa influéncia social, cultural e polí
tica do nacionalismo na Galiia e que in
dica as dificuldades de acadar no eido 

·eleitoral e institucional unha penetra-
ción decisiva. Sen dúbida é doado expli
car esas dificuldades (política do estado 
centralista e dos seus aparatos de po
der, persisténcia dos procesos de de
pendéncia e alleación ... ) Pero as rela
cións de forza son como son e o camiño 
da liberación nacional e social da Galiza 
non é un camiño s'en atrancos e novas 
e contínuos esforzos son necesários. 
Pero tamén novas iniciativas tácticas 
que fag_an avanzar a construcción nacio
nal da Galiza e a auto conciencia política 
do noso povo. o 
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cartas 
DESDE PORTUGAL 
Benqueridos Amigos, 

Antes de mais queria chamar
vos á atenc;:áo para o facto de eu 
escrever esta carta unicamente 
em portugués (de Portugal), por
que creio que náo tenho conheci
mento.s suficientes para escrever 
correctamente em galega . Su
ponho que, se náo todos, pelo 
menos alguns elementos da re
dacc;:áo de ·ANT compreenderáo 
esta carta em portugués. (. .. ) . 

Quanto a ANT de 25 de Abril, 
o único que recebi desde que fiz 
a minha subscric;:áo, fiquei muito 
satisfeito de o receber, pois há 
muito tempo que esperava por 
ele.· Como costumamos dizer, 
mais vale tarde que nunca. Feliz 
é também a coicindencia da data 
desse nº 314 de ANT: 25 de Abril, 
gloriosa data para portugueses, 
africanos e todas as pessoas pa
cíficas do Mundo. Só é lamentá
vel que a Rev·oluc;:áo dos Cravos 
tenha sido posteriormente táo 
deturpada, ao ponto de a classe 
non poder em Portugal actual
mente ser praticamente a mesma 
que1 estava antes de 25 de Abril 
de l974; só os líderes emblemá
ticos do colonial-fascismo, como 
Salazar, Tomáz e Caetano, é que 
desapareceram, os outros, aque
les que detem de facto o poder 
polít1co-económico, sáo os mes
mos, bu sáo os seus seguidores. 
Os que fi-zéram o 25 de Abril, aos 
pouco.s · tem sido afastados, 
como os Capitáes de Abril (do 

~ MFA), ou mesmo perseguidos e 
presos, como o heroi da Revolu
<,;:áo dos Cravos Otelo Saraiva de
Carvalho. 

A descolonizac;:áo, . um dos ob
jectivos básicos do 25 de Abril,. 
náo estará completada enquanto 
continuar a dramática situac;:áo 
do povo Maubere em Timor Les
te. Antes que se de o genocídio 
total do povo Maubere é urgente 
que Timor Leste alcance a sua 
autoderminac;:áo e independen
cia. É urgente que .em todo o 
Mundo a opiniáb pública seja 
sensibilizada para o problema, 
pois traJa-se náo só de un aniqui
lamento cultural (como outros 
que se intentan pelo Mundo fora) 
mas também um trágico genoci- · 
dio físico, pura e simplesmente, 
já correctamente chamado "Viet
Nam silencioso". Por isso, eu fe
licito, e .até agradeyo, a ANT por 
ter incluído a noticia sobre a far
sa eleitoral em Timor Leste, nes
te nº 314. Espero que a ANT con
tinue na van9arda da luta dos 
que náo perm.1ten que Timor Les
te caia no esq~uecimento. Náo 
de·ixar olvidar Timor Leste · é o 
nosso dever. Os heróicos comba
tentes Mau_beres que lutam nas 
montanhas timorens·es contra o 
invasor indonésio cotam connos
co ternos a obriga<,;:áo de nao ol
vidar a sua luta. Jornais como 
ANT tem um papel imprescindí
vel na luta contra o silencio .im-

posta poi.os indonésios. Por pou
co que se diga é importante dizer 
alguma coisa. Nao podemos dei
xar moi-rer Timor Leste! . 

Achei muito interessante a car
ta ·de Isidoro Padim. Cortegoso, 
publicada na página 2, do nº 314 
d~ ANT. Para além do conteúdo 
(era a isso que eu me refería) 
também é interessante o ponto 
de vista ortográfico, pois por ve
zes dá a sensa!jáo de estar escrita 
em portugués de Portugal (ou 
galego do Sul, cómo, queiram), 
primcipalmente élevido ao uso 
do (e;:), do lh, do nh, de ss, de ter
minac;:óes m, de j em vez de x, 
etc. Só falta o uso do til (~)nas 
vogais! (por exemplo em "rela
c;:óes" que .está impressa sem o 
til).- . . . . . 

Por hoje, resta-me enviar-vos 
as minbas mais .. cor.diais sauda
c;:óes. JOSE NUNES 

(Lisboa) 

CARPE DIEM OS 
INVESTIGADORES OU 
CHAMAMENTO DUN 
NAZONALISTA 

É evidente que o noso xeito de 
vida labrega e mariñeir¡:i (bl:Jrgue
sa como cultura nunca a houbo 
ou foi minoritária) -a Galiia es-· 
pirltual- estase ·a perder a ritmo 
acelerado e é xa · irrecuperábel. 
Por iso é moi urxente e necesário 
aproveitar ao máximo o tempo, 
pois ainda fican entre nós unhas 
relíquias (dicionários vivintes 
chamabaos Otero) existentes e 
non perdurábeis: os vellos de 
todo os País; neles é preciso es
culcar para deixar en herdanza ás 
vindeiras xera,cións como era e 

· como pudo e debeu ser a Nosa 
Terra . 

En relación con isto pode re~ 
sultar sintomático o feito que 
teño comprobado dabondo a·ni
vel persoal, de que aos irmáns 
da miña avó -oriundos da pa
rróquia de San Lourenzo de Vila
tuxe na comarca do Deza-· nun
ca os eu ouvira fala; castelán; 
tampouco nós os nazonalist;.as o 
talamos (ainda que si ás veces 
coa xente de fo_ra-da Galiza), pero . 
é moi diferente porque ternos a 
posibilidade de facelo e iso xa ~ 
nos fai perder algo do noso can
tido, do naso celme espiritual e 
interior; eles polo éontrário non, 
e non, simplesmente, pórque 
non saben falar mais ca en gale
ga. 

Reaparecerán posibelmente os 
soutos e carballeiras; quizá_a uva 
caia chegue a acadar unha enor
me pr:odución e a denominación · 
de orixe~ até é probábel que as 
espécies próprias da ·nosa fauna 
-non todas---=- sobrevivan nun 
parque zoolóxico autóctono e 
con subvención oficial da Xunta . 
Pero hai que ter moi claro que xa 
non será o mesmo. É difícil, ain
d., ;_¡u..:.· , 1011 utópico, que a nasa 
ordenación territorial se configu 
re por parróquias e bisbarras, 

pero para entón será tan artificio
sa·-com~ as proví.nc.ias o son ªQº
ra; tamen p.ederia ser que a fín - . 
gua galega non se extinguira ou 
qu~darµ reducido o seu emprego 
a unhas cativas minorias cultas 
pero si acaecerá que teremo~ 
acento castellano ou de nengu
res, que o noso léxico andará 
baixo rr:iínimo e ~ue a riqueza 
das variedades d1alectais deste 
inmenso pequeno Pa ís que é Ga
liza estragaranse nun curto pra -
ZO. 

Por iso é preciso facer un cha 
mamento a todos. os investigado
res que teñan conciéncia_do pro
blema nacional galega; desde os 
que ·posibelmente puderon figu
rar nos cadros dos "yuppies" até 
os máis novos, para que se ace
leren na sua laboura de recolleita 
en todos eidos, ainda que sexa a 
costa de infravalorar ou superar, 
nun sacrifício que ben o merece, 
os problemas individuais dB cada 
un. Asi, posibilitaráse · que nun 
futuro non moi lonxano a nosa 

. cultura etnográfica, etnolóxica, 
psicolóxica, antropolóxica, etc, 
sexa recebida como herdanza 
inestimábel polas futuras xera
cións que configurarán Galiza 
como nación .. Formará parte d9 
naso acervo -insisto- espiritual 
tanto ou máis que o mito celtista, 
e forne~erá -paralelamente coa 
falla- o espírito do nazonalismo 
que inevitabelmente permanece
rá ao longo dos ;:;éculos, mentres 
a Terra exista. E básica, é unha 
laboura urxente e necesária que, 
por desgrácia, hai que facer ago
ra ou nunca, p_ois os tempos non 
só ainda non son chegados, se-

. nón qúe fuxen das nosas mans, 
acábanse e xa .non voltarán ~-. 

ALVARO X. LÓP.EZ MIRA 
(Pontevedra) 

A $1TUAC16N LABORAL 
DA POLICIA 

- As veces atopa-se . un 
alto grau de humor involuntário 
nas notícias que sé espallan. Asi 
vemos no "El Correo Gallego" 
do 14 de Avril,· a notícia de que 
un sindicato de policías critica. a 
situación laboral na que se ato
pan os ánti-disturbios. Polo visto 
e ante o aumento da conflitivida
de social que se está a desenro.
lar ultimamente e, como conse
cuéncia da sua "xornada laboral" 
a cumplimentar sen que lles abo
nen os extras; deciden-se a pata- , 

· avfso aos leitores 
Os subscritores de A NOSA 
TERRA residentes no territó
rio do Estado español, ex
cluída · a Galiza, receberán 
nos próximos dias nos seus 
dom1cílios a edición extra "A 
imensa sombra de Otero Pe
drayo". O pago realizarase 
m~diante reembolso. o 

lexar e escupen as suas vozes 
lastimeiras. ... 

-Unha esmola polo amor do 
Estado.! 

Eu, pola miña banda, propoño
lles que exerzan o seu direito á 
folga para protesar pala atitude 
cutre da "patronal" e se solidari
cén cos (outros) traballadores, na 
vez de ?Osear tanto· pau. 

Por unha policía unida e com-
bativa! FRANCISCO SOUTO 

(Compostela) 

P.D. Estou/estamos até o cu de ser
mos a matéria prima no traballo da 
policía. 

AMERIKA QUIMERICA 
Ouén asistimos á estreia do se
rial ianqui "Amerika" pu demos 
gostar dos típicos tópicos, abso
lutamente recorridos, da crítica 
destrutiva e absurda. A série de
senvolve-se despois dunha déca
da de "opresión" comunista so
bre o povo norte-americano e 
mesmo xera-se unha agre desca
lificación do exceso á concretiza
ción de liberdade (?) nos USA 
que foi caldo de cultivo no que 
xermolaria a penetración leninis
ta. E isto cando unha parte sensí
vel, ainda de certo minoritária e 
marxinal, dese pavo está a de
nunciar as agresións e a inter
vención da CIA en Centroaméri
ca, ocorre que é, cando menos, 
suspeitosa e semella que se fala 
dun laberinto que conduciria á 
estadia de forzas de ocupación. A 
conclusión que hai que despren
der é que cómpre ser máis pa
triota e xustificar o imperialismo 
na defensa a ultranza da identi -

. dade "made in USA" . 
Xa 1090 velai os racinamentos 

alimentarios de produtos de pri
meira necesidade, dificuldade de 
atopar suministros esenciais . e 
fincapé nas cativas colleitas de 
cereal, é como se os "rusos" ta
mén influisen nas turbuléncias 
da atmósfera. E senón fixade-vos 

. nas paisaxes, escuras, ern:ias, 
que indican, obri9atoriamente, a 
preséncia dos "barbaras do Nor
te". que ápouquecerlan aos cava
los dos guerreiros de Atila. 

E pois que fixen ·unha cita his
tórica permitide que introduza 
estoutra. A "dominación" propí
cia unha caste de afrancesados 
ou "asovietizados" neste caso, 
de ·aberta colaboración cos inva
sores e escontra deles xurde a re
sisténcia, pequenos gnipos orga
nizados que loitan pola libera
ción da opresión. Nun intre até 
hai 'leaders' que poténcian unha 
resisténcia activa controlada po
los comunistas a xeito de xustifi
car a represión que exercen so
bre a povoación con campos de 
concentración e confinamento e 
encar.ecemento persuasivos. 
Polo menos un sospira pois a es-

. tadia dos soviéticos non se co
bre, polo de agora, de sangue 
como -a política de Rea~an's 
cuontry en Grenada, en N1cará-

J 
gua ou, noutro tempo, no Viet
nam. Haberá que agardar vindei
ros episódios desta viaxe aluci
natóna de Donal Wyre . 

E xa dicer que Pilar Miró ci
neasta ela, faria ben ded ica~do
se a pór máis cinema dos países 
socialistas, ou é ~ue non com
pa_rte o louvor dedicado polo vo
ce1 ro do governo español "El 
País" ás reformas da perestroi
ka? 

Alomenos sirva esta versión 
dunha Amerika quimérica para 
ter conciéncia, real , do 9rau de 
crítica e liberdade que existe nos 
USA, onde un filme, 'Latino', no 
ql!~ o protago~i~ta escolle o ca· 
mino dos sand1n1stas non foi in· 
traducido nos circuítos comer· 
ciais. 

Aproveitade de facer o amor 
na duas horas de emisión da sé· 
rie. Saúde. Xú LIO TOBA 

X .M.C., SOLIDARIEDADE 
Agardei que se ditara senténcia 
para anotar isto. Un mes e un dia 
de arresto maior, multa de 
30.000 pesetas, indenización con 
outras 100.000 ao denuncian\e e 
pago das costas procesais : velai 
o paquete que lle ven de cair en· 
riba a Xoán Manual Carreira An· 
telo por ca lifi car de frau dulenta e 
co rrupta a xestión de Roxélio 
Graba Groba á frente do Conser· 
vatório de Música coruñés e por 
dubida r publi cam ente e por es· 
e rito da capacidade artíst ica e do· 
cente do mesmo señor . Normal. 
Só a XMC se lle acorre berrar tais 
causas ... por escrito. Porque todo 
iso, pensar pénsa no moitos, c~da 
dia máis, na Coruña e na Gal1za, 
pero pianissimo e en privado, o~ 
sexa, a coberto e salvo da xust1· 
cia . Non son, non somos tan .te· 
merários como o doutor Carrei ra. 
Este, inxenuamente, falou por to
dos desde El Orzán e desde o 
Faro de Vigo hai xa un par de 
anos. Nunca lin El Orzán pero si 
algunha das colaborac ións no 
Faro que lle costaron o disgosto 
ao XMC, e o tipo ten toda a esa 
do mundo. 

XMC cria -agora supoñ_o que. 
xa non crerá- na existé!1.c1a ~eal 
da liberdade de expres1on. do 
home que serna-na a semana . ~· 
.bulla para os leitores deste peno· 
dico as biografias de todos_ os 
músicos que na G_~liza te ne~ 
sido. Por iso e por ma1s -por vaa 
lente, por exemplo-, 'T1erece 

· nasa solidariedade. Recebaa. 
Seique a senténcia que o e~~: 

dena que apela á santa Consti 
ción 'estabelece · pere9riname~te 
algo' asi: se o que d1 un artigo 
está dito . en prata, tanto te~la~ 
que diga: o asinante, empap · é 
do. Ouer dicer, a verda~e ~º~a l 
necesariamente . const1tucio ere: 
Pénsao outra vez antes de .es r 
ber que o pícaro d~qu~la que P~e 
.certo tamén se ded1~a a vello a 0 
~un filio da sua n~~RNAN NAVAi 
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o map8-puzzle se.gue 'sen definirse 
1le-

t ... • f 

- -o fracaso · da CoaliGióri progresista, o descenso do PSOE e o mantenimento de AP, 
fundamentado no caciquismo, deixa as ·causa? como est?ban, pésie ªº ascenso do nacionalismo 
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H · abia quen esperaba que 
coas eleición·s 
municipais se pudese 

recompor nidiamente o mapa
puzzle da política galega. -
Agardaban que, á luz dos 
resu ltados, as pe~as xa 
encaixarian por s1 soas, pero 
non foi asi: todo segue 
remexido, sobretodo na banda 
direita. 

Polo lado da esquerda o 
nacionalismo do BNG 
experimentou un ascenso, . 
pasando dos ?6.498 votos das 
eleicións xera1s de .1 ~8~ a 
62.245 nestas munic1pa1s. 
Aumenta tamén o número. de 
concellais, pois frer;ite aos 115 
que tiña, agora conseguiu 138, 
sen conta r as candidaturas 
independientes auspiciadas 
por esta forza. 

Ben é certo que non 
conseguiu, agás en 
Pontevedra, eses concellais 
que alguns consideran como 
referéncia, que son as grandes 
cidades, nalgunhas ppr esa lei 
do 5 por cento que no 7~ non 
existía. 

Pero o aumento nas grandes 
vilas foi notábel, triplicando /o 
número de concellais 
nalgunhas como Ares, Carballo 
ou Marin, situándose como 
segunda forza neutras. ?U 
acadando representac1on 
nalgunhas onde non tivera 
concell ais na última lexislatura 
como nos casos de Montarte, 
Ribadávia ou Mugardos. O 
ascenso foi espectacular en 
Noia e Ribadeo, onde 
consegui u ser a lista máis 
votada, asi como en case a 
totalidade dos concellos onde 
contaba con alcaldes, logrando 
a maioria absoluta e 
ascendendo no número de 
concellais en Fene, Corcubión, 
Camota e Malpica. 

Na banda do Sul do Morrazo, 
onde era preponderante, tivo 
un forte retroceso, coa perda 
da a\caldia de Moaña e da 
metade dos concellais de 
Cangas, pasando de seis 
somente a tres. 

A sua candidatura ás 
eleccións europeas tivo 

. uns resultados máis que 
acetábeis, superando a outras 
formacións autóctonas que por 
concorrer en coalición tiñan 
máis posibi lidades de seren 
~leitas. Así, pésie ás tensións 
internas logrou 46.849 votos 
en Galiza e outros 7 mil nas 
zonas migratórias do Estado. 

Os ascensos da frente 
n.acionalista parece que hai que 
s1tualos nas épocas de 
conf litividade social, e ali onde 
logran artellar a organización, 
non en van os resultados do 
79 ian precedidos das taigas 
contra a cuota empresarial e 
o~ de agora, contra a cuota do 
le1te. 

O. Parti~o Socialista . 
Galego-Esquerda 

. ;qalega tiña postas todas 
as 1lus1ons en conseguir un 
anaco de puzzle onde a sua · 
preséncia se vira clara e 
resaltada. Centrou os seus 
esfo rzos en Vigo, cooseguindo 
uns meritórios 5 concellais, con 
rotos cap!talizados polo seu 
ider C?m1lo Nogueira, que 
aparec1a como alternativa ao 
~ocialista Manuel Soto. No · 
tsto do _país os resultados 
s~ron ma1s ben discretos, con 
n~ 58 concellais e cun gra.n _ 
e umero de listas, que con tanto 
sforzo lograran presentar pola 

Concello do Ferrol 

sua cativa implantación fara 
das cidades, que non obtiveron 
nengun concellal. · 

A sua preséncia queda máis 
unha vez definida como 
claramente cidadana, que é 
onde obtén a maioria dos 
votos, contribuindo Vigo en 
case a metade dos totais. 
Segue ostentando a alcaldi jl 
de Narón. 

Nas eleicións ao parlamento 
europeo, onde se apresentou 
coaligada e eclisada totalmente 
por EE, só íogrou 36.829 votos. 

O Partido Nacionalista 
Galega sofreu tamén un 
sério revés, ainda que 

se acerque en número de 
concellais ao PSG-EG. A sua 
pouca implantación e a ~ua 

· configuración como partido de 
notábeis deixouno fóra da 
maioría dos concellos, ainda 
que hai· que resaltar o éxito 
persoal conseguido en A 
Estrada por Elvira Espada. 
Parece claro que a sua 

,. 

mensaxe non fol captada pala 
sociedade e de que tamén para 
certos sectores a inda é 'moi 
cedo para que a entendan. 

O-Partido Galeguista 
Nacionalista segue o seu 
camiñar testemuñal con un só 

-concellal, resultado que -os 
debería facer reflexionar sobre 
o seu próprio futuro. 

M oitos esperaban ver o 
mapa galega cheo de 
puños e rosas dos 

soc1a11stas. Baseaban a 
premonición na inércia galega 
a votar .poder, de ir nas -
tendéncias catro anos atrás 
que outras partes do Estado. 
Pero non, o PSOE non avantou 
o que esperaban os seus 
líderes máli-a división da 
direita. Nas cidades salvouse 
en A Coruña, onde Francisco 
Vázquez desenrola unha 
política' localista e chovinista a 
quen apoian desde a extrema 
direita a elementos 
dientelistas. En Compostela as 

·- ----,--~-------
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tácticas erróneas e a división 
da direita tamén lle devo-lveron 

- a Alcalé:iia a Xerardo Estévez. 
Pala contra en Fer·rol viuse 
fortemente "castigado", asi 
como en Vigo. _ 

· No rural tivo sérios reveses 
eleitorais, perden.do concellais 
en múltiples municípios e sen 
lograr asentarse neutros 
müitos. A cuota do leite pasou 
factura tan clara como a 
réconversión naval. 

A quen non pareceu non 
afoctarlle mui;to a · 
ineficácia da Xunta e as 

liortas internas foi a Alianza 
Popular, que conserva tres 
deputacións, con 
probabilidades de poder · 
presidir tamén a de Coruña; 
onde o PSOE canta con 
maioria de concellais. O seu 
intento de auparse á d~ 
Pontevedra, mesmo fichando 
alcáldes, 'resultoulle baldio. 
Pero o .resultados de AP son 
totalmente enganosos. Os 
votos non están unificados nu.n 
partido, senón nunha.s persoas, 
caci.ques, que. 9s manexan con 
próprios en beneficio da sua 
posición. 

Así, o vector positiva de 
Cac.harro Pardo en Lugo ou· de 
Vitorino Núñez en Ourense 
pode voltarse en calquer 
momento unha forza negativa 
para o próprio partido e para o 
mesmo goberno autónomo. 

As fichaxes de candidaturas 
inteiras pertencentes 
anteriormente a Coalición 
Galega; a recuperación co.s_ 
"novas tempos", 'de vellos 
caciques franquistas, o 
aumento do dientelismo e dos 
transportes partidários -que 
leVou- a que en axuntamentos 
como Sanxenxo alugasen días 
antes os 27 táxis do concello 
para toda a xornada eleitoral-, 
fan aparecer a AP como unh.a 
forza que consolidou os seus · 
resultados. · 

No centro direita é onde se 
- complica o mapa-puzz1e: Polo 

·de agora do revoltixo só se . 
poden sacar suposicións que 
levarian ~ unha hipotética 

configuración. 

P ar un lado está a 
desfeita da Coalición 

. Progresista Galega, que 
resultou barrida.na maioria das 
·províncias. A sua futura 
configuración como partido xa 
está senda contestada polos 
homes de CG de Ourense. 
Enrjque Marfany; que nen 
logrou ser eleito concelleiro 
pala Coruña, lista. na que 
ocup~ba prim.eiro lugar, s.egue 
sendo peza clave para a 
goberri abilidade da 
Deputación, pois significados 
cacique.s que arrastou o PDP 
cando a sua deserción' de 
Meilán, permítenlle agora ser 
clave desta institución. AP 
tamén necesita os seus 
parlamentários tanto como 
Marfany un postq na Xunta. -

O papel do PL redúcese case 
exclusivamente aos seus 
deputados; cun CDS que 
aumentou, a inda que· en menor 
medida que a esperada. 

A Operac~ón lndependentes de Galiza 
sae tamén malparada, 

pésie a que Rivas Fontán en _ 
Pontevedra logrou a maiqria . 
A "Operación Barreiro", coa 
constitución doutro partido 
queda asi condicionada ~s 
desavenéncias interans de AP 
e destes cos coagas .e liberais. 
Mentres tanto os socialistas 
debátense entre .a evidéncia 
duns resultados adversos que 
alguns quer~n apresentar 
como fruto de apoio p·restado 

· a Albor, e a esperanza de que 
seguindo con esta política Q 

. goberno de Rax'oi cairíall~s por 
si só nas mans, que · 
preconizaba Antolín Sánchez · 
Presedo. 

A coRfiguración do mapa-. 
puzzle vai depender- d~s~e f.e1to, 
do instinto de superv1venc1a 
dos políticos-profesiona is da 
direita. Poda que até logren 
apresentar uns ·Gontornos 
definidos, pero serán 
enganosos, están conf_ormados 
por elementos persoa1s, non 
sobre pezas partidárias e sobre 
proxectos políticos. · o_ 

. - A. EYRE 
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ELEIClóNs · 

o nacionalismo recuperou as posicións do. 81 pési'e ao límite do 5º/o 

Disminuiu a abstención e perd9u terréo o bipartidismo 
En noite eleitoral de ámbito es
tatal son os organismos dele
gados (:Delega·ción do Governo 
e Gobernos Civís) quen facili
tan os dados. Desta "'.olta o 
fiasco foi todo un, e rno1tas fo
ron as críticas que se podían 
escoita·r nas emisoras e os xor
nais dos dias seguintes. Asi, o 
Delegado do Goberno, García· 
Sabell -indeciso e confuso, e 
correxido continuamente por 
un seu adxunto-, estaba ainda 
ás 12 da noite dando porcenta
xes de abstención e uns pri
meiros resultados sobre as 
eleicións europeas, cando xa a 
maioria dos políticos estaban a 
valorar os seus logros nos con
cellos, con dados que afihal se 
mostraron fieis. A mesma atitu
de observouse en Alfonso Gue
rra, que entregaba dados sobre 
unha pequena porcentaxe es
crutada cando xa coñecia . da
dos maiores. Desta maneira os 
diários saían o "dia despois" 
case sen dados finais, e o efei
to da notícia -no caso do 
PSOE a perda de millón e mé
dio de votos- perdía o seu im
pacto, dilufdo xa nas análisis e 
nas múltiples xustificacíóns. 

MENOS ABSTENCIÓN 
Un dado case desapercibido 
para os comentaristas foi o im
portante descenso da absten
ción: 5 pontos menos que nas 
tres últimas citas eleitorais 
(37,9%), e ademais apesar de 
que as condicións atmosféricas 
non foron na meirande parte 
do país favorábeis. Descenso 
maior en Lugo e Ourense, o 
que tamén e significativo do 
empeño pasto neste proceso 
eleitoral, o cal permite un con
trol maior do futuro das dife
rentes opcións políticas. 

A abstención tivo tamén o 
seu contraponto no frustrado 
desexo de votar en várias cida
des, nomeadamente en Vigo, 
por graves problemas na ela
boración do censo, sobre o cal 
vários partidos (mesmo o pró
prio PSOE) insinuaron a posibi
lidade de impugnar os comí
cios. 

VOTO NO "RURAL" 
E NAS CIDADES 

A habitua l división entre cam
po e cidade desdebúxase coa 

consideración xenenca que se 
fai das 7 ~randes cidades como 
únicos nucleos urbanos. A ex
cepcionalidade viria dada pola 
existéncia de numerosos nú
cleos urbanos nas vilas, de 
moita entidade e de hábitos 
que mistura ambos cor·ceitos 
(Vilagarcia, Carballo, Riveira, 
Fene; Monforte, Sárria, Riba
deo, Narón ... ), e ademais que 
en todos eles e ainda as cida
des ostentan grandes zonas ru
rais e en moitos casos son os 
votos destes bárrios· os máis 
perseguidos polos candidatos 
(caso de Pontevedra). Segui
mos ese mesmo critério para 
facer unha comparación signi
ficativa . 

Nesa análise AP, CDS e BNG 
manteñen unha proporción 
bastante adecuada coa propor
ción real, máis contrapesada 
para o denominado 1 'rural" no 
caso do BNG. O PSOE perdeu 
incidéncia dese voto "rural" 
afectado posibelmente -no 
conxunto porcentual- polo 
conflito da cuota da leite, e EG 
desequilibra esa porcentaxe en 
favor do voto na cidade (por
centaxe adoptada por ter un 
tércio longo do seu eleitorado 
en Vigo). 

Seria un cálculo demorado 
de facer, pero teria interés (o 
MCG non conseguiu un conce
llal en Padrón por un só voto) 
saber a influéncia da barreira, 
novedosa nestas municipais, 
do 5% mínimo. Sen que o pa
norama variara moito, si per
mitiria entrar ás opcións nacio
nalislas rralgunha outra das 
grandes cidades e tirar repre-

VOTO CtDADES/RESTO GALIZA 

CIDADES RESTO 
GALIZA 

AP 26% 74% 
PSOE 42% 58% 
BNG 20% 80% 
PSG-EG 55% 45% _ 
CDS 33% 67% 

A proporción real de votan-
tes efectivos entre as cidades 
e o resto de Galiza é dun 32% 
frente ao 70%.As cidades to-
madas son A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, Vigo, 
Compostela e Ferrol}. 

Gonzalo Adrio, cabeza de lista do PSOE en Pontevedra 
. . 

sentación en moitas máis can- facer desta cuestión tendo en 
didaturas. conta que o esforzo de apre

CANDIDATURAS FALtlDAS 

Efectivamente o cinco por cen
to foi decisivo á hora de "inuti
lizar" candidaturas, especial
mente nas opcións nacionalis
tas. O cadro adxunto amosa cal 
foron as candidaturas sen re
presentación, Ainda a·sí, é dife
rente a valoración que se pode 

. sentación das listas e mesmo o 
logro de representación ten 
moito a ver, nas opcións de es
querdas coa posibilida~e de t~r 
preséncia na campar:la . e 1r 
afianzando a sua presencia -or
ganizativa.' Nesa corrente si se 
poden observar o~ d~vastadc;>
res efeitos do cac1qu1smo, v1a 
particularmente do poder das 
deputacións e dun aparato que 

-

EVOLUCIÓN DO V0TO -

se demostra intacto e redivivo 
apesar dos cámbios en moitos 
caciques de opción política. 

-Neste sentido pódese obser
var o · mantimento "bruto" dos 
votos desde o 79, nas diferen
tes opcións tanto da · direita e 
esquerda españolas como do 
nacionalismo: Este último lo
-grou recuperar en conxunto a 
sua influéncia-apesar do des-

. censo nalgunha zona do país
e aumentar o seu número de 
concellais. 

PARLAMENTO EUROPEU 
No Parlamento europeu o BNG 
apontouse o tanto· de ser a úni
ca candidatura que se apresen
taba solitária por Galiza, e ape-

~ sarde ser o seu voto --con ab
a; soluta certeza- inútH en ter-2 

-<( mos de representación, acadou 
-E un gran-de resultado~ moi supe-
Qi rior ao logrado por outras for-
o zas políticas galegas coaliga

das coCl partidos cataláns e 
bascos. Na '~clasificación" elei
toral, este resultado permítelle 
acadar o grau de cuarta forza 
política . 

o· resultado das outras op
cións, ·que se apresentaban 
coaligadas foi menor cfo que 
podia suporse á vista · do apoio 
que obtiñan coa preséncia en 
Galiza das primeiras figuras 
dos seus aliados (EE, EA, ERC, 
PNV:.~ ). 

