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Longos procesos espropriatórios, 
ompensacións económicas que 
on compensan, derribos de vi
endas, quilovátios, megavátios, · 
rogreso, etc~. etc.. Palabras 
·amo estas recordaranlle a moi
os galegas uns problemas que 
~ están a producir por mor da 
onstrución dun encaro en Riaño, 
o nordeste de León. Mais agora 
stas mesmas palabras para 98 
aisanos galegas probabelmente 
erán algo máis que unha lonxana 
ova. 
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MENTRAS SE DILUE A CELEBRACIÓN DO "PATRÓN DE DE ESPAÑA" E A GALIZA OFICIAL IGNORA A-DATA 

. O DIA DA PÁTRIA CONSOLÍDASE COMO XORNADA 
IN~QUIVOCAMENTE· NACIONALISTA E-REIVINDICATIVA _ 

O 25 de Xullo é, cada vez máis, unha data claramente 
reivindicativa e de carácter inequivocamente nacionalis'
ta, o que fai que até o arzobispo Rauco Varela se láiase 
na Ofrenda ao Apóstolo pola perda de identidade da 
"festa do Patrón de España". Este ano yoltou aumentar 
o número de manifestantes, mália a realización de duas 
convocatórias. Mentres que .a manifestación e festa do 
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BNG toman cada ano maior preséncia e unha-participa
~ión máis popular e heteróxenea, os partidos estatais e 
autonomistas de ámbito galega, ou esquecen totalmen
te esta data, até de xeito simbólico, ou a "celebran na 
intimidade". Fr9.casado o intento de pSimilar a ·data coa 
autonomia, agora -até a Xunta se- limita a un chamamen
to oficial do Presidente e a unha páxina de publicidade 
nos xornais. · 

- Entrevista 

_ Letamendiá rompe o seu - ~iléncio 
- (páx. 10,11e12)_ 

Francisco Letamendia, "Ortzi", se1,.1dónimo que utilizaba para escreber 
os seus artigas durante ·O franquismo, é sen dúbida unha das voces 
máis significativas da transición. Como deputado basca na$ Cortes 
Constituintes esixiu, sen éxito, a inclusión no proxecto constitucional 
do dereito de autodeterminación. Hoxe, distanciado do· se~ papel de 
dirixente político, ainaa que votante confeso de HB _e fiel aos seus 
ideais de independéncia e socialismo, dedícase fundamentalmente ·ao 
estudo e a Jnvestigación. Algunhas das claves da tan citada e manipu
lada situación. basca oferécense a partir das suas reflexións opinións 
moitas da~s ·cales ven a luz por primeira vez. 
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A CELEBRACIÓN DA PÁTRÍA GALEGA 
A celebración do. pasado 25 de · Xullo 
am6sou a caracterización da data como 
unha grande festa popular, reivindicativa 
e nacionalista. Esmorecen asi vellos sig
nificados e vellos actores, perden prota
gonismo e relevo e pasa a primeiro plano· 
o dia Nacional da Galiza ou, o que é o 
mesmo, o dia da Pátria Galega, pois so
mente desde a nación galega existente e 
'desde unha pátria galega arelada ten 
sentido . falar dunha festa como a do dia . 
Nacional da Galiza, por outra banda, me
ras verbas e valeira retórica en moitos lá
bios e plumas oportunistas. Pero que 
para os nacionalistas teñen U[l cabal 
sentido e nación e pátria galegas deno
tan exactamente iso e nacionaliqade. ga
lega é nosa c"ondidón polo feito de ser
mos galegos, membros. dunha nación 
galega e non esa cousa ambígua do tex
to constitucional Et dos estatutos de au
tonomía, comunidade folclórica, tenra e 
recén· parida, necesitada de protección. 

E non é por casualidade que a lei esta
tal proibe o emprego de expresións 
como "de nacionalidade galega" somen:
te predicábel da española e que identifi
ca coa condición de cidadán dun estado. 

Celebración da Pátria' ao mesmo tem
po que se considera a imensidade da ta-

refa e- dos traballos e esforzos riecesá
rios que fagan desaparecer a distáncia 
entre a situación actual da· nosa Nación 
e a Gáliza arelada pola que loitar:nos e 
que se invoca ritualmente no 25 de xullo. · 

Para que sexa realidade esa Galiza so
berana que determina libremente o seu 
futuro. Dotada de forza~ políticas pró-

-prias e maioritárias no ámbito da. nación. 
Na que o galega é ~ língua oficial- que 
todos os galegas teñen o deber de coñe
ceer e efectivamente coñecen: lírigua do 
berce, das famílias, da rua, da escala, do 
ensino e da universidade, dos negócios, 
na que se escreben os libros e os perió
dicos, e na que falan os artistas do teatro 
e do cinema, idioma das institucións .e 
da igrexa. Que posue os centr:os de deci
·sión que lle permiten desenvolver untia 
política económica de acorde cos seus 
intereses nacionais e loitar contra o paro 
e da emigración e levar a cabo unha po
lítica internacional de seu e sen alle"as 
mediacións.- · 

Por iso cando os nacionalistas falan da 
construción ou reconstrución nacional1 
ou de vertebración, están designando o 
conxunto de estratéxias, actividades, es
forzos que supriman a-distáncia entre a 

vida plena dunha na~ión emancipada e , 
a ·situación presente. As expresións non 
denotan un conceito nen remiten a unha 
teoria, mais son empregadas metaforica~ 
'mente, metáfora que aponta a unha pra
xe necesária (e sen prexuícioo do seu 
contido teórico nos supostos de constru- , 
ción da nación que nori existe, vg: certos 
estados africanos ou nacionalidades . 
emerxentes das rex'.ións .no estado espa-

,. ñol.) . . 
A nación, cando existe, non necesita 

de construción e a NaCión Galega existe. 
Pero as nacións, que xurden de variados 
procesos históricos, atravesan ao longo 
dos séculos situacións complexas e cer
tamente poden desaparecer: nacións in
vadidas, colonizadas, sometidas a pro
cesos de dependéncia e aculturación, fa
ses de decadéncia. Metáfora de constru
ción nacional que imediatamente trans
porta a eses esf orzos e tarefas aos que 
estamos dedicados os nacionalistas e 
que crian as condicións da liberación na-
cional. · 

· O 25 de Xullo como dia da pátria gale
ga . .Mais Galiza convócanos a todos os 
dias do ano á loita por ela para suprimir
nos asi as misérias do presente e abrir
mos as portas do futuro. 
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VETOS 
Os abaixo firmantes, membros ·do 
MCG queremos denunciar ante a 
opinión pública a discriminación 
que por as nasas ideias vimos de 
sofrer por parte do governo civil de 
Ourense. · 

A história é a seguinte: "Os nasos 
nomes, xunto con o de várias dece
nas máis de persoas foron remiti
dos ao governo civil para ser con
tratados como representantes da 
administración ante unha mesa · 
eleitoral coa función de recoller da
dos da marcha da xornada eleitoral 
e transmitilos ao proceso de dados 
montado para tal efeito. Fornas 
convocados a unha xuntanza onde 
se nos explica en que consistiria o 
noso traballo. Grande· foi a nosa 
surpresa cando á hora de repartir 
as credenciais a nosa non estaba. 
O GC, sen dar explicacións á .per
soa encarregada de organizar ese 
traballo, dec1diu cambiar os nasos 
nomes polos doutras persoas, quer . 
dicer, vetounos. Ante 1sto fumos ao 
Governo civil inteirarnos de cuais 
eran os motivos polos que nós non 
podíamos cumprir esa función. Re
cebeunos o señor Luís Mañá, se
cretário do Governador Civil, e 
como única explicación díxonos 
que tíñamos todo o direito a sentir
nos discriminados e a plantexar as 
reclamacións que considerásemos 
oportunas. Desp9is de ·insi.sti.r _en 
que se nos explicasen cua1s eran 
os critérios polos que somente nós 
os dous fornas rexeitados, o Sr. Se
cretário dixo que era o Governador 
quen poderia darnos a "explica
ción oficial", que el posibelmente 

.soubese os motivos pero que non 
estaba nas suas funcións darnos 
explicacións. . 

,¡ Está situación que vivimos ben 
_ poderia ser un caso de enchufismo 
tan habitual neste país; pero se só 
era ese motivo, por que prec.isa
mente nps os dbus?, por qu~ p~eci
samente duas persoas canecidas 
polo seu compromiso coas idelas 
revolueionárias? Sinceramente no·n 
lle atopamos outra ·explicación que 
sermos froito dunha clara represá
lia de tipo político. 

Esta discriminación fainos refle
xior:iar sobre o Estado policial que 
padecemos, no que se tes as tuas 
próprias ideias, se disintes, se criti
ca_s, enfin, se te moves polo que 
eres xusto, estás marcado/a e ves 
·limitados os teus direitos e liberda
des persoais. o 

PILAR GA,.TO e CARLOS MORAIS 

RESPOSTA A A.S. 
(Ourense) 

A primeira conclusión á que chego 
logo de ler a carta de A.S. é que 
nientres non ve posibilidades futuras 
de achegar á Frente a outros grupos 
partidos ou xente influenciada por 

' eles ao BNG; coida que facer unha 
política de <;impla ",solidariedade" con 
outros partidos do Estado non é só 
algo necesário senón que ten máxi
má importá11cia "xa que hai que favo
recer os cámbios sociais e non ra
cha~ o Estado, e que prefira buscar 
al~ados ideolóxicos fóra e non. posí
beis aliados políticos dentro. 

Como ben sabe A.S., crer que se 
é nacionali.sta por manifestar que se 
esta pdla · liberación nacional e por 
·termos forzas próprias, non deixa de 
ser hoxe unha declaración de princí
pios. Cómpre gue nas análises e ar-

gumentos reforcemos a diário esta 
conceición. Non pode su~tentarse ~ 
necesidade de termos forzas pró
prias, se .pensamos que o principal 
son as loitas que se están dando 
neutras nacións do Estado. Que é o 
principal e que o" secundário? Anali
semos isto máis unha vez. 
. Se resulta, como dis, que o que 

pasa en Euskadi ten unha rncidéncia 
directa sobre o que pasa na Galiza, 
significaría que un avance de HB 
(como pasou nos últimos anos) impli
caria un medre do BNG ou do PCLN. 
Como podes explicar que nos últi
mos anos sucedese todo o contrá- . 
rio? E ainda diria máis, a aplicación 
de certo mimetismo sempre se de
mostrou como ineficaz, e non pode
mos deixar de ver que os ·últimos r8-
sultados eleitorais -gardan relación 
cun forzado ach.egamento á situa
ción social qa Galiza (acordo tomado 
polo BNG na última asamblea) e que 
estes resultados son os máis positi
vos dos últimos seis anos. Ademais 
sen cáseque propaganda cara o Par
lamento Europeu o BNG consegue 
47.000 votos na Galiza e 7.000 no 
resto do Estado .. Nada menos que 
dobramos os votos das elei.cións xe
rais. Ou sexa: a xente deste País 
avaliou a postura do BNG, e isto é 
importante xa que máis alá desta po
lémica verbal a razón sempre debe 
estar depositada nos feitos obxecti
vos, mentres que outras atitudes xa 
viínos o que deron de si. 

Resumindo, ternos unha realidade 
diferenciada que cria na Galiza unhas 
contradicións particulares que nece
sitan forzas próprias para darlles so
lución, este é a política dos que ere
mos que esta é a contradición princi
pal e que o que pasa no resto do Es
tado ou do mundo i.ncide en maior ou 
menor medida segundo a proximida
de xeográfica, ideolóxica e a impor
táncia do feíto. Hai outra conceición, 
a daqueles que eren que o que pase 
na Galiza var fundamentalmente uni-

. do ao que pase no resto do Estado, 
e que o que fagamos na Galiza axu
da ou non a modificar esta situación. 
Cada un, non hai dúbida, pode esco
ller calquera das duas conceicións, 
pero o que é esix"íbel é que sexa cae
.rente con ela. 

Respeito da solidariedade, ternos 
que diferenciala do servilismo. O 
BNG sempre foi e seguirá senda, so
lidário con Euskadi e con calquer ou
tro País en loita pola liberación na
cional. Podemos dar dúcias de 
exemplos, até tal ponto que alguns 
meios nos viñan chamando "batasu
neros gallegos". Non se nos pode 
crjticar por ese lado. Non podemqs 
dicer o próprio doutras organizacións 
que poucas veces fixeron algo cara 
nós. Estráñame q1;1e A.S. a respeito 
deste feito obxectivo non. diga nada. 
Non pode perderse o sentido de 
orientación até tal ponto de supeditar 
a nosa próP,ria estratéx1a ao "interna
cionalismo', máxime cando este 
moitas veces· non é máis co disfarce 
da dependéncia económica, idéoló-
xica ou política. . 

Apreciada ou apreciado A.S., a 
respeito da loita ideolóxica, coincido 
contigo en que ternos que dala cons
tantemente, pero no seo da Frente. 
Entendo que hoxe o PG, PNG, PSG
EG non forman parte da frente, non 
E_>or un feito casual, senón porque te
nen unha liña política táctica e estra
téxica diferente a respeito do País. 
Seria moito especular hoxe, saber se 
esta política diferenciada se vai man-

ter no futuro. Orabén, o BNG non ten 
por que renunciar a priori a atraelos 
cara a nosa política e clarificar nas 

. suas bases '(organizadas ou non) as 
contradicións gue hai entre o que din 
defender e a sua prática asi como ta
mén levar as nasas alternativas a ou
tros sectores sociais. Queda outro 
camiño, o dé empuxalos ao españo
lismo ou o conformismo. Non hai dú
bi~a d~ . gue estes partido~ teñen 
contrad1c1ons e que · podenan ser 
acusados con todo acerto teorica
mente de pseudonacionalistas, pero 
pergúntome eu, isto en si só, que 
clarifica na loita política - cotidiana? 
{véxase Que diao en si só). 

Dame a impresión, e oxalá estexa 
trabucado, que ti dás a forza ao mes
mo tempo a loita política e á loita 
ideolóxica. Dali que por unha banda 
tales dunha política frentista e lcigo 
teñas medo das conotacións ideoro
xicas que trai vincularse con clases 
ou sectores que podan defender o 
capitalismo e un modelo democráti
co isto entre aspas) ocidental para a 
nosa nación. 

Hai unha preferéncia por facer, ain
da que é mais exacto talar de preten
sión de facer, alianzas con aqueles 
grupos ou partidos que ainda tendo 
unha política diferente para este intre 
concreto podan coincidir en critérios 
ideol0xicos (papel da clase obreira, 
socialismo, etc.) remata sempre, e 
non pode ser doutro xeito, fracasada. 
A razón é moi simples, como poden 
facer un proxecto político comun 
(Frente) várias organizacións que non 
coinciden en como teñen que actuar 
na etapa actual? Cando se forma 
unha Frente de organización, .que 
non coinciden na sua liña política 
cara o momento, é posíbel a unidade 
se unha delas renúncia a facer a sua 
polític8.i e entón, que motivo hai para 
que exista como alternativa pofítica 
independente? 
. Resulta pois que candq talamos de 
Frente ternos que falar necesaria
mente de Frente de Clases, ou sexa 
de organizacións ou persoas que te
ñen distintas ideoloxias pero un mes
mo proxecto político para esta etapa, 
As diferéncias futuras pódense resol
ver pacífica ou violentamente-, pero 
isto é outro problema que ·cada na
ción debe solucionar de acorde á sua 
realidade social e organizativá. 
Exemplo de que isto se manifesta 
dese xeito témolo na realidade políti
ca actual, e mesmo os actuais confli
tos dentro do BNG son unha mostra, 
e poden clarificar que evitalos non e 
un problema de boa vontade. 

Respeito da confrontación coas 
institucións do Estado"' etc ... e sobre 
a atitude entreguista. uúero lembrar
lle· ao compáneiro-a que senda a 
CEE uilha das cabezas do imperialis
mo mundial, ñai forzas nacionalistas 
rñoi coerentes que están nas institu
cións europeas --e mesmo -xuran . se 
fai falta- e non vexo que con 1so 
afortalen ao imperialismo. Ademais a 

aviso aos leitores 
Como nos anos anteriores 
durante o mes de Agosto to
mamos vacacións. O próxi
mo 8 de Setembro estare
mos outravolta con toctos os 
nosos leitores. 

INTG estivo en organismos estatais 
durante máis de oito anos e non exis
te demostración palpábel de que con 
iso potenciase estas institucións ou 
as acreditase. Non entendo en que 
basea A.S. esta afirmación, a non ser 
que fagamos do subxectivismo e da 
especulación virtude. 

M.M. (Vigo) 

O INMENSO DELITO 
DE SEAMOS COERENTES 

Como verás, Manolo, emprego o 
mesmo título que ti só que troce 
"Solidários" por "Coherentes", e 
máis, engadirra para completar ·as 
frases, "Solidários con Euskadi" por 
"Coherentes con Gal iza". Oeste título 
pódense desprender os meus argu
mentos nesta réplica. 

Aludes, en prrmeiro termo, a que 
HB era a " ... unica organización na
cionalista do Estado que tiña posibili
dades de conquerir representación 
no Parlamento europeu ... ", penso 
que este é un argumento eleitoralei
ro, de política posibilista elemental. 
Moito terá que cambiar Galiza para 
que nas próximas eleicións ao Parl. 
Europ. podas votar a unha opción ni
diam_eí)te galega; E máis, por esa 
mecan1ca pocfenase pedir o voto 
para HB ao Parl. Espanol, se é cues
tión de números. 

Os pactos ou alianzas son cues
tións de interés mútuo entre partes, 
e obedecen a cuestións políticas e 
non matemáticas. Exemplos disto hai 
no mundo, ainda que non é causa de 
porse a explicalos aquí. Date canta 
de que por esa regra de tres podería 
haber un grupo de xente do BNG en 
Vigo, por ex'emplo, que pudo ter pe
diao o voto para o PSG-EG, ter parti
cipado nos seus mitins, pegado os 
seus carteis, etc... e todo en aras de 
conquerir unha ampla representación 
en Vigo, dado que o BNG tiña pou
cas posibilidades de alcanzala. Seria 
lóxico isto? Claro que non! Incluso se 
calificaría o feito de traición e serian 
tachados de auto-excluídos. 

Ti sabes, coma min, cales foron as 
razóns que levaron a HB a presentar
se sós ás eleicións e non permitir cal
quera tipo de alianzas ou pactos con 
outras forzas políticas. Eles pensaron 
que nese intre había que enfrentarse 
ao Estado cara a cara, sen disfraces 
de nengun tipo. Pois ben, esta análi
se pódoa compartir desde unha ópti
ca basca, en cámbio desde unha 
perspectiva galega, como gálego 
non: Polo tanto ,teño duas opcións, 
calar e acatar ou intentar convencer 
da neeesidade dunha candidatura 
conxunta, ampla que recolla a outros 
movimentos de Liberación Nacional 
(caso dos Paises Cataláns ou Caná
rias). 

Por outro lado asómbrame r.noito a 
atitude de surpresa dalguns naciona
li~!as galegas a respeito da r~solu_
c1on tomada polo BNG, e surprende
me máis ainda cando en Euskadi non 
surprende. Que raro! Tanto foi asi, 
quemáis dun membro de HB espe- · 
raba que dita reacción se tomase an
tes, cando se fixesen os mitins na 
Galiza, habendo J:>OSibilidades de se
reñ boicoteados. E HB esperaba esta 
reacción do BNG porque no fundo a 
entenden como loxica, é mais, eles 
ante· unha situación similar, pero á in
versa, terian reáccionado máis con
tundentemente ante esa agresión. 

Estase pois criticando ao BNG 
pola sua coeréncia ante o País. Coé
rencia que levou a non cair en pravo-

cacións, como foi o non facer ca 
paña en Euskadi para pedir o vo 
O BNG deu aqui unha lección de • 
ber estar", iso si, dura e amarga. 
. E indo ao ~undo da cuestión, co 

t1 mesmo d1s, no que calificas 
"Plano Político", falas de que o B 
está controlado por catro, que i 
a un ha organiz:ación escorada á d~ 
ta1 etc ... lsto, claro estábdepende 
cristal co que se vexa. que si t 
claro é que tes unhas portent 
dotes de clarividade, adiviñatóri 
ainda que por demostrar, polo 
mento. 

No que calificas como «Plano 
gaizativo", dis que "non existe f 
ex.istiu) o valor suficiente para d 
debate no seu sitio", e refíreste 
Asamble.a Nacional do BNG no C 
balliño. E outra visión moi particul 
Se alguén refuxiu o debate no C 
lliño, ou non qúixo expresarse 
claridade meridiana, foron aqu 
que precisamente defenden post 
e argumentos paralelos aos qu 
expós. E ben que o lamento, por 
me encantaria saber cales son alg 
has das posturas reais ao respeito 
mais dun tema que mantenen. 
producirse algun pronuncia 
claro debeu ser nos corredores 
que é na miña Comisión e no P 
non se deu. 

Enfin, para rematar, volvendo 
tema eleitoral, antes de dar un 
ao Athletic de Bilbao, para que~ 
de campeón de Liga, debemos 
se iso pode levar ao Celta a segu 
división. 

UXIO ZABALA IGLESIAS 

NOVO PROXECTO 
POL(TICO-CUL TURAL 
EN VILALBA. 
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Unha candidatura independent 
Agrupación Nacionalista~ r~ 
tou nestas eleicións munic1pa1s 
tradicional bipartidismo AP·P 
coa consecución dun concellal. 
mesma maneira, un certo se 
está tentando resucitar a agru 
ción cultural Lois Peña Novo 
para iso comezarase por sac~ 
rua unha revista que presuíl)I 
mente será o voceiro da r:nen.c,i 
da asociación. Esta publrcac1on 
vará pór nome Peirao e prete 
editar o seu primeiro número e 
cidindo co d1a da Pátria. Estay 
proxecto (lembremos A voz ue 
/alba, o periódico que s~egar 
publicarse ao longo de ma1s qe 
anos) pretende autosubvenbc

1
10 

se me1ante anúncios de pu 1c 
de que oscilan entre as 4.000. 
20.000 pesetas, e inclue se~ci 
como Ecoloxia, Música, Op1n 
Política municipal, Levas, Moc 
d~, Gal iza ... Os ·obxect1vos que. 
segue son basicamente ~o~s. 
grar unha maior concien,c!ac1ó 
mocidade nos eidos pol1t1co e 
tural e facer partícipe a todaª 
ciedade en xeral nun proxectq 
pode ser moi proveit~so. A ptr~ 
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blecer ,un précio fixg_.e criar 5 

cricións. lmprimirase po
1
1o pr~ct 

mento do raio láser, po o qu 
éAquel que a teña nas su,~s 

0 pode dicer gue canta cun pr 
de calidade'. , 
· Esperamos as vasas charoa 

teJéfono (982) 510772. 
. MONTXO PAZ. (VI 

iante da 
Parecida~ 
astas inx1 
ue a Cof 
e", (esta 
a, ningu~ 
ronunciar 
0~ ser "n 
a1_s de 2~ 
vi~e-prei 

ac1ona1 e 
ouzo e 0 
Qanismo 
z, despra 
formar ac 
O Vice-~ 



IS!A s1-11AllA/3 
1 • 

Ten un desfase de 225 rnillóns-de pesetas 

~ra:::-A cofradia de Cariño a ponto. de desaparecer 
1presiden
o. Conse
' Carballo. 
•ando Cu- un "desfase"--de máis de 225 

millóns dé pese~a~ p~n en 
Rerigo a superv1venc1a da 
Cofradiá de ~escad9,res de 
cariño unha das ma1s 
impo.rtantes da ~aliza. ·As. 
duas pesetas-quilo de pe1xe 
descarregad~ _g~e acordaron 
pagar os manne1ros para 
saneala nori cheg~n tan 
sequer para am~rt~za~ os 
intereses dos cred1tos. 
Mentres tanto non se sabe 
ainda se coa eleición do 
novo Cabido, a celebrar en 
Agosto, se e!11prenderán -
accións lega1s contra os 
responsábeis do "desfase". 
Existen ademais chamadas 
telefónicas ameazantes 
contra alguns membros do 
Cabido . 

'ª· 

~~::~~ 
Cid, X.M. 
- Méndez, 

~¡~~;: 
SASuá
:anos Du
Rivas, xa-
1nco, Vitar 
tévez, Ma-
Naval, A. 

eoane, Ri-
1cos, Lino 
Vilas, Ale-

i<\M~:· 
Delmi/!J'. 

Silvar, Fe
ermida. 

Gómez 

odotfo La-

. 5º.(36201 
lfs. Redac
lade (986) 

• CQl llrtj. 

¡ielmrlllo 1 
COIT'llpOn-
1itida . ... 

. Os diários dician que este ano en 
Cariño non se celebra a proce
sión Mariñeira, unha das que ten 
máis raigame en todo o país. Ha-

____ , ber procesión, como tal, non 
____ , houbo, pero os barcos sairon 

igual á mar e, como todos os 
____ anos, acercáronse ao cabo e ti-

raron a tradicional corca de flo
res. Quen non embarcaron foron 
a imaxe da Virxe, o crego, e o 
Axudante de Marina, que proibira 
a procesión "polo mal estado da 
mar". Este responsábel da arma
da, dician os mariñeiros indigna
dos, xa quixo o ano pasado facer 
que os barcos desen a volta des
de a Ponte do Espigón pois seica 
se mareaba. 
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O enfado que deixan traslucir 
por "non poder realizar a proce
sión como Deus manda" , non 
aparece na mesma intensidade 
pola situación da Cofradia, por 
máis que esta estexa a piques de 
desaparecer. 

Un desfase de máis de 225 mi
llóns foi descuberto mediante 
unha traballosa auditoria realiza
da por encargo da Federación 
Nacional de Cofradías de Pesca
dores sobre os exercícios de 
1983, 1984 e 1985. 

Pero a situación xa se via vir. 
Hai aproximadamente ano e mé
dio alguns bancos da vila retive
an o diñeiro procedente da ven
a do peixe na lonxa, e tanto os 
rmadores como os patróns e 
ariñeiros, permaneceron algun 

empo sen cobrar. 
A decisión adoptada polos 

ancas folno en base á hipoteca 
ue pesaba sobre a Cofradia de 
es~adores por impagos e subs-

anc1asas débedas contraídas, 
ebid?s xeralmente a que non se 
mort1zaban os créditos cancer
ados. Os afiliados non eran in
ormados desta situación que 
~lguera podia contemplar como 
nt1ca. 
lsto orixinou que moitos bar

os fosen descarregar o peixe a 
utras portas, polo que as per
as aumentaban na Cofradia. 
A ~orna de posesión, hai ano e 
éd10, , do novo Cabido, do que 
Patron Maior Ubaldo Fachal 

upux'o a abertura dunha nova 
vestigación a base dunha 
xaustiva auditoria. 

anse a coñecer 
s resultados 
iante da lista de irregularidades 
Parecidas e do entramado de 
astas inxustificados que levan a 
u.~ a Cofradía teña un "desfa
e · (esta é a palabra emprega-. 
a, ninQuén publicamente quer 
ronunc1ar outra máis forte a 
0~ ser "má administración")' de 
~-8 de 22? millóns· de pesetas, 

1~e-pres1dente da Federación 
acional de Cofradías, Antonio 
ouz? e o Secretário do mesmo 
ganismo, Xosé Manuel Gonzá
~· despraz~ronse a Cariño para 
grn~r aos n:iariñeiros. 

Vice-presidente da Federa-

ción pediu que "os presentes 
non reaccionasen diante dos da
dos que ia facilitar sen antes en
tablar un colóquio". Seguida
mente advertiu que habia bas
tante gravidade na situación e 
que merecia unha actuación rá
pida tanto da parte económica 
como da social da Cofradía. 

Pero os máis de 200 mariñei
ros presentes non puderon con
tar un "oh!!" de surpresa-decep
ción cando se informou que, "se
gundo as estimacións dos audi
tores, a 31 de Decembro de 
1985 a cofradía tiña un pasivo de 
225 millóns de pesetas". 

Surprendente lista de 
irregularidades 
Os r:epresentantes da Federación 
de Cofradias deron tamén a co
ñecer unha longa lista de irregu
laridades. 

A primeira conclusión a que 
chegaron os auditores foi que os 
rexistos contábeis non son co
rrectos, e non dan unha resposta 
normal dos resultatios económi
cos da Cofradía. Non contaba 
cun sistema de contabilidade pa
trimonial, tampouco cun libro 
maior para determinar os ingre
sos e gastos, e os rexistos non 
reflexan as transacións que se 
van dando no tema das viven
cias, fábrica de laz, varadeiro e 
outras -ob_ras construídas pola 

- Cofradía. -
Os . dados sobre compra-ven

-da de carnada,' así como os de 
laz, tampouco resultan fiábeis. 

Os auditores detectaron que 
desde 1983, nos libros aLJxiliarés 
dos bancos non se arrastan os 
saldos mantidos en cada unha 
das entidades bancárias ·e non 
se reflexa o diñeiro que hai en 
cada momento. 
· No informe constátanse tamén 
imha série de erros e omisións 
n·os rexistos dos· libros de ingre
sos e gastos. 

Desde 1983 a 1985 a meirande 

parte das transacións económi
cas da Cofradía fixéronse polo 
Banco Español de Crédito, do 
que era director na sua sucursal . 
da vila o patrón neste período: 
Xosé Sierra Méndez. 

As operacións COA este banco, 
segundo a auditoria, supúxolles 
pagar de intereses uns 37 mi
llóns de pesetas. 

Uns investimentos de 
dubidosa rentabilidade 
Por outra parte a Cofradía lan
zouse antes de 1983 a unha série 
de investimentos que, como logo 
se demostrou, eran de dubidosa 
rentabilidade como é o caso da 
construcción dun car:ro varadei
ro, dun grupo· de 66 viveridas· 
para pescadores que quedaron 
paralizados cando so está cons- · 
truída a estrutura, e a fábrica de 
laz. 

As 66 vivendas comezáronse a 
construir en tempos de Sierra · 
Méndez xa antes de recebar o 
correspondente empréstimo do 
Banco Hipotecário. . 

lsto levou a que a Cofradía, 
mentres non .se recebia o diñeiro, 
non lle pagase á construtora 
"Rolacsa", polo que a empresa 
ªJ?licaba recargos e intereses. 

. . A Cofradia tamén utilizou logo 
diñeiro do empréstimo do Banco 
Hipotecário para enxugar deseo
-bertas da Lonxa, en vez de dedí-
calo a construción de vivencias. 
Para esta obra os primeiros ad- ,. 
xudicatários xa tiñaf'.l aportados 
sete millóns de pesetas. Agora 
non teñen vivencia, só unha es
trutura. · 

Dificuldades pará saber 
a situación real 

1 . 

No transcurso da auditoria hou
bo dificuldades para encontrar 
os soportes xustlficatrvos. A de
so'rde era . manifesta segundo os 
auditores . .' Os ingresos estaban 

feitos en borradores e, na maiq
ria dos casos sen firma do Pa- . 
trón, agás en 1984. A partir de 
1986, nos libros da$ cantas do 
Banesto non se arrastan os sal
dos -de ditas cantas, e só hai 
anotacións. Non consta para 
nada se o saldo é negativo ou 
positivo. 

Ademais hai partidas · de gas
tos sen xustificar. Asi, entre ·ou-. 
tras, cítase que o 25 de Xaneiro 
de 1983 viuse polos estractos do 
Banasto unha partida ou un pago 
de caixa de 7.800.000 sen terse 
encontrado o xustificante de dito 
pago. Hai outra partida de cinco 
millóns, un millón, e cifras polo 
estilo, así como talóns sen xusti
ficación de gastos. 

Asimesmo comprobouse que . 
desde 1983 non se realizou nen
gunha reunión do cabido nen da, · 
xunta xeral da Cofradi~, vulne
rándose asi · clarameote os esta
tutos. 

Unha situación difícil 
pero hai . medo a esixir 
responsabilidades 
A situación para a supervivéncia 
da Cofradía é difícil, até o ponto 
de que este ano os próprios ma
riñeiros tiveron que pagar perso
nalmente as Festas do Carmen, 
pois ·a Cofradía noh ten diñeiro. 

. Para · facerlle frente ao perigo 
de desfeita, os mariñeiros adop
taron a decisión de pagar duas 
pesetas por quilo de peixe des- · 
cargado na lonxa. Pero este di
ñeiro, segundo a maioria, ·'non 
chega sequer para pagar os· inte
reses dos créditos pediqos. 

A situación é case c;:lesespera
da pero en Cariño non se ve nen
gunha reacción que leve seq'uera 
a esixir responsabilidades. 

Estase á espera de que sexa o 
novo Cabido, que ten que ser 
eleito en A9ósto, o que decida a 
presentación dunha denúncia nQ 
xulgado. 

O actual Patrón Maior, Ubaldo 
Fachal, . xa ten anunciado que 
non se apresentará á reeleición e 
na vila andan as cábalas de quen 
se apresentarán . para o cargo-. 
Especúlase . con que AP partido 
ao que esta vinculado Sierra 
Martínez, ·que agora se encontra 
traballando en Santander, apre
sentará para o cargo a un conce-
llal de Ortigueira. ~ 

Hai alguns sectores que tamén 
están a. propiciar a pres~ntación 
dunha candidatura mínimamente 
progresista; "que poda .pór as 
causas claras e salvar unha si
tuación que só pode facelo o Ca
bido". Pero as presións existen
tes son moitas. Xa no transcurso 
da auditoria comezaron as cha
madas telefónicas ameazadoras 
a alguns directivos da Cofradja. 
Asi Xesus Heyia, vice-presidente, 
en representadón dos mariñeiros 
.dimitiu afirmando que recebara " 
coaccións e incluso ameazas de 
marte. 

Os intentos dos sindicatos por 
mobilizar aos mariñeiros ·tamén 
están resultando -infrutuosos 

· polo medo. Á unha reunión con
vocada por UGT aproveitando a · 
estáncia en porto da maioria -dos 
barcos debido á Festa do Car
me, non asistiron sequer unha 
dúcia de persoas. 

En Cariño, onde florece un lo
calismo con tintes nacional-so
cialistas, os mariñeiros teñen 
medo e ainda recordan como 
tres comp~ñeiros que reivindica
ron mellares condicións tiveron 
que abandonar a vila. Agora 
láianse en ·privado, pergúntanse . 
como se nestes últimos anos os 
beneficios obtidos pasaron de 
200 millóns de pesetas, se che- . 
gou a esta situación, e esperan. 
que alguén· resolva este ·trance 
difícil. Até hai quen chama ao 
Patrón Maior Honorário, Manuel 
Fraga, que todos os anos se 
pega a sua boa mariscada na 
Cofradía. 

A.E. 

/ 
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O 25 de Xullo é, cada vez máis, unha data 
claramente reivindicativa e de caracter ine
quivocamente nacionalista, o que fai · que 
até o arzobispo Rauco Varela se laiase na 
Ofrenda ao Apóstolo pala perda de identi-

dade da "festa do Patrón de España". Este 
ano voltou aumentar o número de manifes
tantes, máJia a realización de duas convo
catórias~ Mentres que a manifestación e 
festa do BNG toman cada ano maior pre-. 
séncia e ·unha,participación máis popular e 

_mistas de ámbito gale~o~ ou ~squecen to
talmente esta data, ate de xe1to simbólico 
ou a "celebran na intimidade". Fracasad~ 
o intento de asimilar a data coa autonomia 
agora até a Xunta se limita ~ un chama~ 
mento oficial do Presidente e a unha páxina 
de publicidade nos xornais. _ heteróxene?; os partidos estatais_ e auto~o-

Méntres se dilue a celebración do "Patrón-de Es~aña,, e a Gal iza oficial i.gnora a data . 

O· Dia da Pátria consolídase Como xornada 
inequivocamente ·nacionalista e reivindicatiVa 
As manifestacións celebradas o rio enorme ao que queren porlle 
Dia da Pátria Galega concentra- · . diques de cóntención", · manifes-
ron a máis xente ainda que o ano · tando tamén que ''.non precisá
pasado, seguindo na tónica de mós como · outr9s de cursfños 
aumento de participantes que se premati-moniais de nacionalis,.. 
ven manifestando nos últimos mo, porque o nacionalismo está 
anos. · hoxe na Quintana·". 

Asi á convocada polo BNG Logo Rresentou ao orador 
asistiron unhas 8.000 persoas e Bautista Alvarez, que con voz 
á do PCLN máis de 500, existin- rota pala- febre producida por 
do xente que deambulou polo unha doéncia gripal, comezou 
camiño duriha a outra. .: criticando "aos autóres do bri-

"Galiza en marcha" era o lema llarite retorno de Castelao que 
que escollera o BNG para esta hoxe se cbncentran · perto de 
celebración, e o que aparecia na onde o teñen enterrado". 
pancarta de· cabeza, que porta- · Seguiu logo a sua ··intervención 
ban os membros da permanente con certa vea lírica afirmando 
do Consello Nacional do BNG asi que "aquel zume de primavera 
como os Secretários Xerais ·da dos nasos devanceiros estase 
INTG, CC.LL. "e ERGA, organiza- convertindo !en vendaval" ( ... ) o 
cións que en anos anteriores le- movimento pos precusores non 
vaban pacarta própria en cabeza retrocede, ~nón que avanza en 
e que esta vez non participaron marcha". 
de forma institucional na rnani- Seguidamente realizou unha 
testación. autocrítica por "non ercontrar al-

Seguia a marcha outra. pancar- gunhas veces os metodos · máis 
ta sostida palas organizacións axeitados para que nos enten
extranxeiras invitadas: Crida, dan", pero de seguida aseverou 
Ciernen, SOC, OLP, asi como o que estes non podian ser mo
intelectual e político basca Fran- mentas de ·pesimismo "pois aca
cisco Letamendía. bamos de receber nas urnas un 

Os oito alcaldes do BNG ta- impulso vigoroso ao recuperar a 
mén portaban outra pancarta hexemoniá entre ' as formacións 
que daba paso a un sin numero políticas de ámbito galege". · 
de bandeiras e slogans das dis- Estas forzas de ámbito galego 
tintas · localidades, emigración, foron as que logo tiveron un lon
asi como'· da INTG, CC .. LL., go espácio no seu discurso, e 
ERGA e das organización ainda que se mostrou escéptico 

· A.G.M., MCG e LCR (este último . coa constitución dun centro-di
partido participou tamén na ma- reita galeguista, · mo~trou a sua 
nifestación do PCLN), que esta complacéncia co intento de 
vez non formaron aparte senón constituir un nacionalismo de di
que se integraron na comitiva reitas, afirmando que pésie as·ta
central. chas que ian encontrar viao "con 

"Galicia nación, autodetermi- _optimismo", pois eses intentos 
nación!", foi a consigna .' qu~ deu veñen confirmar que·"fóra do na
saída á manifestación, · dando cionalismo non hai salvación 
paso a outros xa tradicionais par:a Galiza"; e ainda que reco
como "que queiran que non , Ga- ñeceu que podia ser acusado de 
liza é unha nación", "aquí se ve, · benevolente "con camadas ideo
Galiza está en pé"; "non, non, léxicas que foron opresoras do 
non, á colonización"; "M~rcado noso povo", agora "empezan a 
Común Europeu, ruina do povo retirarlles camiños a esas forzas 
galego", "Galiza Ceibe, poder ao tempo que se agudizan as 
popular", e outros máis novos: . contradicións entre nacionalismo 
"Galiza en marcha, seguimos e espáñolismo". · 
avanzando". A continuación -Bautista Alva-

0 único incidente desta mani- rez afirmou que pretenden "en 
testación foi protagonizada pola estreita relación co povo levalo á 
"Concentración Internacional de contradición final", para criticar · 
Motociclistas" que, cun coche da despois ao "mesianismo .indivi
Guarda Civil de Tránsito á cabe- dual e aventureiro" e avogar por 
za, quixeron abrirse paso entre a · unha unidade que.non se conse
manifestación. gue "introducindo elementos de 

A Quintana. repleta 
un ano máis 

· O remate da manifestación esti- · 
vo na Quintana, seguindo a tradi
ción galeguista, e despois do 
pulso botado co goberno que 
proibia a entrada ao recinto his
tórico compostelán aos manifes
tantes nacionalistas. A praza vo1-
touse a encher de xente. 

A profesora Maria do Pilar Gar
cía Negro foi a enc~rregada de 
facer . a presentación dos rep~e
sentantes das organizacións co
reándose ·distintos berros, entre 
eles "Galiza, Euskadi, solidarie
dade" cando polos altavoces 
soou o nome de Letamendía. 

García Negro criticou a auto
nomi.a afirmando que "somos un 

discordia e moito menos malven
dendo a nosa dignidade ao ex
tranxeiro". Rematou· reafirmando 
o optimismo cara conseguir a li
beración nacional. 

·P-ola ·tarde o BNG celebrou 
unha festa na Carballeira de San 

· Lourenzo, unh.a festa que xa per
deu o seu carácter estrictamente 
militante para pasar a converter
se nuntía auténtica romaria á que 
acuden persoas que nada teñen 
a ver con esta organización. Des
tacaron a actuación do Kalandu
la de Angola (grupo de· danza 
Africana) · e de Luísa Bastos e 
Joao Fernando; de Portugal. 

No transcurso · aa celebración 
festeira interviñeron representan
tes das delegacións invitadas 
tendo que calificar como impor
tantes as intervencións de Xesus 

·vega do MCG que fixo un c·anto 
á unidade de acción co BNG, cri
tiqando a supeditación a outras 
alternativas e criticando a HB por 
facer campaña ná Galiza; e de 
Francisco Letamendia que tamén 
criticou a HB por facer campaña 
na Galiza existindo unha organi
zación como o BNG, atirrnando 
que "o verdadeiro internaciona, 
lismo maniféstase cando as rela-

.cións se dan en ·pé de igualda
de". 

Manifestación 
ao berro . 
de independéncia 
A manifestación convocada polo 
PCLN, Galiza · Ceive, Colectivos 
Nacionalistas e Comités de 

Apoio a HB, saiu pasadas ªt 
·da tarde tamén da ~1ar:n~. ª 
berro de "Independencia! • 1 
foi o eslogan máis coreado P~i 
máis de 500. persoas _que ~~rn · 
paran na manifestac1<?n·. Tot 
deron berros de "Amnistia 
e "Nón á OTAN". . 

Xa trad A marcha palas ruas T 
. Cionai_s; rematou na praza do 

\ 
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~:nf9t~ s~erior unha imaxe da Praza da Quintana tras a chegada da manifestación do BNG. No meio a 
aba~i ª eª ª· manifestación do PCLN, á beira do estrado no gue realizaron o seµ mitin final. Na foto de 

xo amllo Nogueira diríxese aos asistentes á mobilización do PSG-EG · ' , 
~al,. sen qué se producise nengun referiu á represión nas ·cadeas . d~s · eléctricas" polos incidentes 
incidente nen enfrentamento .españolas e como aos presos os de Riaño, terminando por sinalar 
corno alguns medios auguraban. distribuen polos distintos centros a necesidade de solidariedade 

Estiveron presentes como invi- do estad9.. . cp povc;>. basc::9 ~ d!3 _ l.evar .. as, loi-
tados Alex Ugalae e Txomin Zi- . t?s. de ltberac1on !'ª?.'º~·ª' ate as 
lua~a de HB, Doris Benegas de Seguidamente tomou a pala- ultrmas _consecu~nc1~s . 

guiron na Galiza, pasando logo a . 
pedir a "urxente unión de todos 
os pavos do estado na loita" re
matando referíndose aos "c~m
pañeiros galegas que cairon en 
Euskadi e aos bascas qúe cairon 
na Galiza". · 

Manolo Carn~iro, representan
te dos . Colectivos Nacionalistas 
dixo, referínqose ao BNG, qué 
"son unos pobriños inocentes 
que pensan que ai que moderar
se"; para lago aseverar que "an
damos por. camiños sabidos" e 
que "non estamos pola cante~- · 
pori~ación nen por disfrazarnos", 
senon que "somos un povo dis
posto a loitar con todas as con
secuéncias e en todos os terreas 
ao noso alcance". Cando rema-. 
tau a sua intervención déronse 
vivas "ao Exército Guerrilleiro". 

O_ seguinte orador foi o repre-
-sentante de Gal iza· Ceive, Isidoro 
Padin, que come:z:ou a sua inter
vención negando que. GC tivese 
algo .a ver coas accións armadas 
que ·se están a levar a cabo, ain
da que aclarou que eles o que 
non fan é rexeitalas como fai o 
BNG a qúen criticou por "cair na 
trampa da negociación", ainda 
que aclarou que non era o BNG 
o inimigo; conduindo que corro 
non era posíbel a unidade dentro 
da frente habia que facer unha 
nova · organización ·nacionalista 
revolucionaria para "acadar a 
unidade fora del". 

Pechou o acto o Secretario 
Xeral do Partido Comunista Ga
lega de Liberación Nacional, re
cebido con berros de "PCLN, 

· PCLN", que esixiu a libérdade de 
Suso P~. membro do - Comité 
Central do seu -partido que· foi 
·detido én relación coa coloca
ción dos artefactos do Ferrol. 

Finalizado ·o acto alguén dos 
presentes ·procedeu á queima 
dunha bandeira española. · 

Rola tarde estas formación 
realizaron unha festa na Carba
lleira de Santo Domingo, _existin
do un momento-de certo nervo
sismo cando comezou a chegar 
ás imediaciones un gran disposi
tivo de policia que se apostou 
perta con niotivo da oferenda 
floral a Rosalia. 

.O PSG-EG destacou a 
necesidade duns 
partidos nacionalistas 
hexemónicos. 
O PSG-EG demostrou mais unha 

·vez que o seu forte non é amo
bilización. A concentración con
vocada por este partido na mañá 
do 25·de Xullo, en Santo Domin
go de Bonaval, non éhegaron a 
acudir os tres centenares de per-
sóas. · 
. No acto, _que re~atou cúnha 
oferenda floral ante a tumba de 
Castelaó, destacaron as verbas 
de Camilo Nogueira quen lem
brou que· •.i se Castelao está ente
rrado na Galiza é grácias ás pro
postas do PSG-EG". 

Nogueira, nun discurso ·nada 
autoeompracente, critiéou "a in
xenuidade que moitas veces ten 
mostrado o naso partido" e dixo 
que "o partido ten que estar pre
sente· en toda Galiza, ·na cultura, 
nas institucións, nos· concellos, 
entre os .traba:lladores. e entre os 

. labregos", aludindo á necesida
de de implantación do PSG-OEG. 
Nese seAtido niañifestou ·a espe
ranza de que "o próxilJlO 25 de 
Xullo sexa radicalmente distinto". 

O parlamentário autonómico e 
concellal vigúés sinalou ademais 
que "a _autonomia está !3n crise, 
o parlamento non conecta coa 
poboación", afirmando que, "esta 
crise é a crise dos partidos espa
ñolistas". 

Union Popular Castellana e re- bra Doris Benegas, que . conde- Segutd?me~te sub1u ao ~stra-
Presenantes do MDT catalán. · nou a prática "do tiro na nüca" do T~om.in ?1IU~Q~ entre berr?.$ . 
o . . . · ·. referíndose á marte de Lucia An- de "Gora ETA m11ttarra". O d1n-

Nogueira indicou por último 
que o PSG-EG defendia "a sobe
rania nacional de Galiza con to
das as consecuéncias, pero sa
bendo que Galiza é unha nación 
por contruir e para iso é necesá
~io coristruir os partidos naciona- -
ltstas como forzas hexemónicas 
da nasa nación". 

dou acto final abnuno .a na1 de goitia en Pasaia; ,...censurou ao · x.ente de HB deus as grácias po-
s presos do Grapo, que se gobe_rno socialista "ao . servício 1.os 8.000 mil votos que canse-

Outra das intervencións salien
tábeis foi . a de Che Turnes que 
dedioou as suas palabras . aos 
problemas do campo, sinalando 
que "non se pode dicer si a Eu-· 
ropa .a calquer précio" e· que "é 
necesario vertebrar o campo no 
que vive a metade da povoación 
galega". Turnes fixo un chama
me.nto "_a todos os nácionálistas, 
diferéncias ideolóxicas aparte, 
para darlle pulo á organización 
sindical que necesita o agro ga
lega". A respeito do PSG-EG cri
ticou a falta de· acción que se 
produciu en ocasións verbo dos 
problemas .a~rários e a "falta. do 
apoio necesario das bases.,'. 

Como xa · é habitual, no· acto 
participaron partidos do resto do 
estado, cos que o PSG-EG man
tén habitualmente relación, entre 
eles os que formaron parte, xun
to cos nactonalistas galegas, na 
coalición europea "Esquerrda 
dos povos" e que o dia anterior 
tiveran xa unha reunión do deno
minado "Clube de Nacionalistas 
de Esque~da do Estado". 

O acto foi pres,entado polo ex 
cabeza de lista á alcaldia de 
Santiago, Carlos Vázquez. . 

Outras celebracións 
O Partido Galeguista, pretende 
desenterrar o Mitin- das -Arengas 
na noite de 24 de Xullo, ainda 
que sen moito éxito polo que se 
viu estes dous últimos anos. 

O Partido Nacionalista Galega 
~le~rou ~ o _Dia da Pátria cunha 
comida de 1rmandade e o, PCG 
cunha ofrenda floral a Castelao 
en Rianxo. 

Tamén houbo depósito de fJo-
. res diante do Panteón- de Gale

gas Ilustres por parte de distin
tos colectivos, Pala tarde do 25, 
neste mesmo lugar de Santo Do-

. mingo, tivo lugar tamén a xa de
valuada "Misa de Resalía", á que 
acuden alguns dos chamados 
"galeguistas históricos" e organi
zacións tan pouco vivas na reali
dade como o Consello da Cultu
rá Galega ou o Patronato Rosalia 
de Castro, ademáis dalguns ca
tólicos e novas "intelectuais en 
busca de mecenazgo". Este ano 
non acudiu a esta celebración o 
Presidente da Xunta. 

Na outra misa, a da Ofrenda 
ao.Apóstolo, este ano non houbo 
polémica. Rauco Varela · pediu 
"compresión nn empeño de con
servar, con toda a-dignidade his-. 
tórica q~e · se merece, · a festa de 
Santiago o Maior, como festa do 
Patrón da Galiza .e do patrón da 
España. Sen disimular o desgus
to, referiuse á perda de identida
de da "Festa do Apóstolo". per
gi.mtándose se "non parece un 
ferinte contrasentido que ·se co
mezase a perder oficialmente a 
Festa do Apóstolo como festa de 
todos os españois". . 

Xerardo Estévez, nun discurso 
en español, terminou cunhas pa
labras en galega para pedirlle ao 
Apóstolo "que siga senda sinóni- · 
mo de unidade criadora, enseña 

· de xustícia e de paz". 

Se a festa do Patrón. de Espa
ña, que non a festa .de San~iago 
en Compostela, perde forza, o 
íl!esmo pasa coas celebracións 
autonómicas do Dia de Galiza. 

Un ano máis o 25 de Xullo pa
sou case inadvertido para a Xun
ta. Unha páxina de publicidade 
nos xornais e unha mensaxe ins
titucional do Presidente Albor fo-

. ron· os únicos feitos dunha cele
bración que os máximos manda
tários galegas supeditan· inteira
mente á do "Patrón de España". 

Fernández Albor no seu dis
curso institucional, difundi'do pe- · 
rante dos meios de comunica-

. ción fixo un ch.amamanto ao diá
logo para culminar o contido do 
Estatut9 e loubou o compromiso 
de galeguidade que debe levar 
axifia á solidariedade, a Europa. 

