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O ·NACIONALISMO_APRESÉNTASE COMO.A
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PÁXINAS ESPECIAIS
1

lnquérito: A influéncia
do nacionalismo nos
últimos anos (páx. 9-

10-11)
-Manuel Maria: "O
que nc;m che perdoan

certos círculos é a
própria honradez"
(páx. 12-13)

-Entrevistas: Mariano
Abalo e Agustin
Malvido

-"Animo, paciéncia e::.
perplexidade (páx. 16)
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Pepe Carreiro

Como naceu o
SIDA
polo. imunólogo
alemán Jakob
Segal (páx. 3)
Barreiro apresenta

aUDG

"Non somos
criadores de
nengunha idea, .
senón dun
instrumento para·
construila (páx. 5)
Cinco empresas

españolas
participarán na
guerra das
galáxias (páx. 7)
- Olaia Fernández
A única galega

presente no 1
Congreso Mundia-1
da Muller celebrado
en .Moscu (páx. 8)
Fausto
"Unha cultura só
poderá resistir non
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CADA 4 MINUTOS ...
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A CORUÑA RESERVAS TELF. 21 32 11

só por aquHo que _
se di, senón tamén
por como se faga"
(páx. 17)
A música de Brasil
através de Caetano
Veloso (páx. 18)
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u ·N DIA SINALADO
O vindeiro 25 de Xullo é o día da. Pátria - ción no plano político da diferéncia étni.ca, da incap~c1dade das in~titucións auGalega. En h..¡gares e vilas privilexiados
tonómicas para se elevaren a unha certa
da nósa - história lévanse a cabo actos,
idea da Galiza que non atopa abeiro
homenaxes, reunións e o brazo maio.r
-do rio nacionalista acude a Santiago, ~unha comprensión que se corresponda
-coa sua esencia. Por iso o Dia da Pátria
flue polas alamedas, enche as ruas e deremite de contado aos esforzos necesásemboca na Quintana, águas que curios de facermós Galiza a cotio se querebren ·e asulagan, sen as estragar, as fermos viver ludicamente algun día esa
mosas pedras seculares. Festa_arelada,
data chave do calendário nacional e acaagardada ano tras ano so.bre a que, non
darmos obxectivos da loita nacionalista
obstante, cómpre reflexionar. Todos os
nunha pátria soberana e socialmente liestados teñen a sua . festa nacional que
berada, esforzos e tarefas noñ somente
se celebra na meirande parte dos casos
da's forzas políticas,. dos colectivos ou
nun día importante da sua história e que
das instituc1óns senón que tamén está
é vivida festivamente, ·sen dramatismo
ao alcance ·do· indivíduo illado (por
xa que se parte dunha história dramátiexemplo a decisión de emprego consca pasada que culmina actualménte na
tante do gale~o). Non é unha loita -sobre-humana, e humana e mesmo demasoberanía da nación e no florecime·nto
siado humana. ·
da Hngua e cultura nacionais. Mais canSe ollamos para o ano transcorrido
do nós celebramos o Dia da Pátria Galedesde o último Dia da" Pátria podemos
ga facémolo nb contexto dramático dunanotar progresos nos eidos político, soha história de liberación nacional que
cial e cultural mais con todo celebramos
inda non rematou -e contemplamos a
de novo o 25 de ·xullo baixo o signo da
realidade de procesos que se desenvol!ncertidum~ e na auséncia de resultados
ven no presente, de dependéncia de codecisivos. E certo que a língua e a posilonización, de ocultacións e de vida
ameazada e non normalizada da língua · bilidade esencial dunha futura sobera-nia nacional da· Galiza están salvagardanaci<;>nal, das dificultades de vertebra-

Xomalistlca Editora:-Prom~ións Culturais Gale- ·

das pero cómpre norí esquencermos
que as línguas e máis as nacións poden
morrer e efectivamente morren no curso
da história. E cando desapareceron ninguén as botou de menos ou verteu bágoas por elas quizá porque non houbo
quen as considerara necesárias. Certamente non imaxinamos como ga~egos
un porvir para Galiza que non pase pola
língua galega e por unha nación soberana. Que os nosos tillos sintan o mesmo
depende en grand~ r,arte, de nós. Asegurar{llos a transm1s1on as novas xeracións desa misión histórica, sementármola nos máis recuados recunchos das
conciéncias coas claras esixéncias que
plantexa a sua realización é unha tarefa
decisiva.
Celebramos pois efectivameí)te o Dia
da Pátria Galega. Pero teñamos presente a magnitude do traballo necesário e
das andainas da hora presente que requiren as aportacións de todos os nacionalistas calquera que sexan as estratéxias ou as diferentes estruturas políticas
nas que se atopen. A todos chama Galiza e para todos hai sítio e traballo abondo na loita pola pátria liberada.
o
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deixarmos de crer desejável o ensigo (assi se fai em demo.crácia, clano do portugues nos institutos garo!) o que reprime, discrimina e
legas (em realidade espanhois da
castiga os "dissidentes", o que
Gal
iza,
nom
o
esquezamos!
!),
é
subvenciona
ou subssídia certas
Nom quigéssemos parecer pesacertci que advogamos muitíssimo
publicai;·ons, actos e congressos
dos, mas, retomando a vossa ex·mais decididamente, como é lógietc., e discrimina ·outras certas pupressom, nós si queremos entrar
co, por um ensino em galega. O
blicar;:ons, actos e congressos 1 etc.
numha "interminable e inútil poléensino -de portugues concebimo-lo. 'Tamem- o governo que mantem o
mica", pois consideramos que ha
como
umha
ajuaa
ao
process0
vigalega
como língua estrangeira na
ser interminável mentres o galego
tal de normalizac;:om real e digna
própria Galiza, o que utiliza o dedo
· viva e vivamos galegos dispostos
do nosso irrenunciável idioma. E
para outorgar pastos, o governo
a nom deixá-lo morrer, e igualmentalamos de normalizai;om "digna",
dos 300 exemplares e dos _prémios
te ha ser inútil se nom somos
entre outras razons, porque hai
amanhados (A NOSA TERRA pode
quem de escuitar ao "contrário".
métodos
que,
ademais
de
inajeitatalar muito e bem disto), o das
Nom é este o caso. Com respeito e
dos, parecem-nos indignos e faltos
campanhas "chulis" de "fálalle ~a
Sbriedade
respostou-se-nos
a
da
mais
mínima
ética
e
honestklalego"; emfim, o governo de RaJOY
umha carta elaborada tamém com
de. Referímo-nos as traducc;:ons (?) . e ae AP, que, queirades ou nom,
seriedade e respeito. Permitida-nos
de obras portuguesas. Para nós é
vos ampara, sejades ou nom consafirmar que nom foi inútil. Nom enum fraude vergonhento, um crime
cientes e/ u res
áveis. :...
tendemos as moléstias(?) deste e
de
lesa
pátria,
umha
prova
de
belide outros muitos debates, tam negeráncia
e
de
ofuscai;om
que
so·
ponto
-e
seguido:·seguidop
cessários, se sabemos e logramos
óarda os límites do racional.
agardamas as vossas matizac;:ons,
respeitar e ser respeitados como
os vossos elemento~ de debate, as
lronizades á respeito de F. Flórez
até agora. Insistimos, pois, em
vossas críticas e propostas. Reitee J. Camba porque advogavar:n
aportar-vos novos dados e pontuaramos a creni;a na utilidade deste
polo reintegracionismo entanto falizac;:ons para essa revissom da voz
diálogo e o nosso agradecimento
ziam toda a sua obra em espanhol.
"lusismo" do vosso dicionário que
pol·a
resposta que se nos deu. Com
Com efeito a sua trajectó.ria nom é _
seguimos a considerar, e desculpaa certei;a de que é possível seguirprecissamente um parad1gmq para
de, inajeitada.
mos a falar.
·
Lapa, amigos, nom nega o gale- . os loitadores pola nprmaliza_con: .
Um saúdo patriótico.
o
Mas, olho!, porque, pastos a ironiga, nem hoje nem desde o seu naszar, ao melhor ganhamos-vos por
cimento. D1 que o galega culto e liE.J.1.L e B.P.R. (Compost-:ta)
goleada! Torrente Ballester, C.j. '
terário existiu já no seculo XIII, e
Cela, A. Conde, D. García-Sabefl,
que · a variante portuguesa repreOS EMIGRANTES
Mª J. Sáinz, G.F. Albor, Carlos Luís
senta hoje a continwdade desse
QUEREMOS VOTAR
Rodríguez, M. Rajoy etc. etc. som
galega culto medieval, entanto a
variante galega s9freu umha detur"esforzados loitadores no seu dia
Somos un grupo de galegas qu~
pafom progress1v(J gue ·mesmo a
pola normal.ización lingüístic¡;i do
queremos denunciar ante a op1refegou catf!.fjoria dialectal durangalego". Aí os· teñdes. Todos denión pública a marxinación á que
te séculas: O empenho de criar
tensores do isolacionismo como
estamos sometidos polas "nosas"
umha norma culta para o galega
proposta normativ9 para o g~legó
autoridades.
en 1987 demonstra que o galega
(mesmo Fra¡¡¡a, porque lho a1xo o
Hai uns meses o Consulado da
culto da Galiza chegou num deterseu "amigo da universidade LoEspaña en Zürich, comunícanos
minado momento a desaparecer
renzo) língua que insultam e desque os que desexemos votar nas
para dar paso a umha realidade .l in~~~f. ªa~áJ~~d·~~inJ,,c¡v~~ta~fJ;J.,P;~~, mitar.
prpximas ~leicións, ternos que tragüística diglóssica, deturpada, diauns impresos que xunto cun
fectal, sobre a que tiverom que trates; língua que atacam, interpondo,- - feixe de dados persoais, hai que.
balhar e da qu_e _tiverom que tomar
recursos; - língua que minusvaloenviar á Delegación Provincial do
os seus,,. materia1s os escritores garam, empregando-a só para o folCenso Eleitoral, dentro dunha data
·le~os. 1: por isso que r1os nossos
clórico e o necrofílico; língua que
límite, cousa que fixemos.
classicos do Ressurgimento como
insultam e desprei;am arroganteTres de nós xa levamos 18 anos
em mu.itas das nossas fi~uras litemente ... Contado, vós sabedes que
na Suíza, coma emigrantes, e os
rárias actuais topamos hastras",
· o reintegracionismo no.m é Camba
outr~s qous algo menos. Xa non é
"práuticos", _"hourizontes", "n-aia pnme1ra vez que votamos como
e Flórez, mas .Castelao, Vilhar Pondes", "ialmas", etc.
te, Risco, Viqueira, etc. e nós, pola
residentes-ausentes, desde este
Tampouco achamos errada a denossa banda, sabemos que o isolaexílio dourado que é Suiza. Sabéfinii;om de Lapa sobre o estado accionismo nom é Torrente, e que
molo moi ben, pois tampouco se
tuar do galego. O galega mistura,
nem tendes rabo nem sonhades · intenta ocultalo, que os emigrantes ·
p!Jr desgrac;:a1 aberrant~s _castelhacom a desaparii;om do galega.
somos tratados como cidadáns de
nismos com rormas proprias, tanto
Insistimos- em que tentamos in"terceira división", en todos os as-populares (a chamada .2ª forma do
serir o galega no seu mundo Hnpectos, pero tamén pensamos que
artigo da tala, por exemplo) como
güístico próprio sem perda da sua
o ·voto, (emigrante), é de "primeira
arcaicas (o suf1xo za · de "mantenpersonalidade.
Nom
paxemos
división", co mesmo valor aqui si,
za" "doenza" "fervenza" etc. que
exetnplos na anterior carta, mas aí
vós castelhanizades para cía).
vos vam nesta: fonética galega vs.
Aclaremos.tamém o emprego da
fonética portuguesa e/bu brasileiforma "castelhano": reservamos
ra; polo vs. pelo; umha vs. uma;
"castelám" para o habitante dum
dous. vs. do1s; nengum vs. nencastelo e "castelhano" para a línhum; fixo vs. fez; mido vs. me~o;
gua ou o natural de Castela. Nom
· fame vs. fome;. folga vs. grave; etc.
hai, p.ois, mistério nem hai que - ~c. Os reintegrac1onistas que esacudir ao "chauvinismo provinciacrevem "definic;:áo" nom fam ~e
no" ... Trata-se de arriquecer o léxinom continuar o pensamento . de
co e, de paso, respeitar o nome das
Castelao de achegar o galego ao
línguas (euskara melhor que bas~ortugues até confirndir-se com el.
PERIOOICO GALEGO SEMANAL
cuence, nom?)
Ora bem, nós consideramos basLapa viu clararnente que "altante precipitada esta unificaC(om
guém" .queria e quer evitar que se
desde já e total (mesmo duv1dasolucione o problema do galega (a
mos de que seja desejável ou imfavor das teses galeguistas, claro!)
prescindível, pois eremos viável a
Por _isso o profesor propunha o enaiversidade dentro da unidade
sino obrigatório do portugués na
substancial). En todo caso trata-se
escola secundária galega. Nom
dum problema de ~stratégia, oporperaamos que se caracterizaba, notunidade ou conveniénc1a, i9ual
meadamente para o que nos inteque o emprego dos chamados míCHAME AO 'IFNO.
~ resa agora, pola aussencia total de
nimos".
.ensino de ou em ijalego. Tornar o
Falades, por último, dumha "liportugués obrigatorioj naquela alxeíra saída de ton". Desculpade;
tura seria introduzir um evidente
referiamo-nos, por suposto, ao gofactor galeguizador num ensino toverno da "Xunta", o que impuxo a
talmente espanhol . (izado):· Sem
normativa por decreto e sem diálo-
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como o dos nosos irmáns que teñen a sorte de viver na terra.
Ben isto críamolo nós até onte,
asombroso! Agora parece ser, a
vista dos feitos, que nen os nosos
votos teñen valor, agora 'si sabemos <le seguro que somos cida- ·
dáns de "terceira para abaixo"
para todo, só ·as nasas sabrosas divisas merecen a pena, non si, señores poderosos?
Con data 15 de Maio, recebemos
unha circular, cada un da sua respectiva Delegación Provincial, (oficina do Censo Eleitoral), comunicando que non aparecemos inscritos l'IO Censo ·Ele1toral de Residentes-Ausentes que viven no extranxeiro...
i> no caralla!
e "figuramos" despois
de 18 anos e emigración? e polas
perspectiva.s de criación de postas
de traballo na nosa terra de seguro
quédanos de emigración-forzosa
- até o "retiro" a todos nós, e perguntamos a quen corresponda:
cando se nos vai legalizar a nosa
situación para polo menos, ainda
que nada máis sexa poder votar?
Outros 18 anos? ...
Consideramos que a unha persoa despoxala, pola cara, do seu
direito de votar, é un delito tipificado na Consütución, pois atenta
gravemente contra os direitos da
persoa, neste caso concreto pásase
por riba da nosa "liberdade de ex. presión".
Señores do Goberno Central, señores do Goberno da Galiza (no
noso caso poderíamos dicer ''desgoberno"), Os emigrantes queremos votar!
Pedimos que os responsábeis de
"desfeitas" coma esta sexan castigados como se merecen.
Os emigrantes, ainda que lonxe,
xeograficamente da nosa terra, desexamos ser parte activa do noso
Povo sentirnos responsábeis do
seu desenrolo, donoso futuro decidido democraticamente nas urnas.
M• DOLORES SUAREZ CASA!LLA I
X. L LEIROS GUDE / ~- V QUEZ
VARELA I X. CAAMANO L PEZ I
E.M. VAZOUEZ VARELA
(Zurich-Suiza)

A.XURA
Unha vez, ao perguntarmé que aspiracións persoais tiña eu en política,
respostei un pouco en plan "eoña"
que: l!.Q Gromikp da vida, aindé;i que
na cona expresabase a profund1dade
da miña aspiraclón, ser fidel por enriba de todo.
Con isto, que ten algun parecido
ao ridículo, porque, como nacionalista, agora rnesmo, 9 da noite do 3 de
Xullo, diante do televisor, acabo de
perceber a estraña sensación de
quedarme sen capacidade de insulto.
Hai algun ·tempo nunha Asamblea
extraord1nária do Bloque Nacionalista Galego asumin coa maioria dos
compañeiros/as a decisión de rectificar dalgunha maneira a nosa política
institucional. Decidimos aquel dia
"xurar" a Constitución española para
permanecérmonos dentro do Parlamento galego, Tíñamos grandes arguf11entacións e estábamos e estamos decididos a que a .nosa organi=
zación política fora e sexa a avangarda das aspiraciódns nacionalistas no
noso país.
Non obstante, _e apes~r da segu-

ranza do correcto da nosa decisión
algun de nós éramos conscientes de
que en certa medida iniciábamos
unha nova batalla, e por que non dicilo!, alguns pensabamos gue recuábamos doutra batalla perdida na cal
quedáramos. dalgun xeito "desarmados", polo menos do apoio do povo
pero COí!Scientes de. que a guerra
non terminara -segu1amos e seguimos crendo no naso pavo- tiñamos
que fa<?er que o pavo crese en nós.
E as1 as causas, cando escoitei a
xura de Xosé Manuel Beiras no Parlamento da Galiza, non me dá vergonza dicilo, sentinme penso que
como se deberon sentir os milicianos
republicanos ante a histórica frase de
,,.vencido e desarmado o exército
traidor".
Desde aquela até agora, a palabra
traidor/traidora, escoiteina tantas veces, ademais de... outras moitas
cousas. Palabras e feitos que foron
acontecendo no noso país, sempre
xirando a redor da argumentación de
traición: Xura! Como bandeira desa
argumentación até nasceron partidos
como o Partido Comunista de Liberación Nacional. (Por certo a min
sempre me pareceu curiosa a auséncia do familiar G, logo entendinno sobretodo nos últimos tempos). Mentres alguns de nos ficábamos "traidores", a que cousa? pero fieis aos ;ntereses da nosa Pátria outros emprendian o bon do "internacionalismo", claro que nese sentimento multinacional non sei onde quedaba o
sentimento da Nación Galega.
E con esas chegamos á última
campaña eleitoral, onde como non
era suficiente ter que aturar a manipulación da prensa imperialistB: tivemos que aturar outras marnpulacións. Outrora o B.N.G. queima9a
montes, agora votaba H.B. Algue~
pensa que non é comparábel a manipulación?, ambas están estritadas
nun intento desinformador, enganoso. Tratábase acaso de gañar votos
para H.B. ou de que os perdese o
B.N.G.?
Si, nesta campaña eleitoral houbo
máis dificuldades das normais: par- ,
tian daqueles/as que dician ser seus
militantes pero que utilizaban as .n9sas siglas Rara outros fins{m qu1~a~
por que na Galiza -como 1e esco1te1
dicer a algun- xa non 9uedall)9s
políticos que asumisen a iberac1on
Nacional. Véxase que dicia que non
quedaba ninguén, estábamos o.rfos,
tiñamos que buscar pais ad0Rt1vos.
Pero apesar de todo iso o B.N.G. demostrou que aquela retirada a tempo
daquela batalla perdida fortalec~~
nos para continuar gañando ca~1no
e construir o noso arsenal, segu1mtos
gañando a confianza do pov9, en re
outras cousas porque somos mte(nacionalistas e respe1tamos os d!re1to.s
nacionais de todos os pavos, 1ncl~ 1 do o de organizarse pero o respe1to
empeza por nós mesmos e polos nosos direitos.
.
P.or iso é que agora mesmo,_ ~scoi
tando como xura a Constituc1on er
pañola o deputado no Parlamen ~
europeu de Herri Batasuna, quede1·
me, repito, sen capacidade de. insulto
e s,ó me·é posíbel unha refle?C1ón. f
~ que no avance do proce~o d~ 1•
beración nacional de Euskadi, ate as
traicións son xustificábeis e no casi
da Galiza non, porque o que non ..
xustificábel é o avance da nosa pro
pria liberación.
·
~ ol
_OLAIA FERNÁNDEZ ( ig
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A opinión unánime dos epi9emiólogos é que o
epicentro ~a propagación ~o SIDA~ N~va
iorque. Esta probado que os once pnme1ros
enfermos da Africé;i e Europa contaxiáronse en
Nova l~rque ou na Costa~ Oriental dos Estados

Unidos e que dentro da própria Norte-América
os primeiros casos da Califórna, Florida e
G_hlcago apareceron despois de que se
·d~tectaran os P.r.imeirqs afectados pala
· enfermidade do século na cidade de Nova
lorque. Este feito, xunto coa imposibilidade de

que o virus de>' SIDA proceda por mutación,
· reforza entre a comunidade científioa a opinión
de que .o síndrome de inmunodeficíéncia
adquirida é unha criación de laboratório dun .
país concreto.

De Onde ven o SIDA?
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Para comprender a orixe do HIV
(abreviación en · inglés de "virus
de inmunodeficiéncia humana"),
axente do SIDA, é preciso comparar o aparato hereditário (xenom) cos xenoms de virus semellantes. Daquela, faise evidente
que o xenom HIV é case idéntico
ao aparato xenético do virus de
Visna, unha enfermidade que
ataca ás ovellas, que en vários
anos destrue o sistema nervioso
destes animais (tamén o SIDA
conduce á destrución do sistema
nervioso-central, se antes o enfermo non morre da inmunodeficiéncia). ·
O virus de Visna non pode
penetrar na célula humana. Pero
tal capacidade posuea o virus
HTLV-1, que provoca nos homes
o linphon, unha enfermidade extraordinariamente rara, espécie
de cancro do sangue. Se dalgun
xeito ao aparato hereditário do
virus de Visna se lle engadira o
xen HTLV, obteriase o axente do
SIDA.
Daquela, de que xeito unha
parte do virus HTLV-1, difundido
no Xapón, a África Central e o
Caribe, logrou unirse ao xenom
do virus islandés do Visna?

Nacimento da quimera .
O investigador norte-americano Gallo expresou a suposición
de que mediante toda unha série
de mutacións, unha forma viral
convertiuse noutra. Mais contra
tal afirmación interviñeron Montagnier e Alizon, dous destacados virólogos do Instituto Pasteur de París. Eles demostraron
que estruturas destes xenoms
evitar a posíbel propagación de
diferéncianse basicamente e que
axentes de enfermidades descotal transformación non poderia
ñecidas na Terra. Precisamente
ser explicada por nengun tipo de
este local foi convertido en labomutacións. Eles suliñaron esperatório de enxeñaria xenética, e
cialmente que descoñecian o
18 meses máis tarde, na primaxeito en que poderia efectuarse
vera do 1979, detectáronse en
tal transformación por meios naNova lorque os primeiros casos
turais. Desde entón, nengun
de SIDA.
científico logrou demostrar a ma~
neira en que o virus do SIDA pui- Os mortíferos
do terse formado doutro virus
"monos verdes"
por via natural.
Quixera suliñar que a mina
Mais existe tamén outro camiño, o artificial, que consiste en
convicción de que o SIDA pode
formular "quimeras" mediante
ser un produto de manipulación
con xens, basease nos sólidos
combinacións de dous aparatos
x~_néticos. Trátase da manipulamateriais de prestixiosos laborac1on con xens, ou , noutras palatórios. Podo citar a favor desta
bras, da enxeñaria xenética. Un
versión argumentos científicos
dos seus procedimentos técnique até agora non atoparon sécos máis elementais é a extracrios contrargumentos. No que
concerne ao Fort Detrick, ali non
~ión duha parte dun xenom e a
implantación . desta noutro xeternos probas directas. Os suxeinom. lstos métodos xa eran
to~ dos experimentos son desabondo coñecidos nos anos ?o,. coñecidos, nengun científico que
e.ainda antes. O sociólogo britá- participou neses traballos fixo
nico Alister Hay informou sobre
declaración algunha, nen un só
a existéncia dun documento no documento concernente ao parcal dise que no 1969 na Cámara ticular se fixo público. Do ponto
d~ R~presentantes dos EEUU,
de vista xurídico, neste caso só
d1scut1use o encargo do Pentá- ternos probas indirectas. Pero
~ono de criar via enxeñaria xenétamén as probas indirectas teñen
t1ca un virus, cuxa acción venceforza xurídica. ·
ra as posibilidades inmunitárias
Alomenc;>s, a nosa interpretado organismo humano. Portanto,
ción
dos feítos explica toda unha
algunhas persoas estaban interesérie de circunstancias ·q ue non
sadas en tal virus.
.O tra~all<?. con virus. perigosos puideron ser explicadas por· nene, en .r?nme1ro lugar, a sua maní- · gunha outra hipótese:
pulac1on, está regulamen'tado ri1.- -Por que o SIDA apareceu
gurosamente pala lei. Para iso por primeira vez precisamente no
~os EEUU precísase un laborató- 1977?
no do tipo F-4, do máximo grau
2.- Pór qué o SIDA apareceu
d,e .seguranza. O primeiro labora- precisamente en Nova lorque?
torio deste tipo (tal vez únicó no
3.- Por qWué os casos de
rnundo) construiuse nos EEUU SIDA déronse precisamente en~n Fort Detrick en Outu.bro do tre homes, ainda que agora sa- ·
1
~7~ , no_ edifício 550. Este edifí.- bemos que a infección pode ser
f1º. e conecido, xa _que se cons- transmitida _con .igual facilidadé
t~UIU para a cuarentena dos as- do home á muller, e que no caso .
onautas norte-americanos ao da sua propagación normal o
regreso dos seus vós á Lua, para ~IDA é igualmente perigoso para

dade tivese existido naquel~s
tempos, teria afectado. hai tempo
á Fránda e á Bélxica e, atraveso
deles, ao resto do mundo.

A versión africana
fica descartada
Atribuiase grande importáncia
de que os anticorpos contra o virus do SIDA,
que serven para detectar tal enfermidade, descubríronse nos
sueros do sangue que durante
longo tempo atopábanse conserN vados. tsos sueros foron reuni~ dos na Africa para estudar a pro~ pagación de enfermedades con<( taxigsas como a hepatite-B, a fe·- bre marela e outras. Debido a iso
É chegouse á co.ncJusión de que o
~ SIDA existía na Africa desde hai
moitos anos. Así, por exemplo,
foi o inmunólogo norte-americano Namias e o seu grupo de investigadores estudaron · os sueros reunidos no Zaire no ano
1959. O 90,5% deles deron reación posit~va ao SIDA. Isa significa que xa no ano 1961, centos
de miles de persoas terian morto
de -SIDA. Pero rexistouse algo
semellante?
A miña esposa e eu somos inmunólogos e ternos experiéncia
no campo da cons~rvación e a
desnaturalización (ou a desinte~ gración) de anticorpos. Ao intéi~ ramos de todo iso, declaramos
> que se trataba de anticorpos que
-<i: nada tiñan en comun co SIDA.
·E Simplesmente se tiñan desnatuCii raliuzado e perdido os seus raso gas especfficos a causa da lon~a
conservación. En combinacion
cos métodos de que dispuñan
ambos sexos?
teña sido apoiada por nengunha
naque! entón o~ investigadores,
De tal maneira, é de supor que publicación especializada. .
díronse _reacións cruzadas que
o virus do SIDA é un produto arderon a impresión de existéncia
tificial, que puido ter surxido só Precisar
dunha reacción positiva ao SIDA.
en laboratórios de máxima segu- a idade do virus
Májs· tarde· o próprio Namias
ranza. Ademais, quen, salvo os
Simultaneamente coa vers1on
realizou ir1vestigacións adicionais
militares, podían estar interesados monos verdes, difundiuse
con métodos máis perfeitos,
dos na criación de tal virus?
outra versión, segundo a cal o
examinando en total 1.213 sueSIDA existiu endemicamentew
ros ·de sangue. Só Ufl deles deu
Os biólogos están agora alaren apartadas aldeas africanas
reación positiva ao SIDA, e ademados polas posíbeis consehai centos e milleiros de anos.
máis, precisamente este suero
cuéncias das manipulacións inCando pasaron os anos do coloera de procedéncia indeterminacontroladas con xenes. Para atenialismo, a povoación rurql invada. OOutro ·grupo ·de investiganuar a onda de inguedanza, os
diu ·as cidades. A epidémia sur-. dores norte-americanos dirixidos
meioS.:de informacion ocidentais
xiu debido aos contactos máis · por Jay Levy, analisou 670 suelanzaron ao ar duas versións soestreitos ~ntre a xente. das cidaros, reun,idos eri diferentes rebre o SIDA que nada ten que ver
xións daAfrica, e en nengun dedes da Africa Central o morbo
coa realidade, pero que semellan
chegou até Nova lorque, e xa de
les atopou anticorpos contra o
convicentes .á opinión pública. A
ali propalouse a outras cidades
SI DA. Os mesmos resultados
primeira delas é a dos "monos
norte-americanas e logo aos euque se obtiveron noutras investiverdes".
roocidentais.
gacións.
.
O virólogo norte-americano
Pero do pon-to de vista da epiA cometos do 1986 o noso
Max Essex capturou nos boscos
demioloxia, esta versión non repequeno grupo ,de traballo incortropicais da Africa central 104 siste crítica algunha. Se · nalgun
porouse á discusión sobre o promonos verdes mariños. Todos es
território existira unha enfermidablema do SIDA. Naquel entón,
taban completamente sanos,
de endémica, os sistemas inmuafirmábamos que o virus do
pero na mitade deles Essex, atonitários dos homes que ali habiSIDA. era unha "quimera", .compou certos virus, os cais, segunposta polos virus do Visna e
tan, terian tempo dabondo para
do a s~a declaracióon, semellaelaborar a reación de defensa· HTLV-1, e que a história dos moban extraordinariamente ao virus
correspondente. Pero a extraornos verdes era frÓito dunha itnado SIDA. El afirmou tamén, sen
dinária viruléncia manifestada
xinación febril e que a versión da
apresentare proba algunha, que
orixe africana do SIDA era unha
polo SIDA na África Central, deera posíbel que un dos monos
terxiv.ersación pura dos feítos;
mostra que se trata dun axente
trabara ou rabuñase a un cazaestábamos case isolados. Un ·
mórbido completamente novo
dor negro, e o inofensivo vírus
nesa rexión.
ano máis tarde puidemos ollar
dos símios mudou no organismo
que a nosa opinión, en canto aos
Tamén ternos que lembrar que
humano n9 mortal virus.
monos verdes e á orixe africana,
nos tempos coloniais estos terriera practicamente apoiada por
tórios africanos pertencian, na
todos os especialistas máis
Esta afirmación era completasua maioria, á Bélxica e á Fránprestixiosos. Os estudos realizacia. Durante vários decénios
mente falsa desde o comezo,
-porque xa naquel entón os cien- - máis de Gen mil africanos fixeron . dos nos mellares laboratórios
o servício militar- obrigatório nas
tíficos dispuñan de materiais deconfirmaron que o virus do SIDA
é, na sua base, o virus do Visna
tallados do grupo investigador _ tropas de seguridade francesas
na Europa mentras que solda- . unido a unha parte do HTLV-1.
xaponés que traballou baixo a diPolo de · agora son moi poucos
dos, téqnjcos e funcion,ários
reción de de Watanabe. Segunblancos traballaron na· ·Africa
defistos materiais, os dous virus
os que comparten a nosa opieran de familias diferentes, e non · Ecuatorial. Debido aos contactos
nión de que o SIDA é .froito dos
sexuais entre diferentes grupos
preparativos da guerra bioloxica,
podían proceder un do outm. Ou
étnicos, apareceu unha grande · e que a sua produción é un crime
sexa, trátase dun intento premecantidade de mulatos, mais non
de lesa humanidade.
ditado de confundir aos colegas
se observou nen un só caso de
e á opinión pública. Por iso, non
JAKOB SEGAL
SIDA. Por certo, se tal enfermilnmunólogo, da ROA.
!?.Orprende que a sua versión non

a circunstáncia
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Úniéo conceUal e sat eleito cos votos
de AP e CDS

Os xuramentos e xuramentados
da direita
Escrebe ti que amín dame a
risa, dirialle a calquera amanuense se o tivera perto . .E
non é para menos cando se
trata de falar da dereita política eh Galiza. Pero como vostedes tamén necesitan unha
mi-ga de chufla, pois estamos
en tempo de vacacións, vou- .
lles contar o que .a min me
causa tanta grácia como perplexidade lle causaría a un
foráneo.