H.B. conseguiu un 0,55-%-dos 
votos emitidos. o 

-

1977 1979 1979(m) 1981 1982 1983(m) 1985 1986 1987(eur) 1987(m) 

AP 147.734 148.139 . 147.834 300.89i 488.348 437.947 513.282 501 .773 526.174 45.6.951 
PSOE 178.792 183.958 152.917 193.531 420.469 335.894 360.812 415.171 376.363 3~7.555 

CG 162.304 80.903 
BNG 23.617- 63.440 78.346 61.698 38.437 50.511 . 52.890 26.948 46.849 62.245 
PSG-EG 33.343 22 .192 19.165 71.495 45.743 36.829 56.301 
CDS 40.468 109.322 121.704 107.386 
PG 32.638 ~.632 -UG 58.391 52.247 
PCG / Eurn 34.307 43.655 48.482 28.974 . 20.108 31.557 10.837 13.855 15.982 20.680 -UCD 606.720 519.545 388.879 275.231 
ABSTENCl°ÓN 40,8% 49,5% 48,7% 53,6% 38,5% 42,3% 41,8% 41 ;1% 42,86% 37,94.'.Yo 

(1) A partir do 1985 contabilízanse os votos de Esquerda Unida .. 

En todos os dados que se facilitan hai que ter en conta que non se recotle o escrutínio definitivo das 
xuntas eleitorais, polo que esa provisoriedade pode dar rugar a pequenas diferéncias tanto no número 
de votos, como de concellais adxudicados. . · . 

, _ 

A maioria dos pactos faranse segundo a especificidade 
dos distintos concellos · 
Unha boa maioria das alcal
dias galegas dependerán dos 
pactos para a sua adxudica
ción. Descartado, polo que 
parece, un gran pacto estatal 
ou galego, todo indica que os 
acordos se farán baixo unha 
premisa básica: . dependerá 
dos co'ncellos; cun segundo 
ponto que indica que se in
tentará desbancar a aqueles 
alcaldes que levan anos no 
pasto. 

En Pontedeume abriron 
esa inércia de pactos locais 
ao declarar todos os grupos 
da oposición, diante dos vici
ños, que intentarian derribar 
ao perenne Celestino Sardi
ña. PSOF RNG, PSG-EG, e 
CDS parecen seguir esta tóni 
ca a nível nacional. 

O Blogue Nacionalista. Ga
lega, despois de reunido o 
seu Consello Nacional, xa se 
pronunciou neste sentido de 
que en cada axuntamento 
a_nalisaria a situadón e 'pacta
n a en consecuéncia, afirman-_ 
do tamén que naqu~les luga-. 

res onde pudese conseguir 
alcaldías non ia renunciar a 
elas. 

O PSG-EG parece camiñar 
no mesmo sentido, ainda 
que non ten fixada a sua po
sición final á hora de cerrar 
esta edición. Polo de pronto 
o seu líder, Camilo Nogueira, 
xa manifestou que de nen
gunha maneira vai apoiar a 
Manuel Soto para a .Alcaldía 
de Vigo, cor:i calificí:)tivos cer
tamente duros sobre a sua 
persoa que semella non ha
berá marcha atrás nest;;i deci
sión. lso si, o señor Nogueira 
declarou estar dispo~to a 
pactar co PSOE como parti
do. 

O CDS tamén anunciou 
que renúncia a pactos glo
bais e que non entrará en go
bernos só que sexa absoluta
mente necesário. 

As estratéxias de AP, ainda 
que Mantilla en Vigo xa 
anunciou qué de r:iengun xei
to apoiarian a Soto Ferreiro, 
parece ., bastante confusas. O 

- . 
ELEICIÓNS MUNICIPAIS 

LUGO A CORUÑA OURENSE PONTEVED. GALIZA 

AP 93037(425) 131229(342) 80304 (506) 152381(4d9)456951 (1687) 

PSOE 42032 (175). 164083 (353) 41108 (201) 110332 (197) 357555 (926) 

CDS 14392 (45) ·40271 . (84) 14277 (56) ' 38446 (95) 107386 ·(278) 

BNG '8330 (21) 30371 (71) 4979 (12) 18565 (31) 62245 (135) 

PSG-EG - .3630 (5) 20077 127i 3328 (11 ) 29266 (17) 56301 (60) 

PNG 1851 560.1 1802 8548 17808 (40) 

CPG 37539 (122) 77776 (282) 28817 (199) 3220 (1) f47352 (604) 

EU 1796 (1) 11136 (7) 2399 f1) 5349 (6) -20680 (1:5) 

l.G . - 3122 2399 24578 33655 (69) 

Os dados entre parénteses corres~onde ao número de conce/lais. 

CANDIDATURAS APRESENTADAS QUE NON OBTEÑEN REPRESENTACION 

Porcentaxe 
OURENSE LUGO ACORUÑ. - PONTEV. GAUZA Presentados sen represent. 

AP 
,...... 

2 - 5 3 10 312 3,2% . 
PSOE 8 2 5 5 20 308 6,4% 
CPG 11 6 '- 14 9 40 189 21,1% 
CDS 13 7 14 8 42 156 26,9% 
BNG 18 10 15 9 52 116 44,8% 
PSG-EG 8 6 21 15 50 84 . 59,5% 

-

mesmo ocorre cunha Coali
ción Progresista -Gatega total
-mente á deriva. 

Nestes casos a decisión 
non só dependerá das distin
tas conxunturas que poden 
marcar os intereses partidá
rios (goberno autóno·mo, de
putacións, grandes cidades, 
apoios de caciques comar
cais) s.enón tamén do interés 
de certos persoeiros por pi
sar moqueta, ainda que esta 
sexa a dun concello. 

Nestas organizaci.óns, to
talmente desmembradas, o 
que vai privar son os distin
tos intereses persoais e 9s 
alianzas entre as distintas ba
ronías. 

A tensión tamén . subirá 
nun PSOE onde Francisco 
Vázquez, non necesitado de 
apoios, vai intentar ·impor· 
unha política de supremacia 
do seu sector sobre o chama
do "sulista", hoxe en piores 
c'ondicións estratéxicas. - o 

A.E. 
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Barreirü Rivas abandona ·definitivamente AP 

Comeza a remodelación do· centro-direita galego 
A carreira comezou xa hai tem
po, pero as. etapas desenrolá
ronse sen grandes ataques. 
Numerosos . líderes probaron 
as suas forzas e até houbo 
equipas que romperon non ben 
chegaron as primeiras dificu.1-
dades. Cada xefe de fila inten
tou, ademais, facer coalicións e 
e con$eguir o apoio doutros 
corredores·. Sabíase que a hora 
da verdade chegaria despois 
do 10-X, pero, vistos os resulta
dos, non se esperaban tan 
prontos ataques. 

Por iso surprendeu a saída 
de Barreiro Rivas de AP, leván
dose consigo 'ao seu fiel gregá-· 
rio (de luxo), Suárez Vence. Un 
non entende a süa estratéxia, 
por máis que intua que proxi
mamente saltarán até outros 
sete deputados para unirse ao 
seu grupo e lograr que asi cua
lle 8' escapada. Teño que ali
mentar dúbidas de se esta será 
a boa e definitiva : Antes da saí
da, dise, mantivo contactos con 
numerosos xefe$ de filas, so
bretodo cos "coagas" ouren
sáns e co seu patrón Franquei
ra. Tamén sondeou a equipas 
extranxeiras que lle pudesen 
prestar apoio en novas etapas, 
como ocorreu co liderado por 
Jordi Pujol. 

O momento do salto parece 
bon, porque nas filas da Coali
ción Progresista Galega cundiu 
o total desconcerto. Enrique 
Marfany manifesta a intenc.ión 
de continuar coa equipa unida 
e consolidado como nova far-

mación a todos os efeitos; con 
un só líder e un único plan de 
carreira. Algo · parecido pasa co 
PL, pero en CG están divididos. 
En Ourense afirman estar fir
memente dispostos a recupe
rar o seu nome e non correr 
báixo segundas marcas, algo · 
que tanto se l·eva agora. A casa 
de ovos patrocinadora parece 

·estar tamén polo mesmo labor. 
Pero hai alguns integrantes 
que non flSta ppr ese labor, tal 
é ·o caso de García Agudín. 
Para estes ainda segue ·sendo 
válida a axuda ao, até de ago
ra, líder da carreira, Fernández 
Albor. Mentres o líder ouren-

·Os meios de comunicación 
e as· cidades 
-Non hai moito tempo que se 
talaba, 1 neste mesmo perió
dico, da escasa información 
dedicada pola prensa de vo
cación "nacional" á Galiza 
(apenas o 0,40% da informa
ción xeral). Pois ben, dentro 
da própria ·Galiza ocorre un 
fenómeno parecido tendo 
c;:omo protagonistas as cida
des. 

Os meios de comunica
ción de vocación "rexional ", 
pésie ao seu crecente interés 
pola información comarca·I, 
seguen pecando dun erro na 
raíz: o partir da premisa . 
ideolóxi-ca de que a política, 
como a economía, ou o que 
é "importante" en xeral, xó
gase case exclusivamente 
nas capitais, nas sete cida
des para ser. exactos. 

O resto da povoación fai 
bulto, cóntase, pero non de
cide: Son cidadáns de se
gunda categoria, nunha Ga
liza que xa está na seguñda 
categoría dentro do estado. 

Este fenómeno identificá
bel calquer día do ano, per
cébesé ainda máis ao obser
var a análisé dos resultados 
dunhas eleicións. A Coruña 
e Vigo, seguidos das demais 
cidades, coparon o contido 
informativo "rexional". Pero 
quen gaña nas vi.las? Que 
cámbios se producen? E nó
tese que non só talamos do .. 
rural, senón das numerosas · 
vilas que vertebran a Galiza 
real: un Carbal lo (cun carpo 
de· eleitores de 21 mil per
soas), A Estrada (20.000), Vi
lagarcia (23.000), Lalin 
(1 füOO().), Redondel a (20.000), 
Monforte ( 16.000), Ortiguei-

~ ra · (13.000), Carballiño 
(9.000)-, por citar só algunhas · 
delas. . 

Vexamos outro dato: o 
6é,89 por cento da povoa
ci ón galega vive en canee-

llos de menos de 50 mil ha
bitantes e o 59,56 por cento 
en concellos de menos. de 
20.000. Sen embargó a va
riación dun só concellal nun
ha das capitais merecerá, 
sen dúbida, un espácio nos 
meios ·que non se destina 
sequer ás maiorias munici
pais de médiá dúcia de vilas 
xuntas. O sesgo prodúcese 
tamén en relación á franxa 
atlántica. As cidades de 
Lugo e Ourense son consi
deradas · case Galiza rural e 
polo mesmo ignorada~ .. 

Non vale dicer que a alter
nativa é únicamente a infor
mación coma~cal, PO\que' 
esta dase illada a cada espá
cio correspondente, pero 
imposibilitando unha análi
se ou unha visión integral 
que se corresponda co seu . 
paso real na estrutu·ra da so
ciedade galega. Non se trata 
de promover a anédota local 
a norma, senón de informar 
regularmente des·a média 
Galiza ,que, segundo o enfo
que distorsionador da maio
ria dos· meios, parece non 
importar, de modo que un · 
galega · que non viva nunha 
das granaes cidades será 
como, no contexto múndial, 
un latinoar:nericanO' ou un 
negro ~ respeito dun norte
americano ou dun europeo 
ocidental. · 

Ouen ·si sabe o que é Gali
za é a. rede caciquil, con ca
beza nas cidades, pero con 
hábeis e fornidas ramifica
cións en toda a Galiza real, 
daí que u'n · persoeiro ou 
unha nova sigla (especial
mente do espectro do centro 
e direita) teñ9 posibilidades, 
só se pode aportar unha es
trutura espallada e robusta 
nunha parte significativa do 
país. o 

M.V. 

sán, Senén Bernárdez, bastante 
devaluado ultimamente, todo 
hai que dicilo, manifesta que 
os pactos con AP quedan rotos, 
os seus compañeiros Marfany 
e Páramo non son do mesmo 
parecer. 

A caída" do líder 
O abandono do seu apoio a AP, 
levaría irremisibelmente á caí
da do líder. lso é o que parece 
intentar Barreiro Rivas coa sua 
demarraxe. Con este tanteo de 
forzas xa fixo que cundise o . 
desconc rto ' nas fileiras das 
equipas do centro direita, onde 
todos queren situarse no cen-

-tro-direita-galeguista, pois eren 
que, nas condicións en que se 
está competindo, é a escapada 
boa. 

· Hai alguns que xa decidiron 
deixar un pouco de lado ao lí
der Albor, e dedicarse a optar 
as clasificacións menores. t o 
caso de Torres Queiruga que 
pretende a alcaldía de Riveira 
pésie a ser afé de agora o por
tavoz de Coalición Popular no 
Parlamento Galega, ou de Ce
lestino Torres que intentará en 
base a pactos empuligarse na 
alcaldía de Monforte. 

Barreiro Riva~, que viu como 
os seus gregários dos lndepen-

dentes da Galiza quedaban moi 
descolgados na subida das 
eleicións, onde só pudo manter 
o tipo Rivas Fontán, . tiña afir~ 
mado que saltaría cando fose 0 
momento oportuno e vira as 
causas claras (recorden a en
trevista no nº 312 de A NOSA 
TERRA), parece di~posto agora 
a desbancar a Fernández Albor 
liderando unha operación de 
centro-dereita galeguista. Cal
quera comprende que inte·nta
rá . enlazar con outros corredo
res .nesfa escapada. Sábese 
qu!3 é intelixente e que non co
mezaria a escapada se non es
tivese seguro das suas forzas, 
pero sobretodo dos apoios. 
Outro fallo máis ao calibrar o 
salto~ como o realizado cando 
deixou o goberno autonómico 
poderia serlle fatal para o se~ 
futuro. 

A maioria dos corredo res 
pensan que o vencedor nas 
próximas etapas será un corre
dor situado nunha equipa con 
matiz claramente galega, sen 
ataduras estatais, ainda que 
poda haber conexións e axu
~as. Conseguirá Barreiro aglu
tinar a un grupo con estes si
nais de identidade que sexa ca
paz de levar a un líder até a 
meta de Raxoi? Serán capaces 
de perder protagonismo mo i
tos dos cotizados "grim
peurs"? Polo momento hai que 
esperar e ollar o desenrolo 
dunha ·carreira que se torna 
emocioante. o 

A.E. 

Afirma que segué no BNG 

O PCLN valora positivamente os resultados de HB 
O PCLN valora positivamente 
os resultados conqueridos por 
HB na Galiza ao tempo que 
afirma que a medida adoptada 
"foi a correcta pola composi
ción do estado", considerando 
o voto como "non marxinal, 
·senón que procede de sectores 
concienciados", ao tempo que 
afirma que a pósición por este 
partido "foi vital" polo que a 
van manter, segundó declarou 
Mariano Abalo a A NOSA TE
RRA. 

. · O sec~etario xeral do partido 
Comunista :de Liberación Na
cional tamén manifestou que 
"frente a todo tipo de declara
cións seguimos estando dentro 
do (3NG", afirmando que non 
foron convocados ao Consello 
desta Frente. Ao mesmo tempo 
sostén que o BNG está . vulne
rando os ª<?ordos adoptados na 

Asamblea Nacional de O Car
balliño, "onde se acordou ir en 
coalición con outros · partidos 
do Estado e non coaligados cos 
de ámbito galega", acusando 
ao máximo organismo do BNG 

entre asambleas de "secues
trar o debate interno impedin
do expor as suas posturas ao 
PCLN e a sectores independen
tes que coinciden cos seus pos
tulados". o 

ELEICIÓNS EUROPEAS 

' LUGO A CORUÑA OURENSE PONTEVED. GALIZA 
~ 

AP 100360 176391 79888 169535 526174 

PSOE 41676 153997 52539 128151 376363 

CDS 17473 54133 15223 42875 121704 

BNG 7632 21270 4588 13359 53925* 

PSG-EG** 3650 15873 3085 14221 36829 

PNG** 1935 4262 1545 4327 12340 

HB 664 2954 758 3097 7473 

PG** 852 2128 407 2245 5632 

(*) O BNG obtivo 7076 no resto do Estado. En Galiza obtivo 46849. 
(**) Estes grupos políticos presentáronse en coalición con forzas bascas e catalanas 

Contrariamente ao difundido por EFE 

HB recibiu na Galiza· s(l o 0,55o/o dos votos 
A prensa publicou a notícia de 
,que HB recebeu ria Galiza a 

- maior porcentaxe por comuni
dade dos votos que a coalición 
patriótica basca tirou· fora . de 
Euskadi. O cálculo era errado, 
ao· non tratarse do 1,95% do 

censo o resultado obt1do. 
Os 7.473 votos de Herri Bata

suna representan, a respeito do 
total do censo eleitoral galega 
uh 0,33%. Se se toma a canti
dade de votantes reais -
1.350.125 nestas últimas elei~ 

Dun. delito de apoloxia do terrorismo 

cións- a porcentaxe ser1a dun 
0,55%. . ., 

En Cataluña a coallc1on 
abertzale recebeu un 0,88% so
bre o total dos votos emitidos, 
e esa foi a maior porcentaxe l~
grada por HB fora da sua c1.r
cunscripción nacional. D 

A Audiéncia ·Nacional absolveu a Bautista -Alvarez 
A Audiéncia Nacional ven ·de 
absorver dun delito de apolo
xia do terrorismo -a Bautista Ál
varei. O presidente da UPG e 
membro do Consello Nacional 
do BNG foi xui'gado o pasado 
10 de Maio en Madrid cunha 
petición fiscal de 1 O meses de 
prisión menor. 

O encausamento foi debido á 
organización dunha manifesta- . 
ción en contra das extradicións 

· · · do 
de patriotas basco~, sen de 
Bautista Álvarez o asmante 
dita petición, asi co.n:i 0. pala~ 
palabras que lle dirixiu ª~ 

. congregados ao remate de dita 
protesta. · · 

. Como probas da awsac!9~ 
presentaron unha gravaci~ .. 
e.ase inintelixíbel e a dous. po ~ 
cias como testigos que afirm 
ron non escoitar. ben c~l~s ~o
ran as palabras do enxuiciad · 
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ELEICIÓNS 

H B convértese na'- segunda forza de Euzkadi e Pujol sube en Catalunya 
/ ~ 

PSOE, .o gran derrotado das eleicións 
o PSOE saiu derrotado nas tres frentes eleitorais. PerdeLI 
máis de dous mil concellais, escañós en nove 
comunidades, · a maioria en case to·das as ca pita is 
importantes e votos nas europeas con relación ás xerais. 
Mentres tanto HB sitúase como segunda forza en Eusk:idi 
e CIU ascende en Catalunya. Partidos rexionalistas de 
direita aparecen con forza . en várias comunidades. 
Os responsábeis do goberno en nove comunidades autóno-
retiñan os dados. Retrasaban a mas, subindo en . Baleáres e 
sua aparición diante dos meios manténdose noutras duas, re-
de comunicación para dar a co- xistando un retroceso nas eu-
ñecer os resultados. Agarda- ropeas- en toda a circunscrip- _ 
ban que o tempo modificase en ción eleitoréil con relación aos 
parte o número de sufráxios tres comícios anteriores. 
que "~~stig~~an" ao PSO~. A 
discus1on vma logo e amda Votos de castigo 
persiste agora: de quen é a cul
pa deste descenso, do Partido 
ou do Goberno? Dialéctica es'" 
téri l nunha interrelación intrín
seca como a que impuxo Felipe 
Gonzá lez, que marchou ·ás 
praias brasileiras para reflexio
nar, mentras se fala xa dun 
"axuste fino", porque, quéirase 
ou non, o Goberno foi o gran 
derrotado dos comícios. 

O PSOE perdeu máis de 
2.000 concellais o que, entre 
outras causas, significa a perda 
da maioria absoluta na maioria 
das principais capitais, entre 
elas Madrid, onde descendeu 
en 130 mi l votos. 

Pero o "voto de castigo'', ade
mais de Puerto Real, eviden
ciouse tamén noutras povoa
cións que rexistaron conflitivi
dade social nos últimos meses. 
Así en Riaño triunfaron os ver
des e o PSOE só obtivo 68 vo
tos. En Reinosa tamén o PSOE 
tivo un gran retroceso, ainda 
que á postre fose AP quen con
seguise maioria, por máis que 
IU tamén aumentase o número 
de votos. 

Houbo tamén un resultado 
que lles doeu aos do poder sen 
que pudesen desimulalo. Foi o 
ascenso de HB, que se conver
te na segunda forza política de 
Euskadi, cunha subida de 5.000 
votos. O PNV segue sendo o 
partido máis votado de Bas
congadas, pero perde 40.000 
sufráxios, debido sobretodo ao 
seu pacto co PSOE para o go
berno de Ajuria Enea. A perda 
maioritária foi a do PSOE 
(47.000 menos que en Novem
bro). A pugna entre EA e PNV · 
redúcese de 90.000 a 45.000 
votos. O PSOE segue a perder parte do eleitorado conseguido no ·1992 

xionalistas aragoneses e valen
ciás. 

O CDS, cuxo ascenso non foi 
tan espectacular corho se espe'
raba, convértese -asi e todo en 
chave dalgunhas comunidades 

· e de vária.s capitais. Todos pre
tenden pact~r con Suárez, quen 
acariciaría a idea de seguir por 
máis tempo coa indefinición e 
manifesta que'- non apoiará a 
ninguén só que sexa absoluta
mente imprescindíbel para a 
gobernabilidade; pero a ' situa
ción vai facer que teña que in
clinarse para un ou outro lado, 
axuntarse á direita ou aos so- . 
cialistas. Nestes casos até a 
abstenc.ión é ünha maneira de 
apoio. 

Izquierda Unida recuperou 
alguns votos con relación aos 
q~e tiña o PCE, ainda que non 
lograse capitalizar plenamente 
alguns coñflitos como os de 
Reinosa ou na bacia bulleira 
asturiana e perdese o seu feu
do de sempre, Córdoba, ao non 
apresentar ao carismático An
guita. 

Constatar tamén o fracaso de 
tres homes nas eurppeas: Ca
rrillo, Bias Piñar e Ruiz Mateas. 

O líder comunista, ao non 
conseguir o escaño europeu, 
pésie aos apoios do PSOE, 
queda case totalmente aparta
do da política e vaille ser cada 
vez máis difícil ser freo á ex
pansión de IU. 

O medo á extrema direita, re~ 
~ presentada por Bias Piñar, 
.... agardando uns resultados se
~ mellantes aos de Le Pen en 
X Francia, · disipáronse despois 

Barcelona e A Coruña foron 
das poucas capitais que se sal
varon de tal debacle~ mentres 
que en Andalucía, berce dos 
principais líderes socialistas, 
sofrian un forte descalabro. Al
meria, Granada, Jaén e Sevilla 
xa non teñen maioria do PSOE. 
Significativa a derrota na capí
tal hispalense, onde desce.nde
ron de 19 a 13 concellais por 
máis que Felipe González e Al
fonso Guerra participaran no 
mitin final de campaña. En 
Puente Real, ponto álxido da 
reconversión, IU-CA logrou 
maioria absoluta e, moi perto, 
en Jerez, o anterior alcalde, Pe
dro Pacheco, arrollou aos seus 
contrincantes pésie, ou mesmo 
por iso, ás senténcias por desa
cato á xustícia. O seu partido, 
o Anda lucista, tamén renasceu 

Mentres EE se estancou, HB 
acadou a maioria en moitos 

. concellos pequenos e media
nos, con ascenso significativo 
en Donostia e Bilbo. 

algun militar de servício en · bretodo nos inmigrantes, CiU. 
Euskadi realiza unhas surpren- conseguia alcaldías no cintu-
dentes declaracións afirmando rón industrial como no caso de 

destas eleicións, onde voltaron 
fracasar, pésie a conseguir bas
tantes ap0ios 'da internacional 
negra. 

Por último, Ruiz ·Mateas en
controuse coa realidade de que 
unha cousa é a popularidade e 
outra a confianza do eleitorado. 

que o Exército non paria pega Martorell e Manresa. 
á independéncia de Euskadi se · A todo isto hai que unirlle a 

consecución dun parlamentá
rio europeu, (que non lograron 
nen o PNV nen EE e os seus 
aliados) e os 150 mil votos lo
grados fóra de Euskadi. 

o poder civil a consentise. Os ·socialistas, que nalgun- -
has comarcas mantéñense a · 
costa dos comunistas, perden 
as alcaldias de Tarragona e 
Lleida. 

Asi as causas, despois destas 
eleicións o panorama político 
·do Estado queda totalmente 
mudado, cun PSOE que come
za o descenso, AP que tamén 
baixa, un CDS que aumenta, 
ainda que non todo o espera
do, e un POP que vai de fracaso 
en fracaso. Ademais, ainda que 
haxa quen se empeñe en nega
lo, o bipartidismo asinou a sua 
acta de defunción. o 

Sube en Catalunya 

con forza. 
Destacar tamén en Anda lucia 

os tres concellais obtidos por 
liberación Andaluza (partido 
que propugna a independéncia 
da pátria de Bias Infante) en Al 

Estes resultados, sobretodo 
o castigó tamén ao PNV, poden 
dar ao traste cos pactos PNV
PSOE para lograr as Deputa
cións; mentres que HB, desde 
o seu ascenso continuado cha
ma, máis forte ainda, á nego
ciación con ETA, ao tempo que 

En Catalunya prodúcese un as
censo de Convergencia i Unió 
(CIU) con 78.000 votos máis 
que en 1983, ainda que os so
cialistas mantiveron maioria en 
Barcelona, sen perda de conce-

A espera dos pactos 

geciras. 
O Partido Socialista Obrero 

Español tamén perdeu escaños 

estado critico 

O meigallo 
do número 5 . 
XESUS VEGA 

A secuéncia tradicional dos even
tos eleitorais estabelece que, 

. despois de vários dias de acusa
~ª 1ncontinéncia verbal, ten lugar a ci
nmónia de interpretadón dos resulta
dos. Na maior parte dos casos, resulta 
ser unha prolongazón d.a campaña. 
Unha de duas: ou todo está ben ou 
non está tan mai como previan os 
competidores. 

Nas áreqs do poder, este é o mo
mento para que os modernos encanta
d~res de serpes demostren as suas 
virtudes. E asi, abrigados a recoñecer 
. ª. relazón existente entre as mobiliza
cions socíais dos últimOS'.iTieses e o re
_troceso eleitoral do PSOE, pretenden 
q~e ese desco·ntento e a política feli
pista son fenóm_enos independen,tes, 

lla'is. · 
Pero os converxentes andan 

a sitiar a capital catalana e por 
máis que o PSOE se apoie so-

Pésie ao descenso socialista A.P 
tamén pegou un baixón, per
dendo .6.000 concellais, alguns 
dos cales foron parar a mans 
dos seus coaHgados doutra 
hora, sobretodo de partidos re- B. LAXE 

sen nengunna relación causal. Asegu
ra J. Solana que a política guberna
mental, na sua maior parte, "está ben 
deseñada e executada" e que vai ha
ber un ",axuste fino" da estratéxia feli- ., 
pista proporcional á "cativa" redución 
operada no apoio eleitoral. 

Para desgrácia deste curioso voceiro 
da Moncloa, unha parte do eleitorado 
ainda sabe sumar, restar, multiplicé!lr e· 
dividir. As operacións numéricas non 
son complicadas: 1.300.000 votos per
didos desde Xuño de 1986 dan un-pro- , 
médio de mais de ,100.000 votos por 
mes. Para aliviar esta evidéncia, bus
ca-se unha relativización do descenso 
acudindo ao dado de que este só re
presenta 5 pontos verbo da porcen.t,a-· 
xe de votos cons.eguido polo PSOE o 
ano pasado. O Sr. Solana debería ter 
presente que esa cifra ten un meigallo 
especial' para o · seu partido. Despois 
da liorta habida polo teito salarial de 
Solchaga, o eleitorado pode ter a ten
tación de' praticar un singular "axuste 
duro": restar, cada ano, un número de 
votos equivalentes á perda de 5 pon
tos que agora experimenta o feHpis
mo. De ser así, a _primaveira de 1990 
yeria nascer un PSOE de tres millóns 
e médio de votantes. Daquela, Solana 
xa non estaría para moitas relativiza-

cións. Só poderia entonar un cántico 
de nostalxia.. dos tempos nos que fala
ba sobre a "finura" dos axustes guber
namentais como quen ~onta as exce
léncias da_s pastas-italianas. 

A táctica defensiva dos dirixentes do 
PSOE alimenta-se da coñecida tese de 
que o desgaste eleitoral do seu partido 
non supón un medre notábel dos_ de
mais. En r.ealidade, trata-se dun argu
mento puramente retórico .- Sabían que 
os comícios europeus non ían provo
car un cámbio substancial do cadro 
político vixente. AP ·conformaba-se 
con non sofrer un. deterioro. maior, o 
CDS non podía aspirar a moito máis 
do que recebeu e EU segue tendo pro
blemas para capitalizar eleitorali'nente 
a contestación so~ial existente. Por se 

· fose· pouco, a foto do "día despois" 
onde Morán, Fraga, Punset e Royo 
aparecen unidos para proclamar que 
defenderán os "intereses de España" 
en Estraburgo é un bon regalo para o 
partido de González. Se, ao cabo, hai 
tanto acorde entre esas catro forzas -
incluído o · lamento comun polo resul
tado de HB- é lóxico que unha boa 
parte do corp,o eleitoral siga pensando 
qu_e n·on hai grandes razóns para alte
rar o cómodo exercício de votar aos 
que dlfrutan do poder. 

Polo demais, o 10 de Xuño" serviu 
·para demostrar que, nalgunhas oca
sións, o cazador resulta cazado na sua 
propria trampa. O maquiavelismo de 
Alfonso Guerra ·co distrito único non 
evitou a pres~ncia de HB no Parlamen
to europeu e permitiu· constatar qu.e 
fóra de Euskadi existe unha estimábel 

. comprensión cara as demandas dun 
.importante sector da sociédade basca. 
Un episódio que cría un inegábel des- · 
caougo nos círculos de ·poder e que -
todo hai que dicilo- deixa un amargo 
sabor de boca no seo do movimento 
nacionalista galega por mor "da incom
prensión exibida pola dirección de HB 
verbo da realidade política da nosa na
ción. 

Parece que certos candidatos de 
PSOE están desc0ntentos coa Mon
cloa ante a posibilidade de perder os 
seus postas nos concellos e nas auto
nomías correspondentes. Certament~, 
Felipe González ctiou un tipo de ani
mal político que non está afeito ao pa
pel de perdedor. ~!entados por cat~o 
anos de prepotencia nen sequer estan 
dispostos a dar as grácias. A par:tir de . 
agora son aspirantes ·a protagonizar o 
canibalismo político contra os seus. xi;:
fes. O aborrimento pode ser subst1tu1-
do palas em~cións fortes. o 
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O Comandante das forzás da OTAN Ber
nard Rogers recoñece publicamente a sua 
frustración porque . a opinión públi~a de 
toda Europa estexa a mirar con bon-s ollas 
a proposta soviética de li.~erar o conti_n~nte 
de c.ab~zas nucl_eares. A pique ct_e xub1larse, 

este _reganista famoso -pola_ sua agresivida
d.e cos polític;os,· resume brillantemente a 
·comoción qüe está a xerar a oferta de paz 
de Gorbachov. "Non damos convencido 
aos europeus dé -que están baixo ameaza. 
Todos miran compracidos .ao .: novo líder 

soviético..;.. A nasa tnensaxe non calla" 
Esta públi~a. confesi~n - de_ fracaso das pro
postas pollt1cas. do atlant1smo, é un anún
cio de ~ovos tempos p~Ha _Europa qúe, des
nucleanzada ou non, vive o princípio do fin 
da OTAN a canta das armas do futuro. 