Un ano máis quedaba demos
trando neste dia ·a asincronia en
tre a Galiza ofici~I e a Galiza real. 

A.E./ M.V. 
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Nova reviravolta no centro-dire.ita galegQ 

A- Coalición-Progresista . Galegá 
.non se converterá en·partido 
O Ceritr:o-direita galego dá . 
unha nova reviravoJta no -seu 
intento de conformarse 
nuriha única formación 

crición ~n CG, e ainda haberá al
gun deputado destes partidos 
que sigan r:io grupo popular., fn~
casado o intento de G. Agudm 
de que parlamentarios do POP 
se int~grasen no · grupo de CG 
·sen abandoar o seu partido. 

poi ítica de;· carácter . 
autonomista rompendo os 
vínculos orgánicos con 
Madrid. Os partidos que . . Harmonizar os · 
pretenqian conformar a distintos intereses 
Coalición Progresista Galega 
como unha nova formación Trataron asf de conciliar os . dis-
desistiron do seu intento. . tintos intereses das persoas que 
Coalición -Galega será; de auspícian esta operación. · 

· momento, a nodriza dos Por unha banda estaban a 
deputados que se maioria dos militantes ourensáns 
embarquen nest~ proxecto. de CG que erah reácios a liquidar 

o seu partido · e· propuñan que a 
Os representes de Coalición Ga- base de todo 'fose Coalición Ga-
lega, Partido .. liberal e . Partido lega. Por outrá banda estaban 
Democráta Popular da Galiia determinados persoeiros do POP 
acordaron dar por finalizado· o in- e -PL que non querian deixar o 
tento de conformar un novo par- goberno de ·Albor e a sua posi-
tido baixo as siglas de Coalición ción levaba á ruptura do proxec-
Progresista Gale~a. qu.e .f?i co~o to. 
se presentaron as ele1c1ons rnu- Asi trataron de hexemonizar 
nicipals. Desistiron no seu inten- posicións, quedando delimitado 
to pero seguirán adi$lnte1 coa o proxecto con CG como grupo 
operación de aglutinar as forzas aglutinante, e .POP e Pt. na Xun-
das tres formacións. Para logralo ta. Agora CG, pala sua banda, 

- seguirán outro camiño que con- para que a situación do seu gru-_ 
cílie mellor os intereses dos dis- po parlamentário non se faga in-
tintos "líderes". Coalición Galega sosteníbel, trata de pactar con 
será o partido que acolla aos mi- Mariano Rajoy un novo apoio ao 
litantes das tres forma_cións, sen goberno Albor. Un "apoio sos-
que estas se disolvan, pois até tén" para qu'3 non se adianten as 
xuridicamente era imposíbel a di- eleicións, ainda que. os sócios do 
solución do POP e PL na Gal iza· · POP e Pl pretenden, que entren 
ao non existir como tais_ e seren. · no goberno; algo ao que se ne
partidos estatais. gan os · sectores ourensáns de 

CG, ainda que outras persoas 
O proceso ·de unidade come- como García Agudín (o mellar 

zará. coa ampliaciqn do grupo portavoz para explicar algo sen 
parlamentário de Coalición Gale- que ninguén se inteire do que ex-
ga, que pode quedar con 17 plica, alguén ao que habia que 
membros. Ademais dos primiti- qarlle o prémio ao escurantismo 
vos integrantes a ~ste grupo su:- e a desinformación) ou Díaz 
máranselles alguns deputados Fuentes propícian · uh apoio á 
do POP que pedirán a enbtrada Xunta estando no Goberno: Por 
en Coalición Galega. os deputa- exemplo Oí-az Fuentes acarícia a 
dos do POP e PL integraranse idea de ·ser Conselleiro de Agri-
neste grupo fo~malizando a in~- cultura. · 

Pero afinal serán, Gon case to
tal seguridade, as teses our..en
sáns as que se impoñan, pois_ 
son e1e~ os que ademais de con
tar con poder económico, os que 
deseñaron a· estratéxia da anda
dura -e da construcción do cen
tro-direit~ galeguista. · · 

Unha configurac_ión que pasa 
por ·empurrar a Xose Luis Barrei
ro como líde·r indiscutíbel da for
mación. As conversas para que 
a UOG se integre en Coalición 
Galega xa comezaron hai tempo. 
As anteriores estratéxias impe
dian: es~ confluéncia. Agora pa
rece -máis factíbel, ainda que 
queda por s~lvar o escollo de 
corrio Barreiro Rivas ia apoiar a 
Fernáridez Albor, polo ·que a fu
~ión en CG da UDG non a·parece . 
como próxima. De momeJ:ltO esta 
etratéxia dalles tempo a que se 
poda asentar · a operacion ao 
tempo que impeden as novas_ 
eleiións e anatematizan a aterri
zru_ce de Fraga. 

O PSOE cámbia 
de estratéxia 
Asi é:!S cou~as, a dirección espa
ñola do PSOE acordou mudar de 
estratéxia e aprobar un plan para 
lograr derribar ao Goberno da 
Xunta, resucitando o chamado 
Qoberno de progreso. 

Despois das eleicións munici
pais déronse corita de que soster 
a Al or tamén os debilitaba a 
eles, sobretodo pala política de
senrolada desde Madrid con re
lación á Galiia. 

Co intento de centro-direita, 
metendo dentro un novo elemen
to de discórdia que xa fixerar 
romper a CG: apoiar ou non ·ao 
PSOE, entrar nun .novo gobefno. 
O PSOE ten medo de q1,Je esta. 
. operación ataste outravolta as 
pretensións de gobernar a Xunta. 

A. EYR~ 
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Acción reivin~icada polo EGPGC 

Un artificieiro impediu 
. . . ' 

q.ue o cabalo de' Franco 
saltase polos ares · 
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o· Exército Guerrilheiro do 
P.ovo Galego Ceive fíxose res-

. ponsábel da colocación dun 
artefacto no cabalo de Franco 
no Ferrol, nun comunicado re
mitido a esta redacción. 

Remataban asi as especu
lacións sobre a sua autoria. 
Con relación á colaboración 
das cargas explosivas foi deti
do o martes dia 21 o militante 
do Partido Comunista Galego 
de Liberación Nacional, Xesus 
Paz, proprietário dún automó
vil Skoda que presuntamente 
serviu para desprazar aos que 
realizaron a acción. 

O EGPGC afirma no seu co
municado que o obxectivo 
~·era derrubar o símbolo do 
criminal Fran_co, representante 
noutros tempos, da oligarquia 
capitalista espanhola e do im
perialismo,_ representac;:ao que 
hoxe ostenta o sistema bur
gués e caciquil cos-seus parti-

dos PSOE e AP á cabe~a" . . 

Record~n ~o comunicado a 
brutal .e criminal represión "na 
escura e longa noite ,de pe
dra", a~. te"!Pº que anúncian 
que a ac~ao era urna lem
branc;:a de tod?s os persegui
dos, torturados e violados 
daqueles chamados "fuxidos': 
e dos que deron o seu sangue 
na heróica resisténcia armada 
contra o fascismo; dos labre
gos, obreiros e mariñeiros que 
sofreron na sua própria carne 
durante 40 anos, a repressao 
e o asoballamento dos caci
ques e capitalistas que agora 
son "demócratas" de toda a 
vida". . 

O EGPGC "quer deixar cla
ro que seguirán as ac~óes ar
n:tadas até derroc~r o injusto 
sistema burgués e imperialista 
que oprinie, coloni~a e aso
balha a nosa Terra; explota 
aos traballadores, masacra á 
mocidade, margina aos nos
sos vellos, descrimina as mul
heres e introduce a insorida
riedade, o desemprego, a dro
ga e a miséria no nosso 
pavo". 

A acción foi realizada o 
martes dia 21 por tres per
soas, que a cara descoberta 
e provistas de fundas de tra
ballo e unha .escaleira, se su
biron no meio-dia ao pedestal 
da estátua e comezaron a sua 
laboura de colocación dos ar
tefactos xunto ás patas do 
equino. En .total 24 quilos de 
xelomanita, un explosivo de 
gran poder. As bombas conti
ñan ademáis dous cebos con
tra os artificieiros da policia 
que terian que estoupar no 
momento en que- intentasen 
desactivar os explosivos. 

Unha · chamada á axéncia 
EFE anunciaba a colocación 
do artefacto pouco despois 
de que as tres persoas acaba
sen a operación de coloca
ción que realizaron nuns ~ 5 
minutos. 

A policía acordoou a zona e 
os expertos en explosivos co
mezaron o seu labor de desa
tivación. Oase a casualidade 
de que se encontraba en Fe
rrol un dos mellares técnicos 
na desactivación de bombas. 
Segundo algunhas fontes. de 
non ser por esta artificieiro a 
bomba teria estoupado. 

Fontes policiais resaltaban 
o complicado da montaxe do 
artefacto asi como a gran p~
téncia da xelamonita, explosi
vo pouco usado até agora n,as 
accións realizadas na peni n
s u la. 

Esta foi un intento máis d~ 
derribar "ao cabalo" dos moi
tos que se teñen realizado nos 
20 anos que pasaron desde a 
sua colocación. Até · agora to
dos fracasaron. Pero este últi;\ 
mo intento, precisamente so 
uns dias antes dunha home
naxe de nostálxicos ao dicta
dor, parece que foi o mellar 
realizado. · 

Oespois da transici.ón . c.~
mezouse a barallar a\Pos1bih
dade f1e t,ras1a9ar o m~nu
ment~~pero non se reahzou. 
Agora, coa pretensión de con
truit ur aparcamento na praza 
onde está ubicado .. o seu tras
l&1ido- terá que realizarse, pre-

. fendendo os militares metelo 
nun recinto cuartelário. · 

1 
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Crónica dunha batalla con lnt~rmédi·o ·eleitoral 

•.. ti 

Os últimos dias de Riaño 

os guárdias civis disparan aos veciños subidos aos tellados das casas 

O pasado mes de Decembro entraron as máqujnas en 
Riaño, acompañadas de 300 gardas civis , apoiados por 
cabalas e helicópteros. A batalla entablada cos vici ños que 
se opoñian ao asulagamento do tal tivo unha tregua . 
declarada polo goberno ao acercarse as eleicións. Os votos 
deron como gañadores aos membros da comisión de 
afectados, pero o PSOE voltou a carga. Velaqu i a crónica 
dun conflicto e dos seus últimos días. 

banda tratábase de incrementar 
en 300 millóns de Kw/h. a produ
ción anual de enerxía eléctrica; 
doutra, regar 120.000 hectáreas 
de Tierra de Campos (hoxe fála
~e de 80.000 hectáreas). 

polo PSOE, que tamén fix0 oí.Ni
dos xordos á razonada e docu
mentada petición de moratória 
da construcción do embalse até- · 
que · organismos internacionais 

· se pro_nunciaran sobre o impacto 
ambiental da obra. · 

Batalla de.sigual 
A entrada das máquinas eñ 

Riaño o pasado Decembro, pro
texidas por máis de 300 guárdias 
civís. Apoiados por cabalas e he
licópteros e toda clase de mate
rial represivo, foi o mellor expo
ñef1te da "razón" .do PSOE, que 
aqui tanién se valia do seu gran
de descubrimento: os. picolet0s. 

Foi entón cando durante vários 
dias se .librou a primeira parte 
dunha batalla desigual dos veci
ños coa colaboración · doutras 

· persoas, fundamentaim·ente eco
loxistas chegados dos máis di
versos lugares, frente aos efecti
vos da guárdia civil, que dia tras ~ 

ro dia tomou militarmente o pavo e 
1fü cortou os acesos. 
o.. Ensaiáronse diferentes manei
~ ras de resisténcia. Desde a colo-

cación de b·arricadas con casei
~ ros artefactos á subida dos tella
w dos das casas a derrubar, cunha 
.B o mínima esperanza na via xurídi-
]2 ca. Mais os interdictos para a 

¡¡;_..,;,;;.;;...__ _ __¡ ~ protección e posesión das viven-
das foron rexeitados un a un 
polo Xulgado de Cistierna. _ 
, De maneira sorpresiva a guar~ 
dia civil retirouse de Riaño e as 
demolicións paralizáronse. A cal
ma transitória voltou· á ·rua xa que 
ao PSOE non lle interesaba me
terse nun proceso eleitoral con 
esta frente aberta. · 

torturar a alguns dos detidos, a 
apresentar esposado ante o xuiz 
de Cistierna por duas veces ·ao 
mesmísimo alcalde, Huberto 
Alonso; ou a g91pear a políticos
dipoutados, porque eles non en
tenden de imunidades parlamen-
tárias.- '· · , 

Mentras as detencións se su
cedían e as cas.as desaparecian · 
pola acción das palas, sempre 
ben protexidas pola· guárdia civil, 
medraba a desesperación que 
levarian a Simón Pardo, de 54 
anos, a pegarse un tiro na sua -
casa horas antes de que esta 
tora derrubada. 
' Outros preferiron plantar eles 
mesmos lume á vivenda en que 
naceton e xa non poderian mo
rrer, como fixo o proprietário do 
Bar Central ou Jesus Alvarez -
reiteradamente detido-- que re
sultou ferido palas chamas na 
acción 

Hoxe Riaño ofer-ece un espec
táculo -apocalíptico --{) do 
"novo" Riaño, proxectado arriba, 
nünha montaña, segue sendo 
pantasmagórico. 

Alguns veciños, poucos, dos 
800 censados, foron aloxados 
momentaneamente en hoteis da 
capital.· Alguns fóronse ton re
signación e sen ter nen a posibili-

. dade de respostar á falácia da 
Administración . de que "todos 
cobraron millonárias indeniza-
cións". . 

Outros resístense a marchar e 
moran en improvisadas tendas, 
erguidas ·con plásticos, a esca
sos metros dos que até onte foi 
seu povo e hoxe é únha marea 
de escombros, entre os que to
zan os animais (a gadaria é/era a 
printipal fonte de recursos, coa 
típica- estr_uctura económica de 

.. montaña). 
Quen ia dicer que ·un proxecto de 
construción iniciado no franquis
mo, hai xa_ vinte anos, en pleno 
apoxeo da pantanite do Xeneral , 
ia ser rematado -tras longas de
moras e paral izacións- polos 
socialistas. A sua megalomania 
tenas levado a dar pasos decisi
vos para borrar do mapa todo un 
val. Mais non dun val calquer, 
senón do val leonés de Riaño, de 
grande valor ecolóxico, paisaxís
tico, humano, histórico e econó
mico. 

Os critérios do PSOE para 
continuar co proxecto son os 
mesmos do Ministério de Obras 
Públicas do franquismo, a pesa
res das dúbidas que os benefi
cios de supostos regadios --que 
tardarán outros 20 anos en se fa
cer real idade-- serian para obter 
uns productos dos que se en
contra saturado o mercado. 

· Esla desde o ponto de vista da 
sua potencialidade de produción 
hidroeléctrica e de aproveita
mento para usos agrícolas a par
tir dun conxunto de pequenos 
encaros que se servisen dos 
desniveis naturais. 

Pouco despois do 1 O de Xuño~ 
as máóquinas voltaron entrare en 
Riaño e con elas a guardia civil. 
As eleicións tiñan dado o lrunfo 
a CACOR -.(Comisión de Afeda
dos da Comarca de Riaño) · -
apostas ao -embalse- que se 
apresentaron na lista ·do CDS, 
que conseguiro!] arrebatar a al-
caldia a AP e ficar sen-represen
tación no Concello ·ao- PSOE. 

Ante a posibilidade _dunha 
política municipal obstrucionista, 
o mellar era rematar canto antes 
con Riaño e os outros 8 pavos 
do val, deberon pensar os socia- · 

A torre da lgrexa foi dinamita
da, prévio desmonte das suas 
pesadas campás e recollida de 
santos. O concellQ a excepción 
do cuartel da guárdia civil, foi o 
derradeiro . edificio en · desapare
cer, pota única razón de que ali 
se atopaba a centralita de teléfo
nos e o seu derribo supuña ficar 
sen servício unhas trinta locali
dades (outro exempolo claro da 
falta de previsión) 

l~stas. · · Coa construción deste grande 
e non menos aberrante ·embalse 
vanse anegar nove pavos, con
denando ao isolamento a outras 
catro comarcas, entre elas, Val 
deón e Sajambre, corazón dos 
Picos de Europa. 

Proxectos alternativos 

Tamén a Coordenadora para a 
Defensa de-Vales Amezados por 
Grandes Embalses aportou no 
seu dia o seu proxecto coas se
gu intes propostas de accións 
enfocadas á mellara dos méto
dos de regadio existentes actual
mente, aproveitamento exaustivo 
das actuais reservas de água, 
emprego de águas subterráneas, 
construción de catro p~quenos 
embalses superficiais ... 

Os últimos de Riaño 
Mais que importa o teléfono, 

cando hai dias que non tiñan luz, 
nen água pbtábel e os alimentos 
escaseaban até para nenos e ve
llos. A vista dos. graves perxuícios 

que se derivan do embalse, as 
protestas foron acompañadas 
doutros proxectos alternativos 
orientados a dotar de água a 
unha parte da Tierra de Campos 
sen destruir a comarca de Riaño. 

O médico, Adnan Al Massri, de 
orixe síria, aoque tamén guinda
ron · a sua Gasa-consúltório, ade
virte do perigo de epidémia, Pero 
o goberno do PSOE di que "todo 
se fixo dentro da máis escrupu-

A administración socialista 
acomete o remate do proxecto 
sen motivos abondo explicados. 
Segundo a arde ministerial apro
batória do proxecto -de 30 de 
Novembvro do 1965- a finalida
de de dita obra era doble: dunha 

Entre os proxectos figura o 
elaborado por José Mª Muñoz 
Aza, para regular a conca alta do 

lstos, e outros proxectos non 
foron tidos en _ consideración 

As cenas vividas en..Decembro 
reproducíronse durante as últi
mas semanas, pondo de , mani
festo a endeblez do movimento 
ecoloxista, cunha forte compo
ñente pacifista; partidário da re
sisténcia pasiva, que non supuxo 
un grande obstáculo ante os mé
todos expeditivos empregados 
pota .guárdia civil, que ehegou a 

losa legalidade". · 
FERNANDO VALIÑO 

estado cñtico 

Vi axe 
pola · esquerda 
XESUS VEGA 

O recente nom~amento de Pilar 
Brabo · como governadora de 

- Castellón ilustra de xeito elocuen- . 
te sobre o cicle histórico percorrido por . 
unha par:te da esquerda xerada durante 
o franqu1smo. · Pasar do cúmio dirixente 
do PCE á nómina de · subordinados di
rectos se Barrionuevo é un dado revela
dor do ní~el de descomposición provo
cado ~o interior da cultura política do 
comunismo oficial español. . 
, A chegada do PSOE ao governo preci

pitou o estoupido da crise da esquerda 
agr~pada arredor do PCE. A instalación 
~cnt!ca deste partido no seo do réxime 
t ~brd~do dB:· reforma postfranquista con-
n ui a cnar unha forte diferenciación 

cos sectores da esquerda radical e cos 

movimentos nacionalistas de carácter 
popular existentes en Euskadi e· Gali+a. 
O triunfo do felipismo en 1982 demos
trou que, no campo do posibilismo refor
mador, o PCE non podía competir co 
PSOE. O partido que dirixi~ Carrillo ficou 
na pior das situacións que podia ter ma
xinado: preséncia institucional moi redu
cida, perda de capacidade mobilizadora 
que posuia nos primeiros anos da transi
ción e grave crise de identidade entre · 
amplos sectores da sua· base social. O 
clima de desconcerto prodqcido n..aquel 
momento deu lugar a . un cámbio de 
equipa dirixente sen provocar, ao mes
mo tempo, un afondamento autocrítico 
na_ sua própria traxectória histórica. 

A perda de, inidativa política do PCE a 
partir' da derrota eleitoral de 1982 propi
ciou un maier dinamismo dos núcleos 
máis organizados da esquerda radical. A 
principal demostración de tal fenómeno 
·foi, sen dúbida, o papel xogador por 
eses núcleos na consolidación do movi
mento social favorábel á saída da OTAN. 
Este maior dinamismo non se traduciu, . 
sen embargo, na criación.dun campo ra
dical que· provocara unha mudanza rele-

vante no cadro político exi.stente no Es
tado español. A recente experiéncia da 
campaña de apoio á candidatura de HB 
ao . Parlamento europeu revelou, certa~ 
mente, a existéncia 'de realidades que 
apontan nos sentido denantes referido. 
Pero tamén permitiu' constatar os facto
res. limitantes que condicionan o proceso 
de criación dese campo. · 

Está en prinieiro lugar, o problema da 
própria debilidade dos sectores radicais. 
Non é só unha cuestión de cantidade se
nón de nível de conciéncia de pertencer · 
a unha corrente política diferenciada das 
conformadas históricamente no seo da 
-esquerda -social. - Por.que un ha ·cousa é 
formar.parte dun movimento de loita de
terminado e outra distinta avaliar a exis
téncia dun movimento político organiza
do que cuestione os límites do marco 
institucional vixente. 

Existe, ademais, un elemento básico 
para ·o artellamento desta corrente: as 
·dinámicas de loita nacional sustentado-'
ras de forzas nacionalistas populares 
que, sobretodo no caso de Euskadi e. da 
Gáliza, teñen acadado un desenvolví-

. l')'lento notábel. A búsqueda dunha rela-

ción política igua.litária e respeitosa coas 
. dinámicas de cada p~ís constitue unha 
premisa decisiva para calquer proxecto 
de .acumulación de forzas contrárias ao 
modelo do actual Estado español. Cer- · 
tos acontecimentos do pasado máis pró
ximo demostran que as tendéncias pre
potentes seguen tendo vixéncia na cultu
ra de· esquerdas, mesmo naquelas orga
nizacións que, aparentemente, deberian 
ser máis sensíbeis ante o eventual esta
belecimento dun sistema de alianzas ba
~eado na hexemonia d~n partido nacio
nal determinado. 

Recuperará o PCE ·_,através da fór
mula Esqwerda Unida- unha maior pre
séncia nos movimentos· sociais? Caso 
de ser asi, que política terá a respeito 
do PSOE? Manterá o seu dinamismo a 
esquerda radical? Será capaz de canfor:.. 
mar un campo social diferenciado? Son 
interrogantes cuxa resolución non será 
visíbel a curto prazo . . Non é o caso dos 
"axustes finos" que se prome ten desde 
a Moncloa. Trata-se de algo que depen-
de en parte deses axustes pero que po
sue unha dimensión histórica moi dife
rente. 

---=--· ~~~~~_..:_~~~~~~~~~~~~~~~_:_~~~~~~~~-"---~~~--,.~;__~~~~~--,,...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:_j 
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1erricio enlrior 
Referendo de· autodeterminación 
o 13 de S~tembro 

NoVa ·· Caledónia: 
. - . 

a · demografia, cont~a-
a independéncia. 
O próximo dia 13· de Sete'rnbro terá lugar na Nova 
Caledónia, colónia francesa na Melanésia, na Oceania, 
un referendo de autodeterminación. Todos os dados 
parecen indicar que á maioria da povoación se vai 
inclinar por ficar na República francesa, formando 
parte dos Territórios de Ultramar (TOM). O sociólogo 
Jean-Marie Kohler, cooperante na Nova' Caledónia, 
analisa no número de Xullo de Le Monde Diplomatique 
a situación deste país do Pacífico, posuidor nas suas 
entrañas do 45% das reservas mundiais de mineral de 
níquel. · 

OCÉAN PACIFIQUE 

12 tMs- Pín$ (Kun#} 

9'v ... -

• 
Rexións c9n. maioria inde~~nc;tentist~ . 
Rexións con maioria . anti-independentista 

No momento en que se pre- cesou de . amplificar -a loita 
para o referendo de autode- contt:a as diversas · formas 
terminación, unha gran rnaio- desfa -alineación, · pasando 
ria da povoación -o 65%, se- progresivamente da reivindi-
gundo os últimos resultados cación cultural. á reivindica-_ 
eleitorais- residente na Nova ción das terras, lago á procura 
Caledónia desexa manterse · activa do control político. ( ... ) 
r:io cadro da República france- Frente ao feito colonial, o na-
sa. Aos olios do princípio 'cionalismo constitue un po-
maioritário que rex~ as demo- tenté cimento ideolóxico. 
crácias, a situación é clara. Por intr:ansixente que sexan 
Pero, alén diso, plantéxase a sobre o direito do pavo mela- . · 
cuestión dos componentes nésio á independencia, os na-
desa maioria, nunha socieda- cionalistas canacos . máis in.:. 
de que hon é etnicamente ho- fluíntes están dispostos a ne-
moxénea. ( ... ) gociar as . modálidades do 

A povoación neocaledónia proceso de descolonización. 
está compostapor un 43% de ·Ainda excepcional, o dis-
melenésios (dados subesti- Curso pronunciado na inaugu- .~ 
mados), un 37% de· europeus ración do coléxio de Canala 
e o. restante 20% constitúeno por Léopbd Jórédié, un dos 
taitianos, indonésios, vietna- principais líderes do indepen-
mitas, imigrantes de Walli e den,tismo, non deixa de ser 
Futuna, e outras minorías. significativo: "Canala é unha 

En canto aos' dados ecenó- comuna FLNKS [Frente de Li-
micos, o produto nacional · beración Nacional Kanak e 
bruto por habitante é de 8.400 Socialista]. Non é unha comu

_ d(>l~res (o da metrópole fran- - -na de terroristas, non é unha 
cesa é de 9.937), superior comuna de inimigos· da Frán
portanto ao ·de Nova Zelándia . cia. ( ... ) Cando nós estamos 
(7 .850) e moi. por riba do dos nci poder nas institucións [re-
restantes países melanésios xionais], é para preparar o 
viciños. Non obstante, o re- porvir e non para cultivar a in-
parto da riqueza ~ntre 'OS inte- toleráncia e o desprécio atra- -
grantes das diversas étnias, vés dunha política revanchista 
nomeadamente entre melané:.. e punitiva". 
sios e europeus, é amplamen- O proxecto de Constitucjón 
te desigual: en 1980-81, a ren- da República Kanak estipula 
da per c@ita dos primeiros que "o povo Kanak constitue · 
era de aproximadamente un- · unha comunidade nacional e 
has 190.000 pesetas anuais, pluri-étnica", e fbi elaborado o 

: mentres que para os euro- 19 de Xaneiro de ·1987 e co-
peus acadaba as 768.000. . municado á ONU. 

Colónia de povoación 
A Nova Caledónia segue sen
do especificamente unha "co
lónia". País oceánico aberto á 
imigración, contra a vontade 
dos seus· autóctonos, para 
servir aos intereses dos resi
dentes europeus e en pala
bras textuais do primeiro mi
nistro francés Pierre Messmer 
en 1972: "( ... ) A longo prazo, 
a reivindicación naciónalista 
autóctona só será evitada se · 
as comunidades non orixiná
rias do Pacífiéo representan 
unha masa demográfica majo:' 
ritária". · 

Desde hai qui,nce anos, o 
movimento nacionalista non 

Demografia . 
e lexitimidade 

Dado o peso demógráficó dos 
diversos categorías étnicas e 

· as suas preferéncias políticas 
respectivas, o recurso ao su
fráxio . un_iversal permite con
servar o statu quo . colonial 
nos termos ideolóxicos e insti
tuciohai~ que parezan irrefutá
beis en réxil)le democrático. 

O mantimento das estrutu
ras cóloniais poderia desem
bocar nunha radicalización 

· f9rzada do movimerµo inde
pendentista canaco. 

F.C. 

A democracifi por:tugu.esa 
sofreo unha 

. desproporcionada derrota, 
todos os partidos con 
representación parlamentar · 
perden votos; no caso do 
PRD, os renovadores do 
Xeneral António Ramalho 
Eanes· deseen tre.c~ pontos, 
resultando a forza máis 
punida polo eleitorado; Tiña 
sido o PRD quen aprensentará 
a moción de censura que . 
posibilitou.a queda do anterior 

, Governo . Ca vaco Silva (PSD 
· en maioria minoritária) unha 
vez que o Presidente da 
República· Mário Sóares 
(Partido Socialista) reusou 
encomendar formación de 
noyo Govern'o a partidarios 
·da oposición. 

-

1987 

Votos % Deputad. 

PSD: 2.820.972 . {50,64) 146 
-PS: 1.255.355 (22,32) 59 

CDLJ:!1l 685.'189 (12,18) (30) 

PRD: 277~529 (4,93) 7 

CDS: 244.155 (4,34) . 4 
. UDP: 50.813 (0,90) -

PSR: 33.503 (0,60) . --· 
MDP/CDE: 32.020 .·(0,57) -
PDC: 30.729 (0,55) -
PPM: 23.164 (0,41) ..:.... 

PCTP/ 

MRPP: 20.314 (0,36) -
PC(R): 18.022 .. (0,32) -

POUS: 9.120 - (0,16) -

(1) Nestas eleicións a APU apresentouse como CDU. 
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1985 

Votos % DePutad. 
1.732.288 (29,87) 85 
1.204.311 (20,77) 55 

698.281 (15,49) 37 
1.038.893 (17,92) 45 

577.560 . (9,96) 20 
73:401 (1,27) -

- - l 

- - ~ 

41.831 (0,72) -
- - -

19.493 (0,34) -
12.749 (0,22) -
19.085 (0,33) --

. Derrotados os partidos dembcr~tico~ 

Comeza o revanchismo da 
direita ·en · Portug.al 
O nacional-cavaquismo aumen
tou en mais dun millón de votos, 
que supón · a maioria absoluta, 

. para governar sen necesidade de 
pactos qu coaligacións. A fulgu
rante ascensión de Aníbal Cava
co asenta nunha táctica ben de
señada, governo en coligación 
co Partido Socialista senda esta 
maioria relativa, Governo PSD en 
minoria e agora o primeiro gover-

. no após 25 de Abril que poderá 
cumprir os catro anos de manda
to. A utilización partidária, anti
democrática, dos mecanismos 
do poder foi nesta campaña cer
tamente escandalosa: inaugura
cións de müseus inexistentes, 
promesas de novas hospitais 
que non se van criar, .anúncios 
na TV ·de envíos de millóns de 
escudos a freguesias· e concellos 
que nada recebaron; todo un 

. exemplo de· como funciona a so
cial-pemocrácia en Portugal po
·deria ser a promesa formal feíta 
polo Prj_meim Ministro Cavaco 
tres días antes das eleicións: "A 
primeira entrega dunha licéncia 
c;ie televisión privada vai ser para 
a lgrexa, que sempre mantivo 
unha prática democrática nos 
seus meios de comunicación so
cial como demostrou ·a Rádio 
Renascen<~~a". A emisora levou 
seu sentimen.to democrático ao 
ponto de apelar con firmeza no 
voto no Goberno o mesmo dia 
das eleicións,· contrapartidas ne
gociadas previamente. Foi pois 
unha campaña chea de irregula
ridades, baseada exclusivamente 
r:io líder tecnócrata, na cor lara
nxa e na repetición de modos 
americanos de facer electoralis
mo. 

"Perante a nova situación polí
~ica, é a hora de os traballadores 
cerraren _ fileiras independente
mente das suas opcións ideoló
xicas, para se uniren na defensa 
dos seus intereses de clase" este 
apelo da f ntersindical portuguesa 
· CGTP proqúcese diante da grave 
situación na que fica o pavo por
tugués. A ampla majoria. da direi
ta desexosa de revanchismo vai 
provocar ünha ofensiva de repre
~ália contra as clases populares, 
a modificación da Constitución, 

· ainda, a mais-progresista na Eu-
ropa ocidental, a modificación da 

· lexis!ación laboral que ·consagre 
. o livre despedimentéf e os salá
i rios en atraso están xa a ser re
. dactadas. Apoios da banca pri-
vada ao PSD non foron oculta
dos, contrap~rtidas tamén nego
ciadas, non só se está a despri
vatizar a banca, ·agora vaise ide
. ni.zar aos antigos banqueiros. 

O retorno da extrema dereita 
ao poder poderia verse frente á 
unidade de acción que promo
ven a CGTP, o Partido Comunis
ta, a vella guarda socialista e ou
tros sectores políticos e sociais, 
de non ser ~sí teríase consolida
do un neo-reaccionarismo . de 

O nacional-cavquismo até nos trin
ques 

probada hostilidade e violéncia. 
Os intentos de asalto a sedes de 
forzas de esquerda, o xuício far
sante a que foi sometido Otelo e 
seus compañeiros das FUP (For
zas de Unidade Popular) e a caza 
de bruxas de elementos fieis ao 
espírito de Abril son moeda co
mun na actualidade. Este vai ser 
o primeiro ano en que o Partido 
Comunista non celebra a sua tra
dicioñal Festa do Avante; logo de 
trece anos o partido de Cunhal 
non poderá estar no lisboeta Alto 
da Ajuda a desenvolver a máis 
importante manífestación cultural 
lusa: prohibición expresa, contu
dente. A onda represiva ~ atinxe 
ao PCP de frente, un ha .vez que 
foron derrubados outros símbo
los da revolución como Zeca 
Afonso ou Otelo. 

O Partido Socialista liderado 
por Vítor Constáncio mantivo en 
parte sYs anteriores resultados, 
baixa un dous por cénto o que 
se agrava ao termos 'en canta 
que xa tiña padecido unha baixa 
tan espectacular que provocou a 
saída dos socialistas do Gover
no, as luitas internas polo con
trolo, seu discurso político !in.
dando co da direita e o distan
ciamento a respeito do Presiden
te da República,. potenciado polo 
próprio Mário Soares, fan desta 
forza unha oposición esvaída fe .. 
~a . ' 

Na antiga · APU, da qµe era 
- motor o Partido Comunista, esta
ba integrado o MDP-CDE, ao sair 
da Alian~a Povo Unido houbo 
que mudar seu nome para con
correr ás eleicións, Coligacao · 
Democrática Unitária1 (CDU) foi o 
nome baixo o que se apresentou · 
o. PCP, Os Verdes, in~ependen-

tes e franxas do MDP que non 
acreditaron na saída da APU. A 
nova formación obrigou á mili
táncia -fundamentalmente co
munista- a un sobreesforzo re
salto de maneira óptima: a nova 
,pigla e os tres exágonos do ana
grama chegaron a ter preséncia 
en todo o País. Contado produ
ciuse a baixa da esquerda parla
mentar promovida polo PC. A 
tese da necesidade imperiosa 
dunha frente contra a reacción , o 
recoñecimento da derrota das 
forzas democráticas e a maioria 
da direita foron salientadas como 
síntomas evidentes do retorno a 
un poder autoritário en Portugal. 

PRO, o gran derrotado 
A grande derrota foi para o PRO, 
o partido renovador iniciara sua 
prática política nas anteriores 
eleicións lexislativas baixo a es
tela do anterior Presidente Ea
nes, sua forte aparición fixo con
cebir esperanza nunha tendéncia 
moderada mas democrática, que 
non alterase o texto constitucio
nal, agora perde trinta e oito de
putados, senda a forza mais pu
nida. 

A operación que sofreu Eanes 
na mesma noite eleitoral, apendi
cite, seria resaltada como sinto
mática da necesidade de aplicar 
o bisturi noutros membros dun 
PRD ao que aderiron destacados 
militantes de esquerda e direita 
o que se traduce nunha perigosa 
indefinición política. Por outra 
banda o CDS, aliado do PSD, 
fica resumido a simples testemu
ño. 

Na esquerda revolucionária os 
diferentes partidos non conse
guen reflexo eleitoral, a perda de 
apoio social non tan evidente, 
mas non cabe outra hipótese: ou 
entrar nun proceso antifascista ,e 
unitário ou permanecer na ane
dota. 

Catro anos pois de Governo 
da direita, catro anos para afron
tar a necesária volta ao espirito 
de Abril, desbotar enfrentamen
tos entre organizacións próximas 
para impedir a consolidación 9a 
revancha, da violéncia. Na no1te 
da derrota dos partidos demo
cráticos podían , verse í!lozos 
neo-názis en posición de firmes, 
saúdo fascista, entonando o · 
"cara al sol" noite de verao que 
xa é a prim'eira longa noite de 
pedra, do Portugal post-revolu
cionário. As ruas ·de Lisboa, Por
to, Coimbra semellaban t~r re
gresado a6 salazarismo; un ~~llo 
militante do PCP co que camina
mos os largos portuenses expre
saba o que poderia ser .. unha 
qúadra dun fado actual .ant~s 
mortos fascismo nunca · mais, 
mesmo se o povo 110~0 perde~ a 
memória, fascismo nunca mais, 
fascismo nunca mais ... ". · 

0 ANTONIO MASCAT 
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o Serra~io, o Riaño galega 

éomezaron. os derrubes de vivendas para 
a construción do. encoro de Dorna 

o esquelete dun horreo, coas pezas numeradas, silandeiro testigo das silandeiras obras. 

Longos procesos 
espropriató~i?s, , . 

l()(JllDADl/9 

mas (léase "O atraso · econom1-
co", p.ex.) mais o que probabel- · 
mente resultará máis descoñeci
do serán os valores singulares 
do povo asolagado, O Serrápio. 

\. 

compensac1ons econom1cas 
que non compensan, 
derribos de v1vendas, 
quilovátios, megavátios, 
progreso, etc., etc .. Palabras 
como estas recordaranlle a 
moitos galegas uns 
problemas que se están a 
producir por mor da 
construción dun encoro en 
Riaño, no nordeste de León. 
Mais agora estas mesmas 
palabras para 98 paisanos 
galegas probabelmente 
serán algo máis que unha 
lonxana nova. 

O Serrápio, xunto co imediato 
Pedre constitue, ainda apesar -.__ 
das múltiples mutilacións que re
cebiu .recentemente, un magnífi-

No Serrápio, 98 habitantes, 
(Concello de Cerdedo) comeza
ron xa os derribos de vivencias, 
primeiro paso para a construción 
do encero de Dorna. 

Pouco máis se sabe deste en
caro. Non hai datas. Ninguén 
sabe das suas características. 
Todo son reservas. Tan só seco
ñece o seu futuro nome. 

Hoxe no Serrapio unha morea 
de casas derrubadas, cal rasto 
atípico dun tifón tropical, recór
dalle ao viaxeiro chegado a tan 
idílica paraxe que sobre esta al
dea galega está pendurando a 
espada de Damocles. 

Por isa a aparición eventual de 
maquinária pesada e obreiros xa 
non surprende aos poucos habi
tantes que ainda non marcharon 
desta aldea, primorosamente 
vencellada á ladeira dun monte, 
grácias a que a altitude topográ
fica do emprazamento dos seus 
fogares sálvaos do asulagamen
to. 

Catro quilómetros, 
aproximadamente, ao longo do 
curso do rio serán asulagados 
(zona tramada). 

A direita a ponte romana do 
Serrapio segundo un deseño de P. 
de Llano. 

co ex~f'!1plo de aldea medieval 
gale~a. Os seus méritos arqui
tectonicos, etnográficos e paisa
xísticos téñenlle valido para ser 
coñecido -entre os estudosos da 
Galiza co calificativo de ''O Com
barro do interior". 

Estas duas aldeas situadas 30 
Km. de P0ntevedra, na beira es
querda da estrada nacional Ou
rense-Pontevedra non comeza
ron a aparecer nas guías turísti-

. cas até hai moi pouco, xusto 
despois de que o investigador da 
nosa arquitectura popular, Pedro 
de Llano, as "descobrise" no 
1977. Hoxe estas povoacións 
aparecen reseñadas xunto ao xa 
mencionado Combarro e o tan 
depurado Piorneda de Aneares 
como "fermosos conxuntos típi-
cos"... . , . 

O conxunto Pedre-0 Serrápio, 
ademais de albergar mostras de 
arquitectura popular de excep
cional valor, está emprazado so
bre un viacrucis construído ao 
longo dunha estrada romana que 
atravesa b Leréz por unha ponte, 
tamén romana, de notória bele
za, loubada por poetas e ilustres 
viaxeiros. 

Este encoro vai embalsar as 
águas do Lérez, moi perta do 
seu nacimento nun val que se 
ab~e perpendicularmente a res
pe1to do profundo e fermoso ca-

ñón lerezano xusto onde se en
centra co rio Quireza. A presa 
propriamente dita teria unha altu
ra aproximada aos 45 metros e 

formaría un lago artificial que 
asolagaria terreos dos concellos 
de Cerdedo e Campolameiro. 

atraso, dos problemas ecolóxi
cos, sociais, etc, poderia supor 
repetir aqui c9nsiderandos e 
conclusións que todos coñece-

Situacións como esta ria que 
un encaro vai asulagar un pavo.
un val, un vestíxio, un sinal de 
identidade da nasa cultura non 
debe surprendernos nesta terra 
na que a planificación tanto ur
banistica como económica non 
detxa de ser unha vuln.erábel .ex
cepción. 

PLACIDO LIZANCOS Falar da dicotomia progreso-

SUSCREBASE Á A NOSA TERRA 
BOLETIN DE SUBSCRICIÓN A A ROSA TE:aBA 

. MAIÜSCULAS) 
. . . . BOSA 'rBBllA unha vez cuberto en 
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a) Subscricións para· o Estado español: 
O Talón bancário adxunto 
O Reembolso (máis 80 pta .) 

b) Para o resto do mundo 
O Cheque bancario adxunto A ROSA TE-
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UA. Apartado 1371 VIGO . . 
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. ta de atender até novo.aviso, ns Cultura1s Galegas . . 
Sérvanse tomar no an -apresentados por Promoc10 
que ao meu nome lles sex . . .. . . . .. .. .. 
(A NOSA TERRAi . Atentamente (firma) ·· · . 
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\ EN. EUSKADI É ·PRECISA UNHA NEGOCIACIÓN A TRES BANDAS 

FRANCIS_C:O LETAMENDIA 
-A sua traxectoria, tanto per
soal como política, desde que 
deixa d&. ser deputad,o non é su
ficientemente coñecida, polo 
menos fóra de Euskadi. Poderia 
!embramos como empezou e 
cales foron ·os seos pasos até 
hoxe? · . 

-Eu son un dos fundadores 
do partido EIA, na primeira meta- _. 
de do ano 77. EIA, xunto co MC, 

Erancisco Letamendia, ~'Ortzi", seudóni
mo que . utilizaba para escreber os seus 
artigos durante o franquismo, é sen .dúbi
da unha das voces mais significativas da 
transición. Como . deputado basco nas 
Cortes Constituintes esixiu, sen éxito, 
a inclusión no . p.roxecto constitucional do 
direito de autodeterminación. Hoxe, dis-

tanciado db seu papel de dirixente políti
cq, alnda que votante confeso de .HB e 
·fiel aos seus ideais de independéncia e 
socialismo, dedícase fundamentalmente 
ao estudo e a investigación. Algunhas 
das claves da tan citada- e manipulada si
tuación basca oferécense · a partir das 
suas refl.exivas opinións moitas das cales 
ven a luz por primeira vez. 

-o nacionalismo moderado está 
en crise, e o partido no goberno 
está débil, entón iso si progresa. 
Eu, claro, estou a favor diso e en 
contra do Est~do español, pero 
de tod.as maneiras, supondo que 
eu est1vese nunha posición neu
tral, s~m.we estaria a favor da 
negoc1ac1on con ese tinglado 
porque nunca vai desaparecer' 
nen ca cerco n~n coa represión'. 
O cerco, ao reves, o que cria son 
unhas barreiras que ainda fan 
máis ríxidos os sinais de identi
dade comunitários, facendo que 
os reflexos defensivos sexan ain
da moito máis fortes. · 

e logo caseque exclusivamente, 
vai ser a forza que cria a coali- senórí aprobar, por maioria no 
ción _ Euskadiko Ezquerra. Entón Parlamento, un súpricatório por 
eu . son cabeza de lista ao con- algo que to~~:Jos e cada un dos 

. greso español por EE en Gipuz- deputados saben que eu non fi:-
koa, saio eleito.e son o único de- xen, como é estar en Guernika, 
putada, xunto · con Bandrés no despois de que se organice certo 
Senado, por esta coalición. Prati- escándalo ao respeito, pois 
camente desde que Euskadiko aproveito a ocasión para mar-
Ezquerra aceita o preautonórni- charme. 
co, que ven ser o mesmo que . -A que se debeu ese distan-
aceitar o que despois seria a ciamento de HB? . 
configuraciól'J autonómica de -No ano 1982 hai duas polé-
Euskadi, eu tomo as miñas dis- micas, unha delas aberta e outra 
táncias con EE, isto ven ser polo encoberta, que marcan a evolu-
mes de Novembro do 77. Póde- ción de Herri Batasuna e que son 
se dicer que a miña intervención a de se o sindicato LAS vai for-
na Constitución é a de Robinson mar parte ou non do KAS, non 
Crusoe, porque non teño pratica- se aceita ou non a altern·ativa 
mente nengun lazo ·con EE e en · KAS, que niso todo o mundo 
Outubro do 78, antes de dimitir coincide, serión se vai formar 
como- deputado, formo parte da parte da coalición KAS [A Koor-
Mesa Nacional de Herri Batasu.;. dinadora Abertzale Socialista é o 
na que nese momento é unha bloca dirixente, no que están re:-
coalición ampla que recolle inde- presentados a organización polí-
pendentes como Monzón, lrí-· tica Herri Batasuna; ETA e orga- ..__ 
bar ... e eu mesmo, onde · hai ca- . · nism0s doutros campos de loita] 
tro partidos e que nese momento e a segunda cal é o papel de HB, 
está baseada nunha unidade po- ·se HB vai ter autonomia e auto
pular e no rexeitamento clarísimo decisión ou se val limitarse. a ser 
da Constitución e coerente con a org.anización eleitoral de KAS, 
iso o rexeitamento do Estatuto a oficina de relacións internacio-
de Autonomia. Son eleito como nais; o lugar de coordenación da 
cabeza de lista por Bizkaia ao po_lítica municipal, quer dicer, se 
Congreso, en Marzo de 1979, · vai limitarse a ter unhas ideas se--
esta vez por Herri Batasuna. HB cundárias e subordinadas a res-
toma unha decisión que r:ne pa- peito de KAS, sen auto-organiza-
rece perfeitamente correcta que ción ou se vai ser unha forza con 
é a de rion asisti~ ao congreso inpependéncia de critérios. Eu 
español. Esa lexislatura remata estou claramente na liña dos que 
en Outubro de 1982, pero eu an- pensan que HB ten que ter auto-
tes, en Febreiro, de 1982, cando · - decisión e portantrr que. ten que 
ainda sigo senda deputado, vou- mantér ·unha atitude non de su-
me ao exílio. En medio pasaron misió(l, senón de igualdade a 
un ha · série de causas. Quero di- respeito da KAS, nese ·momento 
cer xa que eu son unha persóa hai que aterecer algunha cabeza 
que · en todas eleicións sigo vo- e-é a miña. Xunto con T elesforo . 
tanda Herri Batasuna; porque en Monzón, eu era o símbolo de HB 
HB están cristalizados valores e non podia nori xa levará páles-
que forman parte da identidade- tra pública a polémica, senón 
colectiva de moitos bascos e in- nen tan sequer dieer que existia. 

· cluso da miña identidade per- Nese momento teria sido ofere- . 

"HB .DEBERIA 
MANTEA UNHA 
POSICIÓN DE 

IGUALDADE E NON 
DE SUMISIÓN 

RESPEITO DE KAS" 

"-ET A APRESÉNTASE 
COMO .UN EXÉRCITO 
PERO EN REALIDADE 
É UNHA IMITACIÓN 

DE.ESTADO" 

"A CONFIGURACl.ÓN 
ACTUAL DO ESTADO 
NON FOI ACEITADA 

POLO POVO BASCO" 

"HB É A ÚNICA 
FORZA QUE 

-DEFENDEOS 
VALORES QUE EU 

DEFENDO" 
soal,- como son a indenpenden- cer moitísimas bazas ao inimigó. 

-cia e o socialismo, pero, pratica-: Ho~e e~ dia que n~n m~ vinculo ·"ASONDA CON 
mente desde 1980, HB toma · a nmguen e que tena urncamente . ~ 
unha traxectóíia que non com- u~ha certa torta '13oral, podo d,i-· - UQT'AR H. B p1ARA SER 
parto ao cen por cen. Entón eu c1lo. No ano 82 marchame epa- V' I'\ . I'\ 
decido en 1980, moito antes do sao francamente r:nal!. porq~_e, CONSIDERAD. O UN 
23-F do 81, tomar unhas distán- por unha parte, manteno a mina 
cias e non- presentar batalla fron- demanda de refuxiado e son ob- . 
íal porque vexo que é unha atitú- xecfo de repr~sión por parte do CANALLA E · HAI 250 
de que non ten saída dentro da goberno trances ·e, por outra-, o -
estrutura de HB e que unicamen- aparato 9~ixame totalmen!e illa- Mil VOTANTES" 
te pode ser aproveitada palas do no ex1ho. Pero como tena pu- · 

· forzas·inimigas. A partir de aí de:- blicados alguns libros en francés 
dícome a un traballo intelectual cóllenme na universidade france-
qÜe .sirva aos postulados de in'"' sa, pagándome unha cantidade 
dependéncia e socialismo e· a ridícula, non sei se ·eran sesenta 
participar dunha vida universitá- mil pesetas ao semestre. Vivo da 
ria, o que pasa é que cando miña muller -a miña. muller é 
tomo esa decisión teño cinco mestra e .pide o traslado- e pa-
procesos detrás e praticamente, sámolo moi mal os dous. Eu ad-
se me quedo, non me é posíbel qüiro unha cantidade de coñece-
facer_ outra causa que estar res.,. mentas e de relacións que penso 
pondendo ao . envite represivo, que poden ser moi valiosos para 

__de maneira que a marcha ao exí- . un intelectual ·en Euskadi, . fago 
lio é abrigada· paré;l poder dedi- unha tese doutoral, dirixida por 
carme a algo que segue indo a Pierre Vilar, contando. co co!abo-
favor do que sempre defendin, rac.ión da revista, Tulliers que é a 
pero que non me abriga a asumir única praticamente, que e:;>tuda 
posturas que non son as miñas.- problemas de conflitos étnicos e 
Entón, aproveitando que en 1982 nacionais ·no estado francés, e 

. ten lugar un dos moitos escán- estou francamente contento. 
dalo~ do Estado español, como Lo~o teño que buscar con micro-
é o de procesarme e non só iso, scopio a ocasión de ·voltar aqui, 

"O DE DUROS'E 
BRANDOS EN ETA É . . 

UNHAPURA 
INVENCIÓN" . 