GA
IHT.AMPA
AE t.IH.t.11>4 DO
HlTUltAL

Lean. O -POP, PL e CG,
acordaron constituir un novo
partido · que levaria as ~.e,s
mas siglas que a Coahc1on
coa que se presentaron as
eleicións municipais: CPG.
Estaba acordado. A formalización dun único grupo parlamentário -decidida. ,Pero pasan uns dias e o POP renúncia a disolverse. · Ao tempo
que anúncia que lle manten
car novas -eleccións. Firmao apoio a Albor para que ron os deputados do POP e
sega na presidéncia da Xun- _ PL a s1.ta morte política vota. Pero iso si, non votará ao tando a favor d,esta proposicandidato alié;inCista á OiptJtación? Qué camiño poderian
ción coruñésa, que lla entre- escoller diante dunhas eleiga así aos socialistas, grácias cións anticipadas?. Integrarse
ao pacto habido en Lugo en- en AP? Ir coaligados outra- tre PSOE e CPG.
·
volta? Esta última hipótese é
rexeitada por múltiples alianNo PL andan· que non sa- cistas que, de producirse, a
ben o que facer. Por unha bo seguro emprenderían oubanda están tamén nas con- tro camiño. Mentras demoversas do novo · partido cristianos e liberais se acla(CPG), pola outra anúncian ran, que non o fan nen .rezánapoio a Albor e manifestan a dol le os re~ponsos a San Ansua intención de non ' d'eixar tón para encontrar un camia Xunta. todo ben; pero hai ño, en AP intentan xuramenun problema: Mariano Rajoy tar .aos deputados. ·
e Romay Beccaria decidiron
Reuníronse na Toxa1 con
dotar ao Presidente Autonómico da facultade de disolver bo mantel e millor·comida, e
a cámara e asi poder com~o- M~riano Rajoy intentou to-

'

marlles xuramento: "xurades
seguir apoiando Albor na
presidéncia e fuxir das veleidades de Barre.fro". Non xurar6n, ainda que poder podían facelo, claro.
.
O de apoiar a Albor, bon.
O mesmo daba. Pero· o de renunciar a Barreiro ... non ca- ,
draba cando alguns xa tiñan
feito os pactos. E, ademáis,
os ·cacharristas, non queren a
Portome·ñe, os "beccarianos"
desconfi.an dos cacharristas,
e todos, todos, un por un, mi> ran para o futuro para saber
o ·de que lado facer os pact-0s.
-¡¡; ·

-

1987

Xosé· Manuel Rodríguez
Unha das surpresas dos
comícios municipais foi a
eleición de Xosé Manuel
Rodríguez Martínez como
Alcalde do ·saviñao.
Presentado nunha
candidatura independente,
foi· o único eleito da sua lista. Os votos·de AP e CDS
foron o que lle deron a
alcaldia.

.

-~
~

Mentras tanto a Administración autonómica .está to...... talmente
paralizada,
nin~ guén, que teña algún cargo,
¿s traballa. Todos están a espec.9 ' ra, (que longo se lles fai o
tempo) pa_ra saber a que carta quedarse. Hai algún que
lle botan a ·culpa de todo a
Barreiro (porque non deixou
cartos e non se pode facer
campañas. Falan dé dossiers,
contra o de Forcarei, os amigos deste citan os existentes
contra Gonzalez Laxe; os socialistas mentan aqueles que
acusan a - M. Rajoy e os de
Rajoy a Fernández Martinez.
Que .liada a dos dossiers que
nunca saen a luz!
Coa·lición Galega, o outro .
integrante da "Caldeirada
Popura·r Galega", suspira por
Barreiro, e, os seus socios
conxunturais
van
acabar
unindo a dous amores separados polo tempo, pero non
polo espácio.
'-- o

B. LAXE

1

Para el esta eleición foi unha
surpresa relativa, pois "xa prevíamos que se podia dar esta
situación", afirma , Xosé Manuel Rodríguez, ainda que logo
fracasarían as conversas con
AP, "ao negarnos nós en redondo a apoiar ao seu candidato", pero "dous mi'nutos antes
do pleno viñeron e dixéronnos
que non votásemos en branco,
que nos ian dar o voto". Xosé
Manuel Rodríguez é un coñecido militante nacionalista. Entrou na U PG en 1972 e desde
aquela leva traballando en Escairón, sendo xa concellal anteriormente nas listas do BNG.
Agora ten como meta "democratizar ao máximo a vida mu-

n_icipal, ·tratar ~~ c~brir as neces1da~~s. mun~c1pa1~ e que 0

munic:•f?,'º tena vida cultural
p~ópria , ~o tempo que mellorar ,? func1onamento do concello tra!an~? de que haxa unha
comunicac1on cos cidadáns e
q.~e estes parti~!pen nas discus1ons e resoluc1ons dos problemas".
Pensa _que pdoe lograr un
bon f~nc1on~mento no concel)o po1.s_ o unico que hai que ter
e hab1hdade para compaxinar
as diferéncias ideolóxicas e entre · partidos para logar a realj.
zación do noso programa" . Un
programa de goberno que presentara a candidatura independente na campaña eleitora e
que ten. como pontos básicos
os se~~int~s e por. esta arde:
Electnf1cac16n;
equipamento
social e sanHário; teléfonos·
alumeado público; equipamen'to deportivo; antención ao aspecto cultural e lograr unha comunicación entre a equipa de
goberno e os cidadáns" .Para levar a cabo este programa o Alcalde Rodríguez
"axudado e apoiado por toda ~
candidatura", contará coa axuda de. AP" que están dispostos
a apo1ar o noso programa e facer o máximo esforzo para lograr os máximos benefícios
económicos para O Saviñao".
Pero se non pudese levar a.
cabo este programa Xosé Manuel Rodríguez afirma que "dimitirei e xa está", xustificando
a sua aceptación da alcaldía
porque "son militante e polo
tanto non podo dicir que non a
nada que poda ser un benefício
para as premisas que nós defendemos".
A.E.
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Criación da Unión Demócrata Galega
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O centro-direita galego quer
cortar amarras con Madrid
"Non somos criadores de
nengunha idea, senón dun
instrumen!o p~ra
,
construila., af1rmou Xose
Luís Barre1ro na
apresentación de Unión
Democrática Galega (UDG)
partido l~derado polo ex
vicepresidente da Xunta.
da Coalición Prowesista
Galega andan, tamen pola
sua banda, a conformarse
en partido, con grandes
div1sións internas e cunha 0
idea por parte dalgunhs de~ ·
que hai que confluir
, g
irreversibelme·nte con Xose t!J·
Luis Barreiro.
--
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Unión Democráta Galef;Ja foi
apresentada á opinión publica
polo seu ment~r, X~sé Luís Barreiro, como un mstrur:!'lent?
para Galiza". P~r~ q!-le tena ut1lidade intentara criar a estrutura capaz de mandar o centrodireita galego, enchendo o valeiro de liderazgo e evitando
todo parece indicar que non
que sexa vítima das capel~s teterá que utilizar esta última fórrritoriais de poder". A sua 1deomula pois ten 5 deputados xa,
loxia non difire moito de AP,
e algun máis en carteira se lle
PDP PL CG e mesmo do PNG,
fixese falta.
seg~ndo palabras do Preside_nNa expansión do partido vai
te da Xunta Xestora; é má1s,
ir con tino calculando. Até o 21
recoñece Barreiro Rivas que
de Setembro non abrirá o pe"existe unha coincidéncia básiríodo de afiliación, e o 27 e 28
ca con Coalición Galega", que
de Febreiro de 1988 celebrará
non é tan próxima cos outros
o congreso constituinte. As nomembros de CPG, xa que o
vas adquisicións d,~ deputad~s
ponto de imbricación entre a
e "homes fortes comarca1s
UDG e CG é a idea dun liderazp.arece que van ir ademin_isgo claro mentres na CPG quetrando segundo as comenenren "sumar partidos e percias do momento e o xogo essoas".
tratéxico coas outras forzas de
Nesta disparidade está a criacentro-direita, prin'cipalmente
ción do novo partido despois
con AP.
de chegar ao convencimento
Mentres tanto non se descarda "contradición dos intereses
ta unha confluéncia con CG
políticos gale~os cos .nacioainda que X.L. Barreiro consinais" · de que estamos ti lados
dera que "o nascimento da
dentr~ do contexto do estado"
UDG é irreversíbel, polo que
despois de ~er gue "ne~ os
non estamos dispostos a retirar
partidos nac1ona1s van 1r a
unha rexionalización" e de que
"fracasou o intento de galeguizalos".
Pero "asumindo Galiza como
modelo
político
completo;
como
sociedade
integrada
\deoloxicamente e socialmente
invertebrada", van "camiñar
para lograr acordos con outras
De momento a UDG ten
forzas do ámbito estatal", penunha
total
ambiguidade
sando que o relevo ao socialisideolóxica que vai máis alá
mo vai vir dado pola unión das
do momento concreto en
forzas rexionalistas de centroque está este partido: recén
direita, "pero sempre sen sonado. Pero parece ser unha
meternos a estratéxias estaambigüidade calculada por
tais".
Xosé Luís Barreiro para loPartindo desta ambiguedade
grar captar o máxim? n_ú~e
ideolóxica van "intentar proro de elementos pos1be1s, infundizar na idea do compromivolucrar no proxecto a perso nacionalista" presentando o
soas que hoxe militan en
29 .de Xaneiro do ano que ven
AP, POP ou PL. Aí están as
un documento que conterá as
suas manifestacións de que
bases ideolóxicas, así como o
non hai diferéncia ideolóxica
posicionamento estratéxico da
entre o novo partido e estas
UDG. A teorización nacionalisformacións, por máis que
ta do partido, segundo Barreiro
logo se contradiga e afirma
Rivas, "irase conformando",
que afondará no nacionalisainda que tamén pensa que
mo. Mostrar unha diferéncia
"máis importante que a teoriclára cos seus antigos comzación é facer unha política que.
pañeiros arredadríaos a moipoda ser nomeada nacionalistos a entrar no novo proxecta".
·
to. Logo, candó consiga facer o partido e impor a es"Un partido
trutura e o seu liderazgo, é
cando se ' poderá saber a
para gobernar"
ciéncia certa, cal vai ser a
ideoloxia da UDG ou do que
Barreiro Rivas tiña afirmado
que unha alternativa forte con- - resulte deste proxecto.
Mentres tanto só hai unha
solídase moito mellor desde o
cousa que par"'ece inquedar a
poder, por iso quer levar ao goBarreiro (por máis que afir, berno da Xunta a UDG.
me que non ere na posibiliDe momento a sua estratéxia
dade): que Manuel Fraga se
non pasa por derrib~u ao Go- "candidate" a presid~nte da
berno Albor, senón "por deixaXunta. Ainda que recoñece
lo ca ir", mentres vai dando paque "seria bonito ver os desos ~a implantadón do partido.
bates de Fraga e Xosé Mapnm~iro paso será a criación
nuel Beiras,-ai.nda que tivese
pu_n grupo parlam·entário própno, ou cunna· agrupación denque mi ralos por TV". · o
t¡o do Grupo Mixto, ainda que

Un ha

ambigüidade
calculada

P
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as siglas para operacións de
curto alcance", sinalando tamén que "as negociacións deberán de levarse a cabo con
critérios distintos · aos de até
agora".
Ainda así o que sernella pretender con toda- seguridade Barreiro é contar coas xentes de
CG, e coa sua estrutura de implantación.
Os "Coagas" ourensáns tamén consideran na sua maioria, así llelo fixo saber tamén
Franqueira, que o ex presidente da Xunta é imprescindíbel.
Os problemas 'para· esta confluéncia coa UDG están nas
próprias filas coagas. Puxéron..: \
se claramente de manifesto
unha roda de prensa celebrada
o dia 9 de Xullo, un antes da
presentación do novo partido,
cando Senén Bernardez afirmou que Barreiro Rivas é imprescindíbel e Díaz Fuentes o
rebateu afirmando que máis
importante era CG.
O dia i3 próximo Coalición
Galega analisará a sua política
de converxéncia, sobretodo a
maneira de confluir co proxecto de Barreiro.
Está é a dirección que lle
pensa imprimir a maioria da dirección coaga por máis que sigan intentando a configuración
da CPG· como partido. ~ No seo
da Coalición Progresista Galega as diferéncias cada dia son
máis claras até o ponto de que,
algunhas
veces,
aparecen
como insalvábeis. Aí están os
problemas ente os "coagas" e
independentes en Lugo (e dos
próprios dirixentes de CG entre
si). Existen tamén claras diferéncias que ·estratéxia entre o
PL e POP e CG, pois mentres os
primeiros
queren
seguir
apoiando ao goberno ~ Albor e
participando nel, os "coagas"
retíranlle o apoio. Como poderian conciliar estas posicións
nun mesmo partí.do -e no mesmo gru/Po parlamentário que
decidiron xa criar".
Non seria estraño que CPG
morrese como partido xa antes
de nasceer e se dese unha confluencia entre CG e UDG. Moito
vai depender tamért dos apoios
que Barreiro Rivas consiga nos
meses próximol? por parte de
parlamentários de AP. O único
que se vislumbra claro nestes
momentos é que hai un sector
do centro-direita galego, con
apoios económicos, que pensa
C}'rtar amarras con Madrid e
xogar o seu , próprio papel. Outra i-ncógnita, de momento,
será o futuro do. PNG, de consolidarse esta alternativa que
non parece · diferenciarse en
case nada.
. A. EYRÉ

"
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D_ia da Pátria Gal.e gª

O nacionalismo.
ollarldo aO futuro
A celebración do Dia da
Pátria de 1987 acontece
cando ainda alguns
conceHos se están a
constituir e ten un claro
senso de ollar cara;_ ¿
adiante. Asi o lema ª\8
celebración central, que
ano tras ano ven sendo a
dÓ BNG, é "Galiza en
marcha", menhes que b
P.SG-EG escólleu pára a
sua celebración o de
"Pola Soberania Nacional
de Galiza. Unha nacíón
por construir".

Bretaña, UPC Corso, ademais do CIEMEN.
Asi mesmo estarán pre.sentes personalidaqes tais
como Letamendia e representantes da Crida Catalana.
Este ano non está invitada
HB porque, segundo un portavoz da frente nacionalista
galega "as relaciÓns están
en pontQ morto, non rotas,
despois de que nas eleicións
fixesen campaña na Galiza.Nestes momentos estamos
ver cal é o seu comporta.mento e se pensan ou non
seguir inxerindo na· política
galega".
O PCLN e os comités de
apoio a HB nas últimas eleicións europeas ainda non
aparecen ter totalmente decidido que facer o 25 de Xullo. Un portavoz do Partido
Comunista. de Liberación
Nacional afirmou que se celebra "unha manifestación
unitária por parte do BNG
participaremos nela a todos ·
os _efeitos, pois seguimos
reivindicando a nosa preséncia natural a todos os
efeitos, pois seguimos reivindicando a nosa preséncia
natural na -frente", pero se o
BNG non acede "sairemos á
unha da tarde do lugar tradicional e remataremos na
· praza do Toural".

A celebración do Dia da Pátria Galega está xa totalmente asentada e implantada en
amplos sectores da povoación. Os últimos anos as distintas celebracións veñen
sendo as .mesmas, cambiando só os lemas políticos
conforme muda tamén situación.
O BNG, que é tradicionalmente quen leva o maior
peso nesta comemaración
convoca a tradicional manifestación que sairá á-s 12 do
meio-dia na Alameda compostelá e rematará na Ouintaria un ano máis, como xa
volta ser tradicional despois
de ser recuperada para a celebración nacionalista que
entronca cos ~empos do gaO PSG-EG rea1iz~uá
leguismo histórico e os fauhha concentración
mosos mitins das Arengas.
Ali está previsto que presenO PSG-EG, pola sua bánd.a,
te o acto á coñecida filóloga
celebrará unha coñcentra·Maria Pilar García Negro e
ción ás 12,30 en Santo Doque interveña Bautista Alva-_· mingo, ·como xa realizou o
rez.
ano pasado. Nesta concenA manifestación do BNG tración- falarán dív.ersos lidesumarase o MCG, contando
res, entre eles Camilo Nocoa novidade de que este
gueira, asi como represenano, e por primeira vez, a· ta_ntes dos partidos que forINTG · non apoia explícitamaron a candidatura dos Pomente esta manifestación,
vos.
polo que, consecuentemenEstes partidos reuniranse
te non aparecerá con pano .dia 24 en Comppstela nuncarta ·propia na cabeceira.
ha xuntanza. Despois da
Igual ocorre coas C9misións
concentración
realizarán
Labregas e con ERGA, ainda
unha comida convite no Xique, co_nxuntamente coa
rimbao con actuacións lúdiCXTG estexan especialmenco-fesdvas.
·
te convidadas.
O seu lema "Pola SoberaO Bloque Nacionalista Ganía Nacional da Galiza. Unha
lego, que tamén celebrará
nación por construir''., está
festa na Carballeira' de San
en perfeita consonáncia co .
Lourenzo, co xeito e formas
seu . último co11greso onde
de costume, invitou para
na ponéncia principal se afiresta celebración a numeromaba que "a nación hai que
sas delegacións estranxeiconstr.uila".
· .
ras, distintos partidos goberOutras formacións non tenantes en países socialistas,
ñen anunciado, ainda como
embaixadas i' movimentos
van facer a celebración, ainde
Liberación · Nacional,
da que terán. idéntico caráccomo o Sinn. Feinn; Frenre
ter que en datas anteriores;
Polisário, Su Populu Sardu,
un carácter meramente tesFDR do Salvador, UCB da
temuñal.
A.E.
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Por que non, unha confederación ibérica?
· sentido de determinadas actuaAs posibilidades dunha reestructuración política da·
cións de Pujol, Garaikoetxea ou
península, desde un ponto de vi~ta nacional .e !~cluindo
Arzallus, así como dúbidas sobre
obviamente a Portugal, co obxecto de constituir unha
o camiño que estas podan to.,. _
·
confederación ibérica de nacións é un tema pouco
mar.
frecuentado, inclusive palas plumas nacionalistas. Cqusa
O estado das autonomias en si
estraña cando esta é unha cuestión que ocupou a moitos e - é o froito dun pacto entre forzas
diferentes teóricos neutras épocas e máis, para os
contraditórias e poñelo en cúesnacionalismos do Estado español, aos que non lles viria mal . tión é case que un tabu. Ainda
asi, a sua febleza demóstrase a
dotarse dun proxecto (1) que facer explícito, a través dun
cotio. Recentemente o xeneral ·
marco de convivéncia factíbel e superador do actual que
Díaz Losada resultaba.cesado no
desbotase de paso esa ima~e de Albánias decimonónicas,
seu posta por realizar un comensuposto ideal dos nacionalismos basca, galega e catalán,
tário ·que tiña os posíbeis cámsegundo a ·caricatura intencionadamente· difundida polo
bios na configuración do estado
nacionalismo _español.
. ·
como motivo.
Non podemos crer tampouco
que sexa casual a afirr!Jación
realizada por Juan Luís Cobrián,
no artigo citado, claramente favorábel a un cámbio constitucional gue introduza a formación
dun estado federal. · "Unha resposta sensata ·ao Estado das autoriotnias; indicaba Cebrián, pasaria probabelmente por unha
revisión do título VIII da Constitución, pero os temo'res a reforma:.
la son ainda moi acendrados (... )
Un estado de si~no federal -reX:eitado ao principio da transición
polos militares e temido por numerosas forzas políticas teria
sido probabelmente unha solución máis pragmática que a do
actual estado autonómico".
=

Unha recente obra de Ramón
L. Suevos, "Portugal no quadro
I s las Cana~ ias peninsular", consagra precisamente o seu último capítulo á hi~CRUZOETE~ERIFEjJ
potese dunha "nova configuraO V
{i;'s PALMA
9om do espa90 ibérico" da que
serian protagonistas as ciríco nacións peninsulares, tres delas
sen estado próprio.
O estudo de Suevos nota _que
até o momento "nem o iberismo
portugués; nem o . iberismo de
actual non chama ao optimismo, raíz castelhana, nem o iberismo
no tocante á configuración actual que dimana do pensamento nainterna do território do Estado cionalista catalam, vasco ou gaespañol, se observamos que en lega, logram prender no corpo
cada proceso eleitoral e en me- · social das na9ons peninsulares.
dio dun sube e baixa alternativo
O problema principal parece
das diversas forzas, o único fac- radicar no nacionalismo español,
tor constante é o ascenso do o cal, segundo Suevos, "reprevoto nacionalistas, especialmen- senta um posicionamento exte en Euskadi e Catalunya. Un cluinte". Ou mesmo que o un itafactor paralelo é o feito, igual- . rismo_nacional español tivo tradimente verifi.cábel, de que as rei- cionalmente, como obxectivo
vindicaicións nacionais, lonxe de · agachado_, a sua culminación na
esgotarse dentro do estado au- sumisión do estado portugués.
tonómico, tenden a crecerse,
.tanto no terreo político, como . lmportáncia dentro da
nos diferentes eidos sociais, o e.E.E. e equilíbrio
cal está a dar lugar a non poucas intrapeninsular
surpresas e tensións, entre os
gobernantes e teóricos constitu- A posíbe.I confederación ibérica,
cionais, incapaces de interpretar ademais de servir de rechazo
-

o

so

100

150Km.

O xornalista Juan Luis Cebrián,
director de "El País", meio que
exerce de difusor e conciéncia
crítica ao mesmo tempo do poder que goberna actualmente en
España, indicaba xa o 21 de Febreiro de 1986, nun artigo titulado "Os 'llÍcios da democrácia española", referíndose ao estado
autonómico, que "ideado para
dar resposta de maneira prioritária ás tensións .independentistas
no País Basca e ·Cataluña, -o sistema so pode ser considerado
como bon en tanto que, até o
momento, tense evitadq que
rompa".
Como se pode ver, a- calificación non é excesivamente optimista. E certamente o momento

AUTOPISTAS

Ao fio dunha· obra
de R. Suevos

REO BASICA

das acusacións de illacionismo e
veleidades autórquicas dos nacionalismos -incompatíbeis cos
tempos que corren-, serviriá
para dotar dunha forza -á península, da .que actualmente carece
á hora de defenderse ou confrontar os agrávios da C.E.E.
(Nótese que aquí o interés de
Portugal poderia ser notório, por
ser, como Galiza, unha das zonas máis . febles .dá C.E.E.). Na
pormenorizada análise de Suevos indicase, por exemplo, que
esa confederación ibérica totalizaria máis dun tércio da superficie da CEE-1 O, asi como un sexto da sua povoación. A lbéria,
considerada no seu conxunto,
seria o oitavo país da OCDE, en
termos de Produto Interior Bruto,
o cal sen dúbida "favoreceria o
desenvolvfmento dumha política
externa independente e progresista".
Para Suevos a formación dunha auténtica confederación de
nacións soberanas pasa necesariamente pola "destru9óm do Estado unitario e nom pola regionalizac;om deste mediante a cria9om de dez ou doze espa9os administrativamente descentralizados". "Um prego demasiado alto
para a Espanha, indica, até porque as suas inten9ons no concernente a Portugal son outras".
O economista galego é consciente de que "infelizmente, a
dialéctica histórica ensina que a
dinámica política para a unidade
_ peninsular passa talvez por esse
momento prévio disgregador".
A inclusión de Portugal impedirá que o proxecto nascese
descompensado, nomeadamente para a parte galega, permitindo ademais o reencontro galegoportugués.
O carácter artificioso desa
nova configuración é contestado
por Suevos en función da non
menos artificiosa configuración
actual do estado unitário español.
En calquera caso, non pode
haber dúbida de que "o problema nacional é o primeiro problema político de Espanha" e de
que a inclusión na CEE dos estados español e portugués, asi
como o próprio carácter deste
organismo pode traer a posibilidade e a necesidade dun relanzamento -esta vez quizá froitífero- do debate nacional na península.
M .V.
(1) De feito a idea das "Bases Cons1itucionais da nación galega para un pacto
federal" non deben desbotarse, pésie
ao cámbio do momento político, dunha
maneira tan absoluta.

No V Congreso

O MCtentará
conseguir a
unidade
coa LCR
Hai agora vinte anos apareceron os primeiros núcleos
de militantes do que, posteriormente, e mediante un
proceso de fusións de distintas organizacións, constituiria o MC. Coincidindo
con este cabodano, o V
Congreso Federal do MC,
celebrado os pasados 3, 4
e 5 de Xullo no Teatro
Campoamor de Ovieu, realizoü unha síntese do labor
político realizado por este
partido no seo dos movimentos sociais existentes
nos distintos povos do estado. Asimesmo foron ratificados os principais sinais
de identidade do MC, a sua
oposición radical ao Estado
español actual, a solidariedade co movimento popular basco, o apoio incondicional aos povos de América Latina ...
Unha das principais navidades deste congreso foi
a relativa ás relacións entre
o MC e a LCR. A ponéncia
aprobada sobre este pa rticular, despois de constatar
o achegamento producido
entre as duas organizacións, propón afondar nas
relacións existentes con
vista a avaliar nun próxim o
futuro as posibilidades de
conseguir unha unidade
completa nunha mesma
organización.

estado crítico

·Axuste
invisíbel
XESUS VEGA

-

O

penúltimo exemplo da coeréncia gubernamental está servido.
. O axuste prometido .é tan "fino"
que -resulta invisíbel para o sofridos
mortais que habitamos este singular
reino.
.
Pareéía que F. Gonzalez ía utilizar o
coñecido recurso de mudar algo para
que todo seguise igual. As cabezas de
Solchaga e Bárrionuevo podían ser .
un ha part do· précio simbólico que debería ser pagado para buscar a reconciliación cos eleitores perdidos na consulta do 10 de Xuño. Sendo pública e
notória a responsabilidade colectiva
asumida pola equipa gubernamental,
o précio era 1ndubidabelmente· moi barato.
Apesar desta evidéncia, o felipismo
non demostra unha disposición favorábel a pagar ese mínimo tributo.
Unha de duas: óu desconfía da credi-

bilidade que merecian semellantes dimisións no seo dunha escéptica opinión pública ou pretende acreditar o
talante autoritário próprio de quen non
admite emendar a sua xestión para
non dar a · impresión de que r~aliza
unha cesión á presión social existente.
Sexa cal for o motivo, o certo é que
Barrionuevo e Solchaga fican nos seus
postas. E non de calquer marieira senón aplicando a vella máxima de que
a mellar defensa é un bon ataque. O
ministro e de Economia presumindo
da sua confirmación como interlocutor
oficial dos sindicatos que desexen asi-

mento son demócratas; quiza excesinar un eventual acordo social. Barriovamente apaixonados, pero demócranuevo criticando dwamente a quen
tas ao cabo. Alguns xuíces, sen embarnon apoia incondicionalmente o seu
go, son pusilánimes progresistas que
labor.
non apoian como é debido a polícias
O caso do ministro do Interior segLie
demócratas de toda a vida como Marsendo, apesar de todo, surprendente.
tínez Torres ou Manuel Ballesteros.
Por que ataca agora ao sector progreOs resultados do 1O de X uño colocasista da xudicatura? Como se atreve a
ron ao felipismo diante dun problemas
pedir una apoio unánime para el e a
de difícil solución. A recuperación do
sua equipa despois dos "casos" Zaeleitorado perdido esixiría un nível de
baltza e "Nani", da história nunca aclacámbios na política vixente que resulta
rada dos GAL, dos sucesos de Reinocontraditório cos importantes compr~ 
sa? E, sobretodo, por que lle permite
misos adquiridos coás forzas domiGonzalez esta campaña de axitación incluida a xustifi-cación implícita dos_ nantes do Estado español e do chamado sistema ocidental. Se os votantes
,maos tratos aos-detidos- dos últimos
que fuxen do PSOE tivesen apoiado. a
dias? Está busca.n do ter un motivo
opción de Fraga-Mancha, a cousa sena
para cesá-lo ou quer aproveitar o seu
distinta: trata ria-se de · afondar con
queime para acusar certos sectores
maior eficácia no que xa se viña facenutilizando- unha persoa interposta?
do. Como non é así, a capacidade de
A unanimidade que reclama Barriomanobra é moito máis reduci'da. Habenuevo :_e detrás del, González- orixiria que acudir aos xestos, á cri~ción
na significativos contrastes. Mentres o
dunha imaxe máis social-democrata.
colectivo "Xuíces para a Démocrácia"
Se _nen sequer é factíbel a xubilació~
era obxecto dunha forte descalificade Solchaga e de Barrionuevo ~a~er~
ción pública, a patronal catalana "Foque pensar que o felipismo renuncia. a
mento do Traballo Nacional" -apoiaposíbel recuperación rápida do apo10
da pola CEOE- nori recebeu nenguneleitoral perdido. Será capaz de apre- ha reprobación - minist~rial polo seu
sentar o mesmo proxecto político con
manifesto favorábel á normalización
outra imaxe diferer;ite? Esta é, seg~r~actualizada do pistolerismo financiado
polo empresa.r iada. o ministro do lnte- . . mente, a principal incógnita dos proximos anos
o
rior ten as cousas claras: os de Fo-
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Cinco empresas
·españolas
participarán na guerra
das galáxias ·
Cinco empresas españolas figuran entre as que teñen
estabelecidos pre-:acordos para traballar na Iniciativa de
Defensa Estratéxica (IDE, ou Guerra das Galáxías) tanto en
tecnoloxia electrónica auxiliar como en fabricación de
elementos. Estes pre-acordos son parte das qonversas que
os governos do Mercado Comun .manteñen ca dos Estados
Un.idos da América para realizaren acordos bi-laterais con
vistas á militarización do espácio.
Construcciones
Aeronáuticas
S.A., JCSA, Sistemas Electróni- ·
cos S.A., Marconi Española, S.A.
e Telettra Standard, aparecen citadas como posíbeis participantes no programa da IDE nun documento que baixo o título A Paz
ou a Supervivéncia ven de publicarse en Viena. Son xa públicos
os acordes firmados polo Reino
Unido, Alemaña ocidental, ltália e
Xapón para participaren na Guerra das Galáxias. Moitas indústrias do Mercado Común non
queren agora perder o que consideran unha oportunidade histórica de aceder ao presuposto
máis alto da história da humanidade (un billón de dólares) e á
tecnoloxia punta que se espera
dela. Esta última argumentación
é a mesma que utiliza o governo
de Felipe González para defender a integración da España na
Alianza Atlántica e manter programas de intercámbio de armamentos cos Estados Unidos.
Os británicos foron os primeiros en asinar un acorde co governo de Washington para parti. cipar no programa da Gue"a das
Galáxias. A firma Ferranti, que no
ano 1981 fixo no Ferrol unha demostra.ción de sistemas de dirección de tiro, está a traballar en
sistemas de detección óptica
axudada por Computador. A General E/ectric firmou dous contratos para desenvolver armas de
enerxia cinética e para deseño
de sistemas.
Entre as firmas alemanas que
están a traballar para a IDE figuran Dornier Systems, a MBB
(Messerchmitt Bolkow Blohm
GMBH). a Standard Electrik Lorenz, Zeiss, MAN . AEG-Telefunken, Rohde and Schwarz, Daimler-Benz, ESG e Siemens.
Ainda que o governo de Miterrand recusou tomar parte na
Guerra das Galáxias, a sua atitude de cara as empresas que están a procurar non quedar fara
do contrato do século é abertamente favorábel. As firmas
Thomson-CSF e a CILAS (Compagnie Industrie! des Lasers) xa

BAIUCA

A débeda externa semellá non RreocuRar xa
aos mercados financeiros
·

-: A banca ou a .vida
En Xullo de.1982 lanzouse o sinal de alarma. Mexico
ameazaba á comunidade financeira internacional
cunha catastrófica suspensión de pagos. Un lustro
despois, nengun gran debedor tan efectivizado
tamaño ultimátum. A situación da débeda externa
dista, non obstante, de ter mellorado nestes últimos
anos. "Un só mundo", o suplemento mundial por
unha nova arde económica internacional, publicado
por unha pléidade de xornais de todo o planeta en
colaboración coas organizacións do sistema da ONU,
dedica a sua última edición a ".O azoute mundial do
endebedamento".

firmaron contratos cos norteamericanos para traballar en aspecctos concretos da IDE. Entre
as compañías francesas que teñen posibilidades de asinaren
contratós daqui a pouco están
Matra, Aérospatiale,- SESA, Cap
Jemeni, Sodem e Bu//. No conxunto da indústria italiana sábese
polo menos de 70 firmas que
buscan contratos para a Gue"a
das Galáxias. Un consórcio co
nome de CITES servirá de intermediário neste propósito e abranxe ás firmas Augusta, Omi-Ottico, Meccanica Italiana SpA, Caproni, Galileo e OTTO Melara
SpA, asi como Marconi e Electronica e a semi-estatal SMA
(Segnalamento Marittimo ed Aereo, SpA.
En Suécia hai tamén firmas coñecidas que están dispostas a
participar neste proxecto, como
son a Saab Scania, e Alfa Lava!.
Outras compañias coñecidas da
Dinamarca, Holanda, Suíza e Bélxica dispóñense igualmente a
traballar para a Guerra das Galá·
G.L.
xias.
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ses. Funciona cando a liquidez en divisas é tendente a
cero nas reservas do Terceiro ·
mundo, pero pon totalmente
espida a degradación dos termos de intercámbio: cen ·sacos de mandioca por un trae~
tor John Deer _
en 1950, hoxe
100' t.oneladas por un Carter:..
pilrar. Ademais, os précios
das matérias primas márcanse no Stock Exchange de
Londres ou en Wall Street, e
andan xa pola metade do
que hai trinta · anos. Ainda
cando este sistema marcha
(representa o 30% do comércio internacional) hai que suportar que sexa calificado de
tiranía comercial(!), como en
"El País" do sábado di 11; ali
escrebia Rosa Cullel: "Nalguns casos, o endebedamento do Terceiro mundo, que
deixou a moitos países sen
diñeiro fresco para realizar
As alternativas
intercámbios
comerciais,
'' construtivas"
converteuse nunha tirania
para os .países industrializa~
Todos recordamos os amd9s. Empresas e nacións creplos debates na prensa de
doras víronse abrigadas a
hai un par de anos sobre as
aceitar en pago todo tipo de
solucións á crise do endebematérias primas". Nótese o
damento externo. E ·nomeatono, só falta que diga latas
damente as que os comenta·vellas ou mantas usadas.
ristas de economía internaNon debe referirse ao estaño
cional enfrentaban como saímalaio, o níquel zámbio ou
da revolucionária e social-deos diamantes zairanos. Sabemocráta, Peru contra Cuba
rá esta Cullell que os minei.ou Alán García contra Fidel
ros do Congo· ex Belga non
Castro e outros corolários
saben o que van cobrar polas
máis ou menos brillantes e
suas maravill<;>sas pedras
elaborados. Actualmente xa
azuis mentres non llelo digan
non se poden facer distingos
desde o mercado de subastan meridianos. Raúl Alfontas de Amsterdam por telex?
sín, José Sarney, outr<?S
É o comprador o que fixa o
chanceleres latino-américaprécio!
nos, periódicos paquistanis,
. Claro que hai outras opitunecinos, iugoslavos, todas
nións. Colette .Braeckman, en
as voces, ·no Sul naturalmen"Le Soir" de Bruxelas: "Ente, érguense contra ese fardo
fin, o desenvolvimento destan pesado, case -intolerátas vendas de "produtos de
bel. .. ·
compensación", vantaxosas
O plan Baker foi o primeiro
nun primeiro tempo para os
pano quente. Fracasou. Ninpaíses· en desenrolo, non
guén quer emprestar a quen
pode, a médio e longo prazo,
ainda lle debe e ademais se
máis que conducir á perturretrasa nos pagos . . Consebación dos mercados, dos
cuéncia: o Brasil non devolve
mecanismos de fixación dos
uri dólar desde Febre.iro. lnprécios e despois a · novas
téntanse plans de emerxénbaixas das ·cotizacións das
cia para un "axus~e estrutumatérias primas. Sen .esral": austral, o cruzado. Pu ro
monetarismo, a inflación no · quencer o feito de que os
produtos de base obtidos
é un espellismo, non decrece
grácias ao troc·o, por empredevaluando a moeda ou acusas ocidentais, e comercialiñando un patrón novo.
zados por elas, pódense enOutro intento. A xeralizacontrar facendo a competénción das operacións de troco
cia coas materias primas proou compensación: sacos de
venientes dq mesmo país,
café colombiano por equipas
pero seguindo a vida normal
· informáticas estadouniden-

O coordenador francés deste
suplemento, Jean Schwoebel, escr-ebe: "Alén das diverxéncias e as desconfianzas
recíprocas {. .. ) todos denúncian coa mesma vivacidade a
lei privada do credor ·que institue o endebedamento nos
países debedores {. .. ) Todos
· tamén subliñan o absurdo e
inccuo dun endebedamento
que se alimenta de si mesmo
e que fai da América Ltina
unha exportadora neta de ca:
. pitais cara o Norte -85.000
millones de dólares desde
1981-. Mentres aos máis pobres pédeseJle sempre qüe
aperten ainda máis o cinturón {. .. ) .para subvencionar
hoxe o alto nível de vida dos
países ricos, os seus excesos
de consumo e os seus despilfarros".

de comercialización". Seguramente non será o caso,
pero pode imaxinar o leitor a
como consegue o café a Nestlé en Centroamérica e as ganáncias que produce un frasquiño de 200 gramos de
"Alta Rica"?