Europa é un obstáculo para Norte-américa 
na militarización do espácio · 
O billón -de dólares da guerra das galáxias disminue o Qrotagonismo económico 

da OTAN na carreir~f de aFmamentos 
Venderá imaxe dunha Europa 
cativa e confiada baixo a bota 
dun mil-homes soviético, 
como a ven pintando a propa
ganda desde a primei~a guerra 
fria, é máis difícil nos maos 
tempos económicos que atra
vesa o capitalismo, se é certo . 
como di o director da bolsa de 
Nova lorque que estamos a vi
ver 1928. "A hora da verdad e 
non é a do ataque militar, se
nón a da paz e a da crise", ex
plicaba hai pouco un político 
alemán. Predicadores como 
Vernon Walters, Reágan, Ro
gers, Wolfgang Altenburg 
(presidente do comité militar 
da OTAN) ou o belicista Kohl, · 
preferido polos verdes ale
mans para as suas caricaturas 
e diatribas, queren facer de to
dos nós os gardadores dese 
invento do capital monopolis
ta, q1:1e foi a guerra fria. e a sua 
formulación armada. Nestes 
dias, unha política soviética 
"imaxiriqtiva, astuta, Jlexíbel, 
no mellor estilo negociador", 
segundo oWashington Post, 
fai tremer os alicerces deste 
castelo de cartón que é a 
OTAí'.'J e os seus sócios. 

Desconfianza popular · 
contra o belicismo 
As contradicións que a oferta 
de levantar os míseis nuclea
res está á producir entre os 
países satélites dos Estados 
Unidos, teñen a virtude de dei
xar ao descoberto a febleza 
dos argumentos defensivos do 
Tratado Atlántico, a prepotén
cia política e diplomática dos · 
Estados Unidos sobre a Euro
pa ocidental, a obsolescéncia 
e irrelevánciff de cara á .nova 
etapa do armamentismo USA 
e a extensa e crecente impo-
pularidade dos argu'mentos 
belicistas en toda a Europa. 
Esta · desconfianza ·popular 
polo endurecimento do- con
trol policial e militar como ga
rante da paz acentúase des
pois da repetición do terroris..
mo de Washington no Medite
rráneo (o atentado contra Líbia 
e as accións ·espontaneístas 
contra os palestinos e a prol · 
de Israel no Líbano), pola bru
tal intromisión nos asuntos de 
estados soberanos como · O 
Salvador, Nicarágua, An,gola 
ou o descarado apoio ao reixi
me racista. sulafricano. Unha 
mostra do alcance deste anti
ianquismo activo son por 
exemplo as críticas que meios· 
de información de toda a Eu
ropa a conceden á política cri
minal contra Nicarágua,· asi 
como os milleiros de brigadis
tas e cooperantes· que viaxan 
desde o vello continente até 
Centroamérica para defender 
a democrácia sandinista dos 
/oitadores pota libertade. 

Desde a firma do Tratado de 
Washington (xenuíno nome da 
OTAN) esta forma da presén
cia militar dos Estados Unid.os 
na Europa, como definía o mi
nistro de exteriores de De 
Gaulle, Couve de Murville, á 

O escalón estratéxico dos armas inter-continentais altera o conceito da 
guerra ·e da relación política; a militarización do espáci~ continua a espi
ral de armamentos e réduce a importáncia das armas nucleares na Euro
pa. 
Alianza, ten segundo a doutr:i
na Harmel (1967) a dobre mi
s_ión de asegurar a disuasión e 
a defensa· frente o Leste e pro-

. cu-rar ao mesmo tempo un ha 
política de distensión., C?ous 
sastantivos propagand1st1cos, 
disuasión e defensa, cada -ve-z. 
máis expostos á luz da razón, 
da discusión .e da crítica. Preci
samente, a sua cota máis alta 
de desprestixío chega no mo- . 
mento de promover Felipe 
González a campaña do ingre
so. Un historiador de direitas 
como Toynbee (nome que es
collera con intención expresa 
Tierno Galván para o seu fox
terrier), falara había anos de 
que ·a utilización deste poder 
disuasório na Europa depen
dia directamente do presiden
te dos Estados Unidos que, 
con todo e presentarse como ' 
campeón das liberdades, _non 
fora eleito .que se saiba polos 
pavos da Europa. Asi que o 
presidente norte-americano 
pode levar a termo en nome. 
de Europa, góstelle ou non ~o 
Parlamentp da CEE, a aniquila-. 
ción señ representaciqn. A 
OTAN materializa polo tanto a 
avangarda do máis tecnificado 
exército da história da huma
nidade cun risco sumamente 
orixinal e novedoso para a 
crónica da polemoioxia: que 

non está mandado pala repre
sentación política da cidadania 
que di defender, senón por un 
mando operativo dependente 
dun cúmio militar situado a 
3.000 quilómetros de distán
cia. 

Entre a represália 
e a superioridade 
Coordenar a defensa e coorde
nar tamén a política de cara o 
Leste son en princípio os dous 
obxectivos do Tratado de 
Washington. Pero a Europa 
dos estrategas é a que afonda 
desde 1949 os riscos da espi
ral das armas e substitue des
caradamente acción política 
por propaganda belicista. 
PreocúpaJle sobretotlo vender 
os conceit0s de represália ma
siva, máis adiante suplantado 

·polo de superioridade nuclear 
que despois, nos anos da dis
tensión, cambiariase polo de 
suficiéncia estratéxica, compa
tíbel co de paridade nuclear. 
Esta escalada de conceitos, 

· que se procuré! apresenta_r 
como produto de desenvolv1-
mento teórico e institucional 
da . alianza, non é outra cousa 
que expresión dunha espiral 
armamentista. Na discusión 
pública da oferta cero-cero, un 
representante da Alianza caía 
recentemente no ren.úncio de 

admitir a inferioridade dos SS-
20 soviéticos o que desmentia 
as argumentacións de hai 
dous anos en favor dos Pers
hing. "Aquel foi un r~curso 
publicitário ante a opinión pú
blica", explicou un represen-
tante da Alianza. _ 

A perda de consisténcia dos 
argumentos norte-americanos 
e as suas contradicións sur
prenderon á opinión pública 
de todo o mundo. Mesmo oli
gopólios informativos como o 
de Hersant ou Beaverbrook, 
certa prensa de tradición libe
ral ou a cadea de Graham (fa
vorábel ao partido Democráta 
nos USA) en Norte-américa, 
manifestan a sua preocupa
ción polo cadro surrealista que 
está a oferecer ao mundo 
unha dirección do império que 
afirma con rotundidade hoxe o 
que negará unh.a semana máis 
tarde. Reagan chamara había 
só dous meses a miña meniña 
máis querida á opción cero 
que recusou atrapalladament~ 
en Reikiavik. Procurando o d1-
simu.lo desta incongruéncia, o 
prémio Nobel da Paz, o super
flexíbel Henry Kissinge advirte 
"Opóñome á opción cero, á 
desmontaxe dos nosos miseis 
Per'shing e Cruceiro po,la des
montaxe dos míseis soviéticos 
SS-20" Jane Kirkpatrick fala 
por Europa: "Os e4ropeus es
tán preocupados polas pers
pectivas de retirada de todos 
os nasos míseis na Europa". 
Rogers, razoabelmente xa quE'. 
lle vai o cargo no asunto, d1 
que "Ternos que estar dispos
tos . a utilizar as nasas armas 
nucleares no primeiro, .como 
resposta a un ataque conven
cional QOS. soviéticos. A políti
ca da OTAN fundaméntase 
nunha escalada permanente. 
Cómp·rennos as armas nuclea
res porque sen elas non hai di
suasión . Armas nucleares so~ 
bre Europa Ocidental que po
dan atacar o corazón da Unión 
Soviética .... " 

Sflultz pide ~alma 
A falta de. congruéncia si que · 
chega ao corazón do lmpério. 

Bernard Rogers é un funcion 
ria principal da OTAN que vi 
te nas rodas de prensa o u 

· forme do exército norte-amé 
cano (non hai contradición ni 
to, segundo Afonso Guerr 
pero afirma o contrário que 
secretário do Estado do gob 
no do seus pa ís, George 
Shultz. "Ainda que se chega 
ao desmantelamento dos 
seis nucleares -declara Shu 
en Londres- a OTAN te 
ainda un poder de disuasi 
importante : mas de catro 
armas nucleares estadou 
denses seguirian estacionad 
na Europa en avións que 
derian exercer rep resálias., 
mais fondo da Unión Sov1 
ca. Tamén dispón o mando 
premo da OTAN de váriosc 
tos de cabezas nucleares 
submariños. Ainda no caso 
que suprimamos os mfseis 
termédios estaremos ca pa 
dos para disuadi r un ata 
soviético sen confiar excl 
vamente en sistemas estr 
xicos". 
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O seu predeceso~ Z.big 
Brzezinski é máis drastico 
que afirma que Reagan .'' 
nunha trampa de negocia 
e propaganda (, .. ) cando os 
viets apresentaron as 
propostas . de redució ~- d 
mas, o Presidente tina 
comprometerse a estud 
( ... ) e desta forma non ac 
ria as propostas, pero qu 
rían da sua man as c,o 
sión.s". O senador dern~ 
por Xeórxia, Sam Nu,rn, e 
máis valente ca os lider 
social-democrácia eur 
cando declara "se. os 5~ 
cos conseguisen que ac~I 
mos a proposta ·do presi 
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Reagan de elimin~r os~ 
a todos os xenera1s do a 
to de terra, das ~o rz asais 
e posibelemente, a mr u 
almirante lle_ hab1a da 
ratrás". · 

O atlantismo de sal 
O feito de dentro do l 
Partido Demócrata no 
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roposta soviética de eliminar os dous níveis de armas nucleares . _ 
steñtes na Europa é recebida favorablemente pola povoación. A OTAN non pode .negarse a·aceitala. 
ano escoitárense voces en daqui a cin~o anos .. Cada un ba e~~re os ·~?t.ados Unidos, e 
or da distensión nuclear, de:_le~ 1.evara dezase1s novas a Untan ~~v!et1ca un_ colc_~on 
ertamente partidárias de m1se1s nucleares dotados con que perm1t1ria tomar opc1ons 
itar as propostas de desar- cadansuas seis oxivas por ca- intermédi_as ª!1tes g~e o mun-
soviéticas, coloca nunha b,eza. Para 199}_ Lon~res e Pa- do se vise Lrrem1s1belmente 

ición imposíbel o Atlantis- ns xuntos teran m_ll cabezas envolto na treboada nuclear. 
e a sua doutrina de manter nucleares co_n capacidade P?!ª En Decembro de 1983 NcMa-
cinto de ~abezas nucleares alca_npir 0 interior _da Unt~m . namara fixo público un docu-· 
distinto alcance na fronteira So~1et 1 c.a. Na ª?tualidade d1s- mento (que non foi publicado 

outra Europa. Senadores ponen de du~sc~ntas_. Como pola prensa española), no que 
o o citado Sam Nunn, qu~ cor:nplemento indiscutido. des- mostra_ba a sua alarma pola 
se poden distinguir prec1- te important~ ~rsen~I ~a1 q_ue existéncia de cincuenta mil ca- · 
ente como progresistas, contar _os m1~e1s balist1cos in- beza_s nucleares no mundo, 
lan que falar en termos tercontrne,n~a1s con base en cun poder de destrucción 
mistas da seguridade da Norte-america. equivalente a un millón de 
opa non se pode simple- bombas como a que botara o 
te crer. Moscú está dis- O departamento de Estado seu país sobre Hiroxima. "Ain-

to a deixar fóra dos acor- de Washington résposta enci- da no mellor dos caos -ad-
aos submariños ianquis rradamente nas · roldas de vertía McNamara- os acordes 
navegan palas costas da prensa cando .lle poñen en de desarmamenlo non acada-
pa Ocidental asi como os cuestión a garantia de que as - rán unha reducción do cin-

11, os bombardeiros utiliza- cabezas nucleares da base de cuenta por cen daqui a dez ou 
na operación terrorista Houston vaian acudir en de- quiñce anos. lsto quer dicer 

ra Líbia, que pode_n armar- fensa dunha Europa quimeri- que tanto nós como os nos·os 
con proxectis nucleares. camente invadida polo pacto , filias e os fillos dos nosos fi-
cu tampouco impón nen- de Varsóvia. Precisamente llos, van viver nun mundo de 

"A me.di da en que ós soviéti
cos conseguiron aumentar a 
sua capacidade de .reposta -
argumentaba o Secretário de 
Defensa de John Kennedy-

.faise e'ilidente que ·se a OTAN· 
toma a . decisión de utilizar 
unha só arma nuclear, prode
ria producirse a destrución do 
mundo. Cada día hai unha 
nova voz da p.olítica ou das ar
mas que cohfüma esta opi
nión. O Xeneral Carver, que foi 
xefe do estado Maior da De
fensa Británica, dicia o ano pa
sado que a utilización de ar
mas nucleares pala OTAN se
ria unha irresponsabilidade 
asasina. Coinciden nesta opi
nión o ex Secretário de Defen
sa Melvin Laird, o Almirante 

' Noel Gayler, que tora Comqn
dante da Frota - Norteamerica
na flo Pacífico e o Xeneral 
Steinoff, ex Comandante . da 
Arma Aérea alemá ". 

a condición sobre os im- este temor foi o que utilizaron decenas de miles de cabezas 
a~tes arsenais nucleares propagandisticamente os Es- nucleares e que con moito me- Outra vez a idea 
emo Unido e Fráncia, que · - tados Unidos nos anos sesen- nos que iso é posíbel destruir da vitória 
AN califica de indepen- ta para impor a coñecida co o mundo. Nes os soviéticos 

es e que, por respeito á nome de Doctrina McNamara. nen nós queremos a ·guerra, A resposta masiva, versiól.1 es-
ad,e, ~stán tan fóra doblo- pero a disuasión pode . fallar trita da destrución · formulada 

ciencia, utili~ado polo próprio 
Nixón, ou os de equivaléncia _ 
esencial, que tanto barallarpn 
os sucesivos Secretários de 
Defensa do primeiro presiden
te norte-americano destituido 
do-seu cargo. por delincuéncia, 
Melvin Laird e James Schle
si.nger, ampararon un retorno 
á i.dea d~ que era posfüel to
mar a iniciativa rruclear e de 
·que·coas dificuldades p.róprias·. 
dunha guerra de grande inten
sidade un conflito deste xéne-

-ro pode ser gañado. 
Dentro desta filosofia inscré

bese o cámbio actual de atitu
de da presidéncia de Reagan a 

· respeito da OTAN. As d_eclara
cións alporizadas e mesmo 
abertamente indisciplinadas 
do Man.do Militar que ve como 
o próprio cúmio· do poder polí
tico imperial lle sega a herba 
debaixo dos pé~. e declara que 
_a Europa estaria perfeitamente 
defendida sen as forzas con
vencionais (trescentos . cin
cuenta · mil. soldados norte
americanos en Europa) e sen 
o escudo nuclear continental, 
son de feito un anúncio do 
cámbio de calidade no arma
mento e dunha volta máis na 
espiral da cÓncentración - de 

' capital do complexo industrial
militar. Se Basil -Liddell Hart 
calificou a mecanización das 
arm·as duranté a Segunda 
Guerra Mundial como un cám
bio ·de maior importáncia que 
o que ;Significou para o pode.- · 
rio naval o cámbio da ~ela á 
propulsión por vapor, o capita- . 
lismo. norte-americano non ve 

_ outro camiño que- concentrar · 
nestes próximos dez anos os 
seus investimentos na- iniciati~ 
va de defensa estratéxica (IDE) 
.ou Guerra das Galáxias. 

Romper o ponto morto ._ 
A Administración Reagan . qui
xo -resolver este ponto morto 
entre a desconfianza universal 
a respeito durihas armas nu- · 
clea~es que non poderári ser 
nunc9 utilizadas, a parálise in
·telectual qwe· bloquea calquer 
alternativa ao armamento nu
clear e a necesidade de seguir 
alimentando os investimentos 
públicos da máquina imperial 
como única saída da crise eco
nómica, a meio dun gran. au- . 
mento dos gastos. militares. 
Pechada ésa saída p_olas inicia
tivas de desarme soviéticas, 
Reag·an estaría disposto a· 
romper a OTAN con tal de sal
va-ro lmpério. Un. billón de dó
lares xa asignados ao progra-
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,tlant1sta como poderian O Secretário de Defensa de seguramente como resultados por John . Foster Di.Jlles nos 
iderarse as forzas pola- John Kennedy defendia a tese de acontecimentos exteriores anos cincuenta, convertiríase · 
checas, ou da Alemaña dun arsenal nuclear intermé- á OTAN e ao Pacto de Varsó- nos sesenta en destrución mu- · 

. ma IDE, que encerran polo vis
to máis i.rnportáncia que todos 
os xenerais ga OTAN xuntos. 
Se ."a razón de incrementar os · 
armamentos haberia que bus
cala entfe os fabricantes de ar
mas" (V~r Informe sobre -de
sarmamento , coas opinións 
do grupo de militares ocíden
tais. Xeneraís pala Paz de.José 
Luis -Fontenla en A NOSA TE
RRA de 29 de Xullo de 1983), 
poda que esta resposta de 
Shultz ás iniciativas soviéticas 
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ral. O goberno de Marga- dio para conseguir un ha res- via" , As dezaoito propostas tua asegurada, estratéxia (ou 
hatcher ocúpase nestes posta graduada a calquer ata- concretas que adiantaba Me- anti-estratéxia, segundo os 
entos de remprazar á sua que soviético. - · Namara con gran escándalo , seus críticos) continuada polo 
de subm.ariños Pc;ilar/s - ~a Administración Nixón, que eqwilíbrio do terror ou capaci -

a nova xe1ra de Tndent, A teoria ~o . · f1xo canto estaba da sua man dade de aniquilació.n recípro-
a9os. no.s Estados Uni- colchón europeu por ocultalas, parécense ex- ca. As obxecións ádestrucción 
rancia dispón xa de pre- traordinariamente ¡3's"que hoxe mútua ásegur_ada non comen-
to para m~~ernrzar a sua O argumento de Mcr-;Jamára comoven á Europa proceden- · zaron co mandato de Reagan. 
de submarinos nucleares era que deste xeito se coloca- tes da equipa de Gorbachov. Conceitos como os de sufi-
a.guerra nuclear non haberia vencedores, pero os Estados Unidos buscan novamente a posibilidade de vencer a meio das armas da terceira 
on. · . . . . 

vaian no mesmo sentido, ain
da .que· un ha clase política eu- · 
ropea máis ianqui ca as pró
pribs ianqüis non quei"ra com
prender a oportunidade histó
rica que indirectamente se lle _ 
outorga de liberarse d~ armas 
nucleares. 

O interés económico é fun
damental nesta nova meta 
norte-ame.ricar:ia pero non é o 
.único. As armas do futuro es-

. tán a reviver as cobizas do pa
·sado. Perdida a carreira das 
armas nuclear.es, que despois 
de Hiroxima parecía · tan a 
man, en substitución do em
pate dás armas e da . destruc
ción mútua asegurada, a IDE 
p'romete a sq!uc_iór:i. Pero queñ 
lle di a Reagan qué·pode gañar 
a carreira pos-nuclear se non 
pudo· gañar ~ nuclear? o 

G. LUCA DE TENA 
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X osé b 'aridc;¡d Mateo, 
arquitecto -betancei-ro 
afin.cado en A Coruña., 
construiria toda a sua obra 
na província de A Coruña. 
Carida, titülado en 1931 
incorpora.ria á arquitectu-ra 
galega un.ha nova 

· linguaxe: a van~ardista _ 

linguaxe do Racional.ismo. 
Galeguista e repybli_cano 

. até os 81 anos que ten ' 
hoxe; Caridad viríase 
forzado a .fixar a sua . 
residéncia en México 
desde 1939, nón 
·retornando á sua terra até 
Xuño de 1987. _. · 

- A~ROSA !EaU 
N" 31_8 - 19 DE XUÑO Do 19s7 ' 

tos no P?ís .. Eu. son o ~olexiado 
nº 246, Colex1ado Honorífico 
un dos máis · antigos do ·País'. 
Hoxe xa somos miles de arqui-
tectos er:i México. , . 

Paralelamente ao exilio dos 
. ~r<Juitec!os vangar:distas espa- · 

-. O arquitecto oetariceiro_ regresa despojs 

_ . no1s fuxmdo de Fra'nco produ
cíase, ~ exilio dos arquitectos 
alemans da ~auhaus, fuxindo 
de Hitler. Mantiveron vóstedes 
contacto ou r~lacións no exi-
lio? _ . · . de, 50 anos de exírio , 
· ·Non, os. alemáns, G~opius 
Mies, Neutra, etc., chegaro~ 
aos USA e ao Brasil. Nós está
b~mos en México. O único es
pañol ql;le marchou aos . USA 
foi o catalan Sert. 

X osé _. 

Caridad Mateo Vo~tece retorna á Galiza, de 
visita, tras 50 anos de ausén- · 
cia. Supoño que notará moitos 
cámbios .... 

"Asómbrome de ver chalets suizos nas 
nasas aldeas 

/ 

Si, hai moitos cámbios. As ci
dades medraron moito. t im
portante o fenómeno de cons
trucción .segundo· tipoloxias 
importadas polos nasos emi
grantes no extranxeiro. Asóm
brome de ver chalets suizos 
nas nosas aldeas. Mais a pesar 
diso o campo non desmereceu. 
Ainda é Galiza. Non é o caso da 
costa mediterránea que está ra
dical e irreversiblemente trans
formada . 

Cóntenos don ~osé, comQ 
· foron os seus comenzos na 
vida. 

Nacin en Betanzos o 24 dE;1 
Xuño de 1906. -/Aos pouc6s me
ses o meu pai trasladaríase a A 
Coruña de onde non ia salir até 
1923 cara a Escola de Arquitec
tura de Mé!drid. 

Como foron aqueles anos en 
Madrid? . , 

En Madrid entrei en contacto 
con · xentes · republicanas. A 
miña actividade política foi r;ln 
aumento _até ql!e un bon- dia o 

. Director da Escota, Don Modes
to López Otero* c_hamoume á 
ord~. Desde aquel dia com
prendin. que eu non podia s.e
guir na Esco.la de Madrid. 

Marchou a Barcelona, a oú
tra Escola de Arquitectura que 
habia daquela no estado? 

Marchei. Aquilo era outra 
· cousa. lntereseime polo cata

lán, permeabiliceime. Era o 
único galego que .estaba ali. 
Todos estudaban en Madrid. 
Cain -ben na Escola .... cheguei. 
incluso a obter algunlia "MaJ~i
cula de Honor". 

Por outra parte/ en Barcelona 
en 1929 estábase a celebrar a 

· Exposición Universal de 1929.- -
Certo. Barcelona· naque! intre . 

era un foco cultural importante. 
Mies acababa de construir o · 
seu Pavillón, o GATCPAC** es
taba a consolidarse. 

. Nesta época ohegaraii a Bar
celona moitas inflüéncias euro
peas. Da vangard~ arquitect_ó
·nica. Eu particularmente sen
tinme influenciado por todo · o 
que sucedia· na Fráncia· e ltália . 
A Barcelona chegaban móitas 

-: p~blicacións de~es paises. 
Remata a carreira en 1931 e 

retorna A Coruña, 
En A Coruña eu tiña alguns 
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contactos e podia comenzar a 
traballar. Por iso volvin. 

Mais vostede segue manten
do vínculos con Cataluña, con 
todo. o proceso anovador que 
se ·estaba a fermentar ali... 

.EÚs, subscrebinme a A+C, o 
voceiro· do GATCPAC. Éramos 

- tan só tres sLibscritores na Gali
za. Outro .subscritor era Santia-

Pensa entón que hai que 
buscar unha infraestructura 
própriá, nacional, da Galiza. 

' go Rey Pedreira. Naque! intre 
os arquitectos__máis avanzados 
eran Tenreiro e Estelles. Rodrí
guez Losada traballaba moito, ~ 
ainda que as fachadas dos seus ·· 
·edificios eran to~:fas igt1ais. 

Neses anos realicei · bastan
tes obras. Recordo o café Deí
by en A Coruña, existe ai"nda?, 

·a Xoiarla. Mald~ en S~ntiago, · · 
· un edificio de vivendas na rua 

Fotografia de Xose Carid~d que figura na sua credencial de arquitecto 

E fuxiu. Non. El non estaba tan com
prometido. Era liberal, mais 
non estaba afiliado a nengun 
partido nen agrupación. Recor
do que tiña calculistas, un de
les, falanxista, chegou a ser xe
neral de Franco o outro, Lanz, 
era liberal. Rey Pedreira saiu . 
adiante. El:1 perdinlle a pista ao 
marchar da Galiza. 

Si, mais iso e difícil é difícil 
porque os materiais e as nece
sidades humanas son hoxe 
universais. A arquitectura gale
ga debe eliminar dispa rates e 
recuperar elementos da nosa 
arquitectura como po r exem
plo a Galería. 

'."• 

' Pardo· Bazán de A Coruña o 
. Chalé Cararnés de Perillo, fixen 
un proxecto para un ha Casa do 
Pavo eA Fer-rol que nunca che
gou a construirse. Tamén cons
truin ün cine cerca da.O -Pasa
xe, e·n A.Coruña, xa desapareci
do ... 

·Participa vostede. ná criación· 
. do C-Oléxio Oficial de Arquitec-
tos de Asturias, León e Gali~a. 

Si, antes da guerra chega
mos a fu.ndar o Coléxio . . Eu fun 
o Secretário da Óelegación en 
A Coruña. 

A · Guerra... A insurrección 
militar. Cóntenos. , 

Eu militaba no Partido Gale
guista. Cando o· Plebiscito do · 
Estatuto do 36 estiven nunha 
mesa electoral aqui en A . Coru
ña. Cando trunfou o alzamento 
procésáronme por este feitoo. 
Eu daquelé,l era arquitecto da 
Cámara da Propiedade Urbana: 
Chegarbn a. "executarme" nun 
simulacro de fusilamento. Obli-

. gáronme a ir a Asturias coa 
"Coluna_ Galegá_" .. .Eu non 
:ag4antaba. 

1 Durante un ano inteiro plañei 
a fuxida. Había que estudarse, 
ben é! col:lsa. Moita xente esca
paba en pesqueiros que logo 
eran apreixados no Cantábrico 
camiño de Fráncia . 

·Para evitar-as fuxidas dában
lle abs Pesqueiros o carbón 
xusto para os seus labores. Du
rante ese ano aforramos car
bón, todo o. que podíamos. 
.Chegado o dia da fuxida eu 
sain· desde -a Praia de Santa 
Cristina nun-ha dorna ao encon
tro dos dous pesqueiros que 
me ian _trasladar a min e máis 

·os meus co_mpañeiros. No_s 
meio da ría de A Coruña xúntá
mono~. DeseguidQ puxemos~ 
rumbo mar adentro, cara á 
América, para· despistar. A es
tarmos " ben lonxe viramos ao 
Norte cara a Irlanda e finalmen
te cara á Brest. Desde ali pasa
ria, por· terra; á parte Republi ~ 
cana onde .eu queria servir. Fun 
a Barcelona. 

Deixei un edifíéio a médio fa
cer perlo de Santa Margárida 
en A Coruña, non sei que seria 
'del. _Agora non o dou topado. 

-·Está todo moi cambiado. 

O seu amigo Rey Pedreira, o 
outro xoven arquitecto de A 

. Coruña, marcho u tamén 1 , . ' 

. . . ' . 

En Barcelona outra vez. Eta
bleceu contacto cos seus co
mapañeiros de estudos? 

Non. Eran tempos de Guerra . 
o ambiente bélico empañábao 
todo. Eu entrei a traballar en 
Aviación. En infraestrutura. 
Desde ali vin como se aproxi 
maba a segunda guerra mun
dial. Recordo cando Chamber
lain, tras entrevistarse con Hi
tler decl9rou "a paz está asegu
rada pór cen anos" . 

O EXILIO 

Chegada a México. -En México 
non habia unha arquitectura 
que nos pudese influir. Ch.ega-

. mos 22 arquitectos exiliados de 
todo o estado español. Fornas 
moi ben recibidos. O próprio 
presidente Cárdenas facilitou
nos a nacionalización. Traballo 
sobraba. 

Habia moi poucos ar.quitec-

Recomenda vostede logo re
flexionar sobre o Noso, sobre 
o popular . . Como propuña a Xe· 
ración Nós cos seus estudos 
antropoJóxicos. 

Por suposto que si. Pero 
sempre facendo unha arquitec
tura para o'tempo actua l. 

A conversa con Xosé Caridad 
Mateo semella poder prolol)
garse indefinidamente. Pode
ríamos falar moito da sua ar
quitectura; do Centro Galega 
de México, da Galiza política de 
máis alá do Atlántico .. . Mais 
deixámolo. Deixamos que vaia 
devorar cos seus olios todas as 
arquitecturas novas do noso 
país. Arquitecturas que lle de
ben moito a uns homes que 
como el, no seu momento, 
souberon simultanear vangar
da e galeguidade. 

PLACIDO LIZANCOS 
NOTAS. 

En ANT 299 no artigo : "Arquitectur.a 
Galega e Guerra Civil" pode profun?1· 
zarse na arquitectura galega desa peno· 
do. . 

* Modesto López Otero, Arquitecto ti· 
tulado en 1910. Monumentalista e for· 
malista . 

"*GATCPAC, "Grupo de. Artistas Y 

Técnicos españoles para el progreso de. 
la arquitectura contemporán ea" Grupo 
impulsor da nova arquitectur~ no Esta· 
do. 
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~~~I~~. :: : :: ::::: ::•:::::::: : : : :: :: :: · :::: :: : :~:: : : : :: ::: :: : : '. '. :: :::: ~'.~~ ~:: ·::: ~ g::: 
CHECOSLOVAQUIA.: ................. : ........................ , .................. : ....... ; ........................ 77.000 pts., .:. 8 

0
!as 

ESENCIA MARROOUI .. , ................................. : .......... 
1
23.400 pts .. .. 9 ~!ás 

PARIS ! PAISES BAIXOS .......... : ......................... : ...... 27.500 pts. ··· ~ 0 !ª~ 
ESTRACTO ITALIAN ................................................ 31.400 pts. :·· 1

9 
ol~s 

HUNGRIA / CHECOSLOVAQÚIA ......................................................... : .... : ........ 102.800 pts: ... 11 !ªs 
POLONIA! CHECOSLOVAQUIA ....................................................................... 108.7000 pts ... ~ 13 D;as 

• BUDAPEST ! XUGOSLAVIA ......................... .. ..... : .............................................. 120.700 pts .... 12 D!as 
POLONIA! URSS .. ... . , ........................................................... : .... ...... : .................. 124.900 pts .... 15 D!as 

TIROL ! SUIZA ........... ....................... ......... ... ....... .. ..... 32.500 pts .... 
12 

Días 
CAPITAIS EUROPEAS ... ................................. ... ..... . 42.400 pts . ... 

13 
o·as 

INGLATERRA! ESCOCIA .... .. .. ..... ............... : ........... 53.900 pts .... 
11 

O:as 
AUSTRIA t HUNGRIA ..... : ... : ....... .. .. .. .... -:-: ....... _. ......... 56.900 pts: ... 