"O ESTADO TRATA 
AOS PRESOS DE ETA 

CO.MO SOLDADOS I~ 

CAUTIVOS" 

porque. co aparato teño as ·rela
cións praticamente rotas, non asi 
con base de HB, que penso que 
me segue tendo moito cariño. · 
Prod.úcese unha situación des
graciada, de feito a única pesoa 
da dirección de HB que pasa a 
fronteira e manten unha relación 
comigó é Santi Brouard. A Santi 
mátanno e é o momento de pa
sar. a fronteira cun certo cálculo 
pala miña parte, pois ainda que 

Para o PSOE o 
federalismo é un 
perfeccionamento do 
estado das autonomias 

teño unha orde de búsqueda e -Cre que a curto ou médio pra
captura, por dous procesos·, e en , zo é posíbel unha reforma da 
concreto por un polo que estou constitución no sentido de re
en rebeldia, íalle ser politicamen- coñecer o direito de autodeter
te moi pouco rendábel determe minación? 
ese mesmo dia; p~so e vou ao -Eu distingo dous planos. O 
funeral por Santi Brouard: Nada prlmeiro é o dunha esixéncia das 
máis chegar métenme nun xuício forzas revolucionárias das na
polo que me peden tres anos. cións sen estado da península 
Fago un xuício político nunha sá que entra dentro do posíbel. 
na que non hai nen unha só per- Creo que a violéncia que exercen 
soa presente de HB. Cond~nan- as forzas do Estado ·negándose 
me a seis meses e ún dia. E pri- a recoñecer o direito de autode
sión menor e como a primeira terminación non vai cambiar, 
condena, aplícanme a libertade pero isa non quer dicer que non 
condicional. Desde que chego o debamos seguir esixindo ese·di
que fago é unha vida de intelec- reito. Outro plano é o dunha re
tual e universitária, con dificulta- forma da constitución que creo 
des, porque esa atitude por parte que si se pode dar. O PSOE en 
do aparato séguese mantendo. concreto ten plantexado, non sei 
Neste momento estou traballan- daqui a canto tempo, unha retar
do nun centro . universitário do ma da constitución cara á reor
País Basca, a miña especialida- ganización do. Estado; nese sen
.de é a do nacionalismo campa- tido hai declaracións de Felipe 
rado, organizo seminários e cur- González ou de Solé Tura, quen 
siños, para os que chamo profe- antes estaba no PSUC e agora 
sores de toda Europa. Fixen está praticamente no PSOE, fa
unha tese enorme de duas mil landa da necesidade de federali
páxinas que irei sacando por en- zar o estado. Eu por exemplo no 
tregas. debªte constitucional posicionei-

-Como ve hoxe a HB? me a favor do federalismo, e isa 
-Penso que a Herri Batasuna seria un paso adiante; o que 

do ano 78-79, no programa. se- acorre, e isto é moi importante, 
gue a ser a mesma. Na configu- é que o plantexamento que lle 
ración non ten autonomia pró- están a dar a esa forma federali-
pria. As opcións para xente zadora do estado español parte 
coma min non son moitas, por- de algo totalmente negativo, 
que non existe nengunha outra quer dicer, tanto para o PSOE 
forza que defenda eses valores. como para te"óricos diversos o 
Para min Euskadiko Ezquerra a federalismo é unha espécie de 
n íveis revolucionários non conta perfeccionamento dos mecanis-
e lago as outras forzas son far- mos postas en marcha co esta-
zas de direitas. HB é a única op- do das autonomias. Ou sexa, ese 
ción que segue habendo, o que camiño mantense no terreo da 
pasa e que hai que traballar des- reestruturación dun estado que 
de dentro se che deixan e, senón existe como un estado-nación -
facendo chegar a tua opinión a un estado que alguns .define 
sectores ·sociais que cada vez como unitário desentralizado
hai máis, porque a medida que que pode resolver problemas d.e . 
vai ~añando respaldo social e isa organización pero non de confll
esta en relación coas duas estru- to social. Unha reforma federal 
turas que ten enfrente, que son seria positiva e suporia un avan
por \ . .mha parte o nacionalismo ce para os pavos sé non se p~n
moderado e por outra o ·partido sase como unha reforma f~1ta 
que e~texa no goberno dé Ma- desde arriba, senón que part1se 
drid sexa cal sexa. Por exemplo dun princípio confedera! no sen
o ano _83, cando ·o nacio11ali~mo tido de que as reformas das e~
moderado non entrara en crise truturas do Estado federal parti
ai nda e o partido que gobernaba sen de negociacións coas forzas 
en Madrid estaba foi1e; aí pro- operativas de cada nación. Plan
dúcese un retroceso eleitoral, en . texar unha reforma cara un Estr 
cámbio no momento en que o do federal serria completamen e 
nacionalism'o moderado entra en inócua, se por exemplo en Eus
crise é unha das razóns de que kadi a discusi(>n desa 1 ret~!mª 
entre a crise é a supervivéncia non partise dunha negoc1ac1on (i 

dese tinglado rnoi sólido comuni- moitas bandas, polo menos ª 
tariamente, non societariamente, tres: nacionalismo moder~d~a 
quer dicer, funcionan moito máis partido· .no poder e a ga ªf'
que o debate de ideas os princí- ETA-HB. O que pasa é 9u~ ,O ei
pio~ -da in~lu.si~11/e~clusión, d? to de negar tod~ ~e~oc1ac10Ef~ 
amigo e do 1rnm1go, incluso a ni- que pode conducir e a que . _ 
vel interior .. Actualmente, .cando este\ ¡llantexando a negoc'.a 
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ción dun modo irreal, como se 
ela fose xa un estado, ademais 
un estado en exclusiva, sen ter 
en canta ás outras forzas que, 
ben ou mal, actuan en Euskadi, 
e. ~ue portanto, nunha negocia
c1on co Estado español, ETA non 
se pode erixir no representante 
do cen por cen da povoación_ 
Neste momento ese problema 
non se plantexa porque nen o 
PSOE nen outras forzas que 
poda ter no estado tan o máis 
mínimo para que haxa unha ne
~ociación. E o que non se pode _ 
e falar de pactos baseándose -
nunha constitución que polo me
nos en Euskadi foi rechazada 
pala maioria do povo basca. 

-Partindo desa negativa do 
estado á negociación ere vos
te~e que o estado da's autono
m1as está asentado? 

:-Non está asentado. lso é 
evidente. E non só para os que 
n9n queremos que o estexa, se-

d
non para calquera. Pota estabili
ade do .Estado das autonomias 

non fia demasiada xente na Eu
~9pa , e_i~o podo dicilo eu que es
iven vanos anos en París_ · 

Todos-os estados matan 

dPodia ampliarnos a sua visión 
os Prc;>blemas da negociación? . 
. -O 1maxinário de ET A de que 
e un estado que quer negociar 
c9n outro estado ven de duas ra
zons, unha que é imaxinária e 
outra que é real. Situa a un pavo 
iue ten todo o direito a non acei
~ ª constitución, por exemplo. 
Pact PSOE e.ando estabelece 
nin os co PN~. s<;>!1 pactos leo-

os de ace1tac1on dun feito 

consumado que se impón a meio 
da violéncia tácita do estado: 
quer dicer, nós somos o Estado, 
logo impomos unha constitución 
aqui , non admite o máis mínimo 
resquício de negociar algo que é 
absolutamente xusto_ Se hoube
se aí algunha fisura é posíbel. 
que a mesma base civil de HB 
evolucionase até dicer a ETA: . 
vós non sodes os representantes 
exclusivos do povo vasco, polo 
tanto aqui ten que haber unha 
negociación a várias bandas. Ese 
é un imaxinário. O outro é que 
ETA que é unha imitación de 
exército, pero en realidade o que 
é, ainda que non o afirme asi, é 
unha imitación de Estado. A tóxi
ca de ET A é unha tóxica-estatal 
que se expresa dunha maneira 
brutal, sen a cantidade de filtros 
que un estado normal ten. Todos 
os estados matan e os que non 
matan porque hai uns límites de- · 
mocráticos, fanno baixo corda_ 
Pero todo iso ten como base 
algo perfeitamente razoábel e 
democrático, que é que ao pavo 
basco e non só a esquerda 
abertzale, vénsenos impbndo 
unha realidade de estado que 
aqui non se aprobbu. 

".Eliminación da 
sociedade civil" 
-Declaracións como as do Xe
neral-Diaz Losada ou os recen
tes encontronazos entre os mi
nisterios de Interior e de Xustí
cia queren dicer .que o proble
ma basca está actuando sobre 
todo o Estado? . 

-O que ó . problema basco fai 
· é suscitar. unha involución ine-

-ENTREVISTA 

rente a todos os estados, de eli
minación da sociedade civil, eli
minación dos pequenos obstá
culos que unha sociedáde plan
texa á actuación totalitária dun 
estado. Desde o ano 78 estas 
atitudes tótalitárias veñen vertén
dose sobre unha comunidade 
que é o bastante reducida nume
ricamente como para poder ser 
tratada como un inimigo interior, · 
é que é a comunidade da es
querda abertzale en Euskadi e 
noutras nacións oprimidas nas 

"A ACTUACIÓN , 
ELEITORAl DE ·HB 

NA GALIZA É 
INADMISÍBEL"· ~ 

"A MAIORIA DA.· 
PQVÓACíQN BASCA, 

AFECTIVAMENTE, 
. ESTÁ CON ET A" 

"A ACTUAL ETA TEN 
UN CRITÉRIO DE 
- DIRECCIÓN 

POLÍTICO E MILITAR" 
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qu~ acorre algo parecido. Eu non "A CEE ref.orza os 
estou de acordo con que sexc. 
ETA q única que ere nun estado Estados policiais" 

. policial, todos os estados quere..: 
ria!l se~ policiais e buscan un ::-Como ere que pode incidir · 
pretexto para poder seto. Entón unha nova, superestrutura políti-
o pequeno conflito cos xuícies, e~, como e a CEE sobre as na-
pe~ueno porque até agora ·os c1ons se':' ~sta~<;>? . 
xu1ces non se mostraron moi dis----~ -Eu d1stingu1rra duas fases. A 
pastos ·a atender a leí que lles· present~ n.on ¡::>ode influir máis . 
abriga a ser eles os que dirixan que _ negat~vamente, da~o que 
a investigación sobre os detidos, configura a _ Eur~I?ª ·non como 
esa é unha cousa que hai cen unha confederac1on de p~vos, 
anos que se tiñ~ que ter feito, ne~ .tan sequ~r, cunha urndade · 
porque a lei os abrigaba e estan poltt1ca. Conf1gur~a como un 
empezando esta semana, a ese me~cado e .adema!s un m~rca~o 
respeito non se pode dicer que m<?1 supeditado as multmac10-
sexa unha virgallada. Eñtón es,.. . nais J?Or unha. parte e ao bloca 
tes son os pequenos obstáculos atla,nt1sta l?ºr ou~ra_ CEE e OT ~N 
que un estado de direito pon· a · estan m~1 r~lac1~nados atraves 
respeito da actuación tbtalitária das multmac1ona1s do armamer:i-
cara un inimigo interior; iso si a to, dos sectores de tecn<?lox1a 
un estado policial moléstalle e fai Pºr:1~ª· l~o por un~a pt;trte; inter-
que ,se suban palas paredes. o n?c1o~ahza ao ~x~rc1to pero. na-
que pasa é que o cidadán pensa cton~hza . ~- pohCJa, quer d1cer, 

'>c:¡ue isto .non vai con el porque é _ que a P<?hc1a ve~, exercer un pou
a actuación dun Estado totalita- - co ~~ .suas .func1ons, ven facer de 
rio a respeito dunha comunidade pohc1a nac1o~al.' ao mesm.o tem-
interior. Entón este consenso po que o exerc1to se otarnza, re-
·antiterrorista que ag'lutina a to- fo~a. él:S -bases i;mra criar Estados 
dos os cidadáns 0 que fai e· criar pohc1a1s e·de fe1to, os estados~-º 
-unha situación de coniplicidade . Me~c.a~o Comun son os ma1s 
co estado, complicidade coas pohc1a1s, __ cada un bas~a~o ~~br~-
maiores bestialidades, e iso re- a ·r~pre~1on do s~u ~ropno 1rnm1-

. mata por afectarlle a el porque go 1nterror. Na .Francia ~or exem-
)(era un alonxamento ·cada vez plo son~ os em1gra~t.es arabes os 
maior dun estado de direito, das que venen cumpnr un pou~o o 
liberdades democráticas e en papel que· a esquerda abertzale 
definitiva do fortalecimento da · cumpre no _Estad_o español. Ou-
sociedade civil a respeito do es- tra causa· e se e~a Europ~. se 
tado. 9ria entón unha espécie de ~onverte nunha ~rndade poltt1ca, 
totalitarismo democrático, quer inda que non te~an. en absoluto 
dicer;, que o cidadán lexitima me- en .cont?, nun pnme1ro momento 
diante as eleicións unha situa- a s1tuac1on dos povos sen esta-
ción na que cada vez ten menos do_ Se se conyerte· nunha unida-
voz. (pasa á páxina seguinte) 
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(ven da páxina ánterior) 
:de política a atitude política a ati
tude nacionalizadora dos esta-

.. dos nación vai minguar daí a 
bastante longo prazo, a vinte ou 
trinta anos, poden .xerarse as 
condiéións para que as identida
des colectivas dos povos se 
vaian acompasando a unha reali
dad_e política. 

"O de "duros" e 
"brandos" inventouno o 
PNV" . 

Que hai'de certe na visión que 
aporta a prensa de Madrid so
bre os duros e os .brandos en 
ET A e no movimento abertzale? 

. _:Toda esta parvada dos du
ros e dos brandos, iso non existe
en absoluto. Herri Batasuna é 
unha forza interclasista, en reali
dade non é de duros nen de 
brandos, se aceitas certos prin
cípios comunitários como é o re.
coñecimento acrítico de ET A na 
loita de liberación nacional, -se 
é crítico . xa é outra cousá- e 
unha série de pr1ncípios peque
nos, e se admite iso, a disparida
de de critérios e de opiniqns é 
enorme. Pero iso de duros e de 
brandos é un conto que ademais 
non o inventou o Estado español 
senón o PNV . . fsc ven do imaxi
nário do PNV, que é ·un partida 
que se xestou a fins do século 
XIX. O PNV partía dunha idea de 
que· teorías como o socialismo e 
o marxismo eran causas extran
xeiras e anti-bascas. Entón can
do· ETA nasceu, o PNV viu aí 
unha causa comunista toda eia, 

. pero xa cando ET A e sobre todo 
Herri Batasuna son realidades in
discutidas, entón o PNV volta 
realizar a mesma operación ima
-xinária de fins do XIX, existirían· 
"abertzales puros" como Txomin 
lturbe, que son asi os "br'andos-" 
e ~s duros "que son os "marxis
ta-leninistas". lso é unha .palla 
mental que non se corresponde 
a nada do que acorre en ETA. En 
ET A efectivamente hai un pouco 
de rivaJidade, pero isa ven máis 
ben através da sedimentación de 
xeracións. Habia uhha ETA in
fluenciada pala teoría da espiral 
acción-represión que viña da 
guerra de Vietnam, e que é a ETA 
dos anos sesenta. Lago ven a 
ET A de Argala, a dos anos 72-
76, que é a que máis influenciou 
a Herri. Batásuna e que eu consi
dero que segue senda a ·máis 
rica, que aceitaba a autonomía 
entre HB e KAS e tal, e lago está 
unha última xeración que é a dos 
polis-milis que se escinden de 
ET A (pm) a partir das eleicións 
de 1977 é que como· tales bere
zis teñen ·unha idea político-mili
tar do asunto, quer dicer, queren 
formar un único·conxunto cunha 
dirección militar que é.a que a ní
vel dirección de todo ó proceso 
ise mpón a partir da morte de Ar
gala. Lago h,ai novas tornadas 
que en gran medida descoñezo 
·e que de momento é imposíbel 
estudalas porque é un mundo 
moi cerrado. Entón o que di · o 
PNV de duros e brandos non co.:.. 
rresponde á realidade senón· aos 
seus próprios fantasmas. E logo 
o goberno español que non ten 
idea do asunto agárrase ao que . 

_ quer. 

"O que non lexiti_ma a 
xente de H B é atacar á 
povoadón civil" 

está en guerra. Ora bén, o que 
non está lexitimado en absoluto 
é atacará povoación civil, como 
na guerra tampouco o está. Eu o 
que pen~o é que houbo unha · 
reacción real moi forte ds bases 
de HB e estativo que reaccionar. 
A min estrañariame moito que 
ETA voltase a facer unha causa 
polo estilo. O que si vexo é uñ 
atentado estes días .en Euskadi 
cun coche bomba, e os coches 
bomba non teñen intelixéncia, 
nen . deciden cando actuar. A 
·xente de HB qüe está moi con
cienciada co de Gernika sabe 
que as causas non van por aí. . 

- "O 20% da povoación 
identificase cos presos". 
-A situación dos mais de 600 · 
presos nos cárceres, como in
flue? Consideranse cautivos do 
enemigo. e que en calquer mo
mento poden entrar nun proce.
so de negociación? 

-lso considérao a xente e · 
· considerao o estado. Aos presos 

de ET A trátaos como a soldados 
. cautivos, a proba está en que se 
aceitan os postulados do inimigo 
póñennos fóra do cárcere. Ao 
goberno non se lle acorre pór na 
rua a nengun delincuente polo 
feíto de que se arrepinta. Des
pois hai que ter en canta que hai 
un 20 por cento da povoación 
que se identific;:¡ con esas per
soas que están no cárecere ou 

· no exílio; quen non son· de HB, 
- non apoian as ideas, nen se in

dentifican con· eles, p~ro afecti
vamente están con eles moitd 
máis que coas forzas do Estado. 

-E a represión pode consi- . 
derarse selectiva? 

....:_É selectiva porque se abate 
contra un 20 por cento da po
voación, pero é que ese 20 por 
cento é moito; son 250.000 per
soas. Estando en vigor a leí anti
terrorista, catquer persoa que 
poda votar HB é igu_alada con 
ETA, iso é moitísimo, e ademais 
diso. sofre toda a povoación. E 
cando se fata de torturas non se 
tala por talar' e, por se acaso isto 
v~i sair ~n letra de imprenta, re
m 1tome as .condenas dos xulga
dos e aos informes de Amnistía 
Internacional. Hai informes dos 
militars como Cassioello, onde 
veñen dicer que o número de 
membros activos de ET A non · 
chega ao milleiro, e o número de 
persoas que nun momento po
deria colaborar con ET A é de 
20.000, segundo este informe do 
ano 82. Eu non entro na corre-

. ciólJ dos cálculos, pero de todas 
maneiras de 20,000 persoas a 
250.000 vai moito: Entón o feito 
de qúe toda esta xente estexa 
sometida a maos tratos, a des
précio,· ao feíto de que abonde 

, con que se vote HB para ser tra
tado como un canalla, e diso son 
cómplices absolutos todos os 
meios de comunicación. Esa 
xente é moita e ademais ten la
zos co resto, incluso de afinida
de cun 70 por cento da povoa
ción que é nacionalista. Entón 
iso como vai estar asentado! ' 

-Por último, como ve as re
lacións entre os distintos-pavos 
do estado, e en concreto neste 
momento, ·que existe Unha certa 

-tir~mtez ent~e d~as organiza-
c1ons da Gahza e Euskadi? · 

-Se He.rri Batasuna ten a di
rección dun proceso revolucio
ná~io nun pavo que loita pala sua 

-Pode supor algun cámbio 0 liberación nacional, é absoluta
fei_to ~e que .HB criticase por mente inadmisíbel q1,.1e oprima · 
pnme1ra vez un atentado como ainda que só sexa através dunha 
foi 0 caso do Hipercor? · campaña eleitoral a outros po-

-En HB está en certo modo vos .. A relación, incluso para que 
funcione ben unha frente cbmun 

lexitimado o que pode definirse cara a .causas. elementais como 
como loita armada, quer dicer, a é_ a loita polo direito de autode
loita entre un aparato que se pre- .terminación e incluso de cara a 
senta como · militar e 0 aparato un ha reforma en plan federal do 
de coerción do estado. Moi pou- estado,· pasan por unha relación 
ca xente en HB, contrariamente d 
ao que-din os periódicos espa- - e. ~bsolut~ iguald8;de e compa-
ñois, é xente ávida de sangue, nein~mo, ainda que só sexa para 
doille que haxa ~ortes, sexa ~on t1.~ e~ ~on:ra duns sinais de 
quen sexa o que morra, pero ~ia~n ~o~oe é e .orzas re~oluc::ioná-
adoptan a mesma atitude que a . 0 internac1onahsmo. 
dos. cidadáns dun estado que M.V. 
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O '1::>rofesor llia Bogomolov sinala como orixe J::>Osibel 
unha manipulación 

O axente viral do sínd·rome ~ 
. . ' . -

tóxico apareceu no entorno · das 
. ..... ' ... . 

bases de .Zaragoza e Torrejón 
Dende a primeira vítima da 
colza até o proceso de 
fabricantes e intermediários 
de aceite adulterado, duas 
versións contrapostas 
compiten pola identificación 
das causas do síndrome -
tóxico. A primeira delas 
apunta ao ac_eite adulterado 
como axente principal da 
.neumonia atípica. A segunda 
identifica nun axente viral a 
causa da enfermidade._ O 

Entre o 1981 e o 1983 estalou no 
Estado español unha epidémia 
de neumonía atípica, a causa da 
cal morreron -650 persoas e moi
tos afectados ficaron inválidos. 
Nos anos posteriores no país re
xistáronse ca.sos esporádicos 
dunha enfermidade análoga. 

Organismos da saúde pública 
. do Estado español declararon ao 

comezo que se trataba dun mal 
infeccioso provocado por un 
axente semellante ao da chama
da enfermedade do lexionário. 

Porén, a partir de Xuño do 
1981, o estudo das· circunstán
cias da epidémia tomou outra di
rección. Comezouse a vencellala 
co consumo de aceites de baixa 
calidade, obtidos a meio de des
naturalizar o de colza ao tratalo · 
con anilina e anilidas. A enfermi
dade foi chamada "síndrome tó
xico". 

M.áis tarde surxiu unha versión 
segundo a cal a xente intoxicou
se por ter consumido hortalizas 
cultivadas ·nunha plantación 
onde se aplicaron axentes quími
cos (Nemacur e Oftalón) que fa
brica o consórcio Bayer da RFA. 

profesor llia Bogomolov 
relaciona esta causa viral 
cunha posibel manipulación 
que identifica coa progresión 
do mal no mapa do Estado. 
A partir das bases militares 
de Torrejón e Zaragoza. 
Contra este ~rgumento 
agora recuperado, tense 
'aducido que a desaparición 
do aceite tóxico coincidiu 
coa total desaparición do 
mal. 

receu en Maio do 1981 no arra
baldo de Madrid e do que afec
tou aos militares españois e lago 
se extendeu á poboación civil na 
zona de Zaragoza son moi seme
llantes. entre si. En ambos casos 
rexistouse unha grave afectación 
das v_ia~ respiratórias e alguns 
especialistas -sosteñen que unha 
e~f.ermedade análoga afectou a 
m1l1tares estadounidenses da 
base aérea de Torrejón 'de Ardoz 
no 1979. Daquela morreu o sar
xento norte-americano Marcelo 
Pérez, de 26 anos. Ao pouco 
tempo faleceron outros dous mi
litares daquela base. A Torrejón 
de Ardoz chegaron especialistas 
de Fort Detrick (Maryland), un 
dos centros de elaboración de 
a1 mas bacteriolóxicas dos 
EEUU. A administración da base 
non notificou as causas da marte 
de_st?s militares nen admitiu que 
medicas españois participaran 
no diagnóstico. 

Segundo os resultados da in
vestigación sobre a versión do 
"síndrome tóxico", desde a pri
ruavera pasada están senda xul
gados en Madrid os comercian
tes do aceite de colza de baixa 
calidade. Analisouse asimesmo a 
responsabilidade co consórico 
Bayer palas epidémias e a marte 
de xente mais non se estabele
ceu o vencelJ6 entre a epidémia 
e os acontecimentos pouco cla
ros qu,e tiveron lugar nas bases 
aéreas americanas. 

Non ficaron dúbidas a respeito 
das maquinacións criminais na 
manipulación do aceite, pero o 
proceso nor_:i dá resposta ao pro
bler:ia fundamental: podía o 
aceite ser a causa da enfermida
de ,en cuestión? 
· A demostración da versión do 
"síndr.ome tóxico" atraguéronse 
a Institutos españois· de Toxico
loxia e Alimentación, especialis
tas óa Organización Mundial da 
Saúde, expertos dos EEUU e Eu-

ción no aceite que se vendia ile- · 
g~lmente. Non se puido reprodu 
c1r o cadro do "síndrome tóxico~ 
con axuda de mostras de aceit 
de col~a e supostos aditivos. e 

. ~ldnge e .connars, célebres to
x1c:olo~os ingleses, daban aos 
arnma1s de laboratório dosis in
te~~as do aceite de colza e os 
~d1t1vos desn~turalizantes que vi
nan da Espana, que calculadas 
en per~oas, expresarianse nuns 
dous kilogramos de aceite e 1 oo 
wamos de anilida colorante. Eles 
f1xero!1 c_onstar _que non detecta
ron . ?ina1s manifestos de intoxi
cac~o~1 nen alteracións na com
pos1c1on do sangue nen mudan
zas morfo!óxicas nos pulmóns 
ou outros organos. 

O estudo epidemiolóxico que 
levaron a cabo os médicos espa
ñois Javier Martínez e Mª Jesus 
Clavera. amoso.u que de quen 
consum1an aceite de colza en 
fermaron de neumonía non 'mái~ 
d~ 1 % , ~o próprio tempo que 
rnto .dos intoxicados non o con
sum1an en absoluto. 

Renata Kingsbrow, de Atlanta 
(~~UU, que rea!izou a investiga· 
c1on, chegou a conclusión de 
que nen~unha das sustáncias 
que canten o aceite pode provo
car o mal do que padecían os 
afectados. A Dirección de Con
trol da Calidade de Alimentos 
Mediciñas e Cosméticos dos 
EEUU tampouco descubriu 
axentes tóxicos nas mostras de 
aceite. 

A versión dos pesticidas tam
pouco resistiu a crítica. Dous 
destos -Nemacur e Oftanol
empregáronse só no extremo sur 
da Península, na costa do Golfo 
de Almeria. Hai que ter unha ima
xinación demasiado viva para 
super que os tomates colleitados 
en ~lmeria, sur de España, e 
vendidos por unha coincidéncia 
na parte ~oraste do país provo
canan ah unha enfermedade 
~uxo síntoma fundamental seria 
neumonia. 

En plantacións de Almeria re· 
colléronse 80.000 Tm. de toma· 
tes, a razón de tres kilos por 
cada afectado. Para provocar o 
desenlace letal no home, no or· 
ganismo deben acumularse até 
dous , kilogramos destos petici
das. E dicer que os tomates que 
provocaron a intoxicación debían 
conter O, 7 gramos d,o pesticida 
por cada kilogramo. E un degrau 
de contaminación ir.creibelmente 
alto, que non pode surxir tratán
dose dunha aplicación sensata 
do pesticida. O Nemacur, como 
un médio para liquidar os nema· 
todos, e aplícase, como regl,a, 
denantes de sementar, a razon 
dun ou dos kilógramos por metro 
cuadrado. Dado este método 
esta dose., é imposíúbel canta 
xiar tomates até o nível de O, 
gramos por Kilogramo. este p~~ 
ticida emprégase desde hai ~a1 
dunha década en moitos pa1se 
do mundo e as suas proprieda 
des están amplamente contras 
tadas. 

Estes dados permiten estable 
cer a. hipótese de que nen ~ve~ 
da do aceite de colza de ma c~I! 
dade nen a aplicación de pes~1c1 
das en plahtacións de hortaliza 
puideron ser a causa do brote d 
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A epidémia do 1981 ao 1983 
c;omezou a -se propagar desde ~ 
subúrbio madrileño de Torrejón 
de Ardoz, onde está ubicada a 
base de aviación militar norte
americana. No verán do 1983 
outro gramo dunha enfermidade 
pulmonar atípica surxiu no Polí
gono de San Gregór:ro, perta de 
Zaragoza, durante manobras mi
litares, tendo como resultado ·a 
mo~e do xeneral Jorge Cruz ,Re
queJo e o corcinel Ramón Rodrí
guez. Os apelidos doutros ofi
ciais falecidos non s,e comunica
ron. Un número considerabel de 
militares foi hospitalizado e a epi
démia extendeuse á ROboación 
civil. Oficialmente -a.ñunciouse 
que en todos os casos se trataba 
da "enfermedad~ do lexionário". 
qomo· é notório,. en San Gregó
no, perta de Zaragoza, ubícase 
outra base militar aérea dos 
EEUU. . . 

Os síntomas do mat que apa-

. ropa. Segundo dados publica-: 
dos, a investigación non confir
mou a preséncia de sustáncia·s 
capaces de provocar a intoxica-

- epidémia de neumonía atípica. 
investigación deu fundamento 
para super que a epidémia de 
beuse ao virus ou a algun ~~tr 
microorganismo. As propor~1,ons 
a velocidade da propagac1on 
outros síntomas testifican a f~dv~ 
da natureza virulenta da epi e 
m~ ~ 
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~ALN EARIOS, · TERMALISl\[IO 
E AGUAS MINEIRO~MEDICINAIS 

/ 

A finais do ano 1986 o Consello de Edición de ANT tomou a 
decisión de adicar unha série de páxinas extraordináriás do 
periódico a temas relacionados coa nasa culturá e a nasa 
economia, sometidos a un proceso de derribo sistemático, 
que en casos como o que nos ocupa acadan o paroxismo. 
A medida. que comezamos a traballar neste asunto fómonos 
dando canta de como se está dilapidando o património, non 
só artístico e arquitectónico, senón tamén natural até extre
mos indescriptíbeis. Os dados que fornas recollendo, as 
comparanzas con outros países, as conclusións dos poucos 
que se preocupan por el, non teñen collida nestas poucas 
páxinas. Só pretendemos, neste primeiro intento, chamar a 
atención sobre a problemática deste sector á nosa Socieda
de, en xeral, e a quen corresponda en particular. 

Sabemos que é imposíbel en tan pouco espácio desbro
zar toda a problemática deste sector, pero irnos facer algun
has pontualizacións: 
1° Non existe un inventário completo de todos os manantiais 
termais e mineiro-mediciñais da Galiza. Hainos desde secos 
por plantacións de eucaliptus até arrasados pela ignoráncia. 
De todos os xeitos hai .arredor de douscentos coñecidos, 
dos que a meirande parte están nun estado de deplorábel 
abandono e tan só uns cuarenta poden ser utilizados, deles 
unicamente a metade .teñen instalacións balneárias minima-
mente diñas. -
2º As empresas que operan neste sector están, na sua maio
ria, descapitalizadas: dícese que é un sector de empresas 
sen empresários. As instalacións hoteleiras dos 'balneários 
non acadan as mil prazas, se ben utilízanse aloxamentos 
marxinais. A dotación de personal cualificado tanto do ponto 
de vista sanitário, como hosteleiro ou de entretimento é mí
nima. Ainda que alguns están abertos todo o ano, a maioria 
funciona só-na temporada de verán. 
3° En canto ao sector de águas de bebidas mineiro-medici
ñais, foi perdendo cuotas de mercado, de serenas máis im
portantes de implantación e imaxe. Paradoxicamente cando 
o consumo aumentou até vintesete litros por habitante e ano 
dentro do Estado español, ainda que na CEE é máis do do
bre. Por outra banda a exportación é inexistenté. Pero men
tres nós durmimos, as firmas catalanas, que son as que te
ñen a imensa maioria do mercado, diversifican a produción 
tendo como matéria prima águas dos manantiais, pero~ fa
cendo refrescos con distintos sabores ou bebidas para de
portistas con glucosa e vitaminas. Qué pasará cando co
mence, proximamente, a comercializar Perrier, que o ano 
pasado envasou dous mil millóns de litros? 
· O panorama é verdadeiramente desolador. Quizá haxa 
que pedirlle aos Bannik, os espíritos das casas de baños, 
que lle den un toque aloumiñante, que é presáxio de boa 
fortuna, aos responsábeis deste desastre, para rematar coa 
d~sfeita. Nos poucos congresos ou xornadas que se levan 
fe1to na Galiza, insístese en que a calidade das nosas águas 
non ten nada a envidiar ás de nen~unha outra parte. Que as· 
nosas águas sulfurosas son as mais apreciadas da Europa . 
gue na próxima década haberá, entre usuários e acompa
nantes, un mercado potencial de perto dos cen millóns de· 
usuários, sen contar os -consumidores das águas mineiro
mediciñais de bebida. Non é verdeiramente absurdo que 
tendo. produto, calidade e mercado, non -se faga o máis fácil 
que é vendelo? Pero tamén saben, polo menos dixérono, os 
responsábeis do tema, do papel que xoga a balneoterápia 
nas zonas súbdesenvolvidas. Tamén coñece a administra
~i~n que o Estado español, xunto coa Gran Bretaña, é o 
an1co p~ís da Europa no que a Seguran.za Social non prima 
o term~hsmo ou que é o único onde, agás raras excepcións 
-a ma1oria autodidatas-, non hai profisionais da Sanidade 
~specializados no tema.Tamén cóñecen que aplicando este 
1P.o de tratamentos se podían. aforrar miles de millóns só 
evitando ·os efeitos iatróxenos. · 

Para cando a Xunta, Concellos ·e Goberno, xunto coas 
e~~resas do sector, ,tomarán verdadeira e efectiva concién-. 
~1~ · Remato invocando aos espíritos acuáticos dos manán
~ais, pat_? que inspiren .a este conxunto de irresponsábeis. 
rnª que .e. inadrnisíbel que sendo . Galiza uh país potencial-

ente neo, viva probemente. 
ALFONSO RNAS 



LEXISLACIÓN SOBRE AGUAS MINERAIS 
JUANA BAEZA 

Co nome xenérico de. água mineral 
sólese, erroneamente;· englobar 
aos distintos tipos de águas 
existentes en España e que, porén, 
veñen claramente definidas nas 
diferentes lexislacións en vixéncia, · 
que tratan sobre elas e que por 
orde cronolóxica citaremos a 
continuación, só aos efeitos de 
ollar os diferentes tipos de água 
que tratan de regular. 

R.O. DE 25 DE ABRIL 1928 
Este decreto regula unicamente 

as águas minero-m.ediciñais, pero a 
definición das· mesmas daa por co
ñecida. 
· Cabe destacar que o principal ob
xecto desta. Lei, e a de regular os 
aspectos técnicos sanitários, para 
que ditas águas podan· ser declara
das como de utilidade pública. 

LEI DE MINAS DO 21 DE 
XULL0/ 1973 E O 
REGULAMENTO QUE A 
DESENROLA 

MINEIRO-MEDICINAIS 
· Son as que emerxen espontanea
ménte da superfície da terra ou se 
captan mediante labores practica- . 
das ao efeito, téndose obtid.o para 
elas a declaración de utilidade públi
ca, dacprdo co estipulado no Decre
to Leí de 25 de Abril 1928 ou ben, 
que teñan , sido clasificadas como 
tales e posuan autorización de apro
veitámento do Ministério de lndús
tria e Enerxia, ao amparo do dispo_s
to na Lei de Minas do 21 de Xullo 
do 1973 e as disposicións que a de-
senro~n. : · 

Esta águas han ser aptas para tra- _ . 
· tamentos terapéuticos na área d'e 
emerx~ncia ou balneário, dispar de 
estudos clínicos sobre evolución de 
procesos especí~icos e. conservar 
unha vez envasadas, efeitos útiles 
sobre as mesmas. 

AGUAS. 
MINERAIS NATURAIS 

Son as que posuen os mesmos 
requisitos legais expostos nas mi
. neiro-medicinais. Estas águas han 
ter unha acción favorábel comple
m~ntária das funcións fisiolóxicas
sen chegar a posuir propriedades 

Esta Leí e regulamento clasifioa a , terapéuticas tora do áréa de emer-
estas· águas como: · xéncia oa balneário. 

a) Mineiro mediciñais, as alumea- AGUAS DE MANANTIAL 
das natural ou artificialmente que, 
polas suas características e cualida- Estas águas foron obxecto dun 

- des, sexan ·declaradas de utilidad.e anterior decreto o 3069/1972 do 26 
pública de Outubro, actualmente dérogado . 

b) Mineiro industriais, as que per- . r~~.epción feíta dps artigas 9º, 10º e 
mitan o aproveitamento racional das . 
substánc1as que conteñan, enten- Defíneas a actual Lei como aspo-
déndose incluidas neste grupo as tábeis que emerxen espontanea-
ág~as tomadas do mar a tal efeito. mente da superficie da terra con 

caudal continuo ou se captan me-
e) Termais, aquelas cuxa tempe- diante labores practicadas ao efeito, 

ratura de surxéncia ·sexa superior, téndcse obtipo para elas as autori-
alomenos en catro grados centígra- zaciáns admiistrativas expresadas 
dos, á média anual do lugár onde se na Leí e artigas citados. 
alumean. 

Dado, dunha banda a necesidade POTÁBE_IS. PREPARADAS 
de ·importar as águas dunhas re-
xións a outras, debido á escasez As águas ·potábeis preparadas 
destas, á baixa calidade das obtidas son as que, prévia autorización da 
in situ ou á composición química ou autoridade sanitária competente, fo
propriedades terapéuticas dalgun- r r9n sométidas aos ;tratamentos pre
has, practicamente comezan a se cisos para que reunan as caracterís
embotellar a nível do estado estas ticas establecidas no art. 18 desta 
. , . . . Regulamentación 
a~uas, xa que ate enton ex1st1an un Como -eonsecué·ncia da adesión 
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15 de Xullo do 1980, 80/777 CEE, 
sobre eplotación e comercialización . 
de Aguas Minerais Naturais. 

Como consecuéncia do exposto · 
no apartado anterior, acjualmente· e 
a proposta de diferentes ministérios, 
estase elaborando unha nova lexis
lación para facer a adaptación á di
rectiva comunitária. · 

-BREVE 
RESEÑA HISTÓRICA 

' 

pé de moitas destas termas instalá
banse campamentos militares que. 
daban lugar a ulteriores poboacións. 

Na Galiza por numerosos dados 
históricos non se descarta a posibili
dade do emprego destas á~uas en 
tempos anteriores á romarnzación, 
como é o caso do Balneário de Lugo 
que pala sua ubicación é posíbel 
que fose comecido e empregdo po
los caperos ou coeporos (primitivos 
poboadores da Galiza cuxo território 
se extendía desde as fontes dos ríos· 
Ulla e Tambre até a costa de Pa
drón) xa que o lugar parece ser que 
era o seu sagrado Luco ou bosque 
sagrado no que os caperos adora
ban ao deus inominado e donde 
máis tarde os romanos instalaron as 
suas termas. Outra testemuña da 
utilización histórica dos Balneários 
na Galiza serian as Termas de Cun
tis onde se teñen topado vestíxios 
celtas. 

ción e 9lasifica~ió~ destas áQuas, 
par~ as aguas mme1ro-mediciña1s da 
Gahza. Cabe destacar a publicación 
de D. ~icolás .- d~ Taboada Leal 
(1877), titulado "H1drologia Médica 
d~ Galicia",. .Est~ .trabalo de descrip
c1on e clas1f1cac1on dos Balneários e 
águas mineiro-mediciñais da Galiza 
ponnos. de man!fest~ a ri~ueza gale
ga. en agu~s m1nera1s e/ou termais, 
p~1s . ~el f~1s~ . un ha exaustiva . des
cnpc1or h1stonca dos balneários e 
da utilización das suas á9uas asi 
cqmo das prop~~~ades físicas,' quí
micas e med1cina1s de 21 balneá
rios, que a xuício do!autor considera 
máis importantes. Na segunda parte 
deste int~resante i· ~aballo clasifica 
unhas 70 a9uas ma , que considera 
menos notabais p ser menos co
ñecidas · ou . pou o empregadas, 
pero non por 1so con menos proprie
dades terapéuticas. 

O uso destas águas en España foi 
perdéndose debido a unha série de 
efeitós concomitantes (mudanzas 
sociais, desenrolo da farmacoloxia 
modas, etc ... ) de xeito que os pou~ 
cos balneários que seguen en acti
vo, que no caso da Galiza non che
gan á vintena, fanno a un mínimo de 
ocupación. Porén actualmente pú
xose de manifesto un crecente inte
rés por estas águas. 

Sen embargo, estas fluctuacións 
non afectaron por igual a todos os 
países europeus, senón que alQuns 
manteñen entre as suas tradic1óns 
unha dedicación especial ao uso e 
consumo destas águas (Alemánia, 
Fráncia, Checoeslováquia, etc ... ) a 
maioria dos gobemos destos países 
incluen entre as prestacións ofereci
das polas suas administracións sa
nitárias a cura en establecementos 
crenoterapéuticos. 

REGULACIÓN DOS 
APROVEITAMENTOS 
DESTAS AGUAS 

Este tipo de aproveitamento fica 
definido na actual leí de Minas e o 
seu Reglamento como: Autoriza
cións de aproveitamento de recur
sos da Sección B. 

numero moi reducido de _empresas 
embotelladoras e cun mercado moi de España ás Comunidades Euro-
restririxidoí resurxindo esta indús~ peas e·dacordo co previsto nos arti-

Dos diferentes tipos de água des
cribidos no apartado anterior, as de 
bebida carecen de antecedentes· 
históricos dignos de ·mención. As 
águas mineiro-industriais teñen 
unha história relativamente recente 
sobretodo co desenrolo da indústria 
cosmética durante o pasado século, 
se exceptuamos o tradicional apro
veitamento do sal comun nas sali
nas. Son as águas mineiro-medici-

. ñais as que máis dados aportan Posteriormente, os árabes foron 
tamén cultivadores destos trata
mentos durante o califato de Córdo
na, edificándose numerosos baños 
a· carón de manantiais de águas ter
mais e de propriedades terapéuti
cas. Do emprego destas águas po
los árabes consérvanse ainda vestí
xios en vários balneários galegas. 

A citada lei e o seu regulamento 
indican no seu título IV "que a decla
ración da condición mineral dunhas 
águas determinadas, será requisito 
prévio para a autorización do seu 
aproveitamento como tales", polo 
que é preciso iniciar 2 tipos de ex· 
pedientes. 

t · · d t b 1 · gos 392 e 395 da Acta relativa ás 
na, que ain. ª es ª ª sen regu ar e · condicións de adesión do reino de 

sobre a que se está a lexislar.As leis 
dictadas voltan definir máis concre- · Esp~ña e as conseguintes adapta-

. tamente as mineiro-mediciñais e cións aos tratados, faise ·precisa a 
· contémplanse unhas novas clasifi- · modificación da Regulamentación-
cacións non dados até entón. Técnico-San.itária. ·para a elabora

ción, Circulación e comércio das 
O R.O. 2119/1981 do 24 de Xullo águas de bebida envasadas R.O. 

establece para as águas de bebida 2119/1981 de 24 de. Xullo, para a 
envasadas as seg'uintes clasifica- sua adecuación á Directiva do Con- · 
cións: sello das Comunidades Europeas do 

desde antigo. · 
A utilización da água como médio 

curativo é de orixe remoto. Os médi
cos gregos tiñan tal fe na-Crenoterá
pia que os templos de Esculápio, 
deus da Mediciña, solian erixirse nas 
cercanias. dos manantios coñecidos 
e explotados polos romanos na Pe
ní nsua Ibérica. As termas que só na 
Galiza sé contaban en número supe
rior a un cento, enviaban aos lexio
nários a sandar as suas feridas, ao 

A fins do pasado século, ten un 
novo florecimento a indústria bal
neária e esto dá orixe a numeosos 
traballos de inve~tigación, cataloga-

1 º Expedente de declaración 
2° Expedente de autorización 

Ambos expedentes han iniciarse 
ante a autoridade mineira estatal ou 
autonómica competente. 
Juana Baeza traballa no lnstltuo Xeolóxico-Minero 
de España 

Halneario de ealda~ de · Pai'tovia 
MANAM1AL FONI'E DOS BAÑOS 
Caudal: 432.00J litros ao día. 
Temperatura: 37° . Centígrados . 

úruca con estas características en España, está 
especialmente indicada para reumatimlos, ciática, 
luml?ago, doén~as de tipo traumático. Efi~ en 
dermatoloxia , acné;. psoriase, eccemas, herpes, 
_cicatriz.ación de feridas. 

T amen están indicadas para o sistema nervioso 
e circulatório, asi como o embelecemento da pel 
e o cabelo. 

. MANAM1AL FONI'E INTERIOR 
Caudal: 2AOO litros á hora 
Temperatura: 28º Centígrados 

De uso exclusivamente oral e sabor moi agra-

O CARBALLIÑO (ÓURENSE) 
qábel. As xentes, sob~etodo da comarca, acuden 
en gran número a beber destas águas.' Non se 
comercializa. · 

Indicada para o tratamento de' enfennedades 
do aparato dixestivo. Regula as funcións intesti
nais, renais e vias urinárlas 
MANAM1AL FONI'E DO PRADO . 
Caudal: 6 litros ao miriuto 
Temperatura: 18º Centígrados 

Situada ao ar libre é visitada desde tempos moi . 
pretéritos. Pennítese o seu uso exclusivamente 
oral. i' otalmente gratuito . 

Indicada para toda erase de enfennedades he-

INFORMACION: VIAXES GARRIGA S.L TELFS.: (988) 27 02 92 - 27 12 12 

páticas (hepatite, ictericia de oruce diversa; litiase 
biliar, cólicos, etc ... ) 

O balneário situado a 2 km. do Carballiño (Ou· 
rense), nUnha paisaxe níral maravillo5a, con gran· 
des zonas verdes e boscos, a 400 metros sobre o 
nível do mar, goz.a dun clirria-moi templado du-
rante todo ·o ano. . · 

Masaxista a disposldón dos -clientes os sá· 
hados e domingos. lgualÓlente consulta gra· 
tuita para os clientes polo . Médico-Director 
do centro 

Tempo.rada oficial desde o 1 de Xullo ao 30 
de Setembro · ·. 

· Para baños_ de pracer aberto todos os fins de 
semana do ano 
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TERMALISM0/3 

. SITUACióN XE~AL DO TERMAUSMO 
TOMAS ARES GOIMIL 

A água poderi~ ~er con~iderada 
como un dos pnme1ros medicamen
tos dos que o home botou man para 
tratar as suas doenzas. Restos ar
queolóxicos ~m,o.san co~o xa os pa
vos máis pnm1t1vos fac1an uso (Ja 
á9ua cunha i~tenció!l neta.mente me
dicinal. Non e estrano, po1s, que pa
vos como o grego e o romano lle de
sen á balneo-terápia uilha importánia 
fundamental. Estes povos _xa discer
nian claramente aq~~l.as aguas g~e 
tiñan unhas cond1c1ons espec1a1s 
para a procura e o mantimento da. 
saúde. Plínio afirma que foi tant~, o 
arrai~o no pavo romano da acc1on 
salut1fe{a dos baños que durante 600 
anos foron o remédio soberano deste 
povo. Coa dominación romana da 
Península Ibérica implántanse tamén 
os seus costumes e normas e, polo 
tanto as suas técnicas curativas, de
senrolándose os balneários ªº longo 
da Península (todos aqueles que co
mezan o seu nome por Caldas teñen 
unha orixe na dominación romana). 

É de salientar que nestes primeiros 
tempos estabeleceuse un estreito 
vencello entre as créncias mítico-reli
xiosas e os remédios hidrotermais; 
vínculo que perdurou ao longo dos 
anos e así os gregos dedicaban as 
termas a Heracles, a sua divinidade, 
e hoxe moitos dos manantios seguen 
a chamarse na actualidade, Santa 
Maria, A Dolorosa, San Xoán, etc ... 
Esta mistura complexa cos sistemas 
de créncias e valores da sociedade, 
explica a evolución históriea bam
beante do termalismo, con épocas 
de frolecimento e épocas de decli
nar. Asi, o cristianismo, na ldade Mé
dia, impuxo restricións ao seu em
prego para evitar pretendidos actos 
de imoralidade, pasando neste perío
do a balneo-terápia por un longo 
tempo de ostracismo. 

As cruzadas deron paso a un novo 
fiorecimento da cura balneária ao ser 
ernpregadas as suas águas non só 
na recuperación de feridos, senón ta
rnén para combater as doenzas ad
quiridas no Oriente, chegando naquel 
momento a depender grande número 
de termas das ordes monásticas. 
t de subliñar o enorme prestíxio 

que chegaron a acadar durante o sé
culo XVIII e XIX as curas balneárias, 
logrando, , apoiadas palas ciéncias 
naturais, a perder grande parte do 
seu empirismo primitivo para facerse 
cada vez máis científicas. 

Desde o ponto de vista social os 
Balneários convertéronse, nesta épo
ca, non só en centros curativos, se
nón tamén pala wande afluéncia de 
xente e o prestíx10 que acadaron, en 
centros culturais e recriativos, surxin
do ao seu redor auténticas vilas con 
casinos de xogo, salóns de baile, 
hospedarías, etc... Na Galiza ternos 
de exemplo prototípicos os casos de 
Guitiriz e Mondariz . . 

O terrnalismo hoxe 
No primeiro tércio do século XX, co 
desenrolo da medicina científica 
(descobrimento das solfamidas, dos 
a~tibióticos, progresos da cirur
x1a, ... ), acontece unha nova fase de 
decadéncia das curas termais. Se
mellaba que o termalismo nada tiña 
a fa9e.r diante da aparotosidade e 
efect1v1dade dos novas remédios. 
Pero- devagariño foron agromando 
pro.b.lem~s que puñan en entredito a 
omnipotencia dos novos descobri
mentos. Asi, podemos subliñar os 
seguintes feítos: . 

1.- A actual terapéutica é eficaz 
, como xamais o foi pero asimesmo é 
adgresora, sendo in

1

cluso 'responsábel 
a chamada. patoloxia iatroxénica 

(~ovas doenz~~ xéradas p~los rémé
dios que ~t1hzamos). Curase, por 
exemp.lo, ~ infección polo antibiótico, 
~o 91sminue a imunidade posterior. 

stru~nse os. xermes, pero agréde
se t~men ao organismo. 

O termalismo, ao actuar sobre o 
organismo inteiro estimulando . as 
suas defensas específicas e inespe
cíficas, amasase aquí como unha te
rapéutica complementária ideal á far
maco-terápia. 

2.- Coa mellora da calidade de 
vida aumentou tamén a idade média 
de vida. Pasamos dunha média de 
'vida de 40/45 anos a primeiros de 
século, aos 72175 anos da média ac
tual. Como consecuéncia, cada -vez 
hai máis xente que acada a idade de 
70, 80 e máis anos. Secundariamen
te ao aumentar a .chamada terceira 
idade prodúcese un espectácular au
meoto das enfermidades de tipo cró
nico e dos enfermos inválidos. Estas 
(enfermidades son sofridas por per
soas ao longo da sua vida, sen que 
necesariamente lles caµsen un peri-. 
go de marte, pero prodúcenlles gran
des sbfrimentos e vense na abriga de 
está~ense medicando durante longos 
períodos. Como exemplo desta pa
toloxia crónica e invalidante pode
mos subliñar os reumatismos dexe
nerativos (artroses de cadeira, de 
xóello, de col_una, etc ... ) bronquitis 

crónicas, arteria-esclerose, eczemas o médico ten que ~aber dispór dela 
e dermopatias crónicas... no momento máis oportuno .para o 

Se é completamente certo que a paciente. . . _ 
moderna medicina logra resultados 3~- Na sociedade actual a cura-
espectaculares no tratamento de en- ción de enfermos xa non é o obxecti-

unha recuperación global do indivi
duo mellorando ao tempo a sua cali
dade de vida, o seu benestar. 
· Estas razóns e outras levaron aos 
países -,europeus a incorpóraren os 
seus recursos termais aos sistémas 

· sanitários respectivos. Os balne~rios 
· fóronse modernizando con novas 

técnicas, estudáronse as suas cuali
dades mediciñais en profundidade, 
aportáronse recursos procedentes 
doutras especialidades, como a,-rea
bilitación e, en definitiva, o sistema 
de Se.guridade Social deses países 
asume os gastos total ou parcial
mente das curas termais, como un 

· recurso terapéutico máis: Hoxendia, 
na Alemaña, cunha das medicinas 
máis avanzadas do mundo, realízan
se ao ano cinco millóns de tratamen
tos balneo-ter~euticos; e na URSS 
máis de 20 millons de persoas perce
ben ao anó algun tratamehtó termal. 
Os Balneários nestes países son mo
dernas instalacións que aproveitan 
os últimos adianfos ·técnicos co fin 
de tirar o meirande prm.~eito posível 
ao tratamento termal. 