A flema do banqueiro
Michel Camdessus, director
xeral do Fondo Monetário Internacional en declaracións a
"Le Monde" e William Rhodes, director · do Comité de
reestruturacións da débeda
latinoamericana -do Citíbanlk
a "El País", respostan i.gual a
idénticas perguntas: "Cada
parte debe apandar coa sua
cuota de esforzo". Ambos
opinan que os países debe- ·
dores deben reforzar a sua
capacidade exportadora, reducir os seus déficits presu-postá rios (especialmente o
gasto público en Saúde, educación, seguridade · social,
quer· dicer, "non produtivo")
e aminorar os seus diferencias inflacionários co Ocidente industrializado.
Aos bancos comerciais recórdese qÚe os seus compromisos no Terceiro mundo
no chegan ao 20% do monto
global da débeda- pédeselles que "alixeiren as condicións normais de financiación dos seus clientes". Por
de pronto, o Citibank xa
asentou 3.000 millóns de dó.:.
· lares na canta de créditos falidos e ·outros 1.000 millóns
na de perdas. Non é matamática financieir·a o noso forte pero, non será que xa considera un capítulo cerrado
agora ao Brasil, si, pero mañá Pero ou a Arxentina?
Non será hoxe o seu pri ncipa I problema a financiación
do monstruoso déficit estadounidense
(récord
de
230.000 millóns de dólares
en 1986), o seu quebradeiro
de . cabeza? Os EE UU son
hoxe debedores netos de capita I: máis de 110.000 millóns de dólares., os primeiros
do mundo. ·
O citado Schwoebel continuaba no seu alegato dando
a clave da imposibilidade
dun acordo entre as instán- ·
cias multilaterais, os bancos
comerciais, aforradores, fon_ dos de investimento privados e os países d_o Terceiro
mundo: "Cómo van .encontrar os países en desenv"olvimento o diñeiro abundante e
barato que precisan se os EE
UU por · exemplo puncionaron [dolorosísimo termo clínico] o aforro mundial para
cobrir os seus xigantescos
déficits e mantiveron asi· as
taxas de inte.rés elevadas?".
Afinal, a débeda· externa
será impagábel porque xa
ninguén terá interés en que
se pag~e.
·_ o
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como quen di

Celebrado en Moscu durante a de.rradeira semana de ·Xuño

O home

Olaia Fernández , a Unica
galega presente·no 1 Congreso
·Mundial da Muller

q.u e perde
, .
a ·memor1a

Olaia Ferriández é secretária nacional da Secretaria da

Muller da INTG, con 33 anos leva xa 12 militando no
MANUEL LUEIRO REY
on vou talar do amné';.. _ sindicalismo nacionalista, compaxinando as tarefas na
dirección nacional da INTG co seu traballo nunha
sico. O amnésico
empresa viguesa. Entre o 20 e o 29 de Xuño asistiu, como
perde . a memoria
única convidada galega e xunto con outras 11 mulleres
como pode perder un pé,
unha ourella ou calquer oudo Estado español-; ao 1 Congreso Mundial da Muller, ·
tro membro do carpo. Refícelebrado en Moscu, iniciativa da Federación
rome ao home que perde a
Internacional de Mulleres Democráticas e cuxa
memoria por comenencia
organización correu a·cargo do Comité _de Mulleres
propia, o mesmo que t~pa
Soviéticas.
__
un olla cun farrapo mauro co
xeito ·de aparecer como un
torta perfeito nunha pelíc'ula
·de piratas. Máis erara: quera
. sinalar ao home cínico -cínico no máis auto sinificado
pexorativo- que para conquerir os seus desexos, trabuca a verdade, · quer co
tempo que camiña non sexa
a realide certa de cada intre,
e acachoupado n·a súa cuncha de sapoconcho, vai
mantendo o seu bandullo insatisfeito.
Cáseque me estrevería a asegurar co home que perde
a memoria deste xeito é o
piar nemigo da humanidade.
Chega con ollar calquer lugar onde s.e move, xa sexa
político, económico, artístico
. ou cultural. Sempre é a serpe perigrosa que ten o aguiNo centro .da fotografia, Olaia Fernández
llón presto.
O home que perde a me·"Mulleres ·adiante, cara o ano· riormente~ no 1985, en Nairobi.
moria do xeito que vou di2000 sen armas nucleares. Pala
·
cindo, ten unhos riscos in·paz, a igualdade e o desenrolo"
A
muller
nos
confundibles: gasta que lle
foi o lema deste 1 Congreso
diferentes· países.
fagan gabancias de escravo
Mundial da Mu11er, aoque asisa amo porque sinte cóxegas
Unha das problemáticas máis
tiron 2.800 mulleres de todo o
no embigo, que é o trunfo do
mencionadas no congreso fo.i a
mundo, entre elas algunhas do
babeco; a vaidade vaina cereferida á integración da muller .
renome de Winnie Mandela,
gando hastra deixalo máis
no traballo e na sociedade,
loitadora contra o racismo e
cego cunha toupeira; o ourocuestión que para moitas das
compañeira do mais ·cañeddo
pel é a virtude da súa sabenpresentes, pertencentes a paípreso dos cárceres de Suláfricia, e como xoga a ser xeses do Terceiro mundo, facia
ca. A convocatória reuniu a
nio, romata senda parvo.
preciso, co1110 etapa prévia, a
mulleres dun amplo · espectro
Na . vida política, o home
liberación nacional e a criación
progresista de todo . o mundo,
que perde a memoria é. un
de vías de desenrolo para as
incluídas
nutridas
representagabacho seri roita, arrodearespectivas nacións.
cións da África, Asia, Latinoado de lambecús (¡fagan
Olaia Fernández destaca, enmérica, Europa ocidental e Esxogo!) · pechado. na súa cotre as reivindicacións plantexatados Unidos. Por parte espaveira de martín como un
das no congreso, os elementos
ñola asistiron, _entre outras,
deus de farrapo e serrín. Ten ·
comúns a moitos países . de
unha
deputada
e
unha
senadoun conceito medroso do pamediano ou alto desenrolo,
ra do PSOE, mulleres de CCOO,
sado, un xuício .enganoso do
"centradas na falta de empreetc.
presente, e non sabe que .á
go, padecido de·torma agravaEste 1 Gongr~so ten o seu
~t0lta da esquina, está o futuda poJa muller, polos p'r obleprecedente no decénioldedicaro sen trampa nen cartón,
mas tanto para atapar traballo
do palas Nacións Unidas á muforza natural inevitabel da
en si, como por seren as priller (1970-1980), asi como nas
que non poderá fuxir, e levameiras en sofrer es despidos".
conferéncias internacionais cerao por diante a pesares da
Tanto representantes de Auslebradas en Dinamarca e poste"'
súa caste .de trampón.
trália, como do Xapón ~u lnglaO home que perde a memoria é dos que -como nos
deixou dita Camus- vai na
toldilla das galeras, mentras
·os escravos reman hastra
arrebentar o peito e se esgotan na cala. Cáseque todos
_ eles (causa que xamáis se lle
foi da memoria) herdaron as
mañas de meterlle· o dedo no
cú a unha galiña para sabe-· res cando teñen un ovo de
- duas xemas. Mais cando
non hai ovo e teñeí-1 de sacar ·
o dedo cheo de merda, fan
como que con eles non vai
a causa, son feítos alleos,
pois teñen que consef'Var a
súa fasquía de mestre, porque· se as causas veñen a
IJlal, a vida faise un inferno,
- ~ sen lambecús, nin coveira de
martín, que vai ser de nós,
(ifagan xogo!) camiñar como
un pelandrán sen runflar.
O home que perde a memoria deste xeito é unha disgracia para o pobo.
A Comisión Provincial de Urba- sector costeiro.
Hai que fuxir deles, e deinismo de A Coruña ven de estiA devandita com1s1on errii- ·
xalos nun recuncho até que ,
mar _u nha denúnci'a apresenta- tiy_.un informe no que se indi~a
apodrezan. Agora mesmo
da pola Coordenadora Nudista q{ie · a licéncia municipal era
pasou un por diante da miña
Galega contra a construción improcedente to<;fa vez que a
porta que ia en percura dun
dun edifício na praia de Baroña citada edificación afecta á zona
salchichón e atopa unha emque-, conta·ndo con licéncia mu- marítimo-terrestre -ípatrimópanada.
nicipal, afectaba notoriamente nio público- ademais de tetse
á integridade paisaxística dese executado de xeito sensible.,
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terra sinalaron .como as suas
repectivas lexislacións eran reiteradamente incumpridas na
prática, debido 11 á falta de conciéncia da muller de que ten
uns direitos que esixir, asi
como ·pola falta de conciéncia
da sociedade en xeral por considerará muller con eses direitos".
A outro nível situaríanse os
países so-cialista, "onde a muller alcanzou o direito pleno ao
traballo., pero encontrándose
·agora co problema da dobre
xornada laboral". Segundo o
manifestado palas representantes deste terceiro grupo de
países, ó direito ao traballo, recoñecido na prática a nível social e político, tiña a outra cara
"na xornada que lo'go a muller
debia levar a cabo dentro da família ".O mesmo discurso pronun.ciado por Gorbachov no
congreso faria alusión á resolución deste problema " mediante a criación dunha maior rede
de servícios públicos, asi como
pala integración dos homes
nos traballos domésticos".
Unha das resolucións dirixidas a sindicatos e partidos políticos sinalaba a necesidade
dunha maior preséncia e protagonismo da muller nestas organizacións.
Denunciouse tamén, ao longo das xornadas, a sobre-explotación da muller no agro . non circunscrita aos países da
periféria- e a consideración
do traballo barato, dando lugar
en moitos casos a problemas
como a economia sumerxida.
Pola preponderáncia de representantes dos países do
Terceiro mundo -as tres cuartas partes da povoación mundial- o congreso tivo como un
dos eixos fundamentais a oposición ao imperialismo, con ·
contínuas críticas á política
norte-americana, opinión compartida, sinala Olaia Fernández,
polas 133 mulleres, pacifistas,
sindicalistas e loitadoras polos
direitos humanos, que representaban aos Estados Unidos.
En conxunto e durante as
nove xornades de traballo, fo ron algo máis dun milleiro as
mulleres que interviron, entre
elas a representante galega,
para expor a situación nos seus
respectivos países.
M .V.

A castración de Baroña: senténcia definitiva
mente diferente ao especifica do no corresponde proxecto
técnico que recebera o visto
bon do Goberno Municipal de
O Porto do Son.
. A Comisión provincial de urbanismo estima ademais o impacto negativo que esta construción supón para a paisaxe,
alterando notoriamente o entorno visúal do Castro de Baroña -Monumento Nacionalentendéndose que toda construción neste ámbito debería
adaptarse · consecuentemente
ás consideracións da Dirección ··
. Xeral do Património Histórico'.Artístico.
Esta senténcia, que con'leva
tacitamente a demolición do
até agora construído, ten moita
importáncia· nun país como o
naso onde certos políticos e
prornotores, t~m espabilados
como incultos, están habitua..:
dos a xogar non só co naso Património Histórico e a Nosa
Paisaxe senón incluso coas institucións que tentan~ defender a
sua integridade.o
Texto e Foto: PLÁCIDO LIZANCOS

.As últimas
médidas
de política
monetária
discriminan
á Galiza
11

As últimas medLdas de política monetária discriminan á Galiza" segundo Xosé Luís Méndez, director xeral de Caixa Galicia.
A ampliación do coeficiénte
de caixa aos recursos alleos en
pesetas co~vertíbeis supuxo
para as entidades especificamente galegas -as catro caixas de aforros e o Banco Pastor- un incremento dos seus
recursos cautivos superior aos
20.000 millóns de pesetas. De
cada cen pesetas retiradas do
mercado polo Banco de España, máis de dez proceden da
comunidade autónoma. "Unha
medida deste tipo, sinala Xosé
Luís Méndez, afecta discriminatoriamen~e
a . comunidades
como a nosa, cun importante
volume de recursos procedentes da emigración".

e
n

e

Marcha contra a
base de
Estaca de Bares

o
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A Coordenadora Nacional de
Organizacións pola Paz convoca para o sábado dia 18 unha
marcha a pé até a base m ilitar
de comunicacións de Estaca de
Bares, desde a localidade de O
Barqueiro, a 7'5 quilómetros.
Os obxectivos da marcha
emárcanse dentro da campaña
que co lema "Antes e ago ra,
OTAN Non e Bases Fora ", denuncia a éxisténcia de bases
Norte-américanas en território
do estado españo , como é este
caso da Base de Comun icación
de Estaca de Bares.
Para os organizadores da
marcha esta base supón un perigo por cnato "nos imp licaria
en calquer. ataque debido ás
accións militares dos Estados
Unidos".
o

el
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A Plataforma
nega
o ·pretendido

aumento da
cuota láctea
O aumento en cen mil to neladas da cuota leiteira asig nada
ao Estado español CEE "é falso", segundo a Plataforma
para a Defensa do Sector Leiteiro Galego.
A Plataforma sinala nun escrito que na negociación do
sector lácteo do Goberno co
CEE, deuse prioridade á venda
directa, en perxuício das entregas para as indústrias, ? .qu~
supón ir "contra toda lox1ca,
dado que a tt;!ndencia actual e
a industrialización do sector.. /
E.s te erro preténdese subsanar, segundo a Plataforma, con
ese preten·dido aumento de cen
mil toneladas, das que a me~a
de son trasferéncias das asignadas á venda directa que ~a
san .agora á entrega para as mdústrias.
Advirte tamén a PlatafC?r!lla
que os gandeiros que. soliG1taron a inden.ización por aband~
no da produción leiteira, ",es~an
sendo V'Ítimas dun autentico
·fraude".
.
As indenizacións, afirma~
non ·se axustan á lei, ~ado ~u
en vez. de se deducir da ~ro U·
ción de cada gadeiro, a~ignan ~
se pola producion médra pro. vincial por vaca.
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INQUÉRITO

O·peso do nacionalismo na sociedade galegaé recoñecido como fundamental
O Día da Pátria apresentouse tradicionalmente como unha data de reflexión,
como un final de curso onde se avaliaba
o nacionalismo, o seu traballo e as suas
perspectivas. Con probabilidade o nacionalismo representa algo máis que
unhas organizacións ou uns resultados
eleitorais e moi ben poda ser un dos pa-

e

rámetro~

esenciais polos que, de forma ciais e esp~cialmente no s·eguint~ inactiva ou máis ou menos encoberta, ·se quérito, onde persoa!idades de· mói direxe a sociedade galega. Unha idea non versa, ainda que representativa -condidespreciábel nestes tempos nos que di- . ción,· respostaron- amabelrnente á nosa
versas forz.as poi íicas en remodelación pergunta: "Como valora vostede a inbuscan cada vez con máis .avidez o . fluéncia política e ·social do naciona- .
apelido de nacion~listas. Nesa liña qui- ·nsmo, no marco da sociedade galega
xemos afondar nestas páxrnas espe- dos últimos anos?" ..
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Hai que recoñecer
que carecemos dunha teoría nacionalista
axeitada ás circunstáncias político-sociais da Galiza actual. Só asi se comprende a escasa incidéncia eleitoral, o
........___ _ _"---____. reducido poder de
convocatória· do nacionalismo, o chamado
desencanto, etc ... Urxe pois actualizar ·o
nacionalismo galega e deixar de repetir
fermosos tópicos, frases feítas, ou dogmas trasnoitados, como oracións que
nengun Deus escoita. Agora ben, mesmo
asi, o nacionalismo é a clave da existéncia
deste país. Ainda aqueles que lle temen á
palabra porque senten nela a perda dos
seus pnv11exios, porque saben que leva
implícita o despertar á libertade e o benestar de todo un povo, incluso eses están hoxe vivindo do nacionalismo e enchen a boca e o estómago co nome da
nasa nación. Coa idea de Galiza como étnia diferenciada, ctmha lí ngua e . cultura
própria, articulase, queiran ou non, a nosa
sociedade. O que compre é conseguir que
esa idea se materialice doadamente. Pero
non fondo aqui todo o mundo sabe que
ou somos galegas ou non somos nada.

Podemos distinguir
tres etapas. Unha
. primeira até o ano 79
onde hai unha grande influéncia da sociedade gálega, que
se traduce no encabezamento dos principais problemas po~.....___.__ ____, líticos e sociais e na .
reformu1ac1on oa estratéxia política dos
partidos estatais, véndase obrigados estes a asumir, ainda que sexa formalmente,
reinvindicacións tradiciónais do nacionalismo. Bo expoñente desta influéncia son
os resultados eleitorais que tanto o BNG
como UG obtiveron nas eleicións do 79,
estando a piques de obter representación ·
no Parlamento español e acadando uns
grandes resultados incluso nas grandes
cidades. Unha seg1,m da etapa, do 79. ao
86, onde se pode observar uha certa regresión do nacionalismo, ainda-que segue
mantendo a sua incidéncia social, de capacidade de mobilización e que é unha re- .
gresión ·que pode vir determinada por vários factores. Dunha banda as sucesivas
crises do nacionalismo e a non adecuación táctica á nova situación surxida tras
a progresiva consolidación da democráCia
burguesa. Desta etapa hai que suliñar
como feito esperanzador o nacimento do
BNG como proxecto político. Finalmente
unha terceira etapa, que seria desde ·a

Asamblea do Carballiño do BNG; onde
para nós se abre unha etapa esperanza-:
dora -que xa viña de debates anteriores.:_ e onde se pode observar un progresivo medre do nacionalismo e a maior
consolidación do BNG como organización, e que abre unhas boas expectativas
de futuro se o BNG segue a aprofündar
na táctica política emanada daquela
Asamblea, e se segue combinando axeitadamente a niobi.lizacióán social coa preséncia institucional e tenta aunar esforzos
con outras organizacións nacionalistas.

(

MANUEL BEIRAS
Galeguista histórico
En termos xerais moi pouca. E dentro
desa influéncia só conta cunha parte bastante notáel do estudiantado a nível universitário e outra máis notábel no campo
traballador e algo semellante no agrário e
mariñeiro. Ainda que máis que como
asunción do nacionalismo como resposta
posítiva ao mesmo.
Ainda non · hai ún nacionalismo, senón
maioritário, si múltiple cando menos, sostido por distintas tendéncias no arco de-.
reita/ esquerda capaz dunha influéncia
sensibel na sode<;iade galega, para que
poda desentenderse radicalmente da influéncia ou presión casciquil·, provincial e
municicipal, sostida por un poder centralista máis ou menos disimulado pero vixente. O único avance sensibeJ do nacionalismo pódese detectar ·na táctiéa dun

partido que fai de~ta doctrina unha idea
punta, que se vai escalando cada dia máis
cara un nacionmalismo galega exento c;t~
radicalismos demagóxicos e de tendéncias alleas ao mesmo e á nosa especificidade como nacionalidade galega.

AVILl:S~-

DE TARAMANCOS
Escritor e Presidente da
A.E.L.G.
Nunca os· resultados
eleitorais,, que sempre son cativos, dan
a medida da verda. deira eséncia do na·cionalismo galego. O
povo, en si, é nacio- ·
nalista por condición
ainda qwue o anden
.
a distorsionar. A
xente pensante do país, os difusores .e
criadores da cultura, son nacionalistas.
Asociacións ·culturais, escritores e criadores de todas as áreas e tamen os verdadeiros sindicatos. -Portante, ainda ·qµe o
nacionalismq non se transfi_ra políticamente está vivo e puxante, é a verdasdeira
Galiza e vai influindo na sociedade p_
ola
vella teoria dos vasos ·coi:nunicantes, ainda que alguns anden atrancados. A política xa é outra cousa.
.
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GALICIA EXPRES S.A.
G.A.T. 704
R/ MARQUES .DE RIESTRA, 13
36001PONTEVEDRA
.
TF.: 986 ~ 85 88 75
8411 08
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CHECOSLOVAQUIA .........................................................................,: ..................... 77.000 pts.... 8 Dias
HUNGRIA ! CHECOSLOVAQUIA .................. ~ ........ :.......................................... 102.800 pt~ .... 11 Dias
POLONIA I CHECOSLOVAQUIA ........................................ ;............................ ~ 108.7000 pts.... 13 D~as
BUDAPEST ! XUGOSLAVIA ............................................................................... 120.700 pt.s .... 12 D1as
POLONIA (URSS .............. ,......... :..... ~ ................................ :......................... .'...... 124.900 pts.... 15 Dias
SOFIA / URSS ....... ;.................. :...... ,................................................................... 126.900 pts.... 15 Dias
BUDAPEST I URSS ............:: ..'............................................................................. 127.000 pts .... 15 D~as
POLONIA! ALEMANIA I CHECOSLOVAQUIA .......................... :...................... .134.900 pts.... 15 D1as

'

EWM

ESENCIA MARROQUI ................................................ 23.400 ptS .... 9·Dias
PARIS ! PAISES BAIXOS ................................ :.......... 27.500 pts: ... 9 D\as
ESTRACTO ITAUAN ................................................ 31.400 pts .....10 Dias
TIROL / SUIZA .........:......................................,...... :.... 32.500 pts.... 9 Oias
CAPITAIS EUROPEAS ..........................;.................. 42.400 pts . ..: 12 Dias .
INGLATERRA /·ESCOCIA .............................. :.......... 53.900 pts .... 13 Dias ·
AUSTRIA/ HUNGRIA .............................:................ 56.900 pts .... 11 Dias
XUGOSLAVIA /GRECIA/ ISTAMBUL ................... 63.900.pts: ... 18 Dias
XUGOSLAVIA ........................................................;. 64.900 pts.... 16 Dias
ESCANDINAVIA ....................................................... 67.900 pts .... 14 Dias
-U.NIÓN SOVIETICA I POLONIA ...............:.............. 79.900 pts... , 16 Dias
FAt DA "VIAXE". A TUA AVENTURA
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En resumo, penso que a influéncia social
e política- do nacionalismo é hoxe inferior
á de hai dez ou quince anos; e isto éntendo que ten de ser. motivo de fonda reflexión colectiva.
·

·XUSTO G. ·eE·R AMENDI
Historiador
Nestes ultimas dez anos, ainda que insuficientemente, o nacionalismo polo menos
tense consolidado como un referente sócio-político, incluso para forzas non nacionalistas e aí· está, por exemplo, topa
esta movida do centro-direita. Tense consolidado como un valor político potencialmente útil para certas for:zas.
Desde un. ponto de vista máis ~strito, e
· má,is aut~ntico, pois tamén, ain.da que minoritárias, as opcións das forzas políticas
nacionalistas están aí e consolidadas. Se
se contempla do pqnto de vista histórica
a situación é bastante p9sitiva.

XOSÉ .MANUEL BEi.RAS
Parlamentário do BNG

XO.SE. LUÍS BARREIRO
Presidente da xestora -da
Unión Deryiócrata Galega
O nacionalismo na
Galiza, ainda que na
sua aceición mái.~
fonda e máis poi ítica
tamén, é un posicionamento minoritário,
· tense convertido nos
últimos tempos nun
fermento da conciéncia da identidade dos galegas e eh consecuéncia tamén
dos anceios de auto-goberno e de responsabilidade da sociedade ante os seus
problemas. Neste senso o . nacionalismo
transcendeu, eri certa form·a e medida, ás
atitudes de case todas as foí.zas políticas,
achegándonos máis á sua realidade e
abrindo un camiñq polo que cada dia penetra máis e mellar un nacionalismo ideoloxicamente plural, socialmente integrador, e. culturalmente comprometido. Mais
ainda resta moi~ísimo camiño por andar.

cio-c,u~tural n~~ s~ctores tradicionais e
nas elites prof1s1ona1s. Resulta curioso observar ql,Je a mesma hierarquía eclesiástica, tan alonxada do povo e tan secularmente ~llea a tq~o o galega, fose capaz
de s~nt1r a nece~1dade de pular os valores
xera1s ~este pa1s. Mns. Arauxo, bispo de
MC?ndone~o de 1970 a 19~5 escrebe: "daqw ~n ad~ante xa n<?~ ser~ .un ha nostálxia
de mtegr!smo trad,1<?1onahsta relixioso 0
que levar~, ao~ catohcos, a porse da banda do rex1onahsmo para amparar nel contra o liberali~mo centralista. Nen tampouco o g~leguismo temperamental dalguns
' que ac1~~ntalmente eran ademais ferven~e~ .catohc~s. mentres a lgrexa oficial se
1rnb1a en y1rt~d~ do seu priva!ismo. Ollen
ben a d1ferenc1a: agora sera a mesma
lgrexa oficial e tod~ ela a que, por ser
povo de Deus na Gallza, tomará o feíto dife~encial e específico, ~alego como própno se!J. .. E amda ma1s, sabendo que a
sua lei fundamental da caridade ten que
se valer hoxe da mediación sócio-política
sen entrar na parcialidade do partidismo'
empurrará aos seus tillos para que entren
de cheo na loita social e política que defenda ? . nacionalismo galega." (A lgrexa
en Gahc1a hoxe, p. 100, da obra Escritos
cristiáns, ed. do Castro).
Máis adiante o mesmo bispo afirma
que nas eleicións destes anos nunca se
vetou aos partidos BNG, .PSG apesar do
seu esquerdismo. Digamos de paso que
Mns. Arauxo forma parte dunha minoria
eclesiástica que asi actua. O resfo está
ainda a decat~~se do cá~bio ~os tempos.
A provocac1on do nac1onal1smo impuxo
reaccións a pral da Galiza nos mesmos
partidos estatais, nas clases burguesas e
segue a encolerizar aos milleiros de cipaios que forman a quinta coluna do centralismo. Basta ollar os escritos biliosos
nas páxinas dos dous diários de máis circulación na Galiza. A función de purgante
do nacionalismo é primordial para a curación de tanto veneno inoculado hai séculas.