18 
Días 

Tf.: 986_ • 85 .88 75 _ 
8411 08 

SOFIA ! URSS .. : ....... , ................. ." ................. : .......... : ..................................... ....... 126.900.,pts .... 15 D!as. 
BUDAPES1 / URSS ............... :: ........... : ............ ................................................ ., .. 127.000 pts .... 15 D!as 
POLONIA! ALEMANIA! CHECOSLOVAQUIA .:, ......................... ;' ..................... 134.900 pts .... 15 D1as 

XUGOSLAVIA ! GRECIA/ ISTAMBUL .. ................. 63.900 pts. ··· 
16 

Días 
. XUGOSLAVIA ................... : ...................................... 64.900 pts . ... 14 Días 
ESCANDINAVIA · ........ .. ............................................. 67.900 pts . ... 

16 
Días 

UNIÓN SOVIETICA ! ROLONIA .. : ... :' ·:: .... .............. : 7~ .900 pts ... . . E CUBA . 
. 1 
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como .quen di 

Alomen os. 
chameilles 
¡neófitos! 

-MANUEL LUEIRO REY 

O s lengoreteiros, que 
· teñen a testa valeira, 
aínda que eles mati

nan ·que a teñen chea de 
causas que poucos poden 
acadar, xa sabedes que 
abren a boca e deixan cas 
palab~as vaia~ s~indo en 
ringle1ra, e nin s1quer se 
dan conta que a xente cos 
escoita, mais que seguirlle 
0 fío do que ornean, están 
dicindo: ¡que parvo é!. 

Os lengoreteiros inchan 
o papo cando falan, moven 
o cú como os parrulos, e 
surrín a brincos, ¡jé ! ... 
¡jé!. .. ¡jé !..., aforrando tem
po pra coce- la parvada que 
van ceibar. Din moi a miú
do: "cuantitativo", "cuali
tativo", "novedoso", "ob
viamente", "a largo plazo", 
"cinco, coma cuatro por 
ciento", "renta per capita ", 
deixándose cair onde cadre 
e como cadren, mentras 
dentro do peito a voce da 
vaidade faille cóxegas e 
ponlle os ollas en branco 
como se lle dese un vága
do. 

Durante a campaña das 
eleicións, os lengoreteiros 
afartáronse de xustificar o 
espilidos que son, louvan
do aos seus compañeiros 
de lide de tal maneira que 
soio lle faltaba diGir que, 
mais que levalos aos Axun
tamentos, tiñan que ser 
pausados no ceo dándolle 
as azas pra revoar. 

Eu tomei nota dalgun
has, das que foron saindo 
pola televisión e doutras 
que escoitei "en vivo", 
(non se di así?) e podo ase
gurar que son pezas de 
museu. E entre elas hai 
unha, da que lle quero dar 
conta hoxe ao leitor. 

A cousa foi desta manei
ra: Como quen está e non 
está -mais xa todos sa
bían que estaba- o lengo
reteiro foi cham~do ceri 
moniosamente pra que su
bise ao andaime. Paseniño, 
homildoso, como quen 
non quere, mais rabeando 
por face lo, foi indo. Lago, 
enriba xa, con voce tre
mante, pra darlle mais ve
racidade á cousa, dixo: 
Compañeiras, compañei
ros, veciñas, veciños, meu 
pobo querido que nunca 
e~qu,enzo e por iso estou 
e1qu1: O trunfo é naso. Non 
hai que darlle máis voltas. 
Esta"' loita é como unha ca
rreira de bicicletas que ten 
como premio un salchi
chón. Xa vos digo que o 
salchichón é noso. Ternos 
os mellares corredores, 
como Cañardó, Trueba, De
lio. Os nosos contrincantes 
no saben camiñar en bici
cleta: son uns neófitos. 

Ao remate, mentras cea
ban, alguén lle dixo que 
non estivera moi acertado 
no da carreira e mais no do 
salchichón. E o ·1engoretei
ro desculpouse dicindo 

· . que nunca sentira tantos 
nervos como nese intre, e 

· que cecais sairan .as cousas 
un pouco sin xeito. "Mais 
non me negarás que á xen
te .chegQ.ulle de verdade, 
Po1s· palmexou a rabear, e 
nC?n esquezas que aos con
trm~antes, alomenos cha-
me11/e neófitos". . 

E botouse a surrir a brin-
cos: ¡jé! ... . ¡jé! ... ¡jé!... D 
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A RENFE emprega na ·- Galiza coches-para o desguace, de ·máis de trinta anos 

o aumento· da ve'locidade. dos trens 
- -

non afectará á. Gáliza 
O número 2 da·revista 
"Trenes hoy" comentaba o 
novo plan de aumento de · 
velocidade de Renfe, nos 
segúintes termos: :'Renfe 
está xa decidida 
irreversibelmente na via da 
alta velocidade", 
engadindo que "vai 
cumprirse un ano desde 
que se elevou a velocidade 
máxima a 160 km. por 
hora". A mesma revista, 
vi-nculada a Renfe, indicaba 
tamén que en poucos anos 
na rede española poderá 
circularse a 200 km. hora. 

Estas cifras, ampfamente difun
didas ao falar do novo plan de 
velocidade, contrastan en gran 
medida coa velocidade média 
de 65 km/hora que se segue al
canzando na Galiza, onde os 
trens en raros casos circulan a 
máis de 100 km/hora. 

o auménto de . velocidade Gali.za: un museu 
nalguns trens con saída na Ga-
liza conseguirase exclusiva- p~ra RENfE 
mente en base aos adiantos Galiza é a única zona onde ain-
nos traxectos exteriores, espe- da circulan coches de tren das 
cialmente en Castilla. O cámbio séries "5000" e "6000", ·moitos 
qu~ si ~e producirá no. naso - deles con máis de trinta anos 
pais sera o cerre paulatino de de antiguedade, vindos dou
pequenas estacións (son moi- · _tras lugares, nalguns casos 
tas as qpe corren este perigo, coas etiquetas de desguace. O 
exceptuando aquelas ás que desguace destas pezas é obri-
corresponde algun cruce). A di- gatório -a partir dos 25 anos. 
cer dos entendidos o aumento Este tipo de material é 0 em-
de velocidade na Galiza require pregado nalguns "correos" ou 
mellares importantes no traza- en trens para estudantes. Na 
do e na vía, sen as cales a v.er- Galiza circula ainda o último 
gonzante situación actual corre - omnibus .con calefacción a va-
o risco de perpetuarse. · por. Coñecida é a imaxe do ve-

A situación da Galiza é ta- llo ferrobus (o Vigo::Pontevedra 
mén discriminatória neutros por exemplo) imposíbel de 
terreas: a vía Vigo-Santiago ou conseguir en nengun outro lu-
a saída de Ourense, vía Zamo- gar, por ser material ·retirado 
ra, por exetnplo, seguen ainda desde hai vários anos. 
sen electrificar. 

Excusado é falar do proxecto 
de "tren · europeu para o ano 
2000" cuxo ponto de chegada 
máis próximo á Galiza será o 
do Porto. 

Os -servicios rendábeis 
en mans de particulares 
Os déficits dunha empresa p~
blica como Rente quizá non fo-

Os CO.SAL da Galiza 
construen unha esco_la· .en Nicarágua 
As Brigada$ de traballo están organizadas polo COSAL e a CNOP 
Na altura do oitavo aniversário 
da Revolución sandinista, os 
Comités de Solidariedade coa 
América Latina da Galiza, en 
colaboración coa Coordenado
ra de Organizacións pola Paz, 
promoven unha campaña co 
lema "Ladrillo a ladrillo por 
unha Nicarágua livre" para a 
formación ·de brigadas de solie
dariedade. O primeiro território 
libre de Centroamérica enfrén
tase á ta refa de defensa do 
exército mercenario pagado 
polos Estados Unidos e á de re
construción do país. Nesta se
gunda frente, fortemente mer
mado no seu presuposto pola 
agresión imperialista, xoga un 
papel ,f~ndamental o traballo 
voluntario . 

As brigadas galegas en Nica
rá~ua, que veñen senda das 
primeiras do Estado en impor
táncia numérica desde o derro
camento de Somoza, participa
rán nun proxecto da Unión Na
cional de Agricultores e Gan
deiros (UNAG) da VI Rexión ni
caraguana, que comprende o 
distrito de Xinotega. O obxecti
vo deste plan é elevar o desen
volvimento sócio-económico 
dos agricultores da comarca, 
moi castigados pola guerra 
mercenária. Na cooperativa 
sandinista Arlen-Siu, formada 
por 1.117 persoas reunidas en 
130 famílias, os brigadistas da 
Galiza colaborarán na constru
ción dunha escala co seu equi
pamento. Este traballo de vo
luntários que queiran pasar un 

mes en Nicarágua artellarase 
dentro dun plan xeral que con
siste na construción de 44 ca
_sas, unha casa comunal, unha 
adega para gardar os produtos 
do campo e outras instala
cións, asi como a adquisición 
dunha furgoneta diesel pata o 
transporte de persoas e mer
cancías da coopen~tiva. 

Os comités de solidar-iedade 
advirten que esta maneira de 
colaborar activamente coa re
volución sandinista comporta 

en todo caso certas incomodi
dades. "A comida quizá non 
sexa moita, as cartrns non se
rán tan cómodas, mais que im
porta se cada mañá sintes a 
vida no trabal lo solidario". · 

Ca"'.'paña 
para as brigadas 
Hai quince días foi presentada 
no local do COSAL en Vigo a 
campaña de apoio á forma~ión 
das brigadas galegas para Ni-

Atlántico devolve a Vigo a sua tr~dición de. editar 
dous diários 
Vigo ten novamente dous diá
rios desde a aparición o pasa
do dia 14 de Atlántico, periódi
co independiente ·de Galicia 
que edita a sociedade por ao
cións Rías Baixas de Comuni
cación ; A ·éoexisténcia de Faro 

-- de Vigo con El Independiente 
-(republicano unionista de El-
duayen), La Concordia (sagasti
no) e El Pueblo Gallego (repu
blicano centrista de Portela Va
lladares), converteuse por pri
meira vez na · história de Vigo 
en preséncia única no mercado 
a partir · do final da segunda 
etapa <fo diário de Portela, en 

Xuño de 1979. 
No seu número de ~presen

tación Atlántico anúncia o seu 
propósito de defender a cultura 
e o feito dtferencial da Galiza 
desde unha posición de inde
pendéncia e pluralidade. Entre 
as duas opcións xa clásicas dé . 

·lanzar un diário como empresa 
mercantil ou facelo cunha in
tención ética, -de servício á só

. ciedade, Atlántico asume a se
gunda, en palabras do presi
dente do consello de adminis

- tración Xohán Mosquera.' Cen 
anos vexan cumpridas e agran
dadas estas intencións. o 

i>en iantos, l:it::l os seus servícios 
máis rendábeis' non estivesen 
en mans de particulares, como 
é o caso dos coches-cama; 
Transfesa, encar·gada do trans
porte de veículos e contenedo
res; Talgo; autobuses Rente, 
etc. 

Danse casos flagrantes, 
como o da Compañia de Co
ches-Cama, encarregada ta
mén dos aJmorzos, que acostu
ma a transferir a Rente o seu 
material, cando entra no. perío
do de reparacións. Son fre
cuentes os casos de directivos 
de Rente· que ostentan tamén 
postos relevantes en empresas 
particulares de· limpeza, auto
buses, etc. vincul-adas a Renté. 

O amplo anedotário ao que 
dá lugar o servício de ferroca
rris poderia incrementarse 
coas ·viaxes que acostuman a 
facer os trens mercancias, va
leiros dunha estación a outra 
_á espera de que alguén contra~ 
te un ha· carga. o 

M.V. 

caragua que consisti_rá na ven
da de bonos para o sorteo dun
ha viaxe ao país centroameri
cano, na recolleita de material 
escolar co que colaborar á do
taeión do centro de ensino. Os 
Cosal organizarán no mes -de 
xullo '-!n festival coa participa
ción de coñecidos nomes da 
canción para recadar fondos 
con destino ao presuposto da 
escala que ascende a 350.000 
pesetas. 

os COSAL da Galiza teñen or
ganizados catro saídas en via
xes a précio reducido, do 23 de 
Xuño ao 24 de Xullo, do 14 de 
Xullo ao 14 de Agosto, do 4 de 
Agosto ao ·4 de Setembro, do 
25 de Agosto ao 25 de Setem
bro e do 1 de Setembro ao 2 
de Outubr_o : A intención dos 
Comités de · Solidariedade é 
que as brigadas que saian da 
Galiza para prestar o seu esfor
zo por Nicarágua se compro
metan tamén, ao regresaren, 
no mantimento do traballo de 
propaganda e organización dos 
com'ités da Galiza. "Para Nica
rágua a palabra brigadista sig
nifica· ter xente amiga, disposta 
a perder horas (quizás meses) 
eri defender a sua loita, en de
fender a razón de todo un povo 
a decidir sobre a sua vida. Nun
ha pa.labra, a defender a sua 
soberanía". G.L. 
Para calquera información relaciona
da coas brigadas da Galita os intere
sados poden dirixirse ao COSAL de 
Vigo. Policarpb Sanz, 26-2'' oficina 6_, 
ou a calquer delegación do COSAL 

Absoltos 
por pi,ntar contra 
os aparcamentos 
Os mozos xulgados na Coruña 
pola realización de pintadas en 
contra dos aparcamentos, rios 
muros dos mesmos situados 
na Prazá -- de .Mª Pita, fo ron ab
soltos, dado qu.e, as pintadas 
só serian delito de facerse en 
elementos de público ornato. 

Segundo 'recolle a senténcia; 
os denunciados "escreberon 
frases como a seguinte: 'que 
Paco dimita' e outras que cons
tan· na comunicación inicial, 
coa só intención de protestar 
unha actuación que creían e 
'lago se declarou irregular". 
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Catorce escritores de recoñecida traxectória encerráronsfr ·na sede da .. Académia 

-Amplos sectores da cult~ra esiXen · 
·a dimisión do presidente da Acade~ia 
. Catorce escritores de.recoñecida 'traxectória, 
provenientes de diversos ámbitos ideolóxicos, 
encerráronse, o pasado di·a trece, por espácio de várias 
horas, na sede da Real Académia, situada na cidade de A 
Coruña, no que constituiu o máis_ relevante actc de 
protesta contra a pélráli§>e desta entidade e en esixéncia 
de dimisión do seu presidente, Domingo García Sabell, 
quen, como é sabido~ compatibifiza o seu carg. o ca de 
Delegado do Goberno _na Gal iza. · 

Reixa en primeiro plano. Ao fondo Garcia Sabell e _Manuel Maria 

TranscÓrridas várias horas, a tes, todos eles membros da 
partir do comezo do encerro, Asociación de Escritores en Lín-
García Sabell desprazouse á gua Galega: Antón Avilés de 
sede para dialogar cos presen- Taramancos (presidente da 

AELG), Xosé Luis Méndez Fe
rrín, Uxio Novoneyra, Manuel 
Maria, Miguel Anxo Fernán Ve
llo, Xosé Mª Alvarez Cáccamo, 
Lois Diéguez, Xoan lgnácio Tai
bo, Pilar Pallarés, Xavier Rodrí
guez. Barrio, Paco Martín, Ma
nuel Lourenzo, Antón Reixa e 
Manuel LueirQ Rey. 

Despois da leitura, por Antón 
Avilés, do Manifesto de soHcitu
de de dimisión, tomaron a pála
bra vários dos presentes · para 
dirixirse ao presidente da Real 
Académia, entre eles o recén 

· galardonado co Pedrón de 
Duro, Méndez . Ferrín quen sa
li.entou o "case inédito de que 
esta sexa a única Académia do 
mundo na que a xente non quer 
entrar, sen·ón que dimite", refe
ríndose asi aos casos de Ma
nuel Maria, Isidoro Millán Gon-

. zalez Pardo e o mesmo Ferríl), 
asi como o ensaista e membro 
eleito Xosé Manuel Beiras, que 
non chegou a-tolnar posesión. 

.Uxio Novoneyra referiríase, 
pola sua parte, ao caso igual
mente inédito "dun presidente 
da Real Academia que é ao 

CJ) mesmo tempo presidente da 
_E policia" en alusión ao seu cargo 
u de Delegado do GGberno na Ga-

liza. 

Intervención 
dé García Sabell -......__ 
Nun tono relaxado Domingo 
García Sabell manifestou o seu 

desacordo coa petición de dimi
sión, indicando que "non teño 
apego á presi'dénda e por iso se 
aprobou a reforma . do regula
mento da Académia no sentido 
de que este cargo .non debe ser 

- vitalí~io". 

Sabell declarou tamén "estar 
cumprindo unha misión" no 
seu posto de presidente. Ao seu 
entender a Real Académia "ape
sar das trabas, está cümprindo 
unha función patriótica en de
fensa da língua, ainda que apa
rentemente non o pareza". 

Afirmou por último que f:)ésie 
ao seu desacordo coa protesta 
someteria esta ao pleno da Aca
démia. 

Solidariedade · 
.co manifesto 
A acción levada a cabo por sig
nificadas figuras da cultura ga
lega estaba previsto que fose 
realizada o 16 de Maio, véspera 
do Dia das Letras Galegas, se 
ben, a dicer dos protagonistas, 
o acto non f udo realizarse por 
estar o loca pechado. En todo 
momento foi destacado o carác
ter de acción colectiva que sig
nificaba a protesta, e que se ve
ria confirmada polas 70 firmas 
de intelectuais e as máis ·de 50 
entidades culturais que mani
festaron a sua solidariedade co 
Manifesto. M.V. 

Unha extensa e cualific~da representación 
A representación de escrito
res, membros da AELG, que 
se encerrou· na Académ.ia 
para pedir a dimisión de Gar
cía Sabell é extensa e inclue 
entre eles aos poetas máis re
presentativos da xeración da 
posguerra: Avilés de Tara
mancos, Uxio Novoneyra, 
Manuel Maria e Méndez Fe-

. rrín; ademais do último Pré-

mio Blanco Amor ·de novela 
longa, Lois Diéguez e tres 
poetas que obtiveron o presti
xiado .Prémio Equio: Fernán 
Vello, Alvarez Cáccamo e Pilar 
Pallarés, asi como un finalista 
do mesmo: Xavier R. Barrio. 

Figuraba tamén entre os 
presentes Paco Martín, que 
no pasado .ano, con "As cou -

sas de Ramón Lamote", rece-
:beu o denominado "Prémio 
Nacional de Literatura Infan
til•'~ o polifacético Antón Rei
xa, cuxa traxectória poética 
mereceu tamén vários galar
dóns; Manuel Lourenzo, autor 
e estudoso do noso teatro e 
Manuel Lueiro, ambos cunha 
extensa estea de distincións 
e, por último, Xoán lgnácio 

Manifesto presentado· ·a Garcia Sabell 
. - . 

"A Real Académia Galega, a 
de Manuel Curros Enríque·z, 
Eduardo Pondal, Manuel Mur
guia, Alfonso Castelao, Caba
nillas, Ramón Otero, Florenti
no [opez Cuevillas, Blanco 

. Amor, Anxel Fole e Alvaro 
. · Gunqueiro entre outros, que 

foi criada para a defensa da 
língua e da cultura da nasa 

1 nación, encóntrase hoxe nun
ha situación de claro despres- _ 

tíxio e ven sendo exponente · 
dunha atitude antigalega, 
como no caso do respaldo do 
seu actúal presidente ao re-

. curso contra a Lei de Normali
zación Lingüística, que veu -
paralizar o proceso de norJ'Da
lización do noso idioma ao fa
celo quedar sen un soporte le
gal importante. 

A Real Académia Galega 

vive hoxe de costas á realida
de máis viva e criativa do 
naso país, prestando o seu 
apoio a persoas e institucións 
de traxectória marcadamente 
antiQalega e sen exercer a 
función para a que foi criada. 

Por todo iso e deixancto 
constáncia do noso respeito a 
todas as línguas, culturas e 
persoas pero facendo valer o 

Taibó, "Prémio Nacional da 
Crítica Española", ao igual 
que os xa mencionados Avi
lés de Taramancos, Álvarez 
Cáccamo e Miguel A. Fernán 
Vello. Enumeración dalguns 
dos galardóns que non supón 
un valor engadido a obras 
criativas que xa están no me
llor das nosas letras. o 

noso irrenunciábel direito á 
defensa da que nos é própria . 
E tendo ademáis en conta a 
incongruéncia que supón que 
vostede sexa Dele~ado dun 
Goberno con vocacion e práti
ca recoñecidamente centralis
ta, esiximos a sua dimisión 
como presidente da RAG por 
un mínimo de lealdade coa 
Galiza e coa su.a história per
soal". o 

lntelectuais ·e entidades culturais .aderíronse 
Setenta intelectuais e Lihhas 
cincuenta entidades culturais 
aderíronse ao Manifesto apre
sentado ria Coruña por catar-

. ce escritores, ante o presiden
te da Real Académia, Domin
go García Sabell' e no que se 
esixia a sua dimisión. Os asi
nantes son os seguintes: 

Alexandre Cribeiro, Xúlio L. 
Valcárcel, Pilar ·García Newo, 
Francisco Pillado, Cesareo 

Sánchez, Lino Braxe, César 
Cunqueiro, Xosé M. -Beiras, 
Mi~uel Mato Fondo, Xavier R. 
Bá1.xeras, M. Riveiro Lour~iro, 
Xaquin Agulla, Eduardo Gu
tiérrez, Manuel Caamaño, Va
lentin Arias, Enrique Harguin
dey, Eulóxio Ruibal, Henrique 
Rabunhal, · Xosé F. Ferreiro, _. 
Manuel A. Torneiro, Avelino 
Pausa Antelo, Araceli Herrero 
Figueroa, _Francisco Roqrí
guez, Millán . Picouto, Carlos 
García Martínez, Felipe Se-

nén-, Ramón L. Suévos, Encar
na Otero, Tereixa Fandiño, 
Cesar Morán, Xosé M. Pazos, 
Elvira Souto, Pura Barrio, Xe
sus Pisón, Andrés Salgueiro, 
Mª Xosé Oueizán, Ramón Fa
cal, Mª Pilar Aleixandre, Bau
tista Alvarez, _Joám Guisam, 
Maruxa Barrio, Roberto Vidal 
Bolaño, Enrique-:1.Tello, Vítor 
Vaqueiro, Luciano Rodrí~uez, 
Carlos Oliveira, Luis Re1 Nu
ñez,_ Mª do Carmo Enríquez, 
José Posada, Antón Cruz, Ma-

SO~lOS c'oñ~cid os 
na · Galiza inteira, 
pola _nasa 
especialización 
en libros 
galegas. 
e portugueses 

nuel Forcadela, Román Raña, 
Xosé Mª Dobarro, Xavier Al
calá, Xoán Carlos Rábade, X. 
L. Franco Grande, Camilo No
geuria, ~avier Seoane, Xan 
López Facal, Mário L. Rico, 

Xaquin Marin, Xosé Mª Mon
térroso, Mário Orxales, Xoan 
Carlos Verdini, ANtónio Gil 
Hernández, Luis Cambeiro Ci
ves, Gustavo Luca de Tena, 
Bernardino Graña, Manuel Ri
vas, Begoña Bas 

1..;:==mm=:;._. . República 
Praza do Libro · de El Salvador , 9 

Tel. 26 63 77 Tel. 56 58 12 
A CORUÑA SANTIAGO 

A ROSA !EllllA 
Nº 3 18 - 19 DE Xl:JÑO DO 1-987 

Antón Avilés de 
Taramancos nasceu na 
aldea da que toma o seu 
nome en Noia. Aos · 25 
anos foise á Colombia, 
de onde fica un 
coñecimento mitificado e 
aventureiro pola selva do 
Amazonas. Ten 
publicado "O tempo no 
espello", que recolle 
vários volumes 
anteriores dispersos e 
"Cantos caucanos".' 
Desde a sua taberna, ~ nos 
baixos dunha casa do 
século XV, no casco vello 
noiés, desprega a sua 
obra .criativa, hoxe tamén 
á frente da Asociación de 
Escritores en Língua . 
Gale.ga, da que é 
presidente. 
Entrevistámolo 
precisamente nun 
recanto da sua taberna . 
Bañados polo ruído da 
água da chúvia e o 
morno pasear de dous 
garimosos gatos que nos 
rabuñaban entre 
pergunta e pergunta, e 
intentamos percorrer os 
camiños da sua vida e da 
sua obra poética . Antón 
Avilés foi un dos 
escritores que se 
encerrou na sede da Real 
Académia pedindo a 
dimisión do seu 
presidente Garcia Sabell 

-Vostede marchou para a Co· 
lómbia con 25 anos, e como 
preámbulo de "O tempo no es
pello" -unha longa antoloxia 
P,Oética- inclue un verso que di 
'Quen vive máis dunha vida 
máis dunha vez ten que mo
rrer". Retire a ese ciclo 1 cum
prido despois de tantos anos na 
América? 

-Refírome a que cando unha 
persoa vive en diferentes luga
res por moito tempo está sem
pre regresando, está morrendo 
e comenzado a viver de novo, 
sempre. Unha situación non só 
física, tamén poética: recu peras 
un mundo pero sintes unha 
saudade permanente polo mun
do que deixas, e no meu caso é 
tan claro que o meu primeiro li 
bro feito despois do regreso, 
"Cantos Caucanos", é feíto pre
cisamente para liberarme de 
todo aquel mundo, de toda 
aquela paisaxe, de todos aque
les vinte anos en que estiven en 
permanente regreso pero que 
tamén me atraparon e fixeron 
de min un home tan "sudaca " 
como gale~o. Para min é sem
pre unha v1véncia nova ese re
greso, esa recuperación da terra 
outravolta, como comezar unha 
nova vida. Portanto hai unha 
marte interior e permanente e 
unha nova mane1ra de viver e 
conviver coas causas. 

-Marchara a Colómbia por 
razóns económicas ou era outro 
tipo de exílio 7 

-No fondo da emigración 
sempre ·hai unha necesidade 
económica, non fun alá "facer 
as Américas"; hé;tbia un ha razón 
de tipo político e de exílio máis 
ou menos forzado. 

· Naquel tempo escrebíame 
con Neira Vilas, que ainda esta
ba en Bos Aires e mandou por 

, un amigo unha man de libros. 
Este amigo, que hai pouco me 
escribeu despois de tantos 
anos, chamábase Raul Expósito 
Mos. Estamos no ano 57. Entre 
estes libros viñan alguns de 
Marx e Lenin, ademais dos de 
Castel a o. · 

·como vivira moitos anos na 
Coruña xa estaba máis ou me
nos clasificado pola · pol-icia. E~
tivéramos facendo unha activ1-
dade nacionalista con Raimun
do Patiño, Xohán Casal ·e ou
tros, antes de que aquel fundara 
Brais Pinto en Madrid. Algun 
control debia haber por canto, 

res1c 
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QOeta é un guieiro dos sentimentos" 

tón Avilés de-Taramancos 
residente da Asociación de Escritores en Língua Galega 

en chegando a Taramancos este das que tiña unha idea do que 
home cos libros, apareceu ta- querian dicer, de memória, pero 
mén a Garda Civi, abriu os pa- había moitas palabras que non 
quetes e houbo moitos prob1e- entendía. Como moitos rapaces 
mas na casa. Fun á Coruña, do noso tempo que as softaban 
onde coñecia a un comisário de de carretilla sen saber o sigriifi-
policia, Raul Manzano, que es- cado. . 
crebia novelas do Oeste co seu- Se9uindo co de antes, fun á 
dónimo de Almanz e díxome Coruna estudar Náutica, que 
que mellor desaparecese, por- non rematei por problemas de 
que ian ter que reprimirme. certificados . e tamén porque 
Pensei a maneira de irme e co- non era moi afeizoado a estudar 
ñecia ao cónsul de Colómbia Náutic-a. Ali fíxenme moi amigo 
que me recomendou aquel país. de Urbano Lugrís, con quen 
Ali non coñecia absolutamente convivin moitos anos, e publi-
a ninguén, e funme no 1960. quei o meu primeiro libro, que 

-Ch r st era unha separata da revista 
egou ª 1 copo 0 ··· "Atlántida" ("As moradias do 

-Co posta e sen saber aonde vento"), editei no 1959 outro 
chegaba. que case saiu por subscrición 

-E neses vinte anos unha popular, pois recolleuse o diñei-
vida chea de experiéncias e ro para finacialo entre os ami-
anédotas. gos das tabernas e das tertúlias 

-Xa non me gosta falar di so llterárias, "A frauta ·e o garame-
porque é al~o repetitivo . t natu- lo", e eses son os dous meus li-
ra!, con vintecinco anos tes, bros antes de irme para a Co-
aparte da ánsia de topar algo lómbia. 
que facer, un espirito de aventu - -Non é escritor de moita 
ra próprio da mocidade. Atopei - obra. 
me naque! momento con Mi- -Non son escritor de moita 
guel de la Quadra Salcedo, e fo- obra porque nas circunstáncias 
mos até o Amazonas onde tive- da emigración e o exílio as máis 
mos unha série de aventuras, das veces tes que preocuparte 
que eu lle escrebia a Salvador para sobreviver. Se estás nun 
García Bodaño, con quen tiña meio que non é o da tua língua 
contactos naque! momento, e o e a tua xente, un país no que 
home fixo unha espécie de épi- non hai contacto coa cultura ga-
ca ou de xesta que se ven repe- lega --como pode · haber en 
tindo con certa frecuéncia. Pero Buenos Aires, ou Caracas, den-
tada esa aventura inicial non tro da América-, sínteste illado 
paga o sofrimento de vinte anos e vas perdendo esa forza cria-~ 
de auséncia. dora,' sen perder o don da poe-

-Cando comezou a escre- sía, coa qu~ segues en contacto 
her? Xa estando en Colómbia7 permanente, pero fáltache o 

. alento próprio da terra e a xente 
-No.n, non. _Aos. quince anos · _que che fai sentir: Ainda asi es-

en No1a. _publ1que1 en gale~o crebin "Os poemas da ausen-
porque tina un probh~ma - de lin- cia", que non son de saudade 
guaxe que non pod1a resolver senón de enfrentamento con 
en castellano: falaba do meu esta. Ao chegar nasceu loxica-
contorno aldeano, e os nomes mente ese outra saudade do 
dos páxaros, das á_rbores, das "Cantos caucanos", dese terri-
cousas, non os sabia en caste- tório amplo e abandonado do 
tan, e tiven que romper escre- Cauco. · 
bendo en gal.ego. Non era algo -Como é esa dobre saudade 
consciente de nacionalismo ou da Galiza antes e da Colómbia 
de defensa da . lfngua, senón agora? 
que o idioma era unha ferra- . - , .. 
menta de traballo .e non podia . :-Supono que e u~ha sensa-
utilizar outra, porque non. sabia cion que sofren a meirande par-, 
como se dicia xiriño en caste- t~ dos galegas. É .esa d_ob~e 
lán, ou· freixo, ou tantos outros vida,_ esa dobre perrry~nenc1a 
que podian valer de exemplo: que 1mpede estar nos s1t1os que . 

. . , amas. Pero aparte desta sauda-
. -:-E com.o v1veu logo _n~ mfan- de que sinto agora por América, 

c1a o confhto dos dous ,1d1omas? .é máis ben un esforzo por rec.u-
-Tiña que estudar" castella-.. perar. as próprias raíces. Eu aga-

no, claro, pero facíao como ra estou sofrendo a perda dun 
tinha cotorra. J\prendia causas, território, se quere~ un território 

poético non só físico, pois ao 
cabo vivin vinte anos nunha te
rra na que me integrei, e vivin 
como colombiano. . Pero ao 
mesmo tempo ªº rewesar sín
teste máis galega, mais afianza
do na própria terra, ainda que 
estexas soñando permanente- - · 
mente naquela outra Galiza que · 
deixaches cando te foches. 