O Estado español 
un-caso aparte 
No Estado español o termalismo tivo 
un desenrolo semellante ao do resto 
da Europa até a cuarta década do 
século actual. Os médicos coñecian 
os ~alneários españois e con arregro 
aos seus diagnósticos enviaban aos 
pacientes ás diferentes curas ter
mais. Ainda socialmente era ·un signo 
de bon gosto facer.unha cura en Gui
tiriz, ~ondariz ou A T oxa. 

A incorporación en España da me
dicina· moderna en tempos da dita
dura, e ao asumir, por un mimetismo 
absurdo, o modelo tecnocrático nor
te-americano da mediciña como úni
co válido, prodúeese un divórcio cla
ro entre a medicina ."oficial'~ e a bal.: 
neo~terápia. Esta é arreciada do sis
tema sanitário global e todo o entu-

. siasmo que xeraban as curas termais 
entre os médicos trocouse de súpeto 
en escepticismo. Déixanse de estu
dar as curas hidrolóxicas na Faculda
de de Medicina e como resultado as 

. novas xeracións de médicos ignoran 
· as suas propriedades terapéuticas. t 

máis, mantense frente ao feito termal 
unha actitude de rexeitamento, como 
un recurso obsoleto. Así, non é de 
estrañar que atopemos que cando un 
paciente· pergunta a un médico pala 
posibilidade de facer tratamento ter
mal, a resposta sexa unha evasiva tal · 
como: "vaya, mal no le hará". · · 

GaUza: unha .. \ 

riqueza sen explotar 
Gaiiza é a rexión da Europa na que 
se concentran maior cantidade de 
fontes mineiro-medicinais e nela apa
recen algunhas das mellares águas 
terapéuticas. Esta realidade contras
ta co feíto de ter uns balneários cos 
mesmos recursos e as mesmas téc
nicas do século pasado, cando non 
pechados. 

fermidades agudas, non é falso afir- · vo único, _nen sequero máis impor
mar que nas enfermidades de tipo · tante do sistema sanitário. A concei
crónico obtense un· relativo fracaso, ción ·da promodón da, saúde conio 
pois·ainda non se teñen os remédios . : un direito fundamental da persoa e 
que as curan, ·nen sequer as .evitan. dos povos leva a que o obxectivo pri- Moitas das vilas do interior da Gali-
E neste tipo de- doenzas crónicas mordial da estrutura sanitária dun za que acadaron un· nivel de progre-
onde o tratamento termal segue a país sexa a prevención dás enfermi- so importante .cando as suas esta-
amosar .a sua grande utilidade. dades e a mellora da calidade de cións termais estaban en pleno de-

A balneo-terápia · mellara moitas vida dos individuos. Hoxe tense da senrolo ·(léase .Guitiriz, Carballiño ... ) 
destas enfermidades, disminue a ne- .saúde' un conceito máis eco!óxico e co 1 declinar dos seus centros balneá-
cesidade de tomar a cotio medicinas, polo tanto para que haxa saúde ten · rios sofren un estancamento e empo-
e aumenta a calidade de vida destas ·qué haber unha harmonización entre brecimento parello. Nestas vilas, o 
persoas. Ainda f~cendo unha valora- o indivíduo·e o seu medio. resurxir do termalismo seria un dos 
ción estritamente económica,·é moi- . O termalismo ao actuar basica- · motores que posibilitarian, sen dúbi-
to máis rendábel someter a estes pa- mente sobre o qu~. os franceses cha- · da algunha, o seu desenvolvimento.-
cientes a curas periódicas nun bal- man terreo constituc1ona/, sobre o -
neário que telas tomando medica·- . organismo.- na sua ·totalidade, refor- Resumindo, temos" recursos ter-
mentos arreo. zando as defensa.s específicas e mais dabondo e cunhas magníficas 

lsto non implica, ne_n moito menos, inespecíficas deste e modulando cualidades terapéuticas. Aproveitar 
que a balneo-terápia teña que ser to- aquelas respostas orgánicas defec- esta gran riqueza que a natureza gra-
mada como unha alternativa substi- tuosas, xoga un papel importante na tuitamente nos oferece deberia ser 
tutória aos remédios modernos, an- prevención das enfermedades. Ao unha atitude lóxica e ·intelixente que 
tes ben,· ten que ser considerada . tempo, ao se realizar a cura termal os galegas 9eberíamos tomar.como 
como parte da moderna medicina, e nun ambiente. harmónico, posibilita empresa. 



A SEGURIDADE SOCIAL RE.NOVA A REDE TERMAL F~ANCESA 
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A instauración do termalismo 
dentro da asisténcia _ social 
francesa a parti( da "Liberación 
está na orixe dunha nova eta
pa histórica para as estacións 
especializadas deste país. Na 
medida en que máis franceses 
aceden ás prestacións da-Se-

. guridade Social o termalismo 
· aperfeizóase, mellara as suas 
instalacións e mesmo cria ou
tras novas. Hoxe son cento 
cuarenta ·e cinco os estableéi
mientos termais na Fráncia 
cunha frecuentación ·média de 
550~ÓOQ asegurados. 

Esta asunción polo Estado 
de hidroterápia tradicional 
como procedimento efectivo 
para sanar os enfermos repre
~enta 60.000 empregos direc~ 
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tos e 150.000 indirectos, así 
como un volume de negócios 
que sobrepasa os 600.000 mi
llóns de pesetas. Dentro da 
estadística da Seguridade So
cial francesa a cifra de. de-

. sembolsos atribuídos ás cu
ras termais supoñen 21.000 
millóns de pesetas, que no 
presuposto total do seguro de 
enfetmidade significa un 0,53 
por . cen. Se relacionamos o 
gasto médico por tratamento 
termal co consumo de medi;.. 
camentos, obseniamos que 
. de 90.000 pesetas por asegu-
rado que custan as recetas só 
500 pesetas por persoa é a 
parte do presuposto que le
van as estacións termais. 

Fráncia é uñ dos países que 
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se ten distinguido por lograr a 
meio dos tratamentos en es
tacións termais pagados pala 
Seguridade Social unha redu
Ción efectiva do consumo de 
fármacos asi como a disminu
ción de prescricións de análi- -
se é unha marcada redución 
do absentismo por baixa mé-

dica nas persoas tratadas. 
Contado e estes resultados 

as termas francesas aspiran a 
unha porcentaxe de tratamen
to nas suas instalacións que 
garde congruéncia coas doas 
outros países do Mercado 
Comun. Asi por exemplo só o 
un por cen. da povoación fran-

- Uso do talonário ou libreta 
- Interés: o 9% anual polo saldo que 
exceda das 500.000 pesetas. 
- Disposición de diñeiro á vista 
- Admite todas .as domiciliacións 
- E, ademáis, pode disfrutar do uso 
das tarxe~ VISA e CAIXA AMI
GA, para. que nunca se atope sen di
ñeiro 

1 
e 

de Pontevedra· 

cesa .recebe fratamento pola 
Seguridade ~acial nas termas 
Esta cifra é de dous a tres po~ 
cen na Alemaña e ltália e de 
seis por cen nos países do 
Leste, onde a terapéutica ter
mal está perfeitamente nor
malizada como meio para 
combater as enfermidades e 
mellorar a saúde dos cida
dáns. 

En opinión de Leo A. Ca
prio, Director Xeral da Sección 
Europea da Organización 
Mundial da Saúde é preciso 
xeralizar a utilización da tera
péutica termal para a preven
ción da enfermidade _e o trata
mento de todo tipo de doen
zas especialmente en persoas 
de idade. 

PLAN 
PILOTO 

·PARA A BAÍA 
DE NÁPOLES 

O- termalismo considérase 
como unha posibilidade de 
desenvolvimento para a re
xión económica da baía de 
Nápoles con proxección eco
nómica para unha povoación 
de 270.000 habitantes. 

Este plan afecta a unha 
bisbarra economicamente 
atrasada e contempla a valo
ración de fontes termais exis
tentes arredor de catro pólos 
principais: Pompeia, Caste
llamare, Torre Anunzziata e 
Vico Equense. Este núcleo 
termal polivalente ten un 
grande interés pola diversida· 
de de fontes termais existen
tes que permiten unha gran 
diversificación de aplicacións 
curativas. Un aspecto prático 
deste plan termal é a criación 
de novas instalacións para 
instalar 20.000 camas que 
poden venderse i,ndisti~ta
mente a turistas ou a pacien
tes das termas. 

Neste espácio contémpla
se tamén a instalación de ba
ños especializados de água 

· de mar, a utilización do factor 
climático con instalacións de 
montaña e beiramar dentro 
dun éurto rádio e a provisión 
de instalacións recriativas e 
culturais. 

O Estado italiano busca 
neste plan unha posíbel via 
económica para un área s~
mida no irredentismo econo
micd que se . enfrenta _agor_a 
mesmo a irreversíbel cnse s1-
derú>tica. Na ltália existen c,a
tro grandes centrai.s. si~erur
xicas das que princ1pa1s es-

, tán no Sul. Os defensores 
deste proxecto conxun!o das 
termas da baía de Napo_l~s 
argumentan que a utilizacion 
de menos da metade de 
100.000 millóns de pesetas 
que vai a custar a reestr~~u
ración das ~randes ~ceinas 
do Sul permitirían realizar ~n 
grande proxec;;!o t~rmal-tur~s: 
tico con criac1on dir,ecta e 1dn 
ducida de gran numero e 
empregos. , \ 
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ÉLITES E CULTURA NA SOCIEDADE BALNEARIA 

Várias histórias viñéronme ás mans 
· ultimamente co asunto dos balneá
rios de por meio. Enten~er, por outra 
parte como eu entend1a, que as to

. mas de águas e o descanso en _luga
. res pintorescos, marcou o comezo 

do hoxe poderoso sect9_r turísti_co, é 
convicciort cada vez ma1s xerallzada 
entre historiadores. Así, a invitación 
de A Nasa Terra para que participe 
neste número, unido ás últimas noti
cias de encontros tendentes á revita
lización dos vellos balneários·, come
za a dibuxar en min un pequeno sín
drome, coas suas doses lixeiras de 
obsesión polo asunto. Quizais eu 
mesmo precise daquel vello repouso, 
como tantas personaxes sobre os 
que escrebo de seguido. 

Agárdase -para máis- que tale 
de cultura, cuestión que sempre se
mella clara e distinta; pero que se 
avinagra coma o viña exposto á con
taminación do ar. E ar na cultura é 
todo ou case todo. Neste caso, dada 
a sua novidade, terei que comezar 
ensaiando a proporlles un discurso e 
uns térmos nada usuais, insinuando 
por exemplo qué entendo por "socie
dade balneária". 

!QSÉ ANTONIO DURÁN · 

POLÍTICA E CULTURA 
A política, tan vencellada de sem

pre a cultura, afopou nesos templos 
de saude un ~meto nada desdeñá
bel. Asi, por mentar entre un cento 
algun exemplo ilustrativo, lembrarei 
como L~rroux , cando quer -nas 
suéls desmemoriadas memórias
oferecer razóns convincentes de por 
que tirou ao naso Manuel Portela Va
lladares da escuridade republicana 
na que se achaba (ia convertilo en 
primeiro gobernador xeneral de Ca
taluña e -ao dicer de moitos- no 
mellar ministro de Gobernación da 
Segunda República Española, po
ñéndoo en camiño de presidir o seu 
Consello de Miistros) finxe un encon
tro casual no famoso Balneário de 
Mondariz. Misión cumplida. Todos os 
memorialistas e historiadores dírono 
por bon, e o mistério da escalada 
portelista ficou sen aclarar até os na
sos mesmos dias. As águas minero~ 
medicinais levaban moitos anos ser
vindo de ocasión para os máis dis
cretos encontros de alcance, riguro
samente ocultos -ainda a estas al
turas- entre mamparas de siléncio. 

Non sei se soará aventurada esta 
h!pótese de pequeno alcance: a so
c1edade balneána foi tanto máis bri
llante e prestixiosa canto máis soubo 
conciliar o bulir coa discreción máis 
absoluta, un milagre que dificlmente 
p~den aterecer hoxe os grandes ho
te1s para executivos das cidades 
~aiores. Ali, a pleno campo, sobra
zons da sua má saude dábanse ci
tas burgueses e aristóc~atas de gran
de copete, sen despreciar os india
nos ".beneméritos" de meirande for
tuna. Todas estaban admirabelmen-· 
te, sans e dispostos a disfroitar a 
top~. das suas paixóns favoritas: a 
poht1ca e a conspiración, desde lago, 
cantan entre as principais. Nos máis 
celebrados e salutíferos balneários 
do mundo, aniñaron reaccionários e 
revolucionários chegados desde lon
xanas terras. No viciño Vichy paño 
por ~aso, fóronse alternando durante 
0 sec~lo. XIX -ao compás das cir
cu~st~ncias. esp~ñolas- realistas, 
u~ionistas,. 1sa9ehnos, carlistas, jai
r1st~s 1 progresistas demócratas, al
ons1nos e republicanos históricos 
iemp!e ca olla posta nos asuntos de 
d spana. ¡Os espadóns afins recebian 
~sde tan saudábeis recintos as con- -