Para· falar absolutaCARLOS FERNANDEZ
mente . ·en síntese
afirmo que o nacionalismo toi a motor Historiador
de todo o· proceso
político galego. Polo
A influéncia do natanto, todo o que se
cionalismo galega é
ten dado de avances
máis social que polí-=
XOSÉ RAMÓN DIAZ.
. ,no proceso político
tica, e para demosDirector de "La Voz de Gagalego.,de definición
tralo non fai falta
da
Gal
iza
como
·
un
centro
de
gravidade,
máis que contar os
licia"
escanos que ten no
como un espácio político de seu e todas
A conciéncia galega está despertc;tndo
as realizacións que se levan feito, por peParlamento galega, e
pouco a pouco e sen pausa~, cunha proquenas que sexan e por descafeinadas
no do Estado, entenxección meirande que neutro tempo pasaque sexan, na liña de realización política
dende por nacionafragmentária da Galiza, todo proceqe do · lismo o que representan Esquerda Galega
do. Afecta a noves sectores do país
nacionalismo.
alleos, até agora, ás inquietudes naciona.
e o BNG. Hai que suliñar, tamén nestes
Mesmo bandeiras erguidas polo nacio- últimos tempos, unha apropriación de
listas·, que se converteron en entusiastas·
defensores do feito diferencial galega.
nalismo foron tomadas despois, ·ainda que ideas ·-e atitudes nacionalistas por outros
Convén, non obstante, ser . cautelosos
moitas veces deturpadas e oütras diluídas partidos ou máis ben de per:soas que acpara non perder adesións. Radicalizar a
no seu contido, por outras forzas políti- tuan baixo o nome doutros partidos, como
LUfS CARBALLO
cas, pero o nacionalismo segue a ser o - foi o caso do señor Barreiro, no goberno
apresentación de cuestións culturais e
Publicista
idiomáticas pode· producir rexeitamentos.
motor.
de Alianza Popular, ou de Alvarez Pausa
Neste senso, os partidos políticos con
Por empregar unha expresión gráfica, na Dirección Xeral de Cultura do dito gaPenso que na Galiza
contidos nacionalistas, teñen variado é;!S
na Galiza o nacionalismo é o que goberna berno. Atitudes semellantes poden ser tahai unha maior consuas estratéxias e están levando a cabo
se por gobernar enténdese, _
c omo enten- · mén as de Piñeiro, Casares e Conde no
ciéncia da própria
den os mqriñeiros, levar o goberno da PSOE.
unha plausíbel tarefa, non isenta de inidentidade, dos intecompresións e incomo~idades. A autonoriao. A partir daí a implantación social é
O caso é que o nacionalismo galega é
reses
específicos
mia, en definitiva, só se xustifica se Galiza
creéente, sobretodo en tres ·níveis primor- unha bandeira moi prostituída que moitos
que nos correspondesenrola plenamente as suas capacida- · diais: u que é absolutamente xenuíno e - . asumen e poucos practican. É traxicómide invocar e que tedes de nacionalidade histórica, .tal e como
peculiar e único no caso da Galiza, o sin- co, por exemplo, ver a moitos persoeiros
rnos direito a esixir
predica o Estatuto.
·
dicalismo obreiro; outro no que todos de Alianza Popular facer loubanzas de
como galegas, para
asistimos a unha reinserción no terreo so- Castelao que nos fan lembrar os versos
recuperar parcelas
· cial que é o sindicalismo labrego e outro de Celso Emílio Ferreiro: "Olla meu irmán
de decisión sobre o naso presente e o
AUGUSTO ASSIA
honrado o que acontece con Daniel / os
toda a frente cultural.
naso futuro que nos foron arrebatadas
En
troques
a
plasmación
no
plano
políque
o
tiñan
desterrado
agora
talan
ben
Xornalista
polo poder central. Pero observo, con
tico-institucional ten sido limitada polo fei- del".
·
pena, que disminuiu a incidéncia social do
En certos aspectos
to de que as institucións sócio-políticas
nacionalismo de clase, se ben el foi o prinvexo adiantos pero
seguen a ser do domínio alleo e CÓíflprelle VICENTE QUIROGA
c!pal protagonista no labor de ~onc~en?ia
noutros, quizá máis
ao nacionalismo estar nelas. E no plano
c16n. Un labor que en parte fot capitalizaque os positivos,
eleitoral sofre a desvantaxe característica Alcalde de Lugo
do por partidos nacionalistas de novó
penso. que empiorou.
dun sistema eleitoral como o do Estado
cuño ainda que nengun destes últimos paEsto
converteuse
español e o de, ·en definitiva, as chamadasr. Para min o nacionalismo foi o auténtico
reza merecer, socialmente, a credibilidade
máis que nada nundemocrácias ocidentais. Só quen ten máis motor da concienciación do pavo da Galique se precisaría para dispar, dunha vez,
ha forza política cirpoder financeiro, e é capaz de narcotizar za como tal povo. Penso que incluso obridun sólido partido de centro nacionalista.
cunstancial, mmha
con campañás de extraordinária enverga- gou a outras forzas políticas, incluso for.
forza política modura, disfroita de vantaxes, e ainda asi o zas conservadoras como AP, a tomar dementánea e oportunista e ant~s era uriha
napionalismo progresa constantemente.
cisións como foi a normalización lingüístiXOSÉ LUIS MÉNDEZ .
ideoloxia e unha é\Spiraéión. Mditos emca, nunha época determinada (cando esDirector Xeral
pregan isto agora, para medrar, e antes
taban Barreiro e Vítor Vázquez Portometodos ou case todos estaban nesa idea · XOSÉ ANTÓNIO DURAN
ñe). Todos os avances que se conqueriron
da Caixa Galicia
por facerlle un servício á Galiza.
até agora no recoñecimento da Galiza
Historiador
Penso que tiña unha influencia_!J1áis se- .
como nación ou nacionalidade que chaNos últimos anos estase producindo un
lect'a antes e quizá máis multitudinária
A influéncia foi moi elevada substancial. man outros, real e importante, pola maiodobre movimento. Por unha banda, rexuragora. Ao facerse as aspiracións nacionaParéceme que non hai dúbida de que o ria da xente e dos partidos políticos que
den con forza os particularismos que velistas máis fáceis e ainda prebendárias,
na:ciOnalismo foi o carpo político de. refle- nunca se fixeran ese tipo de plantexamenñen profundizar e resaltar o autóctono, as
máis xente traballa por isto, alguns moi
xión máis importante que se deu sobre os to, é precisamente debido á presión dos
próprias ideas, valores e maneiras de ser,
ben pero moitos por puro oportunismo.
problemas do país nesta última década. partidos nacionalistas, é indubidábel. Pene con eles un arraigado sentimento de
O que non se corresponde isto ca reflexo so que callou moi fondamente. Para min,
perténcia a un grupo, unha comunidade,
no sufráxio.·
e ao mellar digo unha barbaridade, o senun povo. A aldea, a parróquia, a vila, o
RAMÓN VILLARES
Desde un ángulo de esquerdas penso timento nacionalista e galeguista estaba
município e a cidade configuran e aglutique detrás dun voto sempre hai uriha pre- re_servado a certas clases intelectuais, non
nan este sentimento de perténcia que enHistoriador
sión e o nacionalismo, que soubo estar a unha conciéncia do povo chan, e os par- . tronca e arraiga aos homes e aos grupos
A valoración que eu poda facer é tan esmoi ben en boa parte dos movimentos so- tidos nacionalistas foron motores, a ese
ás suas raíces.
cueta como contundente. Se callemos
ciais,· sobretodo de carácter cultural, nou- nível,.da concienciación xeral do pavo. ·
Pero, por outra banda, hai unha tencomo ponto de. referéncia os anos 75-77
A normaliz_ación do galega e todas estros aspectos da vida cotiá a sua presén~éncia clara a integrar o autóctono, o p~~
e os comparamos coa situación actual
cia foi moi marxinal (nos movimentos de · tas causas, e d_ígoo de corazón sairon do
t1cular neutros "particularismos" de m~1s
atopamos evidentes contrastes. Dunha
vida económica, pro exemplo).
nacionalismo e dó seu impulso e a sua loiamplitude. Asi, mais alá da aldea, da v1la
tentativa de hexemonia social e cultural,
Estou pensando nun nacionalismo de ta.
ou da província están Galiza, España, Euque o nacionalismo estivo a ponto de acaesquerdas, pois que o de direitas non ·
ropa e América. ,.
dar, embocamos nunha realidade actual
soubo nunca articular unha alternativa de
En definitiva, a valoración e aprécio
FRANCISCO ·cARBALLO
ben diversa na que tanto social como pocentro. Só este floreo dos "galaxianos" ·de
que senti(Tlos polo próprio, polo .que é
lític.a e mesmo culturalmente a preséncia
querer estar en todas e en e nengunha
noso, a profundización e exaltación das
Historiador
do nacionalismó é cada vez máis dificil de
nasas sinais de identidade, ven ser un "lo~~.
soster. A explicación penso que estaría
O nacionalismo como suma de asocia- calismo ilustrado", por canto non está peDe todos os movimentos sociais e polínos efeitos combinados da escasa cultura
ticos na Galiza destes anos o· nacionaliscións, sindicatos e forzas políticas é a · chado sobre ·si mesmo, senón que ten
política galega, da preeminéncia do pragmo . é 'quen cria .un carpo de análise, de .- v~ngarda que dinami,z:a este país desde a como obxectivo a integración e ven<?ella. matismo por sobre a demarcación ideolódoutrina, mais importante, cunha incidéndecada do sesenta. E unha realidade pro- mento aos demais povos para un ennquexica, da captación constante de cadros
v9cadora e activadora.
cia ·social que nunca tivera. Sinalando tacimento comun. A España das Autonopolíticos e culturais por parte dos partidos
mén que, como non existe na Cataluña ou
O vértice dese dinamismo está nas for- mías, a Europa dos povos, o universo da.s
estatais e obviamente tamén da debilidaEuskadi, existe .un sindicalismo cunha
zas nacionalistas de esquerda, quedando rexións ou zonas sor:i os conceitos ·confide do discurso político do nacionalismo.
grande importáncia relativa.
para as restantes o apoio e a acción só- gurados por estas novas correrites.
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tar á pergunta de que é ser nacionalista
na Galiza, a non ser que a causa se circunscreba a un ·determinado modelo de
goberno nacional, que non pode ser outra
partido. ¿Ser nacionalista é defendér a:.aucausa que a soberania nacional. ~este
tonomia, é estar por unha Galiza organizasenso esta falta de conciéncia de auto. da como estado independente, como acagoberno pern~o que non fol ben tratada
ba de dicer Méndez Ferrín, favorecer o
políticamente desde o nacionalismo.
modelo de estado federal?
Dividiría aos nacionalistas en tres gruALBERTO COMESAÑA
Coido que hai un nacionalismo ideolóxipos. Houbo uns nacionalistas que non
co que gañou importantes e decisivas ba- _ creían na autonomía, outros que non
Líder de "Semen-Up"
tallas culturais e sociais e que obrigou a
creian i:ios partidos políticos próprios -e
BAUTISTA ÁLVAREZ
Oecepcionoume un . partidos de obediéncia estatal, se se quer
titulába·nse galeguistas- e un oatro tércio
pouco a evolución chamar asi, a asumilas, e ten incidéncia e
que considerou que a autonomia era un
Presidente da UPG
do
nacionalismo releváncia na medida en que son asumí- · · ciclo histórico, cativo e insuficiente, pero
desde a tr-ansición. das estas reivindicacións por case todos
A influéncia do napositivo, para qesde ela, ca crecimento
dos partidos próprios, ascender a cotas
Cando era pequeno os partidos democráticos. E penso que o
cionalismo
galeg9
maiores de auto-goberno e desde aí á sotiñ9. unha espécie de rtacionalismo partidário precisa renovar a
nos últimos anos e
té de' que Galiza des- sua identidade para incrementar unha inberania nacional.
moi superior á refleTeño que.dicer que apesar da miña própertara e que hoube- cidéncia social que, hoxe por hoxe, realxada nos resultados
pria militáncia, coido que o PSG-EG foi a
eleitorais deste mose forzas nacionalis- mente é bastante cativa.
única forza que se atreveu a lle dar á autovimento organizado
tas como en Basnomia política un papel histó_rico. E esa ·
políticamente. Poden
congadas ~ Cat~ll)ña? pe~o non pasou. XOSÉ DIÉGUEZ
autonomía política non é posíbel máis que
xulgarse de diferenAquí a dire1ta nacionalista e de .xoguete e
se os partidos nacionalistas trunfan e gotes maneiras fenóa esquerda, que podía ser o. Bloque, non REBOREDO
bernan.
menos políticos e sociais que están a
medrou na medida que tiña que facelo.
acontecer na actualidade. Calquera que
Todas entendemos que o galega ten Bispo de· Ourense
Pero tanto a táctica do que hoxe é o
'
'
sexa a interpretación dos mesmos, non , unha personalidade moi forte pero fáltalle Constato
con alegria o avance
que se deu
BNG como dos que apoiaron ao PSOE, e
cabe dúbida de que o nacionalismo conesa capacidade de cooperaci<?n d~ b~~ nos ·últimos anos no aprécio e valoración
gutra xente, · fixo que este papel de autoduciu a dialéctica a un terreo no que a
cos e cataláns. Somos demasiado 1nd1v1- da realidade galega. Caqa vez é maior o
nomia política quedase mermado, e nese
contradicción ten á Galiza como centro. A
duais e é difícil.
número de gaíegos que se expresan, sen
senso penso que a influéncia destes nadescomposición da direita anda á procura
complexós, na nosa língua, que aman a
.cionalistas foi neg9tiva, respeito ás poSibide fórmulas alternativas que lle permitan
nasa história e defenden a nosa cultura.
lidades de influir na vida política galega:.
CARLOS LUIS
apresentar~e en sociedade cv?m<;> alterPenso que o nacionalismo tivo µn influxo
Por isa cando o BNG se achega a defennativa autoctona, sen dependencias exRODRÍGUEZ
importante. neste cámbio, pero resúltame
der posicións como as que defendeu o
ternas. Outra causa é que o consiga e que
imposíbel facer unha valoración máis prePSG-EG é enormemente positivo e espero
Comentarista político
a colonización poda romperse desde
cisa mentres non teñamos uns estudos,
que continuen nesa postura.
plantexamentos ideolóxicos que lexitiman
razoados e sérios,sobre os dados que poEn referéncia a isto penso que hai unha
e son causa de dependéncia. ~ significatidan aportar a estadística e a socioloxia.
Coido que hai que
fascinación de certo nacionalismo porque
vo de todos os xeitos, que a crise aberta
diferenciar
entre
na Galiza teñen que gobernar os de Mano~ mecanismos políticos da dominación
unha série de reivindrid e a nós tócanos .protestar, e o PSGCAMILO
NOGUEIRA
sexa produto da incidéncia social do modicacións de carácEG ten clara vontade de gobernar Galiza,
vimento de liberación. Resulta evidente
ter nacionalista, de
e enchémonos a boca a dicelo, apesar de
Parlamentario
do
PSG-EG
que o nacionalismo non ten o poder, pero
tipo cultural, social
. que sabemos da nasa debilidade actual
canta coa forza e a razón necesárias para
ou político e os parti, Teño que partir de
que esperamos que non futura. Pero hai
conseguilo. Daqui proceden os reaxustes
dos que se declaran
duas bases. Primeiro
xente para a que gobernar está ben nun
formais que se están a producir no comnacionalistas e teñen
que Galiza ·é unha . município, na Gal iza ... a quen se lle ocoplexo entraí!lado institucio~al, vén.dose
unha obediéncia a nación con rasgos
rre!!, porque somos un país colonizado. E
abrigado o sistema a xogar a defensiva.
un ámbito d~ actuación exclusi,vamente
lingüísticos, xeográhai outra fascinación de que no caso de
nacionalista. E indubidábel que reivindicafico-climáticos, soque ·goberne un nacionalista este ten que
cións como a normalización lingüística ou
ciolóxicos e econóser de direitas. Hai nacionalistas, e a min
RAMÓN PIÑEIRO
micos diferenciados
o auto-goberno, nas suas diferentes escaasómbrame, que se senten fascinados por
Presidente do Consello
las, impregnaron a todas as forzas polítie segundo o feito de
. ,.,.._. . ,
Barreiro, que é un señor de Alianza Popu..:.
cas actuantes na Galiza. Hoxe por hoxe,
.
que, hai xa moitos
lar ainda que agora a deixara, que di que
da Cultura galega
é un exemplo para min significativo, non
anos, un cento por exemplo, o que hai de é nacionalisté! pero que é un contrincante,
existen partidos nen políticos que neguen
criativo na Galiza está no ámeto do que e nunca se me ocorreria loubalo. E máis
O nacionalismo é un
a necesidade de afortalar os nasos sinais
podemos .chamar nacionalismo: o político,
se isto se fai desde unha postura que calideal afirmativo e reide identidade ou defendan unha volta ao
o cultural e mesmo o sindical. Estes dous quer persoa razoábel debia considerar
vindicativo dos direicentralismo político. Quer dicer, hai posfactores fan que a vida ·polñítica e social
que na Galiza debia haber nacionalismo·
tos do naso povo.
.galega estexa influida polo nacionalismo,
tulados nacionalistas ou galeguistas que
de direitas, pero .desde·unha postura secCómpre_aclarar que
por asi dicelo xa son de domínio público,
entendido este como un ámeto cultural en tária considerouse que non debia habelos
de cara á realización
non privativos dos partidos estritamente
senso amplo que incluiría á política.
_e agora, nun salto mortal, pásase non sodeses direitos...o ideal
nacionalistas, ainda que nyn princípio só
- Pero todo isto choca cunha realidade, ·e mente a dicer que teña que haber nacionacionalista segue
é que habendo como hai conciéncia de nalistas de direitas -:--eousa que moitos difosen asumidos por estes. E precisamente
camiños ideolóxicos
este proceso.o que fai que o nacionalismo
país diferenciado, non hai en troques, xemos hai moito tempo- senón a loubqr
diversos. Se consipartidário perda algunha das suas·bandeio fenómeno. Se alguén debe gobernar na
maioritariamente, conciéncia política da
deramos globalmente a influéncia desas
ras tradicionais e perda tamén incidéncia
Galiza teñen que ser os nacionalistas e
necesidade de auto-goberno. Se o naciotendéncias diversas cómpre recoñecer
social. Nestes momentos é difícil resposnalismo ten algun senso é aspirar ao autodentro destes os de esquerda.
que a sua acción profundizou e ampliou o

Neste senso, todo aquilo que axude a
redescobrir e profundizar no próprio, todo
canto aporte unha contribución a tomar
conciéncia de "nós", tanto desde o marco
político, como social, para integralo, enriquecelo, contrastalo e tamén purificalo ao
contacto con outros povos e culturas, é
moi importante para o desenrolo da sociedade galega.

grau de auto-co~ciencia do naso pavo'.
Hoxe está medrando unha Galiza galega
que dentro dalguns ano~ cambiará a nasa
imaxe colectiva actual na que ainda están
P,resehtes as eivas da longa e dura tradi·
.
ción alineadora. .
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1~61. Pero "O .·Barbas", soaxes, o seu coñecimento
"Cando lin o teu libro no- como el se autodenomina da Galiza, palmo a palmo,
tei un vento que me batia algunha . vez nos seus arti- e· das·- süas xentes, desde o
· contra a frente cu n certo gos, é máis que un dos taberneiro ao crego, des~e
olor a follas de abidueira"' poetas recoñecido s como o escritor ao político; pero
dicíalle Don Ramón Otero mestre. A ·sua personalida- sobretodo a sua . fidelidade
Pedrayo a ~~,.anuel Maria .d e de certo "patriarcalis- ao país que o levou a pór
Fernández Tei.xeiro -nun.- mo"; as suas vivéncias ao ·todo _ os· seu quefacer ao ·
ha cárta inédita datada en lado~ de persoeiros e per- servício dunha causa: Gali1

1

"·o que n<?ri" che perdoan

za, elévao a unha categoria
singular entre as nosas per.soas senlleir.as. El, que estivo nas . primeiras cel.ebracións do Dia da Pátria da·
posguerra, fálanos daqueles tempos e analisa o decorrer nos diferentes planos.

certos círculos é a própria honradez"

Manuel .Maria
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Vostede estivo nas primeiras celebrae todo o clan dos Álvarez Blázquez ... O
ción dó Dia da- P.átria Galega que tiveg_rupo de Ourense con Don Ramón Oteron lugar na postguerra. Que recordos
ro Pedrayo, algunha vez Novoneyra baigarda7
~aba do Caurel;... Pon Ramón CabaniA primeira celebración do 25 de Xullo . · llas. A meados dos. cincuen'ta xa, a.deque eu recordo debeu.- ser no ano cinmais, comíamos todos xuntos, na Arcuenta. Foi unha misa que tivo lügar en
zuana .ou no Compostela. Remataban
Santiago. Ali estábamos máis ou menos
sempre cunha intervención .de Don Ranove persoas: Mosqu~ra, "O vello dos
món. Daquela habia tatnén unha reprecontos", Manuel Beiras, Ramón Piñeiro,
sentación bastante numerosa do Centro
García Sabell e a sua dona, Don Ramón
Galega de Buenos Aires.
Otero Pedrayo e a sua muller, Borobó e
A finais dos cincuenta comezaron os
máis eu; paréceme que del Riego taconflitos, mandaron moita Policia Arnién estaba.
mada. Empezaron as detencións, entre
Ao ano seguinte aquilo xa dobrou. A
elas as de llla Couto e de Guitián. Por
partir do ano · 53 e 54 enchíase a capela
eses anos tamén, ademais disto, aparee, logo, pouco, a pouco, foise er:iche.ndo
ceu unha pancarta na Ferradura, ~a tao templo. Por estes anos, até os 60,
lando do Dia Nacional de Galicia. Logo
moitas veces encontrábamos a igrexa
coa fundación da U'PG e do PSG había
ocupada cando íamos celebrar a misa
xa moi.ta máis xente, as ·misas facíanse
ás nove da mañá; eran normalmente os
pala tarde e reun(amonos despois en
. rapaces do Frente de Juventudes, que
Calo. Alí, nesa casa de comidas, foi canos metian alí para que non se pudese
do se plantexou o problema de irá misa
realizar o acto.
,
ou non ir á misa. Esas discusións foron
Pero por estes anos a verdadeira roo xérmolo da UPG.
maria xa comezaba o dia antes coa cheEsa xente a máis inqueda do naciona-.gada de persoas de toda a Galiza. Che- . lismo deixou de ir á misa, comezou a
gaba o grupo de A Coruña no que andaintentar recuperar a celebración como
ban alguns rapaces xa, comó Raimündo
se facia antes da guerra. ·
Patiño, e lago outro .grupo de Madrid
. E. vos~~de ~ra un desa xente que quedos ql,Je o máis importante era Ben-cho- · ria. 1r ma1s ala ...
shey; e os de·Vigo, con González Alegre
Sí, polos anos cincuenta estas cele-

a

bracións era un pouco un culto de iniciados; un grupo de intelectuais moi reducido e moi escolmado.
Pero que foi o que.Jje fixo dar o paso
de organizarse politicamente xa daquelas?
Primeiramente descobrin a realidade
lingüística, son un galega talante desde
neno como toda ·a miña familia: que Galiza tiña un língua diferente e que está
língua era o soporte dunha cultura. Xa
polos anos 51 lin o "Sempre en Galicia"
de Castelao. Decateime perfectamente
de que a ·Galiza era unha nación sen estado e, consecuentemente con isto, lin
outros teóricos do nacionalismo.
Parece ser que tiveron en· vostede
bastante impronta outras · persoas
como Fanon e mesmo a loita de liberación arxelina ...
lso foi despois, xunto co célebre libro
de Laffont "A Revolución Rexionalista"
que xa nos fixo descobrir en ce.r to senti- .
do a dependéncia colonial da Galiza ... ·
de todos xeitos polos comezos dos sesenta parte dos escritores da miña xeración andaron por Fráncia e trouxeron
notícias da revolución arxelina, e todo
aquel "bembelli$imo" impactounos fortemente. A defensa da · nosa identidade
·integral foi o que nos levou a ter unha ·
militáncia política consecuente co país

Breogantix

q

e ca desexo de que esta terra sexa libre
dunha vez.
Por aqueles anos a sua poesia poderíamos calificala de existencialista. Foron parellos os cámbios á evolución
ideolóxica 7
Totalmente. Como dixo Ortega a vida
é unha operación que se fai cara adiante. Cando tiña vintetantos anos unt)a
das p.rimeiras causas modernas que
descobrin foi o existenciálismo; que,
ademais, conectou moi ben con nós,
pois toda aqueta filosofia de angúria, do
noxo, da nada, tiña que conectar forzosamente moi ben ·cunha xeración que
vivira de nenas a ·Guerra Civil española
e que aos vinte anos se deu un pouco
canta ,do que era aquilo. Pero sobretodo
tamén ao ver esbórrallar toda unha Europa, que nós estuoáramos nos libros e
que quedou totalmente desfeita coa Segunda Guerra Mundial, e coapenetración ·americana no naso continente.
Aquilo parecia unha causa sén saída,
sobretodo cando se está descobrindo o
mundo. A isto hai que unirlle o fenómeno da ·emigración e· da fame que realmente habia ' no país. Todo isto era moi
lóxico qu~ te teva1>e á angúria existencial.
De todos xei.tos, xa nos anos sesenta,
ao ver .a liberación da Arxélia, a revolu-
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ción cubana, emancipación de moitos
pavos africanos, pareceunos que o
mundo era posíbel cambialo a meio da
revolución.
Agora, nos seus últimos escritos, parece como se se volvese outravolta pesimista.
O que pasa é que toda a vida humana
ten un ciclo: Comezas sendo un neno,
logo es un adolescente, . despois un xoven maduras e, ao fin, faste vello. No
que' eu escrebiri hai esta mesma evolución. Na miña obrá hai un primeiro paso
que é ·o existencialisr:no. Un segundo
paso que, alguns críticos califican como
de reali$mO coloquial, afirmando que o
introducin na literatura galega.
Non estou de acordo con esta teoría
que sustentan entre outros Mendez Ferrín, pois se algo int~o~ucin_ foi, realmente, a linguaxe adm1nistrat1va e unha
linguaxe xudicial (téñase en conta que
0 lib ro se chama "Documentos personais" e que os poemas titúlanse "edicto", "testamento", "d~manda", "solicitude).
Polo sesenta e tantos chegou o gran
boom da poesia social. Unha poesia
fundame ntalmente progresista. Eu o
que intentei facer foi. unha poesia progresista e unha poes1a o ma1s clara posíbel ; nacionalista e patriótica, que
apoiase, que cada recital, cada libro,
servise un pouco para abrir os ollas. Por
moito que digan os teóricos a poesia
sempre serve para algo, sempre che ensina, che abre un camiño de fantasia ou
a beleza , descóbreche unha cousa
nova: sempre é didáctica.
Ese camiño de poesia patriótica foi o
que fixo que o alcumasen algunhas veces como poeta conxuntural.
A poesia, como toda criación literária,
tense que abrir a todas as posibilidades
que lle brinda a vida e que lle brinda o
mundo en que vive. o andar por un só
camiñ o a min paréceme bastante pobre.
O limitar a criación literária a uns termos estereotipados paréceme unha espécie de censura. Todo o que o home
pode sentir, pode viver ou pode imaxinar, pode ser perfectamente matéria de
criaci ón literária. Depende despois de
que a literatura sexa boa ou sexa regular.
Sigamos coa evolución da sua poesia.
Cando pecha o ciclo da poesia concienciadora7
Pódese pór que foi polo oiten.ta. Agora, sen deixar de ser sensíbel ao mundo
en que vivo, pois para algo vivo no
mundo, estoume xa volvendo quizá
cara o m eu próprio pasado, outravolta
as paisaxes que un leva na mente ao
longo dos anos, en certo sentido, cumprir aq uela máxima que dicia Antonio
Machado : "cántase o que se perde" .
Queda ainda moito hoxe daquel poeta que aprendeu a versificar co Parderna en Outeiro de Rei?
Quedan bastantes cousas, quizá demasiadas.
Até que ponto pensa que lle perxudicou a·imaxe de poeta de combate?
Penso que hai bastantes perxuícios
en todo. lsto púdeme perxudicar ou
non . Agora, un ha das poucas cousas ·
qu e non che perdoa a xente, sobre todo
certos círculos, é a própria honradez.
Como a meirande parte da xente é bast ante venal, unha persoa que sexa honesta e consecuente consigo mesmo,
que non se venda, nen se alugue tan sequer, é unha testemuña viva contra a
série de desercións, de trapos parcos
que teñen, até cambiar de lugar, de partido político, de amo, etc. Chega que
unha persoa teña unha atitude honrada
para que vaian por el. Eu· non digo que
sexa moi honrado, pero o que' si digo é
que este é o meu caso un pouco.
Ao comezo talábamos daqueles círculos de iniciados. Alí houbo bastantes
desercións e cámbios. Cómo ve agora a
esta xente?
O problema de García Sabell paréce. me tristísimo. Como me parece tristísimo o papel de Ramón Piñeiro. Non se
comprede como uns señores que se din
· galeguistas que aman a cultura galega
e defenden ao seu país, estexan nun
partido tan terribelmente centralista e
anti-galego como o PSOE. A ver como
explican isó. Como se pode conciliar a
postura dun Piñ.eiro, dun Alfredo Conde
ou_ dun Casares que se declaran galegu.1stas, fieis ao seu país? Coa ,gravidade de que alguns destes señores foron
os que impediron que o nacionalismo
tradicional da Galiza tivese unha· continuidade: Hoxe está moi claro quen foi o

''NA PRIMEIRA
CELEBRACIÓN DO
DIADA PÁTRIA .
GALEGA DA
POSGUERRA
EST ÁBAMos· SÓ
UNS NOVE NA
MISA"
· <><><>

''A DEFENSA DA
NOSA IDENTIDADE
INTEGRAL POI O
QUE NOS LEVOU
A TER UNHA
MILITÁNCIA
POLÍTICA"
<> <> <>

"INTENTE! FACER
UNHA POESIA
NACIONALISTA
PATRIÓTICA O
MÁIS CLARA
POSÍBEL"
<> <> <>

''AGORA ESTOUME
VOLVENDO QUIZÁ
CARA O PRÓPRIO
PASADO"
<> <> <>

''CANTAR UN
TEMA Só PARÉCEME
REDUCIR
TERRIBELMENTE
O MUNDO E
EMPOBRECELO''

que se cargou ao Partido Galeguista. Se
estes homes tivesen un mínimo de galeguismo, un mínimo de lealdade ao
.seu país, de ter un ha mHitáncia política
teríana que ter nun partido totalmente
nacionalista. Non ten volta de folla.
Vostede é tamén bastante crítico non
só con xente como Piñeiro e Sabell, se- nón tamén co~ poetas de fondo surrealista, óu cos que pasan toda a sua vida
cantándolle ao amor.
·
É un próblema moi complexo. Pode
haber un poeta dun tema só. Penso en
Bécquer, que foi un poeta monocorde.
Pero Bécquer morreu aes trinta e tantos
· a-nos. Non . saberíamos b que pasaría
con el. A mín o cantar un tema só pareceme reducir terribelmente o mundo e
empobrecelo. A vida dun home é máis
que o erotismo e que o -próprio amor
humano, por moito que este sexa; hai
unha paisaxe, unha série de emocións,
de enseños, de vivéncias, de experiéncias que deben ser matéria literária, que
serven para dar testemuño e para dar a
entender un pouco máis o mundo. Pero
o importante de todo ·é facer boa litera- .
tura. Hai unha chea de poemas totalmente ilexíbeis, alguns poemas políticos moi bons, e hai tamén poesia progresista ou política totalmente ilexíbel.
Un po~t_a debe intentar tocar todos os
temas, facer unha_ obra en toda a sua
totalidade, pero de calidade fund«1mentalmente.
Pensa, como din alguns, que a poesia
galega está nun dos mellares momentos da sua história?
Creo que hai unha boa média en xeral. Sobretodo a partir do ano 75. l;ntendo que hai média dúcia de poetas que
son bons. A maior parte deles é xente
- que andan ainda polos vinte e _
t antos e
trinta e poucos anos e que ten un início
de obra ainda. Fai falta tempo para ver
que hai por aí.
Como a escala existeñcial partiu duns
presupostos e tiña u.ns tópicos, a poesia
social tiña. por tema ·o país colonizado.;
a emigración e a miséria de labregos,
mariñeiros e obreiros, ·a poesia . que se
está facendo ·responde tamén a uns tópicos · determinados; para dicilo como
me gosta a min, o amor a Purita. Ouer
dii:er, que nisto coinciden todos.