A mente .divídese en tres par
tes: unha terra que abandona
che, que fica como unha postal 
fixa na memória e que non a 
vas topar nunca; outra o territó
rio novo, aberto, e no que pasá-

. ches a mellar parte da tua vida 
-fun aos 25 anos e regresei 
aos 45--; e outra o novo encon
tro cunha terra que estabas so
ñando pero que non atopas €' 
tes que construir de novo. Aí 
hai sempre un problema de fon
do, de ensoñación dunha terra 
que queres recuperar, e iso trai 
consigo unha nova poesía e 
unha nnva maneira de sentir a 
poesía. 

-Son algo diferentes esas 
duas profundas chamadas da 
Terra? 

-Sempre hai unha distin
ción. A pátria é a infáncia, e iso 
marca. para sempre, sobretodo 
para un home coma min q!Je xa 
tiña un senso da Pátria cando 
me funJ que xa estaba a traba
llar no galeguismo e no nacio
nalismo, e nunca esmoreceu. 
lnfáncia que é a pátria vivida 
das sementeiras, das mallas, ' 
dos ofícios: .. iso doume ún·ha 
fortaleza . vital estraordinaria. A 
outra era unha pátria superpos
ta,· ainda que me sentin moi in
tegrado a Colómbia, incluso co 

·sofrimento de querer esquecer
me da própria orixe. Ese sofri
mento que levamos ás costas 

"H.AI QUE BOTAR MOITA 
LEÑA AO LUME SAGRAD.0 
PARA QUE A .POESIA SE , 
CONCENTRE E SAIAN OS 
POETAS QUE TEÑEN QUE 
SAIR" . . 

os ga~egos, que ás veces non 
nos deixa ter as. alegrías e as vi
véncias necesárias· da outra pá
tria é terríbel. Poro é a pátria so
ñada, a pátria de sempre. 

-Pésie ao tópico teño que 
perguntar polo con~ido político 
de moita da sua poesia~ mesmo 
da sua- intervención pública e 
militante mediante a poesía .. 
· -A poesía é necesaria en to

dos os actos públicos, sobreto
do nunha pátria que está por li
berar. Os poetas galegas · non 
podemos facer literatura por li
teratura, non podemos meter
nos na nasa torre de marfin 
tranquilamente e facendo fer
mosura cando o . povo está so
frendo e está por liberar. A poe
sía t~n que ser un arma, e ten 
que abrirse e, sen ser panfletá
ria, dicerlle á xente o que ten 
que sentir. O poeta é un guieiro 
dos sentimentos e ten que ..de
cirlle á sua própria xente, dunha 
maneira forte, esa poesia políti
ca tan precisa ne~te t~mpo . 

-Nun momento poético que, 
cando menos pódese inicial
mente adxectivar como prolífi- . 
co, non existe unha escisión en
tre o que se define como poesia 
civil e unha outra poesia máis 
lírica? 

-Si, pero creo que son ciclos . 
· Despois dun grande esforzo de 
poesia cívica hai . que retomar 
de novo o fio da poesía lírica e 
volverase dar outro ciclo cívico, 
porque é precisa esa poesía. 
Noutró ciclo ha romper a poesía-

. como rro de liberación. 
Son momentos de recolli

mento, e no que moitos poetas 
están facendo un traballo seme
llante de construir unha l .i ngua~ 
xe, outra maneira de sentir a 
póesia, e o novo ciclo de poesía 
civil e polítiéa que veña vai ter 
unha linguaxe máis elaborada, 
máis firme e máis liberadora. 

-Non é encasillado en nen
gún grupo poético determina
do ... 

- Non son de nengunha xera
ción-. Paseime á xeración Dorna, 
porque despois de vinte anos 
podo voltar comezar de novo . . E 
son de Dorna porque, ao che
gar, onde empecei a publicar foi 
en Dorna. 

-Ocárreseme que o estar 
aqui na taberna, en contacto di
recto coa xente case de contí
nuo pode estar infl.uindo no seu 
mundo poético. 

-Ten vantaxas e. desvanta
xes. Está o contacto con-todo· o 
povo, é unha porta sempre 
aberta aonde chega a xente. Por 
outro lado é un traballo de moi
tas horas, que che tira tempo 
para a leitura, para consultar 
causas, para escreber mesmo. 
Teño que escreber na taberna e 
non teño nengun recanto de si
léncio on_de poder facer un poe
ma, e tena que estar escreben-
do aqui. . 

O meu último libro estourio 
facendo entre tapas de calama
res, viño, xente _que chega ... 
nun momento dado perdes o fio 
e o poema calle un rumo desco
ñecido. Ese é un problema pe.ro 
xa estou afeito, e·. mesmo son 
capaz de escreber con . música 
de rock de fondo; abstráome. 

-En que ·proxecto está. ago
f'a? 

-:-Estou traballando en "As 
torres no ar'; , que está cas.e re
matado, faltan seis .ou sete poe
mas só, pero fundamentais para 
o libro. · 

-Nunha · · novela obsérvase . 
mellor . a premeditación do au~ . 
tor, tamén un libro de poemas 
responde a un plan preconcebi
do? 

-Taméh ten· a sua estrutura 
ou tela mentalmente cando me
nos. Cando o comezo xa sabes 
o que tes que facer e onde re
matar ... se podes, .naturalmen
te. As veces vaise un e fas cau
sas que non teñen nada a ver· 
coa criación -dese libro. pero 
sempre sa_bes o que correspon
de ou non a el. 

-E calé a·idea central de "As 
torres no ar? 

-Estou facendo poesia da re-
cuperación da terra, en letra 
grande· e pequena. Aterra como 
algo universal e da terra de la
branza, da terra íntima. Estou 
na recüperación do meu territó-
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rio e de botar raíCes nela. 

O libr~ divídese ~n tres par
tes: os cantos a caron da terra· 
o cántico das naves e a elexiá 
ao mar -toda a miña infáncia 
está povoada de veleiros- e 
outra parte que é a recupera
ción do amor, que se chama "A 
torre secreta" e que son poe
mas amorosos e eróticos de re
cuperación dos amores' soña
dos e perdidos. que cando un re
gresa xa non pode ter. 

-Non é home de cenáculos 
literários .... 

-Non sei se xa os·hai. Funde 
tertúlias literárias _ na Coruña, 
cando estas eran nos cafés, con 
moito vagar. Déronme unh& 
cultura literár:ia e ·había unhas 
personaxes que me enriquece
ron moito. Hoxe a vida anda tan 
de presa, gue non sei se hai ter- -
túlias literarias en sítio algún . · 

.....:..é presidente da Asociación 
de Escritores nunha fse xa de 
consolidación na mesma. 

-Si, houbera antes moitos 
malentendidos e alguns enfreri
tamentos, pero paréceme que 
despois do congreso de Baiona, 
a nova xeir a que tomou a AELG, 
sobretodo senda unha asocia
ción aberta ·a · todo o mundo, 
sen clasificacións, a causa está 
funcionando ben. Non ternos os 
meios normais para desenrolar 
todas as causas que quixéra .. 
mas, pero xa se sabe que cal
quer asociación cultural sofre 
no nosos país o enfrentamento 
cos estamentos directivos da 
política, e non é facil ter os 
meios precisos. Non ternos · lu
gar Pélra nos reunir, nen ternos 
unha subvención fixa, ... Ainda 
pedimos á Consallaria de Cultu
ra unha espécie de xubilación 
para aqueles escritores que che
gada a esa idade non tivesen os 
terríbeis problemas que tiveron 
xentes como Fole ou Blanco 
Amor, que tampouco van ser 
rnoitos os que cheguen alá nun
ha situación tan apurada, pero 
dixeron que non era causa da 
Xunta. Pero de todas maneiras 
a AELG penso que é a· única 
asociación de escritores . qué 
vive e está presente no país, 
porque a Academia non-existe 
e está totalmente desfasada. 

-Teño lido algunhas incur
sións suas breves na narrativa. 
_É.un camiño que vai seguir .. 

- N.on tiven realmente moito 
tempo para facer narrativa. 
Agora estou cunha série de re
latos que vai ser unha nova Cró
nica •de Indias, . at~avés do tem
po. Paréceme que teño que es
cribir ese libro. Relatos que van 
saindo pero sen seguer un fio 

. no tempo. A descoberta é algo 
permanente, e América estase 
descobrindo permanentemente . 
Sería atemporal e sen lugar, e 
abarca unha idea personal. .,, 

-Ainda que como presiqente 
da AELG .teña que ter unha po-

, sición quizá máis diplomática. 
Que lle parece a prolificidade de 
poetas, non agacha unha mer
ma na calidade poética? 

-Paréceme moi ben que 
haxa moitos poetas. Para estas 
reportaxes que poñen na TVG, 
ian xa polos 260 poetas, e a min 
paréceme importante, porque 
hai que botar moita leña ao 
turne sagrado para que real
mente a poesia se concentre e 
sallan os poetas~ importantes 
que teñen que sair. Na Galiza 
todo o mundo fala dunha "ida
de de ouro" na que eu non creo 
realmente, porque para iso té
ñense que dar circuntáncias po-.... 
lítica e económicas que o naso 
país non ten ._ pero indubidabel
mente estansfr--facendo os ci
mentos dunha idade de ouro. E 
se a Galiza ·e o galega vai ·ter 
unha imaxe de futuro será pre
cisamente asentado, como foi 
sempre todo o nacionalismo e 
toda a vida política nasa, na 
poesia e nos poetas: se na Gali
za non houbera poetas xa tería
mos perdido a identidade e non 
estanamos loitando por liberar
nos. Están enriquecendo per
manentemente a nasa identida
de., as nasas ideas, a nasa lín,. 
gua, e .chegará o moment_o en 
que a Gal iza tope o ·seu ser e a 
sua personalidade através dos 
poetas. 

Textos e fotos 
XAN CARBALU 
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MODERNIDADE, MODERNIZACOM, PROGRESso· '· 
~ .. . . . 

e oUtros "-idéólogemas" deste alcurne 
Urna ~efJexom sobre o in-debate político ''en el Estado de las ~utonomías" (eixo ry1adri.d-Galiza) 

CARLOS O(IVEIRA 

1 
Comevo avisando aos "puris
tas" -aos que consideram 
umha clara prostitu~om tanto 
do discurso sócio-politico quan
to do discurso filosófico o feito 
de se mergulhar na areia da 
"re's publica" trasvasando ao 
domínio da discussom -pública 
conceitos de orige filosófica e · 
sociológica ou de teoría so
cial- que nom vou tentar 
umha achega professoral aos 
conceitos que acima se assina
lam. O que vou tentar é, mais 
bem, arremeter contra o. em
prego inflacionárió e vazio por 
parte da nasa "clase" política 
destes -conce.itos, nomeada.: 
mente contra os que noutros 
tempos, que ja semelham se
rem doutra ~aláxia, iam procla
mando o 'cambio" e agora 
vam-se evidenciando como me
rqs gestionários posibilistas 
dum capitalismo feroz e neoli
beraloide, amén de sesudos 
tecnócratas. Vou tentar fazer 
umha demontage dos presu
postos discursivos nos que se 
apoia (presuntamente) o discur
so público do PSOE,. sem es
quezer os "estrenhidos" esfor
vos por parte da direita "de 
toda la vida" por se remexer e · 
se adaptar, "a los -nuevos
signos de los tiempos", os · 
quais parecem ser de moderni
dade, modernizai;om e progres
so "consensuados" ... 
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11 
Ja "mosquea" avondo a· substi~ 
tui;om psoeísta de conceitos 
como "socialismo" ou "marxis
mo" -até nom hai muito tem
po eijos do discurso político do 
outrora socialismo e hoje ro
busta socialdemocrácia espan
hola- polos "ideologemas" 
"modernización", "moderni
dad" e "progreso". Falo assi 
consci'ente da necesidade de . 
demontar (.ou deconstruir) o es
pírito desta seudoreferenciabili-
dad.e, em absoluto cheia de meiro escándalo! (ai, se Kant, 
contido ou veraz. Mais bem trá- Hegel ou Adorno/Horkheimer 
ta-se dumha espécie de "alibís" erguessem a cabei;a!) .. E o pm
ou "varitas magicas" das que · gresso é conce_bido dum jeito li
se agarda a le9itimavom de near~ agora sí futurista, quer di
tocia ·aci;om política. Quero su~ zer, de "esp_asmo" (de papana
blinhar o espírito m~lsano que tismo) perante a tecnificai;om 
subjaz ao emprego destes recu- social, vital e económica -e de 

. rrentes ideologemas. O PSOE, ensalzamento das brutais trans
por exemplo, para responsabili- formai;ons que a nova revolu
dade que tem o pol·o feito de c;bm tecnológica no "mundo vi
estar no. governo de Madrid - tal" (Lebenswelt) conleva. Ja 
que é o que se~ue a mandar; nom vou dizer que seja mester 
pesie as cosmeticas pseudo- recolhermos as teorias "alter
descentralizadoras-, perante a nativas" (verdes e demais) de 
fonda crise do originário ma- crítica ¡;fa nossa civilizai;om oci
rxismo e a "decalage" do socia- dental (isso ja seria "demasié" 
lismo real, dada a necesidade para estes estrenhidos social
de agir, tem de pragmatizar demócratas . made in PSOE 
muito e se esquezer cada vez nem-fu-nem-fa). Simplesmente 
máis de piruetas ideológ_icas. umha olhadéi a escala de Frank
Daí o vazio ideol.ógico (o con- furt ou a Jürgen Habermas (que 
trário sonaria a reseso) e o re- nur:n tempo semelhava ser a 
curso sistemátíco, contumaz e base de muitos reflexons-:psoe 
vazio aos tres conceitos acima · - tam pendi.entes do SPD gemia
assinalados. A (des-flegitima- no-ocidental) .faría possivel ou
c;om d.a aci;om de governo do tro emprego (e 0 que é mais 
.PSOE esta a pivotar arred0r importar;ite) outra "PRAXE" a 
destes alibís. partires de teorias máis· elabo

111 
Mas, como emprega os PSOE 
ditas alibís? Pois, ao meu jul
gar, dum jeito indigno das pala
vras e dos universos ideológi
cos em jo,QO ou, noutros casos, · 
em senso Ja reseso. A nioderni
zac;om, por exempl'O, umha mui 
velha teoria da modernizac;or:n, 
umha modernizac;om tecnocrá
tica e tardofufurista -veja-se o 
orgasmo perante as novas tec
nologias, ser:n antes se terem 
perguntado palas conseqüen
cias das mesmas-, moderniza
c;om, dizia, e mais mode.rnidade 
som empregados_ no discurso
PSOE como SINONIMOS. Pri-

radas do progresso, a moderni
dade e a. modernizai;o'm, além 
deste idioteiro papanatismo pe
rante o novo só polo feifo de 
ser novo que os yuppies-psoe 
nos· estám . a ·malvender. Até 
gente tam preclara como Igna
cio Sotelo fazia-se nom hai mui
to tempo uni barulhp com estes. 

· conceitos, mixturando todo e 
empregando-os como sé fos
sem sinónimos. · 

IV 
Escreve J. Habermas: "A actifu
de afirmativa frente a moderni
dade social e a desvalorjzai;om 
da tnodemidade cultural som 
típicos dos parámetros de vaio-

) 

rai;om que subjazem a todas as 
diagnoses novo-conservadoras 
do nosso tempo" (Die neue 
Unübersichtlichkeit, Frankfurt 
am Main, 1985, pág. 36). lsto é 
justamente o que está a aconte
cer na direita (ern todas as di
·reitas, no país, no conjunto do 
Estado e, em 9eral, no conjunto 
da Europa Oc1dental). Tododiós 
quere ser hoje "moderno", 
"pro9resista" (até os grupinhos 
linde1ros do partido do Sr. Fra
ga, -refíro-me ao PDP, PL e CG 
que formarom umha causa que 
se chama "Coalición Progresis
ta (¿ ?) Gal~ga"). Vejamos, se
nom, o slogan da campanha 
eleitoral de AP, as palavras do 
dema~ogo Sr. Mancha, o 
"look' cosmético no · desplie
gue propagandístico, etc., etc., 
etc. Estamos perante o que Ha
bermas, tam lúzido ele, qüalifi
ca de "actitude afirmativa fren
te a modernidade social" (eu 

. engadiria "e cosmética":, mas 
para que. no fundo tudo sigua 
igual., só qJ.Je com nova albar
da), o que caracterizaria a todas 
-as direitas :-incluído o dema
gógico "radicalismo" (¿?) do 
Sr. Duque de Suárez, com mui 
bem dixo hai uns dias o Sr. Fra- . 
ga, e a 11 desvalorizacóm da mo- . 
dernidade cultural" por parte 
de essa mesma direita que se 
disfraza de "ultimíssima". Qual 
é, senom, a actitude desta gen
te .verbo das transformacons 
reais que no dominio cultural e 
social a modernidade conleva, 
por exemplo no terreno das re
lac;ons interpersonais (divorcio, 
novas formas da parelha, edu
cac;om dos filhos, machismo, 
contracepc;om, interrupi;om do 
embarazo; religión, por pórmos 
só algúns exemplos? No_m esta-

( 
\ 
\ 

Calros Silvar 
mas aquí perante a eterna afir
macom do mesmo? O movi
mento "neoconservatista" (ou 
neo-conservadurista") de moda 
nos USA -refíro-me ao domí
rrio da filosofia, ciencias sociais 
e sociologia, que é o que mais 
conhezo- caracteríza-se, entre 
outras causas, pala actitude 
ambígua perante o que a Revo
luc;om Francesa significou, e se
gue a significar, em quanto que 
"rachamento" ca "ancien regi
me" e instauradora dum pro
jecto de despedida da hetero
nomia política, cultural, religio
sa, etc. (Habermas cifra, preci
·samente, o inicio da moderni
dade na Revoluc;om Francesa e 
na filosofia "crítica" -giro co
pernicano- que Kant significou 
e segue a significar). . 

Em que termos se plantexa o 
problema da "modernizac;om"? 
Entendo o fenómeno da "mo
dernizac;om" como um dos des
tinos (Schicksal) da modernida-

. de, ou para -sermos máis preci
sos, da modernidade qüe se 
chegou a impór, ou sej¡;¡ a mo
dernidade que chegou unida a 
Revoluc;om Industrial. Nom tin
ha porque ser assí, mas o feíto 
é que assí foi. A "moderniza
c;om" ~. portanto, o destino his
tórico que adoitou a teoria da 

· modernidade que se impuxo; 
mui influida pala contingencia 

- dum industrialismo "emergen
te" (palavra tam de moda hoje). 
Hoje, após as evidentes "doen
i;as ambientais", após o movi
mento ecológico e a radicaliza
c;.om do abismo entre o que se 
deu en chamar Norte e o Sul, 
nom creio que seja míster con
tinuarmos com umha muí velha 
teoría da modernizac;om d.e 
procedencia cripto-indu.strialis-

ta. Compre repensarmos umha 
modernizac;om q~e nom origi
ne a sua "implossom", p'ois 
isso é o acima assinalado como 
"doeni;as". Em que termos se 
plantexa a qüestom do "pro
gresso"? Nom vou levar as cau
sas ao extremo dum certo ma
ximalipmo pós-modernista ar
güíndo que 1sso é umha ficc;om, 
isso do progresso, quera dizer. 
~ evidente que o por aí arriba 
chamado "Estado do Bem-Es
tar", que tanto querem imitar 
os nossos psoeístas (e que nom 
é precisamente um erro, penso 
eu), constitue umha conquista 
histórica irrenunciável. Ora
bém, o problema está em en
tender o progresso como onmi
tecnificai;om, omniracionaliza
c;om da vida pública, omniin
dustrializac;om -ao marge das 
necessidades de cada entor
no- ou até como "ferramenta 
anti-nacionalista" que é o que 
está a acontecer na Galiza com 
o PSOE. A mensage subliminal 
do PSOE, quando nom real, e 
mesmo de certos seitores de 
EG contra o BLOQUE, estriba 
em pensar que a ASUMP<;OM, 
com todas as conseqüencias, 
de Galiza como um projecto na
cional é algo retardatário, é!nti
progresso (o progresso sena a 
passeninha integrac;om na uni
formidade castelám; o empre
go do gale!¡'Jo para usos domés
ticos, folcloricos, coas vacas e 
para falar mal ... ). Peca, porém, 
o BLOQUE dum certo ruralismo 
e costumismo quando comtem
pla em EG um projecto PSOE
bis ou algo assí como umha 
traic;om ao costumismo, etc. 
(Ainda ternos um gran debate 
pendiente que se teria de cha
mar "nacionalismo e moderni
dade"). Onde se puido contem
plar mui bem o que estou a di
zer agora contra o PSOE · em 
quanto que projecto de genoci
dio cultural foi na polémica da 
"movida" (ou na praxe cotidia
na do Sr. Vázquez ou o Sr. Soto 
na Corunha e Vigo) . Oual foi -
e é- o projecto da "movida" 
para Galiza? Temo que o inibi
cionismo (o tardo-pasotismo) 
perante as inadiáveis realida
des de Galiza como projecto de 
identidade dinámica e de fideli 
dade ao próprio país ainda nas 
mutac;ons, pois desde um pro
jecto de identidade aberta nom 
hai essencias a eternizar sinom 
um futuro desde nós a construir 
(Eis o que máis me estorba de 
um certo Otero, de cassi todo 
Risco, e nalgúns aspec1os, se 
me apurades, do mesmo Caste
lao, ainda que isto teria de ser 
espraiado e matizado). Um pro
jecto emancipador e progres
sjsta para Gafiza só é v1ável, ao 
meu julgar, desde um afasta
mento cuase simétrico frente 
ao cinismo inibicionista, ou o 
neo-nacionalismo espanhol de 
nova albarda, do PSOE (ainda 
que se disfarze de PSdeG), e, 
cuase com as mesmas dimens
sons, da problemática actitude 
da Gerai;om Nós. perante o feito 
inadiável da modernidade 
comó projecfo. Nisto recolheria 
as palavras de Jürgen Haber
mas referentes · ao "projecto 
inacabado (ou incompleto; en
tre nós tíbiamente principiado) 
da modernidade". Com todas 
as matizac;ons feitas: revissom 
da teoria da modernizac;om a 

- aplicar e nova vertebrac;om do 
ideal de progresso, mas nom 
desde o desprécio por um futu
ro construído no presente des
de nós. O que, ao meu enten
der, nom oferece o PSOE, que 
~ o grupo político que se move, 
de entrada, na órbita da moder
nidade. 'Da direita hoje gover-. 
nando em Galiza di ria a · que ja 
Habermas dixo muito milhor: 
afirmacom da modernidade so
cial, desvalorizai;om da moder-

. nidade cultural. o r . 
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Riazoi',. u~s incidentes-previsí~eis 
Os in.cidentes de Riazor 
vianse vir. Non facia falta 
ser profeta. Chegaba. con ·, 
ollar ~s· pintadas · · . 
·aparea.idas xa semanas 
antes nas paredes de A 
Coruña, con acordarse dos 
partidos de Balaidos e das 
ameazas cruzadas á saida 
do campo vigués. 
Non foi unha casualidade nen 
nad.a imprevisíbel, senón algo 
premeditado e, até nos atreve
ríamos a dicer, ·alentado por 
certos· comportamentos loca
listas aos que non son alleos 
os meios de comunicacion: 
Desde o primeiro partido cele
brado en Balaídos as pintadas 
contra os vigueses empezaron 
P aparecer nos muros da cida
de herculina. Foron en aumen
to segundo ian pasando os 
dias e se acercaba esa con
frontación considerada como 
decisiva cara as aspiracións de 
ascenso dos dous clubes. 

Os meios de comunicación, 
especialmente os, xornalis lo
cais, viñeran alentando duran
te toda a liga (e xa de anos 
atrás) un localismo infantil 
non só entre os afeizoados ao 
fútbol senón entre os cidadán~ 
do Norte e Sul da Galiza. Os 
políticos tamén entraron nese 
xogo imerso na sua campaña 
das municipais. O coruñesis
mo e o viguismo, que até qui
xeron traspasalo a toda Galiza, 
intentando polarizalocara un e 
outro lado, medrou de forma 
paranoica. Cando quixeron dar 
marcha atrás o verme da- d~s
córdia xa estaba sementado. 
Só facia falta un caldo de culti
vo adecuado para que saise ao 
exterior convertido en animal 
adulto e brutal. En vandálico 
forofo, en gamberro. que se 
ampara nunha masa ou en 

· descontentos sociais. 
A loita polo ascen_so, a nece

sidade da vitória criou o clima 
axeitado para a sua saída ao 
exterior. Non fixo falta que co
mezase o partido. Desde a 
própria chegada dos primeiros 
vigueses a A Coruña comeza
ron os incidentes entFe indiví
duos dunha mesma espécie 
que semellaban ter como úni
ca forma de sup_ervivénci,a o 
aniquilamento du~s por ou
tros. 

O argot futbolístico ao uso 
facíase máis verídico e patente 
polas ruas coruñesas: "inimi-
9,0s", "humillar", "derrotar", 
'aniquilar" ... e outros polo es-

tilo pasaban do terreo conno
tativo á realidade. 

Unha a·utoridade 
incompetente 

Pero as aut~ridades parecian 
non inteirarse de todo isto. A 
entrada non se efectuaron 
controles alguns. Botellas, bo
las de aceiro, pedras, barras 
de ferro e outros obxectos 
contundentes foron introduci
dos tranquilamente nas banca-
das. · · 

Non fixo falta que corrlezara 
a "loita" no terreo de xogo, 
para que empezase nas locali
dades de xeral. Pero os res-

Graves incidentes nas gradas con sucesivas cargas policiais. 

ponsábeis da arde público 
tampouco estiveron á altura 
das circunstáncias. En vez de 

isolar. aos revoltosos con cor
dóns policiais ao efeito; de se
parar aos grupos hostis, daixa-

Un fútbol d~· p~na,· 

nen de segunda, nen · 
de primeira 

. A verdade é que o revoltixo 
das gradas non propiciaba 
a concentración dos xoga
dores do Deportivo e do 
Celta para poder hilvanar 
algo diso que se chama fút
bol. Xa saben, pases, cen
tros, remates, -desmarques 
e outras cousas p-olo estilo 
que converten ao deporte 
en espectáculo . 

Non, en Riazor non hou
bo nada diso, e polo tanto 
non houbo fútbol, senón 
algo que se chamou pelo
teo, con entregas ao contrá~ 
rio, faltas contínuas, imobi
lidade no campo, nulo sen
tido de antecipación e ou
tros elementos polo estilo 
q-ue fixeron que a maioria 
dos presentes no estádio 
coruñés voltasen a vista á 
algarada das bancadas. Se
guro que cun pouco millor 
de fútbol até habia alguns 
destes alborotadores que se 
entretivesen un anaco co 
partido. 

Pero non, este encontro, 
que pasará á história polos 
feridos, era un calco, máis 
ou menos exacto, dos des
putados anteriormente. 

Afirmar que nos encpn
tros de rivalidade o fútbol 
non brilla pois os xogado
res_ están ateazados pola 
responsabilidade, pode- en
tenderse. O .que xa non .é 
tan fácil de comprender é a 
falta de espírito de loita, so-

~ . 

bretodo do Deportivo. Can
do me refiro a loita, refíro
me á que ten que haber 
para xogar ao fútbol, non a · 
de ir buscar ao contrário 
como fixo · Xosé Luís (total
mente des.debuxado) con 
Vicente. As duas equipas . 
evidenciaron, ademais da 
falta de ideas, unha total 
desgana de,practicar depor
te. 

Haberá quen mencione o 
pen.álti inexistente con que 
foi castigado o Deportivo, 

·que, de non producirse, te
ria. cambiado o desenrolo 
do .encontro. Hai quen fala 
das .tácticas de contención e 

, de marca pegada que non 
·deixa 11'.ogar; hai quen pen..,, 
sa que o visto en Riazor e ~ · 
antes en Balaídos é absolu
tamente normal. Ninguén, 
se a!reve a· manifestar que 
tanto o Celta como o Depor
tivo teñen duas equipas pla
gados de xogadores que xa 
veñeo de volta (agás raras 
excepcións) que a sua má
xima cualidade f<Ji a fortale
_za físic~ é.que o verbo criar 

- non apar.ece nos seus dicio
nários. Case ninguén se 
atreve a afirmar que tanto 
Cel~a como DeportivQ non 
son esquipas para xogar "en 
Primeira Divis-ión. Recoñe
celo a tempo· evitaria moi
tos desgosfos. Xa ·é hora .pe 
non confimdü desexos con 1

' 

realidade:. 
., 

ron seguir as refregas. 
Logo viria o demais: cargas 

policiais que moi ben pudero11 · 
provoc-ar unha· catástrofe, se 
cunde o pánico, semellante á 
de Bruxelas. Mocazos indiscrí
minados a quen só i·a presen
ciar un espectáculo futbolísti
co; xente que sen culpa nen- · 
gunha se ve apaleada, xóve
nes, vellos, rapaces... unha 
contundéncia fácil de calibrar 
nas ifnaxes da TV. Pero, ao fin, 
a policia, xa parecia lograr os 
seus obxectivos, que os dun 
bando e os doutro se esquece- · 
sen entre si e- tivesen aos cha
mados ·corpos de seguridade 
por inimigos. Desde estes mo
mentos a "caza do policia" 
converteuse para moitos ·no · 
deporte a practicar. 

Rematado o partido "'segui
rian os incidentes, Se nos pri
meiros habia unha total pre
meditación, · allea totalmente 
aos avatares do espectáculo 
deportivo, ·nos rexistados ao 

} inalizar o encontro existia un 
certo intento de revancha para 
vingar a "humillación" recebi
da no terreo de _xogo. Senti
mentos que debian facer cavi
lar ·ás respectivas autoridades 
municipais, sobre todo a Fran
cisco Vázquez,· .qu_e foi o que 
puxo o primeiro ovo cos "cor
nos á afeizón viguesa': no pri
meiro partido, e a certos 
meios de comunicación que, 

- · diante· dos p~imeiros desor
des, comezar.on a titular que o 
ambier:ite. volvia ser como a de 
antes. 

·como reflexión final poderia , 
traerse aqui a que facia un es
pectador:· "por que uns gale
gos do Norde e ou~ros do Sul 
se pegan e insulta.h de$te xeito 
pola defensa das süas - -~qui
pas, ·e. esas mesmas. persoas, 
cando ven o Madrid ou o Bar
celona · permiten o ond~~r de 
bandeiras foráneas traí)E¡uila
mente · ou até a·poian a esas 
equipas?; "quen fomentou 
isto"?, '"a quen bén~fícia"? 

PUCHEIRO 

DEPOll!E-S/15 

A sanción 
ao DeQortivo 

"'· 
Un exe~plo 
de como 
non se deb~ 
exemplarizar . 

Está visto que sempre se 
"exemplariza" nos débeis 
polo c:¡ue non se logra ese 
·pretendido efeito. Isa foi 
. polo menos o que fixo o 
Cqmité de Competición da 
F~deración Española de 
Futbol coas sancións a De
portivo· e Celta (esta última, 
revocada · en parte deixán
doa só en · 100.000 pesetas 
de multa). 

Unha sanción, a do De
portivo, que se pode califi
car de rigorosa, e non pÓr
que os sucesos nas banca
das de xeral non teñar:i a 
wavidade suficiente para 
intentar atallalos por todos 
os medios. 

q problema está en qu~ 
o citado Comité n~n xulga 
a todos polo mesmo rasei
ro, pero tamén en que. es
t?s medidadas discipliná
nas non van atallar por si 
soas a violéncia nos cam-

.. pos. os· clubes, que moi 
pouco poden facer nestas 
ocasió.ns; .vense seriamen-

. te perxudicados, · sen que 
os alborotadores lles . im
porten nen pouco ne·n moi
to eses perxuícios. 