signas ,Precisas para militaradas fa
~osasr o que dá unha perspectiva 
1 asceodental aO' tratamento · dun 
~~~~~que puidera parecer lixeiro_ou 

APRENDICES DE BRUXO 
b ~ais, claro está, non todos .os. 
nn~os de ·água oferecian ocasión 

para fundar ámetos propicios a exer
cer semellante influéncia. O caso ga
lega de Mondariz vainas server de 
exxcelente orientación neste asunto. 

Para encomezar, as águas curati
vas teñen algo que participa por in
teiro do milagre das relixións ou do 
achádego de tesauros ocultos nas 
sociedades tradicionais, que tanto 
interesou un dia aos antropólogos. 
De aí que nos curiosos historiais dis
poníbeis sobre o descubrimento -
léase por exemplo a Hidrología médi
ca de Galicia de Nicolás T aboada 
Leal- aparezan as águas minero
medicinais máis famsas unidas á má
xia de algun sábio-a lugareño, ao sa
cristán ~~ ao presbítero espabilado,. 
En ocas1ons todo isto nunha peza. E 
o expresivo caso que se aterece no 
máis famoso santuário de saude er
guido na España finisecular. 

Sabino Enrique Peinador Vela era 
tillo dun galeno pontevedrés de certo 
renome. Adicouse primeiro ao estudo 
do latin no seminário, facéndose 
despois aprendiz de bruxo na facul
tade de Mediciña de Santiago. O seu 
célebre "palácio mundial das águas" 
(asimesmo chámao Echegaray) com
nezou como temprano proxecto máis 

-que cobizoso ala polos anos setenta 
do século XIX, cando exerce de di
rector interino no balneário de Calde
las de Tui. Fixo converxer arredor da 
sua persoal observación diversas 
pistas, sen lle importar que pertence
sen unhas á pretendida santidade da · 
ciéncia ·e outras á máis estricta su
perstición relixiosa. Asi, guiado polos 
estudos hidrolóxicos de Casares e 
polas pesquisas dun crego, Domingo 
Blanco Lag e, f íxose coa propriedade 
dos manantios de Troncoso. A sua 
af ~izón persoal a ~stas inves!iga
c1ons, que pronto va1 extender a ar
queoloxia (repare o leitor que os pri
meiros arqueólogos foron en realida
de excursionistas, xénero deportivo 
este inseparábel do modernismo en-

, tre nós), redondeará o achádego co 
seu persoal descubrimento da fonte 
de A Gándara, en paraxe delicioso 
nas beiras do Tea · ' 

A PRENSA COMO 
VEÍCULO PUBLICIT ÁRIO 

Peinador sabe conxugar, por outra 
banda, tan diferentes experiénéias 
personais, co femprano concurso de 
excelentes colaboradores entusias
tas. A mesma flexibilidade demostm 
no campo das ideas. Asi, ainda que 
fose no seu dia aspirante a crego, 
decantouse despois como progresis
ta prototípico, xogando as suas car
tas a favor de seguros elementos. 

- ' 
dos Peinador, senón pala aportación tíñase convertido ·en "favorito dos es-
de escuras colaboradores destaca- - 'critores, dos negociantes, dos ·políti-
dos en seinellante aventura. O caso cos. Cánovas, Castelar, Núñez de 
de Isidro Ponda1 e Abente seniella Are, topáronse ali con Primo de Rive-
digno d~ destácar pala sua própria ra [pai do espadón do 23, natural-
relevánc1a. O. médico-director . de mente], D. Venáncio Gonz~lez, o du-
Mondariz -convén lembralo- ade- que de Loulo e a familia real lusita-
máis dos seus relevantes coñeci- na"._ Nada,_ en ealidade, para o que 

· mentas cie~.tíficos e personais, mar- . hab1a de vir co paso do tempo. E iso 
ca a conex1on dos Peinador con ele- tamén convén resaltalo: o arco de 
mentas dispersos, pero fundamen- ·transeuntes, convidados ou residen-
tais, da vida cultural galega . . Pensé- tes, leva desde os presidentes cai-

• mas, simpl~smente, que é curmán de dos da primeira República, pasando 
Eduardo Pondal e está, portanto, en por Pablo Iglesias, á ultradireita máis 

Non é demasiado coñecida, por 
exemplo, a sua poronta devoción 
poi? xornalismo · e a estampación, 
ma1s m_erece ~ pena reparar nela. O 
tal $ab1n~ .Enrique, que ~a obtén no 
18!3 cert1f1cado 9e "utilidade públi
ca para as suas aguas de Mondariz 
tarda moito en se meter de cheo n~ 
~bra de xigante gue despois levanta- . 
na. En reahdade e no intermédio can
do xoga as suas cartas xornalísticas . 
en favor d.un valor políti_co de proba
da garant1a: Eugenio Montero Rios. 
Para os p~ntevedreses, ainda que a 
causa se 1evou con· sixiio reveiador 
es.ta~~ claro qu~ ? verdadeiro pro~ 
pnetano de El D1ano -o máis impor
t?nte portavoz provincial do monte
nsmo- era a casa Peinador. O seu 
ir~á.n Ramón chegaria, ademáis, a 
d1n~1lo. E resulta sintomático que o 
apo1~ dos máximo§ prohomes do li
beralismo pontevedrés sexa cons
t~nte, fo~m~n~o parte aiguns patri
cios provmc1a1s dos consellos de ad
ministración até datas moi recentes. 
A escalada destas personalidades 
cara_ posici,ó_ns cie máximo priviléxio 
na vida pol1t1ca española, convertiu á 
provincia de Pontevedra en centro 
dunlté1 nova sociedade veraneante e 
balneária, de exquisito gasto. Mon-· 
dariz, será, neste contexto, durante 
mo_itos anos, centro principal. O xor
nahsmo xogou papel importante .no 
proceso. No 1888, como se sabe o 
balneário comeza a edición dun xbr
nal de temporada que acadará déca
d~s d~ pontual ~aída. La Temporada 
pnme1ro e a revista Mondariz désde · 
o 1915, abriron as suas páxinas a 
moi prestixiosas figuras intelectuais 
do país que misturaron as suas fir
mas respectivas co valor salutífero 
dunhas águas cada vez máis famo
saS.JlO mundo. Asi, máis unha vez a 
relación prensa-política-cultura de
mostraba a sua utilidade para toda 
clase de negócios. Os antigos em
presários de El Diario souberon dar
lle, pouco a pouco, cobertura edito·
rial. Desta sorte chegou a imprenta,e 
a arte da estampación a Mondariz, 
coa mesrtia naturalidade que ia na
cendo,· peza a peza, un museu de cu-

~riosidades arqueolóxicas. Andando o 
temp?, ·chegada a ocasión. propicia, 
esa imprenta estampará libros -
caso dos que firma Cabanillas e ilus
tra Castelao- perfeitamente dispos
tos o mesmo para vender que para 
agasallar ao veraneante. 

O GALEGUISMO 
LIBERÁL-DEMÓCRATA 

Toda esta urdime teceuse -xa o 
dixen- non só polo talento persoal 

excelentes relacións -case frater- enfervorizada (G espa<ta aludido foi, 
· nais-__ cos Castro (a casa de Rosalia, por certo, un dos entusiastas protec-
Murgu1a, os Hermida) que dibuxan un tares de Mo_ndariz, como o tora seu 
verdadeiro horizonte de cultura. To- pai); desde purpurados partidários 
dos foron, dun ou outro xeito, cola- dun catolicismo apoloxético até ma-
boradores coa expoeriéncia de Mon- sóns contumaces de máximo gráu, 
dar_iz. A aura galeguista que por·sem- · ali houbo sítio e sitial para todos. 

. pre destila aquel recinto ten a ver, O mesmo iren de: paso e a estáncia 
daquela, con esa .ceda colaboración cótián · destas personalidades xera 
e -hei insistir má1s unha vez niso- - o~tros ritos que daban en cultura, 
co talante aberto, culto, decidida- - a1nda qué non salan contarse entre 
mente progresista e matizadamente as manifestacións canónicas da 
galeguista que reviste a asa liberal- mesma. En Mondariz non só se "dur-
demócrata do Partido Liberal, onde me, pasea, xántase a fartar, cárgase -
se embandeiran e de onde proceden a man en beber leite e en sorber ex-
~~ m.áis dos nome~dos. Asi, a expe- celente chiculate". Tamén se fai te-
nencia de Mondanz, ollando atrás, nis, crocket, tiro ao branca, billar 
engarza con outras aventuras cultu- ca~to , baile e xogos de prendas, se~ 
rais de desconcertante interés, pero d~_ixar de practicar os proibidos (por 
abre posibilidades increí.beis cara o r]1a1s que outra causa dixera Basilio 
seu próprio futuro. , -Alvarez, que """.""ainda que crego-, 

Para empezar, ainda que a am- acaso facendo de tripas corazón, 
bJentación paisaxística era incornpa- consentiaos no seu próprio ·centro 
rnbel, habia que conciliar con ela 0 Agrário de Madrid). A estas diver-
núcleo de edificacións,.característico sións acompañaban, igulamente, as 
dun balneério desta· alcúrnia. Jenaro efusións eróticas e as experiéncias 
de ,la Fuente primeiro, Antonio Pala- ~morosas,· todo -por suposto- rea-
cios máis tarde, conseguiron dar es- l1zado con aquela deliciosa discre-
meráda· suntuo-sidade aos edificios ~i~n que própi~iab_a os devaneos po-
principais, dignos desde lago do en- l1t1cos e consp1rat1vos mencionados. 
torno. Xa no 1894, cando estaba a Pesie q isa chegaron a ser noticia e 
meio facer, contaba Mondariz entre obxecto de escáodalo máis dunha 
os Balneários mellar instalados de vez. 
España, rebasando amplamente a . A~otarei dous, como simples· cu-
sua fama as fronteiras españolas. nos1dade erudita: ·a· primeira noticia 
Asi, aquelas águas, perfeitamente que El Socialista madrileño deu so-
embotelladas, levaron até América 0 bre ? situ'!ión social da Galiza (1890) 
sabor fresco da terra natal á impar- refena a unha es_pécie de "direito de 
tante comunidade emigrada, facendo pernada" , establecido polos Peina-
·pátria e negócio ao mesmo tempo. dor coa suas señoritas-aldeanas-au-
~os . edificios e ao :entorno acampa- xi liares, solaz de visitantes íntimos; · 
nou desde ben cedo unha cuidadosa na mesma arde, pero xa nó 1916, q 
decoración interior, na que brillaron creg9 entargado de salvar as almas 
os artistas e os artesáns galegas lugar~ñas das potas infernais, de-
máis variados. o primeiro Castelao, nunc1ou através da "boa prensa" a 
como se sabe, fixo para Mondariz no imoralidade reiAante no recinto. 
1915. pintura de cabalete, con tres Asunto, por cert-0, que nos leva di-
murais -misteriosamente salve.dos rectamente a lembrar os impenetrá-
da queima misteriosa do recinto- de beis acontecimentos que cuilminan 
grandes · dimensións que hoxe - gár~ en causa por asesiñato ... , e que coñ-
danse (en_ ben más condicións, por ducen, · defintivamente, á criación da 
certo), na Real Academia Gallega. paróquia de Mondariz primeiro e do-
Desde o seu regreso de La Habana concelro de Mondariz-Balneário na 
en distintas ocasións, Ramón Caba~ primeira dictadura. De aí que os Pei-
nillas fixo a un tempo de poeta oficial nadar tamé.D figuren no nutrido re-
da "raza" e de relacións públicas canto dos grandes caciques galegas, 

. servindo ao tempo para 0 roto dos c~paces de 8ri:ncar cos seus negó-
fo'rmais tratamentos qu~ para 0 casi- c1os -coma se nada- palas máis 
do literário (protagonizou -lémbra- dispares circunstáncias políticas ... 
se- xunto a Rey Soto e á Real Aca- Non hei seguir, por máis.que o me-
demia de Murguia o acto académico . reza o museo de Pías, coas suas cu-
máis solene do balneário). Algo des- riosidades musicais e arqueolóxicas, · 
pois, para lle servir de axuda en tales a rondalla-coro "Agarimos da T erra", 
mesteres, chegou tamén de tempo- a banda de música ou a cerámica 
rada a Mondanz outra personaxe en- anunciadora (de estirpe xermánica, 
trañ~~el, . xornalista excepcional, polo que. parece) que se agasallaba 
martinzado nas :cunetas do 36: Ma- a modo de recordo. Dona Emília es-
nuel Lustres Rivas. · crebeu algunha vez que, nun balneá

rio de aquel tempo, sobre todo can
do aterece as posibilidades e o·mar-O PATRONAZGO 

DOS PEINADOR 
Xa P.Or entón era o de Mondariz o 

mellar, con moito, qos balneários ga
legas.,· A Toxa, por exemplo, cuxo 
n:arav!lloso emprazamento ninguén 
d1scut1a, resultaba case ina:cGesíbel 
no fin do século, palas pésimas-co
municacións .....:..interiores e exterio
res..:.. do país, asunto que os Peina
dor (por habil xogo de influéncias), 

. souberon atenuar no posíbel. Asi, ao 
dicer de dona Emilia Pardo Bazán (a 
novelista mellar disposta para enten
der esta socied11de, da que persoal
mente participaba, á que dedico~ 
unha novela e distintos tratamentos 
xornalísticos), xa por entó.n, Mondariz 

- co de Mondariz; "unha novela escré
bese soia". Basta con observar agu
damente arredor dun próprio, investi
ganbdo e maxinando emito aconte-
cia. ,. 

Sobra eogadir, chegado ao ponto, 
que en todo isto distou moito Mon
dariz de seren imitado ou seguido 
·PG!os demáis _(ainda polos máis notá
be1s e frecuentados santuários salutí
feros do país). Eles Hmitáronse a co
piar d~ . a.qu.i e d~ alá, algunha que 
outra 1nic1at1va. Ainda con todo, por · 
este novo mérito da influéncia con
tribuiron a perfilar un mundo d

1

e cul
tura, de splaz e de inquedanzas di
versas que semellaba oportuno evo
car desde a distáncia alguha vez. 
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EMPEZA POLA TOA TERRA 
Todo un mundo para viaxar: Mares, praias, r~as, montes, vales ... 
, E dentro do teu mundo: Monumentos, balnearios, artesaní~, 
boa cocina, festas, romaxes . . ¿Queres máis? -~Pois vas atopalo 

viaxando pola túa terra. 
Descúbrea por tí mesn:io, vaite sorprende-la cantidade 
de causas que ten Galicia e que . a.inda non cnñeces. 

Para ver mundo non preéisas ir.lo.n~~, tela .aquí, na túa tena. 
MELLOR _G~ICiA, VIAXA POR ELA 

. . . 
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os últimos temp9s, están a 
ser testigos dun afan de ~e
plantexar)1en.t9 que pe.rm1ta 
ao nacionalismo ampliar a 

sua efectividade € a sua inci
déncia social. Análise que 
permite diferentes pontos de 
vista ao respeitó e que é inte-

resante coñe.cer non só para 
un púqlico . militante, , senón 
para todos aqueles que sa-

. ben da importánéia e do pa-

pel do nacionalismo no pre
sente e no futuro do noso 
país .. 

SOLIDAHIEDADE DOS ·POBOS 
xos~ MANUEL BEIRAS 

Palabras hai que, esperando nocións relati
vas aos valores máis esgrevios no ideario 
liberador de humanidade, están a sofrer 
unha instrumentalización interesada tan 
gravemente deformadora e contraditoria co 
seu propio siñificado que se corre o risco 
de tornarense semente de confusión e até 
trebellos de alienación. Que semellante 
aduanada tentase facela só quen detenta 
0 poder opresor na sociedade e na ·política 
-pra entendernos, a dereita- inda nos re
sultaría moi perigoso: colleríanos precavi
dos ecos reflexos adestrados pre retrucar
mos, porq~e o . poder sempre fix_o iso ao 
longo da Historia, ou sexa, apropiarse ter
mos referentes a conceitos acuñados pala 
esquerda pra subverter o seu contido axio
lóxico, avolver a orixinaria transparencia do 
seu caudal semántico, e tornalos logo, em
pezoñados, ao rego da cultura popular. 
Mais que a metamorfose de termos e con
ceitos así, pra empregalos a prol da confu
sión e a alienación, sexa operada pala pro
pia esquerda herdeira da que outrora criara 
uns e outros como armas ideolóxicas prá 
liberación dos servos de cada época, iso 
sí que xa é pór as cousas fóra de cacho. 
Con todo, así acontece, e a realidade do 
feíto non se remedia con iñorala. 

Nefeito acontece, acaba de acontecer 
aínda cunha desas palabras: solidariedade. 
E acaba de acontecer arredor de nós, en 
Galiza. Resulta curioso que senda Galiza 
un pobo retratado, nos estereotipos ao uso 
por eses mundos de alén nós, como irredu
tíbelmente praticante do individualismo e a 
insolidariedade máis contumaces na sua 
prática social interna, como incapaz de ac
tuar en masa cunha prática política nacio
nal de seu e máis como feudo manseliño 
do reaccionarismo máis ancestral, en tro
ques o fragmento da sua conciencia social 
activamente consciente da sua identidade 
nacional e de erase. teña sido sempre un 
denodado praticante da máis xenerosa e 
incondicional solidariedade con calquer 
outro pobo asoballado. 

t ésa unha constante histórica do nacio
~alisrno galega dende o seu mesmo berce, 
inda denantes de ter superado a fase pro
to-nacionalista, aquela na que o sentemen
to nacional non cristaizara aínda nunha 
conciencia racionalizada, nin os pulas da 
revolta liberadora desembocaran nunha es
~ratéxia política de autodeterminación. Até 
1ncruso, por vontade ou por azar, a primei
ra ~ormulación burguesa dun ideario nacio
nalista galega -a de Brañas- fixera de 
ama de cría ideolóxica do nacionalismo 
burgués catalán. Pra canto máis a partir da 
encrucillada histórica na que o nacionalis
rn9 _galego -no pensamento e máis na 
prat1ca- se decanta por unha formulación 
de esquerda ao traveso do prisma das ca
rnadas populares: dende entón, a plena 
asu.~ción ideolóxica e sistemática prática 
P9ht1ca da soliedariedade cos pobos en 
lo1ta pola sua liberación nacional acada tal 
degrau que mesmo se convertíu, en mans 
dos enemigos, nun instrumento relativa
mente ~fic~ pra presentar "en sociedade" 
ao .na~1onahsmo galego "radical" como un 
apend1ce, satélite ou simple metástase de
pendente doutros nacionalismos agracia
dos cun potencial máis témero e unha máis 
morbosa atención publicitaria cabo· dos ór-
91 aos de propaganda ideolóxica españolis
a. 
. ~ogando adroleiramente co feito sicoso

ciª de que o que nun lugar do mapa políti
co e xeo~ráfico infunde respeto e adesión 
Pode mo1. ~eri _i~fundir noutro lugar distinto 
~edo e 1rnb101on, os asañados enemigos 

9
°
1 
Pobo e, pola mesma, do na:cionalismo 

s~ ego, acertaron a ernpregar con dema-
iad? _frecuencia e rendemento a profesión 
~ P~at1c~ da solidariedade ;nter-nacional do 
ac1o_nallsmo galega pra mantelo asediado · 

e Pon~r terra queimada por medio antre a 
su~ c1dadela ·e a poboación "común" do 
Pais. Deiqa aí chegaron as mañas do poder 
~a tornar a nosa solidariedade adroleira
m en~e d~turpada -por il, contra' nós mes-

es. a v1rtude ética e polític.a solidaria tro.: 

Membros do Sinn Fein irlandés nun acto de solidaridadé co povo basco, durante unha visita 
a Dublin do rei Juan Carlos, en Xullo do 1986 · - - -

cada en maléfica condición de quinta co-: nais peninsuares e o Estado español. Pois-
lumna; a coerencia co propio ideario da au- que diso se trata a fin de éontas, ao fin de-
todeterminación que se reivindicaba pra sí, sas cantas que non quera botar agora, ¿ou 
transformada nesa consabida fasquía so- é que estamos a xo,9ar aos . despropósitos 
turna do axente de potencias estranxeiras por mor de adaitarnos á esquizofrenia so-
infiltrado no propio país alienado e ocupa: ciopolítica rampante nese país noso e reí-
do ~orno os retratos deformes dos resis- nante nese Estado dos españois? 
tentes no poema de Aragon .. . ou nas pla- ~ natural que nun pobo que acadou un · 
nas da prensa "galega" en ocasións non lo- dos degraus- máis elevados de desenrolo 
nxáns aínda. económico dentro do Estado -mália que 

Poi~ contr~. ª· recíproc~ ap_enas se d~u. car.italista- e máis ou~ro d_<?s dewaus 
A reciproca, e d1cer, a sohdanedade activa mais elevados de autoafirmac1on nacional 
doutros pobos co galega, doutros naciona- na sua conciencia social -mália que cun-
lismos máis fortes e consolidados co que ha relativa mestura e non só coesistencia . 
eiquí se abría un carreiro antre silve_iras a das versións burguesa e -proletaria desa 
golpes de fouce no entesto corazon do identidade- é natural, digo, que nun pobo 
país colonizado. Apenas pasou nunca de así no que, ademáis, só se padece unha 
acenos simbólicos e presencias rituais sen crise de depresión -non un impasse de 
custe algún o que o nacionalismo galega subdesenrolo- mentras que se vive con 
recibíu doutros pobos como espresión de intensa consciencia a condición política de 
solidariedade. Abondaría, pra facelo paten- nación asoballada polo Estado español -
te, botar as contas da cáseque absoluta mais non se é colonia espoliada e aliena-
carencia de axuda material procedente de da- é natural, insisto, que nese contexto 
fóra, do habitual desleixo en fornecer aos a loita armada sexa un trebello estratéxico 
galegas chaves pra abrir as portas de au- políticamente acaído _e socialmente viábel. 
diencias internacionais, da escasa conside- Poida, inclusive, que até resulte. ser ise o 
ración dispensada no seu tempo ao Con- único detonante "eficaz", o único desafío 
sello de Galiza polas outras institucións ho- non dixeríbel nin "reconducíbel" polo Esta-
mólogas do nacionalismo esiliado, da mes- do, a única a~uillada susceitíbel de provo-
terosa pelerinaxe de Castelao e os seus fi- car· as reaccions musculares do corpo so-
deicomisarios pra obteren o recoñecemen- cial interno precisas pra que a loita pola au-
to e integración no goberno republicán de todeterminación esperimente avances cua-
Giral no esilio francés, ou da desespranza- litativos -e escribo tudo isto, ben sei, cun-
dora peripecia de Galeuzka -é arrepiante ha frialdade qu'e non me caraiteriza pra tra:-
relér nese contexto os libros 111° e IVº do ·tar dun fenómeno, a violencia, que revolve 
Sempre en Galiza, ou repasar certos capí- as miñas frebas cordiais- máis sensíbeis 
duos do Castelao na luz e na Sombra de dende mesmo a miña adolescencia. Resul-
Paz Andrade. Abqndaría, mais_ non se non taría inxénuo esplicarvos que estou a réfe-
trata agora de botar cantas nin é cousa de rirme a Euskadi, ¿non sí?. Pois non estou 
ollar atrais. Trátase, porén, de sabermos o a referirme só a Euskadi.- ·· • 
que compre saber e comprendermos o que Mais que esa análise sexa valedeira pra 
é mester comprender pra que a nosa soli- realidade obxectiva e mailas condidóns 
dariedade non a tornen contra nós, cando subxectivas dun pobo determinado non 
menos, aquiles mesmamente que a levan implica de seu que sexa estensíbel a o•J-
recibido e disfroitado arreo. Escusád~me a tros pobos calisquer . pola simple analoxía 
concreción persoal ·.exemplificadora, feita de padecererftamén a opresión nacional e 
sen pedir licencia do autor: pra que non re- constituíren obxetivamente custións nacio-
sulte, por caso, que un · Bautista Álvarez nais aínda non resaltas pola historia. Sexa-
non for proce?ado e xulgado na Audiencia mos marxistas de vez e non epígonos dun-
Nacional española por apoloxía do terroris- ha escolástica "marxista" esclerosada e re-
mo, senón por seren parvos il e máis o Blo- petitiva. Apriquemos o método marxista á 
que. Ou, da circunstancia dun líder á dun'". interpretación da historia e máis á análise 
ha camada popu.lar: pra que non resulte da nasa sociedade, como fixeron tódolos 

. que as loitas labregas actuais son particu- que acertaron en política revolucionaria e 
larísimos episodios individualistas sen máis tódolos que non tiveron ocasión práti-

. transcendencia sociopolítica prá liber?ción ca de acertaren pro -sentaron os alicerces 
nacional galega e carentes ·de relevancia analíticos pra que acertasen outros. 
aquén e máis alén de Pedrafita pra dialécti- O proletariado alemán -a sua dirección 
ca da contradiciór) antre as custións,.nacio- política, se preferides- foi incapaz de re--

producir os soviets no seu seo e facer ao 
seu turno a revoludón bolchevique. ~ non 
foi o único nesa frustración: tódolos en
saios de reprodución mimética dos -méto
dos da revolución soviética fracasaron .un 
tras outro en Europa, e non só no seu cen
tro senón inclusive nunha periferia sua tal 
coma o-Estado español republicán. -Até re
producións non miméticas, senón analóxi
cas, pro trabucadas de contexto, seguiron 
a mesma sorte -e a peripecia histórica 
dos partidos comunistas de corte clásico 
·en Latinoamérica supoño que está aí pra 
que polo menos adeprendamos algo dela. 

. Pro, ollo, non frac~saron Lenin nin tampou
co a teoría e os métodos e tácticas leninis
tas: fracasaron -os que tentaron seguilos 
como se a política consistise nünha aprica
ción de recetas en vez dunha praxis na que 
a teoría e os métodos herdados só poden 
valer de guía e referencia -unha praxe que 
constituE? o polo determinante da política e 
da ideoloxia dos seus actores, e non ao re
vés, e por conseguinte ten que .enxendrar 
a constante recreación da teoría e dos mé
todos de acción poi ítica en cada contexto 
sociohistórico. Ora, ¿cabe praxe algunha 
merecente dese nome á marxe do contexto 
social no que ela ten que se desenvolver?. 
¿Cabe pr~e algunha que faga abstracción 
da realidade social que a moldea e dota de 

· sentido, da realic;lade social coa que está 
en permanente interación dialéctica? 

A contradición Galiza-Estado non reviste 
a mesma forma nin se p_on d_e manifesto 
nas mesmas modalidades que a análoga 
contradición Euskadi-Estado. Digo análoga 
porque no cerne ámbalas duas conteñen o 
elemento medular de constituiren "unha" 
contradición "nación sen Estado" versus 

· "Estado sen nación". Mais son_análogas, 
porque nin sequer: a sua índole medular é 
idéntica: Galiza é unha nación sen Estado, 
Euskadi tamén; Galiza é un pobo asoballa
do polo Estado español, Euskadi tamén; 
Galiza é periferia subdesenvolvida, Euska
dinon; Galiza é unha colonia, Euskadi tam
bén non. Ergo, a contradición das custións_ 
naciona;s peninsuares co Estado español 
é unha contradición multipolar, se me dei
xades espresalo así, unha contr~dición non 
sintetizábel nun só vector domJnante, pois
que as diferencias son cualitativas e esen
ciais -non acce~orias. Polo demáis, á pro
pia historia do Estado español así o confir
ma deica a saciedade, especialmente den
de as guerras napoleónicas en diante, é di
cer, dende o &rranque do desenrolo capita
lista no ámbito dese Estado- e non podía 
ser menos. - , · 

Na- contradicción Euskadi-Estado ten .un 
papel dominante, n~ actual fase histórica 
-sen relembrar agora outras pasadas, que 
tamén- a loita armada. Mais esa dominan
cia non só non é predicábel das outras 
duas contradicións nacionais -a galega e 
a catalana- senón que non ·resultan e{:)ten
síbeis, cando menos á galega, as tácticas 
a niver de Estado correlativas a esa domi
nancia patente no casó vasco. Teimar en 
facelas e&tensíbeis a fortiori conduce, mes
mamente, ao -recente drama de-Barcelona: 
os nacionalistas galegos non tivemos ne-

- cesidade de agardar a qu xurdise ese tráxi
co "accidente" pra sabermos que non era 
estensíbel esa dominancia propia do caso 
vasco, pra concluírmos que non se pódía 
hipotecar a loita política do pobo galego·ás 
consecuencias dese específico fenómeno 
euskaldún, pra abesullarnos dende hai xa 
tempo que ese drama humán e político era 
difícil impedir que acabase por acontecer 
se se extrapolaba a prática dese carreiro · á 
travesía doutros desertas políticos moi di
ferentes do orixinario. 
· A contradición Galiza-Estado non "p~sa . 
por Euskadi" hoxendía, nin creo eu que pa-

. sase en ningunha fase histórica precedeote 
. agás, se cadra, algún intre conxuntura~ da 
guerra española ou da guerra mundial -ou 
sexa, de emerxencias abando cataclísmi
cas pra trastornaren o rango das diversas 
instancias en xogo nos procesos políticos . 
europeus do entón. · Perdermos de vista 
isto resultaría suicida prá política naciona- . 

(pasa á páxina seguinte) 
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AS CLAVES ·ouNHA EXPULSIÓN 
EDUARDO M(LLARA 

Supor que a recente expulsión do 'péLN 
do BNG .ten como fundamento o apoio 
dado polo PCLN á candidatura de HB nas 
eleicións ao Parlamento europeu é que
darse tan só nas ponlas dun conflito laten
te, moito máis profundo e antigo, no que 
se move o nacionalismo popular. Este fei
to non é máis que a coartada-e nunca a 
causa de tal inxustificada e perniciosa de
cisión. Coartada que pretenderá reconfor
tar os espíritos sinxelos e tamén os máis 
conscientes dentro do nacionalismo que 
buscan unha excusa en que af~rrar~e. 

Cómpre no obstante analisar o conflito 
en profundidade e quitar conclusións po
sitivas para o futuro da loita nacior¡al po
pular galega. Esta a11álise obríganos, ne
cesariamente, a abordar unha série de as
pectos que pasamos a desenrolar: 

a) As condicións obxectivas 
Parece, que todos seguimos - ~stando 

dacordo en que Gal iza -é unha colónfa; 
Unha colónia de caradedsticas determi
nadas e específicas que deben ser pro
dundizadas decote para termos ·situado a 
problemática da liberación nacional de . 
maneira correcta. . 

En qué mudou a ·situación color:iial de 
Galiza nos últimos anos? Pode afirmarse 
que cambiara, de maneira substancial, a · 
situación da nosa Pátria para xustificar im
portantes cámbios habidos na política do, 
nacionalismo popular? 

Se botamos unha ollada .á nosa situa
ción económica, laboral, agrária, pesquei
ra, marisqueira, escolar, industrial, sanitá
·ria, de comunicacións, lingüística, cultural, 
átopámonos con graves deficiéncias en
démicas non menos sangrantes que hai 
dez ou quince anos, e ainda con proble~ 
mas como o desemprego e situación de 
pobreza nalguns colectivos, máis agudiza
das .. (Unha institucién tan pouco sospeito
sa a estes efeitos como é Caritas, sinalaba 
hai uns meses que existian no Estado un 
total de 8.000.000 de pobres.no senso es
trito do termo. -Ainda sen ter os dados co
rrespondentes, estamos certos de que· a 
porcentaxe de participación de Galiza en 
tan arrepiantes cifras ha ser notória). 

No que respeita ao plano pólítico, é que 
a democrácia burguesa supuxo tan gran
des· transformacións para a imensa maio
ria dos galegas? Os caciques e caciqui
ños ... os "políticÓs", xa sexan os tradicio
nais (AP), xa sexan os modernos do PSOE 
están aí, e o pavo traballador-galego ·mira 
como están énchendo os petos, non me- · 
nos que os de "antes", a mans cheas, con 

- ingresos desorbitados, e vivindo como 
dios á canta do seu suor. O traballadór 
galega nen se converteu á autonomia, nen 
ere no Estado social e democrático de di
reito, nen ere máis na xustícia social do 
sistema actual do que antes '"creia" ·no 
sistema político franquista. Fenómeno de 
esceptismo que non ten n_ada de esfraño 
nas condicións, precisamente coloniais, 
dun pavo que se mira sistematicamente · 
expoliado e empobrecido. Portanto, e 
simplificando en grau sumo unha realida
de moito máis complexa, debemos con
cluir que, no fundamental (sublíñese), a si
tuación da Galiza non mudou nos últimos 

. anos porque agora se afirma que as con
dicións ·da Gal iza non dan moito de si. .. 
qüe afinal a solución ha pasar por unha 
suavización de facto da roita nacional-po
pular, en consonáncia coá tradicional "re
signación" do naso pavo?· 

Pero como se valoran as circunstáncias 
obxectivas? Non dubidamos de que as . 
condicións políticas, sociais, sindicaís ... · 
son obxectivamente medíbeis; pe.ro, ao 

(ven da páxina anterior) 
lista galega. . 

Pois ben, dado este pano de fondo, se a 
solidariedade se lle plantexa a 1,1n pobo --::
coma o galego- a xeito, de requerimento 
de apoio incondicional ás iniciativas tácti
cas e métodos políticos de outro -coma 
o vasco- ou a maneira de esixencia de in
ternalizar calquer· custe que lle depare ese 
apoio prao desenrolo do seu propio proce
so de liberación, se así se. entenaer esa pa- · 
labra solidariedade, nese punto a tal soli-

. dariedade perde o seu sobranceirc;) valor e 
até o seu nome inxel, e devén enfeuda
mento unilateral: e compre relembrar que 
non é propio de marxistas, senón mero 
anacronismo, atmar cabaleiro a ninguén 
pra esixir.lle vasalaxe -única finalidad.~ so
cial efectiva da relación feudal. Non está o 
pobo galego tan ancorado nas reminiscen-

"Euskadi loita contigo" foi-o lema dos comi
tés de apoio a Herri Batasuna, durante ás 
pasadas eleicións ªº rarlamento europeu. 
Na fotografia un carte da campaña nunha 
r-ua compostelana . 

ser o home quen as mede, non o estará 
. facendo desde a usa própria subxectivi

dade? Non será acaso que a. cúpula díri
xente do nacionalismo· popular, desde a 
sua óptica subxectiva, pretende tacemos · 
mirar con "obxectividade" unha realidade 
que é susceptíbel doutras leituras e de · 
meios de loita distintos? Precisamos máis 

· o inquérito: Que variou_ máis na Galiza: as 
condicións de vida do pavo, ou a vangar
da comunista que o ha levar á Revolución 
Nacional Popular Galega? 

b) A militáncia nacit:.nalista 
Calquer · compañeiro-a que leve anos 

militándo no na_cionalismo popular pode 
acreditar como variaron as características 

·da militáncia nacionalista. Quen non se 
acorda de como foi cambiada a imaxe do 
militante revoluclonário, entregado até as 
últimas consecuéncias, se fose preciso, 
que encarna Mancho Reboiras, e_ que se
ria seguida- por moitas compañeiras e 
compañeiros se entón a directriz. fose esa, 
pola imaxe -anos 1976/77- do home 
"equilibrado"-_(equilíbrio, claro está, de co
notacións burguesas: a persoa "asentada
intróducida" para con.seguir votos). Inten
cionadamente- fíxose crer que alternar 
coas masas era equivalente a fusionarse 

.. coas masas nunha política revolucionária. 
Nesa metamorfose foise evolucionando 

progresivamente, alonxándose cada dia 
máis do . primitivo e~pírito revolucionário. 
·Non se- acorda ninguén das sucésivas 
campañas sobre o papanatismo basquis
ta, que se deixaba cair sen máis, simples-

·- mente descalificand.o, sen análise 'rigorosa 
e sé:'"ia. O :resultado estaba asegurado . 
descalificando algo, grotescamente e de 
antemán. ¡Ganto se · poderia talar deste 
tipo de aberrantes descaíificacións políti
cas, persoais ... . posíbeis só no potencia- , 
mento dun papanatismo infanti.I, acrítico, 
e adulador do poder interno! 

Despois do home equilibrado e das-su
cesivas campañas sibilinas sobre 9 papa
natismo basquista, consecuentemente, 

e as e restoballos do vello réxime señorial 
como· poden facer crér-dende as torres dé 
ax ex o de fóra -e máis tamén · dende os 
lentes de algúns de dentro;· se cadra- os 
est_ereotipos fabricados polos analistas po
líticos españois de pacotilla .• Porque, den
de fóra, entender dese xeito a solidarieda-

. de· -cando se trata de recabala, craro
é, xa se sabe, puro imperialismo en xérr:no
lo ou pretenciosa fachenda, mais, qende . 
dentro, é pitoñez inefábel ou simplesmente 
cándida estupidez. . 

Pro cando, por riba, resulta que non só 
. se asume ser vasalo mercenario, senón 
que se pr~tende tamén imitar fóra de con
texto, así polas boas, as formulacións e 
métodos dos que outro . pobo distinto se 
dotou e servíu, anque a realidade sociopo
lítica propia faga ver que a sua apricación 
conducina á desfeita da loita popular de li-

aparecen aquelas -que pretenden acabar . 
co voluntarismo (léa~e espírito combativo, 
cheo de ilusións, de traballos e esforzos 
sen fin, que tantos res!-Jltados dera ao na'
cionalismo en todos os campos: CC.LL., 
INTG, -ANPG; Frente Cultural. Mesmamen
te este periódico ·non poderia existir sen 
ese ilusionado voluntarismo de moitos 
compañeiros e compañeiras que persisti
ron na idea cándo xa a sensata dirección 
proletária o tiña por finiquitado). Este novo 
bandazo significaba xa de maneira clarísi
ma que a-pequena burguesía dirixente -

. tan belicosa noutrora-, incapaz de abor
dar xa un proc~so revolucionário_ claro, e 

. consciente do calexón no que se estaba 
metendo, estaba a facer as maletas dunha 
maneira discreta .... A revolución vai ·para 
longo, dixéronnos. 

Seguindo esta metamorfose chegamos · 
xa ao prototipo actual que poderíamos 
adxectiva·r como: o comunista-galego
sensato. Fixádevos ben no proceso: do 
revo1ucionário nacionalista marxista-leni
nista pensante de Mao Tse-Tung con 10 

· puntos baixo o brazo e o que cadrase na 
inan, pasamos ao comunista galego sen
sato, flácido, aborrido de ponéncias que 
xa nen le porque ao final sabe que todo 
está dec:¡idido. Pero o curioso é que todos 
estes cámbios fanse sen alterar en nada 
os princípios programáticos e estatutários 
nos aspectos esenciais. Ainda máis, non 
se sabe por que rara arte de máxia, men
tres se daba este proxecto obxectivo, non. 
poucos compañeiros subxectivamente 
coidaban que se estaba a producir unha 
radicalización pártrdária, que mesmo seria 
a xustificación de importantísimas purgas 
en todo este período; a máis espectacular 
de todas elas a que levou á expulsión da 
frente a un sector que representaba case 
a metade do e.e. do Partido, xunto coa 
posterior ruptura da INTG. 

Se todo este proceso se leva adiante 
sen debater unha só liña, ninguén se es
trañe ·de que decisióñs do máis compro-

-metido como a xura da Constitución se 
adopten en congresos de hora e média. 
Tampouco é estraño que se varíe a políti
ca respecto á CXTG da noite para a mañá. 
Non debe surprender tampouco que ago
ra se expulse do BNG ao PCLN sen un 
debate profundo e sério. Non debe estra-

· ñar p_orque .a "clarificación" (descalifica
ción) xa se tiña producido de facto. Se -al
guén no.n queda "clarificado" aplicarase a 
regra "o que non está comigo está contra 
min" e asunto concluído. 
- e) O intre actual 

Ninguén pon en dúbida a existéncia de 
condicións externas moi difíceis de supe
rar, dunha represión e confusión grandes, 
dunha falta de meios moi importante, que 
mesmo fixeron sucumbir a outros grupos, 
ainda que xa de entrada estaban afecta
dos por unha falta de espácio natural na 
Galiza nuns casos, e como consecuéncia 
da sua política noutros. Pero o proceso 
interno seguido no Partido dos comunis
tas galegas foi reflexo claro da incapaci
dade da vangarda de afrontar, na prática, 
os seus plantexamentos revolucionários. 
Pouco a pouco, a pequena burguesía diri
xente foi transformando, as pautas de mi
litáncia para que todo o conxunto de co
munistas organizados nos contaxiásemos 
das suas debilidades e os seguísemos 
adulando e xustificando. Para isto era pre
ciso converter ao revolucionário nunha es
p$cie de sanmanuelbuenomártir da Cau
sa, iso si, notabelmente auto-estimado 
para po-der asi xustificar non poucas atitu
des sectárias e incomprensíbeis qüe con
tribuiror:i a derramar non pouco do poten
cial do nacionalismo (que agora se volve 

beración, daquela ·teimar .nesa · mímese 
constituí unha modalidade aberrante de 
alienación. Aberrante por padecela os ca
dros dirixentes dun frente popular, xa ·non 
o pobo colonizado mesmo. Ora, a aliena
ción dos cadros dirixentes, á par de máis 
grave aínda, é irremediábelmente letpl prao 
destino do· pobo. que mesmamente eses 
cadros teñen a responsabilidade de O"r!;Jai
zar, orientar e dirixir, me~gullados nil e luci-: 
damente inmerso~ nas propias e ao cabo · 
vitais contradicións populares. Eis que o 
realmente está en xogo baixo a códia da 
solidariedade instrumentalizada a prol de 
pretensa primacía da custión vasca prao 
avance cual.itativo, cara un desenlace libe
rador, da contradición antre a nación gale- . 
ga colonizada e o Estadq· español espolia-
dor. . 

Asumir e praticar a solidariedade dos po-

a.reproduci~ na expulsión do PCLN), com
binado de~1damente coa tópica idea de 
que n<;>n ha1 na~a .mellor o~de organizarse 
no· Pa1s;.o que e~xa o colmo. · 
. O ~u~ acontece é que a ·pequena bur
gues1~ 1~c.apaz de abordar o proceso re-
voluc1~.nano, temeros?,. ~ na sua maioría 
·9ada _d1a un pouco_ mai.s 1nst~lada, navega 
a deriva e so oc¡as1ona1s amigos de trave
sia (tais como no seu día o PSG ou logo 
certos i!1d~pend~':ltes) van impedindo 
consecuencias ma1s funestas das habi
das. Só a sobérbia e o sectarismo impé
delles afrontar un proxecto social-demo
érát,?l a~~rtame~t~. Pero ~o final non que
dara ma1s remedio que ir cara aí xa que 
abandonado un proxector revolucionário 
non quedan máis posibilidades que esa 
As con·secuéncias da terceira via a galega 
defendida ~ese.speradamente pola peque
na burgues1a d1nxente non conduciu máis 
que a un calexón sen saída (Constitución 
ruptura INTG) porque un "purismo ideo lo~ · 
xista" combinado cunha prática non acor
de non pasa de ser un fariseísmo político 
inaguántábel. Políticamente a opción pa
race xa definitivamente tomada e a expul
sión do PCLN (tamén sectores indepen
dentes Ferrol, Muros, etc.) insértase na 
engranaxe condutora. Por iso que o apoio 
á candidatura de HB non é a causa desta 
nova purga, senón simplesmente a coar
tada precisa. 

Hai que ter en conta que a proposta de 
HB de ir conxuntamente ás eleicións ao 
Parlamento europeu foi bulrada alegando 
que era unha proposta sucursalista (¡?) e 
ademaís ocultando que a proposta feita 
no Consello Nacional do B.N.G. de afon
dar o tipo de candidatura a presentar con 
HB-foi rexeitada· polos votos dos mesmos 
que inmediatamente apoiaron un pacto 
cuatripartito co Psg-Eg/ Pg/Png que de
fenderon como algo positivo para o País 
o chegar a acordes con aqueles que antes 
foron descalificados como a cousa máis 
nociva para Galiza. Total que ao final em
badúrnase ao PCLN e aos independentes 
do BNG que apoiaron a HB e mentres a 
base da Frente Patriótica seguen sen op
dón á hora de debater se a decisión do 
Consello Nacional coincide ou se alonxa 
dos plantexamentos iniciais do BNG. 

Non obstante non debe concluirse pen
sando que as consecuéncias dunha tal 
opción política vaian a ser abordadas de 
imediato, incluso é moi dubidoso que por 
si mesmo sexan capaces de plasmala en 
algo, agás que persoas ou sectores máis 
decididos nesta orientación inclinen defi-

. nitivamente a balanza. Se estes sectores 
fracasan todo quedará nunha pirueta inex
plicábel. E non debe esquecerse a pode
rosa forza que supón un sectarismo propi
ciado durante tantos anos. Este mesmo 
sectarismo é o que explica que consuma
da a expulsión, se intente condenar ao 
PCLN ás tebras e mesmo se impida a par
ticipación na manifestación do Dia da Pá
tria Galega como é habitual participar. 
Unha atitude sectária e hostil , própria de 
posuídos do nacionalismo. 

Non pular pola existéncia dunha unida
de de acción até onde esta sexa posíbel 
indica até que ponto o sectarismo existen
te non só impede aglutinar forzas contra 
o inimigo común, senón que mesmamente 
fai que se confunda de inimigo. 

Vencer o sectarismo, buscar alianzas e 
estabelecer programas a defender en co
mun é unha das grandes tarefas a abordar 
polo nacionalismo nesta etapa h istóric~. 
Só asi se poderá facer avanzar o Mov1-
mento Nacional-Popular Galego. 
Eduardo Millara, membro do Secretariado Político do 
Partido _Comunista de Liberación Nacional. 

bos empeza polo mésmo punto de p~~ida 
que tódolos demáis postulados e pr~t1cas 
ínter-nacionalistas: pola introspecc!o~ na 
realidade nacional propia e G> exe~c1c10 d_a 

_soberanía real e efectiva nas prop1as . d~c1-
sións políticas. Aquilo sempre lles d1xera
mos aos comunistas españois na clandes· 
tinidade: mal pode desco1onizar a un pob_o 
unha erase dirixente mentalmente coloni· 
zada; mal pode acadar a independencia un 
pobo_ dirixido por cadros dependentes.; en
debedados en prontuarios de ide:oloxi~ ~ 
formularios. de prática revolucionaria d~ ~m 
portanción. Ouso, sí, ouso perguntalo. iou 
son os c0munistas vascos menos estran· 
~eiros e máis compañeiros que os comu~ 
nistas españois que loitaban contra do fas 

. ci.smo e o Estado franquista~? 

· ..Compostela, ,seis . de xullo do 1987 · 
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ANTÓN BAA~ONDE 
Nas recentes eleicíóns municipais foron 
escollidos, no conxunto da Gali:.z;a, 4.044 

· concellais. Entre eles apenas 250 -su
mando os do BNG; PSG-EG; PNG- son 
nacionalistas. A comparanza indica, por si 
mesma, non tanto a tarefa que fica por 
realizar como, sobretodo, das conclusións 
que, entre outras posíbeis, poden inferir
sé: a primeira que a emerxencia social e 
política das forzas españolistas, hexemo
nia nunca cuestionada en nengun intre da 
história da Galiza. É unha obviedape que 
seria estúpido esquecer ou presentar 
como produto de factores esóxenos: a 
própria sociedade (estupidez que, porén, 
de facto con demasiada frecuéncia se 
perpetra -corifundindo a lírica para a 
que, con efeito, corren maos tempos: 
agás, claro, para a carente de alma- coa 
crasa realidade). A segunda que a cues
tión decisiva na conxuntura actual, para 
as distintas forzas do espectro nacionalis
ta, consiste en intentar situarse en dispo
sición de disputar e gañar eses espácios 
políticos e sociais simbolizados pola cifra 
de 3.800 concellais. 

Orabén, para este labor son precisas li
ñas políticas pertinentes. E son pertinen
tes, é claro, aquelas que partan eventual
mente de análises intelixentes e realistas 
e non de inxenuidades ideolóxicas ou do 
uso deses estereotipos intranscendentes 
que teñen por función pechar o camiño ao 
pensar. O divórcio entre a Galiza ideal e a 
Galiza real se se ha solventar non ha ser 
mediante o perpétuo recurso ao volunta.:. 
rismo boiante no mediun da confusión po
lítica nen tampouco -o que ás veces 
acorre-- mediante teses emanadas da re
sentida sublimación de frustracións eleva
das á categoria de ideas(?) políticas. 

Non deixa de resultar preocupante que 
na mesma esquerda nacionalista que tan-

. to alardea emblematicamente do seu ma
rxismo este -non outra causa que un 
"método de análise" segundo Lukacs
brille in concreto pola sua ausencia nen 
que se vendan por tais escritos tautolóxi
cos e vanamente retóricos -ás veces to
mados ad litteram, máis próprios de pos
turas anarquizantes- como, por pór un 
exemplo que non é de nengún modo o 
único nen o máis chamativo nen ".> máis 
importante, os publicados en ANT por 
X.M. Beiras. Máis que a constante e infan
til lembranza dos grandes e salvíficos ob
xectivos finais o que é preciso é aquilo 
que dicia Lenin -un santo tan reverencia
do como ignorado- "A análise concreta 
da situación concreta", isto é: a determi
nación da relación de forzas, as metas a 
alcanzar na presente circunstáncia etc. 
Non é posíbel que un marxista -algo que 
eu creo non ser-penseque entre o pro
grama rexeneracionista do PSOE e de 
conclusión da nosa nunca finiquitada re
volución burguesa española e a indepen
déncla e o socialismo non queda nada no 
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CONT'RA CORRENTE 
e ele pór, xa que logo, os meios ....:.....políti
cos- para iso. 'E iso implica xa non mo
deración_ ~enón, máis simplesm~nte, in
tentar eliminar a esquizofrénia, a escisión 
entre o que se di e o que se fai. É absurdo 
que os que intentamos coerentizar ambos 
ós dous aspectos· vaiamos a contraco
rrente e que a norma dos máis conspí- . 
cuos representantes de práticas momas 
faris-eas e filisteas, consista en labrars~ 
im_axes retóric~~ de pouc::o menos que he
ro1smo e martina. Conven,desde este cri
tério, delatar a impostura -non pará exe
crar aos homes senón para comprender a 
i'elatividade das situacións e para afirmar 

N mediante es.a comprensión o -vano da pre-
~ tensión de separar a comunidade dos 
~ xustos da dos pecadores. 

·<é · A INTG e a .CXTG .....,.-eses termómetros 
e acertados da temperatura social- non 

-'IG Q) negócian convénios fóra da normalidade 
~H1 · o e, portanto, non parece autorizado en de-

Dous milita~t~s nacion.al.istf;IS dispóñense a pegar un cartel do BNG, solicitando o voto nas masia nengun arrebato mítico acerca do 
pasadas ele1c16ns mumc1pa1s. · , i?roletariado --:-ainda que todo 0 mundo é 
medio! zarse 'acerca do futuro mais ou -menos libre de escoller os seus entusiasmos e as 

Que a depuraGió~ da INTG era ca~e~~e · _ imediato do BNG. Claro que para que a suas abúlias. Os inteleCtuals: protestan, of 
de C?lquer base racional, que a trans1c1on modificación fose cumpridamente satis- course, e, naturalmente, manteñen acesa 
term~no~ e que a r~p~ura -e _con ela ~ factória -desde 0 ponto de vista da eficá.:. - a chama da ética -pero estes non perden 
rec<?~ec1mento do d1re1t<? de autodete~mt- cia e funcionalidade política non desde 0 ocasión -de manter as ledícias da boa so-
nac1on--:- non se produc1u porque hab1a o dos amores próprios que tampouco son cied9,de, aqueles de enmarcar estritamen-
que ha~1:a e Franco morreu na cam~, que xa · estes- ela teria qu_e incluir entre os .t~ a xerartjui~ e, cáseque todos ," de.-orga- _ 
a cuest1on fundamental, . hoxe, radica e!1 seus obxectivos A) 0 de recambiar a di- rn~ar a capellna para mellar recobrir a pró-
d!3~ga~~ar a AP-PSOE evtta~do ~ sua soll- rección B) 0 de recambiar a sua base C) 0 pna nudez. Os partidos políticos -que 
d1f1cac1on ·en favor dos nacionalistas me- - de transformar a sua máis sincrética cultu- son institucións que funcionan conforme 
diante, prime!ro, '? recoñecimento explíci- ra política. -lsto pode _ parec"eJ paradÓxico a unha casuística específica ben concre-
tC? da sua dtvers1~ade e, segundo, me- e excesivo. Non 0 é, en absoluto. En certo tábel e que non están fora do cosmos ou 
d1ante o e~tabelecn:nen~o. dun certo grau modo é algo que xá empezou, por máis da história só por ser nacionalistas- dis-
de entend1mento 1mpllc1to entre PNG, que mornaniente, a facerse. · - tribue~ poder, prémios e castigos, con 
PSG-EG, BNG tanto por riba -como .por . . arregro a normas coñecidas- e niso, en-
baixo (sen prexuício das respectivas iden- , En calquer_ caso o ~ue par~~ena dese- tre outras causas, xógase o acerto e o fra-
tidades, dialécticas e programas): _velaqui xabel, hoxe, e unha at1tude pollt1ca que fa- caso: todos estes casos, é evidente non 
algu~has teses -das que podo lexitima- vorec~se o fragu.amer:ito_ f~tu~o dunha-sor- teñen máis valor, desde logo, que e~em-
mente ufanarme de telas enunciado no te de compromiso h1stonco que pudese plos pero .se eles indican unha situación 
momento axeitado- que son hoxe co- fac!3r posíb~I pen~ar ª!1 que, algun dia, a milis ou menos real e contatábel, a que, 
munmente aceitadas en ambientes que ma1ona social nacionalista. fose un ~ado a entón, tanta, moralina hipócrita? Que sen-
onte mesmo as negaban como ideas pró- ·tomar en conta por todos --e: tamen, .por tido ten esa infantil obstináción, tan carac-
prias de réprobos. E, polo demais, éviden- tanto, polo Estado. 1.sto non e Euskadi; e terítica entre nós; de ir de branca pamba? 
te que a asunción destas teses implica en- nen ° BNG pod~ s~mular ser HB nen ° Qué beneficio se saca de substituir a aná-
trar obxectivamente no ámbito do que an- PSG-~G pode a_t~ibuirse 0 p~pel do me~- lise intelixente -para qué queras o coco 
tes se daba en chamar pseudo-nacionalis- bro discolo e cntic_o da familia nen r~spei- di unha sedicente canción infantil- palas 
mo e que a tal efeito é necesário concor- to do PNG debena facerse outra causa ¡ 'd d · 
dar en que quen seg~e defendendo as te- que colaborar áo seu afianzament<? e soli- vu gan ª es e os estereotipos-cheos de 
ses orixinárias -na miña opinión erró- dez entre os estratos que debena est~r filisteísmo engreido- políticos e morais? 
neas, mais seguramente non só hoxe: ta- C:h~mados ·a representar. Desgastar e sus- para que serve insistir en situar a polémica 
mén antes isto é o PCLN é redundande- tttuir a AP-CPG-PSOE-CDS nas suaS"fµn- no mundo das eséncias -ser nacionalis-' , , . , . . , , , ta, ser isto ou aquilo- ou no das estrelas 
mente, quen máis está en sintonía cos cions soci~is nsm so e necesar.io d~nde un polares que, seica, conducen a futuros hi-
planteamentos chaménselle tradicionais, p9nto de_ vista meramente nacio~ahsta se;- patéticos se se despista, con iso, a serena 
de certas esferas. Nobreza abriga. Quen non_ tamen desoe .0 de quen ~~~ira erradi- reflexión-sobre o que ap~rece e é presen-
transformaron as posición foron outros, carª ~orpez~ eª m~~na-.estulticia que ~a- te? Que cadaquen se situe no terreo que-
no·n eles. É de má fe e insensato pretender rac.tenza ªvida P01.1ti9a galega. Os nacio~ considere márs conveniente ·procurando 
o contrário. Hai modificacións chamadas nalistas -debe insistirse::- deben non so .-:-se iso lles prace-- alguns preservar a 

· "tácticas" que modifican o carácter dun con~igurarse ~os seus d_isti!1tos modos, pur.eza e a siíTlulación ·da recta dignidade 
grupo: o "aggiornamento" unha vez-Come- senon ademais, susceptibeis de ser,, e ma1s non semella procedente -non digo 
zado cunha certa profundidade dificilmen- !3X~r~er, poder. E para iso ~~be ta'!!en fundamentalmente en nome da honestida-
te atoparia un final tranquilizador para o · tnsi~tirse;- non vale calque~ lina- po.litica de senón, mais ben, da racionalidade--
defensor -'-e sempre hai defensores pres- senon so as que son posibeis e pertinen- _ empeñarse fatigosamente en estilizar a fi-
tos á lapidación de quen se estipule como tes. gura própria nen persistir en denigrar a 
necesário- da ortodoxía. Xustamente Do que se trata, por tánto, é de disputar allea máis alá do que os límites da inteli-
nisto consiste a predición que pode reali~ · a cabeza, non a do rato senón a do león, xéncia e o bon gasto admiten, · 

Se non o consegue no seu 
quiosque ou libraría habitual 
pidao directamente ao Aptdo. 
178 de CANGAS 
(Pontevedra) enviando o seu 

importe (400 Pta.) en selo de 
correos ou. cheque bancario. 

EDICIÓNS A NOSA TERRA 
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A ESTRU.CTURA FRENTISTA DO BNG E; O PCLN 
CESAR CUNQUEIRO 

Diante dos recentes a~ontecimentos políti
cos que remataron coa saída do P.C.L.N. do 
B.N.G., xurden nos debates apelacións á na
tureza frentista-do Bloque como se a mesma 
xustificase ou permitise todos os comporta-
mentos e atitudes aos integrantes daquel, 
mesmo os que, ªº cabo, leven á disolución 
dó B.N.G. Se iso fose certo para esa viaxe 
non eran necesár:ias as alforxas da criación 
da frente. 

Unha frente coma o B.N.G., na qwe están 
integrados partid.os, colectivos, independen
tes, presupón que os seus membros fan 
unha determinada análise da situació~ na 
que se atopa o proceso de construción na
cional da Galiza e que o grau de coincidén
cia permete a elaboración dun proxecto na
cional no que todos se comprometen e o de
seño dunha estr¡;i.téxia que, atr.avés de tácti
cas variadas, faga avanzar a realización da-

• quel. . •. 
Como estamos a falar dunha auténtica es

trutura frentista e non dunha frente como 
máscara táctica dun partido agachado de-
. trás da apariéncia e que move o disfrace 
coma un xogo de monicreques, segundo os 
seus intereses, aparece o problema da rela
ción entre as teorias, programas, estratéxias 
dos singulares membros da frente é desta 

, , como suxeito da actividade política: unha re
lación entre universos que polo feito de for
maren parte dunha frente, polo seu compro
miso coa mesma, ou ben absor'vidos polo 
novo suxeito político ao que pertencen, sen . 
mediación algunha ou ben poñen entre pa
rénteses partes maiores ou menores da sua 
teoria que poden ser relevantes nun degrau 