<> <> <>

''A CHAMADA
CULTURA
URBANA DA
GALIZA É
ESPAÑOLA E
-PROVINCIANA''
<> <> <>

"ESTOU
MARXINADO POLA
OFICIALIDAD E
PORQUE SEMPRE
PROCURE! .
MANTER A MIÑA
DIGNIDJ\DE E NON
FACER
CONCESIÓNS A
NENGUN PODER''
<> <> <>
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cións para doce tribos g.alegas, como as
doce tribos de Israel, como é ,;La Voz
de Galicia". Non existe tanto contacto.
Os novas son produto de todo isto.
· De todos os xeit0s eu, pola miña parte, procurei ser o máis receptivo posíble
.cos novas. Teño sobretodo, co grupo da
Coruña que, polo que se ve, a·si por
fóra, é un grupo bastante compacto no
que prima unha gran camaradaria: aí
están as publicacións cónxuntas. En
Vigo, segundo me din, hai até sete bandos ... eu creo que todo é un reflexo da
situación pola que pasa o país.
Cal seria o papel qué terian que desempeña os intelectuais segundo vostede que é un dos máis recoñecidos
neste momento?
Primeiramente hai que ser humilde.
Despois, penso, hai que ter moita paciéncia pa'ra aguantar tanto dogmatismo, tanta incomprensión e.tanta banda.:
ria. Tamén ten que ser moi perseverante e aumentar o seu traballo cada dia e
o seu amor polo país, a ver se 'emos un
futuro.
Falando de bandarias, vóstede parece
estar un pouco relegado. Non aparece
case na TV, nen nos grandes congresos
oficia is.
.
Eu estou un pouco a desmán ao vh~er
en Monforte, por exemplo para sair
pofa TV. Pero penso que, si que estou
marxinado pola oficialidade. Penso .q ue
se debe á miña traxectória, e a que eu
.sempre procurei manter a miña dignidade e non facer concesións a nengún
. poder e menos aos poderes antigalegos.
·
·
Tamén é vostede autor teatral·. Como
ve o teatro galega7
Hai uns actores exfraordinários:
como o galego. está sempre traicionando a sua identidade, está facendo teatro
sempre.
_
A política teatral que levan pareceme
un desastre. Non se estimula a criación
de autores galegos, o Goberno autunómico non beca aos autores teatrais para
que vexan o teatro que se está a facer
polo mundó, e o único que se tan son
traduccións. Estase escapando de todo
o que teña un pequeno roce con quen
ten o. poder na Galiza. Non me explico
como cando · empezou a funcionar o
Centro Dramático Galega o fagá cunha
As características que vexo no grupo
tradución; cando, digan o que digan, na
do 75 até agora son, primeiro un afán
Galiza hai polo menos média dúcia de
de ruptura, logo a meirande parte dos
obras de teatro clásicas moi dignas.
poetas que escreben non sabemos se
Penso en "Os vellos non deben de nason ou non donos do seu ofício, hai que
morarse", penso por _exemplo en "O
velo. Alguns xa sabemos que sí; hai
Mariscal" de Cabanillas
Vilar Ponte,
dous ou tres que son excelentes soneque, para min, é unha obra xenial. Pero,
tistas. Agora dos trinta ou cuarenta que
claro, "O· Mariscal" está sen estrear pois
hai alguns·versos·en que se chega a peandan por aí terian que demostralo. Conxuntamente co versolibrismo hai un
dir a indepéndencia da Galiza. Está sen
certo elemento surrealista que é cque · · estrear o "Teatro de Máscaras", de Don
Ramón Otero Pedrayo, e xa non se diga
lle dá unha certa escuridade a esta poeo seu divertidísimo '"Desengano do
sia. Un esteticismo e unha temática moi
reducida e, despois, todos eles teñen
Prioiro". Non comprendo como ha benunha causa que me asombra tremenda-. . do un Centro Dramático subvencionádo
mente, que a única paisaxe que cantan
non están estreada estas obras. É como
se a· nível do Estado español estivese
é ao Fisterre. Ese é outro dos elementos
que conforman esta xeración.Na antesen estrear a "Casa de Bernarda Alba"
rior isto non pasaba.
de García Lorca.
Como -contempla o papel dos meios
Tamén hai alguns que afirman ser
.poetas urbanos.
de comunicación a respeito da influénDubido moito de que Galiia . teña
cia que teñen nos circuítos culturais,
unha cultura urbana. O que asi chamar)
pois parece que algun deles é quen dá
é unha cultura española ·e provinciana.
a. categoria de intelectual?
Está nos barrios ba.i xos, na dragadición,
Aquí na libraria ternos a experiencia
na asunción masiva e domesticada de
de que hai unha parte da· progresia que
todas as modas, ... na Galiza non existe
che piden .os libros que recomenda "El
como tal aindaque ten un certo reflexo ·País", falan das películas que critica ese ·
en certa poesia que se fai na Galiza a·cdiár-io... A literatura, como todo, é un
tual mente, que é, en certo sentido, unha
produto que ten unha distribución coespécie de consagración da frivolidade,
mercial e, a venda deste produto faise
da moda.
bastante · segundo a propaganda que
teña. Eu non estou nestes circuítos, de
Vostede, pola sua experiéncia viu e
viveu o paso de vários movimentos.· todos xeitos eu falei moito por Galiza,
Que vai quedar desta poesia do 757
· téñoa percorrida toda e, por iso, polo
lso diránoló o tempo. Profetizar sem-. meu trato persoal, teño unha certa
clientela. Se un libro meu sai, ainda que
pre qixen ql,le e·ra un pouco de parvos.
.n on se diga nada na pren5-a, se o poñen
Agora ben, teño esperanza de que seis
no escaparate das librarias ten unha
destes- poe~as, polo menos, van ter
venda tan importante como moitos lanunha obra da que vai quedar impronta.
zados polos meios de comunicación .
Dá a sensación de que os poetas conVendíase pur exemplo antes, na clansagrados non se levan ben cos poeta
destinidade, máis o usempre en Galiza"
novos. Antes habia uns vínculos que
que agora 7 .
agora parece que non existen.
·
Moito máis. Desde hai uns catro anos,
Desde os anos cincuenta aos sesenta
vendes un de vez en cando e normale. tantos todos .os escritores galegos, e
· até os pintores, co·m púñamos unha
mente de verán a xente que ven da emigración.
gran irmandade. Os vellos estaban moi
abertos aes novos. Agora na Galiza-, deManuel Maria: un poeta que escrebe
bido á crise social, ás agresións brutais,
por impulsos, polo que non sabe· "o que
a este cantonalismo que se está a provou facer daqui adiante, nen sequera o
'ducir, non só coa coña esa do Celta-Deque me gostaria facer". lso s.i, pensa seporti'vo, da Galiza Norte e a Galiza Sul,
guir senda fiel á Terra
o
senón que está desenrolado desde a
A. EYR~
mesma pr~f!Sa, _hai quen fai doce edi-
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Agustin Malvido .
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"O fallo do nacionalismo guizá sexa o de non saber chegar á xente"
Agustin Malvido é membro da CXTG
e unha das persoas máis releva~tes
deste sindicato. A sua traxe.ctona
dentro do nacionalismo avalía~
ademais como voz repres·entat1va
dun sector, sen adcrición partidária
·
definida, que realiza un t~abal~o
cotidiano no eido do nac1onahsmo
a diferentes níveis, nomeadamente,
claro está, o sindical.
·
A CXTG fixo unha proposta a CCOO
e á INTG para participar neste 25 de Xullo. Que resposta tivo e que relevo cree
que ten este ano a data?
Hai que lembrar que .existen uns ac<;>rdos entre as tres centrais para a negociación colectiva, mobilizacións conxunt~~·
etc., pero eses acordos ian un pquco m_a1s
alá. En base a eles, a CXTG fixo esta proposta de ter, non unha . convo~8:t~ria en si
unitária, senón de ver a po~1b1h.d~de ~e
que o Dia da Patria as centra1s nac1onal1s:tas e· de clase fixésemos un acto conxunto, pero sen descartar a nengunha forza
política. No fondo da proposta ~staba o
.tratar dunha vez por tod~s de que_ as forzas nacionalistas e de esquerdas fos~rnos
conxuntamente sen capelas, nen cortexos
separados.
Esta proposta foi vista bastante ben por ·
parte de CCOO e ngn tan ben por parte
da INTG, aina que non hai ainda unha resposta oficial.
.
Non seria un pouco anormal qu~ fosen as centrais sindicais as que levasen
a iniciativa, nunha data máis política
que sindical?
Eu coido que non. Ainda que a .min émeindiferente 9ue sexan as centra1s o~ os
partidos pohticos os. que formulen a 1de~
de iren xuntos, -en 1gualdade de cond1cións. Pero a respeito da pergunta, hai
que. ter en conta que os sindicatos e sobretodo os nacionalistas, teñen un peso
específico grande e demostráronno nas
eleicións, aparte de ir separadas, cun gran
avance, porque o traballador pasa factura
e ás centrais nacionalistas pasáronnos a
factura dunha ruptura, pero ainda así houbo un gran avance.
Como ve o nacionalismo no seu conxunto tanto -de portas adentro, como
en rel~ción co resto do país?
Eu, de portas _adentro, ve':'º o nac_ionalismo moi fragmentado, hai demasiadas
capelas, demasiados grupos;- uns que non
sei como chamarlle que aparecen agora
como nacionalistas, de direitas, de~pois
hai xente que ere de verdade no nacionalismo, non ·ere na autonomía, nen ~on ~e
xionalismo senón que ere no nac1onahsmo de Galiza como nación, con estado
próprio, etc .. Hai moitísima xen~e, qúe_ere
nisto. Tiver:nos un momento, qu1za UI"! d_os
máis brillantes do nacionalismo, q~e f.<;>1 o
·ano 1980, despois -daquelas .pnm.e1ras
- eleicións municipais nas cales o nacionalismo o nacionalismo de verdade, no cal
estáb~mos todos integrados·, tivo un gran
pulo, estaba nas grandes _cidad~s, a nível
municipal e pareGe que 1a~~s cheg~r a
algo, despois as fragmenta.c1ons, as lo1tas
internas, cada un separouse por un lado e
o curioso e o triste disto é que no fondo
todos estamos quizá polo mesmo uns ternos de porlle un "i" ou porlle unha
"coma", pero no fondo é o mesmo, porque non había, nen creo que haxa, grandes diferéncias que nos separen. ~s veces creo que son máis ben. personahsmo,s
os que fragmentaron ~od~ 1~to, tanto~ ni-.
veis políticos, como smd1ca1s, pero teno a
esperanza, ainda que son vello, de que r~
mataremos algun dia e faremos algo positivo pqla nosa nac~ón.
. ,
,
Cara fóra eu co1do que qu1za os partidos políticos non sou~~ron darlle a .~i- ·.
mansión que o nacionalismo como tal tma
qué jer, . non souberon chegar ás capas
populares, aos traballadores, ª? povo .en
si aos bairros; que é onde se fa1 a política
nacionalista e de feíto hai moitísima xentE?
cunha gran expectati~a cara os. partidos
nacionalistas e que amda non t1vemos o
"quid" de chegar a callar ne~a xente. / .
Agora as expectativas s1 que as ha1,
porque se palpan na rua co_mo se palparon no ano 79-80 que hab1a un xermen
nacionalista e pálpase hoxe. Eu so~ u.nha
persoa· que anda bastante polas fa,bncas

ce

UP
que -os traballadores teñen que partid par
e non só na vida sindical, senón na vida
política do país, ogallá houbese moitos
traballadores que estivesen militando en
partidos políticos nacionalistas, pero que
traballen por esas forzas políticas non
quer dicer que teñan que interferir na vida
da central como tal. Os partidos poHticos
teñen un campo e nós podemos, en calque intre, apoi~r esas opcións.. sempre
que vaian conxuntamente cos intereses
dos traballadores. O que non podemos
apoiar e que calquer opción política pretenda imiscuirse na vida da central en vez
de mirar os intereses dos traballadores
como tales, se miren os intereses do partido. O noso traballo é tratar de mentalizar
aos traballadores e que vaian entrando no
camiño do nacionalismo e iso sucede asi,
eu teño a experiéncia de compañeiros que
entraron na central, tanto aquí como cando militaba noutra central, que entraron
sen opcións de nada e agora están militando, tanto en partidos nacionalistas que
hoxe non están aquí dentro da central
como poden ser o BNG ou no PSG-EG
ou noutros.-

O NACIONALISMO ESTA MOi
FRAGMENTADO ·
000

NO FONDO, NON HAI
GRANDES COUSAS QUE .NOS
SEPAREN AOS .
NACIONALISTAS
00~

HAI. MOITA XENtE CUNHA
GRAN ESPECTATIVA CARA AS .
FORZAS NACIONALISTAS

ººº

NON ACABAMOS DE DAR ESA
MENSAXE QUE ESTA
· ESPERANDO O POVO DE NOS
000

OS TRABALLADORES TEÑEN
QUE PARTICIPAR, NON SO NA
VIDA SINDICAL, SENÓN
TAMÉN·NA VIDA P()LfTICA,
PERO OS PARTIDOS NON
DEBEN INTERFERIR NA VIDA
DA CENTRAL

ººº

TIVEN INSINUACIÓNS, eERO
NON PROPOSTAS PARA IR EN
LISTAS ELEITORAIS,
000

--M

e falo con bastante xente do meu campo
e véxoo. Outra demostración é-o result~do
das eleccións estatalistas que lle oferec1an
o mauro, incluso carnés para conducir,
etc., entón por que votaron delegad~s nacionalistas? lso fai unha expectativa, o
que pasa é que nós ao mellar. non acaba~
mos de dar esa mensaxe, ou 1so que esta
esperando o noso povo e aí quizá estexa
o fallo en non saber chegar nós a eles. A
min dáme moito noxo escoitar que na Galiza todos son de direitas porque votan
AP que é certo, os resultados están aí,
pe;o ao mellor non profundizamos no porqué: a rede caciquil que hai. nos pavos,
nas parróquias, pero que ftxemos nós
como nacionalistas para chegar a eses
pavos, a esas parróquias, explicando a
nosa mensaxe, quen somos nos? Non tacemos nada, só nos lembramos un pouco
cando as eleicións e pouco máis, non hai
unha ·política contínua de cara~ ese povo
noso.
Despois da rupt~r~ sindical a CXTG
fixo fincapé no fe1to de que era unha
central sen ataduras política~; como
ven desde aquela, os militantes da central e vostede mesmo, o feito de que
non exista unha correspondéncia politica do traballo sindical? Vostede m~s
mo por outra parte, foi invitado a ·particip~r nestas eleicións municipais · nas
candidaturas do BNG?
Nós dicimos efectivamente que a CXTG
é un~a central sen ataquras ~e .Pªr:fidos
políticos, porque para ~<;>s •. s1nd1cahstas,
foi moi negativa a experiencia q_ue tem?.s
cando dentro da central ·un partido pollt1~
co pretendeu ~anipular e tr~tar de levar a
· central cara a e1dos que, baixo o seu ponto de vista non quero dicer que n~n fos~n
, correctos pero baixo o ponto de vista sindical non' nolo parecían., ~nt9n a. CXf<;3
non é a política, ao contrario, e mo1 pollt1ca, o que pasa é que dent~<? da nosa ?en. tral hai moita -xente que m1l!ta en P.art1dos
políticos no BNG, no PSG-EG e incluso
hai alguns qu_e mil~t~~ no PNG qu~ se
apresentaron as ele1c1ons como candidatos ·e non houbo nengun proqlema, por-

A respeito da pergunta de ir en listas
eleitorais municipais, aínda que si tiven algunhas insinuacións, non tiven propostas
porque tampouco en nengun intre aceitarla. Neste momento dedícame única e exclusivamente á central sindical.
Unha última pergunta. Que posibilidades de futuro lle ve ao acordo CXTG,
INTG e CCOO e en particular a confluéncia e o incremento do traballo conxunto entre as as duas centrais nacionalistas?
Eu as posibilidades véxollas boas, de
haber unidade de acción en pontos concretos e pontuais, falo das tres centrais.
Non podemos esquecer que as centrais
nacionalistas na Galiza non somos hexemónicas, o dia que o sexamos país º.~tro
galo cantará. Entón en todas as cuest1ons
pontuais, queiramos ou ~-on, _ternos que
contar con CCOO. Comis1ons e unha central estatal, iso xa o sabemos todos esabemos até onde podemos chegar con ela.
Nalguns pontos alcanzamos acordos pontoais que deron froi~o bon, co~o ~oron as
folgas xerais en Vigo, negoc1ac1óns de
convénios, neutros non tan ben, ~arque
cando as directrices veñen de Madrid non
son como cando veñen da Galiza. Nese
aspecto creo q~e son mom~ntos necesários para o mov1mento obreiro galego que
tañamos eses acordos a tres bandas,
agora que para nós o ideal está. claro que
seria chegar a uns acordos má1s profundos, non falo de unificación, ollo, porque
ainda está moi recente a ruptura, pero a
uns acordos máis fondos, dentro dun respeito mútuo, coa INTG, e de .feíto ~alguns
convenios, e noutras cuest1ó~s t1vemos
uns critérios, CXTG e INTG, unifica.dos, en
contra doutros critérios de centra1s est~
tais e pensamos que iso serviría para 1r
dando pasos adiante. Eu son dos que
penso que aquí iso serviría para ir dando
pasos adiante. Eu son dos _que penso q.ue
aquí ten que haber unha so central nacionalista, hexemónica, para dar eses pasos
que eu penso que están no fo~do d~ todos, quizá alguns non, alguns inda sigan
aí nuns pozos amargos. Pero s~ que~~
mos dar ese~ pasos cara unha futura unificación que _quizá non sexa a curto prazo,
senón a médio ou longo, porque as causas hai que maduralas. Eu teño esperanzas de que se logre e no camiño estamos,
por canto algunahs asperezas- se lir:iaron,
as relacións neste intre son algo má1s cor~
diais, non digo moito, pero máis que ha1
un ano e máis que hai seis meses,. Houbo
contactos, aproximacións, senta'Tlonos,
non nos pelexamos e sobretodo miramos
cales son as causas conxuntas e cales
son os intereses dos traballadores. Eu,
cara o futuro, estou bastante esperanz~
do, polo menos a ní'v'.eis sindicais, as ele1cións do 86 foron as1 e en catro anos po~
den pasar moitas causas e s~ to~o se da
con seriedade e se o obxect1vo e 9 mesmo, ainda que queiramos ir uns as1 e outros un pouco máis torto,, per? se 'o ob- xectivo e o mesmo e ese e Gahza e a clase traballadora galega, aí atoparémosnos
sempre para traballar conxuntamente. o
M.V.
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Mariano Abalo
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e.§t~ en xerar diferéocias"

Hai xustamente un ano, ·e_como
consecuéncia dunha escisión da
UPG, nascia o Partido Comunista
de Lib,eración Nacional .{PCLN) :
quen chega agora ao 25 de Xullo en
solitário, aespois do seu abandono
abrigado do BNG, dada a
discrep*ricia frontal surxida a partir
da pet1.c1on de voto para as eleicións
europeas. Mariano Abalo, o
secretario xeral, acláranos nesta
conversa os pontos ·- de vista do seu .
partido.
-=aue campo vai ocupar · o PCLN despois da sua separ-ación abrigada do BNG
e que diferéncias caracterizarán á sua
política?
-A vontade política do PCLN é xustamente seguir xogando dentro do Movimento de. Liberación. Nac~onal Galego e
nese sentido o naso mteres especial non
está en xerar diteréncias entre os distintos
movimentos que podan actuar na Galiza
senón xustamente intentar un proceso
unitário, onde podan caber todas aquetas
organizacións que estexan pola autodeterminación. Nós eremos que a autodeterminación da Galiza necesita de cantos
máis brazos mellar.
-Pero a que fai referéncia en concreto
ese afán de unidade, cando está recente
unha ruptura?
--Nós no~ xogamos á ruptura, o único que acorre e que hai forzas ou sectores
políticos dentro do BNG que están interesados en soltar lastre pola esquerda e
conseguir adeptos pola direita. lso creo
que é algo obxectivo, de feito é a crítica
que tacemos ao último proceso eleitoral,
onde se veu claramente que un sector importante do BNG xogou a intentar plasmar
unha nova política ql:Je está en contradición coas resolucións aprobadas na 111
Asamblea Nacional. Concretamente intentar un pacto co PSG-EG, PG e PNG. lso
era unha desviación clara, mentres que co
pretexto de qu_e HB non aceitaba unha
coalición -nós entendíamos que con HB
había que abrir un proceso de discusión
de como se ia participar conxuntamentepois r~pidamente se optou por unha política diferente. Mentres que no Carballiño
xustamente se optaba por ir coaligados
con outras torzas do estado que desde
logo teñen moita máis homoxeneidade
con nós, desde a perspectiva de clase e
desde a perspectiva nacionalista. Cremos
que as outras forzas autonomistas non
sintonizan co proxecto político que cando
menos teoricamente detendeu até hoxe o
BNG.
-O PCLN inclue tamén ao BNG dentro
das forzas dese movimento que loita
pola autodeterminación?
-Nós sempre vimos no BNG unha organiz~~ión fr~f')tista gue deberia alcanzar
o espirito U!11tarlo mais amplo posíbel, o
que acorre e que entre o noso desexo e a
realidade hai unha distáncia que cada vez
se agranda máis. Pudemos comprobar
~orno a forzas como Galiza Ceive, na prát1ca, se lle impedía a entrada, sen dicer
nunca por que razón, ao PCLN expúlsaselle por unha razón que eu creo que non é

· corrente que· se orienta cada dia máis a
xogar dentro do·campo do autonomismo,
· ryomologándose claramente con el, como
e o tratar de criar unha frsnte ampla pero
desde unha perspectiva autonomista
onde callan forzas que para nós .en absO.:
luto defenden unha alternativa de autodeterminación, senón xustamente
tratar
· de reforzar o sistema avaliando tanto o
marco constitucional como o autonomis.ta., que é o caso do pacto cuatripartito que ..
antes denunciámos, que era · valorado
desde a UPG até sectores independentes
como algo positivo e que nós entendemós
que é xustamente o que está abrindo as
portas a un xiro político de envergadura
na frente patriótica.
_
-As diferéncias a respeito deste xiro
político. surxiron a partir da xura da constitución do parlamentário do BNG. Como ·
·interpreta agora o feito de que todos ós
cargos de HB estexan xurando igualmente?
.
--:-Nós aí ternos unha valoración bastan- te clara e i~discutíbel, d~ilgunha maneira, .
porque o te1to de que nos mantivésemos
~onsistente como é a de apoiar a HB, loxi-Se se trata simplesmente dunha
un posicionamento ·crítico acerca do acac~mer:1te c_:fentro dunha. organizaci(m na- cu~s~i?n táctica, non nos preocuparía, nen
tamento da Constitución, non era única e .,
p1onaltsta 1so non .deberta ser nunca moti- m0tt1s1mo menos. o que pasa é que enexclusivamente polo feito formal de acatar, senón palas teses políticas que levaba
vo de expulsión. Doutra banda víamos · tendemos que aí hai. posicións que cada
como se abrian portas a forzas dubidosa- dia,e:stán máis por recoñecer a prática e a
consigo. Quer dicer, a nós o que nos
mente nacionalistas ou mesmo que nós poltt1ca de forzas autonomistas. Por esa
preocupaba ~r~ que houbese- al~o máis,
o que sospe1tamos e comprobamos na
calificábamos de direitas. Nese sentido razón eremos que hai algo máis que un
prática é que había un amoldamento ao
vemos claro por parte de certos sectores axeitamento táctico.
dp_ BNG que non se está nesa política uni-Que cuestións concretas afirmarian
marco constitucional. Nese sentido nós
t~na que eu pe~so que contrasta coa polí- esta idea?
_
cuestionamos moitas máis causas no seo
t1ca ~ue mantenen no seo do BNG ~ecto-Pois, por e~emplo, a conceición purada UPG, o único que.acorre é que isto non
res mdependentes ou sectores m0t am::- , mente oportunista que existe neste· moestaba en contradición coa postura que
pl?S ~a sua base que, ainda tendo discre- mento de como se debe plasmar a unidamc;mtivemos de manternos no BNG co cal
panc1as coa pos~ura que nós mantivemos, - de sindical, que nós entendemos que
evidenciábamos que non facíamos causa
ª!1. absoluto astan de ~corda cunha deci- debe ser un proceso de debate de coinci- a nível formal do acatamento da Constitus1on de_rC?~Pi;r coa umdade_d~ BNG. E!?a déncias_pr~ticas e de alternativas políticas
ción, senón que poñemos en tea de xuício
contrad1c1on e unha contrad1c1on que nos que comc1dan cos programas sindicais
ur:iha estratéxia política. Agora, nós valonon xeramos e sobre a que está incidindo actuantes no noso país e que sen embarramos positivamente determinado 1ipo de
sen ,embargo o actual Consello Nacional go _desde o BNG estase tratando de fotácticas políticas, como é o acatamento
e nos, cla~o. do que non nos podemos mentar unha falsa unidade. Nós en princíformal por imperativos legais, como se di
responsab1~izar é desa situación.
pio, non estamos -pechados a neºngun tipo
agora, ·pero sempre e cando quede nidia- •
-Pero mdep~ndentem~nte, de quen d~ de~at.e ':len de acercamento de posi- . mente ~lara unha posi?ión que.desde lago
sexa o responsabel, o feíto e que esa c1on s1nd1ca1s, pero sempre que vaian ma- · non ca1ba dentro do sistema.
ruptura xa se produciu e as diferéncias, tizadas pola prática. Eh segundo lugar ob-Como ve o nacionalismo dentro do
segundo vostede mesmo di, agrándanse servamos que dentro do BNG hai unha
conxunto do país, nunha situación de
cada vez. En función diso que papel vai
vancer, de impasse, de retroceso?
xogar o PCLN e que política pensa reali-~inda que eu entando que hai avanzar no terreo concreto?
·ce~ ,impor!ant~s e alg~n tipo de manites-~u creo qüe v~nce11ada á pergunta
tac1on estan a1, como e por~xemp10 a im. po~áncia inegábel do sindi alisma nacioantenor e a esta hai que aclarar que nós
imos evitar ao máximo calquer posición
~all~ta;. como po~e ser ·u ha preséncia
mst1tuc1onal r:elat1vamente importante
sectária. Entón a nasa posición a respeito
do Bloque, se ben tacemos unha crítica
loitas nacionalistas, e:icpresións de contespúbli.ca e clara ao Consello Nacional palas
tación política importantes que poñen de
últ~ma~ decisións que ven de tomar, tamanitesto que o nacionalismo gatego semen e certo que as nasas posicións de
gue senda a única alternativa pata soluacercamento ou de distanciamento van vir
cionar os problemas dos traballadores
dadas por un proceso prático, en función
deste país, 0 que ocurre é que ao mesmo
t~~po o sistema e~tá. tamén g~ñando po- ~
diso nós tamén iremos delimitando a nasa
prática que, polo demais, xa· digo que está
s1c1ons a certos n1ve1s, pota v1a de facer
claramente incardinada cun movimento de
un estado policial, cada dia máis represivo
liberación nacional do naso país que non
c9a axuda do imperialismo, aí está o caso
se debe abandonar baixo nengun conceida consolidación do Estado español na
to.
OTAN, aí esta o _caso de mantimento
-E non ere que 0 xiro do que vostede
potenciamento de aparatos policiais como
o Gal, aí está o increr.nento de poder do
fata do BNG, pode ser unha cuestión
táctica, pero non unha renúncia aos prinexército -e da garda ci\(il, ou por exemplo
o~ maio~es ben~fícios económicos para a
cípios?
ohgarqu1a espan·o1a.
M.V.

de·

"N.ON·ESTAMOS PECHADOS
A UN ACERCA.MENTO DE
POSICIQNS SINDICAi$, SEMP
RE QUE VAIAN ·
MATIZADAS POLA PRA-TICA"

e

"NOS ·NON FACIAMOS CAUSA
FORMAL -DO ACATAMENTO ·DA CONS_TITl:JCIÓN, SENÓN
QUE PONEMOS EN TEA 'DE xu1'c10 UNH
,
A ESTRATEXIA
POLÍTICA".
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EDICIÓNSA OSA TERRA.
. ·PROXIMAMENTE
·. Avenda na próxim~ semana

Se non o consegue no seu
quiosque ou libraria habitual
.. pidao directamente ao ~tdo. 178 de CANGA'S
(Pontevedra) enviando o seu
· importe (400 Pta.) en selo de
correo~ ou cheque bancario.

en quiosques_e librarias
ao pre~ de 375 pta.
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Pode parecer unha obviedade comezar
por dicer que a nosa nación é unha sociedade dominada. Tamén pode parecer
óbvio enunciar que é unha sociedade
peculiar, específica na sua _
d inámica política.·E pode resultar inecesário advertir
que a desarticulación, o tribalismo, é
unha das suas .características máis .
acentuadas no tocante á dinámica política. Pero 'd ebo repetí-lo, porqúe é necesário para o discurso posterior.
•
Os anos de experiéncia política do nacionalismo galego das posguerra teñen.
certificado algunhas verdades relativas,
pero expresivas: a importáncia social
do nacionalismo galego, a sua determinación da vldéf'política galega en xeral,
non se corresponde coa sua manifestación eleitoral nas urnas, por máis que
esta. non sexa despreciábel; 2) o nacionalismo galego está asentado nunha
formulación ideolóxica d_e _esquerdas, ·
cun contido popular, próprios dunha sociedade obxectivamente proletarizada,
·O que .non é contraditório co seu carácter interclasista.
· .
O primeiro aserto ten levado, por
exemplo, a unha certa galeguización
. aparente de sectores da direita tradicionalmente caciquil e, por suposto, á pouca ou oportunista, pero o_b rigada, política "galeguista'~ da esquerda española.
A segunda clave explica por que cando
un proxecto nacionalista na Galiza in- tenta definir.:se, despois de ter-se acollido ao adxectivo nacional_ista, se atopa
con que o seu programa elemental levaría-o a posicións moi negativas a respeito do marco institucional vixente, do Estatuto de Autonomia, da Europa Comunitária, da política económica do Governo español. De ~aber consecuéncia, o
programa parecería-se moito ao do Bloque Nacionalista .Galega, por máis que
se enunciase en nome dos intereses da
pequena burguesia comercial ou in'dustrial galega. Do contrário, asistiremos a
contínuas reformulacións eleitoralistas,
ambíguas e abocadas a crises de identidade, ao estaren submetidas ao ditado
da política española reinante, como me.ros apéndices sucursalistas. Nesta encrucillada está a política e os políticos
autonómico nen sequer coa sua presénque din que a Galiza necesita unha aldade nacional.. Neste sentida, teñen-se
cia nos Concellos. Realmente resulta
ternativa galega e que van perdendo ó
dado batallas que,· sen deixar de ser puideoloxista e incomprensíbel un radicatemor a proclamaren-se n~cionalistas.
ramente democráticas, estaban a anos
lismo falto do máis mínimo contraste
Namentres, o máis grave perigo que
luz, non xa da maioria do noso pavo,
coa realidade experimentada. crua e ducorre o nacionalismo popular, empeña- · · senón da necesidade asumida pola
ramente por nós. Non teño máis remédo nunha loita de dimensións excesivas
nosa base social. Unha delas, a prestar
polas frentes que debe cobrir en solitáacatam.ento á ·Constitución española, o . dio que aseverar que esta comprensión
co amigo extranxeiro, e esta belixeránrio nunha loita de dimensións excesivas
que levou a que estívésemeos. ausentes
cia e desprécio co da · casa, responde a
palas frentes ·que debe cobrir en solitádo Parlamento Auton·ómico durante tres
unha sublimación moi negativa para fario, nunha atmósfera de agresión e hosanos, batalla po!ítica que nengun movicer polítiéa aquí e agora. Desde logo, o
, tilidade por pa'rte do Governo e do Estamento nacio·nalista do Estado, incluídos
. do español, é a pirueta ideoloxista, en
BNG non pode asumir como organizaos máis potentes ,e radicais, se atreveprimeiro lugar, e o entreguismo ou a
ron ·a asumir. Está claro que esta.leición - dón"ser a responsábel desta atitude.
Sempre educou basicamente na identipasividade, en segundo. A nosa segue
non foi inútil, e mesmo pudo ser benefificación coas necesidades do noso país,
a ser un·ha sociedade na que facer políticiosa, pero .a condició11 de que serva
ca popular, nacionalista e· progresista,
por moi solidária -a cámbio absolutapara ponderar, e como ·asi se fixó, cais
resulta custoso. As dificultades da ac'"
mente de nada- que se mostrase con
son as forzas e as armas do inimigo, e
cións social organizada · nunha nación
causas homólogas e ás veces pagando
cais as consecuéncias, para a "necesicolonizada, os le.ntos adiantos, sobretoprécios q~e os amigos non pagaron por
dade" da nosa liña política, se se mando vistos desde unha óptica puramente
nós endexamais. A causa desta reacteñen determinados _pqsicionamentos.
biográfica, da alternativa nacionalista,
ción debe estar máis no desánimo, prePois ben, esta retificación da nosa táctisas e mimetismos compensatórios,
os desgastes psíquicos e físicos que
ca política, porque ternos necesidade de
para pasar por enriba de condicións
conleva o enfrentamento contínuo •cun
estarmos nas instítucións, foi considerasistema e un réxime _antagónicos aos
concretas, avantando no vacío. Está,
da por pequenos sectores como unha
nosos presupostos, explican, en parte, . claudicación perante a que non cabía
sen dúbida, no carácter colonial do país.
unha ·certa tendéncia a saídas ideoloxisn:iáis que a difamación, o ·dogmatismo
Realmente, non é preocupante que
tas. De todos é sabido que o radicalise ·a ·descalificación. Son .aqueles meshaxa quen considere que outra liña de
mo político do B.N.G. está situado a un
mos que si entenden que o nacionalisacción debia ser asumida polo nacionanível que, sen dúbidá, .excede mesmo o
mo basca aceite este requisito por imlismo. Pero si é preocupante que haxa
da conciéncia da maioria da sua base
perativo legal, sen dar nengunha batalla
quen, xesuiticamente, con hipocresía,
social. Non hai que ser ·Un lince para sacon entreguismo, intente levar ao BNG
prévia, e mesmo asumen que este mo· bermos que os nosos sectores populavimento político teña necesidade impea asumir conduta.s ou plantexamentos
res asumen facilmente condutas e acriosa de estar presente no Parlamento
.que non son ,os que, dunha forma coleccións defer:isivas nos conflitos sociais,
europeu. · Ao nacionalismo galego non
tiva e orgánica, se ten dado. E inda enrimoi por enriba da sua conci~ncia polítille ia nada de importancia, nerr:ibarganba, apresentar-se como vítimas ou
ca en canto a membros dunha comunites, coa sua presencia · no Parlamento
guardas dunha pureza ideolóxica su-
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postamente tr.aicionada. Todo o mundo
sabe que un conflito aberto produce-se
despois de moito tempo de incubación
Pois ben, neste tempc;> de incubación ~
actuación de moitos. discrepantes c~n
sistiu en non dar nengun debate, como
quen sabe que non se trata de contrastar opinións, senón de criar confusión e
de danar o máis posíbel á organización
Oue realmente tale de unidade quen ·~
boicoteou e saboteou continuamente, é
un sarcasmo ou unha hipocresía. o
BNG é unha organización unitária do
nacionalismo! cunhas regras de xogo,
por certo mo1 tolerantes, . e tan exquisarnente democráticas, que nunca se furtou nen se deixou de decidir nada de
importáncia para a sua liña política, que
non for polas suas bases. O que non se
pode facer é caso omiso de acordos e
decisións maioritárias, che$Jando ao enfrentamento público na pratica política
non só axudando a outra organización'
que actuou inda enriba erroneamente'
desde a perspectiva do respeto á sobe~
rania e á non inxeréncia, senón usando
e abusando da infra-estrutura e da cobertura do B.N.G. lsto entende-o calquer cidadán normal. Non cómpre ser
comunista, nen nacionalista nen radical.
Estamos moi necesitados de solidariedade con nós mesmos. Non se pode
encorsetar o nacionalismo galega nunha camisa de forza que lle invalide calquer iniciativa táctica -incluíndo o direito a conversar con outras organizacións políticas de ámbito galego cunhas
condicións e obxectivos que os discrepantes coñecen perfeitamente-, e inda
enr.iba querer convertí-lo nunha sucursal de causas moi xustas, homólogas,
cando nós temas o deber de levar
adiante a nosa causa, como mellar e
única maneira de facer política que serva aos intereses das nasas clases populares, por certo nunha situación ben
dramática.
A historia non vai correr máis porque
nós saltemos por enriba das condicións
do naso país. Sinto, ás veces, desánimo
e cansáncio, pero nunca me sentín capaz de desvalorizar o traballo, o esforzo
e até os trunfos que ternos logrado,
contra vento e maré, nunha sociedade
ben colonizada, por certo. Por iso, para
min sempre estará primeiro o respeito
pola nosa sociedade e por aquelas que
tan e fixeron un esforzo a favor da conciéncia nacionalista. Recoñezo que a
nosa posición no Estado español é tan
singular e peculiar que comprendo as
dificultades que outros podan ter para
valorá-la correctamente, pero considero
que unha organización política nacionalista galega non pode pasar por aceitar
mansamente inxeréncias ou atitudes
prepotentes, a non ser que estexa disposta tamén a aceitar a sumisióf'I do
país secularmente. O BNG sempre defendeu, e seguirá a defender, relacións
solidárias en pé de igualdade.
Explico-me moitas atitudes, pero non
deixo de ficar perplexo ante elas, porque son demasiado. Gostaria de ter falado doutras cuestións, doutros obxectivos e tácticas do nacionalismo a curto
prazo, doutras misérias tamén. Pero a
miña perplexidade está en pé, porque
non dou creto ainda, a que non se poida
ser solidário co próprio pais, respeitoso
coa organización á que se di pertencer,
ou sinxelamente facer a política que un
considera correcta sen tratar de confundir, deteriorar ou mesmo boicotear
unha alternativa nacionalista que está
enunciada con total claridade. E esta alternativa. non pasou nunca nen pasa
agora por servir a estratéxias alleas, por
moi . respeitábeis que estas sexan.
Temo-nos dado a nasa, e non irnos
botá-la alegremente pola borda.
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Asistiu ao Festival Intercéltico do Morrazo
A.N.T.- Esa espécie de posta
ao dia que fai nos seus discos da
música popular portuguesa, mediante o uso de instrumentos eléctricos é unha resposta necesária
aos tempos que corren ou é unha
/
solución natural?
"Unha
cul~
só
J?O<lerá
res~stir
non
só
por
aquelo
que se di,
F.- A música popular portuguesa-ten como principal refe~én
senón tamén por como se .f~ga"·
cia para a sua elaboración precisamente a musica tradicional, que
As pésimas condicións sonoras nas que se desenvolveu o recital melodia própria, interna, esta enxa de por si ten unha forma desentraijada na própria palabra; se se
· de Fausto co seu grupo (6 músicos) no marco do último
volta, estilizada ... ; é o resultado
aplica a esa palabra unha estrutura
dunha fusión inter-rexíonal das
"Fes_tival Intercéltico do Morrazo" celebrado en Moaña, non
melódica que lle é estraña, entón
músicas que representan diferenimpediron que o público disfroitase· ás suas anchas dunha
acentuaríamos mal a palabra.
tes rexións de Portugal; é por iso
·
actuación marcada fundamentalmente por ese rifmo tan
Unha cultura só poderá resistir
que se considerea música popular , portugués, tan persoal tamén, que Faust,o sabe imprimir a moitas
non só por meras afirmacións teóportuguesa, non po~que se venda
das suas cancións. Quedou praticamente ausente durante a noite
ricas, non só por aquilo que se di
mais ou menos. A partir daí o
ese Fausto íntimo, baladistico que tamén esta presente en discos
senón tamén por como se faga.
composítor de música popular xa
com<? "M~drug~d~, dos trapeiros", "Historias ·de Viajeiros", "Por
consegue outros acordes, outra
EMILIO CAO
ese nma ac1ma , O despertar dos alquimistas" ... grabacións
instrumentación.
Recordo qu~ cando vivín na - que o converten nun clásico da canción portuguesa.
A.N.T.- Pode faler un pouco
África, a finais dos anos 50, xa
da sua relación co noso paisano
se facia musica de raíz africana
Emílio Cao, mais ·valorado en
con guitarras eléctricas, dunha
Portugal que na própriá Galíza?
maneira vital; dicía "isto toca" e
Como é que aparece nun disco
tocaban. É necesário que a música
seo?
popular portugue a teña o seu disF.- Emílio é un musico que
por os instrumentos que a técnica
eu considero dunha grande sensi- .
foi descobrindo ao longo dos tem· bilidade, ~ moi esixente conslg<;>
pos; naturalmente se pudese facer
mesmo; coñézoo desde hai bastanunha resisténcia a unha invasión
tes anos . A razón pola que o cha- .
desordenada da música de procemei a colaborar no meu último
déncia axona e anglo- axona,
disco é a consabida veciñanza culmellar aínda. Lembro a un poeta
tural que une á Galiza e Portugal.
portugué , Teixeira de Pa coáe ,
Certamente é moi apreci'ado enque dkía que cando un povo imita
tre nós, pero quero dicer ao resa cualidades boas que atopa noupeito que "os santos en casa non
tro povo corre o perigo de trocar
fan milagres"; eu din os primeiros
a sua própria personalidade, entón
recitais aqui na Galiza e en Mao
deixa de ter a noción da ua pró·a; drid , non en Poftl!gaL
pria cultura e aparece o "macaco";
A.N.T.- Cambiou a función
tráta e poi de pre erva-la nosa
6 social
dos cantautores portugueses
identidade, de er uxeitos activo
(,!)
desdé Abril de 1974?
da história. Penso que o cantores
e
F.- A seguir ·do 25 de Abril
ternos ne te entido unha función
-o deuse o fenómeno da. "can~áo de
moi importante; mesmo actuale
intervenc;áo", dunha forma moi
<(
mente, cando e está a producir a
concreta, moi ideoloxizada, comadesión de Portugal á Comunidaprensíbel,
propagandística .. -.;
de Economica Europea, espero
como que~a que esta faceta do
ma de venda de discos, repercute
que o lema da • Europa das naA.N.T.- Que opina daquela
cantor está deterrriii;iada palas cirna composición? .
cións' sexa cumprido; teño o refrase de Mao que dicia que a arte
cuQstáncia:s p@líticas circundanF.- Teño que recoñecer que
ceo de que agora Portugal, na
para ser revolucionaria teno que
tes-, coa aparición dos partidos,
iso probablemente é unha realidaCEE, se vexa no meio de duas
ser tamén na forma, non só no
sindicatos, etc., o público xa non
de. Eu cando grabo un disco -non
contido?
partes: os Estados Unidos e o que
necesitou
do cantor de intervenreparo
en
se
vai
vender
moito
ou
a Europa nos transmita m.imeticación; non foi un cámbio premedipouco ; preocúpame que sexa coeF.- Estou dacordo . O contrámente dató. Europa ten que ollartado, foí un feíto . . natural que o
rente, que transmita unha deterrio seria darlle á arte unha forma
se a si me ma, comezar a mo trar
cantor
tivese os seus ideais; simminda
escota
de
expresión
musique
lle
é
estraña,
e
iso
non
é
bon.
os noso paí es diferente a sua
plesmente adquiríu unha función
cal, teña calidade, e se e vende
Hai moitos compositores de "popcultura, e esta non é sua (de cada
lúdica que a música sempre debe
ignifica que é recoñecido polas
music", de rock, en Portugal, que
un dele ) . . . no xa coñecemo a
ter: a da danza, o pracer. .. Penso
persoa , que ten efeito. Penso que
esquenceron algo ' vital: a língua
versión orixinal que é a e tadouque a cultura debe dar sempre
a música popular portuguesa ten
portuguesa, falada, ten unha muniden e
dous ou tres pasos máis adiante
resi tido ese embates fortísimos
sicalidade própria, natural. Os esA.N.T.- O critério mai ou
que os partidos políti<;:os, mesmo
que upoñen o · on e tandarizatranxeiros cando nos escoitan falar
meno ociolóxico da rentabil idapra facilitarlles o caµiiño.
do do "pop" anglo-americano .
detectan que o idioma ten unha
de económica da mú ica en for-