Puxo a clube todos os 
meios para que os -sücesos 
non ocorreran?, seria uriha · 
pergunta que terian que fa-

. cerse os ses1,Jdos membros 
do Comité, tantas veces 
descalificados polos seus 
com.pañeiros de "Apela
ció1J". ~Se é as·í, quen .son 
os verdadeirqs culpábeis? 

Q que está visto é que só 
con sancións deportivas, 
por moi exemplarizantes 
que as queiran facer apáre-:
cer, non sev ai atallar o 
problema da víoléncia. Ha
beria que castigar -severa
mente aos "revoltosos", 
pero tamén aos indutores, 
moitos dos cales agora se 
escandalizan coa sanción 
que eles mesmos provoca..: 
ron. Entre estes últimos ha
bfa que incluir ¡;¡ Francisco 
Vázquez e a . slia burla aos 
afeizoados vigueses. Por-

- que el non tivo nen.gun ca..: 
rrectivo como alterador da 
orde públlco? · ' 

Finalmente outras· per
gllntas: por que os, pode-

. res competentes non bus
can valendose· dos videos 
existentes, aos resporisá
beis directos das algarada·s 
e fan cair sobre eles o peso 
da lei? Fiscais e xuices non · 

· poden actuar de ofício nes
. tes casos? Por que as ma.

nifestaciórf$ . deportivas te.
ñen que ter un .comporta
mento diferente por parte 
da xustícia e.policía? d 
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contos non enchen 

Pringueiro, 
, pedra .de ·· escáildalo .·, 

. X.X. PIÑEIRO COCHON 

a. uizá fose por causa da 
lua chea de Xuño.; ou 
pola movida post

eleitoral qüe se estaba a de
satar no concello; ou, case 
seguro, por algunha .desas 
reaccións fisiolóxicas que os 
expertos en metabolismo r13-
ducen a simples fórmulas 
q·uímic;:as; · pero o caso foi 
que naquel dia, nada máis 
sair da casa, Palmiro Prin
gueiro comezou a rirse de 
canto se lle. puña ~or diante. 

Os xornais talaban de op
ción d.oble cero, dos conse
llos dos bispos para acadar 
co SIDA, de que. seguian sen 
ser escrutados os votos re
cebidos ·por correo-. Dúcias 
de vallas proclamaban a cor 
da moda de 'verán do Corte 
Inglés e as mensaxes xa es
quecidas dos candidatos, 
que ian cairido en farrapos. 
E Pringueiro non paraba de 
rir como se tal cousa. 

A média mañá, o encarre
gado da sua empresa 1ivo 
que carribialo de sección 
porque non lle aturaba tanta 
risa. O xefe de administra
ción deulle coa pórta no na
riz porque aquilo era unha 
total falta de respeito. E o di
rector da axéncia do banco 
onde tiña conta aberta ,. tivo 
que levalo aparte para que 
non lle escorrentase aos sia
reiros. · 

Ainda asi a PaÍmiro Prin-
'gueiro no_n lle teria pasado 
nada se non chegase a topar 
coa muller daquel xuiz deci
dido a·gardar a arde pública 
en todos os setJs aspectos. 

. O lério foi que, estando 
nuríha cafetaria, saiu· na tele
visión Bertín Osborne princi
piando a cantar, e Pringueiro 
botou unha gargallada que 
tocaba a testo. A boa muller 
faltoulle tempo para avisar 
ao seu home, que ademais 
estaba de garda e era ·ig.ual
mente coidadoso de. manter 
a orde e chapodar de raiz 
aqueles actos inadecuados 
que ofendían gravemente o · 
pudor. a atentaban contra os 
bons costumes. 

.... 
Cando foi levado perante 

o xuiz, Palmiro Pringueiro ·. 
-escachou a rir ainda máis se 
cabe, sen decatarse de qu.e 
aquilo levaba camiño. do de
sacato con todas as agra
vantes. 

Agora téñeno incomunica
do e vanlle aplicar o artigo 
431 do Código' Penal refe
rente · a escándalo público 
con todo o rigor da ·lei. Se -
c.hega a sair libre algun dia · 
vai ser, sobretodo, grácias a 
unha desas campañas que, 
de cando en cando, desatan 
as páxinas dos xornais para 
socavar a moral, atacando 
ao poder xudicial Ef defen- · 
depdo a libertinaxe de andar 
en cojro. Ou sexa, de risa. o 

,, 

Martin Álvarez 
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ANOSATERRA G .. ··o 
Pu!~!! Nº 318-

Tete. Montoliu 
"O jazz no°: se poqe ensinar" 

Tete Montoliu á direita de Bobby Hutcherson 

Pa ou pola Galiza, nesta 
oca ión Vigo, e desafióu o 
conceito de eliti ta e 
minoritário que moitos 
reservan ao jazz· o pianista 
Tete Montoliu, xunto ao 
vibrafonista Bobby 
Hutcherson conseguiron 
reunir unha mil persoas nun 
concerto rubricado por uns 
aplau o delatore dun 
afervoamento pouco común 
ne te tipo de 
acontecimento 

Coa aureola do mái 
di co grabado a 
no fe tivai de jazz ma1 1mp r
tante do mundo a na en defini
tiva que e mo piani ta alcanz u 
Tet M nt líu fann ·up r que a · 
ua. vivéncia rán o uficient -

mente inten a c mo para o ·ter 
unha conver ·a mái longa da qu 
de ·eguida comprobarán. Par ce 

• evidente que Tete, ademai d br -
ve e contundent na ua re po -
ta , é un arti ta que non teoriza o
br a ua arte. 

A.N.T.- Com on idera vo -
tede a tendéncia actuai do jazz? 
Manten e dentr dunha minoria 
poñamo ilu trada , ou camiña 
cara a unha popularización ou ma
sificación? 

. !·M·-:- No tocante á promo
c1~n e .~1fu ión tende a unha popu
lanzac1on , mais en canto aoque e 
toca está a facer erá minoritário 
sempre, ao meu entender. . 

A.N.T.- Poderia facer unha 
valoración das incursións de certos 
mús~cos ou grupos, caso de Miles 
Dav1s, Barbieri, Weather Re
~ort ... , que misturan diferentes es
t~l~~ musicais e condicionan a apa
nc1on de etiquetas como "jazz-fu
sión"? 

!.M.- Non,- non, eu non podo 
op1~or sobre isto por unha simples 
ra~on: .Porque non me gosta; non 
opmo d_p que non me gosta. ' 

A_.~.T.- Sen embargo vostede 
part1c1pou con Lionel nun LP sobre 
"jazz-flamenco" . 

T.:M.- Un momentb (inte- · 
rrompe), Lionef Hampton púxolle 
ao disco ~ nome de "Jazz-flameo-

co" pero non tiña nada diso. Soa
ban unhas castañolas de cando en 
vez pero tocábase jazz. 

A.N.T.- Vostede desenrolou-
e artí ticamente nun ambiente 

"clá ico": o seu pai foi músico da 
Orquestra do Gran Teatro Liceo e 
por outra parte foi aluno do Con
servatório de Barcelona; esta for
mación influiu na sua posterior ca
rreira? 

T.M.- Naturalmente, como 
músico i; como jazzista non. Ser
viu para que eu coñece e ba ica
mente o in trumento que quero to
car. Entendo que e un eñor quer 
tocar mú lea ten que tocar música. 

A.N.T.- Cando se manifesta 
que o jazz é unha forma de vida 
e ta e a referir a un a pecto mái 
amplo que o e tritamente musical? 

T.M.- Refírom a que é unha 
linguaxe. T da mú ica ten unha 
linguaxe 1 que ada quen interpreta 
ao ,eu xelto; o que toca explica 
cou a , e de de o momento que 
expli a algo e ·tás u ando unha 
Jinguaxe. 

A.N.T.- A utilización dun de
terminado in trumento no jazz, 
e ndiciona en certa medida para a 
criación? 

T.M.- Non; penso que non é 
o instrumento quen condiciona, se
nón a mú ica que e· poda facer 
con e e in trumento . 

A.N.T.- Desde que comezou 
a tocar até os no os di as, como ob
servou a valoración social do seu 
traballo? 

T.M.- Dase a casualidade de 
que para mino público é das pou
cas causas a respeitar das que ain
da quedan no mundo. 

A.N.T.- E da valoración que 
o público fai do jazz? , · 

T.M.- Hum... eu so-fuentes 
podo opinar da valoración que ten 
o público do que eu_fago. 

A.N:T.- Está satisfeito neste 
sen so? 

T.M.- Máis que satisfeito es
tou plenamente agradecido. 

A.N,T.- V6stede, que leva · 
actuando en tantos .países, observa 
diferéncias notábeis entre o públi
co dun a outro sítio? 

T.M.- ·Non, en · absoluto. O 
público aceitou por igual o que eu 

fago en calquer parte. Pode aconte
cer que nos U.S.A., cando actuo, 
estexan escoitando unha música 
que lles é própria , que coñecen 
máis; pero a reacción dos afeizoa
dos é exactamente igual en todas 
partes en canto a min se refire. 

A.N.T.~ E o país no que vive, 
condiciona? 

T.M.- Non, condiciona .para 
viver, pero non para tocar. 

A.N.T.- Ahondando neste as
pecto , o feito de residir en Catalu
nya, recebendo ao meS!UO tempo 
interesantes .ofertas doutros países, 
como o resolve? _ 

T.M.- Viver en Catalunya 
significa que esa é a miña casa, e 
teño de sair para gañarme a vida . . 

A.N.T.- A diferéncias políti
cas que mantén con J. M. Serrat re
percuten na longa amizade que lles 
une? : 

T.M.- De nengun xeito; hai 
moito que non nos vemos, pero na
turalmente que mantemos a amiza
de , respeitámono e admirámonos 
un ao outro . Ademais , cando esta
mos xuntos falamos de fútbol. 

A.N.T.- Poderíanos dar a sua 
valoración dos seminários de jazz 
que se están a dar cada ano ~o lon
go e ancho do estado? Na Galiza 
celebrouse o 1 º Seminário de Jazz 
no ano 85, en Poio-Pontevedra, di
rixido por profesores USA e orga
nizado polo Taller de Jazz de Bar
celona. Pensa que pode cumplir 
unha misión de reeiclaxe para os 
músicos? 

T.M.- O problema que teño é 
que non sei que se pode ensinar 
nun seminário deste tipo. A min 
esináronme música, a tocar o pia
no, pero non ·me ensinaron a tocar 
jazz, porque penso que iso non se 
pode ensinar. Para tocar jazz hai 
que ter unhas condicións inatas. 

A.N.T.-· Pódese ser un bon, 
jazzista sen ser c.ompositor ou im
provisar nato? 

T.M.- Sen ser compositor, si;. 
sen ser improvisar nato, non . 

A.N.T.- E xa para rematar foi 
positiva a experéncia que· tivo na 
rádio cun programa sobre o jazz? 

T.M.- Foi moi divertido; eu 
falo mal, pero os discos eran bons. 

X.M.ESTEVEZ X. PEÑA 

No · Porriño os dias 27 e 28 

VII Festival de Poesia 
O tradicional encontro de poetas 
que cada ano convoca a Sociedade 
Cultural e Deportiva O Condado 

_muda nesta vol ta de emprazamen
to para trasladarse ao Concello de 
O Porriño . A caréncia de apoios 
económicos dos concellos da co
marca miñota impediran o carác
ter de roteiro que moveu as pri
meiras edicións e xa nas últimas 
edicións ficou restrinxido ao mu
nicípio ~e Salvaterra, o único que 
sostivo a colaboración, 

Deputación e · Consellaria de 
Cultura per"sisten na torpe negati-

· va a prestar apoiq ao que se ten 
destapado como unha das mani
festación s culturais mais impor
tantes do país . . Exposicións de 
arte ~ fotografía, actividades mu
sicais, encontro de humoristas e 
artistas plásticos, mostras de cerá
mica, recital de poesía, edición 
duñ libro en cada xornada e a tra
dicional prática de relácionamento 
entre Catalunya, Euskadi, Portu
gal e a Galiza teñen dado ao Festi
val da Poesía no Condado unha 
ampla difusión e importáncia cul -
tural. ' 

Na presente edición, a desen
volverse en O Porriño nos dias 27 
e 28 de xuño , cóntase .cun atracti
vo programa a comenzar polo re
cital de música no Pavillón do De
portes, ás 21 '30 da noite dos sá
bado, co grupo Os REesentidos e 
J_osé Mário Branca, o sucesor na
tural do Zeca Afonso. No domin-

. go 28, de- mañá, actuacións de 
grupos de música tradicional e 
band~s de música popular palas 
ruas e parróquias do concello. Na 
tarde intercalados_ co recital de 

poesia concert9s do grupo italiano 
. "La Ciappa Russa", o portugués 
"Siga a Rusga" e grupo galega de 
rock ''Os desertores". No parque 
do <:;:risto, centro urbán porriñés, 
serán as actuacións e o recital, en 
diferentes dependéncias do conce
llo mostras de arte, humorismo e 
vídeo. ..--

0 Festival da Poesía que chega 
este ano á sétima edición ten o va
lor precioso da unidade cultural, ~ 
demostra antes de mais nada que 
as diferéncias de critério non son 
tan definitivas como para imposi
l¿ilitar a convivencia ei:i platafor
mas unitárias. Esta xornada de ca
maradaxe fai vir de Barcelona ·a 
Margarida Ledo, de Noia a Avilés 
de Taramamcos, de Vigo a Ferrin, 
Cáccamo, Xela Arias e ·Vítor Va
queiro, de A Coruña ao Cesáreo 
Sánchez e Fernán Vello, Manuel 
Maria chega do Val de Lemas e o 
Dario Xohán Cabana da Terra 
Chá. A Gal.iza culta, criativa e 
sensíbel fusiónase neste dia coa 
representación_ nutrida de poetas 
de Portugal, os Viale , Pires La
ranjeira, Veiga Leitáo e Gonc;:alo 
Nuno en colectiva memória de ho
menaxe ao Zeca Afonso inesque
cíbel. A solidariedade internacio
nal proxéctase a poetas da Asocia
ción de escritores en Língua cata
lana e á plataforma unitária de es
critores en Euskera. 

Lamentabelmente a tristeza que 
envolve a determinados sectores 
paraculturais do país fan que tanto 
apoios económicos como morais 
(Prémio da Crítíca, mesmamente) 
~exan negados, nesta terra de ce
gos, mudos e cotos. o 

A.M. 

Cantar na Galiza, ser -solidário 

José Mário Branco 
O cantor portugués forxado en 
muitas batallas, o herdeiro na
tural do Zeca Afonso, vai dar 
recital · na Galiza, o sábado 27 
de Xuño, ás 21,30 da noite , no 
Pavillón dos Deportes de O 
Porriño. Acompañado do seu 
grupo o autor de "Ser solidá
rio" e "A Noite" ven de fechar 
un "ciclo épico" , un deixar 
atrás a casa vella para mudarse 
a unha outra da que só sabe
mos que vai ter relacionamento 
cos meios computerizados "no 
mundo da discografía ternos xa 
aceso á nova tecnoloxia do or
denádor que · vai facer mais 
doado deterininados aspectos 
do meu traballo"' 11. 

José Mário Branco, portuen
se, filio de mestres de escóla, 

· .ten sido vocacionado desde 
muito xoven para a música-e a 
actividade política; criador de 
textos poéticos resolveu entrar 
para a actividade musical posi 
belmente como unha maneira 
mais de lüita contra . o fascis
mo. ·Lógo comprendeu a nece
sidade de dignificar profisio
nalmente a sua escolla artísti
ca. Exilado na Franza pala sua· 
negativa a ir para a Guerra co
lonial. Expulso do PCP, cola
bora en novas formas de orga
nización, "A Comuna. a UDP 
ou a UPA V" asiste e participa 
do Maio · Francés, da Revolu
ción dos cravos ou da promÓ
Gión dq José Afonso para quen 
arranxa alguns dos mais impor
tantes dis_cos do autor de 
"Grandola". ' "Traballar co 
Zeca era a un tempo difícil e 
doado, difícil, pola distáncia 
xeográfica ~ntre nós ao ficar el 
en Portugal, mais a tremenda 

desorganización do grande ar
tista; muito doado pois non 
pode haber traballo mais esti
mulante do que musicar as 
cantigas do Zeca". 

Con corenta e cinco anos o 
Zé Mário garda · na memória 
íntimas vivéncias da lírica re
volucionária portuguesa, a ca-
1 idade dun home que resolve 
saj.r sempre pala esquerda dos 
conflitos foran culturais ou po-
1 íticos, lévao a mahter a ideia 
de que "hai causas que están 
alén dos límites da política: en 
Portugal a esquerda real está 
no corazón de muita xente mas 

· non ·está orga·nizada: olla a po
lítica só concorda coa utopía· 
criadora. cultural e poética 
cando ela própria está a forne
cer cousas novas mas ao pasar 
co ciclo seguinte. é dice.r. ao 
conservar o que ela criou fai 
que os poi íticos sexan reat:cio
nários saltando ao nutro lado 
da barricada"' . 

O seu espfrito de unidade 
_ popular. o feíto de non ter re

nunciado á Revolución dos 
Cravos. os apoios ao Otelo 
masacrado. a sua identifica
ción co Zec.a Áfonso. resiste~
te · antifasl'ista, disidente da 
guerra cokm.ial, crítica valente 
dos poderes xudicial e políti
cos, tantas cousas que fan <les
te músico unha das raras ex
cepcións dµn Portugal "arre- . 
pentido". Cuando sube ao pal
co non esquece estas reivindi
cacións en cada espectóculo, 
mas nen por iso deixa de ser o 
mai grande artista da canción 
da música portuguesa. · o· 

ANTÓNIO MASCATO. 
(1) ANT entrevistou a José Mário 

Branco no número 280. 
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Cinematografia ·galega: ·produción e · exibición 
No 'mes de Xaneiro de 1973 cele
brou-se ·en Ourense a 1 SEMANA 
DE CINE. Contataba-se naque] 
Encontro que o Cine Galega era a 
conciéncia da sua nada. 

Ao longo das Xomadas do Cine 
que en Ourense sucederon a aque
la J Semana defenderon-se teses, 
ao través de balanzas, manifestos 
e artíCulos, que fundamentalmen
te viñan a definir e caracterizar os · 
Cines Nacionais. 

A relectura de esas teses resulta 
hoxe , cando menos, sorprendente; 
sobre de todo , cando persóas rela
cionadas .coa Imaxe califican ago
ra de cine galega aquel simples
mente rqdado , ainda parcialmen- · 
te , en Galiza como aquel outro 
que, tendo perxonaxes galego~ 
pala sua procedénc;ia, está feito 
inteiramente fora. · 

Deixando claro que os desexos 
de normalización neste terreo da 
imaxe non virán dados pola reali
zación exclusiva dunha "looga
metraxe" nen pala exibición nas 
salas comerciais de cópias dobla
das ao noso idioma dalgunha pelí
cula extranxeira das de moito su
ceso e fabulosa taquilla, analise
mos a situación na que nos topa
mos actualmente. 

Defraudadas, de seguido, suce
sivas expectativas surdidas de ce(· 
tos fe ítos illados (criación dunha 
'Produtora Galega de Cine -
"Nós. Cinematográfica Galega, 
S.A."-, constitución da Asocia
ción Galega do Cine, etc.), asisti
mos hoxe ao anuncio de ce1to in
tento de planificación por parte da 
Consellaria de Cultura e Benestar 
Social e xa contestado pola Aso
ciación de Produtores de Cine e 
Vídeo, cuxa Asamblea Consti
tuinte está convocada pola sua 
Comisión Xestora para o mes de 
Xuño en Compostela. 

Considerando que a normaliza
ción da Imaxe Galega só é posíbel 
coa existéncia de cine e video ga
legas que, como a T.V., teñan 
como idioma <le expresión o idio
ma dos galegas e eses produtos 
sexan exibidos masivamente, ob-
servamos que: . - . 

1.-É necesária a criación pola 
·Administración de Galiza dunha 
Escala Profisional Técnica de 

As X0rnadas do Cine en Ouren
se ao longo das suas se.is edi
cións, dinamizadas por Luís Al
varez Pousa e Xosé Paz ·Rodrí
guez1 principalmente, tiveron 
sempre en conta a situación do 
cine marxinal que aquí se daba · 
cita ano tras ano. As Xornadas 
contribuiron deica a sua desapa
rición á poi ítica qe resisténcia 
levada a cabo · na Gal iza ' pra 
rrianter a sua realidade histórica 
como nacionalidade sócio-cultu
ral e serviron pra provocar ·a 
xuntanza de todas as nacionali
dades e rexións do Estado espa
ñol, potenciando desde .esta pla
taforma a nosa realidade plurina-
cianal. · . 

O compromiso, o gran com
promiso das Xornadas é Galiza , 
desde unha postura claramente 
nacional is ta. 

Foi nas IV Xoi-nadas, .co eslo
gan "O pobo non é mudQ", onde 
se concretou a definición de "Ci
nes Nacionais" . Consistia en 
apelidar ao xa acuñado "Cine 
Alternativo'', conferindo a este 
conceito a sua especificidade de
terminada polo contexto onde se 

Cine, T.V. e. Vídeo, onde se poi
cian facer as correspondentes prá
tic.is para s~r logo e:xibidas en sa
las próprias da Administraoión. 

2.-Asi mesmo compr.e incluif 
xa nos p~ograinas das Ensinanzas 
Médias as matérias relativas á 

. Imaxe con criación das infraes
tructuras suficientes. 

3 _ __:Con ~stas duas condicións 

Manif estd1) 
xes_ta. Este foi o MANIFESTO: 

1 º .-Entenden10s . por cines . 
nacionais os que conceben o fe
nómeno cinematográfico como 
instrumento da loita ideolóxica 
das clases asoballadas das distin
tas nacionalidades do Estado es
pañol. 

2º.-Para que cada un dos ci
nes nacionai resposten a este 
presuposto, recollerán e mostra
rán as características e aspira- · 
cións próprias e diferenciadas de 

, cada un dos pavos do Estado es
pañol. 

3º.-A respeito do País Gale-
,go, País Basca, e Países .Cata
láns, que teñen como célula di
namizadora da sua persoalidade 
diferenciada unha língua pró
pria, o cine que nelas . se faga 
terá que utilizala como un ele
mento básico que o conforme de 
acordo co primeiro ponto. 

4º .:--Considérase necesário e 
urxente criar en cada unha das 
nacionalidades do Estado espa
ñol irifraestruturas industriais 
adecuadas (produción, distribu-

. . 
faria-se o camiño pata formar téc~ 
nicos e públicos da Imaxe en to.., 
dos os seus formatos e duracións, 
cuidando especialmente o terreo 
da Publicidade e a Información. 

4.-A Xunta· de Gal iza ten· que 
sufragar na totalidade . dos costos 
de produción todos aqueles pro
xectos galegos que comisións 
competentes api:-oben . previamen-

ción, ex1b1c10n), que tagan .posí
bel e viábel este cine, compro
meténdose os que traballan a 
prol do desenrolo <lestes cines 
nacionais . a faceta realidade, 
abrigándose a unha conexión en
tre ele · e vinculándose, ao mes
mo tempo, ao organi mó uni 
tários de base de cada nacionali
·dade . . 

Este manife to queda propo -
to como base de traballo para to· 
do o intere ado no feito ine
matográfico e está redactado en 

.castellano, ga lega, basca e cata
lán. 

Ourense, 10 de Xaneiro de 1976 

C. Vari;_la Veiga, David Cortón, F.M. Ta
xes, Miguel Gato, L. Alvarez Pousa, Eloi 
Lozano, R. Pérez Pardo, A.X. Sánchez
Bolaños, Antón Maricaechevarría, X.M. 
Prado, Bernardo López, X. Pérez Peru
cha, X.L. Segui Rico, Xoaquín Romague
ra e X.M. Martí Rom. 

No libro "Cine marxinal en España" de 
Matías Antolín editado polo Festival de 
Valladolid. 

( 1) Polo eu interés recollemo este 
manifesto elaborado hai xa 11 ano. e 
asumido polos asistente. ás Xomadas 
de Cine de ·ouren e . 

te. Así mesmo, implantar éuota de 
pantalla para o Cine Galega nas 
salas comerciais e para o cine e 
as séries da nosa área lingüística 
emitidas pala T.V. 

5 .-Primar salas que ex iban 
unicamente producións cinemato
gráficas e videográficas galegas. 
Velar polo pa o a Vídeo dos fil
mes galegas realizados até agora 
en formatos 8m/m e 16m/m. Pro
piciar, en fin , a exibición e a pro
dución, incluso en réxime de co
produción. 

6.-Protexer o desenrolo dos 
produtos en pequenos formatos 
para que non 'siga predominando 
a sua función de preparación e pu
blicidade para a oferta pola equi
pa que neles interveñen dos seus 
servícios a Empresas Privadas 
para proxectos mai mi ·tificad -
re que non consideren a realidade 
cultural ga l ga. 

7 .-A mai · da · a udas institu
cionai aos Xornai · R vista · qu 
se ed itan integram nte en gal go 
e que ·erian aut ' nti a e · ola de 
crítica da producións v rdadeira
m nte galegas, ur e que a onse
llaria re olva a probl mática ti a 
Filmoteca Galega. 

7 .- A cel bra ión de Mostrase 
Fe tivais orientado nos seus as
peitos de conracrm, prof sionais 
coa · áreas intlu triais da e ibición 
propi iarian a ne esária au e co
mercial. 

Finalmente, sinalar que a posta 
en prática de ·tas liñas de actua
ción ó é po íb 1 coa inter ención 
decidida da Administración Gale
ga s ten vontad p líti a e qu r 
realmente ter comp téncia neste 
tema. nha proba · ria a criación 
da Dirección Xeral de Cinemato
grafía. o 

FERNANDO RODRIGUEZ 

~alicia. 
~¡ Non pode ser óutra J 

A Costa. Desde as Rías Altas ás Rlas 
Baixas, pasando por Fisterra. 
Un variopinto escenario, amplo 
e atractivo, que supón preto do 37% da 
superficie da nasa Comunidade Autónoma. 

Terra Adentro. Podemos agrupala en dous 
grandes conxuntos : a Interior, coincidente 
coa provincia de Lugo e a Meridional, 

·coa de Ourense. Terras de forma .de vida 
· tradicional, con paisaxes, monumentos e 

gastronomía que paga a pena disfroitar. 

Manzaneda. Situada na Serra de Oueixa, 
na montaña ourensá, canta con amplas 
e acolledoras instalacións hoteleiras nun 
marco paisaxístico privilexiado. 

j Decídete a descub~ila ¡ 

~ 
CONSELLERIA DE TRABALLO . 
INDUSTRIA E TURISMO 

Dirección Xeral de Turismo 

] 
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. [ o~ nmiles dos lugares C. VARELA 

O Cabo 
Udra: 
entre as 
curiosidades 
do P. 
Sarmiento 
Cabo Udra é unha das ponlas 
onde o mar de Marin abre a uas 
fauces ao océano ; admini strativa
mente pertence ao concello de 
Bueu e desde ali on gloriosa as 
po tas do ol , obranceando no 
horizonte as viciñas illas de On 
de mi teri o nome e na m.itra 
banda do mar a turística vila de 
Sanxenxo. 

O P. Sanni nto, empre preo
cupado polas cou as galegas fai 
vário · inl ntos h o de en eño ·i
dade para explicar un nome tan 
e traño na toponímia galega. 

En palabras del: ·'E de onde 
virá Udra ? confeso que non o 
sei ... " 

Trata de relacionala coa palabra 
latina "utri ' intentado enxergala 
como un 'odre" ou 'bol a" que é 
a forma do porto de Belu o, ao 
seu entender. 

Mas, xa ante tiña experimenta
do e o nome non chegaria por vía 
culta a partir de mapas extranxei
ro que, ao de ignaro cabo e ere-

1 músicos da g~ 

Mariano 
Pablo Tafall 
y Miguel 
(Lleida 27-X-1817 -
Santiago 26-IX-1876) 

Organeiro e comp it r . Pouco 
coñecemo da ua f rma i n, e 
ben ¡ibemo qu ao 16 an xa 
traballaba en Burgo m rga-
neiro. Vai e in talar en Santiago 
de de 1855 e alí re idirá at a 
morte traballand na Catedral 
como organeiro e fagoti ta ao er
vício da capela durante o maxi -
tério de Ramón Pala io (Ver 
A.N.T. 186. 13-II-86) e Xoán 
Apóstol Trallero (Ver A.N.T. 
310. 26-II-87) 

O seu primeiro traballo na Gali
za seria a restauración dos órgaos 
da Catedral de Lugo no 1854. Ta-

bian · Ponta de pvdro. abreviado· o 
nome de Pontevedra en p vdro. , que 
máis tarde pa aría e a ler into
rrectamente Ponta UDRA . 

Jo é Luis Pen ado ,' nun artigo 
do me de Febreiro na "Voz de 
Galicia" , vol ve traerá palestra pú
blica a cuestión do nome da ponta · 
pontevedresa , e de poi de pór 
como moi dubido a a explicación 
a partir do UTER-UTRES latino, 
parece abrir unha certa posibilida
de á outra interpretación da detur
pación dos nemes galegas nos 
mapa extranxeiro , e cita para iso 
o exemplo do Mapamundi de 

. Cre que Abraham e Jafuda Cres
ques que escreben unha Ponta Ye
dra, que se abrevia en Ponta Udra 

. como se quixese. expresar mai 
ben a iqea de Ponta que a do Pon
te orixinário de cidade do Lérez. 

Afina] o eñor Pensado fai unha 
declaración da metodoloxia a se
guir para descobrir a significación 
do nome de Udra, " ... y la historia 

de nuestros topónimos ha de ha
cerse · rebuscándolos en los mas 
antiguos documentos ... ". 

Deica aquí chegan pois, as ex
plicacións <leste gran erudito, que 
é o J .. L. Pensado , que pe11ence a 
esa grea de estudosos do ga.lego 
que ·curiosamente nunca o empre
gan para facer os seus traballos 
científicos . Será que o idioma, ga-

_ lego non serve para explicarse a 
si mesmo? 

Ou será que estes investigado
re non consideran ao noso idioma 
capaz para expresar as suas '"al-
tas" opinións científicas? . . 

Pern deixemos esa cuestión que 
seria mais ben tema da consulta 
de psiquiatras que pescudasen nos 
profundos complexos que moitos 
fillos desta terra teñen e pasemos 
ao tema co que empezamos este 
artigo que era tratar de aclarar, se 
fose posíbel, ese misterióso nqme 
dunha ponta donoso litorál: Ponta 
Udra. 

Desbotada a tese do "(!)dre" por 
evidentes incompatibilidades filo
lóxicas, tampouco convence a 
opinión baseada na deturpación 
dos topónimos nos mapas extran
xeiros, pois pensamos que Udra, 
igual que case todos cis topónimos 
galegos existen na boca da nasa 
xente désde antes de n0 mundo fa
cerse mapas. 

O problema _ xurde porque non 
se sabe, en princípio, que haxa 
outro lugar da nasa terra que leve 
o nqrne de Udra, pois caso de ha
belo, seria dunha gran axuda .para 
descobfir a família á que pertence 
este topónimo. 

Na nosa opinión, existen, na 
Galiza, Jugares con nomes seme
llantes, e o estudo deles vainas 
dar a chave para explicar o estra
ño nome que nos ocupa. 