determinado do desenvolvimento do proce
so histórico mais non outros, ao mellar os 
mais decisivos, nos que cómpre subliñar as 
coincidéncias con outras forzas cara a reali
zación histórica dun grande proxecto nacio
nal. Sen que iso implique unha referéncia 
material ao contido podemos talar de pro
gramas ".máximos" dos membros da frente, 

. illadamente considerados, que se modulan 
como de "mínimos" na sua relación dialécti
ca no interior daquela para posibilitaren o 
desenvolvimento da própria teoria frentista. 

da actividade política a obxecto ou eido pii- ' 
vilexiado da sua actividade (quizá polas suas 
febles forzas), primando a·confrontación cos 
membros do B.N.G. aos que considera úni
cos · suxeitos da actividade poi ítica. A frente 
queda convertida na sua intención nun cam
po para a loita estratéxica e táctica. 

C) Como consecuéncia lóxica de A) e B) 
non respeita os acordos maioritários da fren
te e incluso apresenta as suas decisións 
. como frentistas. Nega os acordos maioritá
rios do B.N.G. que combate interna e exter
namente ao tempo ·que parasita a frente que 
utiliza como caixa de resoáncia nunha estra
téxia que tenta cambiar o tipo de frente ou 
destrlJila. -

É unha andaina de torpedos guindada na 
liña de frotación do B.N.G., que presupón a 
posición exterior ao mesmo dos lanzadores. 
A Frente sim~lesmente constatou a auto-ex
clusión, a exterioricidade do P.C.L.N. 

Mariano Abalo: secretário xeral do _PCLN, no ·mitin do rece':'te 25 de Xullo 

Non é un problema sobre a verdade dunha 
liña política. Do mesmo xeito que hai plurali
dade de xeometrias, de modelos, de gramá
ticas, acontece a pluralidade teórica no cam
po da política. A política non é cuestión de 
verdade senón de toma de decisións ... e de 
acertar. Decisión en función de estratéxias 
democraticamente acordadas. Ao non res
peitar as decisións adoptadas maioritária
mente, do B.N.G., o P.C.L.N. fai patente a 
existencia (?) dun proxecto diferente que, 

A relación dialéctica entre a Frente e os 
seus membros implica: 

1 º. A teoria partidária asume como esen- -
cial o éxito da frente para a realizacipn do 
proxecto nacional que xustificou a sua cria
ción. Consecuentemente, e froito desa con
fianza no proxecto frentista, a actividade 
paFtidária desenvólvese a través da· frente, 
afortalándoa e contribuindo decisivamente 
ao éxito da mesma. Non teria sentido e seria 
contraditório coa frente, a actividade política 
dos seus membros levada a cabo sen rela
ción harmónica coa do ·novo suxeito político 
ou cómo se este non existise (e sen _perxuí
cio da existéncia de válvulas de seguridade 
coma o direito (recoñecido) á pública discre-
páncia). . 

¿o_ A Frente, o B.N.G. é suxeito de activi
dade política, titular dunha teoria, elaborador 
de tácticas e programas. Por iso a frente, 
con todo o risco e democrático debate inter
no que sexa necesário, .non é un obxecto de 

actividades políticas de terceiros nen campo 
no que os membros integrantes podan levar 
a cabo as suas teorias e programas partidá
rios desestruturando a frente ao convertela 
en ~bxecto disputado doutros suxeitos. 

3º. A teoria, programas, estratéxias e tácti
cas da frente comun como suxeito son defi
nidas por acorde maioritário. Precisamente 
o respeito aos acordes maioritários é esen
cial nunha organización política de tipo fren
tista que sen el declina de suxeito a obxecto 
da política. - . 

O P.C.L.N. desde a sua constitución en
troLi en contradición coa frente nos tres pon
tos expresados. 

A) Na medida das suas forzas desenvolveu 
a sL,Ja teória _e programa con vocación de to
talidade sen compromiso auténtico co 
B.N.G., ainda máis, como se esta non existi-
se. · 

B) Descalificación do B.N.G. como suxeito · 

"OS 

·por certo, non é' máis radical ou de esquer
das, pois tampouco se trata dun problema 
de maior ou menor radicalismo. O problema 
do P.C.L.N., verbo do B.N.G., é que non ten 
confianza no proxecto nacional da frente. E 
necesita o seu fracaso para demostrar a xus
teza das suas análises. 

O B.N.G. como estrútura esencialmente 
frentista, que non depende dos membros 
concretos para se articular como tal frente, 
segue a ser ese lugar privilexiado que chama 
ao seu seo aos nacionalistas galegos. 

Galiza como tarefa estende-se diante de 
nós, un eido imenso. Os traballos e andainas 
necesários reclaman a todos os nacionalis
tas, precisan de todas as aportación e todos 
atoparémonos no proceso de construción da 
Nación ao que é útil a clarificación política 
producida. 

ANOS 
DESPOIS 
(1936-1953) 
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.TERMALISMOn 

A PAIXÓN ·POLO TERMALISMO · 

MARCIAL CAMPOS 
Marcial Campos é unha das persoas- que máis saben de termalismo na Galiza. 
Ao frente dun renomado es.tablecimento en Cuntis, e desde a sua ·posicióán 
institucional (Presidente Asociación Nacional de Estacións·Termais, Presidente 
da Organización Mundial de Termalismo, vocal da Sociedade Internacional de 
Técnica Hidrotermal), apaixóase cando ten que expor os dados e as ofertas para 
mudar a situación termal na Galiza e en todo o éstado español. Como exemplo 
móstranos o seu Balneário, con todo o cariño das catre xeneracións que o 
sosteñen de pais a tillos, e aborda a entrevista cunha locuacidade e entusiasmo 
impetuosos. Desde a sua perspectiva lémbranos que Felipe González ten dita 
que "a única maneira de sair adinte é favorecendo as empresas" e reclama ese 
apoio para o termalismo. . · 

Vostede distingue no termalismo da!? cousas que ten que tor:nar p~~a 
un ·ponto de vista terapéutico do ~ manter a saude seria moito ma1s 
propriamente hosteleir?. ~para o c~rq que un trata.m~nto termal. Ou 
conceito de Balneoterapia, como d1to do~tra man~ir8:. se a Seguran-
simples · ócio, do termalismo za Social subvenc1on~se o tra~a-
como médio de criar saude. m~nto termal, co~o fa1 en todos os 
o producto do termalismo, efecti- paises que eu conezo -sexa~ do_ 
vamente, é a saude, pero a saude Leste ,o~ do Oeste, po~q~e conezo 
dun ser humán que, a maiores da balnearios des?e o BaJt1co ao Sul 
cura termal, ten que comer, dor- de qh1le- ªQªS Espana. Se sub:
mir, ... Non é separar exactamente, venc1onase, ainda que non fo~e o 
porque nun hospital hai até seis total, nen tanto como nos paises 
persoas por cliente, e nunha esta- de Centroeuropa, ou da CEE na 
ción termal a média é dunha per.:. que estamos nos, a cura termal se-
soa por cliente, por iso é máis ba- na batata. , . 
rata a cura termal, pero son dous Efectivamen~e,. e importante o 
conceitos distintos os do hospital aforr:o econom1co conx~nto q~e 
-que dá uns servicios clínicos e supon para un estad<? a mvers1on 
portanto distintos- e o tratamento en tratamentos terr_na1s? . . , 
termal. Hai exemplos dabondo. !taha da 

O conceito importante é a saude anualmente 10.000 mitlóns de pe
e son aspectos diferentes os toca- setas para curas termais á xente 
dos no establecimento termal do que o precisa, pasando antes por 
hospital. Os conceitos que se ma- un exame médico en orixe e mes
nexan no termalisr:no son tres: un mo lle subvenciona a viaxe ao lu
primeiro é o de cura; un segundo gar de tratamento e ten estudado • 
de prevención: o termalismo - que por diversos camiños acaba 
sendo unha especialidade pouco recuperando ao ano 16.000. mi
estudada- é un colaborador á llóns; ou o caso da Fráncia na que 
hora de activar as funcións defen- até lle· pagan o acompañante se o 
sivas do corpo humán. O corpo individuo o precisa; ou o caso de 
humán, segundo xentes que andan Suiza -moi instructivo para a 
no mar, é a máquin,a que mellor se mentalidade española e galega
repara a .si própria, e para que a que subvenciona, con case 2.000 
xente o éntenda, o termalismo é ptas/dia, a todos os suizos que, 
unha colaboración cos médios de pasando polos establecementos 
defensa do corpo humán, e potén- de control da Seguridade Social 
ciaos de tal maneira que, no senso tan o tratamento termal no estran
preventivo evita moitas enfermida- xeiro. E por qué é iso?: porque as 1 

des. Un exemplo ·que se da nas estacións termais suizas están a 
rias galegas é o dos limoeiros: o pi- tope de ocupación, e teñen que 
rata Francis Drake, que viña por buscar sítio fóra. 
aqui a roubar os limóns porque Un exemplo da mentalidade no 
descubreu na Inglaterra que eran estranxeiro é o caso dunha muller 
vacuna contra o escorbuto, e o li- que reservou no noso balneário, en 
món o que facía era potenciar as Febreiro dun ano, habitación para 
defensas do próprio organismo. E Xullo ... do ano seguinte. Case ano 
chegou a ser un secreto de guerra e medio de adianto!!, porque é o 
de tal magnitude que a sua divul- adianto que precisan na Alemánia~ 
gación pagábase coa pena de que tamén están saturados. Aqu1 
morte.... talamos de 7 .000 camas e na Ale-

o terceiro conceito a ter en con- mánia xa deben estar nas 600.000 
ta é o de reabilitación. A reabilita- ou 700.000 camas en balneários, 
ción estáse desenrolando tremen- que son cifras enormes. 
damente para evitar as in.validece.s [Ponnos inumerábeis exemplos 
e os tratamentos terma1s contn- Marcial Campos de estudos fe1tos 
buen enormemente a isa melloria. no estranxeiro sobre os benefícios 
Baños, chorros, duchas, masaxes, directos e indirectos que xenera o 
baixo água, son técnicas que se tratamento termal. A própria exis
usan na cura termal, que se está téncia das· vilas termais consigue 
desenrolando grandemente. Só xerar para o seu entorno unha 
neste Balneário levamos máis de imensa riqueza en termos absolu
trinta anos traballando, con grande tos, por canto supón o desenrolo 
éxito, no tocante ao movimento de todo un entorno de servicios, 
muscular. fundamentalmente.] · 

E por que o termalismo vai me- Falando do caso de España. 
drar exponencialmente?, porque é Un ha estación termal pequena, 
eficaz e ninguén no mundo ten dú- cunha actividade ~stacional; de 
bida ao respeito. E xa ven de lonxe cada cinco persoas que chegan un 
este convencimento; por exemplo vai ao establecimento principal e 
as tropas romanas, que chegaban catro. ás pausadas. Mondariz: o día 
ao paises ocupados e adquirian que morreu o hotel principal mo
enfermidades, a orde do mando rreu a vila. E esto é importante telo 
era: "o soldado á água", tanto na en canta. · 
Galiza, como na ~eira do ~hin. E Porén hai moi.tas instalacións ob
por ce~o q'-:le l'lab1a.unha anecdot~ soletas na Galiza. Como está a si-

. de Anton Pastor - o fundador do tuación en conxunto? 
Banco Pastor-, que me contaba _ · 
nunha v.iaxe, "Marcial, pero tamén Falo de Espana. Te!"los unhas 
habla outro . sistema, moi práctico 12.000 camas e~ hote1s, sen con
e máis agradábel, que era 0 viño". t~~ pausada~, para unha~ cen esta
E eu penso nas· nosas águas e 0 c1on~ terma1s, Pero esta parado o 
noso albariño e nos viños do Rhin crec1mento .Porque se chega ao 
e nas águas de Baden-Baden, ... E tope. . . · 
ademáis os tratatamentos termais Aq~1, ~n Cunt1s, .·cun prox~cto de 
son económicos. se unh<r perst>a amphac1on para tres mil tratamen-

. tivera que ~agar 0 cento por cento tos diári<?s, fixemos un estudo ·da 

capacidade hoteleira. · Sen aumen
tar os hoteis · teriase que aumentar· 
mil camas a maiores para poder 
soster o ritmo que imporian as no
vas instalacións. E a 1.500 pesetas 
diárias seria un millón e médio de 
pesetas nos gastos mínimos (co
mida e cama), sen contar unha infi
nidade de servicios complementá
rios que_ deixan tamén unha plus
valía. O turista pasa pero o terma-
lista está. . 

E entro noutra cuestión, voltando 
quizais atrás: o termalismo é eficaz 
económicamente e o que é moi im
portante: non ten efeitos iatróxe
nos. Efectos iatróxenos significa 
que non ten efectos secundários. 

. Dou unha explicación vulgar do 
que é esto: efecto iatróxeno é un 
tratamento que deixa resíduos no
organismo e un tipo de trauma di
forenté do que se tiña. O exemplo -
é o problema da talidomida: unha 
persoa que toma o medicamento 
para unha cousa e nace un rapaz 
sen membros e con deformacións. 
No termalismo non sucede isto: 
por moito que se bañe un o máis 
que pode pasar é que salla máis 
limpo, pero nunca un ~fecto se
cundário. Na Universidade france
sa está criada a especialidade de 
mediciña ia1róxena, porque a iatro
xénia afecta a unha porcentaxe de 
case .un 25% das persoas que es- · 
tán sometidas a tratamento médi
co. Só o aforro que nese senso 
pode ~upor o termalismo é enor
me. 
Pero· nesa revitalización dos esta
blecimentos, quen ~ten que abor
dar, ao seu xuício, o trabállo: a in
ciativa privada, as institucións 
(Concellos, Xunta, Estado)? 
É dificil de contestar porque hai 
tres beneficiários do desenrolo ter
mal: a administración, o próprio 

termalista ··e o balneário e todo o · Pero en princípio pódese . ir .adian
conxunto que· o rodea. Os con_cei- · te, se se resolve favorabelmente o 
tos destes tres beneficios dan ide~ probelrna de incluir a cura termal 
de que é .un interés !11Últiple .. - , .no recetário .da Seguranza Social-

Hai un outro valor a medir que sen que houbese que chegar ao 
son as divisas: en Españá pérden- caso da ltália ou non digamos o da 
se da orde de 500 millóns de dóla- URSS onde o cento por cento dos 
res por ano ao non ter os balneá- termalistas son da Seguridade So
rios en condicións. Hoxe hai unha cial. 

· consulta -nun Balneário de Gali
za- de· xente da Alemánia que 
quere instalarse aquí para facer as 
curas do inverno. E por unha razón 
moi forte: aquí pode cho'Jer pero 
non hai trio. 
Desde a sua posición en organis
mos mundiais, parece que non 
ten senso por en funcionamento 
todos os establecimentos termais 
que pudera haber en · uso, no_ pa
sado, na Galiza, pero tendo que 
marcar un mapa de revitalizació11 
a curto pr~o, cal ser~an as priori
dades? 
É moi dificil respostar. Nós fixemos 
un estudo moi interesante: cal é o 
degrau de apeténcia que ten o ter
malismo europeu das águas nosas: 
e estamos na metade da clientel.a 
_europea, pois que as águas qúe 
máis peden son as que nós · máis 
ternos, as sulfuradas. _E despois 
estarian os problemas engadidos a 
resol\_'.er que haberia .que abo~dar 
tamén:. problenJas ·de comumca
cións, o siléncio, a inseguridade ci-
dadári... · 
Pero .. requírense fortes inver-
sións? · · 

Ternos feíto un estudo non só das 
inversións. Tamén .da rendabilida
de deses caitos. Para España e 
para. Gal iza ~stá feito para un ha 
empresa. E o estudo, Jeito por un 
consulting estranxeiro, permitia di
cer a que nível se podía chegar e 
que beneficio$ se podian tirar. 

E que iniciativas se teñen toma
do en concreto na Galiza? 
Aqui estase preparado para facer 
unha 'acción modélica para Espa
ña, esa é a resposta. Segundo, hai 
instalacións onde non hai nada de 
nada, como . en Riocaldo, que é 
unha preciosidade e que ves nas 
fotografías unha braña que fumega 
como se fose palla ardendo, é fer
mosísimo pero non se utiliza ese 
·potencial. T gmos posibilidades es~ -
tupendas, e alomenos que se es
colte o pouco que sabemos desto 

· En que estado está a idea de criar 
unha asociación de municipios 
termais? , 
É , comenente máis que precisa. 
Non coñezo nada semellante no º 

estranxeiro.; pero sei que hai aso
ciacións. de estacións termais, non 
tanto de municipios. · · 

Eu expres~i reiteradamente sem
pre a idea de vi/a termal, que com
prende to.do o entorno como un 

. conxunto, senón morre a estación. 
Ten que ser un co:ixunto armónico 
toda a vila. 
Cal é a situación das rotas ·ter-
mais? _ 
É un problema complementário, 
pt:>rque. primeiro teñen que s~ re
solv~r problemas urxentes, como 
pode ser o de incluir as curas ter
: :1ais no recetário da Seguranza. 
Social. 

ALFONSO RIVAS / 0XAN CARBAi.LA 
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BASES DO .TERMALISMO DO FUTURO: 

TOMAs ARES GÜIMIL 

As persoas de máis de 65 anos 
representan actualmente no 
mundo arredor do 6% da po
voación total. 

Non obstante estes ancianos 
non están distribuidos do mes
mo xeito en todos os continen
tes e paises. Son os países de
senrolados os que amosan uns 
índices de avellarñento da po
voación máis grandes. Europa 
ten arredor dun 13% da sua po
voación que pasa dos 65 anos, 
mentres Latinoamérica está 
arredor do 5% e África o 4%. 
Dentro da Europa hai paises que 
apresentan índices de avella
mento até do 17%, como é o 
caso da Suécia. 

A povoación anciana ten ad
quirido, xa que logo, un peso 
específico moi importante nas 
sociedades industrializadas, que 
plantexa problemas socio-eco
nómicos moi sérios. E este peso 
seguirán en aumento xa que se 

• agarda que aló polo 2025 repre
senten na Europa o 20% da po
voación total. 

O Estado español atópase no 
seu conxunto nun índice do 
12%. Aproximadamente 4 mi
llóns de cidadáns españois pa
san dos 65 anos. De aquí ao ano 
2000 aumentarla o número de 
persoas de máis de 65 anos en 
dous millóns, situándose o índi
ce de avellamento por riba do 
15%. 

A distribución da povoación 
anciana por comunidades autó
nomas permítenos constatar, 
máis unha vez, as diferéncias 
existentes no Estado español. 
As comunidades menos desen
roladas e cun peso do sector 
agrário maior presentan uns ín
dices de avellamento por riba 
áas comunidades industrializa
das. As causas fundamentais 
deste fenómeno son basica
mente a emigración e máis as 
migracións interiores. O trasva
se de persoas xóvenes desde as 
zonas agora máis avalladas cara 
as menos que se producen na 
España desde a metade dos 
anos 50, até os últimos dos 70, 
deu lugar ao dobre efeito de 
acelerar o avellamento nas zo
nas de procedéncia e retardalo 
nas de recepción. 

Galiza é un exemplo paradig
mático do antes dita. Apresenta 
actualmente un índice de avella
mento do 14,62%, quer dicer, 
case tres pontos por riba da mé
dia do Estado, tendo o mesmo 
índice que a Austria. 

Segundo estudos, máis do 
60% das persoas. maiores de 65 
anos requiren asisténcia médi
ca. Pero existen diferéncias en
tre a asisténcia sanitária que se 
lle debe prestar ao adulto xoven 
e a que se lle debe prestár ao 
vello. Os xóvenes soen consul
tar por só unha enfermidade, 
mentres que os pacientes ancia
nos pala contra apresentan case · 
sempre máis dunha enfermida
de ao tempo. lso lévaos a que 
se vexan obrigados a tomar vá
rios medicamanetos á vez, co 
risco que supón tal cousa, xa 
que moitos medicamentos po
den ser perigosos máxime se se 
combinan entre eles. Por outra 
parte moitas das doenzas que 
padecen g,s vellos teñen carác- . 
ter crónico e tendéncia a produ- · 
cir invalidez, obrigándoos a to- . 
mar os medicamentos a cotio. 

Se ternos en canta que as en
fermidades crónicas seguen a 
s~r tributárias dos tratamentos 
termais, xa que estes tratamen
tos carecen practicamente· de 
efejtos secundários, e que otra
tamento termal amáis de mello
rar prolongadamente os cadros 
crónicos reduce, xa que logo, o 

O :·TERMA.LISMO SOCIAL 
O futuro das curas termais 
virá condicionado pola 
axeitada inserción das 
mesmas na estrutura social, 
económica e sanitária .do 
país. Estudar a evolución 
futura dos estractos sociais 
que podan ser máis 
beneficiados co uso das 
curas termais e, dalgun 
xeito, pescud~r sobre as 
bases que sustentarán o 

consumo de fármacos. Colexi
mos que a Balneoterápia ten no 
Estado español unha importan
tísima clientela, neste sector da 
povoación agora mesmo e de 

' cara ao futuro_ 

INCAPACIDADES . 
LABORAIS POR 
ENFERMIDADES 
REUMÁTICAS 
De todos é coñecido a impor
táncia das enfermidades cárdio
vasculares com·o primeira causa 
de enfermidade e ~de marte an
tre as persoas mallares de 18 
anos, pero debido a que teñen 
un .curso autolimitado por· pro
ducir á morte a curto prazo, as 
invalideces que producen non 
son moi importantes en número. 
Caso contrário é o das enfermi
dades reumáticas, xa que polo 
seu carácter crónico e baixa 

desenrolo do termalismo no 
futuro. Neste artigo 
tentamos unha 
aproximacióán á. situación 
da chamada terceira idade, 
e máis doutro sector 
importante da povoación 
formado polos indivíduos 
en idade activa pero con . 

-incapacidades laborais por 
enfermidades reumáticas, 
como exemplos do futuro 
do termalismo se se art~lla 

mortandade son · as doenzas 
que producen máis invalideces 
e invalideces máis longas. Este 
efeito é importante pois ás inva
lideces que se producen cada 
ano por enfermidades reumáti
cas hai que engadir as acumula
das ano a ano.· 

No ano 1977, ano Mundial de · 
Reumatismo, sinalouse que as 
afeizóns reumáticas representan 
o factor invalidante número 1 , e 
que nos países europeus máis -
da terceira parte dqs disf!linui
dos físicos, sano por enfermida
des ·reumáticas. No ano 1980, o 
lnsalud de Madrid dicia que das 
invalideces que se producen por 
enfermidade comun o 30,4% 
das .mesmas sono debido 'a en
fermidades reumáticas. Na Es
paña, ao igual que nos países 
industrializado& son a primeira 
causa de baixa laboral e de xor
nadas perdidas.- Ás baixas labo-

axeitadamente na estrutura 
sanitária e se actualiza nos · 
seus. plantexamentos 
terapéuticos. Afinal 
exporemos o que supuxo o 
termalismo social no caso 
francés tanto nos seus 
resultados clínicos como 
nos económicos para os 
enfermos, para a Seguranza 
Social e para as esta:cións 
termais. 

dese o conxunto de disposi
cións legais e regulamentárias 
que permiten . a cobertura total 

. ou parcial dos gastos necesá- . 
· rios para o tratamento e a están

cia nun meio termal por parte 
dos diversos réximes da Segu
ranza Social. 

O interés do termalismo social 
é evidente, xa que permite o 
aceso á cura .termal de numero
sos· enfermos que non poderian 
recorrer a el por falta de méios 
de non ser cobertos pola Segu-
ridade Social. _ 

Se analisamos o caso francés 
vemos que desde 1945 as leis 
establecen o termalismo social 
permitindo o cargo total ou par
cial dos gastos necesários nos 
fondos da Seguranza Social.· 

O interés do Termalismo So
cial está confirmado pala impor'
táncia mesma que acadou. 
Hoxe o número das curas bene
ficiadas por · ~ste réxime repre
sentan as duas terceiras partes 
das efectuadas nas estacións 
termais francesas. 

Para a análise -científica dos 
resultados das· curas termais a 
S.S. francesa constituiu centros 
nas grandes cidades onde os 
enfermos eran examinadoas an
tes e despois do final da curas. 
PL,Jblicáronse impresionantes 
estadísticas pola própria S.S. 
con resultados favorábeis de 
forma maioritária. 

A incidéncia económica do 
termalismo social é importante, 
e soe ser un argumento esgrimi
do por aqueles que non queren 
que a S.S. se faga cargo desta 
curas. Pero a incidéncia econó
mica é importante non só para 
a S.S., senón tamén para os en
fermos e para as ·próprias esta
cións termais: para os enfermos 

. o progreso é importante e .unha 
. forma de democratización das 

curas termais pois as vantaxes 
das curas xa non están reserva
das á minoria que se pode per
meter o luxo de pagalas. Permi:.._ 
te a chegada á cura: de grandes 
cantidades de nenas cuxa sen
sibilidade ás curas é extraordi
nária, de amas de casa, de víti
mas das estradas e do traballo, 
de ancianos, etc... Quer dicer, 
das qlpas sociais máis despro-
texidas. · 

Para a S.S. as curas termais 
representan indubidabelmente 
unha carga, pero na Fráncia os 
gastos totais palas curas ter
mais representan 1,3% dos gas
tos por enfermidade. En contra
partida deste gasta,· a S.S. cal
culou o aforro daquelas afec
cións crónicas que realizan cura 
termal en canto . a medicamen
tos e absentismo laboral. Na 
maioria dos casos publicados· 
apareceu un balance favorábel 
ás curas termais, cunha ·caida 
do 30 ou 40% por termo médio 
do consumo de medicamentos 

rais por enfermidades reumáti- e unha r:-educ1ón do 30% do ab-
cas teñen, ademáis, unha dura- sentismo laboral. . 
ción máis longa que as do resto Pará as estacións termais a 
da média das enfermidac:Jes co- incidéncia económica de terma-
muns. lismo social ten evidentemente 

Estudos . -realizados- pala Se- alementos _moi favotábeis. A 
guridade Social. Francesa de- clientela aumenta de maneira 
mostran que o tratamento ter- considérábel, os establecimen-
mal destes pacentes míngua tos vense ná obrlga de investir 
significativamente·. as baixas la- moito para· facer frente á enor-
borais e as xornadas perdidas ·me demanda de curas e a mo-
por esta causa, supondo un dernización das instalacións. As 
grande aforro tanto para a mes- vilas termais receben paralela-
ma Segur'anza Social como para mente un importante pulo para 
as · empresas, e mesmo para a o seu desenrolo. 
economia global do país. Desde En definitiva, O· termalismo so-
un ponto de vista de futuro é · cial ten unha importante rerper
evidente polo . tanto que a Bal- · cusión económica que ao ser 
neoterápia deberia contar entre valorada globalmente, amosa 
o arsenal terapéutico con que se unha vantaxes que calquer país 
aborde a este tipo de pacientes. desenrolado, dispondo dos re

0 'TERMALISMO SQCIAL 
Por termalismo social entén-

cursos termais dos que dispón 
o Estado español, non poden 

· p~rmitirse o luxo de sub-utilizar 
.Pór máis tempo. · 
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O CADRO DA PÁXINA SEGUINTE INCLUE OS DADOS DO 
"INVENTARIO NACIONAL DE PONTOS DE AGUAS MINERO
MEDICINAIS, MINERO-INDUSTRIALES Y DE BEBIDA 
ENVASADA" QUE PUBLICA O INSTITUTO XEOLÓXICO 
MINEIRO ESPAÑOL. AS INDICACIÓNS TERAPÉUTICAS 
ESTÁN TOMADAS DAS ACTAS DAS 11 XORNADAS \ 
GALEGAS DE TERMALISMO (OCTUBRO 1984). , 
AS APLICACIÓNS TERAPÉUTICAS DOUTRAS FONTES 

1 TERMAIS -NON INDICADAS NOS CACAOS ADXUNTOS
DEPENDERIAN NON SÓ DA SUA PRÓPRIA CONDICIÓN DE 
TEMPERATURA (MESOTERMAL, HIPOTERMAL OU 
HIPERTERMAL) COMO TAMÉN DO SEU DEGRAU DE 
MINERALIZACION, ENTRE OUTROS FACTORES A TER EN 
CONTA. NO MAPA ADXUNTO PÓDENSE LOCALIZAR OS 
LUGARES CITADOS NO CADRO. 
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Nº Término 
Municipal No me Carac. Químicás Natureza Uso E Sta do . Indicación Terapéutica 

ACORUNA 
' I .. 

-

1 Arteixo Arteixo Cloruradas,sódicas, -
bicarbonatadas,ferruxinosas, 
bromoioduradas Manantial Tópicó/Bebida En uso Reuma, Artrite e Pel 

2 Arzua Bar Ferruxinosas Manantial - -
3 Brión Alcaidón Ferruxinosas Manantial - -
4 Brión Os Anxeles Sulfídricas-sódicas Manantial · Tópico/Bebida - Reuma e Bronquite 
5 Brión Burga~Tremor Sulfídricas Manantial Tópico _..!... 

6 Brión Fonsanta - Manantial - -
7 Brión Tremo Sulfídricas Manantial Tópico -
8 Cambre Armen tal Sulfídricas Manantial - -
9 Cambre Breixo Ferruxinosas Manantial - -
10 Carballo Baños Novos Sulfídricas-Cálcicas, 

Cloruradas-sódicas Manántial Tópico -
11 . Carballo Baños Viejos Sulfídricas-cálcicas 

Cloruradas-sódicas Manantial Tópico-Bebida Erl uso __ Reuma, Bronquite, Pel 
12 Carballo Bertoa Sulfídricas Manantial Tópico - L 

13 Ozados Rios Oza Sulfídricas Manantial - -
14 San Sadumiño San Sadurniño Ferruxinosas Manantial - -
15 Sobrado Sobrado · Ferruxinosas · Manantial - -
16 Vedra San Xoan de Co~ Ferruxinosas-Sulfatadas Manantial - -

/ 

-LUGO 
- _, - 1 

\ 
.. 

1 AntasdeUlla Arcos de Peibas Sulfídricas Manantial - -
2 Barreiros San Esteban Ferruxinosas Manantial - -
3 Fonsagrada San Pedro Romeán Sulfídricas Manantial - -
4 Guitiriz Ponte Pardiñas Sulfídrias sódicas, Manantial Bebida/Tópico - Litiase biliar, He¡:¡áticas, dixestivo 

Bicarbontadas, bóricas 
Manantial 5 Guitiriz Guitiriz Sulfídricas, fluorado-sódicas BebiaalTópico - Hepatite, Vías biliares, diuréticas 

fnc io Ínicio 
gástricas, hipertónicas, disquinécias 

6 Ferruxinosas,bicarbonatadas Manantial Bebida En Uso Anémia, esterilidade 
arsenicales Histerismo,_ escrufulose -7 Láncara Villambrán Sulfídricas Manantial - -

8 Lugo Termas de Lugo Sulfídricas-sódicas,iodobromu- Manantial Bebida/Tópico En uso Reuma, ¡;>el, sinusite 
radas,bicarbonatadas sódicas, -
litínicas farínxeas, fígado, vias bi liares 

9 Meira Melra Ferruxinosas Manantial Bebida/tópico En Uso 
10 Monforte Monforte Sulfídricas Manantial - -
11 Pantón S. Martín de Sulfídricas Manantial - - Anémia, !napeténcia; nervos 
12 Porto Marln $ .Salvador de Su~fídricas Manant ial - Tópico- Abandonado 

Francos , 
13 Ribeira Piquln San Xurso de Ferruxinosas Manantial - -

Piquín 
14 Sárria Céltigos Sulfídricas-sódicas,fluoradas Manantial Bebida/Tópico En Uso Réxime, diurética, dixestiva 

Litínicas 

-

\ .OURENSE ,. -
. -

1 Bande Bande Sulfídricas Manantíal - -
2 Bande San Xoan de Baños Alcalinas-Sulfhídricas Manantial Tópieo -
3 Baños Molgas Balneário Molgas Bicarbonatadas-sódicas, Manant ial Bebida/Tópico - Riles, estómago 

Silicatadas,oligometálicas, 
Sulfídricas 

4 Barco, O Cesuris - Manantial - -
5 Barco, O San Miguel Xoagaza Ferruxinosas Manantial - -
6 Boborás Fonle de Fronteiriza Sulfídricas Manantial Bebida/Tópico Abando. 
7 Boborás San Pedro de Brues Sulfídricas Manantial Bebida/Tópico Abando. 
8 Carballiño Carballiño Sulfídricas-sódicas,litínicas Manantial Bebida/Tópico En uso Catarros intestinais, Figado, ictericias 

cólicos hepáticos, estómago 
9 Carbal liño Partovía Sulfídricas sódicas Manantial '.épico - Circulación, pel, columna 
10 Castrelo Miño Fontepiñeira Bicarbonatadas Manantial - -
11 Castrelo Miño S. Maria de Laias Sutfídricas Manantial - - -
12 Cenlle Balneario de Laias Bicarbonatadas Manantial - - Bronquite, cata_rro, reuma, feridas 
13 Cortegada Baños de Cortegada Sulfídricas sódicas, bicarbonata. Manantial Tópico -

14 Cortegada Cortegada Ferruxinosas Manantial Tópico - - respiratório, pel, renais, hepáticas 
15 Esgos Mondón Ferruxinosas Manantial - -
16 Xunqueira de Fonte de Bañino Bicarbonatadas Manantial Tópico -

Ambia -
17 Leiro Serán Sulfídricas,Bicarbonatadas Manantial Bebida/Tópico - Pel psoriase, circulación 
18 Leiro S.Salvador de Arroia - Manantial - -
19 Maside Raño a Sulfídricas Manantial - - Renal, fígado, pel 
20 Maside Santo Tomé de Sulfídricas Manantial - -

Maside 
21 Melón Fonte Santa Sulfatadas Manantial - -
22 Melón Prexigueiro Sulfídricas Manantial Tópico En Uso 
23 Monterre1 Requeixo Bicarbonatadas-sódicas,litínicas Manantial Bebida/Tópico En uso 
24 Ourense Caldas de Ourense Sulfídricas-sódicas,bicarbona. Manantial Bebida/Tópico . En Uso 
25 Ourense As Burgas Bicarbonatado-sódicas Manantial Bebida - ,-

26 Ourense Mende Bicarbonatadas-sódicas Manantial Tópico -
27 Piñor Santiago de Caldas Sulfídricas Manantial Tópico -
28 Rua.A San Estebo Ferruxinosas Manantial - -
29 Taboadela S.Xurxo de la Tonza Ferruxinosas Manantial - -
30 Teíxeira Miraselas Sulfidricas - Manantial - -
31 Verfn Balneário Fontenova Bicarbonatadas-sódicas,litínicas, Manantial Bebida/Tópico En Uso Riles, estómago, fígado, intestino 

Fluoradas,carbónicas 
32 Verln Cabreiroá Bicarbonatadas-sódicas,litínicas Manantial Bebida En uso Litiose renal, orina, fígado, artrose 
33 Verfn So usas Bicarbonatadas sódicas,litínicas Manantial Bebida En Uso Vias urinárias, estómago, fígado, 

fluoradas,bromuro-arsenicais respiratório e pel 
34 Vlana do Bolo Mondas Ferruxinosas I Manantial - -
35 Viana do Bolo S.Andres Membribe - Manantial - -
36 Vilamartinde Vilanova Ferruxinosas Manantial - -

Valdeorras 
37 Xlnzo de Umia Gudin Ferruxinosas Manantial - -

- . 
PONTEVEDRA 

1 ' 

1 Caldas de Reis Acuña Cloruradas sódicas Manantial Bebida En Uso RespiratóriÓ, gastrointestinais, 
xenital femenino, reumatismo, 
pel , vista, cardiopatías -

2 Caldas de Reis Á~uas de San Sulfídricas Manantial - -. . -
Miguel de Campo 

Cloruradas sódicas, Manantial Bebid.a/T ópico En Uso 
3 Caldas de Reís Caldas de Aeis 

Sulfh ídricas,nitrogenadas 
Manantial -

4 Cañiza, A Polrras sulfidricas - -
5 Cañiza, A Salgueiriño Sulfídricas Manantial - -

6 Cato ira Cato ira Sulfidricas,sulfuradas,sódicas Manantial Tópica En Uso Reµmatismo, Traumatoloxia, Pel 

7 Cerdedo Ca mondes Sulfatadas Manantial - -

8 Cuntis Barreiro Sulfídricas Manantial Tópico -

() Cuntis Castro Sulfídricas sódicas Manantial Bebida/Tópico En Uso 

10 Cuntis Eira Nova Sulffdricas Manantial Bebida/Tópico En Uso 

11 Cuntis EiraVella Sulfídricas Manantial Tópico - r -
12 Cuntis Fontiña Sulfídricas Manantial Tópico -
13 ·Cuntis AVirxen Sulfídricas Manantial Bebida/Tópico En Uso Reuma, Pel 

14 Estrada, A Callobre Sulfídricas · Manantial - -

15 Estrada, A Cimans sulfídricas Manantial - -

16 Estrada, A Loimil Ferruxinosas Manantial - -

17 Estrada, A Vilacriste Sulfídricas Manantial - -
18 Grove,O AToxa Cloruradas-sódicas,litínicas Manantial · Bebida/Tópico 'En Uso Artrose, Artrite, reumatoide 

~ J Bromoarsenicais .post-trau.matismo, eczemas, psoriase 
Aparato respiratório 

19 Guárdia, A ·salcidos Ferruxinosas - Manantial - -

20 Moaña Fraga Sulfídricas Manantial - -

21 Mondariz Fonteval 1 Bicarbonatadas mixtas,carbónicas Pozo Bebida En Us0 

22 1 Mondariz Fonteval 2 - Bicarbonatadas mixtas.carbónicas Sondeo Bebida En uso 

23 Mondariz Fonte do Val Bicarbonatadas mixtas.carbónicas Galería Bebida \ 
en Uso 

24 Mondariz Gándara Bicarbonatadas sódicas Manantial . Bebida/Tópico En Uso Diabetes, estómago, fígado 

25 Mondariz AEstrela 1 Bicarbonatadas sódicas pozo Bebida/Tópico En uso Riles, intestino, artrite 

26 Mondariz A Estrela 2 Bicarbonatadas sódicas Sondeo Bebida/Tópico En uso Cálculos biliares 

27 .Mondariz Troncoso Bicarbuuatadas sódicas - Manantial Bebida/Tópico En uso 

28 Pontevedra Mourente Ferruxinosas Manantial -- -

29 Pontevedra Tenório . - Sulfídricas Manan tal - - -
30 Poi o Poio Ferruxinosa Manantialo - - .-
31 Pontecaldelas Pontecaldelas SulfídriCas Manantial Tópico -
32 Salceda de Carboeiro Sulfídricas .Manantial ....,,. -

Case las 
Manantial Tópico -

. 
33 Salvaterra de Bea Sulfídricas 

Miño 
Manantial 

.... -34 Silleda Crestelle Sulfídriéas -
35 Tui Caldelas de Tui Cloruradas-sódicas, Manantial Bebida/T ó¡;¡ico En uso Asma, reuf!la 

Sulfídricas-nitrogenadas 
Manantial Tópi j -36 Tui Santa Columbc:; de - Sulfídricas 

Pedra Furada 
37 Vigo Sabaxans Sulfídricas Manantial Tópico -
38 . Vilagarcia de Santa Olaia de Ferruxinosas Manantial - -

Arousa Vilagarcia 
' < 
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Vetos, denúncias e pexas materiais interfiren a consolidación da sede da UIMP 

PSOE,-AICaldia -e ~Deputación d8 Coruña -· 
poñen trabas á Universidade de Verán 

_ Promovido pqlo 
Concello de Redondela 

A alcadía coruñesa 
escatímalle o espácio físico. 
A nomenklatura do PSOE 
quer fotografarse nas 
presentacións e aberturas 
do curso e puxa cada vez 
con máis descaro sobre 
persoas. clave da 
or~anización. A esquerda , 
m1raa con r_eservas e acusaa 
de falta de perspectiva 
nacional e de 
permeabilidade á sociedade 
galega, de programación 
repetitiva, de baixo nivel e 
de praticar o oportunismo 
frívolo e a cultura do 
simulacro nas actividades de 
animación. 

Cultura non integrada 
Para outros é o centro cultural 
do verán, ámbito de seminários 
de interese inegábel, con pro
gramas de participación que re
moven o panorama cultural. 
Porque dun princípio elitista. pe
chado, con dificuldades mate
riais mesmo para a matricula
ción, pasa a unha dobre progra
mación, técnica nos seminários 
e aberta e frivolizant~ na verten
te de animación. 'E certa esa 
vontade de escindir a oferta -di 
o director da UIMP na Coruña 
Xosé António Alonso- nuns 
cursos que teñen unha estrutura 
académica convencional ainda 
que cun formato máis flexíbel 
que o da Universidade, e máis 
sensíbel á actualidade. O outro · 
aspecto é a animación cultural. 
A universidade non pode nen 
debe competir cunha cultura 
que xa está a comercializarse. O 
que pode é arroupar os proxec- -
tos culturais que existen e que 
se den na própria Galiza ou nou
tros sítios e que teñan ese ar de 
cultura ainda non integrada e fá
cil de rentabilizar. lsto pode fa
cer que nalguns casos dé a im
presión de que se estexa a 
apoiar una visión frívola da cul
tura. Pero non creo que se poda 
calificar así, por exemplo, a 
apresentación este ano do tra
ballo de, 21 fotógrafos sobre a 
Galiza. E un esforzo de convo
catória que non está favorecen
do unha visión unilateral da cul
tura". 

A sucursal galega da UIMP é 
a pouco de instalarse na Coruna 
unha plataforma de prestíxio 
para o presidente da Deputa
ción. Os riscos desta estrutura 
son poucos: é unha universida
de que conecta apenas coa so
ciedade na que se instala. Na 
programación préstase ben 
máis atención aos nomes dos 
ponentes que á oportunidade e 
interese do que van tratar. Du
rante este tempo, alguns profe
sores traen incluso con eles ao 
seu próprio alunado e bloquean 
asi a !;)Osibilidade de participa
ción. E o trance que Sánchez 
Ferlosio pon en ridículo a partir 
dunha invitación "a talar do que 
ti queiras" en Santander. Outros 
chámanlle "O Agosto dos inte
lectuais", a un ha média de 
1 oq.ooo pesetas por curso, con 

Un segredo a voces 
A atitude do Concello da Coruña . 
é fria e zancadilleante para a 
UIMP, por moito que, despois 
da crise provocada polas condi
cións materiais dc;i se~:ie, se de
s~tase por ambas faiS duas par
tes unha carreira de .retellos e 
desculpas. Tamén son un segre
do a voces as atitudes críticas 
Q~ membfos da xerarquia do 
PSOE con certos nomes de es
q uerda · propostos nos progra
mas. Son notórias as protestas 
pala invitación a Antón Llamaza
res, contra o que mantiña un 
veto o Concello da Coruña. En 
particular, a preséncia do xorna
lista Manuel Rivas mobiliz.a cer
ca do reitorado éentral da UIMP 
a Carlos Echevarría e Xosé Ra
món López Calvo, que ven nes
te criativo colaborador e respon
sábel duns seminários sobre no
vas formas de expresión artísti
cas que rompe todas as marcas 
de asisténcia, a preséncia dun 
perigoso nacionalista. · "Esa his
tória foi tan miserábel -comen
tou Rivas a pergí.mtas de A 
NOSA TERRA-, que nen se
quer como vítima quixen apare
cer nela. Ben· está que acusen 
de ladrón a quen rouba unha 

, rn mazá, pero que convirtan · en 
-~ algo delictivo · a tua actividade 
c3 política e cultural é algo inadmi-
1/) síbel " . López Calvo levaría a 
:::::i persecució(l de Rivas até impe
D. dir a sua participación nunha 

--""-----------' mesa redonda orgc.nizada den-
Dirixentes do POE coruñés denunciaron perante o reito.rado central da t d · · ' d F 1 · e · 
UIMP a participación do "perigoso nacionalista" Manuel Rivas nos máis ro ª exposicion e · e ipe ria-
celebrados programas de animación cultural . do. -

Para Alonso hai duas cidades 
na Galiza que palas suas carac
terísticas poden servir de sede 
da UIMP.· "Penso que a imaxe 
que ofereceron o meios sobre o 
que ocorreu coa sede da Con,1ña 
non se corresponde co meu 

gastos aparte. Xavier Domingo e 
Juan Gueto explicaban en Mari
ñán aos galegas as exceléncias 
da mesa do seu próprio país. 
("Non hai cociña, pero hai 
mesa", ioi a conclusión do semi
nário). Esta actividade _"barata, 
aparente e sen abrigas', permite 
a organización de memorábeis 
vacacións pagadas a certa xe
rarquia intelectual española 
apontada sucesivamente aos 
programas de todas as delega
cións da UIMP. 

Crítica xusta 
A chegada de Alonso á direc
ción do centro da UIMP supera 
estes critérios oportunistas e a 
programación tende pontes cara 
o país, cunha visión máis parti
cipativa da cultura. A preocupa
ción nacional está, contado, 
chamativamente ausente dos 
programas. "Creo que á UIMP 
se lle facia unha crítica xusta -
recoñece o director-:- no senti
do en que aterraba aquí na Co
ruña e non conectaba coa so
ciedade. A miña preocupación 
foi, desde o primeiro momento, 
porme en contacto coa xente. 
que estaba traballando na Uni
versiaade galega, no campo da . 
História da Economía e buscar 
temas que fosen de interese 
para Galiza como o da industria
lización de alimentos ou da co
rrosiór:i, as marés roxas, etc. 
Dentro da UIMP acúsannos de 
ser a sede máis localista. Todos 
os anos recuso proxectos·e ani
mo outros que considero máis 

próximos á realidade galega. 
Ainda asi . teño un problema, 
porque para a preparación de 
cada programa póñome en con
tacto coa Universidade Galega 
por ver que grupos de investiga
ción teñen proxectos máis feli
ces, ca resultado frustante de 
que non fan praticamente pro
postas. Nos cursos deste ano 
está presente a Universidade, 
porque eu insistin diante do Rei
terado para que estivese pre
sente" . 

En participantes regulares nas 
actividades da UIMP critícase a 
nova liña de Santiago Rodán 
como de evolución paulatina 
cara unha menor conflitividade,. 
máis especilizada e tecnolóxica 
e tamén máis repetitiva. Das hu
manidades e a inter-disciplina
riedade pásase a cuestións con
cretas de ciéncias da natureza. 
Apréciase igualmente unha ten
déncia á privatización coa parti
cipación de empresas no pro
grama, segundo o model_o das 
universidades libres ianquis. No 
réxime interno da UIMP sinálan
se intervencións directas da De
putación, e en particular de Enri
que Marfany, para vetar a parti
cipación de Xan López Faca! e 
de C9milo Nogueira nun progra
ma sobre economía da Galiza. 
Con anterioridade, a interven
ción de Alfonso Sastre alporiza 
a un santón do franquismo nos
tálxico que alcumou de "terro
rista" ao Consello da UIMP por 
ofercerlle tribuna a un "colabo
rador da ETA". 

- plantexamento do tema. Hai xa 
seis anos que faeemos cursos na· 
Coruña. O ano pasado, dentro 
dunha progresiva consolidación 
da universidade entrei en con
tacto co alcalde de Vigo para co
ñecer a disposición das institu:.. 
cións sobre a organ!zación de 
cursos. As condicións- en que se 
desenvolveron os cursos na Co
ruña, sobretodo durante a pri
meira semana, foron deficientes. 
lso fixo que eu saise á prensa 
para explicar que nesas condi
cións era moi difícil traballar,· o 
que non nos interesa nen a nós 
nen á Coruña nen ás institucións 
que colaboran coa UIMP. O caso 
máis sangrante foi o de Grande 
Covián, que tivo que dar a clase , 
a escuras, sen poder presentar 
as suas diapositivas porque lle 
cortaron a luz". 

Conseguir unha Universldade
máis conectada co país seria o 
obxectivo do actual _ Giirector. 

· "Nese aspecto aceito a crítica 
que me formulades no senso de 
que é preciso aproximarse máis 
ao país e adiantarnos aos temas 
galegas. Por outra parte teremos 
que ter' independéncia abondo, a 
respeito das institucións colabo
radoras, para poder desenvolver 
unha oferta cultural própria e con . 
contido crítico". 

G.L.T. 

Campaña pola 
galegüización 
dos nomes 
próprios 

"Como te chamas?" é á fórmula 
· con que o Servicio de Normaliza

ción Linguística do Concello de 
Redondela titula ·a sua campaña 
para a galeguización de nomes 
que permita "cambiar para ben a_ 
situación estraña que non benefi- · 
cia para nada a nosa imaxe pe
rante o resto dos pobos do mun-
do." - · 

A campaña está baseada na 
refc;mna do artigo 54 da leí do 
Rexisto Civil pala que se normali
za a inscripción de nomes gale
gas e o cámbio de nomes alleos 
polos seus correspondentes en 
versión galega a médio dun sin
xelo trámite que consiste na pre
sentación dunha instáncia xunto 
co DNI e unha fotocópia do libro 
de família. -

Tamén como documentación 
para o coñecemento dos nomes 
galegos o Servício da Normatiza
ción Lingulslíca do Concello edi
tou un folleto a todo color no que 
se relacionan 163 masculinos e 
163 femeninos cos seus corres
pondentes en español e unha 
breve explicación etimolóxi.ca. O 
folleto acompaña un modelo de 
instáncia para solicitar o cambio 
de nome. 

O Servício de Normalización 
Liogüística oferécese para cal
quera consulta a respeito da ins
cripción ou cambio de nome no 
teléfono (986) 400300. 

Desestimada 
unha demanda 
de Álvarez 
Corbacho contra· 
Lueiro Rey 
O Xulgado de Cambados de
sesümou unha demanda inter
posta por Álvarez Corbacho 
contra Lueiro Rey, apresentada 
por un presunto delito de "in
tromisión ilexítima no dereito 
ao honor" por un artigo pµbli
cado nas páxinas de "La Voz 
de Galicia". · 

Na petición, agora desesti
mada, pediase a publicación da 
senténcia no p.rópr!o. xorna~ co
ruñés, o reparto da mesma 
nunha · edición de tres mil 
exemplares para distribuir no 
Grave, a publicación dunha 
nota de retracto público e unha 
indenización de catre ·mitlóns-
de pesetas ou seis de non ser 
publicada a nota de retracto. 
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como quen di 

Carta a 
·Rafael 
A·lberti 
MANUEL LUEIRO REY 

Meu amigo Rafael: Ti que 
sempre toches noticia -e o 
seguirás sendo- das que 
enchen o peito de ledicia e 
:de esperanza, tamén nestes 
días es noticia de "sucesos". 
Moitos que teñen nomes co
ñecidos, e que ti e eu os co
ñecemos ben, quixeran que 
a noticia fose máis definitiva. 
¡Xa me entendes! Crebaches 
un oso dunha perna, tou
reando os tquros de agora, 
os perigrosos escarabellos 
mecánicos que asulagan as 
rúas. Pasarías máis medo 
que cando te vestiche de 

- " luces" na praza de Ponte
vedra, porque tii sabes -que 
estes tauros son ñfáis bes
tas que aqueles nob.res tou
ros que teñen a pet,do mapa 
de España. A túa saud'e é -de 
ferro, é a saúde 'd0i

1 
pobo., é 

a .saúde da túa priesencia 
que tanta falta nos: fa1ii a1í1111da. 
E ·alguén -con moita mala 
leite-- escrebe dicindo o 
que che pasou: "chama a 
atención que non haxa sufn._ 
do feridas na cacha/a, ainda 
que rachou con eta o vidro 
do limpaparabrisas ". Nin se 
quer sabian que "ti tes' a ca
cho/a moi dura ': e non hai 
que ten torza. Díxenche un 
d ía: 

Rafael: · T 
A ialba xa está cheganlpo. 
Cando brile, c. ¡' 

sonarán con mil campanas 
como cen mil pombas peibes, 
como cen mil pombas brancas. 
Nese día, meu amigo, ' 
eu·dareiche a miña ap~rta 
candoi vaias a granada. . 

Hoxe estou ouvindo a túa 
voce de cando estiveches 
no meu pobo -O Grove-
cando o homaxe a Luís 
Seoane, dicindo: 

"Pra min · foi realmente 
conmovedor o ser chamado 
para vir a istes actos de lem
branza e de homru<e a meu 
gran amigo, ó naso gran in
menso amigo, gran pintor 
Lu ís Seoa'ne". · 

/1 ' 

· E despofs de recitar o 
póema que' lle adicaches a 
Luís no teu fermoso ·libro "A 
la pintura'', enchernos de le
dicia con aquel ·'poema, que 
ti mesmo seguraches que o 
dicias por primeira vez eri 
España (¿non te lembras, 
meu amigo?), ·do teu libro bi
língue editado en ,Italia que 
se char:na "Desprecio y ma-

(pasa á páxina 23) 

BAIU~A 

VIA SACRA - Nº 3 
COMPOSTELA 

O_ PSOE só as recoñece ~como iniciativa individual 

A•OIA !ill& 
Nº.321 - 3~ DE XULLO DO 19S? 

Publicadas · as conclusións do 1 EncontrO 
- . 

lnternac~onal Socialista . eta Língua' 
Ven de sair o nº 1 de "Cadernos 
do _ Pbvo", revista internacional 
de lusofonia, editado pola funda
ción europea Viqueira. Este nú
mero, de carácter monográfico, 
intitulado "Achegas Socialistas 
ás Bases Analíticas da Ortografía 
Simplificada para a Língua da 
Galiza, Portugal, Brasil e países_ 
africanos de língua oficial portu
guesa" recolle as intervencións e 
conclusións do "I Encontro lnter-. 
nacional SociaLista da Língua", 
celeb-rado en Vigo coa participa
ción de socialistas portugueses e 
galegas. · 
- Os. participantes foron J.J. 
Santamarina. Conde, Secretário 
de Estuqos e programas do 
PSOE de Vigo; Adela Figueroa 
de FETE-UGT Galiza, Edite Es-. 
trela, da Comissao Política e Na
cional do PS portugués, e José 

tribuna 

Cándido · Rodrigues, secretário 
coordenador do -PS no Alto Min
ho. 

. As _cónclusións que os partici
pantes acordaron levar aos ór
gaos reiteres , dos respectivos 
partidos foror:i as seguintes: 

1 .. - "Que ambos partidos so
cialistas, portugués e· espanhol·, 
reconhezan a importáncia e valor 
da coexisténcia pacífica das 
suas língas románicas de dimen
sao internacional, e .inte~conti
nentál, como idiomas oficiais de 
0aliza, tendo en conté;! o futuro 
do castelhano e do portugués ria 
península, no quadro da CEE e 
dos organismos internaciohais, 
assim cómo em países de alem 
mar". _ 

Por iso abogam por medidas 
para a normalización da 1 íngua 
própria_ da Galiza no sist~ma ga-

laico-luso-brasileiro. 
Estas medidas serian que Es

paña se aqira ao Acordo Orto
gráfico de ·Rio de Janeiro; que 
sexa garantida a cooficialidade 
na Galiza de _ambas línguas, cas
tellana do estado e a própria da 
.Galiza; que no programa .euro
peu de tradución da CEE se es- . 
tableza unha equipa luso-espa..: 
ñola que garante a defensa das 
duas_ línguas ibéricas. 

2.- Que o PSOE e o PS procla
men o seu apoio decidido en prol 
da dignificación da língua na Ga
liza, e que promovan o ·intercám
bio con outros países da mesma 
tala. -

3.- Nunha linha de aproxima
ción cultural e científica necesá
ria da Galiza e Portugal e de Por
tugal e España, ambos partidos 
promoverán a instalación de ca-

deiras. de língua e _literatura .por
tuguesa e de espanol en recipro
cidade. 

4.~ ~mbos. partidos estudaran 
o -max1mo apo10 aos procesos de 
uniformación da linguaxe técni
ca, científica e comercial da lín
gua galaico-portuguesa. 

5.- Que se -avalie a norma pa
drón do Acordo Ortográfico de 
Rio como a norma de concórdia 
de toda a lusofonia. 

6.- Proponse a publicación 
das Bases Análiticas". 

Postas á tala cun portavoz au
torizado do PSOE da Galiza ma
nifestounos que estes acordes 
"son unha causa oficiosa, de mi
litantes individuais" e que o 
PSOE "está pala aplicación da lei 
da normalización lingüística e 
pola normativa oficial" . 

GALIZA E A CONCERTACIÓN 
MANUEL MERA 

O niesmo Felipe, hoxe por hoxe 
o "peso pesado" do PSOE, ten 
que sair ao "ruedo" para intentar 
oonve111cer aos trabal l!adores das 
'"vantaxes"' dun 11ovo Pacto So
cial Até ta!I polílto este tipo de 
acordes· están mal vi1stos polos 
asal1ariados que mesmo lile atopa
ron un novo all.cume: concerta
ción. Asi están as cousas. Pero 
están asi ,- non porque o PSOE, 
UGT, CEOE ou AP deixasen de 
facer o imposíbel ,por vendernos 
esta lambedela através d~ todos 
os meios propagandísticos máis 
eficaces, senon porque os resul
tados sempre son medíbeis e ob
xectivábeis. 

Non hai dúbida que as forzas 
nacionalistas contribuímos en 
gran medida a clarificar cal era_ a 

. pretensión dos Pactos Socia is e 
a divulgar posteriormente os re
sultados reais . Non foron pois o 
"desgaste por governar", rien as 
"consecuéndas da crise", o que 

só provocou a._ rescisión eleitoral 
do PSOE o 1 O de X uño, como o 
governo central pretende emas
carar este p~aso atrás. 

BENEFICIAR Á GRAN 
PATRONAL 

Abonda con facer un pequeno re,
paso das consecuéncias de oito 
anos de Pactos Sociais para ver 
que non só non serviron para 
'criar emprego" e ".repartir o peso 
da crise" como pretendidamente 
quecian os firmantes, senón que 
polo contrário deron uns resulta
dos ben distintos. 

Poñamos. alguns exemplos: de 
Marzo do 1981 ao mesmo mes 
de 1987 perdéronse uns 45.000 
postos de traballo asalariado na 
GaHza (un 10% da povoación 
asalariada); mentres en 1979 ha
bia 45.7QO parados en Abril de 
1987 chegaban aos 193.000 pa
rados rexistados nas oficinas do 

" INEM, apesar do cal non -dismi
nuiron os rñáis de 300.0ÓO sub-

empregados; mentr.es en 1981 
existían un 12% de eventuais, 
hoxe andaln polos 20/25%; ape
nas un 3% dos novos contratos 
de 1986 eran indefinidos; perdeu
se entre un 15-20% do poder ad-

-quisitivo dos salários; aumenta
ron a estratificación laboral e as 
diferéncias salariais, etc . 

Como contrapartida, os investi
mentos na Bolsa dobraron o seu 
valor .e~ 19~6. os grandes grupos 
bancarios t1veron no 1985 e no 
1986 benefícios record e as gran
des empresas industriais e de 
servícios melloraron os seus re 
sultados. Todo isto a pesar dos 
dese.mbolsos provocados polos 
despidos masivos, a moderniza
ción tecnolóxica e o pago de cré
ditos. Irnos pór alguns exemplos 
individuais: o Banesto tivo en 
1986 uns beneficios de 85.000 
rnillóns de pesetas, un 45% máis 
que en 1985; o Corte Inglés 7.451 
millons; IBM 21.912 millóns en 
1985; Nestlé, 4.81 4 millóns, etc. 

HUNGRIA 
·A .G AR 

OFICINA NACIONAL 
DO TURISMO HÜNGARO 
Estamos á sua disposición en 
JUAN ALVARE:Z MENDIZABAL; 1-.3°, 6. 
Teléfono 241 25 44. Telex 4B070 IBUZ 
2800~ - Madrid (esquina Plaza de -España) . 

DA ·L L E 
Hungria, é un destino que paga a 

·pena coñecer en calquer época do 
ano, na primavera, no verán, no 
outon'o e no inverno . 

Un país pequeno con moitas 
ofertas. sendo moi significativ_a a 
sua hospitalidade, os seus magn í
ficos précios, a sua natureza, pa i
saxes; cidades históricas. sen es
quencer a beleza da sua capital 
Budapest. o folc lore e a música, 
a sua· gastronomía, os seus viñas, 
etc ... 

Pero ... 
Desde Novembro a Maio ofere

cémoslles os extraordinário_s pré
cios dos- nasos tour operators es
pañois e portugueses. Viaxe a Bu-. 
dapest nun fin de semana, e po-

. derá ·disfrutar das n__osas ofertas 
especiais para a Viaxe de noivos, 
-1'\Jéidal ou Fin de ano, ou para o 
famoso Festival da Primavera, e 
tam_én para Semana Santa. 

A VIAXE SERA INESOUENCl
BEL. 

.Pida na sua Axéncia de Viaxes 
os programas que os tour opera
tors especialistas ·na Hungria, pre-
pa.raron para vóstede . ~ 

PART.E DUNHA POLÍTICA 
ECONOMICA MAIS GLOBAL 

Os Pactos sociais, ou a concerta
ción , son só unha peza máis dun
ha política económica e laboral 
máis global do governo central, 
que conta co apoio da CEOE e o 
ber:ieprácito da Xunta de Gal iza. 
Trátase non só de aumentar os 
beneficios das grandes empresas 
mediante a redución dos salários, 
a flexibilización da xornada de 
traballo, a redución das indemni
zacións por despido e a disminu
ción dos custes sociais, senón 
tamén de eliminar ás pequenas e 
medianas empresas apropriándo
se do seu mercado e benefícios. 

Os Pactos Sociais serven ao 
governo por unha banda para 
que os pequenos e medianos 
empresários pensen que o gover
no "os está a favorecer" e pala 
outra para amordazar en gran 
medida a contestación social. 