Fausto
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A Biblioteca de Sánchez Garcia donada
para uso público
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O libro de Sánchez Gama foi presentado na Casa da Cultura
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A biblioteca do autor rivabadaviense Xesús Sánchez García será
de uso .público, baixo administración dunha fundación, segundo
anunciou Xesus Alonso Montero
no acto de presentación do libro
"Ribadavia en el recuerdo". "Esta
é unha das mellares bibliotecas da
Gal_iza e unha das poucas que pasara directamente a mans do
povo, sen ser vendida, saldada
nen liquidada", comentou Alonso
Montero.
O fondo de Sánchez García,
acrecentádo e\ coidado polo seu fillo Xesús Sá.hchez Orriols, está
s onstitúído por máis de oito mil
volumes de literatura, ensaio, filo-

sofía e economía política . .A biblioteca contará cun importante
complemento financeiro que consistirá na doación do piso en que
actualmente está instalada.
Ao actr de presentación do libro
de Sánchez García asistiron o filio
do autor, que realizou a edición,
Xesus Alonso Montero, Xoaquin
Lourenzo "Xoeas" e o presidente
da Deputación de Ourense Vitorino Núñez. O volume, que ten un
limiar de Xoaquin Lourenzo e
dous epílogos de Otero Pedrayo
foi presentado como "unha recriación romántica e apaixonada da
o
Ribadávia de fin fle século".
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A.N;T.- E nesta .situación,
como se rnanifesta o -seu compro·
miso político?
F.- Como músico resolvín
non participar en actos eleitorais.
Entendo que o cantor exerceu en
Portugal unha función utilitária
rnoi grande; penso· que, o cantor
debe asignarse a si mesmo un espácio que non se debe confundir
co comício: a proposta política
debe valer por si mesma-. Non é
que un co seu canto vaia adornar
un acto para convencer ás persoas ·
do voto a un ~eterminado partido;
o que os partidos deben facer é
afirmar o seu espazo ·cultural.
Agora mesmo estou a descansar
daquela función utilitária; participo políticamente corno cidadán,
non como músico.
. A.N. T.- Esta comprometido
con algun partido político.en concreto?
F.--:- Non me refiro a nengún
en particular. Falo en xeral dos
cantores-, dos partidos, dos comícios: ·do panorama. Políticamente
sempre fun independente; non o
afirmo como' virtude; iso si, son
_
. de esquerdas.
A.N.T.- A morte de Jose
· Afonso _cor;ileva algun tipo de repercusión cara o futuro da música
portuguesa?
F.- A música popular. portuguesa ten mostrado un vigor moj
grande desde os seus primeiros
pasos, cando aparece ron Jose
Afonso, Adriano Correia de Oliveira, f\:1anuel Freire, Luís Cilia,
Sérgio Gondinho. Nestes anos 80
deu unha resposta fortísima ao
que promoven as editoras e a rádio determinou como moda .
A.N.T.- Como responden a
isto os meios de comunicación?
F.- A-televisión si hai aceso;
eu personalmente refugo aparecer
nela debido ao que procura facer
cos musicos portugueses , mesmo
en termos económicos. Políticamente fun censurado durante moitos anos na televisión, e mentres
non me conviden a un proITTama .
especial, négome a facelo doutro
xeito. A rádio xa foi un órgao
máis 'democrático do que é hoxe
.en canto a diversidade, expre·sión... actualmente hai emisoras
que pasan exclusivamente música
cantada en inglés. · Tamén hai un
fenómeno moi interesante de rádios libres., que divulgan música .
que a rádio oficial non emite. o

...

XOAN M. ESTEVEZ

Exposición sobre a arte galega actllal, en Lisboa
Coñecer a actualidade artística galega nos campos máis sobresaintes
e reflexar a identidade galega
como fío condut9r da arte ao longo das últimas décadas, é o pro- ..
pósito da exposición "Antropoloxía e Memória: unha visión actual
da arte galega" que organizan conxuntamente en Lisboa, durante o
mes que andamos, a Deputación
de Pontevedra e a Fundación Calouste Gulbenkian .
A exposición está particularmente orientada cara a xeración
plástica dos oitenta. Contado, a
mostra presenta na sua sección "A
Memória" unh'a selección de Colmeiro , Torres, Laxeiro e Fernández. Os tres prime~ros aportan "a
referéncia dunha identidade fra~

Estrearase

guada no primeiro tércio do século e o último a sinxela linguaxe
surrealista posterior á Guerra" . No
apartado das Neovangardas incluénse catro artistas que traballan .
nas décadas do sesenta e setenta e
que determinan de maneira crítica, a xuício dos organizadores da
exposición, determinados aspectos das correntes neovangardistas.
Os autores seleccionados nesta
se~ción son Novoa, Ruibal, Huete
e Silvério Rivas.
A "Última Xeración" comprende_ dezaseis autores dos oitenta
ente os que se atopan Moldes, Lamazares, Antón Patiño, Menchu
Lamas, Leiro, Paz, Correa Corredoira e outros. "É a xeración do

atlantismo, coetánea ao realzada Nova visión da arte, quepnma na Europa desde o princípio
·
desta década" .
m~nto

Na exposición de arquitectura
apreséntase unha selección ·de
obra de César Portela Carlos ·
Meixide, Bar Boo, Mano'io Gallego, P~scuala Campos, lago Seara,
Andres Albalat e Xavier Suances.
A mostra "Ántropoloxía e Memória" comprende tan¡én unha escolma de vídeo que se está a facer
na G~liza, con obra de Reixa, Villaverde e Abad. Na sección de
Fotografía participan Manuel Sendón, Vari Caramés, Vítor Vaqueiro, Xurxo Lobato, Xosé Abad e
o
Suárez Canal.

en Vigo o 18 de Xullo

Xosé Manuel Rabón dirixe
Centro Dramático Con "As tres lrmás" de Antón
Chekhov o Centro Dramático estrea en Vigo o 18 de· Xullo a sua ·
segunda produción da temporada,
dentro do seu plan xeral d6 levar
aos cenários clásicos da dramatúrxia universal coa intención de fomentar hábitos de asisténcia e seguimento do Teatro na Galiza. O
clásico do gran autor ruso sucede...

"as tres innás" de Chekhov·para o

á montaxe de "A Pousadeira"
("La Locandiera") de Gol do ni. O
director encarregado 'de levar á
tena este texto foi Xosé Manuel
Rabón, que procede da sala "Luís
Seoane" e dirixiu un dos máis sólidos espectáculos do teatro gale. go <lestes últimos anos, "A Larva
Furiosa~·. A versión ao galega foi
encarregada a Francisco Pillado

que ten editado xa a traciución
doutras tres obras de Antón Chekhov.
O cenário da estrea · será o do
García Barbón de Vigo. Na obra
interveñen once actores e nos papeis -principais están Elisá Luaces,
Luísa Merelas, Miguel Pernas,
Gustavo Pernas e Luísa Martínez.

c...
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''Como querer caetanear o -que hai de bon"(1)
O "Show": Preliminares

,..J

Desde ali atrás, na undécima fila
que me correspondera pg,Jo discrecional reparto de billetes na taqui- ·
lla, observaba atentamente todos
os seus movimientos.
Zámbi(2), o noso deus mairo
dos negros brasileiros , señor do
ceu e das choivas , ocupaba unha
privilixiada butaca na primeira
fila, á beira do corredor; O comandante da trovoada e do raio
era un -cú inquedo, incapaz d~
manter-se aferrado á cadeira máis
tempo do que o breve intervalo
que 'transcorre entre a presentación dunha proposición-non-de-lei·
de Camilo, o de Vigo,, e a seguinte.
Durante a desquiciante espera
liou, que eu vise, alomenos cinco
cigarriños da maconha(3) e xa levaba pifada a metade da garrafa
da cacha~ que trouxera para a
sección de macumba(4).
Nada irregular cabía reprochar
á sua conduta pois ese era o seu
ofício xa que, coa axuda .dos demais espíritos do candomblé, el
era o máximo responsável da insufrar-lle ao artista a inspiración,
tanto nas multitudinárias actuacións en directo como .nos momentos de i~timidade cando o impulsaba a criar causas tan bonitas
como:
- "Luz do sol -

Que a·folha traga e traduz
En verde novo
En folha, en gr~, en vida, en for~, en luz"(S).
Sendo o Concello da. Coruña o
organizador do acto, era inevitábel que todas e todos estivésemos
colocada~ nos asentos segundo a
estrita orde xerárquico-piramidal
que tanto lle gosta aos Vazquistas.
De xeito que os demáis Orixás(6)
compañeiros de negro-divinidade
e Zambi, compartian con el a honra da fila primeiriza : Logo atrás ,
en fileira 2, repousaban as suas
máxicas pousadeiras as deidades
indíxenas das tribos Aimorés e
Tupiniquins(7),
perfeitamente
acopladas á altura das suas homólogas afros e, na terceire, a sua
versión cristiá.
(1) O título corresponde a un fragmento
do tema "Sina" de Djaván" no disco "Luz"
(2) Zambi: principal divinidade do culto
bantu.
(3) Maconha: Cannabis Sativa. É unha
variedade de cáñamo con propriedades narcóticas coa que se fan os canutos. Para máis
información, consultar "Operación Primavera" ou buscar na guia o número de teléfono
de J .M. Barrionuevo.
- (4) Macumba: Rito místico-relixioso derivado do Candomblé, .festa de orixe negra
de invocación aos espíritos (Ori .>cás) . Equivalería ao que aqui lle chaman "misa" . A
Macumba resulta do sincretismo entre os
elementos afros e os cristiáns do culto,
adoptando frecuentemente a forma dunha
ceremónia con danzas ao son de músicas
moi rítmicas ,, onde se bebe cachac;a (aguardente de cana) , se sacrifica algun galo e
cousas desas. Son máis efectivas que as denominada "misas".
(5) Tema de Caetano Veloso "Luz de
Sol", cantado por Gal Costa .no seu LD
"Minha Voz" .
(6) Orixás: Divinidade secundária dos ritos dos Iorubas .
(7) Aimo!és: lndíxenas que vivían nas serras entre a Bahía, .o Espírito Santo e o Rio
de Janeiro .
Tupiniquins: antiga nación índia da
Bahia.
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Non desperdiciaron a oportunidade os corifeos do Faraón de
Maria · Pita para afirmar , máis
unha vez, tal como aéontecera xa
canc;lo inauguraran un monumento
a Castelao rotulado en idioma vallisoletano, á sua nula sensibilidade galega. Non reservaron, como
era de recibo ; a 4ª para. as posas
meigas e trasnos, deixando fóra,
por falta de localidades, a Santa
Compaña ao completo, chegada
de San Andrés de Teixido expresamente para o encontro.
Oxalá un mal de ollo lles ·excorrente os próximos resultados eleitorais!
De xeito que na butaca 8 da 1ª
recoñecin os encrespados cabelos
de Oxóssi, negro-espírito protector dos cazadores, na 8 da 2ª estaba o espectro indíxena de Anhangá, que costumaba castigar aos
Jndios .que perseguían animais con
crías e na 3ª-8, San Miguel lucia
unha impecábel túnica de tul branco de "Confeccións Calvário"(8).
Todos-todos agardavamos-que
nervos ! o grandioso momento no
que se corporaliza-se, vindo do
máis-alá nun avióri da Varig(9), o
divino Caetano Veloso, un espécime do reino ·animal, mamífero e
pertencente á raza humana, dotado da extraordinária faculdade de xuntar os deuses e santos todos e
face-los sublimar doces cascadas
de so~s e palabras ernpregando,
como mstrumento terrenal e mundano coque materializar o feitizo
algo tan sinxelo e gostoso com¿
as cordas vocais do ilustre bahiano que ten o don de iludir(l O) .

"Venho de tres
muito tristes"

ra~as

Deixou-no-lo escrito no corazón
Vinicius de Moráis, o branco
máis preto do Brasil, enorme aú- ·
sencia ... Saravá! (11 ).
Tres razas para amar os índios
misturados coa dor dos escravos
traídos das repúblicas do Congo,
da Cabindanina, de- Angola, mollá-los coa saliva dos portuguesescoloniais, agarimá-los coa morriñenta . tristura dos xaponeses, italianos, galegos que arrib_avan por
milleiros buscando fortuna, era
por as bases que amagarían a
maior música do mundo.
Ese son de flautas nascia no
cruzar libre das pequenas canoas
índias polo río Tiete, subia á cuberta do Cabo San Roque(12)
onde masas de galegas e galegas
atravesamos 14 días de salgadas
águas e collia definitiva forma nas
_bodegas das náus-negreiras onde
(8) San Miguel, no Brasil, está asimilada
aos anteditos espíritos e ten negócios cos
cazadores.
(9) Varig: Liña Aérea Brasileira.
(10) "Don de Tludir" é un tema de Caetano que canta Gal Costa no disco "Minha
Voz".
( 1 1) Siiravá: Invocación que igual vale
para chamar algun espírito que para saudar
algun colega.
·
( 12) Os navíos "Cabo San Roque" e
"Cabo San Vicente" levaron-n_os aos ga legos e galegas a milleiros a facer-nos ricos
en América, durante moito tempq_, até os
anos 70. Agora só so11 unha montaña de
chatarra e a xente non pode voltar.
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só a metade dos nosos escuros irmáns chegaban vivos da travesia
de Benguela a Salvador de Bahía,
se havia sorte e nos tiraban a todos pola borda para burlar a vixiáncia en· tempos de abolición do
tráfico de escravos.
.Desguasados xa o Cabo San
Roque e o Cabo San Vicente, moreas de partituras ficarán sen rematar de compor, in·acabada sirifonia " Emigrata" que glosa a epopeia no Novo Mundo dos labregos
_·e labregas de Bande, Osaka, Fiumicino e Guimaráes.
Reconvertidas as caravelas escravistas· en bonitos bergantins
para que 'nenos, nenas e turistas
podan emprender un breve cruceiro por estancos como o proxectado Bofill para a Coruña-2000(13) ,
reformados os antigos mercados
de escravos, no que hoxe se instalan flamantes parlamentos, reducida a algo menos de 30.000 a povoación indíxena brasileira que
escrevendo, -xa só cruzan o charco
as ratas que acompañan a Nosferatu, príncipe da Transilvánia, a
bordo dos Elcanosos os portaavións da VI Frota e non producen música, precisamente e, ademais , veñen en sentido contrário .

"Navegar é preciso
Viver, náo é preciso
(13) Propoño o que segue como posível
aportación aos plans guvemamentai s para
frontar a crise do sector naval: Se Bofill proxectase un estanco en c-ada unha das sete
vilas capitais do antigo reino de Galizá e
se, por cada estanco, necesitase-mos da reconversión dun par de carávelas, teríamos
unha carga de traballo que garantiria o choio
até o ano 2002 .

Obarco,
o automóvil, brilhante.
Otrilho solto,
o barulho,
do meu dente en tua veia.
Osangue,
o charco,
barulho lento.
Oporto ...
Siléncio." (14)

O "Show" "Show"
Tiña eu para min que , exceptuando as tres primeiras filas maila butaca 5-1 1ª, o resto do público acoplaría-se moito máis ao espectáculo de Toquinho, apoiado nun excelente grupo musical , cun percursionista de luxo e importante
compositor, Mutinho, co coro das
voces de duas garotas e cunha
música máis dixerível , mái s rítmica, mái s corenta-principais do que
a sinxeleza da voz de Caetano , a
pelo e sen máis recursos que o
violáo(15) , un traxe branco e un
estudado xogo de luces e penumbras .
Non foi tal , gozando eu da ledícia de comprovar o bon gosto do
meu povo que sabe apreciar unha
obra de arte ainda que poda re ultar complexa por momentos. O
Cae-magnetismo do seu sorriso
deixou-nos electrizados/as até, en
polo menos seis casos , que eu sai(14) Da l~tra de "Os Argonautas", maravilloso fado composto por Caetano Veloso,
baseado -nun poema de Femando Pessoa.
Está no di sco "Caetano e Chico Buarque,
juntos e ao vivo no Teatro Castro Alves de
S. Salvador da Bahía".
( 15) Violii9: gu,itarra.

ba, maionnente namorados/as.
Oxum deusa negra das águas
dos ríos e fontes mai-la sua colega das águas do mar, Iemanja,
abrazando pola cintura á sua homónima índia Iara e á cri tiá-europea V Virxe do Canno, pegaron
un acompasado brinco por levitación alvando a distáncia que mediaba entre o pátio de butacas e o
palco corearon, ante o delírio do
público, o estribillo cambiante da
"Vaca profana':
"Dona das divinas tetas

Derrama o leite bom na minha cara
E o leite mau na cara dos "puretas''.(12)

Espalhafatosos,
Babianos e tropicalistas
Decorrian, velo os os derradeiros
anos da década dos sesenta. Unha
pantasma percorreu, daquela tamén Europa e logo emigrou espallando- e por aló e acolá le~an
do na maleta o vento fre co dunha
renovación cultural que movía ao
escandalo , cheiraba a fro le e soaba a BeaUe A rua Saint Michel,
en pleno corazón de Parí , estava
en obra , o que posibilitou que o
movime nto e tudiantil se defendese cos seus adoquín impregnados
de hi stória e cultura , naque! famoo mes da noivas de J968, en
plena primavera , alterando-lle
algo o sangue dos artistocráticos
habitantes de la Rue de FaubourgSaint-Honoré e de L'í'fe SaintLouis.
Un poeta orie ntal ensinaba, no
(16) Vaca profana: Tema de Cae cantado

por Gal no di co do mesmo nome.
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CULTURAL

foro de Ienan, como o vello t~nto
removera as. f!1º!1tañas, Robert
z¡mmerman ms1st1a en que a re~posta estav~ t:i<? v~nto ~ · ? mov1mento hipp1.e flipaba coac1d9 neopacifista que, non esque-zamo~,
contribuí ~ en parte, a qu~ o Tto
sam perdese .a guerra do Vietnam,
que nos veu a todas bastante
0
ben.
.
Un médico arxentino que viveu
no Caribe, encontrou chumbo nas
selvas bolivianas e o seu rosto saltou á fama; estampando-se nas camiseta~ e nos posters dos dormitórios do 80% dos e das nadas despois de 1951.
No Brasil non íarnos ser menos. Deixamos atrás o intimismo
que transpiraba a bossa-nova e sµbimo-nos ao vendaval renovador.
Con forte ·parafernália dadaísta,
os babianos Caetano Veloso e
Gilberto Gil, apoiados por músicos vangardistas ·de Sáo Paulo-Rogéllio Duprat, Júlio Medalha ... e
acompañados polos meus colegas
de bairro e de Instituto "Os mutantes", inventaron un movimento
que se deu en chamar "Tropical ismo".
Como se dun Liocarcinus Puber
e demais decápodos(l 7) se tratase, o Tropicalismo nasceu con
várias patas. Alén da musical, tiña
un pleápodo( 18) no "Teatro Oficina", outro na pintura de Oiticia,
outra mái na cámara de Glauber
Rocha ...
"Tentava facer unha poesía
como a de Lorca, partindo de
sambas de roda de Santo Amaro,
tratados á maneira de Dorival
Caymmi, revistos por Joao Gilberto", explicaba-se Cae nunha
entrevista en 1986.
"Eu organizo o Movimento
Eu oriento o carnaval
Eu inauguro o monumento
No Planalto Central do país ... " (19)

O que non chora non

mama
E o que non mama desnata-se,·
desidrata-se ao non alimentar-se
coas aportacións dos demais. Caetano mama de moitas influéncias
musicais alleas, das tetas do fado
á ubre da bossa-nova de Joáo Gi 1berto (O pato, vinha cantando
alegremente, quando o marree.o
sorridente pediu para entrar
também no samba ... )(20), pasando polo biberón do Beatles. E
canto sabe o mozo! Lembro que
na tele havia un programa-concurso, unha e pécie de 1-2-3 no que
o apresentador orteava unha verba e o concur ante
empre mú sicos famosos, ~iñan que cantar un
tema coa ver{>a de marra . A
dua veces nas que vin participar
ao Caetano arra ou:
garoto é
todo un erudito e tanta sabedoria
herdou-na daquela prateada mulleriña que lle acompañou no paseo nocturno pola rua vella da
( 17) Liocarcinus Puber: Tipo de decápodo
(que ten dci pata ) que até hai dou · ano
coñecia-se-lle populannentc (entre o · cientfticos e biólogos que ian pescar ao pcirao de
Malpica), polo nome de Macropipu · Pubcr .
Algunha x.cnte chamaba-Ue nécora.
( 18) Pleápodo: da pata da nécora .
.. '>-(19) Tema "Tropícalia" , no dísc de Cae
A arte de Caetano Velo o".
(20) "O pato", tema clásico da bo ·sanova, de Jayme Silva e Neuza Teixeira, do
disco "O melhor de Joiío Gilberto" .

cidade dos aparcarnentos de cristal. Ela deu-lle o leite, hai 45 anos
e el chama-lle mae.

Meu Rio de Janeiro,
fever~ifo e mar~o: aquel
abra~o!
Fói esta a forma escollida por
Caetano Velos e o seti compa Gilberto Gil para despedir-se do amazónico país ao embarcar rumo a
un forzado exílio.
.
Remataba xa a década prodixiosa. Meses antes encarceraron aos
dous bahianos por "insulto: ao
hino e á bandeira". (lembra.:. vos
algo isto? Talvez vos resulte familiar. .. )
A onda represiva desatada polo
réxime militar cortou · azas (e cabezas), inangúrou a moderna fase
dos "desaparecidos", instalou
"paus-de-arara", "bañeira,s"(21)
e demais refinalladas en canto
cuartel e comisaria havia para facer falar aos -"subversivos" e aniquilou, loxicamente, cada un dos
movimentos culturais e uns. cantos
dos seus movimentadores. Os colegas dos que en Chile lle quebraron os dedos a Víctor Jara, na Galiza privaron do ar a Bóveda e en
Andalucía cal3:ron a Lorca, impuxeron a sua filosofía cultural castrense cuxa mús\ca era a dos sons
agudos das balas ao mordisquear
os carpos nas funcións de fusilamentos sumários e nas do tiro na
caluga, cuxa literatura restrinxíase á da letras que cabían na tampa da garrafa dunha coñecida marca de refrixerante, cuxa arquitectura era a das pedras atadas aos
pescozos dos que ele deitaban a
descansar no fondo do mar.
A Música Popular Brasileira ,
antes moi presente na tele, disputando-se os primeiros postas da
audiéncia ás telenovelas, desapareceu gradualmente da programación do estupidizante electrodoméstico.
Os principais músicos foron-se,
Edu Lobo a Los Angeles, Chicm
Buarque de Hollanda a ltália ...
Chico para esquivar a censura que
non lle permitía rexistar nengunha
canción a seu nome sen mutilá-la
gravemente, rebautizou-se co seudónimo de "Julinho da Adelaide".
Nen con e as!
"Vétl meu irmáo, pega ~ aviáo,
Mais náo diga nada
Que me viu chorando
E prós da pesada
Dizque eu vou levando ... "(22)
Ainda que Lennon e Yoko puderon air de provisto de refaixos
e do resto na portada dun di co o
censor de tumo con iderou que
n n era e tético ' que Cae, Dedé
e o fillo de ambos, Moreno Veloo, mostrasen o bronceado-total
que o ol que baña o rio Subaé
pigmentara nas suas melaminas,
a i que, por se acaso, proibiu a
portada do disco "Joia".
Logo da merenda, os xenerais
caníbais arrotaron o final de moitas cousas e tamén o fin do tropicalismo.
(21) Instrumento · e sistemas de tortura
idénticos aos empregados aquí.
(22) Contou-nos . Toquinho que. estando
el de xíra por ltália acompañando a Josephine Baker. dei!(OU a meío compor con Chico
Buarque este saudoso tema que, mais tarde,
rematar.ia Viníciu · de Moraes .

Nese período de terra queimada
só se salvaron os traballos de Milton Nascimento e de Egberto Gismonti.
Caetano non desaproveitou o
seu exílio londinense para aprender idiomas e compor belos temas
en shakespeareanq, pedi.ndo, por
exemplo, á sua irmá Maria Bethania "send me a letter, please ... "(23).
Hoxe as causas cambiaron, os ·
_ medal.leádos guerre\ros descansan, hai un presidente "civil" eleito por 600 persoas (<licia Miguel
Hernández que a un civil é moi
fácil militarizá-lo, mais que era
ben difícil civilizar a un militar),
Tudo certinho!
Son, portanto, outros tempos: a
Caetano- proibiron-lle outra canción hai uns meses. Tudo bem!

"Gosto de sentir a
minha lingua ro~ando a
lingua de Luís de
Camóes" (24).
A enorme sensibilidade Caetanista
non pudo dei xar de captar que
aquí non se fala como na Arxentina e del iciou-nos saber das sua
emoción pe estar pisando a fonte
da 1 íngua brasileira, ese manantial
que somos nós: tamén o río Miño,
cando nasce na Serra de Meira, é
un regueiro pequecho qut( sai- do
íntimo da terra e máis cando chega á raía, aló polo país da Garda,
xa require dunha boa planeadora
para cruzar o contrabando se queremos ir seguros.
Toquinho non, Toquinho non
sabia nada. Explicou-me que "eu
fiquei sabendo polo chófer que 1]1e
foi buscar ao aeroporto. E bon ter
esa ideótinficación que é . o idioma . ... ". Cando, durante o recital,
contaba-nos que fixera máis de
120 cancións e máis de 1.000
"shows" nos 1 1 anos nos que traballou con Viniciuys de Moráes.,
ou cando apresentou un tema nado
dunha colaboración con Paco de
Lucía, mistura de samba e flamenco (Sambabenco? Flamba?), a
Toquinho vislumbFava-se-lle, ás
veces , intencións de mostrar o ben
que dominava esa outra rama revolucionada do latin ·que seique se
fala en Burgos.
"A lingua é minha pátria
E eu náo tenho pátria, tenho mátria ... "(25).
Un Caetano sensível, un Toquinho que non sabia ... e detrás
deles, no meio do cenário; un' emblema co escudo da caveira co
Torre e as cunchas, cunhas grades
letras que agredían: "Ayuntamiento de La Coruña" .
SurrealismÓ espalhafatoso e
dadaísta de Paco Macunainia
Vázquez e dos seus seguidores.
Lástima non se atopase con Juanito xogando contra el nalgun partido. en Riazor agora que iamos ascender.(26)
XURXO ESTÉVEZ
(23) "Maria Bethania"' . no disco "A arte
de Caetano Yeloso·:.
(24) e (25) "Lingua". do disco de "Veló...
de Cae.
.
(26) ANT sorteará duas entrada válidas
para calquera dos novas aparcamentos da
Coruña aos leitores e leitoras ·que escrevan
dicendo o nome do xogador estranxeiro ao
que lle pisou a cabeza Juanilo. nun partido
non hai moito celebrado.