Ocorre· que o nome de Udra 
aparece disfarzado dentro de ·pala
bras mais complexas que designan 

mén recomporía os das Catedrais 
de Mondoñedo e Ourense e cons
truiría o de San Martiño Pinário 
en Santiago, o de Vilagarcía e o 
de San Marcos en León. No Mu
seu das Perégrinacións de Santia
go consérvase un fermosisimo ór
gao de coro de Mariano Tafall que 
ten _grande interés organolóxico, 
ainda que sufreu dos amaños re
centes e que coido segue a estar 
desmontado desde o seu de_pósito 
no Museu. A falta de estudos mo
nográficos sobre este autor impe
de que coñezamos a sua ideoloxía 
como constr.utor, aspecto funda
mental nuns intres nos que ainda 
convive a· vella tradición ibérica 
coas novas concepcións francesas 
do órgao sinfónico. 

É autor dun extraordinário tra
tado de organaria: ··Arre completo 
del constructor efe órganos. o sea, 
guía manual del organero .. que vai 
ser publicado en Santiago por en
tregas entre 1872 e 1876. Pola rn
rrespondéncia con Barbieri L·oi'tc" 
cemos as grandes difi~:uldadcs que 
tivo a edición. rematada logo da 
mortc do autm. Esta obra L·o~silk 
rada por López-C'alo u mL'llnr fHl 

diversos Jugares da nasa xeogra
fia. 

Velai, o ria Xudreiro na parte 
de Viveiro que encerra o elemento 
~udre , e· nós non eremos que se 
deba o seu nome, como algun to
ponimista propón, do "xud.re" ou 
suxedade . das suas águas debido á 
existéncia en tempos, nas ·suas 
beiras, dun batán, senón que le
mas mais ben un antigo nome do 
río como Laxudreiro (ou ria das 
laxas). 

Tamén existe o lugar de ldreiro 
na Coruña, onde nós queremos 
ver un anterior Laxidreiro. 

Ainda mais, o nome Sudrios no 
Folgoso do Caurel, e Laxudracos 
na Coruña lévannos á mesma ori
xe de lugares cheos de laxas ou 
penedos., o mesmo que o monte 
Zudro nas terras morañesas de 
Ami l. 
. A história pois pudo ter sido 

esta: O prístino nome seria Ponta 
Laxútera ou Laxudra, onde oco
rreu o amolecimento do "X" en 
"S" e ficaria Lasudra,' que logo 
por confusión entre o artigo Lati
no "Illas" co sustantivo lítíco 
"Lás" ficaría en As Udras que 
evo]uiría a Udra que hoxe pro
nunciªmos. 

O mesmo camiño seguirían o 
río Laxudreiro e o lugar de Idrei
ro que prncederia de un "Coto La-
xidreiro".~ · · 

Quen coñeza a topogtafia do 
cabo Udra, onde os énormes pe
louros e penas cabaleiras determi
nan unha ben estraña paisaxe pé
trea, non terán .moitos reparos en 
aceitar a posibilidade da teoría ex
posta neste artigo, que nos dá o 
fio condutor da explicación dos 
nomes de moitos outros lugares da 
Gal iza. o 

(Sáo Paulo) 

XOAN M. CARREIRA 1 

seu xénero publicada nunca en 
castellano, é na ~ctualidade unha 
codiciada peza bibliográfica e só 
a incúria actual xustifica que a 
Administración galega non mati
nara na re-edición. 

No arquivo compostelán con
sérvanse algunhas composicións 
litúrxicas do autor, moitas delas 
en cópia de seu filio Santiago. 
Trátase de típicas obras con or
questa, de seguro que seguindo a 
moda italianizante . 

Obras: 
Misa "España por Santiagn" . Ofíl·i11 J.: 

Difuntos. Libera 111.: D11mine (no funeral d.: 
O'DLln.:11. Stabat Mat.:r. Arias: ··o.:,de .:~.: 
augusto mi~t.:rio" e ··A las llores d.: la pri
mawrn" . Yilancicu: "ksú~ amabk" '. 

Bibliografia: 
:\,,,,: hku.:ir;i \'ah-nJl· : lnt1\1du,·i,111 ;111 

··canl'i<>n.:i1~,, de Cialil·ia"'. J\1ntn,·dra. 
l<J.+2 . J,1~é L11pl·1-C1h1: "Ct1ah1¡:,1 1mt, il'al 
del archiú1 dl· la Santa l!'.k,i a Cat,·dral d,· 
Samia¡:<>" : Cul·n,·a. ll)72 .• ld . "l.a music;i ,·n 
(lali,·ia" . l-:t1 "(iali,·ia Entl·rna" . B:11ü·l,11u. 
\ l)S 1. 1:ra11ci-'"'' :\ . Barhi,·ri : "Bi,1>Cr;1f1a, \ 
l),1cutlll't11l1, "1hr,· ~lu,ica ~ \lu,i.~''' 1:,p:Í
ú,1k<'. \ladrid . l<IS(1 . :\,1:111 .\ . \'ial1,, \br-
1111,·1 : "Tat'all \ \li>Cud . \lart:llh' l'aM,, .. ,•1í 
"tiran ,·11,·icl,,"pl'lli:~ ll:tlk~.1 .. '"'l. ~» . :\1 
,,,11. 1•>sc .. 

• NAVEGANDO POLOS MARES 
DO NORTE 

• XORDANIA-SINAl-EXIPTO Cuba, Nicarágua, México, Austrália, 
Marrocos, Arxélia, Africa Ocidental, 
Quénia-Tanzánia, Rutas coa bici ... Unha travesia a vela de 14 días nuns 

antigos veleiros, desde a Holanda deica 
Dinamarca. O total da viaxe é de 21 días, 
que inclue transporte nun autocar desde 
Madrid, 7 noites de hotel na Fráncia, 
Amsterdam e Aleinaña. 
Précio: 88.000 pta. Saídas: O 15 e 28 
de Xullo e o 12 de Agosto. 

• A OUTRA CARA . 
DOS ESTADOS UNIDOS 
Viaxe ·dun mes para coñecer a outra 

~ara de U.'S.A , ou sexa, non a de Rea
.gan, Disneylandia ou Falcon Crest, se
nón a das minorías, as vangardas, as tri
bµs índi~s, os seus parques nacionais e a 
natureza e a sempre allea cultura. 
Précio: 219.000 pta. 
Saídas: Xullo e Agosto desde Vigo e 
Santiago. 

Viaxe dun mes dabondo complefo por 
estes . dous países, nunha auto-caravana 
axeitada con literas, cociña ... Inclue v00 
desde Madrid. 
Précio: 175.000 pta. 
Saídas: Desde Xullo deica Novembro. 

• Ademais viaxes a Cabo Norte, Alpes, 
Barco de vela polos mares da Holan
da, lslándia, Turquia,'-lndia Norte e 
Nepal, -India Sul, Peru-Bolívia, 

Asimesmo, podes consultamos tarifas 
· aéreas e xestións para calquer proxecto 
de viaxe que teñas. 

Chámanos para máis información ou 
pasa polas nosas xuntanzas informativas 
que taremos na Galiza. 

Vigo, 5 de Xuño en "El Camaleón". 
A Coruña, 4 de Xuño no Ateneo. 

~ anos uz GATll61 

CLUB DE VIAJEROS 
Rondo de Sont Pere, 11. 6º 3o. · 08010-Borcelono · Tlf.: 302 50 81 
Ledesmo,Z lº izqdo·4800l·Bilboo·Tlfs.: 424 42 65-424 2215 

Rodríguez Son Pedro, 2. Of. 1202 · 28015-Modrid ·Tlfs.: 445 ll 45-445 59 62 
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As 
pucharcas(l) 
Antón Grande remata de tirar do 
prelo un seu primeiro livro, livro 
de relatos , de contos. Sob a pers
pectiva do conto popular nasce 

· este lívro, pero resulta que nel pe
lexan duas conceicións de conto, 
a popular (aquela que lle berra· ao 
narrador: ao gran, ao gran, quer 
dicer, que non permeté as· lirida
des do serán) e maís a culta, aque
la que --en palavras de Cortá
zar- pede ao narrador un estou
pido final. Hai Olitra clase de can
tos, éultos, que son novelas ~en 
rípíos ou que teñen estrutura de 
novela pero que pola su_a ext~n
sión qúeda-se en -chamar cantos: 
a verdade é que estes --esta clase 
de contos- son a maioria na lite
ratura galega dos últimos anos , a 
dícer verdade. Pero nós íamos fa
lar do livro de Antón Grande. 

O volume do escritor lugués 
consta de nove contos ou relatos. 
Están marcados; a maioria pola 
impronta do relato popular ainda 
que (como ·ben avisa o prologuis
ta, Ramón Piñeiro) arrequecida 
pota experiéncia da literatura es
crita. Orabén, acada Antón Gran
de a superación do conto popular? 
chega a expresar emocións artísti
cas a meio da palavra escrita? 
nunha palavra, chega Antón Gran
de a nos interesar como autor de 
relatos? a resposta van-no-la dar 
os seus contos. 

Nestes contos Grande ·relata 
histórias que coñeceu ou inventa
as a partir de evocacións máis ou 
menos personais , ou só traballa a 
imaxinación? Hai-vos de todo. 
Desde recriacións de histórias que 
parece que existíron, ainda que 
non fose así: "A incontrolable len
da de Arzua", onde ese final ex
pl~sívo · do que falaba Cortázar 
non existe (Este conto pudo ser 
moí ben unha história verdadeira, 
o autor limítaria-se entón a lle dar 
unha forma culta, contodo non é 
daqueles <:ontos que podan apren
der ao leitor, pois en canto come
za a falar dos dous amigos, o final 
é máis que previsíbel) até relatos 
de total invención onde o que con
ta é o que se narra non o final ou 
remate da hístória: . ''Ruptura 
No_a"; contacto este é, para min, o 
máis 'interesante relato dos nove 
qúe forman estas Pucharcas, xa 
que o narrador acada aquí unha at
mósfera de m~stério que non in
tenta explicar racionalmente a úl- · 
tima hora. Hai, tamén, outra clase 
de contos, confos curto"s que están 
ben· logrados. e que mostran unha 
grande eC0nomia de meios: "A ví
raxe~', onde en póuco máis dunha 
páxina narra un feíto preciso coas 
palavras xustas, cunha total au
séncia de adxectivación. Outro re
lato semellante a este seria "Vo
yeur", pero onde o final do conto, 
se non ben logrado, si ten a ver, . 

quer dicer, é o efeíto buscado. É 
.aquí, quer dicer, con estes relatos, 
onde acaba case todo o bon do li
vro . Veñen logo outros que son de 
máis baixa calidade, menos con
seguidos. Desde o primeiro corito 
.do volume: "A víaxe esgarecída", 
narrado en primeira persoa, onde 
o autor parece non saber controlar. 
todo o que vaí narrando, onde a 
pall.a é muita máis que o gran, oU 
sexa onde a maior parte _ das ··cau
sas que se ·relatan non teñen nada · 
a ver co que é o miolo do conto. 
E o .mesmo pasa con "A intrusa", 
cuxo remate é aínda máís decep
cionante que o do conto anterior. 
Hai tamén aqueles onde o autor 
avisa que vai haber un final dife
rente pero que non engade nada·· 
ao relato (nen·tensión, nen remate 
acadado, nen estoupido final): 

."Querencias de lévedos", que por 
outra parte ten un início bon: "Era 
un día como calquer outro; ata 
chovía''. E haí outro que son ve~ 
llos col]tos (en certa maneira) re
tomados e cambiados polo autor: 
"O ,salouco de hai doús anos" -

· título a todas luces demasiado 
longo e que . estraga en certa ma
neira o relato-- onde o autor parte 
dunha idea de Poe: "O gato ne
gro". 

Encqntramo-nos, xa que logo, 
perante un livro de relatos quepo
den facer-n_os pasar o tempo (in
tentou_ al-go máis o autor?) pero 
'que non dá muito máis de si por- · 
que o autor fallou · a maioria das 

• veces, ben por _un exceso de re-
. criacións, ben por un fallo no re
mate, ben -tamén- por un ex
c.eso de conci_sión . Con todo An
tón Grande pode mellorar, pois 
sab~ que muitas · cousas sobran 
nun conto (ainda que el cometa o 
.erro de pór demasiadas na narra
ción que abre o livro) , sabe que 
sobran florituras (ainda que el caía 
nelas), sabe que sobran accións 
laterais á acciór:i principal (no can
to só debe contar unha acción), 
sabe que a concisión, a palavra 
xusta, é fundamental no conto (xa 
dixemos que hai relatos consegui
dos por esta maneira de escrever: 
"A viraxe'', sobretodo), enfiil, que 
Antón Grande sabe que o conto 
debe engaiolar ao leitor desde a 
primeira liña, pois senón o contis
ta está perdido. Se ben sabe todo 
ísto, e supomos- que o sabe por al
gunhas das narracións que nos 
deu, o presente volume non é un 
Livro conseguido, xa que a maior 
parte das veces parecera que non 
sabe onde pode chegar. Pero de
bemos esperar novas entregas de 
Antón Grande para ver se sabe co
rrexir defeitos, . defeitos que _,_por 
outra banda- son fadlmente co
rrexíveis . Sé así o faí auguramos 
un bon porvir ao noso narrador, 
senón, quedará-se nun mero repe-
tídor de estórias? : Facemos rogos 
para ,que asi non sexa. 

XGG 

1) Asociación · Cultu~al Atlántico Express. 
Lugo, 1987. A edición do presente vol u-

. me está chea de grallas, demasiadas , de 
tal maneira que o que no orixinal debe 
ser "conversa". aqui .sai como "convere
sa-.. , o que de por si xa é todo un poema 
concreto. 

········· 
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Palabra 
-de Mar 
Sinxelo e elegante este poerr$"io 
primeiro de Ana Romaní<1l. Sin
xelo, breve, modesto e, a un tem
po, intenso e de bon gosto, de coi
dada edición, con deseños suxe
rentes e apropriados de· Alfonso 
Costa (noiesa ela ,... noiés el). Con 
sendas introduzóris atinadas' es
clarecedoras e poéticas de Avilés 
de Taramancos (outro ilustre 
noiés) e de Pilar Pallarés (tamén 
veciña de amores e mares profun
dos. e verdadeiros). Portada·e con
traportada de azul mariño intenso 
(axeitadísimo ao título) , con lím- . 
peza e poder connotativo , e o títu
l_o e nome da autora (e até as pala
bras de Avilés) como gaivotas 
brancas a recortárense sobre ese 
azul. Gaivotas simbólicas e reais 
as dos versos de Ana. Gaivotas 
delicadas, apombadas, adozadas 
as de Alfonso Costa no deseño.· 

O verso de Ana Romaní -paré
ceseme ás veces un tanto ao .de 
Avilés de Taramancos por unha 
certa tendéricia leve ao endecasí
labo con resonáncias cósmicas e 
de paixón americana, nerudiana: 

as verbas que che nacen oceánicas ( .. .) 
e acelerados ritmos de cabalas de mares · 

Este último é un-alexandrino. A 
cantidade silábica 7 + 7 ou 11+7 
está ben presente, ainda que a au
tora quebra moitas veces os ritmos 
clásicos. 

Na páxína 39 un breve poema 
de catro vérso~. Os tres primeiros 
teñen cada un unha medida e un 
sons adrede non concertados: de 
8, de 14, de 12 sílabas respectiva
mente. Pero o cuarto é de 11 e 
dos ben musicais . Un perfeito en
decasílabo melódico (acentos en 
3ª , 6ª e 1 Oª) con vizosa e ledizosa 
aliteracións de a e s que dá exacto 
remate ao poemiña: "polas múlti
ples azas das pa1abras". (É sabido 
qúe a vocal aberta e sonora a evo
ca amplitude, forza, paixón, ~si 
como a consoante s evoca líqui
dos, brisas, azas. Por tanto é acer
tado xuntar eses sons xuntando no 

····· ·· ·· 

subcosciente do leitor o amplo, 
forte, apaixonado do mar, co fres
co e volátil das gaivotas do mar e 
as palabra ) 

Hai certo acedume de mar e de 
paixón: 

-Colla a doma do carpo 
e navego nas túas bágoas-
o único anaco de amor onde perdemos. 

Gosto de: 

Se tivésemos vio/eras nas mans e gaivol1J_s 
nos beizos ... 

Se tiveserpo~ gaivota nos soños e violeta 
nos versos ... 

Gosto do tolo an eio de cair 
como gai vota nunha praia 'morra 
na derradeíra embestida do amor". 

Gosto do experimento das páx. 
49-50. Di a consabida lenda que 
da costela de Adán foí feíta Eva. 
Pois ben: Ana Romaní plántano 
en letras capitais un poema de 8 
versos no comezo da páxina 49. 
Na 50 atopamos outro breve poe
ma en letra normal doutro oito 
verso mai re ulta que o dou 
últimos son roubados (como a 
costela de Adán) ao poema da pá
xina anterior. Hai un poema adá
nico e un poema évico. Na mesma 
páxina 49 vemos un e outro mis
turándose, como copulando ante 
os nasos ollos arregalados, dando 
lugar a outro poema. Paréceme 
bonito. 

Hai paixcín interior como tre
boada marítima ou mar de fundo, 
escondidamente, como rosmandó . 
na noite, como quen ama o silén
cio e non ten máis remédio que 
estourar en espumas· digo, en pa
labras. o 

B.G. 
(1) Ana Romaní, "Palabra de Mar .. , San

tiago 1987. 

Os aposentos 
silenciados 
Estes ver os de X. Rodríguez Ba
rrio111 evocan doadamente silén
cios. Conséguese, paradoxalmen
te, grácias a versos máis cumpri
dos ou longos que os de Ana . O 
leítor non ten aquí ainda presentes 

··········· 

J' 

nen endecásÍlabos, . nen alexandri'
nos, nen versos tradiciónais, nen 
clásicos. Máis ben estamos agora 
ante versículos fq1ses alongadas 
COfTlO nun adagio, mais baixo un 
certo imperativo de se impor bre
vidade, máis concisión que na 
obra de Barrio anterior. As moitas 
páxinas en branco (lástima que se
xan en ruin calidade de papel) 
axudan a deseñar os ámbitos ou 
aposentos do vacío. Hai unha·neo
angústia da treva existencialista 
con gran empaque e orquestración 
retórica . 

Para min, os dez primeiros poe
mas ·veñen como susurrando mis
térios (en formas adrede susurran
tes), calmos e suaves, con ritmos 
igualmente calmos e SU;\ves. 
"Misterios", dixen porque· o poeta 
reférese a un intimismo ou interio
rismo tan fundo, que saca á luz 
algo do mistério do mundo inte
rior, do sorriso da mente. 

Así como no sarrio ou fundo 
por exemplo, dunha ria un mergu~ 
llador pode atapar unha pedra cu
berta de algas formo a e sobre 
e as alga unha fea bota vella, un 
penico, un ó o horríbel , ao lado 
dunha curtcha precio a, nacarada 
brillante, asi tamén o sintagma~ 
longo de Rodríguez Barrio xun
tan ou xunguen termo diversos 
en propo itado iloxici mo, con 
urpre as, non deixando claro o 

referente, enón atravé de águas, 
de vidro quebrado , de gramática 
rompida, polo que mái que en
tender, neste tipo de poe ia, intui
mo , entrevemo , soñamo , ima
xi namos cousas. O on fricativos 
doces e sibilante veñen moi ao 
ca o: 

Como un nome bautizado de si
lencio suspensivo. (excepcional
mente no libro, e te é un perfeíto 
hexadeca ílabo trocaico) 
A toda hora venerada amantísi
ma de albas 
pronuncio al.ento en paradiso e 
medro de pequenas claridades 
( . .. ) 

· Polo aglomerado de elemento 
heteroxéneos, polo brincadeiro da 
imax.inación, inclusive en certo 
títulos de poema , e tamos ante 
un certo tipo de urreali mo, unha 
purificación eremítica unha cap
tura do mundo do calado (un poe
ma intitúla e 'Lelía do tempo 
puro' e o eguinte "Captura do 
calado") que lembra algo do mun
do poético de Carlos Oroza. 

Nos vintecatro poema eguin
te de poi de "Querida po e ión 
de tarde ", hai como mái po e-
ión da realidade. Como máis ví

véncía de pre ente e n n de pa a
do na lembranza (R. Barrio qui
zai niso eguidor de Novoneyra , 
pon "nambrattza"). Mái concre
ción e menos urreali mo caótico. 

Xaví r Rodríguez Barrio vai e 
enraizando en i me mo de pren
déndo do abraio xuyenil primei
ro ante o "me ter "de A. López 
Casanova, para atapar e con ma
durez de vivéncia e arte própria . 

B. GRAÑA 

( 1) Xavier Rodríguez Barrio, "O~ aposen
to~ si lenciados", Accésit d VI Premio Es· 
quío de Poesía. Ferro!. 1987 
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teatro 
, Estreia do CIXJ 

A· pousadeira: . 
clásicos· 
problemas 
Xan .Cejudo dirix'ira hai un pou
quiño o esperpento cómico Da 
Vinci Levaba Razón do dramatur
go francés Topor. E fixérao con 
grácia , acentuado o que de vode
vil había no texto , graduando · 
unha acc ión que era o daguerroti
po rocambolesco da sociedade 
burguesa. Este .espectáculo era 
unha co-produción do Centro Dra
mático Galego coa compañia 
Moucho Clerc. Este espectáculo 
estreou ·e e pouc mái : pois o 
Centro esf rela a Compañía, arra
sa con todo o plan de itineráncia 
e absorbe ao eus membro para 
inic ia- la temp rada do CDG. A 
i ·o chámase ll in ve timento dos . 
cartos en copr <lución , planifica
ción e p líti ca teatral? Unha vez 
ab orb ida e arra ada a co-produ
ción anteri r, Xan Cejudo Xan 
Cejudo dirixe A Pousadeira (La 
Locandiera) do veneciano Cario 
G ldoni, faino n men grá
cia, con meno · ore mái preocu
pado polo daguerrotipo de época 
que polo tratamento dramático 
dunha peza do éculo XVIII. Por 
moi anovador, por moi contempo 
ráneo que exa un clá ico , empre 
é mai vello ca nó e ha ser fun
ción de quen e embaraza artí ti
camente del , parilo cun elo de 
aproximación a un ~e mo e ó 
demai . Digo poi que texto e ac-. 
ción alónga e por momento nun 
cabo que non toca porto. 

Resulta obvio que o programa
dore do Centro Dramático teñen 
neura co clásico . Mai pen o 
que os clásico hai que reinventa
lo · e non ó eu, algo diso dicía
me no mes de Abril Silvano Pic
cardi director do Teatro dei Filo
dramaticci de Milán. O eñor Pic
cardi é un profundo coñecedor de 
Goldon; -e especiali ta en teatro 
italiano. El me mo arri cou e a 
montar un Go/doni partindo das 
forma do teatro do dezaoito . Pero 
i o non ignifica fidelidade ( em
pre mal entendida). En arte non 
hai que er fiel; enón creativ . 
Pero utí p r vece , no lími
te entre creatividade e chabaca-
nería. Vé a e, e n n, utr 
eKempl clá i o: O enfc rmo ima
xinário. Ainda qu n te ca ha
bería qu falar da falta d ima i
naci n, r e ritura dr mática, 
traici n chabacana a Molier e 
doutra migalla qu non son <les
te prato. Ni t e t u n Piccardi 
e non e Gold ni qu vin: en que 
hai que trata-Jo texto e darlle 
unha lectura pero nunca pía mar, 
ou, corn ne te ~ o, ecuta-lo 
eloxio da Mirandolina e, ó eu 

- través, do eterno feminino, cando 
di ante· do teus olios o que hai· ou 
pode haber (para iso están as .lec
tura ) é -un tratado do uso l~cido · e 
mesmo despiadado, da intelixen
cia como instrumento de afirma
ción soc ial . Pode que en Mirando-

· Ji na . e encarnen os brincos e lími
tes da e merxencia da burguesía no 
mundo, pero non é a partir desta 
montaxe que poidamo entabuar 
discur o ningún. o 

Al.:BERTO A VEN DAÑO 

Moná Lisa 
Hai dez ou quince anos películas 
coma Mona Lisa eran case mate
rial habitual de consumo; refírome 
a filme ben feito ólidos en to
da a faceta contemplábei No 

N O V E L A 

estado actual da- cóusa cinemato
. gráfica, unha fita así é forzosa-· 
mente -recebida coma água de 
Maio nunha pantallas afog~das 
pola pertinaz sequía de talento. 

Mona Lisa deixa o sabor do ben 
f eito, e iso é hoxe un dos me llores 
cumpndos que un filme pode re
ceber. Neil Jord;m e o guionista 
David Leland p·artiron dunha hi s
tória moi compacta, traballaron 
mo i ben persoaxes e diálogos, 
ollados co distanzamento próprio 
do bon cine negro; pero o filme 
ten tamén un considerábel acerto 
na, produción , no coidado de cer
ios detalles como a atractiva foto
grafía do Londres m_arxinal, ou o · 
leit-motiv musical que/ titula a 
fita , elemento que lle da11 máis 
"corpo" , facén~oa . máis compac-
~- - -

O início é xa firme, coa utiliza-
ción do tema de Nat King Cole , 
cuxa letra ("es corno a muller do 
místico sorriso") conecta o nome 

... - ·.· •.4·,-.. ·:-.. ,. 

da canción que é motivo musical 
recorienfe, co enigmátjco perso~
Ke de Simone, a prostituta de luxo 
á que George serve de chófer. O 
esquema argumental é tamén unha 
variación sobre outro· bastante re
corrido no cine' negro clásico: a 

_ fascinac1ón dun home por unha 
mullér que o meterá en líos", sen 
que a personalidade daquela que
de nunca de todo desvelada . Sal
tando do claroscuro á ióevitábel 
.cor; "A dama do ·cadro", "Laura" 
e outros títulos .clásicos gardan· 
parentesco con éste. · 

O premiado Bob Hoskins com
pón con humanidade ese cuaren
tón inxénuo recén saídó do cárce
re, que volea a sua renrura e nece
sidade de afecto en .Simohe. Per
soaxe e actor levan boa parte do 
péso da fita , pero a mesma Cathy 
Tyson, de sólida .formación tea-
tral, aporta- o necesário grau de 
fascinación requerido polo papel , 
e o sempre .eficaz Michael Caine. 
nun persoaxe insolii:amente cana
lla , cómpoñen un elenco mái s que 
competente. o 

GONZALÓ VILA"S 

MONA LISA . Director: Neil Jordan ~ Gu.ión: 
, N. Jordan, D. Le nland, Fótografia; Roger 

Pratt: con~ Bob Hosk ins , Cathy Tyson, Mi
. cbaeh Caine, Robbic col trate. Gran Bretaña 
· 1986. 100 mins . 

televisión 

Soseria na · 
. . , 

_ programac~on 
No espa~o Versom Original , poi
demos oJhar o excelente filme 
Cronica. dos Bons Malandros '(per- . 
dom, galoptns). Crejo que nom 
<leve de ser a min~a laboura o co-· 
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A décima das Guías de · 

mentário das deturp'ac;ons da '1 í o
. gua, que día adiase fam ~se dím 
· na TVG, encherfa com eles esta 
· coluna, más norn podo dei:ic.ar sem 
comentar a horrível subtitulac;om 
do filme de ·refere.ncia. Sentím 
umha grande vergonha alheia, hai 
cousas que até vendo-as um .duvi
da de que sejam certas. Q.ue -a lin
guage "cheli" forma parte do gale
ga c;:0Joquial; deveu ser"um grande 
descobrimento de. algúm sábio lin
güista isolacionista. · Eu que na 
minha própria e persoal évolu
<;om , estivem em certa alfura nes
sa-s pos.turas, nunca matinei estas 
barbaridades; que palavras como 
"guita" própria de navalheiros do 
estra-radio madrilenho· que passa
rorn ·por Carabanchel se nos . de _ 
corno galego, é algo . . . inaudito, 
e asírn outras muitas burradas sem 
siso que junguidas a umha .. subtitu
lac;om que nom tinha por nengur(fs 
o objetivo de guiar aos espect~do
res pouco afeitos a fonologia lis
boeta , sublinhan.do claramente o 
que se falava e evocava polos 'ac
tores, senom um estúpiélo e' sándio 
afam diferencialiSta (esP.anholi sta) 
e despistador, converlirom o tra
balho dos "traditores" num auten
tico atentado a unidade da líng ua 

·e ao bom senso. Nom quero entrar 
no tema mai s polo miudo e aí 
queda para algún espectador-leitor . · 
enrabicbado.' 

Saber_e logar, chegou a umha . 
nova.final. O program.a atingiu ao 
longo do seu percurso , intert;se e 
animac;om especialmente entre os 
rapaz-es e rapazas . q~e dum jeito 

. ou doutro luitavam omito despor
tivamente as tardes dos domingos , 
para ledicía de borp número de es
pectadores. Carlos Blanco o apre
sentador acentuou se cabe- o seu 
jeito lonjano nesta segunda jeira 
do prognrma, um pouco menos de 
lonjania e algo mais de paixom 
nom teriam estado mal. 

"Hai _ dous seriais a diário na 
TVG, -Simplemente M-a[ia e ~ntre . 
Lusco e Fusco-que estám criándo 
em si lencio , polo que cheira este 
comentador, umha grave ~dic;om 
a bom número _ de televidentes, 
asím que me vejo na ,obriga de fa
lar algo dos mesmos. Em Simple
mente Maria nos próximos 50 epi
sódios segue sem passar . ñada, a 
Sra . ·Maria coquetea~ todos per
manentemente de pe com -os bra
zos pegados ao corpo níagnifica
mente .hier:áticos. observam e co
mentam. 

No Entre Lusco e Fusco nas 
próximas 25 emisons semelha·que 
yam passar tantas causas que ao 
final nom vam dar passado, e isso 
·SÍ, nom vos anguriede.s. 

A programa~om geral de TVG, 
salvand·o os trabalhos de todos 
conhecidos , está ' sosíssima, com
pre-lhe üm bom abaneo para des_
pertá-la, e agora que se vai ache
gando o _verán no calendário irnos 
ter ocasiom de valprar no que en 
fendem em Sam Marcos por umha 
Te Ve . lig~ira e divertid? tal como 

· no:; foi prometido. Nós, / entre
inentres~ esperando. 

C.BA 

-. POESÍA . . 
Xosé Luis Laredo Xosé Luis· Franco Grande .· Verdejo, adicada a . . . . 

LLJGO. TERRA DE HER DO OE MEMORIA E TEMPO .. . 
LEMOS. OS 

- ' . 

ANCARES. 
O COUR:EL. 

CRÍTICA LITERARIA . 
Nicole Dulin . . 

EL GRANITO Y LAS LUCES, 1 
.DRUÍDAS, .D"EUSES E HEROES 

DA ~ITOLOXiA CELTA . 
de Añne Ross 
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DANIEL ·cANOGAR 
"¿üue podía agardar dunha poeirenta Brownie Hawkeye ·cunha lente de 
plástico comprad~ riun rastro por cincocentas pesetas? 

En · principio, un ha liberación técnica que me permitise unha maior 
espontaneidade creativa, nun medio que resulta tan enraizado coa técni-. 
ca dende os seus comenzos, é un factor importante. 

