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Entrevista .TACHOLAS 
Pedro Checa Vargas . MÁIS DE 50 ANOS NO TEATRO E NO CINE ARXENTINO 

Único testigo_c_ivl_:__'I __.___ ______ _ 
da matanza de Lurigancho (Peru) __ (páx_;_,_;;__·· ._:r> 

Directivos empresariais· 
aproveitaron ·as vacacións 
para "reconvertir'' 
Sidooasa, Telanosa, Asean, 03difar, __ 
DrQgueria CentraJ ... mobilizáronse no mesmo 
mes (páx. 3) 

A enorme ~< · :fl'tividade social 
provocad~ tJ contínua 
destrución de postes de tra
ballo foi notícia deste verán. 
Encerros, folgas, cortes de 
estradas, de vías de ferroca
rril e até de avión -caso da 
acidentada partida de Guerra 
do aeroporto de Alvedro-- fo
ron constantes do mes. Por 
empresas SIDEGASA en Tei-

xeiro, TELANOSA en Redon
dela, Drogaria Central_ en 
Lugo, e ASCON e CEDIFAR 
en Vigo constituiron os casos 
máis relevantes. Como ten 
sucedido noutras ocasións 
alguns rexidores aproveitaron 
o verán para a toma de deci
sión, esperando coller algo 
máis desprevenidos aos dis
tintos colectivos sociais. 

As convulsións veraniegas 
da política galega 
O BNG comenzará unha camQaña de _ ~: _ .- . 

-concienciación e mobilización (pé., ~7~, ~- --- • 

Moción de censura, candida
tura de Fraga, fichaxe de Ba
rreiro por Coalición Galega ... , 
todo adubiado con ataques 
persoais de Guerra, Albor, 
Barreiro (que estivo en todas), 

Rajoy, Fraga e outros políti
cos de Madrid, fixeron que o 
verán informativo estivese 
animado. A~ora espéranse 
unhas solucions que non se 
albiscan por nengun lado. 

Unha sinalización deficiente 
facilitou o acidente do 
Antártico (páx. 9) 

Cando encalla un barco tan da para lembrar a deficiente~ 
ben provisto de meios instru- sinalización deste extremo da m 
mentais de navegación como entrada Sul da ria de Vigo, _. ~ 
oAntárticotodo se volven xuí- que nos últimos vinteci·nco S2 
cios e conxeturas para a res-
~onsabilidade humana. Pero anos xa coñeceu seis naufrá- _. 
e ocasión máis que xustifica- xios de importancia. ~ 

lncertidume ·dos residentes ~ '~, W'" 

do Burgo _ante o novo curso .-----------su-MA--R-10 _ _ _ ____ --:--1 

De momento non se apre~ A Universidade galega-acei- Entrevista co gañador do 
sentará moción de censura ta o recurso de López Sue- . Prémio Blanco Amor 

Falar da recente história do 
Burgo das Nacións e tan en
revesado como o escándalo 
do "lrangate", onde todos sa-

. bemos o que _ pasou menos 
supostamente a Casa Branca 
e o seu sefe Reagan. Aqui o 
problema está .en que a Uni-

versidade galega quer desfa
cerse dun colectivo -Os resi
dentes- que sempre signifi
cou pala sua postura intransi
xente de defensa dunha Uni
versidade galega, científica e
popular e sobretodo dirixida 
aos estudantes con menos 
recursos. (páx. 11) 

CADA 4 MINUTOS.~. 