• NAVEGANDO POLOS MARES
DO NORTE
Unha travesia a vela de 14 días nuns
antigos veleiros, desde a Holanda deica
Dinamarca. O total da viaxe é ae 21 dias
que inclue transporte nun autocar desd~
Madrid, 7 noites de hotel na Fráncia
Amsterdam e Alemaña.
'
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 par.a coñecer a outra
cara de U.S.A., ou sexa, non a de Reagan, Disneylandia ou Falcon Crest, senón a das minorías, as vangardas, as tribus índias, os seus parques nacionais e a
natureza e a sempre allea cultura.
Précio: 219.000 ·pta.
Saídas: Xullo e Agosto desde . Vigo e
.Santiago.
1

......
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Pesqueira:
urtha pesquisa.
nos apelidos
galegos
-Velaqui outro apelido que se escoita moito pola Galiza, sobretodo
pola parte de Marin, que ten a sua
orixe nun topónimo.
o-feito de terse chamado "Pesqueiras" dous penedos, na beiramar, no sítio no que hoxe está a
Escala Naval Militar de Marin, ou ·
chamarse tamen asi os muros
construidos polo home para aproveitar a riquísima lamprea nas
beiras do Miño pola zona de Arbo
e Salvaterra, fainos pensar que a·
sua orixe debe entenderse como
unha ~adilla para a captura do
peixe . (Dunha "piscaria" latina
sairia unha "pesquería" galega).
Non obstante o foito de atopármonos con este nome en lugares
dn interior, onde non se lle pode

C.VARELA

asociar esa actividade pesqueira,
f ainos pensar se non estaremos no
caso dunha evolución semántica,
que partiu de "penasqueira" ou
"piasqueira", un lugar de penedos
ou ·de pías, que mais tarde foi
aproveitado tamén, axeitado xa
pol9 liome, para a sua actividade
de obtención de peixes.
Seria, pois un evoluir semellante á da palabra "peirao", que conforme aparece en antigos · documentos pontevedreses ,_ designaba
a un atracadeiro de. barcas, co seu
muro e as sua pesqueiras deica o
mar, todo iso procedente duo "petranus" latino, ou sexa empedrado
oil "peirán", como se designase
aos .sucalcos de pedra na zona
Nore da Galiza, que pasou lago a
designar o embarcadeiro propria- .
mente dito.
Os lugares chan:iados hoxe
"pesqueiras" deberían o seu
nome, nun pfincipio, á abondosidade de penedos. ·
Sería un paralelism_o coa evolución de Mosqueira e Moscoso que
xa ternos comentado aqui á que
correspondería Pesqueira e Pescoso,
con
análoga
orixe.o
(Sao Paulo)

XOA~ M. CARREIRA J

Santiago
Tafall Abad
(Burgos, 24-X-1835 /
Santiago, 29-X-1903)
Organista e organeiro. Filio de
Mariano Tafall e disc;:ípulo do
mesmo, optou polo sacerdócio e
no 1856 o atopamos como organista da catedral de Mondoñedo
tras unha oposición. En Mondoñedo permanecerá até 1860, ano no
que se traslada á catedral de Santaigo · onde permanecerá até a
moirte e na que será organista.
Tamén en Santiago será desde
1882 profesor de Piano e Harmonia na Escala de Música da Real
Sosi'edad de Amigos del País .
E o f!lenos coñecido dos músi -

• XORDANIA-SINAI-EXIPTO
Vio.Xe dun mes dabondo completo por
estes dous países, nunha auto-caravana
axeitada con literas, cociña ... Inc~ue voo
desde Madrid.
Précio: 175.000 pta.
Saídas: Desde Xullo deica Novembro.
• Ademai~ viaxes ·a Cabo Norte, Alpes,
Barco de vela polos mares da Holanda, lslándia, Turquia, -'-India Nprte e.
Nepal, -India Sl!L. P~ru~olívia. .

cos da sua família e.ainda está por
esclarecer o seu labor como organei ro, por exemplo no órgao da _.
catederal de Mondoñedo, xunto a
seu pai. No Musaeu daquela c.atedral consérvase o treco.lado e algun dos· componentes do órgao
dos Tafall, desmontados na disparatada restauración . de hai uns
anos . .
No arquivo catedralício de Santiago podemos atapar diversas
partituras arranx.adas por Rafael
Tafall e cabe supor que teria a responsabilidade de rematar a edición do tratado de organaria do
seu pai.
Bibliografia: Enrique Cal Pardq e Guy
Bourligueux: ..Organistas de la Catedral de
Mondoñedo .. . En Acta Musicológica XXXTI. Barcelona. 1982. X osé Filgue irn Va/verde: Introducción ao "Cancioneiro ·de GaIicla" . Pontevedra, 1942. José López-Calo:
"Catálogo musical del archivo de la Santa
Iglesia Catedral de Santiago". Cuenca,
1972. Xoán M. Viaño .Manínez: "Tafall
Abad. Rafael'.' en "Gran Enciclopedia Gallega" Vol. 29. Gijón. 1986.

Cuba~ Nicarágua, México, Austrália,
Marrocos, Arxélia, Africa Ocidental,
Quénia-Tanzánia, Rutas coa bici ...

Asimesmo, podes consultamos tarifas
aéreas e xestións para calquer proxecto
de viaxe que teñas.
.
· Chámanos para máis infonn~ción ou
pasa polas nosas xuntanzas informativas
que faremos na, Galiza.
Vigo, 5 de Xuño en "El Camaleón".
A Coruña...._ 4 de Xuño no Ateneo.

a?Ds~uz ~Tl~I
CLUB DE VIAJEROS

Ronda de·Sant Pere, 11. 6º 3a. · 08010-Barcelona · flf.: 302 50 81 ·
Ledesma, 7. lº izqda ·48001-Bilbao ·Tlfs.: 424 42 65 ·424 22 15
Rodriguez S~m Pedro, 2. Of. 1202 • 28015-Madrid •Tlfs.: 445 11 45 · 445 59 62
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Un novo
livro de X.
-Mª Alvarez
Cáccamo
~

.

Se na poesia galega actual existe
un · poeta cuxos rexi~tos técnicos
son variados, ese é Alvarez Cáccamo, pois se repasamos os catro
livros seus publicados até hoxe,
asi o veremos. rso en si, o de rexistos variados , non é nada, pode
non ser nada, mais o que si. ten
importáncia neste caso é que a
forma está en función do fondo (e
conste que esta distinción entre
fondo e forma , por .-eséolástica,
non me gosta nada, pero poñamola para nos entender) . Esta con:
xunción entre fondo e forma fat
que a poesia de Álvarez Cáccamo,
acadado un certo grau --que pode
ser ascendente- non conteña
Tiunca unha caída repentina, pois
o crecimentó poético do noso poeta é harmónico en todas as suas
partes a partir duo centro determinado, por iso, dificilmente cairá
Álvarez Cáccamo; acadará os
máis altos . graus a sua poesia?
Non é doado ser profeta; pero
penso que esa rara perfección á
que chegou-o poeta vigué~ talvez
non lle permitirá acadar ese infinito a que chegaron certos poetas a
custe de despois cair rápida e misteriosamente. Pero esa rara perfección, que é unha das suas virtudes, fai que polo momento nos
entregue volumes poéticos que o .
colocan na ·primeira liña dos poetas galegos actuais, e . asi no-lo
ven demostrar outro livro seu, o
seu último (por agora) volume
poético, prémio Esquio 1986: Lu-

minoso Lugar de A batimento< 1> _
Se repasamos os seus livros anteriores, e Cáccamo é daqueles
poetas que gaña cunha releitura,
veremos que o ·vigués domina tarto o verso livre como o· branco, o
poema en prosa como o tradicional, sempre nos seos textos-(como
el lles chama) encontraremos iso
que chamamos poesia. O seu an- .
terior livro: Os documentos da
sombra estaba composto por poemas cuxos versos 'non eran medi-

Alvarez Cáccamo

dos, en quitando dous, un en heptasílabos e outro en alexandrinos.
. E non por iso non · babia ritmo.
Agora o seu novo livro vai en alexandrinos. O livro divide-se en
duas partes. Prelúdios, que son
sete poemas dos cales cinco van
en. endecasílabos (a non ser nal- .
guns o verso_ ou versos -finais) e
dous en alexandrinos . A segunda
parte é Adágio, que é un longo
poema (dividido en tres partes,
máis por necesidades ·de deseño
editorial que por se dividir en si , .
penso eu; cada parte ten respectivamente 251 , 1 16 e 149 versos) ·
en al'exandrinos, encabalgados a
maioria. O esforzo do autor está
fora ·de dúbida, orabén, acada o
poeta as suas anteriores cumes?
eis o que intentaremos esculcar.
Os sete prelúdios son, tal vez, o
máis frouxo da entrega, pero van
· servir <liso, de prelúdio. Nestes
· poemas o poéta avanza o que vai
ser a. sua. entrega final , o recordo
do pai, pois el é "o filio, escrito
con palavras do teu soneto insone", a quen se invoca é o proxecto
do poeta: "un pai que nunca durm"e", segundo ve moi ben o prologuista. E para ese proxec;to o poeta vai usar das palavras e o recordo e doutras cousas: "espadas de
mercúrio sobre a pel/contrá a matéria en tránsito de gozo", ten que
falar da alta casa fronte ao mar,
do destino de toda construcción:
area, sal e cinza (co que o poeta
nos retrotrai a unha outra entrega
sua onde a preséncia da f amília
como tribo era constante: Arquitecturas de cinza). Curioso seria
comparar esta série de prelú~ios
cun poema de Lezama Lirria, "Nacimento del· día", onde o cubano
lembra ao seu pai: "Toda comunicación con el padre se hace más
allá del tejado, asciende y desciende como el mercurio, etc.", e
seria curioso porque o· cubano que
si acadou o grau do infinito, tamén sofreu a caída irrev~rsível.

Pero deixemos estes prelúdios que
se son uns interesantes poemas,
non van a dar a medida do que é
este Luminoso Lugar.. ._A medida
darano-la o "Adágio".
O presente poema é o máis ambicioso que teña escrito un poeta
galego de_ arestora, iso é cousa
inegável. E tamén un dos poemas
máis conseguidos dentro da poesia
galega actual. E é:..o pola forza
irreversível que deitan os· versos,
en alexandrino, e curiosamente
nunha língua (a galega --que está
pouco dot<!_da para os versos nesa
medida). Alvarez Cáccamo venceu no desafio e eis o que nos entrega . Un gran po~ma, sen caídas,
sen altibaixos, mantendo sempre o
grau de t~nsión que pede o verso
e o poema, non dando respiro ao
leitor, evocando imaxes, xogando
coas sílapas nos que nos di que el
é "a longa dor" que "son desde o
meu centro testemuño de ardentes
espadas de salitre"; versos nos que
nos recorda: "Que vellos son os
dias!", que nos segue a-lembrar a
casa familiar, o pai , que nos fala
de que "Agora sei que sodes os
· mesmos que eu fun porque non
· hai esfeq1s de apaixonada paz"
nun recurso (sic) que ven dos románticos alemáns e que é usado
de diferentes xeitos por' grandes
poetas contemporáneos, desde
Paz, do que falaremos má,is adiante, até Cesariny; ou por poetas ga• legos de hoxe: "uns homes que,
tal vez, eu fun e non recordo" (M.
Forcadela) ou "dos homes que
non fun e que me falan" (Rodríguez Barrio). Un grande poema
que tamén nos define actos e que
nos _fai a todos máis poetas.
Dicíamos que queríamos falar
algo de Paz, pois a pegada do mexicano nota-se, Pª1'ª ben , neste
grande poema de Alvarez--Cáccamo. Sobretodo a pegada de Piedra
de Sol, que se ben está feito en
' endecasílabos , ve-se como. o poeta vigués tivo presente o poema
do mexicano á hora de compor o
seu poema. Pero se o poema de
Paz é toda unha poética do seu
pensamento poético-ideolóxico (e
a pegada surrealista nota-se, é evidente aqui , en Pai; vexa-se senón
· a estrofa na que fala de Madrid
1937; que parece a segunda escena de L 'Áge d 'Or, de Buñuel), o
poema de . Cáccamo é, por asi
dice-lo , máis narrativo , en certa
maneira máis épico, perq o dicer,
.a forma de Paz tocou ao poeta galego, para ben. Exemplos? Paz escreve: " amar es combatir si dos se
besan/ el mundo cambia, encarnan

los deseos", Cáccamo: "Soñar é
ter memória. Resistir na memória/
ceiva o corpo de agullas. Desde o
facho, saudoso~'; o mexicano:
"cuartos y calles , nombres como
-heridas,/ el cuarto con ventana.s a
otros cuartos/ con el mismo papel
descolorido"; o galego: "A matéria do pó fabrica as mesmas formas/nos corpos derrotados e nos
· papeis que os corpos/ para viver
habitan 1 documentos de rio", etcétera. Pero se a pegada formal e
poética de Paz nota-se no poeta
galego, iso non quer dicer que·
sexa mimética, nen muito menos,
o que aconteGe é que Álvarez
Cáccamo instala-se na mesma
conceición poética da mellor poesia ocidental. Acontece que "Cácc~mo ven dunha tradición que
pasa por Paz e que Paz en ceitos
momentos pudo representar (ainda
que o mexicano é un poeta, por
sorte penso eu , con caídas) . Pero
onde máis se vai notar a pegada
do poeta m~xicano non é na sua
poesia, senón dunha conceición
.que fixo fortuna : a outredade: a
outra vida a experiéncia da outra
vida, qu~ o · poeta gal ego soubo
definir na figura do pai , a esa definición foi (e é) cousa que non
conseguiron muitos poetas que a
buscaron e a buscan ainda , eis , xa
que logo , l!n grande logro de
Xosé Maria Alvarez Cáccamo. (2)
XGG
1) Colección Esquio de Poe ia, O Ferro!,
1987.
2) Muitas cou as quedan ainda por dicer
e discutir, sobretodo as relacións música
poesía , como fai Femán Vello no prólogo. A discusión podí a ser beneficiosa
pero o espazo é curto.

Br~taña, Esmeraldina
Retorno aTagen Ata
Xosé L. Tomé .... ::.. .. .. ... .. .. .. .. .. . A Cidade Branca

X. L. Méndez Ferrín ................

Fermín Bouza Álvarez :.......... Longo Voo de P~xaro ·
Marina Mayocal .......... :·............ Contra morte e amor
Xosefa Goldar ......................... No fío·do tempo
Xoán Bernárdez Vil ar ............ : No ano do Cometa
(Premio "Xerais" 1986.)
\ S~so de Toro .......................... Polar~id
,.
\\
. · .
·
· (Premio da Critica 1987)·

das cou~as. e~e atinxirá Samadhi:
a contemplac16n · da Realidade"
Estas palabras están fomadas dun~
ha "Sutra de _Hui Neng" qu~ 0
E;duardo Moreuas pon no remate
de "Follas de vagar"
P~nso que son palabras . para
med1tar e palabras que veñen ben
a propósito da poesia de Cesáreo
Sánchez, posto que hai un claro
espiritualismo oriental na obra
deste autor ao longo do libro seu
que agora comentamos<1> e ao longo de todos os seus libros , con total' fidelidade.
A poesia chinesa e xaponesa teñen algo a ver coa de Cesáreo . Xa
nos trazos de escritu~a daquels povos, como na sua pmtura (unha e
outra gardan relación) os escrebentes vense impelidos a trazos
incisivos de gran simp.licidade e
transcendéncia a un tempo , con
movimentos que conlevan certa
premeditación, contención e sobriedade . Por influéncia da China
e polas características xerais xeográficas , psíquicas , etc., o Xapón
prefere na poesia, e en case todo
a brevidade, a miniatura, a minu~
ciosidade, a concentración . As
suas estrofas máis usadas son a~
tan.kas ("curto") de cinco versos e
as hai-kais (máis curto) de só tres
versos. O Cesáreo escrebe rankas
e hai-kais en galego.
Os famosos Samurais do Xapón
tiñan como emblema a fl or da cerdeira ou cereixeira, beleza intensa
e efémera, como a vida ideal do
Samurai, entregada intensamente
ao servício dun nobre e disposta
ao sacrificio da própria desaparición . Vida breve, nobre e intensa.
Os emblemas do Cesáreo neste libro son tamén cousas leves que se
diluen facilmente : nubens no azul,
ondas de água, ondas de vento,
ondas de area, ondas de sal , pétalas e gaivotas pasando . rgual que
un Samurai, está disposto a entregarse e morrer:
Saio a ti para te ver

onde a tarde
reventa de ondas

e incita a non ser

Cesáreo Sánchez

Mar do fin
da terra
"O espf rito é intrínsecamente
puro . Que poida rexer o espí rito
en calma, maino, desvence llado

Os libros do Verán.
NOVELt\fNARRATIVA

no - 16 DE XlJLLO DO 1987

XABARÍN
J. M. G. Le Clézio
Mondo e outras historias
Michel Tournier
Venres ou a vida salvaxe
Daniel Defoe
Robinson Crusoe
MITOLOXfAS
Elizabeth Warner
Heroes, Monstros e·outros
mundos,da MITOLOXÍA RUSA
Anne Ross ·
Druídas, Deuses e Heroes
.da MITOLOXÍA CELTA

As próprias palabras son como
pétalas ou como a belexa breve do
solpor: ·

Osol minuciosamente doora
os meus olios. No atardecer
caen as miñas palavras
cai o atardecer coas miñas palavras.
No hai-kai de máis arriba,
"ver" e " ser" riman e hai unha levísima musicalidade de ritmo .
Neste último, nen rima nen ritmo .
O poeta deste tipo de poesia non
pretende regalar o ouvido ou su·
xerir através de cadénci as ou aliteracións ou calquer outra recurréncia fónica, senón que vai, máis
frio, polo pensar, a unha estraña
elevación de reflexión sobre as
cousas, a unha mística poética
condensada. Penso que se trata de
poesia moi apta para ser traducida
sen grandes dificuldades a calquer
idioma ao non ter as ataduras rítmicas, métricas ou de rima . Trátase dunha poesia moi pouco frecuente entre nós: unha espécie de
filosofia poética do mistério do
universo.
Cando o ello de Cesáreo contempla nubens ou águas ou ata~de
ceres non nos quer falar só d1 so,
da nuben, a água, o sol , senón do
mistério da vida e a morte , de se
a vida é perennidade de pasos, de
"efémeros'', de vire vir como ondas, un pequeno, "un pouco mar
que somos" : "A onda/ avanza e
retrocede resolve / a curva que
orixina, extingue-se / desde dentro
da luz."
Non nos descrebe unha onda
determinada, senón a onda esencial. Como filósofo que é prefere
eséncias, causas últimas. E unha
filosofia, repito, poética que traballa coa paradoxa, coa surpresa,
con descobrimentos de" luces profundas , nunha Jinguaxe sua, sin. xela:
Água ábeira do non ser

que volve de non ser
para mellor amar .
Unha filosofía con amor e melencolia con atitude realmente
oriental: búdica, de paralización,
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de contemplación, crepuscular, en
que cousas concretas e amor e
pensamento se ·confunCten e fusionan. Unha filosofía de calma e
pureza sen paixón, sen raibas.
Mesmo os moitos topónimos que
pode empregar non van con arrebatos, paixóns ou raibas patrióticas senón con esa contemplación
de -'desvencellado dos trubilleiros
do mundo, con amor máis místico
e etéreo. Aqui pasado, porvir ...
todo é presente, todo tende á imobilidade~ á etemidade. Os verbos
son usados en Presente de Jndicativo preferentemente. Non hai interrogacións fortes, nen exclamacións nen verborreas, nen nada
que conote violéncias ou arroutadas.
No libro de Manuel Casado
Nieto "Canta de lonxe o corazón
do tempo" (Salnés, 1969) hai tres '
"Tankas da lonxedá". Pero onde
creo que o Cesáreo aprendeu esta
concentración, este desprendimento, este cantar de lonxe e desde si mesmo, é nos oirientais e tamén nos Eidos do admirado Uxio
Novoneyra. (Novoneyra preside
este "Mar do fin da terra" cun dos
seus versos intrigantes e misteriosos: Nunca eu fun como te amo).
Mas, reitero, desde si mesmo, fiel
a si mesmo, con orixinalidade.
Lástima que haxa erras ou grallas que fan ainda mais difícil a
comprensión e adiviñación, e que
talvez son culpa dos editores (falta
de acentos, falta dalgunha letra,
etc.)
B. GRAÑA
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(1) Cesáreo Sáncbez Iglesias , "Mar do fin
da terra", Via Láctea, Santiago, 1987.

televisión

Verán e
mistério

~ta
~ue

tre-

mo

do

ba,
lena.

no.
lOD

SU·

iteéntáis
1ña

as
ica
de
ida
uer

rítitarede

do
m-

le;o,

do
se
de
m-

iar
e
ue

:ro
da
:n-

:re
ha

·a;a,
·on-

e1te

n,

O programa Entre Nós, um sobrevivente do primeiro dia de emisom, tinha no mes de Maio os
días contados, mas logo de matinar nisso os directivos da casa,
deron-lhe um chisco mais de
meios, e converterom-no num dos
mais importante espa~o desta
cálida épo~a do ano com o nome
de Entre-Nós- Verán. O programa
mudado de hora emite-se na sobremesa, é rnais longo, e posue a
frescura suficiente para atingir o
interesse de muita audiencia.
Hai dous programa que estám
feítos baixo umha mesma filo ofia, a autoe tima do própri , om:
GaJ;za Mágica o domingo a
12,30 h. su tituindo o excelente
documentais culturais a que estavamo afeitos.
o que chega todos os día da emana as 20.45 h.
baixo o nome de Galiza Inédita,
este último, ainda que de muita
desigual feitura dum día a outro,
nom por i o deixa de ter um
grande interes e humano e visual.
Os mérc res, antes do filme em
_espanhol, podemos olhar afortunadamente no ecrá, a entretida série inglesa Mistério que tém o mérito de nom ser programas com
h!stória e personages continuos, é
d1zer cada programa é único, nom
obr_igando a ninguérn a ver mais
em1sons do mesmo, neste país de
t~ntos · "enganchados" polas sénes.
Ó . humor durante o verao vém
da mau da série Allo AJ/o tras o
Te!ejomal serám dorn'inical, ainda
que o humor e algo que nom deve
faltar por nengures, como lembram a miudo Pemóm e os seus
companheiros do Entre-Nos.

O galego é Ótil
Durante estes cálidos dias está
chegando aos nosos · fogares,
um~a formosa iniciativa a prol do
&ale~o, ·baixo o lema de o galega
e uti/; eu desde esta coluna nom
podo menos que dar-lhe todos os
meus parabéns a devandita campanha, ainda que na mesma falta
forza, energia, imagina~om, apresenta-se-nos um idioma galega
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úti 1, mas apenas para andar por
casa. O galego é a segtµida língua
románica no mundo, a sua impor. tan~a internacional é non menor
que a do espanhol, que por ni~is
que os espanhois se empenhem
em crer outra causa a sua língua
fóra de América e muito pouco
utilizada internacionalmente. A
mim nas minhas viagens europeias cando tivem que recorrer a
umha língua ·ibérica com mu ita
mais freqüen~a desenvolvím. a
conversa em Galega que ení espanhol. O galega é a nossa conciencia colectiva, o "programa"
no que se inscrev.e a nossa perceic_;om do mundo; o nosso escu<;lo,
em palavras de Ramón Cabanilhas. Falar galego, ter autoestima
de nós mesmos como- individuos
e como povo é o alicerce do que ·
ha partir o nosso progresso. Hai
muita meiguice na campanha,
muitas boas intenc_;ons e pouca
energia, resultando deste jeito um
pouco diluída. Chamou-me especialmente a atenc_;om um "spot"
onde sai umha mai e di: A mim
gostaria-me que os meus filhos"
cando sejam maiores" falem em
galego (sic); isso é toda umha definic_;om de inseguridade de espírito colonizaoo.. .. e os nenas de
momento qué? Se hoje se fala galega na Galiza, é porque os seus
utentes falarom-no, falámo-lo de
nenos e todo o demais son gaitas.
C.B.A.
N.B.
Por ceno, a ver cando na TVG, se comeza a recuperar e usar o nome auténtico e
próprio do país , Galiza .

-.
mus1ca

Na Lua:
'A estrela de
Maio'
Na Lua surprendéronnos no verán
de 1985 cun disco cheo de ideas.
novas, resume dunha época de catro anos até aquel entón; un ano
máis tarde os cinco músicos porriñenses reaparecían a~ompañando
a Uxia no seu LP "Foliada de
marzo"; a xulgar polo resultado
obtido naquela grabación a ensamblaxe entre ambas partes parecia producirse sen complicacións,
quizá debido a un proceso de reeducación musical que a cantante
experimentou, tóxica ao tratarse
dunha voz que proviña do canto
oral, no que segue actualmente.
Durante este tempo Na Lua ensaiaron distintas posibilidades ~e
ampliar a sua formación musical,
chegando a contar cun cantante e
un batería, até concluir no que se
intuia mais lóxico: a incorporación de Uxia ao grupo.
"A Estrela de Maio" é o resultado desta formación relativamente nova, título . nada gratuíto dada
a cantidade de referéncias que o
disco ten a este mes', tan significativo por outra parte na cultura galega. A música tradicional ven
senda o elemento principal <leste
LP, tanto poi a procedéncia das
composicións que o integran (a
metade pertencel\ ao acervo folclórico) como por alguns temas
obras de componentes do grupo,
que ben poderian pasar por ser de
tradición · oral. Posibelmente o ·
grande mérito de Na Lua sexa a
elaboración de temas próprios a
partir de ritmos e melodías tradicionaís; é o que os identifica
como criadores; neste sentido é
salientábel na grabación de refer~ncia a composición de Pancho
Alvarez; violinista do grupo, "Pasodoble do enano das burlas".
Nun estilo xa máis "ortodoxo"
dentro do tradicional, o tratamento musical parecé acertado, tanto
nos temas rítmicos coma nos melód.icos, se ben a voz de Uxía atop~ o seu lugar con máis faci 1idáde
nas baladas, non podendo pasar
por aito o afeizoado ª ·evocación

to non .estaba moi de acordo, nen
coa moral cristiana, que daquela
se estaba impondo, nen. cos costumes e moral indíxena, que .ainda
se resistia a morrer. O indíxena
cortoulle o sermón .ao fraile para ·
lle dicer: "Pai non te espantes,
pois ,ainda estamos nepantla", que
quer dicer estar no meio ou neu- .
tros . ·
Un ten a impresión de que o nepantilismo non é só un fenómeno
que se dá en sociedades emarcadas n-un proceso de cámbio, imposto desde fóra, e que prentende
suplantar todo un xeito de conce-·
her a realidade por outro, o que
O grupo musical Na Lua
-xera un proceso e un tempo de in_que esta .muller produce, mesmo
tres últimos números, editados no
decisións e de vacio. Un pensa
nos arranxos dos temas ("Bailai ai
decurso de 1987', . completan unha
que i_sto é tamén un fenómeno que
amigas", "Devólveme o corasérie de coidada edición e contido
se dá en moitos cieritistas sociais,
zón"), desa ~ outra voz femenina,
. que combina o interés erudito e
que nadan entre duas ágúas en vez
mallorquina, que tanto nos gasta
etnográfiéo coa .divulgación· cultude orientar o obxectivo do seu traa tantos.
ral orientada ás escalas así como - _li>allo cara estabelecer unha preoSe a música é, entre outras
aspectos elementais da. recuperacupación e un compromiso coa
moitas causas, unha conviVéncia
ción dós sinais de - ideñtidade a
cultura agredida e que sir\la de departir do termo municipal. ·
de instrumentos, este novo trabanúncia e esperanza ._ Mais rematan
llo de Na Lua é unha grabación
Do labor de promoeión cultural
facendo un útil servício aos agrena que os meios son utilizados rabásico do Concello de Redondeta
sores, pois o seu traballo non resé ben coñecido, premiada e citada
zoabel11;1ente; así, a ·sinxeleza de
posta ás necesidades colectivas da
"Cantiga de Berce", na que Ricara sua preocupación pola recuperaconquista da identidade.
ción· e normalización lingüística.
do Pereiro estréase como violon. O camiño seguido por Mariño
celista, contrasta con "O Maio",
Da . Guía Didáctica pode dicerse
Ferro, que resposta a un modelo
onde a electrificación instrumental
agora que constitue unha colecdominante e uniformizádor de Anconforma a este tema, xa de por ·
ción monográfica de interés e uti tropoloxia, é partir dun feíto xeral
si abondo coñecido, como unha·
lidade en todos os seus títulos.
e ir buscando-lle as estruturas
composición "marchosa". A preAsi, p..or exemplo, na aproximaconcretas do seu funcionamento e
séncia da música portuguesa, tan
ción á toponímja do Concello de
traduci-las. Así no seu último liRedondela de Alvaro Triarte Sanasumid;i polo grupo, materialízase
vro'1J parte dun feito universal,
en dous temas: "As flores de Viaromán, estúdanse as· catm:_ce pacomo son as romarias e as pere- ,
na", composición de Paz Antón e
rróquias do termo e os bairros de
grinacións, que impregnadas ·forDario González, e "Maio, maduro
cada unh~ delas con aportación totemente pala relixión dominante,
maio", que por ser da auto-ria do
ponímica, con traballo de campo,
vanse acoplando as diferentes
eternamente admirado José Afone explicacións referentes á formaxeografias, cumprindo · unha miso ~erece unha reseña especial: o
ción dos nomes, os cámbios, a fosión universalizadora. Neste esacerto nos arranxos e instrumentanética e a morfo-sintaxe. Pensanquema, o verdadeiro protagonista,
ción, á marxe de conseguir unha
do na utilización escolar, nestes
o pavo participante, non ten nenversión dificultosamente recoñecítraballos
están
especialmente
gun valor colec;tivo e semella seatendidos aspectos de edición,
bel a respeito da orixinal, logran
gu_ir impasivo a imposición dun
un son engaiolante que o conver- .
como indexación,' gráficos, grava- , proxecto que, marcado totalmente
ten, ao meu entender, no tema
dos e a bibliografia.
por estructuras alleas, intenta estamáis logrado do disco, xunto ao
Os dous últimos números apabelecer unhas pautas de imbecilique lle dá o título, "A Estrela ... ",
recidos, o 7 e o 8, son respectivazación colectiva.
espécie de valse con algunha que
mente a biografía de Casto Sam- Mariño segue un camiño -de
outr~ resoancia de "ragtime".
pedro Folgar, . preparada p~:>r Filarriba cara_abaixo e _non ao conPésie a ser este, como xa quegueira Valverde, e un estudo sotrário, que seria o camiño cara indou claro, un disco baseado en
bre As Penlas e a Danza das Espatentar unha comunicación no que
grande medida na música tradiciodas de Oódio González Pérez. Do
todos participaran antes, dando a
nal, a diversidade sonora fai do
etnógrafo redondelán di o autor
palavra e, despois, retomándoa. O
LP un disco actual, debido fundaque "ten.s e feíto notar o contraste
autor amóstranos unha amalgama
mentalmente á instrumentación
entre o moito que recadou e o
de dados, nada novidosós, sacaempregada (aita, saxo, guitarra,
pouco, ainda que mo1 bon, que
dos dos prácidos ambientes das
zanfona, etc.). Hai algunha ·con- - deixou publicado. Retraían.o unha
_bibliotecas, cos que intenta .traducesión a ese público consumidor
círcia autocrítica, un anceio de
cimos os rifos e símbolos que son
ocasional que seguramente é
perfeci9ti e acabamento dos· teutilizados por unha "mentalidade
maioritário
("Riveirana/Marcha
mas". E moi completa ·a bibliograpopular" para cone.c tar co mundo
Procesional de Laza/Muiñeira");
fta de Sampedro asi como a relado espírito ou -relixioso. Mais os
un abuso da caixa de ritmos, que
ción de te~tos e ensaios que se redados extraídos dos arquivos hai
resta naturalidade a un grupo
ºfiren á sua obra. O número 8 é o
que contrasta4os cunha laboura de
"folk"; unha voz, a de Uxia, que
estudo de Clódio González Pérez
campo, para abarcar todo . o seu
ás veces queda un pouco por desobre As Penlas e a Danza das Es- , significado, toda a sua dimensión .
ba i xo das suas posibilidades reais,
padas que complementa o monoO contrário é darnos unha visión
ainda que se xustiftque en función
gráfico sobre A Coca publicado
parcial e idoloxizada, pois S. da sua consideraeión como un
no número 6 da colección. No esAgustín pode dicer que hai que
. tudo ensáiase unha etimoloxia das,
"instrumento" máis dentro da for"velar para manifestar esa ánsia
mación. Dados suficientes para
penlas e se busca a orixe deste
eterna", pero esa .vela ou _véspera
pensar que Na Lua segue na teima
rito, a médio camiño entre a ferpara unhá "mentalidade popular"
de facer unha música galega e
mosísirria lenda da rapaza nova da
é, t¡unéo, outras cousas e moi dísuniversal, desafiando, talvez sen
tribo salvada polo povo e as refetintas do que a oficialidade eclesabelo, aquela frase de Raimon
réncias históricas. Son de gran insiástica pretende . Ocul~ar isto é
segundo o cal "quen perde a ori:J:{e
terés as alusións a outras coreopechar os olios a unha realidade
perde a identidade". Que tomen
grafías cunha fasquia seméllante á
palpábel e cumprir un papel de
nota os que andan _na procura da
das Penlas, hoxe desaparecidas,
perfeito monaguillo.
niodernidade máis autóctona.
como foron as de Baiona e PonMais este camiño non é errado.
teareas. É completo o tratado da
Facer, hoxe no noso país, etnoXOAN M. ESTEvEZ
Danza das Espadas que relaciona
gra~a de arquivo é preciso e necea de Redondeta con outras de
sário, e non só ficar coa bibliograAllariz, Bouzas, éorcubión, Cee,
. fia oficial, senón. abarcar tamén
Carril, Betanzos, Ourense, Sanoutras fontes que poden convertertiago e Pontevedra. O traballo de
se en material etnográfico. Con
Clódio ·González. comprende tatodo iso, o cientista social pode
mén a primeira descrición _precisa
avanzar na descoverta e sistematique se publica dos_pasos da danzación dunhas leis que son as que
za-, coá sua coreografía completa
marcan as pautas do desenvolviasi como a partitura para gaita con
mento dunha sociedade e atopar
acompañamento do zorzico que dá
·as relacións que rexen esas transcompás á danza e unha exaustiva . formacións. Aí os seus obxecti-.
bibliografía.
vos, revelar o que .somos ·que, ao
mesmo tempo, tanién é denúncia
G.L.
do que nos impede ser ou quepodemos s_er.
E para rematar, na letania de
sempre neste tipo de livros: a -língua. O livro debe estar feíto para
· que o lean do Manzanal para alá,
Os · monográficos dedicados á
ainda asi, levan unha visión moi
Coca, ao etnógrafo Casto Sampeparcial.
dro Folgar e As ·Penlas e a Danza
-<fas Espadas, fan o número 6, 7 e
MANÚEL VILAR
8 da- colección titulada· Guía Di(1) LAS ROMERIAS/PEREGRINACIOdáctica para Escolares que publica
NES Y SUS SÍMBOLOS. Xosé RaFrai Diego Durán estaba repreno Departamento de Cultura do
món Mariño Ferro.
.
dendo
a
un
indíxena
nahuatl
(MéConcello de Redondeta baixo a diEdicións Xerais de Galicia. . Vigo
·xico) porque o seu comportamen1987.
rección de Xosé González. Es tes

publicación&

Novas
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sobre as
romanas

ARQUITECTURA
CÉSAR PORTELA
Prémio Nacional -de Urbanismo
en 1981, polo Plan Especial de Protección do Pazo de Oca e u·seu En.tomo.
·Medalla de Ouro -do Consello de
E~ropa pola Casa do Concello de
Brión,.1982.