Trátase dunha política intelixente 
por parte do gran capital onde os 
sindicatos españois e máis os 
pequenos e medianos empresá
rios receben as migallas, mentres 
a etes últimos quítanlle até a "ca
misa". 

Esta poi ítica económica e labo
ral actua de distinta maneira nas 
diferentes nacións do Estado. Na 
Galiza que non conta con gran
des empresas privadas, nen con 
grandes grupos económicos, as 
consecuéncias son moi negati
vas. Por contrapartida as nac1óns 
máis desenvolv1das saen máis fa
vorecidas. 

UNHA ÚNICA SAÍDA 

O 90% dos pequenos e media
nos empresários galegos, o con
xunto dos traballadores asalaria
dos ·e dos traballadores autonó
mos do agro e a pesca deste 
país , somos os perxudicados por 
esta política económica. Parece
ría léxico que pudésemos facer 
unha frente comun para poder re
matar realmente coa crise e criar 
emprego e riqueza para todos. 

A única saída é contar con 
competéncias reais en matéria 
económica, laboral , etc., que nos 
permitan artellar un Plan de De
senvolvimente- Económico e So
cial da nosa m;ición, xa que é 
mais que evidente que o governo 
central non ten o mais mínimo in
terese, e que a autonomia Garece 
de competéncias (experiéncias 
do Sector Lácteo, Naval, etc.) . . 
Loitar por estas competéncias 
para poder. efectivamente mant~r 

_ o noso próprio mercado, subsitu1r ·. 
importacións e aumentar as ex
portacións, potenciando as nasas 
próprias erT]presas é' hoxe por 
hoxe algo que nos favorece a to
dos nesta nación, menos, claro 
está, a0 gr.an capital e ao poder 
políticG foráneo que queren man
ter unha ·Galiza dependente e co-
lonial. ,. 
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A•~l&DUA . _ 
Nº 321 - 30 DE XULLO DO 1987 DIPOBDS/15 ,-. 
Xa comeza a rodar o balón p_ara q próxima tempa_da 

A política de-fichaxes nO fútbol Onda de· chauvinismo 
no espectácul_o deportivo 

Cando vexan a luz estas 
liñas xa o balón empezou a 
rodar .para os principais.
clubes de fútbol galego. 
Comeza así unha nova 
tempada, con Celta en 
Prime ira división, e un 
Deportivo que debe superar 
a decepción de verse 
apeado do grupo dos 
mellores polos seus próprios 
errós. Na Segunda !3, xunto 
con equipas chamadas das 
históri.cas, participarán este 
ano equipas de vilas 
cabeceira de comarca. 

Cada tempada as equipas .gale
gas de fútbol repiten o mesmo 
canto: pretendemos construir un . 
conxunto con garantias pata o 
futuro. E cada ano parecen co
meter os mesmos erros. Come
zan a dar baixas na plantilla sen 
ton nen son, sen seguir un crité
rio léxico de evolución senón 
que as supeditan aos caprichos 
"técnicos" do entrenador de tur
no que fai e desfai ao seu gosto. 
Lago teñen que cobrir esas bai
xas e van aos mercados de sa~do 
(non hai presuposto para máis), 
onde compran o que outros 
equipos descartan. Hai algunhas 
veces que, como este ano o Cel
ta con Noly, recuperan a xoga
dores que antes desbotaron por 
inservíbeis, pagándolles unha 
suma maior que cando estaban 
no clube. _.., 

Moitos destes xogadores con
tratados veñen xa acabados e 
sen perspectivas de futuro, co 
que, nun ou dos anos, terán que 
voltar a renovar case toda a 
equipa. 

Ao Celta deulle este ano por 
coller os descartes abondosos 
que fixo o Atlético de Madrid de 
Xesus Gil. Andou atrás da maio
ria dos trasferíbeis do Atlético, 
pero uns porque non querian vir, 
outros porque non habia diñeiro 
para compralos e alguns porque 
outras equipas pagaron máis por 
eles, ao final só pudo fichar a Xú
lio Prieto e Rodolfo. Os intentos 
de conseguir a Pedraza ainda 
non frutificaron. 

Colin Addison pedira dous xo
gadores por liña quer dicer, máis 
da metade da equipa. Até agora 

BAIUCA 

COMPO TELA 

, Calexó11 de San Paio 

ABERTO DAS 9 DA MAÑA.AS 4,30 
E DAS 8 DO SERÁN EN DIANTE 

$UBSCRÉBASE 
A •OSA Dllll -
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

CHAME AO TFNO. 
43 36 24 

E Rf,CÉBAA NA SUA CASA 

X. L. Rivadulla, Presidente do Celta. 

o clube celeste contratou os ser
vicios de Noly e Rodolfo para a 
defensa; Zambrano e Xúlio Prieto 
na liña média e Moyano na dian
teira á espera de contratación 
doutro punta, que pretenden que 
sexa Pedraza ou algun cedido 
polo Barcelona. 

Quedaria asi constituido un 
bloco totalmente novo, sempre 
no caso de que estes xogadores 
desen o rendimento esperado, 
pero a experiéncia indica que al
guns deles veñen só a retirarse e 
non a loitar por un pasto na equi
pa. O caso de Marian, outra fi
chaxe do Atlético o pasado ano, 
é sintomático do rendimento dal
gunas fich_axes e do bon tino dos 
técnicos. Coma sempre, logo, 
serán os xogadores da canteira, 
con fichas baixas, ainda sen for
mar, os que teñan que resolver a 
papeleta e dar o "do de peito" 
para sacar á equipa do ridículo 
como a última tempada que mili
tou en primeira división. 

A limpeza no Deportivo 
Se no Celta xa se previa que co 
cadro que ascendeu a primei(a 
non podia afrontar unha tempa
da cun mínimo de garantia, no 

Deportivo non se- esperaba que 
houbese tal "limpeza" ,na planti-
lla. -

A metade dos· xogadores foron 
dados de babC:á. ou transferidos. 
No seu canto recorreuse tamén 

- as fichaxes como o de Sagarza~ 
zu, Fontana, Arzubialde ou a ce
sións como a de Ruiz ou Blesa. 

Descártase xogadores ficha- _ 
dos o ano pasado polo mesmo 
entrenador, Eusébio Ríos, outros 
que deron un notábel rendimen
to; e traense a xogadores que 
son unha incógnita no seu quefa
cer, ainda que teñen unha tónica 
comun: a entrega_ no campo. 

O Jreinador coruñés parece 
que ten a idea de facer unha 
equipa loitadora, sen tantos re- -
milgos no médio do campo 

_como o ano anterior. O tempo 
quitaralle ou daralle a razón.' Ora
bén, o que non se comprende de 
maneira sinxela é a política éle 
cesións que está a levar o De
portivo. O caso do porteiro Ruiz 
é sintomático. Que pasar,á para 
o ano cando o reclame o Zarago
za?; hai en perspectiva a saída 
dun novo valor da canteira?, se 
non fose asi haberia que mirar · 
nas equipas galegas qu.en tivese 
a suficiente proxección para 
ocupar o marco deportlvista con 
garantias. Haber hai xente con . 
condicións; pero sempre a dei
xan escapar a equipas foráneos. 

Pero non só os porteiros son 
os que se· marchan fóra da Gali- -
za, tamén o fan outras promesas 
do Ourehse, do Compostela, ou 
do Pontevedra, As equipas gale-· 
gas non se inteiran, 0u non sa
l;>en ver a tempo. Élles máis fácil 
ir ao mercado de rebaixas. A pla
nificación con vistas ao futuro, 
para sanear a -economia dos clu
bes que, en calquer momento 
pode entrar en bancarrota, non 
existe por nengunha parte. Logo 
recorren ao aumento da cuota 

- dos sócios e do précio das en
tradas. É a saída máis fácil para 
uns directivos totalmente irres
ponsábeis (no senso de qúe nin
guén lles pedirá responsabilida
de do que fagan) que hoxe estan 
recebendo apoio ·dos concellos 
mercé á política localista-chauvi
nista que desprécia o deporte e 
desprécia o espectáculo. 

PUCHEIRO 

Nos últimos anos unha onda 
de chatJvinismo· español está 
invadindo os espectáculos 
deportivos ·de masas como 
non· se coñece dende os-tem
pos da ditadura, nos anos 
máis duros. Nos últimos anos 
do franquismo ·e na transición 

chega ben. , 
Nos últimos dias podemos 

comprobar como cada vez ·o 
patrioteirismo español arrécia 
máis. As retrasmisións das 
etapas do Tour de Fráncia son 
un claro exernplo.,Os distiñtos 
locutores animaban, emocio
nábanse, entrecortaban a sua ·o patrioteirismo español foi 

decrecendo até que as cou
sas chegaran case ao seu ter
mo xusto nos deportes de alta 

· com.petición. Coa chegada do 
"PSOE comezou o "parón au
tonómico'.' ao tempo que se 
comezou a fome_ntar o espa
ñolismo nun tono máis sibilino 

- voz e até choraban coas "ta
zañas", coas "xestas -épicas 
dos españois". Pedro Delgado 
era comparado do Quixote, 
co Cid, con .Colón e con tanto 

· persoaxe lle viñese á memó
ria, até con Fernando o Católi
co. "Hala Perico, por España!" 
resoou. no Alpe--d'Huez. Ao fi-, pero tan recalcita11te como o 

fascista. A este intento fóron
se sumando seétores ideoló
xicos Qada vez máis amplos: 

. pal Perico Delgado, un gran 
corredor sen dúbida, coa inte-

· O PSOE pasou a competir e 
até superar á direita neste te
rreo. O PCE foi tamén a re
molque desta corrente ~ ao 
tempo que se alonxaba das 
posicións rupturistas. 

O punto de arranque cara o 
exterior foi o Campeonato 
Mundial de Fútbol en España 
en 1982, pero a semente xa 
estaba esparexida desde ha
bia tempo . . comezouse por 
recórdar a "fúria española", .a 

. Zarra e demais compañeims, 
ao gol de Marcelino, a "Pérli
da Albión" e demáis paraf~r
riália ao uso para o ·enar::deci
mento de masas dirixidas. 

Logo as emisoras coineza
ron · a cantar "Hala España", . 
"Todos con España", "Todos 
somos España . .," tiverori a 
desgrácia · da nefasta actua
ción. Habia que buscar -culpá
be~s e colleron aos xogadore$ 
bascas. Houbo alguns que 
non voltaron a xogar na seleG
ción. Paralelamente sai unha 
orde proibindo os partidos 
das seleccións autonómicas 
con outros países ou entre si. 
Non se podian permitir espec
táculos que distraesen ás ma- -
sas do "único importante: Es
paña". 

Nos encontros entre as 
equipas ou seleccións <;;on ex
tranxeiros, por máis que non 
sexan os franceses, pois a es
tes tamén, secularmente lles 

. lixéncia ·que lle falta a alguns, 
non pudo gañar e privoulles 
de montar toda uriha parafer
nália de "heroi vitorioso" con-

- tra os-franceses e demais alia..: 
· dos como se dun Dous de 

Maio se tratase, pero en terras 
"gaba~has". 

Acto seguido chegaba a 
Copa Davis, cun Paraguai-Es
paña competindo en Vene
zuela por- sanción . da Federa- -
ción Internacional ás- xentes 
do ditador Stroessner. A dita
dura máis antiga de América 
precisaba dun triunfo e-púxo
se á invocar á Virxe e a divini
dades para conseguilo. Os 
españois non se quedaron 
moi atrás, ainda que pola TV, 
por ser ténis, ·gardasen as for
mas doutro xeito,_ pois é .un 
"deporte elegante". 

O ponto álxido do chauvi
nismo ainda non chegou. O 
clímax está previsto para as 
Olimpiadas de 1992. Daquela, 
mália aos intentos cataláns, 
coincidinmdo co "Descobri
mento de -América", será pre
sentada a todo o mundo "a 
nova España democrática", 
"única e plural" cun "destino 
indivisíbel". Até agóra o chau
vinismo só far quentar moto-
res, pornos a : remollo para 
que non notemos o intento de 
"unificar España" n6 -sentido 
dos Re.is .Católicos oLÍ de Feli
pe V. 

PUCHEIRO 

Os Libros do Veián, 
-Literatura infantil e xuvenil, copiosamente ilustrada, nas coleccións Xabarín, Rato' 
Pérez e Mitoloxías: - · · 

Mondo e outras historias 
J. M. G. Le Clézio 
Venres ou a vida salvaxe 
Michel To~rnier 

. Nove fu, narrativa galega de DO X e: 

Robinson·. Crusoe 
Daniel Defoe 
Mitoloxía-Celta 
Anne Ross 

Bretaña, Esmeraldina No ano do Cometa 
X.L. Méndez Ferrín Xoán Bernárdez Vilar 
Polaroid A Cidade Branca 
Suso de Toro Xosé -L. Torné . 

GALICIA ENTEIRA, as guías turísticas que nos acompañan no descubrimento das 
praias, paisaxes, ·monumentos,... · · 
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, contos non anchen 

·Agua mineral 
X.X.PIAEIRO COCHÓN 

O s- responsábeis de xes
tión daqµel partido ca
rregado de futuro facian 

balance mirando ao mar men
tres o secretário xeral daba 
conta daquel, bogavante duro 
coma un penado. 

-Aquilo de facer campaña 
cunha nova Cicciolina non po
dia sair ben -laiábase o direc
tor de imaxe- a nena era dun
ha fermosura perfeita, pero 
cando tivo que sacar o vestido 
nun mitin, deulle tanta vergon
zá que case se pon a chorar. 
Total, que resultou un fracaso. 
Agora vai casar co delegado . 
de finanzas concluiu, e pediu · 
outra de água mineral. . 

-Tamén intentamos un gol_1 
pe de efeito. Queríamos facer 
unha aterraxe -con avioneta na 
praza do Obradoiro para cha
mar atención. Pero púxoxe un 
día moi nublado e nós tíñamos ~ 
cartos somente para un dia de o 
avioneta -seguiu o encarre- 1-- '-------~------------------~ 
gado de campaña mentres pe
dia máis água mineral ben fría. 

-E despois chegou a discu
sión interna -dixo o presiden
te do comité de disciplina. No 
. último congreso a ala radical 
dos disidentes escindiuse sen 
máis, claro que, para compen
sar, os da ala moderada da pe
núltima escisión volvéronse in
tegrar .. 

-Agora non sabemos que 
facer · xa -dixo o presid~nte 
local sen deixar de apurar un 
bon vaso de água mineral. Os 
bancosno~nosdannad~co~ 
táronnos o teléfono, están a pi
que de nos cortar a luz, e ás 
nosas roldas de prensa xa non 

quer vir ninguén. 
O secretário xeral arroutou 

duas veces antes ·de- desistir 
de seguir co bogavante, de se- · 
guido falou dun modo tan per
suasivo que non deixaba lugar 
a dúbidas: 

-Reconversión, irmáns, ve
laí a saída. Se como partido , 
non hai maneira de coller pulo, 

- como sociedade anónima o fu
turo é noso. S~ as equipas de 
fútbol se fan, e as televisións, 
as compa_ñias de seguros e os 
bancos, e se despois todas 
entran na poi ítica, por que non 
pode facerse desde unha so- · 
ciedade anónima especializa
da precisamente niso? Emitire-

mas accións, ofreceremos ser
vícios de auténticos especia
listas, governar~mos desde un 
consello de administración, se
remos o primeiro partido políti
co que cotice na Bolsa. Para 
principiar, toda a nosa débeda 
queda desde agora reconverti
da en cap~tal social non de
sembolsado. E agora vos per
gunto, quén de vos quere sus
cribir as primeiras mil accións? -

Alguén lle fixo un sinal ao 
camareiro. Conforme viña vin
do, os responsábeis en pleno· 
íanse. perguntado. se con toda 
a sede que ·11es quedaba por 
pasar, naque! sitio· ía haber 
áqua mineral suficiente. 

o 
~ 
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CULTU.RAL . -A.NOSA TERRA 

Para estas tres Irmás non hai cou
sa como o recordo da Moscu anti
ga · e señorial de antes do Zar, .Ni
colás. A terra prometida xunto do 

. rio Moscova ten para elas as ca
recterísticas de todo soño perfeito, 
de todo Sul, porque está protexido 
pola distáncia, porque pertence a 
un tempo mellor (os arf os me llores 
da Infáncia adolescéncia mocida
de de Tolstoi) e porque a cidade .· 
encerra a lembranza do p~i: o 
mito protector que ten respostas (é 
un militar ilustrado, grande lota
ria) para· todo. A gran cidade son 
todas esas cousas e ainda máis: a 
civilización, a conversa culta1 o 
debate, a música, a poesía, o en
xeño. Todas estas magnificacións 
evocadoras de Olga, Irina e Mas
ha son posíbeis porque viven na 
província, mal do seu grau. A 
província é un invento da cocedu
ra do poder, da gran simplifica
ción que empobrece a diversida
de, da alteración 'dos códigos de 
comunicación. A província é un 
grande complexo de inferioridade 
levantado a cincel polo e tado , o 
desterro da verdadeira vida, a 
panca que lle permite governar 
sen er vi to. Asi que para Oiga, 
lrina e Ma ha e o eu irmán An
drei e hai algo na vida que vala a 
pena e e algo é Mo cu. Como 
Peer Gynt ou como os viciños da
quel Güllen do Dürrenrnatt, non 
son eles mesmos máis que no 
soño, empre superior á realidade 
na materialización de afectos, 
Oiga a maior, asume o papel do 
ausente, Ma ha bu ca ao pai na 
personificación do coronel Ver -
hinin e Irina recu a pretendente 
porque non pode renunciar ao seu 
ideal capitalino. 

Chekhjov píntao de anti-heroi 
co gri e de Balzac ou a médias 
tintas de Dickens. Chámaos me
diocres sen empregar epíteto nen
gun porque fala por eles a própria 
pobreza das suas expresións, a ba
nalidade das suas pláticas. Porque 
con vi ven coa tri tura e a escurida
de sen levantarse contra ele e 
darlle nome. As Tres Irmás é o 
gran dama do exílio ínterior, do 
significado metafí ico da sauda
de do platoni mo de piano e vela
dor, do non querer medrar porque 
o mundo é me quino e confu o e 
cheo de e curo inimigos e non 
como na capital iluminada que por 
non ter non ten nen clima, que có
m do e vivia de entretempo per
manente e veludo de alón en 
Mo cu e non aqui, n de terro 
que fai fri e hai mo quito e 
xente ruin. Fr nte da crónica e a
xeración do triunf final da mo
dernidade no tempo que lle t cou 
viver, Chekhov relata a exi téncia · 
de forza que retra an a caída da 
vella arde, da vella maneira de vi
ver, non tanto polo con ervaduris
mo senón pola alienación. A ideo
loxía, ven explicar en imaxe dra
máticas As Tres lrmas, non libera 
se non libera o xuício, a razón. 

Liberdade e información 

Nada descrebe máis pateticamente 
a alienación que a negación da 
evidéncia; que a maneira que es
tes personaxes tén de se colócar 
estra-muros da informaci0n e das 
rilzóns. O coronel Vershinin che
ga do paraíso de Moscu e di que 
o clima da cidade eslava de pro
víncias é "san e reconfortante", 
que a paisaxe é fermosa e 'timpa. 
E menos culto e lido que Andrei 
pero a información e o sentido 
crítico fan del un home riláis li
bre. A traxédia do seu ·matrimónio 
non recebe máis ·que comentários 
superficiais, cheos de banalida
~es~ duns personaxes que camiñan 
ilusionados cara -o matrimónio. 
Fuxe de Moscú'; ·e do matrimónio_ 
pero é "o capitán namorado" que 
ven da .capital dourada. Cre na ra
zón e no progreso pero este nú
cleo conservador e platóniGO ad- · 
~írao porque simboliza a gallar
d1a militar e a morada feudal do 
esplendor -capitalino. Só el se 
pode 'SalVár <leste inferno '.:'nO ue 

~ est;rea de "As .tres ,_irmás" de Chekhov escapa aos háb~tos 
do Centro Dramático 

O regreso dos actores 
Xose Manuei Rabón entende 
as As. Tres Irmás como un 
exercício actoral e para iso 
extrema a simplicidade da 

o rebelde se auto-destrue (Tusen
bach), o pesimistia se debruza no 
cinismo (Chebutikin), o idealista 
ensúmese no monólogo e no illa
mento (Andrei), a soñadora pacta 
a rebaixa dos seus . soños a meio 
dun matrimónio utilitário e desca
feinado (Irina) e a muller rebelde 
regresa á mesa camilla familiar 
(Masha) despojs dunha docísima 
exc.ursión pola harta proibida. 

Non pasa nada 
Este é un gran texto de Chekhov 
moi ben contado en galega por 
Francisco Pillado e nunha exce
lente posta en cena de Xose Ma
nuel Rabón. É- un clásico na acei~ 
ción máis nobre do termo, isto é~ 
a dunha ·construción dramática 
irrepetíbel, dunha interpretadón 
da realidade_e dos seus mecanis
mos que non ten p::rrangón no s~_u 
tempo. Esta é unha gran comédia 
dramática que ronda os c:arteis de 

. todo o mundo· con cáseque un sé
culo de vida porque descrebe . ·a 
alienación, a soedade, o auto
n9xo, a incultura agachada baixo 

cenografia e o carácter. anti
declamatório da dirección. O 
rigor e a profesionalidade _ 
desta montaxe de Chekhoy 

o Jilantelo da pedantería burguesa. 
. Moitas veces tense dita que no 

teatro de Cheknov non pasa nada: . 
non ten grandes xestos nen se 
conduce ao espectador á anfi-cli
max porque previamente. non se 
lle reclama para emocións profun
das . Chekhov é a anti-melodrama, 
a · anti-declamación. É un teatro 
que divide a defensores e 'detrac
tores con paixón certa. Algo por, 
este xeito pode dicerse de Galdós 
ou. das capelas dé devotos de Bal
zac ou de Galswothy, cronistas de 
pequenos feítos · verdadeiros, da 
realidade espida. Hai quen se sin
te incluso estafado porque se lle 
convoque para unha cerimónia 

. teatral na que , non hai aconteci
·mentos, espadachins, berros, 
pranto. En As Tres Irmáns sucede 
Un desafio (o único acontecimento 
climático de toda a obra) e o autor 
'convérteo nun disparo apagado 
entre caixas, lonxé da vista do es
pectador. Xosé Manuel Rabon le
vou até o iímite este carácter anti
declamatório do texto de Chek
hov. Os actores están desterrados 

compensan os .riscos dun texto 
difícil e permiten a. u_nha 
excelente equipa de actores 
.mostrar a alta calidade do seu 
traballo:. 

oeste cenário espartano, frío, ra
cionalista, desolado. Ainda rnáis: 
negá{onselles apoiaturas, recursos 

. externos., entradas. Falan· nunha 
língua simples, carente de énfase, 
que descrebe o pensamento vulgar 
qa vida diária de persoaxes vulga-

. res. Ta! como o plantexa Xosé 
Manuel Rabón; As Tres Irmás é · 
unha reválida para actor~s, un tor
me~to para actores, un suplício 
para quen· queira subir a este cená
rio ermo e convencer ao p\Íblico 
(que remédio lle queda) de que 
que viaxa cun mundo dentro. E 
como Chekhov négalles tamén a 
retórica ou o · falai bonito (a única 
licéncia poética do texto, da na
morada Masha, non sai dela senón 
dun libro que trai nas mans),"o ac-

. tor está enfrentado a un de profun
dis de matices, de voz, de preci
sión. 

O que sucede con estas tres mu
lleres (Luísa Merelas, Elina Lua
ces e Luísa Martínez)~ é un acon
tecimento teatral: nen máis nen 
menos que o milagre do actor me
tido dentro dun papel, c?nvertido 
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nese papel, estabelecendo comu
nicación co público desde esa 
identidade criada, inventada. O 
que sucede con-todo .o reparto (en · 
especial con Gustavo é Miguel 
Pernas e_ con .Ernesto Chao) é que 
crian otros tántos personaxes, pri
viléxio de actores. Algm.lha vez 
haberá que dicer que antes de que 
se inventase o Centro Dramático, 
estaba inventada a Luís ·Seoane, 
estaba vista e demostrada a Iiece
. sidade dunh·a sala estábel, da ins
titucionalización mínima para a 
formación de aétores e técnicos. 
Seguro que .a nengún dos que fi
xeron posíbel ese espectáculo de. 
calidade que son As Tres Irmáns, 
lle parecerá fóra de lugar que se 
mencione neste contexto o traba
llo de Manolo Lourenzo, -o esfor
zo de facer teafro onde o teatro 
n~n era, a confianza na ·expresión 
dramática dunha cultura ainda non 
pasada polas letras, a confianza 
no ·labor de grupo e a confianza 
no actor.. , 

Educar p~á o teatro 
As Tres · Imiás escapa polo seu 
próprio mérito e risco profisional, 
a: esa política de banalización na 
que se ten . embarcado o Centro 
Dramático Galego baixo pretexto 
de atraer público. _ O Centro xa 
caiu mais dunha vez apartándose 
da seriedade das suas pri_meiras 
montaxes na tentación de meter 
gato na cesta do clásico, de pintar 
éle qrrnaval a Moliere (pobre Mo
liere, se chega a levantar a cabeza 
e se descobre convertido en revis-
ta de Gracita Morales) ou de per
gameo a Goldoni. Esta mistifica
ción ten algo a ver con ·esa falsa 
moeda que por aquí se chamou a 
cultura como festa, a cultura light 
coa compracéncia fiáis· obscena 
dalgun Conselleiro de Cultura in
culto _ ~ beato, para o que a cousa 
máis sublime qué hai no mundo 
debería ser o Camino en forma de 
tebeo de · Roberto Alcazar. Esta ·. 
política de suplantación do Teatro 
polo .barrigaverdismo e a dramatú
rxia de concurso de TV, arrastoti 
en primeiro lugar todas as boas in
tencións de rodear as representa
ción do Centro de programas di- · 
<lácticos que estendesen a utilida
de forma ti va de cada convocató
ria. O centro non organiza os fa
mosos debates que prometera ao 

. termo de ca9a estrea, nen imprime 
.programas de man comQ ~ses que 
fan os franceses ou os italianos 
con descrición de época, cadros 
sinópticos, correlacións · con ou
tras artes no tempo da obra, xuí
cios críticos, cronoloxias, biogra- . 
fías, etc. Aquí se está a presentar 
una literatura que reforce os as
pectos rituais da estrea e secunda
rice J todo o· que cada representá
ción pode ter de crítico, de dialéc
tico, de descobrimento dun mun
do. E con todo, .este era o labor, 
tamén, do Centro Dramático. Co
locándose coa sua política na par
te dos integrados, o Centro nega 
ese aparato de información adicio
nal porque considera seguramente 
que o mellqr é rebaixar o que se 
di desde o cenário. Se hai unha 
obra que se pudese beneficiar <lesa 
explicación complementária entre 
todas as que leva montado o Cen-· 
tro, esa debé ser As Tres Irmás. 
Se ..a:lgunha guia se lle dá ao es
pectador en relación co te~tro na
turalista e os cámbios sociais que;! 
están a acorrer no tempo .de·Chek
hov, mellor poderia entender este 
acontecimento teatral e . este gran 
exercício de actores. · 

Seguramente non ·é casualidade 
que todos os técnicos e actores 
que interviron eii As Tres Irmás 
protestasen pola pasividade con 
que a estrutura propagandística do 
Centro tomou a promoción da 
obra. É indubidábel que As Tres 
lnnás é unha excepción dentro do 
que o CDG chama política teatrál 
que consiste nun xog9 caciquil de 
compracéncia que foxe da crítica 
como dun nublado. 

G.L.T 
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-Aldraxe contra a Xistra 
aparecen no ano 73, se mal non 
recordo, segue a xistra nó 87? 

-Segue a mesma actualidade e 
. a mesma situación, e incluso a 
mesma crítica... · 

-Paga· a pena retomar unha 
experiéncia coma a que traen 
detrás, paga-a pena volver em
pezar? Porque en realidade a 
xente que escoite a "Aquenlla" 
estou eonvencida de que . dirá 
que é unha cousa' riloi parecida. 
á primeira etapa de "Fuxan os 
Ventos", algo nótase non? 

-En "Aquenlla" tense que no- · 
tar que hai dous componentes ac
tivos que estiverori en "Fux,an", 
tense que notar en moreas de cou- . 

\· sas, nas intencións e no que que
'ríanios facer desde o princípio de 
"Fuxan". Se paga a pena?, depen
de do ponto de vista qué se mire. 
Desde o ponto de vista económico 
non paga a pena, xa que non face
mo.s música de escaparate,.música 
vendíbel. 

-Entón, que pensari facer co 
disco? 

-;-Co disco, máis que nada~ 
pretendemos denunciar unhas can
tas cousas, o· que n~s pensamos. 
Empregamos un artilúxio que se 
chama música, como filtro para 
dar a coñecer a realidade galega. 
Pero certamente se quixésemos 
sacar cartos . terfamos que· facer 
outro tipo de música, moito máis 
vendíbel. Concretando, en princí
pio é moi lindo volver empezar, e 
como artista, entre aspas, ternos. 
direito a reiniciar calquer andadu
ra, entón exercemos ese direito. 
Segundo, nós reiniciamos e canta
mos a música e os poemas que 
nos parecen oportunos e que con
sideramos que forman parte da 
nosa linguaxe de sempre. Pero o 

·problema é que os gostos hoxe e 
as estéticas musicais e literárias 
van posibelmente por outro cami
ño ... . 

-Eses carniños non son váli
dos para vostedes? 

-Non é que non s~xan válidos . 
Son outros camiños. Alguns deles 
non valen porque estan manexa
dos, e sobretodo porque se esque
ce un acervo cultural, todo un pa
sado literário e musical .'que está 
aí. 

--Chamáronse nun . tempo, 
refírome a vostedes dous, - . 
Mini e Mero-- "Fuxan 'os ven
tos". Os ventos non sei se fuxi
ron ou non, máis ben penso que 
non, de feito vostedes fuxiron de 
Fuxan, e agora chámanse 
."Aquenlla". P9r que? 

-Non hai simboloxia en nen
gun dos dous n9mes .. As símbolo.
xias interprétanse a posteriori. Fu
xan os ventas tomou o nome do 
contido dunha canción coa que ca
sualmente se gañou un prémio e 
foi o que nos botou a andar. 
"Aquenlla" chámase así por cha
marse dalgunha maneira.:. "Aquen
lla" é carniño, vieiro, cría do ta
beirón, enfin, pódese dicer o que 
se queira . Foi o iiome que saiu 
porque non lle gastaba a ninguén, 
é sonoro e curto, fácil de lembrar 
e ponto. . 

-A xente dos 60-70 é o redu
to que lle queda a unha certa 
música para prevalecer, - polo 
menos oeste país, as raíces dun
ha música galega que pode che
gar ao povo, podese buscar aí, 
xustaIÍlente nesa etapa, nesa 
idade ... 

-Isto pódese plantexar doutra 
maneira. Actualmente está privan-

. do cada vez menos a músic~ celta 
e entramos nunha moda ·musical 
nunha época moí concreta. A nosa 
moda, a moda de Fuxan pasou po
sibelmente, entrou cunha série de 
música folkna que nós recollemos 

· tamén a tradición musical dos co
ros e da música a voces . O que 
pasa é que nós seguimos prevale- . 
cendo nesta liña, porque os movi
mentos musicais deste tipo son cí
clicos. 

"AS IDEAS LIBRES 
NON SON VENDIBEIS" 

-Até que ponto consideran 
as suas ideas vendíbeis? 

G . ··o · meir 
CULTURAL · 

"Os tempos non son chegados" é o título _do 
primeiro, e polo de agora único, disco do grupo 
folk "Aquenlla". Eles e elas son oito, carro 
mozos e catro mozas. Todos cun pasado 
musical importante, despois da sua aportación 
e participación en vários grupos rnusicais cos 
que alguns coñeceron a fama. A sua música 
recolle as tradicións populares, a protesta dun 
povo que ainda se sente oprimido. F~ música 

tradicional galega e cancións de. autor ao seu 
gosto, c;:omo queren e cand~ queren. Todos 
xuntos confo~an unha voz q~e 'berra pola 
recuperación da nosa identidade plena. Neste 
primeiro traballo como "Aquenlla", recollen 
na primeira cara do elepé "Os tempos non son 
chegados'", poemas dun libro de Manuel _:fytaria, 
o poeta da montaña, ••Aldraxes contra _a xistra". 

·unha nova" x_eira para a música de ·denúncia 

A Quenlla 
"A realidade non se reflexa nas modas" 

- As nasas ideas, polo de ago
ra, son libres, e ao seren libres 
non sori vendíbeis. Quede claro
que nós non usamos música para 
expresar as nosas ideas. As nasas 
ideas exprésanse ·doutra · maneira . 
Todo home que ten ideoloxia e 
non a ten só para labiar, tena para 

-viver. Entón, en todos os momen
tos e en todas as circunstáncias da 

. sua vida saen á superficie. Pero 
basicamente pola · canción saen 
porque un cantante canta unha 
realidade. · ' 

Hai música que é temporal. 
Que tratemos · un tema de indus
trialización hoxe, segue a ter vi
xéncia .. O que pasa é que hai mú
siéa que é atemporal, hai pezas 
que son tradicionais e pervivirán 
mentres sexa posíbel, péS>ie a non 
ter nada que ver cunha circun.stán
cia especial que aconteza nun mo
mento determinado . 

-Ao longo da súa t'raxectó
ria, tanto en Fuxan como agora 
en · Aquenlla, consideróuselles 
nacionalistas. Seguen crendo na 
revolución nacionalista ·entendi
da á sua maneira a trávés da 
música? 

-O grupo como grupo -di o 
Mini- non ·sei que opina. Négo
me a contestar como parte de 
.Aquenlla, ainda que- as miras do 
grupo van p'or aí, van sobre uha 
conciéncia determinada sobre o 
país, e por suposto, . se tes unha 
conciéncia tes unha alternativa, e 
esta alternativa pasa por unha re
cuperación da nosa identidade, 
que .se chama nacionalismo, ti pó
deslle chamar como queiias. Pero-, 
en principio, é esa recuperación 
da nosa identidade plena, tanto 
política, territorial, cultural e de 
todo tipo. 

-Pero esa recuperación coido · 
eu que pasa por tlns pontos de 
vista de xente que xa vai un pou-

co aló, en idade e en idea5 ... 
·-Non estou de acordo - apon

ta: o Mini- . Eu, por exemplo, 
exerzo de persoa de 35 anos que 
vive neste país e non creo que as 
bandeiras das vangardas as leven 
sempre ·a xente nova. Por exem
plo, un Picasso foimou vangarda 
e non era precisamene un tipo de 
18 anos. E coma el houbo outros, 
que tampoco tiñan os 18. 

--Queren perdurar? 
-Non, simplesmente estou 

contestando ao que me perguntas. 
Simplesmente que a bandeira non 
teñen por que levala somente -
non quera utilizar matices pexora
_ti vos- xente ·nova, sen experién
cia, que aperta o acelerador. Eu a 
isto chárnoUe mímetisino, que se 
está dando tamén hoxe na Galiza. 
Galiza por desgrácia non esta en

. trando somente en Europa; está 
entrando na sociedade de consu
mo ocidental, mellar dito, xa eñ
trou . Ese é o mimetismo das cha
quetas de cqiro, igu_al ·que foi un 
mimetismo ·cando nós levábamos 
o pelo longo e escoitábamos aos 
Beatles. ~ 

--Que pretende a sua can
ción? 

:._A nosa canción ten duas ver
tentes. ·Por un lado, hai música 
tradicional que nós recollemos do 
povo, .que non investigamos, que 
recollemos e cantamos máis ou 
menos mirheticamente .. Esa músi
ca tradicional está aí, non hai que 
evolacionala, simplesmente está 
aí e nós cantáinola. Por outro 

- lado, hai cancións de autor nas 
que nós metemos o que sabemo~, · 
cantámolas como sabemos e can
támolas b_aixo o noso gosto. Todo 
isto está aderezado cunhas cir-· 
cunstáncias nas que vivemos tanto 
no pasado coma no presente. Re
flexamos ás veces ese sentimento 
de frustración · do povo galego. · 
U nha prQblemática pola entrada 

no Mercado Comun, unha proble
mática polos intelectuais que nos 
abandonaron, intelectuais ente as
pas; refÍexamos outras veces a de
sorientación que hai na maneira 
de expresar de definir á Galiza . 
Quer dicer, hoxe á GaJiza estáse
lle definindo como ponteira da 
moda, como ede da movida 
atlántica. Esa coñas que e in
ventan os meios de comunicación . 
E non hai nada di so. Segue e i · -
tindo unha Galiza bnde hai unha 
grande cantidade de paro , donde 
se pecha Astano, Ascon... hai 
unha Gal iza onde a xente segue 
arando co arado romano, mal que 
nos pese, e segue utilizando trac
tores porque hai unha gran canti
dade de tractores para facer estu
pideces. Unha Galiza que acaba 
de entrar no Mercado Comun e 
que nen sequer ten infraestrutura 
para estar en África . Unha admi
nistración e uns intelectuais que 
están basicamente de costas a ese 
povo. Esa é a realidade deste 
país, unha realidade cativa que 
non se ve reflexada nesas modas 
que impoñen os ' meios de comuni
cación. 

_:_E que solucións aportan 
vostedes 'con, .. , por exemplo "os· 
tempos non son chegados"? 

-Unha · visión . crítica, nada . 
máis, ... · 

"REIVINl)ICAMOS 
O MUNDO RURAL" 

-Na sua música hai, por su
posto, unha fonda raigame de 
tipo cultural. .. 

-Basicamente bai duas cousas: 
· nós estamos reivindicando desde a 
nosa canción, un mundo rural; rei
vindicártdoo en todos os sen sos, 
con t_odas as contradicións que ten 
estamos nun mundo rural que 
através de vários séculos, un par 
deles, está a ser machacado, vili-
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pendiado .e · deixado ·atrás. Nós 
eremos que· se o mundo rural coas 
suas créncias e coa sua maneira de 
ver . a vida é válido, tan válido 
como ;i _pseudo-cultura urbana que . 
se esta tmpondo hoxe en dia, non 
estamos facendo contradicións 
nen encontros nen enfrentamen
tos; simplesmente, desde o 'mundo 
rural e desde a canción con conti
dos rurais, porque mal que nos 
pese a canción tradicional ten con
tidos rurais. ' En canto á literatura 
e formas musicai cos citados 
contidos, estamos movéndonos e 
dicendo "aqui hai outra cousa". 

--Con todo, a vostedes escói
taselles moito · máis no mundo 
urbano, porque quizá ten as sa
las para poder actuar nelas, e 
porque hai moita máis xuventu-
de. · 

'-A respeito da xente nova, de
bemos matizar un pouco . Hai que 
dicer que os no vos tamén . teñen 
preocupación pola música tradi
cional,' polas causa da Galiza . 
Nós ternos contáncia de que a 
xente do rural vive mái esta can-· 
ción , porque a lembra , porque 
asócia o feítos doutrora; e no 
meio urbano tamén hai xente que 
está identificada con e as idea . 

CANTIGAS PARA NENOS 

-Nunca se lles antollou facer 
música tradicional para nenos? 

-Si, xa e fixo algo, e ta e a 
facer, e farase. Pero ' Aquenlla" 
non pode con todo e te traballo , 
non pode facer mú ica de autor, 
música de denúncia, música tradi
cional, música para -neno e músi
ca para a terceira idade, por 
exemplo. Como comprenderás, 
somo l}umano so_mos xente que 
non no dedicamos profisional
mente a isto; entón cantarno , re
pito, o que no parece, cando po
demos e como podemos, e aquilo 
que nos parece prioritário. 

-Cantan temas sociais? 
-Hai un señor que se chama 

Castelao que se mexou todo deus 
por enriba da sua obra; a meirande . 
parte c;los políticos e intelectuais 
deste país están dando unha visión 
completamente distinta . E non 
volvo a aquilo de que Castelao é 
no o, duns cantos senón que Cas
telao é de toda Galiza. É o Caste
lao de "Sempre en Galiza' , que 
está en "Cou a " e noutro . E re
sulta que nó facemo unha can
ción a Castelao a quen trouxeron 
dunha maneira vergoño a a e te 
país outra vez, por man de quen 
nos cortaron o fío de tran mi ión 
entre a palabra de Ca telao e nós. 
Entón, aimo ao pa o cunha can
ción, porque non podemo air 
con metralleta . 

O que non e pode plantexar 
de de un grupo de mú ica é unha 
ideoloxía determinada. 

-=-Ten Aquenlla unha ideolo
xia definida? 

-Entre nó , no grupo cada un 
ten a sua, que c inciden en moito 
ponto . Nesa conciéncia é de don
de saen a cancións, ou onde e 
admiten as cancións. O que non 
hai é unha ideoloxia partidista e 
partidaria . Aflora unha ideoloxia 
que entronca cos vellos do nacio
nalismo, que son realmente os ve
llos da cultura galega, os forxado
res e os que até agora levan o 
tronco máis importante. 

-Levan 14 na música: Houbo 
evolución? 

-Nestes 14 anos produciuse 
unha influéncia enorme, o respei-
to pola mósica galega, -polo pró
prio, a volta a cantar en galego, o 
falar un galego rural que é válido . 
Nós axudamos a conseguilo, xun
to con moitos outros. Foi unha 
loita na que se triunfou. O que 
pasa é. que agora xa non nos che
ga. Hai 14 anos nós dicíamos que 
o idioma galega e a cultura rural 
tiñan 5 anos de existéncia. Pasa
ron 14 anos· e ~stá aí. O que· si 
ternos actualmente é unha meiran
de créncia e unha meirande fé nas 
posibilidades dí.m ·povo que non é 
párvo, e está en condicións de re
dimirse. a sí mesmo, de avanzar e 
de facerse. o 

M. F. PORTELA 
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¡. ,1nmra 
Xenaro 
Carreiro 
Un nome 
recuperado 
da "xeración 
doente" 
De. todos os malogrados compo
ñentes daquela xeración que deu 
en chamarse "Doente" pola sua 
prematura desaparición nos albo
res dos seus proxectos, Xenaro . 
Carreiro ocupa un posto marxinal, 
escurecido pola sombra familiar 
que ampara a Ovídio Murguia ou 
aquela frívola boémia cortesán de 
Vaamonde. Esta inxusta conside
ración vai ser restaurada en parte 

· tras a gran mostra que prepara o 
Museu de Pontevedra cos legados 
.cedidos pola ua família. Estará 
aquí representada a diversidade da 
sua obra substraida silenciosa
mente ao seu coñecimento durante 
cáseque un século. 

Era Xenaro Carreiro noiés, 
como Felipe de Castro, o rival 
académico de Goya. Nasceu nesta 
vila gremial en tomo ao derradei
ro cuarto de século pasado nunha 
família modesta que en princípio 
non era o ámbito máis doado para 
nesta época desenvolver unha vo
cación como a· pictórica. A sua 
precoz e magnífica predisposición 
para o debuxo non pasará inadver
tida e, trasladado a Santiago, in
gresa na Escola de Arte da Real 
Sociedad Económica de Amigos 
do País. A qui ten como mestre ao 
valenciano Xaquin Fenollera, e 
como compañeiro ao que vai ser 
estreito camarada en Madrid, Oví
dio Muguia. Mentres Ovidio sente 
unha inclinación cara a paisaxe e 
os seus xogos cromáticos, do cre
púsculo onde se recortan os cla
roescuros principais, Xenaro Ca
rreiro orienta as suas preferéncias 
cara o realismo figurativo neote
nebrista que triunfaba nos salóns 
como prolongación do efeito fran
cés inaugurado no romantismo. 

Inspirado no ·interior da Cate-

X. Carrelro visto por F. Vilanova 

dral compostelana, Carreiro reali
zará a sua primeira obra importan
te, "Os Cantores da Catedral" cu
xos apontes a tapiz a que tivemos 
aceso tanto recordan a Pérez Vi
Jlamil e perpetuan dalgun xeito 
aquel romantismo seródio cuxa 
inércia ainda aboiaba no país. As 
altas abóbadas, a figuración cen
tral izada pola luz e o sentido ver
tical da ·composición acreditan 
este parentesco a bon seguro ex
clusivamente conxuntural. O ca
dro foi ex pos to na Nacional de 
Bellas 4ftes de 1895 onde acadou 
unha mención honorífica. Produto 
deste prematuro trunfo é a Beca 
da Deputación coruñesa, que lle 
permite trasladarse a Madrid a 
continuar os seus est udos. 

A sua aprendizaxe posterior co
rrerá a cargo doutro valenciano de 
posterior importáncia para a pintu
ra universal, Joaquín Sorolla, de 
quen Carreiro realizará un aponte 
ao óleo no seu taller, no que o 
mestre levantino aparece sentado 
<liante do seu cabalete retratando 
a unha modelo. Oeste gran pintor 
aprenderá a soltura do trazo, o 
conceito espontáneo e de frescura 
na composición, visíbel máis que 
nas suas obras de carácter oficio
so, nas paisaxes e no seu óleo ina
cabado "O tiradentes". Non chega 
a influir inicialmente no noso ar
tista xa que é Sorolla un home 
vencellado oeste fin de século a 
un claroescuro realista cheo de 
eséncias transcendentes. 

A sua obra 
A importancia de Xenaro Carreiro 
estrutúrase ao redor de tres obras 
de gran formato trunfadoras en 
sendos certames de Bellas Artes, 
púlso artístico do Estado: Ven 
sendo a primeira a xa citada "Os 
cantores" adquirida posteriormen
te pola marquesa de Villamejor. 
Para 1897 preparou un lenzo que 
titulou "caridade" e que supón a 
inciación da temática ·de tipo mo
ralista. O tema desenvolveuse nun 
escaleirado barroco de granítica · 
factura na que unha monxa ofere
ce unha esmola a unha menestero
sa. Trai ·esta obra inevitábel refe
réncia a outro gran lenzo exposto 
no mesmo .salón e que acadou a 
medalla de ouro: titúlase "Ciencia 
e Caridade", obra de Pablito Pi
casso. Os tocados das monxas, , 
motivos de acentuación do tema 
en base a cores frias, acentuan 
unha afinidade na que posibel
mente Xenaro Carreiro adiviñou a 
un futuro guieiro. 

"Vítima do traballo" é o seu ca
dro máis ambicioso e o mesmo tí
tulo conquire relacionalo autobio
graficamente. Coñecemos a obra 
por unha fotografía da época e por 
un boceto ao óleo acabado en for-
inato menor. 

A obra sitúase na área do realis
mo social na que se aliñaban un 
sector de ·artistas especialmente 
identificados co profundo desní
vel da inxustícia social, intentan
do criar a meio da imaxe un vín
culo emocional do espectador con 
fin moralista. ~ a adapatación a 
un novo tempo do cadro oficial 
para certames colectivos unha vez 
que o realismo _liquidara o prota
gonismo do cadro de história. A 
história non se reflexa co paso do 
tempo senón que se le no presen
te, nas duras contradicións que o 
proletariado trouxo ás urbes, onde 
antes só rex ían o paso fidalgos e -
burgueses. O agudizamento das 
tensións sociais trai o seu reflexo 
á arte <leste tempo, introducida na 
península por Martí Alsina. O fe
nómeno, como evolución do rea
lismo, espállase por toda Europa 
sendo unha temática que recupera 
un aspecto do artista comprometi
do ·socialmente, exemplarizando' 
cos seus temas os grandes desní-

Praza da Fanequeira (Noia) 

veis que se producen na convivén
cia e relacionado coa nova imaxe 
do mundo urbano. 

A obra desenvolve unha cena 
dun acidente de traballo na que un 
carro de bois é motivo principal, 
ocupando o protagonismo de com
posición e sendo elemento xerador 
da anédota. A ·coi está resolta con 
ocres e negros derivados ·dó es
pectro realista; hai una ligazón 
coa cor atmosférica do tema que 
ahonda coa sua tipoloxia nun am:: 
biente chumbizo e húmido, bus
cando o enxebrismo do traballo no 
invernó sumido -nas precariedades 
de condicións e meios. 

Parece como se o fotograma 
dunha película se detivese. O xes
to, xira no benefició de áctecentar 
o senso da traxédia nunha compo
sición · sen movimento, só un 
mozo no primeiro plano inestabili
za unha composición estática, ras
gada polo berro e detida nunha . 
cena próxima aos pasos dun ballet 
patético. No cadro boia un xordo · 
dramatismo que unifica o imobi
lismo e que carrega. a estampa cun 
fondo determinista. 

En "Vítirna do Traballo", Ca
rreiro impón unha orientación per
soal nun intento .de adaptar esta 
temática ao noso meio. Se o rea
lismo social é produto do "desa
rrollismo industrial", como adap
tar este tema a unha ·realidade ain
da feudal como son o agro e as . 
nosas pequenas vilas? Carreiro 

FER~ANDO M. VILANOVA .1:, 

non narra un acidente habitual ca
racterístico . duri programa de tra'
ballo, senón a instantánea dunha 
traxédia vivida colectivamente por 
unha tribo. Frente aos motivos 
claramente moralistas, utilizou un 
fondo de céna de carácter urbano, 
onde a tipoloxia dos personaxes 
non trouxese contradicións, debi
do precisamente á falta de inde
pendéncia total· da ºtemática apren
dida. Por iso non hai efeito tre
mendista que desgarre o tema, · 
ocultándose a vítima e pennane
cendo como artesonado as formas 
externas do traballo. 

No noso país este é un cadro 
inédito. Non tivo precedente nen 
continuadores, sendo por tal moti
vo unha obra importante pola su~ 
representatividade, xa que incluso -
fusiona interiormente duas alter
nativas que debatian o seu prota
gonismo no noso país, rexionalis
mo e realismo, cos seus gromos 
protagonismos. A ambientación 
non é folclórica, e o mesmo enxe
brismo está tratado cun senso dis
tanciado a como será utilizado 
posteriormente, superando o seu 
mero protagonismo efectista. 

Nas· suas estadías galegas en 
Noia e no período final da sua 
vida, convelecente de tuberculo
·se, realizou múltiples paisaxes e 
apontes á aguarela e óleo, como o 
magnifico da Praza Fanequeira. A 
sua "Paisaxe con-cabras" identifi
·ca magnificamente_ cromatismo, 
meteoroloxia e motivo, identifica
do cos tonos verde sombrizos da 
Barbanza en retomo de inverno. 
En · Madrid a sua im_provisación 
impresionista acadou un alto grau 
de · madurez, con "petits-format",, 
de áxil instantánea e recursos prÓ:
ximos ao Manet das Tullerias. 

A sua ambición pictórica ficou 
truncada en. plena mocidade, dei
xando entrever o rachón do seu 
caletre con obras que apostabari 
directamente polo futuro .. Os xa 
riomeados apontes do Retiro, os 
derradeiros autorretratos (un deles 
marcadamente afectado pola tu-

-berculose) e o seu magnifico óleo 
de factura goiesca "Muller ~on 
velo" que aponta a renovación fi~ 
gurativa da xeración do noventa e 
oito e o valor recuperativo que en
sinaban desde a sua cátedra histó
rica Goya e Velázquez. o_ 

l • llOIDll c1a1 hlganl ·CESAR VARELA l 
Penas 
Edreiras: 
un argumento máis, 
alor da orixe lítica 
de Cabo Udra 
Se revisamos un mapa dos máis 
extremosos pontos da nosa xeo
grafia, sempre xurden unha morea 
de lugares_ montesios , que locen 

nome do tipo de: Pena da Edra, 
Pena Edrosa, ou Penas Edreiras, 
nomes que semellan colocar como 
un atributo vexetal dos penedos, 
as verdes e reptantes edras ou eras 
(como lle chaman os portugue
ses). 

Os toponimistas, non manifes
tan dúbida ningunha pois o nome 
semella ser transparente, serán pe
dras coa partícularidade de estar 
recobertas de edras. 

Non obstante, as cousas non es
tán claras; a edra é unha planta 
que non é usual nos lugares inós
pitos, sempre a atopamos nascer
canías das habitacións do ser hu-

rnano, en muros, socalcos ou 
onde haxa terra removida, non 
gosta, non, de hábitat Ionxe do 
solar humano , que é paradoxica
mente onde fica marcada a pegada 
desa planta na toponimia galega. 

Despois de lanzar aquí a nosa 
hipótese da orixe da Udra, como 
un sufixo de orixe lítica, onde nos 
pensamos que de unha Pena La
xedreira, Laxedrosa ou Laxerc;sa 
poden sair as penas Edreiras, · 
Edrosas ou Erosas que nos ocu
pan hoxe, pola mesma mecánica 
que Udra procede dunha Laxúde
ra, mediante a confusión do lítico 
Lás co artigo latino Illas, a través 

do paso intennédio de Las edrei"'." 
ras, Las edrosas oli Las erosas. 
En resumo:· nada a ver coas edras, 
todo a ver coas laxas. 

Se isto fose tal como plantexa
mos aquí ; e penso que o foi, ato- · 
pámonos diante dunha nova meto
doloxia (diferente á de ·procurar 
un antigo documento, que se usa 
como dado incuestionável) que 
nos vai permitir dar razón do sen
tido de moitos dos máis crípticos 
topónimos galegos, que non seran 
así máis que s.ufixos de palabras 
complexas, onde se deron confu- . 
sión na fala. popular: 

Como· consecuéncia de todo o 

dito, levaríanos á necesidade de 
facer algúns axustes na interpreta- -
ción que ternos mantido ás veces 
nesta sección, por exemplo cando 
explicarrnos que o nome de fila de 
Arousa procedía de Agronqsa, co
locariailos agora a posibilidade de 
ter a sua orixe nunha fila Laxarou- -
sa, ou cando pensamos -que as 
Areas de Ponteareas derivaban 
dos Agros ou QS Aros, parécenos 
agora máis factível ser derivado 
de Laxaredas ou Las Areas. 

·Asi son as cousas; novas apor
tacións botan mais nítida luz so
bre antigas opinións. 

.Sáo Paulo 

. ~ TURQUIA . 
28 días recorrendo as Beiras do Exeo Kur
distán, Capadócia 'e a J3eita do-Mar Negro. 
Avión , ida e vo1ta, autobus acondicionado: 

do sul, nun autobus acondicionado. Précio: 
63.000 Pta. Datas: 4 ao 23 .de Setembro; 
1 ao 20 de Outubro; 1 ao 20 de Novembro. 

do en Land-Rover até Tamanrasset. Précio: 
114.000 Pta. Datas: 29 de Agosto ao 21 
de Setembro; 1 ao 30 de Outubro; 2 de 
Novembro ao 1 de Decembro VIAXES DO 

OUTON0 Précio: 145.000 Pta. Datas: 1ao28 de Se
tembro; 2 ao 30 de Outubro. 
fNDIA DO SUL 
Un mes recorrendo Bombay, as Covas de 
Ajanta e Ellora, Badami, Madrás, Madurai, 
Quilón, Cochín e Goa. Vó, recorrido en au
tobús e hoteis. Précio: 185.000 Pta. Datas: 
1 ao 28 de Setembro; 6 de Outubro ao 3 
de Novembro; 3 ao 30 de Novembro 
XORDÁNIA-EXIPTO 
28 dias recorrendo Amman, Petra, Agaba, 
Sinai, Suez, Luxor, Aswan e O Cairo. Vó e 
recorrido en autocaravana acondicionada 
~on literas. Précio: 175.000 Pta. Datas: 4 
ao 31 de Outubro; 1 ao 28 de Novembro 
MARROCOS 
Unha rota de 20 dias polo Rif, as Cidades 
lmperiais, o Atlas e as kasbahs e os oasis 

\ 

ARXÉLIA: DUAS ROTAS 
O GRANDE ERG OCCIDENTAL 
Unha· rota de 18 dias en autocaravana 
todo-terreno por esta zona do Sahara até 
Ghardaia. Précio: 78.000 Pta. Datas: 12 ao 
30 de Setembro; 5 ao 22 de Outubro; 1 ao 
18 de Novembro -
A MÁXIA DO HOGGAR 

E TREKKINGS POR: 
ANNAPURNAS. en Setembro, EVEREST, 
en Outubro, PATAGONIA ARXENTINA. 
en Novembro. 
ACONCÁGUA, en 0 .ecembro. EL RIF, en
Setembro e Outubro. 

Consúltanos polos teus prórpios proxectos : 
de viaxe e billetes económicos. 

Un mes polo deserto máís éx(fü s u z 
CLUB DE VIAJEROS 

Rondo de Sont Pere, 11. 6º 3a. • 08010-Borcelono • Tlf.: 30250 Bl 
Ledesmo, Z 1º izqdo · 48001-Bilboo • Tlfs.: 424 42 65-424 22 15 

RodriQuez Son ~edro, 2.0f. 1202·28015-Madrid·Tlfs.: 4451145 
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Bretaña, 
Esmeraldina 
Cada vez que sai do pre/o unha 
obra de Xosé Luis Méndez Ferrín, 
acorre " no noso país un grande 
acontecimento literário, e mesmo 
político, e todo isto fai que o es
critor sexa mal /ido (cousa que xa 
dicia eu no Grial 77, con motivo · 
de Amor de Artur). E é mal lido 
porque estas' duas cousas compor
tan que non se delimite ben a sua 
literatura e asi vexamos louvanzas 
fora de ton a obras menores, cau
sa tal que aconteceu con Amoia! 
Amoia!, que chegou a ser defini
da como pedra branca en calquer 
literatura, e outras lindezas. Ago:
ra, hai xa perto de dous meses, 
saiu un novo ]ivro narrativo de 
Méndez Ferrín, unha novela 
ahondo fonga: Bretaña, Esmeral
dina<1i que, polo 'volume de páxi
nas, non dubidamos en afirmar 
qtie é a · obra máis ambiciosa do 
escritor gal ego. 
. Bretaña, Esmeraldina narra as 

vicisitudes no cárcere e outros lu
. gares de Amaury, un bretón que 
foi feíto prisioneiro pofas forzas 
da Terra Ancha, contra quen luita 
pola indepéndéncia e revolución 
de Tagen Ata. A partires daqui o 
.narrador (a novela está en primei
ra persoa) vai-nos ·contar rin mon
tón de cousas. De como entrou na 
prisión até cal é seu pasado; que 
descoñece a sua orixe e as bús-

. quedas desta orixe, de todo un · 
mollo de causas que o leitor debe 
coñ·ecer lencto · a novela .. Para dar 
tal información, o autor dividiu a 
novela en vinté capítulos, capítu
los que van ter todos case a mes
ma estrutura. Quer dicer, no pri
meiro capítulo nárrasenos a entra
da no cárcere do protagonista e 
nun momento determinado pasa-
. se a nos contar outras cenas . que 
se ·supoñen son soñadas, alucina
cións ou que lle son <litadas por 
veces exteriores ao protagonista. 
Noutro momento do capítulo a ac
ción volve ao cárcere (algo así 
como acontece en O pasaxeiro das 
estrelas, de Jack London, pero di
ferente). Nestas cenas soñadas ou 
ditadás o narrador vai contando 
accións e movimentos que pouco 
teñen a ver co que-poderia ser o 
esencial , da novela, xa que os 
acontecimentos que se narran nes
tas "escapadas" (sic) pouco teñen 
que ver coa acción novelesca. Nos ,,, 
últimos capítulos a acción centra
se nunha revolta no cárcere e a 
novela remata, iso si, de maneira 
espléndida: ambiguamente. 

-De primeiras ·os reparos que eu 
lle poria á novela podían centrarse 
en: 

·a) pouca xerarquización dos 
materiais narrativos, pois que hai 
demasiadas escenas, accións e 
movi~entos completamente gra
tuítos . e así chega ·un· momento 
que a incontinéncia narrativa re
mata por abourar ao Jeitor. Esta 
non xerarquización do material 

· narrativo fai que a novela acade · 
un grau de . poetización que, se 
crémos a Onetti, é indigno n;;i no
vela, porque esta despare,ce, pois 
a poetización deliberada lonxe dt'. 
ser uri feíto positivo é _:_na nove
la- contraproducente. Nunha pa
lavra, hai uh exceso de matéria 
non narrativa nesta Bretaña, · Es
meraldina. · ' 

b) O segundo reparo que lle pa
ria é que a novela non foi fabrica
da (e atreveriame a dicer que nen 
foi pensada) desde o princípio e 
asi medrou inorganicamente e por 
iso· o autor alonga certas cenas in
necesariamente e fáltanos infor
mación sobre aspectos máis fun
damentais da narración (sobre 
todo da parte que trata da cadea, 
por non dicer palavra de todo can
to trata da resistencia de· Tagen 
Ata e da ITA. Póde-se pensar que 
esa información está noutros li
vros de Méndez Ferrí·n, pero un ha 
novela ten que ser un mundo en 

Méndez Ferrin 
si e non apoiar-se noutros elemen
tos externos a ela~ ainda que se
xan outros livros . do mesmo au
tor). C) o terceiro reparo · seria o 
de que Méndez Ferrín escreveu 

_ unha novela para ,intelectuais, non 
unha ·novela ·para . leitores. Quer 
dicer, o autor chimpa toda unha 
série de guiños, de referéncia:s 
·cuJturais, de nomes que son com
pletamente inservíveis para o lei
tor que non coñeza as pautas cul