_ A serie Brownie Hawkeye está realiiada ·a ras do chan por céntricas 
rúas cle Madrid. Cando escomencei a esplorar este novo ponto de vistas 
.quedei impactado polo mundo que se abría diante de min: o universo 
dos pés, _maltratados, ignorados; marxinados polo mundo Sl!perior e evi
d~ntes seres simbólicos da trepidante vida urbana. 

- Só o~ nénos e, particularmente, os mendigos son testigos ocular11s 
de tan fascinante rnundo. · . 

Estaba canso do tipo.de imaxes que conseguia .co meu 35 milimetros. · 
Resultaban- tod~s demásiado paréci-das, demasiado pálidas .e, sobre todo, 
familiares, e esto aburriame. Buscaba un novo formato que-me posibilita
_ra novqs experiencias visuais e para iso a Brownie Hawkeye resultaba un 

. vehi.culo ideal·. Logo diríme conta das posibilidades de aproveitamento 
plástico qt,Je me concedían as súas lrmitacións visuais e técnicas: distor-. 
~ións, arañazos, un aplastamento da profundidade ·de campo debido á 
gran angulación visual e únha tosquedade x~ral, que tan adecuada resul-

.-- taba para a temática. · . 
Por ·outro lado hai un certo elemento de teatralidade no acto de foto

grafiar. Para disparar sentábame directament_e no cha_n ... Sen dúbida o 
, acto de tirar. as fotografías adquiriu certo carácter de rit'uál para· min_, ele

mento que me axudaba a concentrarme no traballo e integreime ai.rda 
máis co suxeito retratado. " · · · 

' Pi:eciso dive,r:tirme co meu traballo, manterme profundamente involu
crado no proceso, e, sobrej odo, estab,l.ecer unha relación xoguetona co 
medio, tanto na exeq..tci6n das tomas· como na presentación final do tra
ballo. Sen dúbida, todo isto brindoume a miña Brownie Hawkeye''. · 

Daniel Canoj ar naceu en Madrid en 1964. Neste mdment9 estuda 
Ciencias da Información (Madrid) e fotografía na Universida.de de Califor
nia en Berkeley. 
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[Publicacións 
cADERNOS i:>o MUSEO 

DO POVO GALEGO 
os títulos~que s~ apresentan son 
As árbores, rea)1~ad<? por Manuel 
Chouza e Roxel1a C1q; A morte, 
da autoría de Marcial Gondar 
p0 rtasany; e A~ plantas, de Xoa-. 
quin Penas e Pilar Antelo. Dupha 
man, As árbores e As plan~as 
ofrecen con~untame_n_te unha in
teresante gu1~ descnt1va da fl9ra 
galega, cons1de~ada. en, relac1on 
cos conxuntos b10-cl1mat1cos de
finidos· no território galego. ~ola 
sua banda,. A f!!Orte const1~u~ 
unha aprox1mac1on antropolox1-
ca a este fenómeno, tentando 
pór de relevo, segundo palabras 
do autor,. u.n C<?nxunto ~e solu
cións trad1c1ona1s que tenen para 
a comun idade unha capacidade 
de xerar SC;túde da que carecen 
as alternativas urbanas corres
pondentes. 

"AKRATA" 

"Akrata" é a demostración de 
como unha publicación multico
piada, tamano cua_rtilla, feita P.Or 
xente nova, entusiasta e social
mente responsábel, pode ser 
máis interesante informativa
mente . gue o decano Faro de 
Vigo. Meios de comunica~ió~ 
ara moribundos son subst1t1..11-

§0s nos bairros de Vigo, urbanos 
e desquiciados a tope, por pe
quenos, brevísimos, fanzines, 
como este, que as veces apenas 
duran un par de números. 

Páxinas sobre La Fura deis 
Baus que non hai moito estive
ron en Vigo, entrevista co grupo 
de música andaluz UHP (Un1os 
Hermanos Proletários), dez anos 
de música punk, rock en Monfor
te, despedida ao Zeca Afonso, 
Pondal, as fotos esposadas do 
Pub Propaganda, por unha droga 
inócua e sintetizábel ("i é que 
vos podedes falar, exército de 
alcÓlicos, vós, mortos de asco 
podedes falar")1 o silabár~o da 
turbina, a rebelion estudantll, en
trevista co director de A.N .T. (o 
máis heavy), futuro verde, Mála
ga Euskadi Da, Motorhead, mili 
non, dementes, Vig_o-Porto, Ger
nika 50 anos despo1s ... 

Todo nun estilo xornalístico 

BAIUCA 

COMP TEL 

Calexó11 de San Paio 

ABERTO DAS ·3 DA MAÑA AS 4 30 
E DAS 8 DO SERÁN EN DIANTE 

BAIUCA 

VIA SACRA N ,;! 3 -
COMPOSTELA 

'. 

áxil, vivo (esa vitalidade que non 
c~n;:;eguen os mil~óns, nen a pu
bllc1dade, nen a hipocresía), e un 
deseño caótico, equilibrado e sa
turado. 

"Akrata" leva o selo de Edi
cións lndependentes. Combina o 
galego co Leonés. O exemplar 
que comentamos é o seu núme
ro 2 e, se queredes conseguir un, 
chamade ao 414527 de Vigo e 
perguntad~ por Xaime. 

VACILO DE COCO'S 
Cando o que está de moda é o 
SIDA, na E~trac_Ja parece que arn- -
da non se 1nte1raron e a Asocia
ción Cultural da localidade segue 
editando unha revista chamada 
"V§lcilo de coco's" e_ da cal agora 
canecemos o seu numero 2. 

A revi?ta, lóxic.o xa que se trata 
dun vacilo, ven introducida nun
ha furida, deseñ~da por .Manolo 
Barre1ro, para evitar contáxios. 

En conxunto o material resulta 
atractivo e até poden dar ganas 
de lelo. 

Os patrocinadores escreben de 
COL!~as tai:i sabrosas como a ope
r::ic1on primavera (en comic), a 
lmgua _no concello, a maneira de 
gaíegu1zar os nomes, a tv. priva
da, a praia sen bañador, algo da 
made1ra (da carpintaria Barrio
nuevp), de arqueoloxia, do gaéli
co (lingua celta da Escócia), de 
Jose Afonso (q.e.p.d.), Bretaña, 
natureza, homosexualidade in
conformismo xuvenil, música 
história da Estrada1 etc. Ou sexá 
que pola sua temática é unha pu
blicación que se complementa 
perfectamente coa Voz de Galiza. 

O número 2 dedícano con es
pecial cariño aos ~ncantadores 
negros e pretos da Africado Sul. 

A edi~ión (en bas!ante rústica) 
de Vacilo de Cocos vale vinte 
pesos. 

CAMA RAS 
E MATERIAL 

FOTOGRAFICO 

REPORTAXES 
EN 

VIDEO 

REVELADO 
DE FOTOS A COR 
NO MESMO DIA 

/ 

MONTERO RIOS,48-B-TELF.58 37 45 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

~AXllfDA 

libros 

· LA. CALERA, por Jonathán Va-
lin. Etiqueta Negra, 7. Ed . Júcar-.-:~ 

. Giión , 1986. 260 páx. -
Primeira novela de Valin edita

da en P-spañol. Dentro da nova 
escol-. policial norteameric.ana 
poci1amos encaixá-lo no chama
do no "hard·-boiled" pero dentro 
do grupo máis duro (por esta no
velé!, á segunda, polas novas qu~ 
teño, parece que tamén , pois se 
nesta entra no mundo da porno
grafía dura, a que usa nenos e 
nenas, en Final Notice, enfrenta
se cun modo de dexenerados, 
parece ser, sexuais). A presente 
é dura, brutal ás veces, pouco re
comendável para asiduos de bio
grafías de nenas de aldea, mais 
tamén bril'la a poesia das peque
nas cidades ainda. que sexan, 
como di Valin, casé reaccioná
rias. 

O OUTRO SEXO DE ALBERT 
NOBSS, por George Moore. Hie
na Editora. Lisboa, 1987 70 páx. 
480 escudos. 

Peqwena novela dun escritor 
inglés cáseqt:Je descoñecido fora 
do seu país. Unha muller que 
desde noviña viveu vestida de 
home, quer facer unha vida fora 
do seu traballo, procura-o con 
outra muller pero nunca se atre
ve a lle contar a verdade. Ao re
mate suicídio? Unha tráxica e 
bela história contada lonxe de 
todo furor e traducida a un belo 
portugués por Aníbal Fernandes. 

r 
X.G.G. 

"PORTUGAL NO QUADRO 
PENINSULAR" · 

de Ramón L. Suevos 

"Portugal no quadro peninsular. 
Subsíd1os para a análise históri
ca-estrutural" é o título da última 
obra do profesor Ramom L. Sue-
vos, editado por AGAL. . 

O libro recolle, na sua primeira 
parte, unha visión da realidade 
portuguesa e das relacións {posí
beis) Galiza-Portugal desde unha 
perspectiva galega, para se 
adentrar lego na análise históri
ca da formación de Portugal. A 
obra analisa tamén a imp.ortán
cia de Portugal entre as nacións 
da península, as relacións econó
micas hispano-portuguesas 
(dous viciños) que "viven de cos
tas"). No último capítulo aventú
ran un ha série de hipóteses· so
bre a posíbel configuración futu
ra do espácio ibérico. 

Un libro, feito co rigor que ca
racteriza a todos os traballos do 
seu autor, que nos introduce a 
través da análise histórica, eco- · 
nómica ... en debates pouco fre
cuentes, pero moi. necesários 
para os galegas e para os de
mais povos peninsulares. Unha 
visión do naso futuro pasa por 
inteirármos das complexidades e 
vantaxes hipotéticas dunha co
munidade ibérica de nacións, 
des'prendido o home- galega da 
ideoloxia "chovinista" contaxia
da da España a respeito de Por-
tugal. · -

Ao cabo " Portugal representa 
o grande fracaso políti<;o de Es
panha" que "leva ao paradoxo 
da temática portuguesa nom in
teressar maiormente aos espan-
hois". · 

"LENIN Y LAS NACIONES" 
O pensamento de Lenin sobre a 
cuestión nacional, asi como a do 
marxismo eurapeu desde as 
suas orixes aparecen recollidos 
na obra de Javier Villanueva 
(Editorial Revolución) "Lehin y 
las naciones". 

A obra analisa a traxectória de 
Lenin, tratando de entendela 
afondando no contexto histórico 
de cada momento. Através des
tas páxinas perfílanse tamén cri
térios e enfoques próprios do ·au
tor que transcer:iden o exame da 
o'bra de Lenin e que gardan es
treita relación cos pral:51emas dos 
movimentos nacionais contem
poráneo's. 

ASTANO, HSITÓRIA 
. DUNHA CRISE 

Manuel Cebral é o autor dunha 
recmpitación, de base periodísti
ca, na que se recollen a ·maior 
parte dos acontecimentos que . 
envolveron entre os anos 7Te 85 
a crise do estaleiro ferrolán de 
Astan o. 

A crónica recolle desde as 
principais novas que se estaban 
a praduci'r na empresa, até a 
evolución do contexto xeral fe
rrolán, galega, estatal e interna-
cional. 

O traballo de Manuel Cebral, 
ex traballador de Astano e xor
nalista, permite asi unha visión 
·en perspectiva dun conflito que 
era e é actual.idac;ie diária. 

1 convocatórias 
CICLO. "MUSEUS HOXE" 

Or{:l~nizadas polo Museu M9no
graf1co do Castro de Vilalonga 

·- (Lugo), o Ministério de Cultura e 
a Aula de Cultura da Caixa de 
Aforras de Galicia. 

Conferéncias: 
Luns 22. "Museus e Investiga
ción", por Mª Luisa Fernández · 
Barral, conservadora do Museu · 
de Oürense e do Museu Etnoló
xico de Ribadávia e Elena Varela 
Arias, conservadora do Museu 
das Peregrinacións de Santiago 
de Compostela. · 
Mércoles 24. "Museus e didácti
ca" por Begoña Bas López, licen
ciada en Kistória do Museu Ar
que9lóxico e Histó'rico de San 
Anton. · 
Xoves 25. "Proxeccción Social 
dos Museus", por Mª Angeles 
P.enas Truque, conservadora do 
Museu Nacional de Ciéncias e 
Técnicas de Madrid. 

Todas as conferéncias serán 
no sálón de actos da Caixa de 
Aforras de Galicia {Praza de Sto. 
Domingo - Lugo) . 

CONCURSO DE TEATRO 
BREVE 

A Escola Dramática Galega de A 
Coruña convoca o VIII Concurso 
de Teatro Breve de acordo coas 
seguintes bases: 

1) Os . orixinais. han ser inédi
' tos e estar escritos en língua ga
lega. 

2.) A extensión máxima dos 
traballos será de vinte fólios a 
dobre espazo. Mandarán-se por 
trit>lícado, sen r!3r:nite e con plica 
a: Escola Dramat1ca Gal.ega - VIII 
Concurso Teatro Breve - Santa 
Teresa, 18 baixo, 15002 A Coru-
ña. · 

3) O · prémio dotado con 
50.000 pta. inclue a publicación 
da obr-a premiada nos Cadernos 
da Escota DramátiGa Galega . 

4) O prémio non poderá ficar 
deserto agás por falta de ori·xi- . 
na is. 

5) O prazo de admisión de ori ~ 
xinais rematará o 15 de Xullo ás 
20 h. O fallo do xurado fará-se 
público o 25 de Xullo. 

6) O Xurado estará formado 
palas seguintes persoas: 

-Anton R. Castro -Gañador 
do concurso ano anterior · 

-0oa.guin Ag_ulla. Pizcuet_a - ~a 
Asoc1ac1on de Escritores en J: in-
gua Galega. . -

-Xoán Gónzález Otero - Sócio 
da E.D.G. . 
- -Francisco - Pil lado May,or -
Presidente da E.D.G. 

-Xoán M . .López Eirís - Sócio 
da E.D.G. . 

-Rosar!o Barrio Val - Sócio da 
E.D.G. Secretáfia do Xurado 

7) A E.D.G. reserva para si os 
direitos da ia edición, e_poderá 
estrear, de acordo co autor a 
obra ¡::>remiada. 

8) O feito de concorrer a este 
concurso presupón a aceitación 
das pres~ntes bases. 

VII PREMIO ESOUIO 
A Caixa de Aforras de Galicia e a 
Sociedade de Cu ltura Valle-ln
clán de Ferrol convocan o 7° Pré
mio de Poesía "ESQUIO" de 
acorde coas bases seguintes: 

1) Estabelécense aous pré
mios indivisíbeis en língua gale
ga e castellana respectivamente, 
de cincocentas mil pesetas cada 
un. Os prémios poderanse decla
rar 'desertas, mais as suas dota
cións non se retirarán en nengun 
caso, senón que se engadirán ás 

·do ano segumte. Estabelécense 
tamén dous accésits sen dota
ción económica, consistentes na 
publicación dos libros segundo o 
ponto 5. 

l~ns 

FOTO PINTURAS 
DE AVEL~NO CAL 

Até o día 28 de Xuño está aber
ta na Casa da Cultura de re
donda.la (Prza. Figueroa) unha 
exposición de fotopinturas de 
Avelino Cal. 

Asi, fotopinturas titulou el 

· A20'23 AA513' . 

2) Poderán concorrer a eles 
poetas nacionais e extranxeiros 
coa condición de que os orixi
nais estexan escritos en calquera 
dos idiomas citados. 

3) O prémio adxudicarase a 
un libro de poemas con tema li-· 
bre e extensión mínima de cinco
centos versos. Os orixinais habe
rán de ser inéditos. 

4) Os traballos presentaranse 
por cuadruplicado, mecanogra
fados a dous espacios e, baixo 
prica, haberanse de enviar QO n 
correo certificado a Obras So
ciais da Caixa de Aforras de Gali
cia de A Coruña, Lugo, Ferro/ ou 
Santiago, ou á Sociedade de Cul
tura Val/e-lnclán, rua Magdalena, 
234-2. º, 15402 Ferro/, expresand_o 
a sua concorréncia ao 7. 0 PRE
MIO DE POESIA "ESQUI O". O 
prazo de admisión pecharase o 
31 de Agosto de 1987. · 

5) Os traballos premiados se
rán propriedade dos autores res-
pect1vos, agás a primeira edi- · 
cióri, que será publicada pala 
Caixa de Aforras de Galicia na 
Colección Esquí.o de Poesía. 

6)' O Xurado compoñerano 
persoa~ de recoñecida solvéncia 
nos eidos da crítica literária ou a 
criación poética. O fallo será ina
.J::>elábel e terá lugar no mes de 
Outubra de 1987. 

7) Os orixinais non premiados 
non serán devoltos aos seus au
tores nen· haberá de manterse 
correspondéncia sobré eles. 

8) A interpretación destas ba
ses corresponderá exclusiva
mente ao Xurado que ha fallar o 
Prémio. O feíto de presentaren 
as suas obras supón a conformi
dade dos concursantes coas pre
sentes bases. 

CURSOS DE VERAN 
SOBRE MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 
A Universidade de Compostela · 
organiza este ano vários cursos 
de verán, entre .~ l es un sobre 
"Información e poder", en Com
postela, e outro sobre "Socieda
de plural e meios de comunica
ción social" en Noia. 

O aces·o aos cursos será me
.diante bolsas que haberá que so

- licitar antes. do 25 de Xuño. lnfor
macióñ - no COIE (telf.: (986) 
59985E¡). 

X. CARLOS PEREIRA GAÑOU 
OH CERTAME DE POESIA 

"DOMINGO ANTONIO 
DE ANDRADE" 

Ven de ser fa llado o 11 Certame 
de Poesra convocado pola aso
ciación. cultural "Domingo Antó
nio de Andrade", de Cee, no que 
o xurado cons iderou por maioria 
dar o prémio único de quince mil 
pesetas ao poema apresentado 
baixo o lema " Eros", dun tota~ 

, de trinta _ e oito traballos proce
dentes-de toda Galicia, Madrid e 
ata da cidade lusa Porto. Dunha 
vez aberta a p lica resultou co
rresponder ao autor con residén
cia ·en A Coruña, X. Carlos Perei
ra Martínez. 

Segundo fontes d.o xurado 
produciu-se un triple empate de 
finalistas que fo1 resofto p-or 
maioria despois de sucesivas vo
tacións. "Eros"; a xuício do xura
dp, aporta· a r:iovidade de estar 
construido en alexandrinos, mé
trica clásica que non abonda na 
poesía de. hoxe en dia. Doutra 
banda amostra unha grande ar
quitectura e beleza no- usp da lín-
gua. · 

próprio aos seus álbumes ·que 
· recollen centos de pequenas 
fotos iluminadas ou colorea
das con óleo, aguarelas ou lá
pices ... e que agora se expoñen 
en Redondela. 

LELO RODRTGUEZ 
. E MANOLO ROLDAN 

Fotografías de ·Lelo Rodríguez e 
'-Manolo Roldán na Galería Arra

cada de A Coruña. Até o 23 de 
Xuño. 

GUIMA 

O pintor portu51.ués Guima e~
l!Ón na Aula de Cultura da Caixa 
Galicia na Coruña a partir do dia 
21 . 

LUIS BORRAJO 
Esculturas de Luís Borrajo na Ga
lería Gru·porzán da Coruña. Até o 
24 de Xuño. 

• 

.. 
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O poder das caixaS oU t.so ·da$ caixas Como 
nacion·alismo económico: 
JOSE POSADA 

A s C_aixas de Áforro galeg.as repre- · 
sentam o 4% aproximado do pa
sivo dos galegos, com uns 

340.000 milhons a "Caixa de Galiza", 
uns 142 mil a de Vigo, uns 90 mil a de 
Oureri se e uns 52 mil a de Ponte-Vedra, 
o que soma um total ·aproximado . de 
624 mil milhons de pesetas, com um to
tal aproximado assi mesmo · de 4.300 
empregados ' bancários, o que constitui 
umha fortíssima forc;a eco"nómica e so-
cial na Galiza. · 

Esta enorme for~a dentro do contexto 
· galego tem um teórico destino e fim so
cial que, justifica a sua orga!)izac;om d~ 
propiedade, · mando, uso e, as vezes, 
abuso: . 
· Propriedade .~Nom pertencem em si 
a nengum impositor, a diferenc;a dos 
bancos, que pertencem aos seus accio
nistas e som os entes mais fáceis de so
cializar·, pois por eles proprios. já estám 
socializados. ~ 

Mandos ou Governo.-Estám coman
dadas, nas de func;om públ ica, por di
versos concelhos, impositores e -empre- · 
gados. Este é o caso da Ca ixa de Gal iza . 

. que por ·apfeserita r tam dispersa a sua 
composic;om do Conselho de Adminis
t rac;om, sempre é possível e de .factO" 
existe, umha endofagia ou retro-alimen
tac;om; quer dizer o Presidente ajuda a 
nom ear ao Director, e este ao Presiden
te, com . a qual p odem perpet uar-se no 
cargo, levando-se bem. 

No caso das Ca ixas de fundac;om par-
t icu la r, isto é, as que tenhem entidade 
v iva que som os seus fundadores, rea l
mente a lei socialista dá-lhes um 51 por 
cento de representac;om á entidade fu n
dadora; quer dizer, as Deputac;ons de 
Ponte-Vedra, Ourerise e o Conc·elho de 
Vigo governariam as suas respectivas 
caixas, por maioria simples, ainda que 
as vezes moderada pala proporcionali
dade na representac;om, dos partidos . 
políticos; nom obstante, ao participar 
no sorteio dos impo$itores e ao influir · 
neles, a maioria é sempre possível de 
conseguir pola entidade fundadóra na 
sua . t0talidade. Este governo, depois, 
manifestará-se em todas as suas verten
tes, pois o Conselho de Administrac;om 
pode nomear ao Director, por maioria . 
simples, e destituí-lo, e este, a sua vez, 
a todo o apareJho executivo-administra
tivo; numha palavra, que manda e go
verna e pode fazé-lo a totalidade. -

Abuso ou sectarismo.-Pode, natural
menté, exercitar-se na sua totali.dade 

· por quem·no seu momento governa na 
Deputac;om ou Concelho de Vigo, isto é, 
pode empregar-se esta grande forc;a 
económica e social para ganhar ou per
petuar-se nos carg-os políticos, e real
mente, será úmha tentac;om a qual pou-

cos pol íticos serám c:i suficientem ente 
inteligentes para nom ca ir. A real idade 
actua l é que tentarám de faze r um ha 
equipa as suas o rdens, que tenha m ais 
em ca nta os seus interesses políticos 

. pessoais, ou como muito, do parti do 
govern ante, para consegui r ·este a.§cen
diente socia l e co nseg uir os votos. Se 
ternos em conta,_ além di$to, que est a
mos num ento rno de subdesenvolvi
mento e ·necessidade, o poder do din
heiro é rnu i convincente, porque se po
dem pagar fidelidades, sob ret odo q uan
do nom hai um ha conscienciac;om so
cial ou independéncia· e educac;om; e 
para o votante, em ocasions, é m ais im 
portante conseguir um créd ito, um con
t rato ou um posto de traba lho que vot ar 
aos seus idea is, formas po lít icas de go
verno ou pessoas .muito mais honestas . 

Para isto, a rede de directores de su
cursais é mui importante, pois sorn pes
soas que, no seu meio socia l, tenhem . 
umha confian9a da gente e um induvitá
vel ascendiente. De · facto, ameac;ados 
com ·a perda do seu posto, ou retr ibuí
dos com um aumento ou ascenso, po r · 
fins políticos, podem, e com efeito mui
tas vezes, som gestores ao mando de 
quem governa políticamente as Ca ixas, 
que depois paga em favores. Apontar:n
se, ou som forc;ados a apontar-se, a fi
delidades dos indivíduos que os man
dam e compram votos para eles, pólos 
povos e gente com quem .trab-alham.· 

lsto·, de feito passa; em lugar do que 
·deveria teoricamente passar, num pu
rismo profissiónal, aséptico ·e d iferen
ciado do contexto pol.ít ico . A -v.alia ob
jectiva de um funcionário de Banca é 

· muito melhor aprezada e pagada . A de 
um funcionário da Caixa, segundo a 
Caixa que Jor, e tam bém a equipa que 

Títu.los b.ávar-os 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

e orno h<;ii pouco explicaba un 
traballo de Manolo Veiga nes
tas páxinas (ANT nº 316), non 

é que os m·eios de ·Pretória informen 
mal sobre as comunidades voluntaria
mente integradas na gloriosa constru
ción do lmpério ·Brar:ico. É que non in ...: 
forman.e a viver. Só despois de votar
mos se desprenden os forenses sobre 
o noso c rpo eleitoral por levantar a 
proba @Jj e nos converte en inque- · 
dp-ñte~süos a político diferencia
cfo~ u e n-...simp~í a excursión de Traz
ós-M-or:ite~ -n · ercorrido completo 
pola bap¡ifát; o -:seus parques e palá-
c::;-ios. ;¡, 
~ non so :~stes os tempos en que 

a ab teeytlo era a ,..interrogante na 
que se pifr'ídian os papeis dos minis
t ros e se escoitaban arrene.gos en di-

recto · contra os Monzóns, os tradicio
nais labores do campo, a Telefónica, 
cando non un censo ocupado por vo
tantes que non son deste mundo, que 
viven sen vivir aqui , como -tan in-ten-: 
samente razoaba Sancho Rof transfor
mado en libro aberto . de H.G. Wells. 
Os forenses tomárona agora coa con
solidación de Baviera . Se entendo 
ben, cada catro anos póñennos de 
Uinder conservador, particularista, 
agrícola, pré-industrial ,' dominado por 
un ida.des independentes de bebedo
res de cervexa, de romanización tar
día (so.n ·os piares), que non votan 
pola cor de papeleta, nen pola mensa
xe senón pola ocupación panorámica_:...... 
que a braquicefália de Strauss cor::ise: 
gue na propaganda, un verdadéÍro ca
beza de cartel, auténtica raza rúbia 
mellorada, .e non· como outros mixtifi
cadores que conseguiron a megac~fá-

governa, ou a política e a inteligéncia do 
pol ítico que tem a sua responsabilidade 

- aci m a de d ita Caixa. · 
Em Ourense o Sr .. Núñez leva já qua

·tro Presidentes em oito anos que está 
na Deputac;om. Em Vig o e em Ponte-Ve-

. dra as respectivas Caixas ainda nom fo
rom afectadas polo poder político, fi
cando ainda na antiga forma de gover
no. E a de Galiza, mantém também a 
sua anti ga forma, porque nada mudou 
com a transic;om e nada parece que vaia 
mudar, fi cando num conceito empresa
rial de efi cácia. · 

As Ca ixas galegas tenhem .também 
entre si, com o tem que ser, umha com
peténcia p:ara captarem cl ientes, que 

- vem sendo normal do mercado, e como 
comum inimigo a ba nca privada. A rea
lidade é que esta competén cia chega a 
extremos algo absurdos, co m oficina s 
inecesárias· em lugares nom rentáveis. 
A "Junta ", quando funci onar, deveria 
ser a encarregada de reg ulamentar esta 
expansom e reg ular a com peténcia en
tre as quat ro Caixas galegas, pois som 
da sua excl usiva competéncia. 
· O desafi o dest a gra nde forc;a econó
mica e socia l é conseguir que funcione 
pa ra bem da Galiza, nom para fins parti
cu la res. Tern os dinheiro excedentário, 
que vai a Madrid levado pola banca ou 
polo inter-bancário. Tern os homes em 
paro e sem ut ilidade, frustrados. O lavor 
das Caixas é dinamizar estes dous re
cu rsos, para cr iar, para formar umha ri
queza social·, levantan do o nível de vida. 
lsto constitui o seu fim político e o que 
todos os galegas, empurrando co m fé e 
sem desánimo, ternos que conseguir, 
com o objectivo de usarmos as Caixas 
para o nosso desenvolv imento social, 
cul t ural i económico. o 

lia despois de t res oposicións. Se asi 
votamos é ·porque somos a Bav iera 
africana, din estes Antonio Papell. 
Con todo o respe ito para o Palatina
do, por que non lle aplican este conto 
a Margarida Thatc;:her e ao seu país, 
agora que acaban de gañar unhas 
eleicións que xa as quixera para si 
Strauss? As cámaras de televisi·ón 
enfocan a. cabeza desta ·dama de quei
xo receado, qµe tef! mirar de credora 
de foros, e se escoita unha voz que 
fala da terceira vitória consecutiva 
dos Tories. Por que non din que estes 
manchesterianos engolfados en ren
das altas, en cultu ra e en tradición li:. 
bera'I, en hábito polít ico, xa son por 
direit6 a Baviera da CEE? E xa meti
dos a repartir _títulos bávar9s. Por que 
non lle chamamos .ao eleitorado de 
Norteamérica a Baviera do Novo Gon
tiriente? :. o 

O escritor 
,de cartas 

MANUEL RIVAS 

A lgúns escritores te.ñen dito 
cousas terribeis dos xornais 
e do xornalismo en xeral. 

Ernesto Sábato dixo nunha oca
sión que aborrecía os periódicos e 
que só deberían existir os anua
rios, por se alguén tiña interese en 
rexistrar as burradas cometidas 
pola humanidade nese período. 
Eu, pola contra, son un vicioso dos 
xornais. É máis, cando leo un dia
rio convértome nun autista e só 
existo para a letra impresa. 

Máis que xornalista considéro
me pois un seguidor dos xornais 
un xornitólogo que observa o~ 
diarios como aves de papel que le
vantan o voo polas mañáns. Pero, 
claro, son un vicioso totalmente 
defraudado. Por moito que un tra
te de demorar a sua lectura os xor
nais galegos consúmense no que 
dura un descafeinado. A opin ión 
polémica, a investigación, a crítica 
do poder e a reflexión cultura! son 
a sustancia básica da mellor quí
mica xornalística. Mais os xornais 
galegos non parecen rivalizar no 
campo dos valores informativos 
senón no espacio territorial. Como 
no político, como no futbolístico, o 
que vende na prensa é un patriote
rismo vilego no que o nome de 
Galiza é pronunciado en van . Agás 
sucesos máis ou menos trucu len
tos, difícilmente podemos saber o 
que de importante sucede alí onde 
non está o noso quiosco. 

A honra do xornalismo galega 
está para min representada nos 
habituais da sección de "cartas al 
director" e sobretodo dun coru
ñés, Manuel Riveiro Loureiro. El 
escribe o que todos calamos, vai 
pola vida escura encendendo lin
ternas. Non é un xornalista, é só 
un escritor de cartas . Pero qué ou
tra cousa é o xornalismo xenuino 
senón un papel voandeiro contan
do catro verdades? Por iso se al
guén merece un homenaxe no 
mundo do xornalismo galega este 
é Manuel Riveiro . El, no fondo, 
coas suas cartas censuradas ás 
costas acredita na función dos xor
nais. Nós, os profisionais, resabia
dos e ás veces cínicos perdimos xa 
para sempre a cua lidade impres
cind ible para ser un bón xornalis
ta: a inocencia de procurar a ver
dade, esa que Milton chama "a rai
ña vereade". o 

Vóiver a rego 

.A rotura do canal que des~e ~ 
pr:esa de Eiras abastece~ cr
dade de Vigo· deixou a crda-

de dous dias sen água. . , 
Vários , camións repartran ag~a 

polos bairros e os vigueses asrs
tian ao traballó a médio 'lavar men
tres botaban _pestes porq~e a rotu
ra dun só conduto de1x0u se~ 
água a u.nha zona de 300.000 habi
tantes·. . . 

1 A sorte veu de cara para Manue 
Soto, que viu como a cañeria rom
pia só · un dia déspois de cerrarse 
os col'éxios eleitorais. 0 
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