Nº 320 - 16 DE XULLO DO

..

.. 1

Currículum de Cesar Portela
Nado en Pontevedra no ano 1937
_Arquitecto superior pala· Escala ·
Superior. de Barcelona, no ano
1966.
.
Doctor Arquitecto pola Escola
Superior de Madrid, -1968.

Nº 320-

/

1987

,,.

Premio Galicia de Diseño Terri- dá Escola Superior de Arquitectur.a · nism", "Contraspazió",· "Chubotorial, 1983.
de A Coruña.
kanchiko Reviev",· "Cuadems de
Premio Galicia de Diseño ArquiA súa obr~ ten. sido publicada en arquitectura e urbarusme", "A+U"
tectura, 1984.
moreas de revistas especializadas "Process Architecture"; ... e expost~
Titular das Cátedras de "Elemen- de arquitectura; entre outras: "Ar- en numerosos países: F~ancia Itatos de Composición Arquitécto_ni- 'quitectur~", · "Architecture D'au- lia, Alemania, Bulgaria, EE'.uu, '
·
ca" (198~) e "Proxecto ID" (1987) ~ jourc'hui", "Architecture and urba- , Inglaterra....
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SEM ISOTANO

VIVIENDA
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BAJO CUBIERTA

Estam1
JUAN
Teléfor

Cada país e cada pobo teñen un
tempo e un espacio de seu. Este
xeito de entende-la .arquitectura
coma síntese dunha morea de elementos proprios e, polo mesmo, diferenciadores doutras arqiütecturas,
así coma o feíto de entende-la arquitectura como mediadora antre o.
Home e a Terra, xa que logo, coma
un elementós máis dentro do con-.
xunto de camiños, valados, parreiras,. árbores". .. é ~aracterístico do

que poderíamos chamar· nacionali-

dade espacial galega.
. Esta casa foi proxectada para ser
habitada por unha familia cunha
economía de poucos medios, que
vive no campo e do campo . .
· Os ·riscos tipolóxicos que a define son: tasa alongada_composta de:
planta baixa, planta principal e
planta baixa-cuberta; pechada . por
paredes de pedra de perpiaño que,
á súa vez, constitúen a estrutura

MEMÓRIA
· Casa Arturo Estevéz
. Proxécto: 1981
Execución: 1981-82
vertical do edificio; e escada exterior, que desemboca nunha galería
orientada ao mediodía.
A planta baixa acolle unha serie
de dependencias: adega, almacén,
obradoiro e .garaxe; a planta principal é a vivenda propiamente dita,

. que se pode cóntinuar con alcobas
situadas na planta baixo-cuberta.
Os materiás fundamentáis empregados son: a pédra, a madeira e o
vidro.
Salientóuse a estrutura construtiva por riba dos elementos estilísticos e utilizóuse a-. simetría coma valor representativo e simbólico da
fomia.
·
· O proxecto tentóu establece unha
forte ·contraste antre a solidez dos

prismas de pedra (máis propensos
- ao ·acobillo e a usos concretos). e a
lixeireza dos prismas de vidro, que
serven. de contrapunto a aqueles,
permitindo o libre uso de multitude
de. actividades.
A cuberta ' dotada· dunha nidida,
vontade de cubrición unitaria de todolos volumes prismáticos, permite
-xlinto coa esgrevia xeometría dos
muros- unha expresión compacta
do.cmumnto·.
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ISABEL TABOADA

CADERNOS QE PSICOLOXIA

. A pintora lsap~I Taboada exp~n
na sala municipal de A Corun~
(Durán Lóriga 10), tintas e acrílicos. No mes de Agosto a mesma
exposición será pendurada . en
p0 ntevedra. Segundo Laxe1ro,
prologuista do catálogo da expo:
sición "Isabel Taboada ten en s1
un rico mundo ~ cores e for- ·
mas pinta coa sua mente chea
de ledícia, volcándose xogueto- ·
na sobre unha tela de¡xando alí
a sua mensaxe de graf1s.mo, que
sabiamente color~a. E mql:Jeda,
rápida na execuc1ón, por 1so a
sua pintu.r~ palpita, berra, óllate~
entre o y1s1~ante. e a soa o~ra ha1
un diálogo rnterro.r, non. ha1 palabras comumnicanse séntense,
simpatizan, é unha Qrácia espalláné:lose da matéria a vida. Aqui
nada se explica, sóñase".

Cadernos de Psicoloxía, revista
gue edita o Coléxio Oficial de
Psicólogos da Gal iza, ven de oferecer o seu número 2, dedicado
neste caso á "Saúde Mental".
Coa calidade de deseño que xa
é habitual! contén artigas sobre
a psicolox1a na Uni:vers1dade galega, entrevista co Conselleiro de
Sanidade, a reforma psiquiátrica
na Galiza, a saúde mental infantil, .r~flexións sot?re a psiquiatri- ·
zac1on nas sociedades rndustriais avanzadas, o especialista
curatiyo tradicional galega como
Prof!s!onal da. saúde, para unha
h1stor1a de ps1car:iálise na Galiza,

1 PR~MIO XARAIBA
DE POESIA
A tenda de Artesania "Xaraiba';,
de Sanxenxo, convoca o 1 Premio Xaraiba de Poesia, co fin de
'ºmentar a criatividade e impulsar actividades culturais galegas
nunha bisbarra tan carente aelas, de acordo coas seguintes bases :
.
.
1- Podera concorrer ao premio calquer persoa sen distinción de idade e nacionalidade.
2- Apresentarán-se dous poemas, escritos en galego, inéditos
e con total liberaade de extensión, temática, normativa, forma,
etc.
3- Os orixinais apresentaránse por triplicado en follas de tamaño fólro ou holandesa, macanografados a dobre espácio, e
remitirán-se a Xaraiba-Artesania,
Primo de Rivera, 36-baixo, Sanxenxo, antes do día 1O de Agosto
de 1987.
4- Cos orixinais, precedidos
de título ou lema, acompañaráse un sobre pechado no que figure por fóra o le.ma e. que conteña os dados de 1dent1dade, enderezo e. no seu caso, telefone

XI XORNADAS DO ENSINO 1
.
DA GALIZA
CESCOLA DE
VEAAN DA AS-PG)

do autor, asi como o título da
obra.
5-- A composición do Xuradó
dará-se a conecer uns días antes
do fallo através dos meios de comunicación.
6- Outorgará-se un só prémio
de 25.000 pta. ou accesits se o
Xurado o considerá-se oportuno.
7- O fallo do Xurado, inapelável, dará-se a coñecer o dra 17 ae
Agosto de 1987, data do aniversario da morte de Alexandre Bóveda.
8- Os poemas premiados pasarán á propiedade de XaraibaArtesania, que os poderá publicar en calquer momento. Os non
premiados poderán ser devoltos
aos seus autores, se así o expre:
sasen, solicitando-os á entidade
convocante coa mención do título ou lema correspondente.
9- O prémio pode declarar-se
deserto, se ao xuício do Xurado,
nengun dos poemas apresentados tivese a calidade suficiente,
acumulando-se a cuantia do prémio á do ano próximo.
1O- A participación neste prémio presupón a aceitación das
pesentes bases por parte dos autores concursantes.

Lugar: Escolar Universitaria de
Formación do profesorado de
E.X.B. Avda. Xoán XXIII ·sin.
Tlfno. (981) 58 34 58 e 58 37 11.
Datas: Do 24 ao 28 de Agosto
de 1987 (ambos inclusive).
Matricula: Ensinantes en xeral
4.000 pta.
Sóc1os 2.500 pta.
Parados e estudiantes 2.500
Aloxamento. Xa que na- cidade
de Santiago os aloxamentos non
presenta problemas.Este correrá
a cargo . dos participantes. O
mesmo d1a de comenzo das Xornadas entregara-se unha folla informativa cunh;¡i lista de alonxamento asi c_pmo os _précios.
INSCRICION:
Persoalmente
nas $eguintes librarías.
A Coruña: "Lume" (rua F. Macias 3) e "Nós".
Lugo: "Biblos e Alonso" (Praza
do Campo).
·
Ourense: Tanco, Stvlo.
Ferro!: Helios (Rua Real, 53)
Vigo: Ir Indo (Rua Príncipe 22).
Santiago: Couceiro (Rua Rep.
El Salvador, 9).
Información: Apartado 744 15780 Santiago.
Nota importante: Este é un
programa provisório. O definiti- ·
- va será dado a coñecer aos asistentes nas Xornadas oportunamente.
·
Invitados: Víctor de Fonseca,
Rafael Ninyoles, 'Movimentos de
ReAovación Pedagóxica, Colecti. vos Pedagóxicos, Sindicatos do .
Ensino.

HUNGRIA
AGAR DALLE

A ponte das c·adeas (_Budapest)

OFICINA NACIONAL
.DO TURISMO HONGARO
Estamos á sua disposición en

-

1sos

JUAN ALVARE:Z M.ENDIZABAL; 1-3º, 6.
Teléfono 241 25 44. Telex 48070 IBUZ
28006 - Mad.rid (esquina Plaza de España) .

Hungria, é un destino que· paga a
pena coñecer en calquer época do
ano. na primavera, no verán, no
outono e no inverno.
Un país pequeno con rrioitas
ofertas. senda mai significativa a
sua hospitalidade, os seus magníficos précios. a sua· natureza, paisaxes. cidades históricas. sen es~
quencer a beleza da sua capital
Budapest. a folclore e a música,
a sua gastronomía. os seus viñas.
etc. ..
·
Pero .. .
Desde Novembro a Maio oferecémoslles os extraordinários précios dos nasos tour operators españois e portugueses. Viaxe a Budapest nun fin de semana. e poderá -disfrutar das nasas ofertas
especiais para a Viaxe de noivos,
Nadal ou Fin de ano, ou para ·o
famoso Festival da ' Primavera, e
tamén para Semana Santa . .
A VIAXE SERA INESOUENCl'-

que
:les,
ude

iida
tónite
dos
icta

SUBSCRÉBASE
A
ROSA TIBIA
PERIODICO GALEGO SEMANAL

CHAME AO TFNO.
. 43 36 24

ERECÉBAA NA SUA CASA

e portugueses

CAMARAS
E MATERIAL
FOTOGRAFICO -

RE.PORTAXES
EN
VI-DEO

dar argumentos á burguesía ou
dar argumentos ao imperialismo.

REVELADO
DE FOTOS A COR
NO MESMO DIA

pola 11osa
galegas_

e a formular o pronóstico pertinente. Pero se a notícia en sí é
omitida; ou parcialmente cemsurada, ou desvirtuada nos seus
dados esenciais, a opinión edito(Ven da páxina 24)
rial perderá boa parte da sua leprogresistas, esquerdistas, anti·xitimidade. Por contundentes
caprtalistas. Para alguns destes
que sexan os ~rgumentos esgriórganos de información, a res_posta a tanta desinformación da . midos, estarán. parcialmente invalid~dos pola mutilación do
dereita, é nada máis e nada meacontecimentp que é obxecto de
nos que instrumentar unha deinformación. E óbvio que a manisinformación de esquerdas. É asi
pulación da notícia que implacaque diários progresistas,. ainda
belmente exercen as transnaciode paises socialistas, omiten ás
nais e os meios do seu sistema,
veces informacións que poden
causan sérios prexu ícios no esser molestas para a e~querda,
clarecimento de temas esenciais
pero que ocorreron efet1vamenpara a opinión p(lblica, pero
te. Non nego que· a intención suunha das máis graves lesións
xa~ente poda . ser respeitábel,
que ises mesmos poderes popero o certo é que o siléncio .informativo non borra por si pró- · den causar, consiste en arrastrar
á prensa de esquerda no seu
prio nengun feito; por desagraculto e exercício da mixtificadabel que este.sexa. A ética xorción, o ocultamento e a falácia;
nalística non coincide cos famoconsiste en facernos partícipes
sos h~bi~os do avestruz, A éticq,
,
da sua falla de ética. ·
xornal1strca ·ten de ser un valor
A Mamadou Moctar Tham, ·
intocábel da prensa de esquerxefe da Oficina de Cooperación
da. A nqtícia en si é territóño sa_grado. E a partir da notícia non
e Asisténcia da OUA, debemos
un título que constitue case un
manipulada, que o médio de eslema: "Descolonizar a informaquerda ten pleno dereito a dar a
ción", pero entendo que tamén
sua opinión, ·a esclarecer o contexto do feíto noticiado, a expliten de nos servir de alerta para
car os antecedentes do mesmo
non autocolonizarnos nos métodos de información. As dereitas
intelectuais do ancho mundo levan a miudo no frontispício do
seu autoritarismo unha cita bastante reaccionária do poeta Gibran Jalil Gibran: "O verdadeiro
home é aquel que non goberna
nen é gobernado"; parafraseándoo, pero para contradecilo, poderiamos dicer que o verdadeiro
home nunca será o que non informa nen é informado. A información veraz é a plataforma do
dado', e non hai argumento lexítimo sen dado veraz.
Tocios debemos alfabetizamos
en matéria de ética xornalística·
incluso para ter dereito a "des~
colonizar a información". Se as
axéncias norte-americanas, através dos seus corresponsdais, retrátannos (e esta primeira persona de plural inclt1e a todo o terceiro mundo) desde fóra, tal e
como salen facer os turistas,
pero mudando q inxenuidade
. por malevoléncia, non debemos
acreditar na imaxen e na desinformación que propón este retrato; é claro quer tampouco debemos retocar nen maquillar o autorretrato que nós mesmos propomos ao mundo. A maneira
máis eficaz de "descolonizar a
información" é despois de todo
a franqueza, a sinceridade, o _
respeito ao certo.
Máis dunha vez ternos escoitado en meios de esquerda que
informar sobre feitos e -atitudes
críticas desa mesma esquerda, é

Pida na sua Axéncia de Viaxes
os programas que os tour opera. tors especialistas na Hungria, prepa,ramn para vostede.
·

somos coñecidos ·
na· Galiza inteira,
especialización
en libros

Manobras e
mecanismos da
desinformación- -

BEL.

.e a

·República
Praza do ~ibro · de El Salvador, 9
Tel. 26 63 77
Tel.. 56 58 J2
A CORUÑA
SANTIAGO

a·fórmacióri:do psicólogo clínico,
funcións do Psicólogo/a na equipa de Saúde mental .e a locura
· no cine.
·
No apartado de investi~ación
inclúese unha análise 'de Epidemioloxia descritiva da defrciéncia _mental na Galiza, elaborado
pala Cátedra de Medicina Pre- ·
ventiva e Social da Facultada de
Medicina. ·
En colaboracjóns inclúense experiéncias ·e actividades con nenas psicóticos e autistas, elabo. rada por m~mbros .do centro
·Mef1ela . de Vigo. lnclúese ade~
ma1s, diversos documentos, asi
· como reseñas de libros e .revistas.
·

MONTERO RIOS,48-8-TELF.58 37 45
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Coido porén que o argumento
máis dañino que podemos dar
ao imperialismo e á burguesía é
actuar como eles. Se verdaderramente · existe algunha fórmula
para c;omabter as manobras e os
mecanismos da dereíta desinformadora, é convencer á opinión
pública nacional e internacional
de que a nosa· información é ve. rídica e que a ética que. proclamamos como · requisito· esencial
para a implantacioán da xustícia
social, tamén inclue aos nasos
informadores. Esa história que
desfiguran e agachan os donos
do poder informativo, ten de ser
contada por nós con toda a sua
expposta verdade, con toda a
forza do 'reai, coas luces e as
·· sombras qµe forman parte _da
vida dos pobos.
.
Casa de las Américas. Nº155-156
MarzoJXuño 1986
Co permiso do autor.
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!ares. O autor da· manobra conta con este
moi emotiv~ •. no que lembrou a traxédi
hábito para venderlle ao leitor a deformados sobrev1v1ntes e avogou pola paz·
, b'10, non menc1onou
·
en
cam
t,mha só vez ,aos
história foi des.figurada, agachada ·
ción dunha notícia.
EstadC?s Unidos, nen seq~er a Trurnan
polos don os do poder". A cita é de
g) Uso tendencioso ~ descalificador do
d o xen<?c1dio. Será qué
Eduardo Galeano e coido que
E.!" R:EAü_PAOE. o' Qt.ES16Ñ.cFic.A
adxectívo ou as aspas. se ·a unha .notícia . a~tor . intel~ctual _
H1rox1ma puxose 1nadvert1damente embaipode aplicarse case textualmente non só
o 'l'oAm .1 PL:AA-;¡.,-;; 1 ¡;0 Tii,f.
<_
()..v
absolutamente
veraz
pero
que
contradi
a
1· 1 • 1
xo dunha bomba de autor anónimo? Nese
aos donos do poder político senón tamén
..!!t•;'R..O¡_f\.t;,¡"1º1°
'f'"'versión oficial das transnacionais, engádeconte~t~ non resulta surprendente un feito
aos do poder informativo, que normal(¡4l>A l/Q TEJ'lQJ VtJH~ ~iBi~°'4~
selle simplesmente a palabra suposto (o
que hm1~a C? . absurdo: semanas antes ·
mente son un ha extensión daqueles. Que
Al\
1
. suposto responsábel do incidente; a sude~e. aniversario, levous~ a 9abo uri iné desinformación senón unha desfiguranAls REMo/"'A_j
<_otJTRo~--~
posta vítima, etc ...), a notícia pode mudar
~
quento entre ~s escolares xaponeses. A
PQDE:R.:. •• .
de sentido e de paso descalificar a quen
ción da história, ainda que se trate da.que
pergunta era: Quen botou a bomba ató- Edu~rd 1
se, está a facer neste instante?.
a introduciron no mudábel mercado da inmica sobre Hiroxima?". A grande maioria
Quen teñen verdadeiramente o · poder
formación. Por outra parte, as comiñas
dos nenos respostou: "Os rusos".
f
opqrtunamente engadidas nun titular; po-=
no campo da_información? A esta altura
m) Editorifll(za; cos t[tulos Ás veces 0
ninguén ignora que existe unha esmagaden semiar a confusión ou deteriorar unha
texto da not1c1a e de estilo obxectivo pero
dora hexemonia das transnacionais, de
actitude. Un exemplo: cando o porto nicaorixe e capital norteamericanos, e xa é luo título pode brindar un xuício político soragüano de Corinto foi bombardeado pogar comun sinalar que o 80% das novas
los contras, un xornal madrileño informou
bre a mesma. A meados do 1985 leváronque a ·. delegación nicaragüana nas Nase a cabo na Europa várias reun ións de. internacionais circulan no- mundo através
portivas co só fin de estabelecer novas
cións Unidas denunciaria a agresión. A
de só duas canles: a Associated Press e a
United Press lnternational, algo qwe, como
noticia estaba fielmente transcrita, pero no
marcas mundiais. O xornal suizo Le Jourxa foi dito, transforma ao planeta nunha
titular a palabra agresión figuraba entre nal de Geneve, que viña anunciando con
aldea transnacíonal.
.... aspas. Esas simples aspas transmitianlle grandes titulares os nomes de quen tiñan
obtido os novos records, cand o o recordÉ óbvio que o mundo do subdesenrolo
~ ao leitor unha série de comentários sublié a vítima propiciatória dese poder. En
Cf> minais, que podian, resumirse asi: ·"Estes
man foi un soviético simplesmente titulou
" Un home saltou 2.40".
tanto que as máis importantes axéncias
G...f~r
en nicas! S.empre denunciando agresións, ou
Unha notícia pode ter un valor mercantil
do terceiro mundo transmiten apenas cin..:;
inventándoas".
e t amén un valor ideolóxico. Ambos valocuenta mil palabras por dia, só duas gran~
h) Simulación do estilo obxectivo. Como
des axéncias norte-americanas emiten un ._____________ _ _ _ ____.
é notório, existe un estilo xornalístico obres únense na vella tese dos norte-americanos: "o que paga é o que manda", conc)Suprímír unha parte importante dunha xectivo, empregado (e polo comun esixido
promédio · diário de oito .millóns de palaceito que se esgrimiu para xustificar a saibras; ou sexa, as suficientes para que o cita, de maneira que o transcrito suxira aos xornalistas da prensa chamada séria)
da estadoun idense da UNESCO, deseo- ..,__ __
terceiro mundo se inteire de como vive, algo súbstancialmente diferente ao que non só como un síntoma de coeréncia inñecendo asi o ditame das maiorias en reloita, sofre e marre, através dese xigantes- expresou o personaxe de marras. lso ten, formativa senón tamén como unha garanlación co chamado Nova Orde Internacioco e case exclusivo entramado de difusión desde, o ponto de vista da desinforma- tia de veracidade. Pois ben, o estilo obnal da Información (NOI). A inescrupulosipolítica.
_ción, a vantaxe de que, se aparece un xec}ívo tamén pode ser simulado a fin de
dade dos todopoderosos méios de inforAs transnacionais non só exercen a de- contraditor, o erro pode ser explicado dar unha apariéncia de decoro á máis enmación pode estar simbolizada naquela
sinformación; tamén exercen todo un có- como unha simples errata. Un exemplo: ganosa das informacións.
célebre recomendación que o omnipotendigo, unha gramática normativa desa en España, hai xa tempo e con motivo
trampa. Calquer xornalista que teña traba- dl,lnha campaña eleitoral na Galiza, o ali) Desequílíbrar os dad9s con determite Hearst fixo a un dos seus colaboradollado nun diário da órbita capitalista, sabe calde de Madrid naquel momento, Enrique nada intención política. E frecuente que
res gráficos, a fins do século pasado:
,
d
cando
os
diários
non
teñen
máis
remédio
"Poña vostede o grabado: eu porei a gueque ten d e aterse a ese co igo, que por Tierno Galván, foco declaracións sobre o
outra parte sofre constantes axustes e ac- controvertido tema da permanéncia na que transcreber unha notícia que poda
rra". As transnacionais de hoxe, avantaxa·'
M · ·
,
h b
desprestixiar, digamos, aos Estados Uni- . das disc ípulas daquel magnate, seguen
.
t ua l1zac1ons.
enc1onemos so un a en · OTAN. Segundo o xornal madrileño Diario
recente: os homes que, armados, organi- 16, o político socialista tiña afirmado: dos, traian a colación outra notícia, que
pondo a guerra para as fot os que lle pro.
pode non vir a canto, pero que desprestíporcionen os seus subordinados.
za d os e remunera d os po 1os Est ad os U ni- "Para os que non ternos o leme nas mans
Un feíto ·a destacar é que a manipulad os, com b at en d es d e Hon d uras, ao go- é posíbel manteros. nosos princípios; no xia ao outro bando. Digamos: cando os
. · t a, xama1s
· d eb en ser c ha- meu caso, eu digo que permanecer na Estados Unidos
invaden Granada, debe o
ción das grandes transnacionais da notíb· erno san d 1rns
·
, , ·t
xornalista procurar a maneira de mencio· , ·
eia- contáxia aos xornais, ainda aos indemad os con trarrevoIuc1onanos senon 'º'a- OTAN, dunha banda, e continuar coas ba· ,,...¡
' t.
· d
nar asimesmo a preséncia soviética no
pendentes, e tamén ás empresas que
d ores
uemocra 1cos, ain a que no seu cu- · ses americanas no naso chan '' . Porén, a
efectuan sondeos de opinión. Como ex- ongos pro
rrículo figuren longos anos ao servício dos opinión do alcalde (notório opositor á per- Afeganistán. Mercé a este expedente, que
Somoza, ou sexa, dunha das ditaduras manéncia de España na Alianza Atlántica) a primeira vista pode parecer inxénuo, a
presou Juan Somavia, director executivo
máis crueis do Continente.
non tiña o senso que se. desprendia da propaganda norte-mericana consegu iu
do Instituto Latinoamericano de Estudos ompensac
Exi~te .un ha ampla série de variantes . cita. Outro di.ário madrileño, El País, trans- que Afeganistán siga a ser hoxe un ha no- Transnacionais, en ocasión da conferén- on compe
desinformativas, a saber:
crébea íntegramente: "até que non vexa tícia de primeiro rango, en tanto que de
cia de Sri Lanka, "Os despachos de axén- endas, qu
Granada, ainda ocupada polas tropas norcias terceiromundistas non penetraron a rogreso,
a) Informar do contrário do acaecido. máis argumentos seguirei a pensar que ter te-americanas, xa ninguén tala. E isto para
muralla de intereses e valores informativos
Este matiz é.tan burdo que hoxe case non bases, por unha banda, e estar na OTAN , non mencionar a Guantánamo, ocupada
imperantes". En rigor, existe un ha presión orno esta~
. se emprega, ao menos nos xornais das por outra, é un exceso e unha superfluída- polos Estados Unidos desde hai máis de
case insuportabel sobre os diários e os galegm
oitenta anos, opróbio ao que ninguén,
grandes cidades, pois córrase o risco de de"·
méios menos dependentes, para que not1
están a
ficar no ridículo se outro órgao de prensa
d)lsolar unha cita do seu contexto. A agás os cubanos tan referéncia.
contraten os servícios das axéncias do onstrución
(non necesariamente máis honesto, senón cita pode ser textual, e porén adequirir, no
tercei ro mundo. A própria existéncia das
máis subtil ou máis habil), pon en evidén- seu illamento, un significado completa- 1) Borrar ou (polos menos embazar) a hisonordeste
empresas que realizan surveys antes de
cia a inexactitude.
mente distinto.
tóría .Quer dicer tirar da história aqueles
tas mesn
feitos que podan apresentsir unha imaxe
cada eleic ión ou referendo, reflexados
b)lnformar só eunha parte do sucedido.
e) Distorsionar un feíto acaecido, man- cruel dos Estados Unidos. As veces a mapontualmente pala prensa, converteuse aisanos ge
Desde o ponto de vista da vontade desin- terido unha parte de verdade. Dese xeito nipulación non ocorre directamente na
nun significativo elemento de presión során algo n
formadora, ten a vantaxe de que o trans- , pode .semellar verosímil a inexactitude prensa, senón nas repercusións que esta
bre a masa dos votantes.
ova.
crebido ocorreu efectivamente e o leitor que propón o resto da notícia.
xera. o 6 de Agosto do 1985 cumpríronse
O grave é que os procederes de maninon ten por que ·saber que o anaco omiti- f) Título inexacto ou tenc;lencioso para
cuarenta anos do ataque atómico a Hiropulación e desinformación non só influe~ --- - do poderia ~ar á notícia un significado unha notícia verazmente transcrita. Existe
xima J.En tal ocasión (é a segunda vez que
sobre os méios fideis aos sistema; non e
exactamente oposto ao que se desprende un bon número de leitores que _percorren
0 lembro, pero non importa) 0 actual alcalraro que tamén se contáxien aos méios
da parte publicada.
as páxinas dun diário lendo tan só os titude desa cidade proriunciou un discurso
(pét sa á páxina 23)
MARIO BENEDETTI
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Pobres excedentes
censo que ·non respeitan nada. Desta
derando queimar vinte millóns ·de tovez sería no próprio santuái'io das
neladas métricas de carne porque dinuniversidades norte-americanas que
que lle sai caro gardalas. Ueclárase
ando xa non foi po~íbel manter
inventaron o racismo do código xené- · sen demasiada vergonza que o pro-·
por máis temll>O o sistema da
tico, un nazismo ' inapelábel, de bata
blema é que aumenta sen parar a poescravitude (e non pola forza
branca, microscópio electrónico e
voación do Terceiro Mundo, dos pádo liberalism9 senón porque o capitamisa de cu, laica, por -suposto. Unha
rias da terra, dos proletários do séculismo non podia medrar con homes
trangallada ·tan estúpida e racista
lo vinte. Dun lado o exceso de produagrilloados), houbo de inveñtarse un
como o mercado de africanos de
ción e a posibilidade de multiplicala a
corpo de ideas que servise de freo
meio da agricultura biolóxica. ·ooutro,
contra a ascensión imparábel dos liNova Or!eans pero sen Játigos nen
bertos e a sua teima por formar freno -atraso,- a guerra e a miséria. No mésangue nen laios de terror.
tes. Asi que un formidábel carpo de
dio a bolsa de Nova lorque. e a arguA súpeta preocupación polo ascenmentación non disimulada de que
pensadores amañou unha xu~tifica
so da povoación no mundo (non era
ción do racismo con tanto éxito polo
cómpre parar esta marea de chicanos
ese problema igual de grave o ano pa ~
menos como os escravistas, xa que
e asiáticos que petan na nasa despensado?) abre outra vez este ·álbun de
montaron un império e a guerra máis
memórias do .racismo. O ascenso da
sa e que son, segundo os nazis ·de
gra·nde da história do planeta. E hou- .
povoación non é grave pala falta de
bata blanca, cidadáns de código xené.:
_ bérana de gañar se non tropezan con _ alimentos pois as artesas do mundo
tico avarlado . O irlandés tiña razón:
Staliilgrad9. Por moi mal recordo que
está a rebordar ..'Sobran máis de caSe os do Norte canibalizasen os -fillos
ílUedase daquel pesadelo, alguén lle
trocentos millóns de toneladas de · do Sul en excedéncia, viviríamos nun
\\ 'ña que parar os pés ás clas~s en asgrao e o Mercado Comun está consimundo feliz.
o
GUSTAVO LUCA l;>E TENA
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Xunta de Galiza ten unha
forma moi peculiar de "informar" do estado sanitário
das praisa galegas. Eles di n que
tan análises, e ter téñenno s, pero
cando chega a hora _da verdad.e, de
dar a coñecer ao persoal os n ?co~
que corren, limítanse a d1cer.
"Coidado non se metan na auga
máis de Í 5 minutos, é perigoso"
Os outros dados, ós qu.e t<?~º 0
mundo entende, os c1ent1f 1cos,
gárdanos porque seica alg u!lh~
xente non lle interesa que se ~~ga ,
rechazan ao turismo, pero · ma1s 0
rechaza cando comezan a sair ron0
chas na pel.
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