turais nas que se move o escritor: 
Louise Labbé, Hersant de Villa
m.arqué, frases como: "Que pasa
ba a fungar con monótono son no 
escuro arume arpado,. dos piñei
Tos" (Pondal), "se alonxaban apre
suradamente pola corda frouxa do: 
horizonte" (Manuel· Antonio; xa 
usada a ·frase, · o verso suliñado 
por min ,' polo narrador en Amor 
de J,\rtur, pax. 103), e todo un et
cétera que seria demasiado longo 
reseñar. Nunha palavra, o reparo 
é que escreveu unha novela para 
iniciaclos, novelas mui en boga 
desde o éxito de Eco. 

Mais a nov~Ia non é só iso, hai 
outras cousas. Unha excelente es
crita, p'oética pero non narrativa. 
Hai excelentes páxinas, excelen
tes momentos (o torneo de Pont
hus, como exemplo), hai calidade 
de páxina (~oda a novela, por me:
diocre que sexa, pode ter eses mo- ,,,, 
mentos, esas páxinas, e até diría
mo~ que a presente é un paradig
ma: de tal clase de novelas) pero 
difícilmente a novela prende no 
Jeitor, pois a sua leitúra chega a 
ser monótona, mesmo aburrida e 
muitas veces parece que se necesi
tase un livro de códigos para des
cifrar certas accións e movimen
tos. E digo isto. porque en rnuitos 
momentos a novela é escura, de
masiado escura, ·demasiado difí
ci 1, e a novela. non atura o grau 
de tensión que atura a poesia. E 

. tamén é demasiado escura porque 
ao non xerarquizar o autor os ma
teriais muitas <lesas· páxinas tan 
brillantemente escritas, son com
pletamente aleatórias, sen impor
táncia narrativa _ nengunha, pois 
seguindo o método que seguiu a 
novela dou case trescentas páxinas 
e puido dar o dol;Jre. En fin, que 
o narrador 'non soubo crear un 

- cosmos novelesco. ·a partires do 
caos, non soubo criar a luz narra
tiva, pois para iso teria comprido 
a criación de personaxes, que é 
outro dos faHos desta Bretaña, Es
meraldina, pois aparte de Amaury 
os outros personaxes só están en 
función da sua eséncia ou presén
cia poHtica. 

· Muitos, demasiados, fallos ten 
para min esta novela de Méndez 
Ferrín, e ·tenos porque parece que 
escrevese para triunfar entre inte
lectuais e amigos e non para des
pertar desexos ao posível leitor., 
Outra vez será, nós non desespe
ramos. 

Unha última acota~ión, e é so
bre o úso da língua. Non irnos fa
lár do brillante léxico do autor a 
pesares de usos e {ormas qu~ es
tán proscritas polos defensores das · 
tres ou catro .normas que se usan 
en Galiza, só avisar que un non 
remata de entender porque se lle 
perdoa· a Ferrín ese uso arbitrário 
e noutros é cousa a anatemizár, 
pois seguro q~e se · alguén se lle 
acorre enviar os seus text9s tal e 

como está a presente novela, os · 
famosos correctores farian o seu 
magosto· e o-seu agosto. 

X.G.G. 
(1) Edicións Xerais. Vigo, 1987. 285 
pax. 

Onome 
-da rosa: unha 
leitura 
progresista 
"O nome da Rosa'; non é unha no
vidade editorial. Precisamente o , 
~etiso que .ten -comentar esta qbra 
é todc5°o- contrário, que sexa unha . 
obra por todos_ coñecida (ainda 
que. non necesariamente !ida), di
vulgada recentemente no Cine, --es
tudada nas aulas universitárias (en 
Santiago cbegou-se a analisar non 
só en .Filoloxia, senón taméri n~s 
faculdades de Xeogr.afia e Histó
ria, e Filosofía), e ponto de refe
réncia obrigado en toda conversa 
literária mais ou menos erudita de 
Café. Mais .que unha novidade a 
obra de Eco converteu-se nunha 
moda. Polo que nunca deixa de 
ser pertinente aportar novas refle
xións ao debate permanente que 

. se está a produ~ir (mundialmente) 
en torno á novela <leste escolástico 
italiano. 

Empezaremos por falar do xé
nero. Non nos cabe dúvicla que a 
TV e os ·seus seriais de sobremesa 
ten grande responsabi lidade na 
promoción dunha temática tan po
pular como é. a trama policial. 
Pero -0 tratamento que este meio 
lle dá ten o comun denominador · 
de presentar-nos o crime como un 
produto de i~divíduos con mentes 
enfermas e co.mportaméntos inso
ciais, e a solución . ao criíne é a 
eliminación <lestes indivíduos que 
senín executados polo . heroi de 
turno (moi guapo/a e hábil por 
certo). Esta estrutura aparece des
de os "debuxos ·animados" até "O 
coche Fantástico". -O obxectivo é 
ocultar que o Crime -tal como 
demostrou Durkheim hai moitos 
ano-- é un produto social, polo 
que non se pode manter intacta a 
sociedade se o queremos atallar, 
senón que <lepemos analisar os 
factores sociolóxi~os que o provo
can e actuar s'obre eles até cons
truir unha sociedade onde o com
portamento criminal non sexa p.re
ciso para o funcionamento das re
lacións humanas. Delegar no he
roi· (hen policía, ou dalgunha for
ma venGellado. ao servizo do Esta
do) a· solución' ªº crime· implica 
lexitimar e interiorizar esa visión 
do aparato policial como "protec
tor", e non como "agresor" que 
verdadeiramente é .. A humaniza
ción do heroi (e incluso do Anti
heroi) {rente á desumanizació~ do 
criminal encobre un fenómeno 
que. non se estabelece entre homes 
e non-home~, senón entre homes 
(falo en senso xenérico) aos que a 
sociedade lle repartiu diferentes 
papeis a cumprir, .e que a socieda
de ten moita responsabilidade· no , 
.feito de que os desempeñen. Nes
te senso tratan-se todas as séries 
que nós chamamos policíacas, 
pero realmente reproduce-se .tal 
tratamento tanto en Western, 
corrio en. ~1.mes de ciéncia ficción, . 

. ~te. · _ 
Umberto Eco invirte este -trata

mento nunha .novefa qu~ el non 
rexeitou de incluir. !)O xenero poli
cíaco polos analoxismos · que dei
xa explícitamente ·mostrar: (Gui
llerme de Baskerv.ille (nome do 
protagonista) con "Os cans de 
Baskerville" (novela de· Shetlock 
Holmes); Adso (nome do compa
ñeiro de Guillerme) · qu,er dicr 
"elemental" (palab:fa coa que o 
devandito investigador vitoria,no 
aprobava as ocorréncias do seu fi
del Watson); as lentes (que util.iza 
Guillerme), recordan-nos a lupa 
do personaxe de Conan Doyle; 
etc .... O que ocorre é que aqui o 
Crime é presentadp como produto. 
dunha sociedade en crise· que se 

desmorona por .enxtr-se en anta
gonismo coa natureza humana que 
dunha maneira latente estivo soca
v'ando os ciementos dese micro
cosmos humano que representa a 
Abadia. Nese senso son os guar
diáns dese mundo vello os incita
dores e incluso os executores do 
crime. O suicídio con que comeza 
a , novela revela-nos que estamos 
ante unha sociedade onde os , indi
yíduos non se atopan plenamente 
integrados. Esta desintegración 
~ocia! vai medrando a medida que 
esa sociedade nega e reprime as 
inclinácións naturais dos seus 
membros. A Cultura define un 

. tipo de rdacións nanirais aos que 
a natureza, selvaxe e . indómita, 
non se pode atar e ~ometer por 
muito tempo. Vai-se producindo 
un desenrolo paralelo do mundo 
Cultural, e do que podemos cha
mar. mundo natural; asociados a 
estes dous mundos levan-se a 
cabo procesos semellantes e erf 
dialéctica (non existe escisión en
tre mundo da Cultura e mundo da 
Natureza). O protagonista aquí 
non busca "mentes criminais" se
nón que somete ao universo social 
da Abadía a unha investigación 
minuciosa que desvele cais son as 
claves sociolóxicas que explican 
os comportamentos criminais oco
rridos. Terá pois que mover-se 
por ambos os dous mundos inter
pretando os signos manif estos 

· (como bon seguidor do nominalis
mo de Guillerme do Ockanm que 
é) que nos apresentan de forma 
singular os dous univers9s simbó
licos. 

Así podemos reconstruir sime-
- tricamente eses dous mundos que 

definen a sociedade da Abadía. 
Un mundo da natureza (infra-es
trutural) e un mundo da cultura 
(super-estrutural). O primeiro re
fire-se ao relativo á alimentación, 
sexualidade, aloxamento, etc ... e 
o segundo ás ideas e créncias que 
configuran a conciéncia cult,ural 
dos membros de tal sociedade. Os 
centros espaciais sobre os que xi
ran eses mundos son A Cociña no 
primeiro dos casos (co seu sub
centro que é o refeitório), e a Bi
blioteca no referente ao mundo 
Cultural (co seu subcentro que é 
o scritorium). Neses espácios po
demos estabelecer a división tem
poral entre o Ola (que correspon
de ás actividades 1 ícitas e mani
festas) e a Noite (que corresponde 
ás actividades ilícitas e latentes). 
En canto aos elementos e os roles 
asociados a ambos os dous mun
dos topamos con claras conexións 
e paralelismos: resulta evidente a 
simetría entre os roles que desem
peñan os rexidores formais dos 
dous universos: Malaquias (Bi
bliotecário) e Remíxio (Despen
seiro). Están conectados por un 
segredo: Malaquias ten un segredo 
de Remíxio acerca dunha cue tión 
"cultural" (as carta do subversivo 
Dolcino) e Remíxio ten un segre
do de Malaquias acerca dunha 
cuestión "natural" (as relacións 
homosexuais do B ibl iotecário co 
seu axudante). Os poderes fácti
cos en ambos mundos son repre
sentados respectivamente por Ber
nardo e Xurxo. Eles son os seus 
guardiáns, e son os que xulgan, e 
conden~n a aqueles que poñen en 
perigo certa orde de relacións cul
turais, ou de relacións naturais. 
Xurxo utiliza a Malaquias contra· 
.os injmigos desa orde cultural 
(contra o grupo dos Italianos: Ali
nardo, Pacífico, Pedro, ... e o cu-

.. Fioso Béncio), serido o responsá
bel das mortes e quen pretendia 

. mudar dalgunha forma esa orde , 
super-_estrutural que el defende. 
Bernardo utiliza a Remíxio contra 
os ininÍigo~ da orde de relacións · 
naturais estabelecidas (os Francis
canos, Miguel, Umbertino ... ), 
sendo responsábel da morte da-

,,. queles que pre~endian .múdar ou 
desobedecian esa orde infra-estru
tural. 

O Rol de cómplices nas activi
dades lexítimas (día) e ilexítimas 
(noite) é desempeñado pqr Beren
gário (Axudante do Bibliotecário) · 
e Salvador (Axudante do despen- · 
se!ro). Ambos os dous perseguen 
satisfacer os 'Seus desexos sexuais 
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con persoas · cuxa funcionalidade 
. · no sistema seria a de servir de vál

vula de escape da represión das 
inclinaciones naturais, pennitin
do , perpetuar as relacións sociais 
definidas oficialmenté. Es.te rol de 
prostitución, ao ser desempeñado 
"incorrectamente", fai tambalear 
o sistema. Os elementos que de
sempeñan este 'papel son desco
bertos; o· suícidio de Adelmo e a 
captura da rapariga son un duro 
golpe á Orde Natural-Cultural da· 
Abadía. 
· O Abade arbitra e'ntre estes 

dous mundos. A sua función é a 
dunha balsa de aceite que suavice 
os contlitos que provocan as con
tradi):ións do mundo no que habi
ta. E reformista, e pretende con
servar o "status quo", eliminando 
a áqueles elementos que o fan 
abalar (Xurxo), pero ocultando 
toda a realidade latente que no 
caso de facerse explícita desinte~ 
graria o sistema no que se moven . 
Daí que fracase, é .demasiado tar
de para solucións parciais. Gui
llermo, dun xeito revolucionário 
conseguirá desintegrar (voluntária 
ou involuntariamente) ese mundo 
que fixo posíbel e incitou ao cri
me (simbolizado coa queima da 
Abaida). 

Como vemo esta novela poli 
cíaca dá a volta á conceición dé te 
xénero que nos é transmitida ofi
cialmente , Aqui o asasinos on 
os policia , o crime é un produto 
dunha orde ocial determinada. 

E e toda a histórias teñen a 
sua moralexa, digamos que a que 

· podemos extraer desta novela 
pode quedar como segue: A socie
dade , definida por unhas relacións 
super-estruturais e infra-estrutu
rais que non satisfagan as inclina
cións e necesidades naturais dos 
seus membros , non pode ser eter
na porque é imposíbel aniquilar 
ditas inclinación e necesidades 
naturais . Construarnos pois unha 
sociedade. onde esas inclinacións e 
necesidades se vexan satisfeitas 
para o cal será preciso destruir a 
vella orde de relacións sociais que 
nos oprime . 

Como se ve esta obra de Um
berto Eco permite fazer unha lei
tura altamente progresista. Tal lei
tura é a que eu aporto ao debate 
sobre o acontecimento cultural 
mundial que significou esta nove
la. 

XOAN GARRIDO COUCEIRO 
Nota: Para ler e La obra no noso idioma 

póde-se topar na editorial DfFEL (Di fu ·ao 
Editorial ) LlSBOA . 

- . mus1ca 

La Polla 
Records e 
Obras 
Públikas 
"Queridos amiguinhos , . neste 
mundo moderno todo está baixo 
control. ¿Todo? Non. Umha al
dea, povoada por irreductíveis ga
los, resiste agora e sempre ao in
vasor, cumha p9ción mágica qu~ 
os fai invencíveis: o cerebro"·. As1 
comeza o último disco, já o ter
ceiro, de La Polla Records, un 
dos' grupos áo chamado Rock ra
dical basco(ll mais conhecidos e 
exitosos fóra de Euskadi. 

No somos nada continua na lin
ha iniciada coa aparición do seu 
primeiro .LP, Salve,'que fora t?do 
un revulsivo no pano.rama mus~cal 
(e até cultural e social) entón im
perante (efectos periféricos da 
movida madrilenha). Aquel~s 
cancións de rock duro e combati
vo calharon con forza numha mo-' 
cidade farta de tanta · posmoderni
dade, tanto desenho europeu, ta~
to posibilismo político, tanta. ma-· 
nipulación-descafeinización ideo
lógica, tanto, en definitiva, mexar 
por nós e ter que deci~ que chove · 
La Polla chamou-lhe ao pan pan, 
á merda m'erda e á tortura tortura. 
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O segundo plástico, Revolu
ción, foi a confirmación de que as 
pelexas entre nós "mentres eles se 
rin" estaban en franco retroceso. 
A contribución de La Polla no 
sen so de crear un · xeito (u~ xeito) 
de frente popular contra o fnemi
go común, non é de ningumha 
maneir~ desdenhá:"'el. E ~ todo 
isto ha1 que engadir que, arrastra
dos polo éxito alén de Euskadi do 
grupo, outros conjuntos del dife
rentes concepcións ideológi as e 
musicais empezaban a ser cqnhe
cidos por todo o Estado (Kortatu, 
por exemplo, e~a un modesto telo
nero de La Polla cando as suas 
primeiras actuacións por aquí). 

No somos nada non aporta 
grandes novidades á trajectória do 
grupo, ainda que supón umha cla:
rificación importante das suas 
posturas. Por exemplo, se nos ou
tros LP' s se dician cousas corno 
que "eu contra os de ET A non 
tenho nada, a min que me preocu
pan son os defensores da lei", 
agora se berra con forza "non ao 
exército nin basco nin espanhol", 
e se umha gente corno Kortatu fai 
referéncias históricas no seu últi
mo di co aos guradis caidos no 36 
na defen a de Euskadi, La Poi la 
se confe an agora herdeiros por 
linha directa dos anarquistas da 
CNT-FAI daquela ("sorno os ne
tos do obrciro que non pudeste 
matar, orno os net© do que 
perderon a Guerra Civil", cantan 
e ilustran estas letra -no tebeo 
de Orue da carpeta- con cenas 
nas que ahondan carteis, unifor
mes e tanquetas coas siglas men
cionada ) . Por suposto que temas 
já de antes corno "sin país", re
sultaban dabondo definitório , 
pero até o de agora os eus postu
lados anarquistas non foran tan 
explfcitos e evidentes (o concerto 
que tinhan previsto nunha discote
ca compostelana hai uns días esta
ba organizado poi a CNT local). 

Polo demais todo segue no 
mesmo plan: Ataques directos e 
contudente contra todos os esta
mentos e manifestacións do poder 
estabelecido: Exército ("todo pola 
pátria, todo pola pasta; todo polas 
leises, e polos bilhetes ), burgue
sia ('hipócritas católico hipócri
tas cagaos ), policía ("lo perro , 
la carne") empre ários ( 'o vo os 
negócio chegan a nós como 
umha enferrnidade"') juice ("jus
tiza, orde e lei: vaia pa tel ), 
prensa ("mentiras po t, o noso é 
desinformar') tado ("guerra 
sempre ao E tado, guerra até que 
caia, guerra para de tapar a sua 
guerra encuberta"), partid polí
tic (" dio a partido odio ás 
bandeira "), monarquía ("un r i 
non é rei por vontade ~·vina, e-. 
nón porque o· eu · a tepa ado 
vivían divinamente') en fin, a 
enumeración eria in erminável; 
engadir en todo a o a abundancia 
de reafirmación anarco-indivi
dualistas ("e te é mundo e e te 
son eu, todo o demai chegou des
poi '', "cada un é cada un e cada 
un é como é, e non penso que isto 
seja tan difícil de entender", "po
der é fa cismo, fa ci mo é po
der"), e destacar, ainda que seja 
un pouco óbvio por falar de quen 
estamos falando, que todo este 
tinglado anarcoide non ten nada 
que ver con ningunha clase de pa
sotismo (o grupo ská Potato e o 
seu rnlho, que La Pollá interpre
tan evasivo-escapista,. é criticado 
no tema "Jamaica", e o LP cerra
se cun "sube-te os pantalóns, non 
te deixes dar'~ ). 

Obras Publikas 
De Logronho chegan estes seis 
músicos, fans incondicionais do . 
inefável Co'sculluela, ministro de 
Obra Públicas e Urbanismo e pai
sano deles (Cosculluela é protago
nista dun dos melhores temas do 
alburn). Seis mozos que des'pois 
de dous anos tocando juntos cdn
seguen por fin editar o seu primei-
ro LP, ainda que seja "mini". . 

Logronho está moi perto · de 
Euskadi, pero Obras Públikas se
melhan estar mais pertos de Vigo. 
Obras Publikas é, como se dixéra
mos, un xeito de Siniestro .Total 

con influéncias bascas. Diferén
cias: Siniestro fai un rock de gara
xe escuro e machacón, Obras Pú
blikas son mais popeiros (no prin
c.ípio eran Ská), o seu sonido · é 
limpo e claro, as suas instrumen
tacións spn complexas e trabalha
das: 

Pero a maior diferéncia cos vi- · 
gueses está nas letras, nas mensa
ges. Estas son cachondas e diver
tidas, alegres e "desenfadadas"; 
nelas· joga un papel importante a 
rima dos moitos pareados. Até 
aqui igual que Siniestro, pero cun 
par de exemplos veremos que 
pouco tenhen que ver coas boba- . 
das de neno pequeno ("pis, culo, 
caca") de temas tan siniestros 
como "Qué tal homosexual" ou 
"Vámonos al K wai", de profunda 
carga crítica e innegável sentido 
inconformista eles. Vamos cos 
exemplos. "Sequía en Etiopía": 
"la naciones unidas / envían aspi
rinas". / Haciendo un gran esfuer
zo se montan un concierto. / ¿No 
seria acertado/ poner supermerca
dos?". 'Medió gran satisfacción": 
' Por fin entrz en una iglesia, / mi 
polla se puso tiesa. / Es un mila
gro, grité, / al fin profeso ·una fe. 
I Algo en mi sexo va mal / me 
empalmo en la catedral". 

Tamén se arrea contra grupetes 
modernos"(' Eyaculated Fools"), 

contra os encomiáveis labores so
ciais que desenvolven Alcólicos 
Anónimos e Terceira Idade ("No 
más drogas, no más alcohol, no 
más sexo, no más acción, ser un 
muermo a los veinte es mi ilu
sión") e tamén se tocan temas lo
cais en, por exemplo, "Logroño 
Ciudad". Contido dabondo para 
un LP tan pequeno. 

MANUEL SANTIAGO 
( 1) Etiqueta empregada con todas as pre

caucións . Só á pren a que menos e entera. 
a que acunhou o termo, . e lhe pode ocorrer 
meter no mesmo aco grupos tan diferentes 
como La Polla, Kortatu Tijuana in blue ou 
Eskorbuto. 

Momo 
'Momo", de imilar patemidade a 
'A história interminábel", respos
ta a parecidas características que 
aquela: falta de imaxinación, tor
peza, e se aquela potenciaba os 
efeito especiais como reclamo, 
aquí son de moita máis pa<;:otilla. 

Non teño lido (pecado que con
feso precavidamente e ante quen 
faga falta) a obra de Ende, pero 
facilmente se calcula que os esca
sos acertos da fita corresponden a 
pálidos reflexos da novela. En xe
ral, o filme aparece co·ntado a 
trompicóns, con certas · incon
gruéncias de montaxe atribuíbeis 
ao descoido e á desgana que pare
ceron inspirar ao descoñecido di
rector. 

Pouco hai nesta co-produción 
xermano-italiana que capture a 
atención do espectador novo e do 
menos ídem. Unha panda de acto
res italianos con oficio e a patriar
cal preséncia de Huston recobren, 
insuficientemente, os buratos dun 
guión que non dá densidade a per-
soaxes e ambientes. · 

Algunha parte do fjlme, polo 
interés do material orixinal, resul
ta . tnemJS tediosa, como a corres
pondente ªº exército de homes 
grises que succionan puros con 
avidez. ,Pero· en suma, . moi pou
quiña cousa é .esfa "Momo", que 

· §en embargo ha ser unha rendábel 
máquina de cartos. Un melífluo 
remate, coa nena riciños dourad9s 
voando polo ar en plan disneyano 

por un final a tono coa hibridez 
até entón amostrada, cerrando un 
produto insípido e mal servido. 

G. VILAS 

televisión 
----

Gente deles 

No seram dos domingos metese
nos nos nosos fogares um progra
ma chamado "Gente Nossa". 
J.M.P. o apressentador fozendo o 
seu papel habitual de enfeitador, 
trata-nos de meter as suas gentes 
como se fosse gente nossa, gente 
do povo galego. Eis os convida
dos até agora: Feo. Vázquez, todo 
o que poda dizer já nom engade 
nada; Rouco Varela, rueu deus, 
que pastores tem a igreja; A con
selleira conhecida pola sua ase
melhanza com umha· boneca in
fantil; o reitor C. Pajares. As en
trevistas som a tomadura de cabe
lo mais grande que se poda fazer 
desde a TVG ao nosso povo, só 

· comparáveis com as do Sr. Lom
bao na TVE de G que amais de 
sair todos. os días em plano de es
trela lavou os Paco V ázquez e 
companhia nesse inobre trabalho a 
qu_e tám afeizoadós som algúns, 
como é, disfrazar lobos de ovel
has . 

Por favor Sr. Palmeiro poriha 
un salóm de beleza e massage e 
esquézanos, todos sairiarnos gan
hando. 

Mudemos as maneiras 
Agora que comezamos o terceiro 
ano de andadura da TVG quero 
comentar. a nefasta cóncei9om do 
mundo que tenhen umha cheia de · 
séries do além-atlántico e as que 
tan afeizoados semelham ser os 
directivos da casa, nunca falta al
gumha no ecrá. Som telefilmes 
como: Magnum (as vezes) Gente 
Maravi/hosa, A Mu/her biónica, 
Lucca, e outras várias. As suas 
c~acterísticas gerais som as se
guintes: Os protagonistas som mi
litares, ex-militares ou familiares 

· dos mesmos. Cando isto non é 
asím som seres de capacidades 
tám extraordinarias que som cobi
zados para serem usados na guerra 
"fria" _constante que tém os USA 
contra o imperio do mal
(URSS). Na série muitas vezes ci
dadáns que até daquela non levan
tavarfl a máis mínima suspeita, 
que semelhavam "nonn~is", re
sultam indivíduos ao' servi90 do 
mal apr9veitando-se da "nossa de
mocrácia". Nos tais telefilmes, 
hai un profundo ataque á demo
crácia, pois as liberdades parecem 
server só aos inimigos e isto xún
guesse a algo verdadeiramente pe
rigosísimo, o eslogam constante 
por activa e por pasiva de que 
muitas cousas devem ser secretas, 
ao povo nada lhe vém em sabere 
delas, só expertos neutros, sábios, 

·· robotizados, impardais e ao serví
. 90 do bem poden tomar decissons 

ainda que estas afectem a todo o 
, povo. Nas sé~ies hai umha defen

sa beliger.ante da guerra, do arma
mento ABQ (Atómico., Biológico, 

Químico), da necessidade -da gue
rra das estrelas, ·da corrid.a aos ar
mamentos, etc ... e isso sempre 
como algo que ás boas gentes 
nom lhes <leve interesar o faié-lo ' 
só serve ao mal, a luita porque
es~a humanidade que viaja na 
nave espacial TERRA polo uni
verso poda seguer fazendo-se é 
estar ao servi90 do inimigo. 

·Todo o comenta<;io para mais 
pesar meu como galego e , como 
ser humano, é que vai dirigido 
fundamentamente aos rapazes ga
legas, ·aos nossos fil.has. ~re~. di
rnctivós: Nom seria muito melhor 
emitir programas que nos ajudas
sem a amarmo-nos um · pouco· 
mais os povos da terra e menos 
irracionalidade e fascismo no 
novo anó? 

Novo de Permuide 
A noite do Diada Patria estrenou
se na TV g o que teñta ser a pri
meira cria9om telefílffiica galega. 
Cada -capíduo ·da série parte da:s 
cria9ons magistrais de D. Alvaro 
Cunqueiro. O programa piloto 
tiña bons. actores, muito boa foto
grafía é boa posta. en ceña, e um 
conqueriu passar o tempo escui
tando falar de umha dessras· Gentes 
de Aquí- e de Acolá que tám bém 
nos pintou Cunqueiro. Mas tamén 
tinha as suas chatas: A Linguage 
fílmica resultava muito primitiva, 
o magnifico tex~o nom o soube
rolJl traduzir em ·inlagems con 
vida própria, e o que olhávamos, 
era umha série de qüadros jungui
dos pola leitura do testo, se se ve 
a obra sem voz, resulta ininteligí- · 
vel, falha a linguaje visual. 

Noventa anos de Hª cinemato
gráfica já derom algúm avance, e 
os espectadores já estam muito 
educados na forma de entender as 

. imagerís dos telefilmes, planos rá
pidos e fugazes atando a ac9om, 
por ex: Se A vair a ver a B ao 
edificio X, nom nos contam a via
g(:m, non nos ponhem un plano de 
cinco minutos entrando no edifi
cio . Senom plano coche (ou nem 
isso) , plano edificio, zoom ao 
mesmo cara unha indefinida jane
la, e já ternos a .A falndo corn B 
num quarto. Isso é á linguage te
lefilmica, umha linguage na que, 
suprimida a voz, o espectador 
pode seguir as peripécias que -
transcurrem no ecrá: ver cine 
mudo ou em silencio ajuda a en
tender muito melhor a escrita vi
sual do que estamos olhar: A his
tória debe ter forza visual abondo -
por si mesma. 

En "Novo de Permuide" o texto 
foi umlia lousa que impedeu er
guer voo, para criar algo novo, di
ferente mas com· toda a forza das 
imagens que já existen en Alvaro 
Cunqueiro, e deixar-se de planos 
ao Antonioni cando nom se insi
rem em todo o contexto, bem ata
dos e junguidos ao resto da obra. · 
Asi ternos boa fotografía e ruim 
história visual, así · até sobravam 
minutos, os quadros ficavam cosi
dos só pola voz en off. Hai que 
melhorar, hai q.ue fazer gui.óns te
levisi v.os traduzir e transformar a 
Cunqueiro a essa nova linguage é · 
.o melhor jeito de dar-lhe vida aos 
seus pérsonagens e render-lhe a 
homenagen que merez. 

Eu, de todos os jeitos, se fosse 
directivo da TVG remataría com
prando a série,' isso si: os seus fa
zedores que espabilem, polo bem 

1 de todos, senóm vai aviado o 
asunto. CBA 

Feliz Agosto a todos, nesse venturoso 
mes no que se cumpre o oitenta aniversário 
da. primigénia saida a rua da A Nosa Terra 
e descansade um chisco da Te Ve, hai muito 
e boro- que ler 

AMr~t2. l , 

publicacións 

Mudan os 
tempos ou o 

· ~empo que 
' . d&? rtos mu a . . 

Ao fío da excelente aportación · 
que-nos fai Manuel Lueiro Reí no 
seu artigo 'Lurigancho' arredor do 
recente congreso de ·escritores de 
Valéncia q~e coma ben di o pró
prio Lueiro sustituiu o internacio
nalismo antifascista da conmemo
ración de.1937, par,a ser, médio sé
culo despois, pouco máis que 
unha convención anti-comunista 
de contundéncia "macarthiana", 
velai senón a grande nómina que 
salienta o Lueiro, emporiso dicer 
que non me surpreride a preséncia . 
e protagonismo do cubano Cabre
ra Infante, de primeiras revolucio
nário comprometido na coordena
ción do suplemento literário 'Lu
ne.s ·de revolución' e . hoxe nos 
axiomas de sentenciar a Castro co
seu predicamento intoxicador. 
- Cun retraso de vinteun anos 

chegou ás mi ñas mans a 'Antolo
xia do conto cubano contemporá
neo' de Ambrósio Fomet, que re
matou de compilar o seu tiaballo 

. en Xullo de 1966, cando ainda 
Cabrera Infante non se amostrara 
decididamente anti-comunista, 
pero quen verdadeir amente cha
mou a miña atención foron un 

· triunvirato de escritores cuhanos, 
nados na Galiza, que recolle o an
tólogo: Carlos Montenegro, Lino 
Novás Calvo e Ramón Ferreira. 

-Entroutros-datos que nos refire 
Fomet nas fichas _biográficas de 
cada autor subliñamos os seguin
tes nos autores g~laico-cubanos. 
- Carlos Montenegro (n. 1900)-
Nasceu, de país cubanos, mmha 
aldea da Galiza ( ... ) Milita na es
querda, colabora en revistas e xor
nais; vai a España como corres
pondente de guerra, escreve unha 
série de reportaxes -A vións cima 
do povo--, regresa. Fai xomalis
mo e teatro de -;ixitación ·social e 
propaganda anti-fascista. Publica
outro livro de cantos. Deixa-se 
gañar polo sórdido · ambiente da 
época: abandona a sua militáncia . 

~ na esquerda, a literatura e final
- mente -ao trunfar a revolución
º seu País : 

Lino Novás Calvo (n.1903)-
Nasceu en Grañas do Sul, provín
cia de A Coruña (Gal iza) ... Ser
viu --durante a guerra civi 1-
corno correspondente de guerra e 
o~cial de enlace do lado da Repú
blica. Regresa a Cuba en 1939. 
( ... ) Ao trunfar a revoluGión aban
dona o seu país, a unha xeración 
que admiraba a sua obra, ao povo 
que a reivindica~á como parte do 
.seu património cultural. · 

Ramón Ferreira (n.1921)-
Nasceu nunha aldea de Lugo (Ga
liza) ... Fai teatro. Traballaba na 
General Electric Cornpany, cando 
trunfou a revolución: foise do 
País. ·(Antoloxia do conto cubano · 
contemporáneo-Ambrósio For-
net) . · 

Ademais da sua orixe natalícia 
ternos pois estoutro común deno
minador, a · inetamorfose ou trans- _,, 
mutación que os levou do seu po
sicionamento anti-fascista, abso
lutamente nídio en Montenegro e 
Novás, á belixeráncia ·anti-castris-
ta. 

O proceso revolucion~rio con
tribuiu a un clarexamento ·das ati
tudes militantes, . asi Alejo Car
pentier, como norne máis sonoro, 
encabeza a ringleira <l;e . autores 
que retoman dó exílio, Virgílio 
Piñera, Félix Pita Rordríguez -
que tamén ·participou no congreso 
de Valéncia de 1937 e era filio de 
emigrantes galegos-, Ezequiel 
Vieta, Humberto Arenal, Calvert 
Casey -nado en Baltimore-... 

·(pasa á páxina 23) 
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T raballos artesáns 
Delmi Álvarez 
Construción 
Naval 
Fernando Bellas 
O Crego rural 
Jordi Belver 
A costa da marte 
Luís Carré 
A vida nun pazo 
Cherna Conesa 
Mondoñedo: A 
vida nunha vila 
Koldo Chamorro 
A família labrega 
Paco Elvira 
Os mariscadores 
Germán Gallego 
A moda galega 
Cristina 
García Rodero 
Festa e tradicións 
Miguel González 
Tribos urbanas: 
a xuventude 
Xurxo Lobato 
Criadores galegas 
Luís Magán 
Santiago 
EdÚardo 
Momeñe 
Os balnearios 

JORDI BELLVER (ORIXINAL A CORES) galegas 
~---r---~~....-cr---------------. José Manuel 

Navia 
Os Aneares 
Bernardo Pérez 
O mundo Urbano 
Juan António 
Rodríguez 
A pesca 
Angel Ruiz de 
Azua 
O Miño 
Lluis Salom 
Entre a agricultura 
e a indústria 
Xoán Santiso 
A vida política 
António Suárez 
Os faros 
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.[actos 

111 MOSTRA 
INTERNACIONAL DE 

TEATRO DE RIVADAVIA 

Camilo Valdeorras, Premio Abrente 
do ano 79, testigo de excepción 
dos debates historicos da mostra 
de Abrente, traza no programa da 
111 Mostra Internacional de e Teatro 
de Ribadávia un fio conduto entre 
as oitos mostras organizadas pola 
Agrupación Cultural Ribadáv1a e 
esta versión anovada do festival 
que pr~grama e dirixe a asociación 
Abóbnga. 

Valdeorras lembra o teatro gue 
convoca aquel Abrente como ' un 
teatro autodidata e primitiva emo
cionante, e os grupos como unha 
piña estreitando fios en tomo dun
ha língua afónica pola carraxe. Es
cenificándose a si mesmo, a impo
téncia, os desexos, a vida verda
deira". No recordo de aqueles 
anos, Camilo Valdeorras propón 
recuperar a dialéctica do Abrente 
no enunciado "Desdramatizar un 
povo, teatralizar un país". 

CAMA RAS 
E MATERIAL 

FOTOGRAFICO 

REPORTAXES 
EN 

VIDEO 

REVELADO 
. DE FOTOS A COR 

NO MESMO DIA 

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

A 111 Mostra inagur.ouse o venres 
24 cun pregón de Xesus Alonso 
Montero e a actuación dos grupos 
Teatro Núcleo de Ferrara (Italia) 
con "Luces" e Zintzilik (Euskadi) 
con "Aspirina para dos" de Woody . 
Allen. Alonso Montero avo,90U por 
unha recuperación do espirito dos 
tradiciona1s debates de Abrente, 
nun congreso final da Mostra no 
que se tratase "a relación do Tea
tro ca poder, coa institucións pú
blicas e a problemática concreta 
dos actores galegas que nun no
venta por cento non están instala
dos seriamente na língua na que 
teñen que producir arfisticamente 
( ... ) Non hai problema teatral que 
non teña importante relación ca 
poder e máis neste país, Galiza, 
onde nengunha institución posue 
un programa cultural digno de tal 
nome". 

O programa desta 11 Mostra, que 
patrocinan a Xunta, a Deputac1ón 
de Ourense, e o Concello de Riba
dávia,. coa colaboración das Cai
xas ae Ourense e Galiza e da Cai
xa Rural, comprende catorce re
presentacións de rua e sala. 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en libros 
gal egos 
e portugueses 

República 
Praza do Libro El Salvador, 9 

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

•
. FEITO 

IMPRENTA RAPIDA llilqr. Cadaval, 29-31 (G.alerias) 
Tino. 22 10 29 

' V IGO -

.AXllfDA 

- DANIEL GUTIERREZ 

As escultúras de Daniel Gutiérrez 
estarán expostas até o 5 de Agos
to na Galería Gruporzán (A Coruña) 

BONIFACIO 
· Exposición de pinturas de Bonifá
ci~. Galería Arracaaa JZapateria 4 
C1dade Vella - A Coruna) . . 

"TENDENCIAS" 
Cerámica Galega actual (Xoan An-
leo, Manuel Barreiro -Paparolo
Elena Colmeiro, Ésther Iglesias' 
Xosé Ouro -Maceda-, Soledad 
Penaltaz .Xavier Toubes~ Nano Un
zueta, Miguel Vázquez,. Casa da 
Parra (Compostela) Ate o 31 de 
Agosto. · 

1 convocató~ias 

2° PREMIO XIRIA DE 
CREACIÓN TEATRAL. · 

A Asociación Cívico-Cultural Xíria 
entidade organizadora da Mostra 
de Teatro Cómico e Festivo de 
Cangas, convoca o 2° Prémio-Xíria 
de criación teatral, dotado con. 
125.000 pesetas, conforme ás se-
guintes bases: -

, 1 ª) As obras, apres~ntadas debe
ran ter un caracter comico, humo
rístico ou festivo. 

2ª) As obras deberán estar escri
tas en língua galega e a sua dura- · 
ción estará entre os lindes do que 
se considera "representábel" para 
un espectáculo teatral, excluíndo
se en consecuéncia o teatro breve. 

3ª) As obras deberan ser asina
das con seudónimo ou lema sen
da a~ompañadas sobre aparte no 
que figurarán , por fóra, o seudóni-
1'.1º ou lema escolleito e, no inte
rior, os dados do autor {ríome, en
derezo seguinte: Asociación Cívi
co-Culturar Xíria, Avenida de Vigo, 
Cangas. 

4ª) Os autores remitirán catro 
exemplares das obras1 mecano
grafB:das a dobre espacio, antes 
ao d1a 15 de Xuño de 19ff7, ao en
derezo seguinte: Asociacion Cívi
co-Cultural Xíria, Avenidá. de Vigo 
104, Cangas. 

5ª) O xurado estaá -composto 
por _cinco. membros, escolleitos 
entre persoas relacionadas co 

· mundo ·teatral galega, e actuará 
como secretário, con vor e sen 
voto, o da Asociación Xíria. 

6ª) De considerarlo conveniente, 
o xurado poderá declarar o prémio 
deserto. . 

7ª) O fallo do xurado daráse a 
coñecre publicamente o día 5 de 
Setembro na cea que Xiria organi
zará co gallo da Mostra de Teatro 
Cómico e Festivo de Cangas e na 
qL:Je se outorgarán diversos pré
m1os ao labor teatral na Galiza. 

Nota: Os meios de comunica
ción interesados en contactar con 
Xíria poderán chamar aos teléfo
nos 30 08 69 (Enrique Harguindey) 
e máis 30 42 23 (Xosé Manuel Pa
zos). 

"111 CONCURSO DE BANDA 
DESEÑADA ("COMICS") 
CASA DA Xl)VENTUDE" 

Organiza: Casa da Xuventude de 
Ourense. 

Participantes: Xóvénes entre 14 
e 30 anos. -

Tema: Libre, textos en galego ou 
portugués, necesariamente inédi
tos. , 

Técnica: Calquera pero en bran
ca e negro. 

Extensión: Desenrolo máximo: 
s.eis páxinas. 

Exposición: Os mellares traba
llos serán expostos na Casa da 
Xuventude de Ourense no mes de 
Outubro~ 

Prémios: 
Primeiro prémio: ......... 15.000 pta. 
Segundo prémio: ........ 10.000 pta. 
Terceiro prémio: ... ........ 5.000 pta. 
Prémio especial ao mellar. traballo 
de xov.en portugués: ~ - 10.000 pta. 

Este premio entra dentro do pro- · 
grama de intercambios da Casa da 
Xuvehtude coas "Casa da Cultura 
da Juventude" portuguesas. Ade
mais destes prémios recebarán 
cada un deles un trofeo-esmalte 
do artesán Pepe Osorio. 

Os traballos premiados queda-· 
rán en poder da Casa da Xuventu
de. 

Publicación: A Casa da Xuventu
de fará todo o posíbel para publi
car os premios. 

A participación supón a aceita
ción das presentes bases e a auto
rización dos autores. 

Entrega: A entrega dos traballos 
farase na Casa da Xuventude, Ca
pitán Cortes, 29. 32004 Ourense, 
ben en própria man ben por co
rreo. 

. Prazo: Ad9'1itirase até o 1 de Ou-
tubro. . 

[libros 
.OIA~IO DA PRISAO, por Egon 
Sch1ele. Litoral Edii;6es. Lisooa, 
"1987. 

T~?cto curto con yárias repro
duc1ons onde este pmto"r austría-. 
co canta a sua estadía no cárcere
onde foi metido por pornógrafo. · 
O diário é un ~anto á arte, á-liber
dade, -ávida. E un alegato contra 
o cárcere1 contra os políticos. 
Schiele, pmtor, morreu en 1918 
de gripe española. En 1914, en 
homenaxe a Péguy que caira lui
tando contra eles (sic), dedicou
lle Schiele u~ retra~o que seria a 
portada de Die Akt1on. Todos lui
taban contra a barbárie ainda 

. que se viron m~rgullados nela. 
MEURTRES EXQUIS. Historie 

sociale du roman policier, ¡:>or Er
nest Mande!. PEC editeur. Col. La 
Breche. 192 pas. 73 FF. Man-

publicacións 

OS MUIÑOS 
Xavier Lores Rosal é o autor dun -
recente libro editado co título xe
nérico de "Os Muiños". 

Nesta obra, notabelmente edi-
. tada, inclúense diversos estudos 

sobre os muiños na Galiza, asi 
como vocabulário, consideración 
pedagóxicas e metodolóxicas. 

O libro aparece ilustrado cun
ha sér:ie- de fotografías de gran 
calidade. · 

A CHAVE 

"A Ch ave" é o nome da revista 
dos alunas da Escala de Maxisté
rio de Ourense que ·vai xa polo 
número 10. Precisamente neste 
número acomete unha remole
dación con nova maquetación e 
colaboradores. · 

En branca e negro e con nada 
menos que 52 páxinas, compen
sa o se1.1 aspecto ·rústico -amda 
que perfectamene lexíbel- cun 
interesante contido: unha cuase 
antolóxica entrevista co ex direc
tor da Escala, comics e materiais 
diversos de interés. Unha pub1i
cación, de base, ben feita. 

COR U X O 

"Os oútros Vigas. Coruxo" é o tí
tulo dun novo libro dedicado ao 
bairro vigués deste nome. 

Da autoria de Xerardo das Ai
ras, inclue apartados de xeogra
fía, econom1a, demografía, so
ciedade, asi como unna história 
desde a prehistória aos nosos 
días. Ao longo das suas páxinas 
estabelécese tamén uh apartado 
sobre a vida relixiosa da zona, 

-entidades artísticas, culturais e 
deportivas, etnograria e folclore, 
toponímia, características pró- . 
pnas da fala. Por último incluese 
unha cronoloxTa de dias con inti
midades históricas próprias de 
Coruxo, da autoría de Lalo Váz-· 
que Gil, cronista oficial de Vigo. 

Unha obra sen dúbida de gran 
valor para os viciños da zona e 
persoas interesad_as. 

ANDAINA 

Como o seu mesmo nome suxire 
· Andaina (revista do movimento 
feminista) _ segue paso a paso 
oferecendo cousas interesantes 
e cada vez máis elaboradas. 

O seu número 12 conságrano 
á lembranza de Simone de Beau~ 

Mudan os tempos 
ou tempo ... 
(ven da páxina 21)· 

A conclusión é que na intelec
tualidade se produciu, está .'a se 
producir e pervivirá, un inmenso 
debate permanente . da · realidade 
revolucionaria cubana, non isento 
de polémica. No cemitério parisino · 
de Montparnasse soterrou-se a 
dialéctica que Cortazár mantiña 
con Borges na defensa dos. pro
xectos sociais de Cuba e de Nica
rágua, tan violentamente dóce. 
García Marquéz e Vargas Llosa po-. 
lemizan abertamente1 o primeiro 
esgrimindo a nova d1gnidade dos 
homes e mulleres cul5anos, o se
gundo a iterar a necesidade de oci~ 
aentalizar Latinoamérica. Vallada
res, paupérrimo .poeta, denúncia 
os careares do povo cubano, no 
Gulag antillano, cunha promoción 
do seu livro que xa quererian poe
tas como o salvadoreño Roque 
Dalton, asasinado polo governo de 
monicreques sostiao · pola CIA, ou 
o ministro de Cultura nicaraguano, 
o monxé trapense Ernesto Carde
nal, autor qe . gra_ndes poemas 
co~o o segumte epigrama:. 

Uno se d~ierta con cañonazo 
en la mañana llena. de aviones. 
Pareciera que fuera revolución: 
pero es el cumpleaños del tirano. 

- ~~23 

1 
treuil, 1987. 

O economista e teórico tros
qu ista Mandel ·escreve sobre a 
novela policial. Non é un estudo 
literáriQ, · é unha explicación de 
porque nasce, como se desen
volve, por que cámbia o relato 
policial. As explicacións están 
d~ntro d!3 máis rig9rosa-ortodo
x1a marx1sta-trosqu1sta, bon para 
uns, non tanto . para outros. A 
discusión seria longa, pero com
pre cqnceder un ha cousa: Man
d-el leu muito· relato policial, e 
apesar de erros, sabe do que es
creve, sobretodo cando liga no-

.vela-policial e deser'lvolvemento · 
da policia; ou cando no final nos 
di que o nascimento da novela 
policial explica-se porque a so
ciedade burguesa é -no seu co
nxúnto- criminal. 

.voír, a muller na narrativa de 
Castelao, notícia de Conservas 
Odosa na llla de Arousa, a vio
léncia contra as mulleres: o te
rror machista, Gernika 50 anos, 
revistas, libros, cine, poesía etc., 
seguindo ademais co debate so
bre as Novas Tecnoloxias Repro
dutivas, dedicado neste caso á 
Euxenésia. 

ITH BOLETrN DA 
IRMANDADE CÉL TIGA . 

1
- ITH é o nome do boletín da lrman-

dade Céltiga. · . 
No sea número 1 dedícanse arti-

gos ao mundo celta, festas tradi
ciónais da Galiza (os Maios), o hu
mor nos países celtas, Bradán o 
viaxeiro, Bretaña e o seu idioma 
música céltiga, etc. ' 

O obxectivo da lrmandade e re
vitalizar todas as manifestacións 
culturais e sociais xenuinamente 
gale_gas, recuperar e anovar as tra
dicions céltigas da Galiza, e, en 
definitiva, fortalecer a identidade 
colectiva dos galegas. 
. Para acadar tal obxectivo, a ac
tividade da lrmandade tenta cen
trarse na investigación e divulga-

- cióri etnográficas, interesándose, 
de maneira especial, polos sutrato 
céltico da Gallza. Tamén son ob-

·- xecto de estudo a base antropoló
xica de cada país céltico e os ras
gos comuns, as semellanzas etno
gráficas deses países coa Galiza, 
o meio ambiente autóctono galega 
e o atlántico _en xeral , as formas 
culturais e sociais fundamentais 
do mundo celta, a sua cosmovi
sión, etc. A diyulgación, o desen
rolo de programas de animación 
cultural, realizase através da publi
cación de revistas, o préstamo de 
materia1 bibliográfico e discográfi
co, a montaxe de exposic1óns, 
conferéncias, concertos, concur
sos, excursións; etc. 

Para porse en contacto escreber 
aos apartados 228 de A Coruña ou 
129 de Marín. 

LUGO BLUES 

O lucense Cláudio Rodríguez Fer 
autor xa d_e cinto <?bras efe poesía; 
deu ·a canecer ha1 poucos dias a 
su..a . últim¡;¡_ criación: Lugo Blues, 
dedicado mte1ramente a esta cida-
de na cal vive o autor. · 

Na obra intercálanse .fotografías 
do taméA lugués Eduardo Ochoa 
A edición corresponde ao Concello 
de Lugo. 

Carta 
a Rafael Alber-ti 
(ven da páxina 14) 
villa", adicado a un "T ouro" que 
todos coñecemos . 
("Toro negro que -ignora la espada 
traidora, la mano de la muerte entre-
gadora"). . · 
(Sermones, baldones) -
("El toro de las prisiones, cansado 
de) · 
("El abotijado, el · alcachofado, el 
amondongado,) 
("Autor patituerto de un millón de 
muertos'J " 
("Esta pica se te aplica por matador 
de Guecnica'J 
("Cuádrate marrajo, triste renacuajo 
el "arriba E_spaña" salió para abajo'i 

Meu amigo Rafael: O teu fer
moso poema daquel día peteira 
lembranza de toda a xente do 
meu pobo -O Grave- e xamais · 
te esquence. Queren de novo 
ouvirte. E penso que cando a túa 
perna crebada esté san para 
darlle unha patada no cú a tanto 
lambón que ainda hai polo mun
do, voltes a estar connosco para 
que nos arriquezas a vida coa 
-túa presencia. 

Unha aperta, meu amigo, dei-
ca logo. ' · 



Dous anos ·,de Televisión "de Galiza . . . 
XOSE Lurs BARREIRO RIVAS 

H ai sementes tres anos a existéncia 
dunha televisión- galega parecia un 
obxectivo imposíbel, ao tempo que 

unha necesidade primária no qesenrolo da 
. sociedade e da cultura desta Terra. Hoxe, 
ao revés de entón, son moitos os que coi
dan que a Televisión da Galiza é unharea
lidade .de ordinária factura e case inútil. No 
medio dunha e outra atitude non hai máis 
que un fin cumprido: a ndrmalidade. 

Norrnalidade é a verba que explica o fei
to actual da Televisión da Galiza. Entre· 
nós asenta unffa cultura de características 
próprias que n.os. ~_efine c~mo pov9, e no 
noso acervo h1stonco perv1veu, agncola e 

" . mariñeiro, o idioma galego como axeitado . 
veículo · desa concreta cultura. Cultura e 
língua tenen entre as nosas xentes amáis 
ampla raigaña de cantas conviven na Es
paña, agás naturalmente a resultante cul
tura estatal oficializada através do caste
llano. Mais se ben isto é certo, ternos que 
aceitar tamén que máis que en nengun 
outro caso, a nosa língua e incluso a nosa 
cultura ficaban arrombadas en ·determina
dos níveis sociais, -os menos influintes 
no proceso de modernización e expansión 
cultural-, e ainda neses níveis nos que 
ficaba arrombada, víase ademais limitada · 
a determinados usos sociais, de ámbitQ 
familiar ou de próxima vicindade xeral
mente, e tamén a determinadas relacións 

' laborais e sociais que ás veces máis ser
vian para acentuar o seu aspecto marxinal 
que· para contribuir á sua expansión e o 
incremento do património cultural COJl ba
ses de modernidade e viveza. 

Hoxe é unha verdade admitida de xeito 
xeral que as culturas non son independen
tes dos meios de expresión que as viabili
zan. E todos aceifa.n que non é posíbel 
manter vivas as culturas' minoritárias sen 
que asuman como fórmula de penetración 
social e de transmisión e incluso de cria-
ción, os modernos meios de ·comu.nica...: 
ción social, e en especial os potentes sis- 0 
temas audiovisuais que conforman os :52 
usos socia~. definen as modas cultur~s ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
e estéticas e .influen de xe"ito máis que no
tábel nas relacións sociais. Sen eles a 
agresión das culturas dominantes, profu
samente instrumentadas a través do ensi
no, da comunicación oral, visual e escrita, 
e monopolizadoras das fórmulas b4sicas 
de expresión do entramado social, chega~ 
axiña a converter esas culturas minoritá
rias en simples_ culturas marxinais, e os 
seus instrumentos en meros elementos de 
prospección antropolóxica. . 

A normalización da cultura e do idioma 
non é outra causa, non persegue outra 
causa, · que a aceitacióq ordinária dese 
veículo cultural que é ;:i própria lín~ua non 
só para a expresión literária ou art1stica 1-
ultimamente tamén para a política como 
reflexo do feito autonómico-, senón ta
mén, sen excepcións, para todas. as rela
cións -cotiás nas que se desemiolve o ci -: · 
dadán. A normalización implica ademais 
que a língua e · as bases culturais, sobre 
as que se asenta, sirvan de elemento de 

-campaJÍlemo civil . 

Centro-centro 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

e omove a pr~ocupación' · estilística 
con. que García Agudín asegura 
que el é de centro-centro, cando 

un xornalista rodea de interrogantes o 
seu posicionamento politico. As tres 
ponlas (centro, direita e esquerda) da 
asociacións de teólogos especializados 
na definición do centro político, acordan 
a-un tempo do seu soño dos xustos e 
acuden xunto. deste político que reivin
'dica o heroísmo do equilíbrio. Entre tan
to trópico dacabl:llo rebotado da cova 
desta pedra filosofal, renasce a espe
ranza ·de abrir un atallo cara o seu inte-

. -rior iluminado. Na porta ~da cava está 
Mill, que ·en nome ·do centro liberal dei
xou ·escritas receitas sobre o xeit0 más 
hixiénico de bater nos nenas de dez 

""' - anos traballadores nas minas de carbón 

con critérios modernos e eficaces -os usos 
.culturais e lingüísticos da Galiza, facendo 

. posíbel a sua pene.traciqn social, a súa 
función .de recriar o mundo desde a nasa 
particutar e persoalísima perspectiva, a re
tomar o n ível primário para o naso feito 
cultural. Detrás desta deeisión de criar 
unha Televisión da Galiza existEf necesa
riamente unha conceición nacional da Ga
[iza, e ·existe sobretodo a decisión de acei
tar o reto da relación coas culturas de 
todo o mundo .sen complexos nen este
reotipos, póridolle cara ao perigo evidente 
de regresión no que se atopan no contex
to- das relacións e das comunicacións ac
tuais as culturas e as línguas minoritárias. 

A Televisión da Galiza debia cumpr-ir un 
segundo fin: transmitir ?-OS seus ~eguido
res unha· idea política da Gal_iza cada dia · 
máis vertebrada na- expresión dos seus 
feitos relevantes e na presentación per:
soal e moderna dos xeitos de viver e das 

/ 

· para que non disiminuisen a produtivi
dade despois de dez cómodas horas de 
traballo. En nome dos convencidos . de 
que o mundo é unha foto estantía, figura 
tamén Harry Truman que sacrificou ao 

· pé dos cabalas a sua imaxe de modera
do tendeiro de províncias · para que xe
racións futuras pudesen vestir -orgullo
samente de negro, con sombreiro ~tet-

, son e leontina. Está Nixon, o político ca
paz de converter en aclamación centris
ta.o que o poeta chamara a última posi
bilidade de protesta do poVo, isto é, o . 
siléncio. 

Centristas de cen_tro-centro, e glorio
so exercício das suas ftmcións, son Pie
ter Botha, político que ofrece a metade 
do seu carpo -aos guepardos nazis do 
Transaval e a outra metade aos que 

. consideran que matar a un negro sen 

relación c.on oufras culturas, para recebe
las de xeito enriquecedor ·e para trasmiti
las e comprendelas desde supostos pró
prios. Máis ainda, a normalización esixe 

· que. o noso nascimento á cultura e á edu
cación se poda producir en termos am
plos sobre a base do USO. ordinário do 

· idioma, que é tanto como dicer que, lonxe 
dunha conceición residual do mesmo, se 
convertese en elemento primário da cap
tación do mundo como marco vital. 

Partindo destas reflexións, e sen que 
fose preciso chegar aos eidos certamente 
importantes da política de auto-decisións 
que Galiza necesita, explícase de cheo o 
obxectivo da criación da Compañia de 
Radio-Televisión da Galiza, en cuxa defini
ción e posterior materialización a recente 
história da nasa Terra asignoume, de xeito 
para min moi honroso, un decisivo papel. 

Dicer pois Rádio e Televisión da Gal iza 
signific.a tanto como dicer instrumentar 

·causa xustificada deberia estar penado 
coa privación drástica das vacacións de 
Páscoa, ou os ex ministros de Duvalier . 
que aceitaron a pesada carga do estado 
haitiano máis que nada por facer de ár
bitros da fQrza incontrotábel das banda~
armadas polo -próprio estado. 

Soñadores do -soño a-histórico fixan 
os seus ellos eri García A9udín porque 
aclare se a sua balanza e como a de 
Suláfrica (eu non o creo), se se arrima 
máis á dos moderados de Narváez, á do 
governo no exílio de Sun lat Sen ou a 
un centrismo ir:istitucional baseado nun 
metro polivaJente que mede os tiros 
como qisparos ao ·aire, que atinxen á 
caluga · por_ casualidade euclidiana, e 
non como os dos outros. Para min que 
máis ben se trata do inimitábel .invento 
do teléfcmo que só ten c9usa de falar . 

J 

mensé3:xes _sociai~ das xentes galegas .. 
Deb1a en terce1ro lugar potenciar a ofer

ta cultural xeral, e en especial a oferta cul- ' 
tural con selo galega, dentro dun xeito de 
expresión moderno e asumindo á Galiza 
como unha sociedade en aberta moderni
zación . 

Por último, a Rádio e a Televisión da 
Galiza debían servir potenciar eritre nós as 
actividades da comunicación, dinamizar a 
profesión e suprir, cando fose necesário 
as caréncias que se producen para a ini~ 
ciativa privada cando ten que acudir coa 
sua mensaxe a un mercado non habituado 
a consumir produtos con tinte galego. . 

Velaí un fato de razóns para un feito his
tórico. Feito que non queda empañado 
nen esquencido palas caréncias ou defec
tos na praxe desta obra difícil. Aquel feito 
imposíbel é unha realidade en loita polo 
seu real destino. Sobre el pesan os avata
res da poi ítica, a novidade do reto profe
sional, as limitacións presupostárias, a 
inexperiéncia traducida en imadurez dos 
contidos, a falta na orientación definitiva 
das suas mensaxes. Mais os seus fins xa 
se están cumprindo dun xeito inexorábel. 
e irreversíbel na sociedade galega, e xa 
teñen sentado entre nós non somente a 
normalidade que as suas imaxes e verbas 
transmiten, senón ainda máis a sua exis
téncia normal nun País, Galiza, que atra
vés dela quer explicarse como tal, ainda 
que sexa cos defetos do recén nado, pero 
tamén coa persoalidade que detrás dos 
seus xeitos se albisca. 

Eu soñei unha televisión para a normali
dade. E soñei e loitei por unha Televisión 
esencialmente libre e galega. Este soño 
ainda é posíbel, e espero que a persoali
dade potente destes meios resista todo o 
intento de má utilización, todo bache de 
ordinariez, todo déficit de meios materiais, 
todo inexperiéncia nos meios profesionais 
e empresariais, para manter en pé os noso 
anceios de Galiza. 

Hoxe máis ca nunca estou convencido 
de que a Televisión da Gal iza non é un 
luxo; antes ben, está no cerne mesmo da 
necesidade de identidade que todos, indi
vidual e colectivamente sentimos. Hoxe 
máis que nunca estou convencio de que 
ainda segue a ser un dos pés que asenta 
firme o feito irreversíbel da nasa concién
cia nacional. Hoxe máis que nunca estou 
seguro que quen choran o seu gasto e fan 
cantos ao estado deobras frente ao esta
do da conciéncia do próprio destiño, é 
porque non eren, ou porque temen e ai~
da ódian o feito normal do que a T elev1-
sión da Galiza é unha representación. 

Aos dous tillos pequenos que teño pou
cas causas lle contei ainda da breve histó
ria galega do seu pai. Quizá somente sa
ben ben de min que tiven moito a ver con 
esa Televisión que achega ao fogar os de
buxos animados talando de xeito igual a 
como talan seus pais e seus avós. E eu 
cada vez ~stou mais seguro de que asi ta
larán tamén os tillos dos meus tillos. 

Raxó (Pontevedra), 
24 de Xullo de 1987 

V erdi escrebeu · a ópera ·"La 
Forza del destino" sobre 
"Don Alvaro o la fuerza del 

Sino" do Duque de Rivas. No cuarto 
acto desta obra que acontece en 
Hornachuelas, província de Córdo
ba, hai un córo de peregrinos que se 
escoita desde unha tasca na que 
acontece o argumento. Os organiza-

. dores desta representación eri 9om
postela animados pola amb1gu~~ª: 
de do lema "Verdi Canta a Gahc1a 
fixeron ao pé do Obradoiro un pro
ceso de intencións verdianas e de
clararon que o autor "escrebeu a 
obra pensando neste cenário ideal" 
cando o certo é que nen polo asunto 
nen pola localización da "La Forza · 
del destino", entre Hornachuelas, 
Sevilla e Valletri (ltália), ·se pode rela
cionar esta ópera coa Galiza, que o 
autor italiano non cita en nengun 
momento d~ sua vida. 
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