en Noia ................ (páx. 5) vos ..................... _ .. ,(páx. 8) ..... : ...................... -(páx. 17) 
O goberno prepara o am- AgresióRB a e~tacións de _ Crónica ' do festival de Lo-

~~~~ R~~~ ... ~ .... ~~:{gi~.ió~ ~~~.~~~~~.~~~.~.~.~~.I ~¡~~ 9)- rierit .................... (páx. 17) 
O Watergate foi obra da · A Liga reconvértese ao re- no· centenário de Alonso 
CIA ...................... _. (páx. 7) vés ..................... (páx. 15) _ R_io_s_._ ... _ .. _ ... _ .. _· (_pax_' _·_ ·1_s_e_1_9_) __._ 

AEROl/NEAS ARlíENT/M ·~ 
A COR~ÑA RESERVAS-TELF. 21 32 11 

- ?',. 



· i/OPIRIÓll 

. 1 

LIORTAS SEN PRINCIPIOS 
· . t 

· A llOU. DBBA 
N° 322 - 10 DE SÉTEMB_RO.DO 1987 

9~ XOftllllllca Elllln: Promóci6ns Oiltur:aia ~ 

~~de Aod~: Presidente do Consello de Admi
mstJ;asc16n e !=d1c16n: Cesáreo Sé!'chez Iglesias. Vicepreaiden-

Que o gobemo· ou os partidos políticos 
galegos sofreran unha crise seria algo 
normal, pois é cousa que pasa en todos 
os países considerados democráticos. 
Pero as convulsións que sacuden ao 
executivo galega, ao partido que o 
.apoia, e que zarandean e removen todo 
o espectro da . direita, chegando as 
águas da marexia até ó PSOE, traspa
san amplamente os lindes desa normali- · 
dade democrática polo xeito, o tempo e 

· cución dunha parcela de podér que até 
CamilÓ Nogueira arela canto antes. · 

Esta confrontación por intereses pri
vados está a resultar un triste espectá
culo contraproqucente non só para qs 
protaqonistas, senón tamén para todo 
un pa1s onde a política est~ xa de pór si 

-de.sprestixiada por, e en, beneficio da
queles que toda a vida se serviron dela 
con interés . espúreo. 

,Que o Presidente- AllJor acuse a Ba
rreiro Rivas de enriquecerse ilegalemen
te mentres era o seu valido no gove~no 
é unha boa mostra de até onde pqde 
chegar a avaricia política, pero tamén a . 
insuficiéncia intelectiva, . ofuscada polas 
ánsias dé poder .. O Presidente non se 
inteira de nada ou, de coñecer as pre
suntas irregularidades, por que non fo
mou as medidas oportunas? 

nitivamente Ascón; impórtanse tonelá
das de . peixe conxelado, mentres os 
stocks se armacenan nos nasos partos, 
baixa mes á mes o précio do leite: a 
vida no agro deteriórase e o seu futuro 
escurécese dia a dia, o porcino non ten 
saida ,po exterior,· os rios aparecen cada 
'(ez máis contaminados; ·as emigrantes 
teñen que voltar a Terra pero aqui non 
encontran traballo, suben os impostas 
e os salários aumentan por debaixo· da 
mé.dia estatal, por máis que o custe da 
vida se acrecente aquí máis que no res
to do território. 

J~r~~?:a~~a~:~~ª¡:~~~:~~~~ ~::,~~~~ºea%!: 
~~;;:;_a fo8:t:i• ~~8V~a:'An':Ó~~:~7=~ez, Fernando cu~ 
~E~~ 
........._: rMnuel Veiga,·GulllM> Luca de :r~ 

Xan C.rballli 

Coi:oepoc 'CJ: • · ..,, adéww; Manuel ..._.\li!anova 
Antón Baam , Francisco Carballo, Xesus González Ció'. 
mez, Manuel Rivaa, Xesus Vega, M. Chouza R. eid XM 
Aldea, X. Larrosa V.la, Lois Diéguez. César Va~a L ~ 
Carmen G. Ares, Xoeé M. Salgado, Ánxela RoélÍcio JAM 
Xesus L6pez Témez, Xoán M. Carrei111, Xosé l...odeÍro. "*: 
nando M. Vilanova. Xesus Torres, Paco Arrizado SA Su&
rez, Laxe G111nde, Soso ~ñelro, Domingos Prieto, 

0

Car1os 0u-
111m, Xesus Cambfe Manño. Begoña Moa, Alfonso Rivas )(a. 
quin ~ulla, Femando Carballa, M. Femández Blal'llX), Vrtor 
Vaqueiro, Antón Masc¡ito, Xlco Peña, Xoan M. Estévez. Ma
nuel Lueiro Rey, Anselmo L6pez Catrei111, Hemén Naval A 
Cordero, Lupe Ces, Francisco Ant. Vidal, Xavier Seoane 'Ri
cardo Rivera, X X. Plñelro Cochón, Ptéc:ido Lizancos, Úno o modo en que suceden. 

A moción de censura, os cámbios de 
partido ou de grupo parlamentário, as 
distintas alianzas tanto ofensivas· como 
defensivas (en apoio ao goberno ou da 
moción de censura) non responden a un 
debate ideolóxico tan sequera 11Jínimo, 
senón a unha liorta polo poder onde pri-

. van, sobretodo, os intereses persoais, 
_cunha referéncia última e común para 
todos, situada en Madrid. 

Todas estas situacións agora enume
radas e algunhas máis que s.e pod~rian
traer a colocación parecen ser ignora
das na prática por estes litigantes políti
cos que camiñan de costas á realidade 
social, ~nvoltos en loitas de bandeiras. 

~:d% ':iaes:"~m~, Manuel Estrada, Gonzalo Vilas, Ale- ' 

Fologniftli: lino V:u. Chus Garcia, Moncho Rama, X ~rra. 
X. M. Albán, E. Re1m6ndez, Che, X. M. Fontán, X. L Diaz, 
Nelson ~ Mohcho lglésias, Alexand111 Diaz, Detmi Al
varez. Xosé luis Suárez Canal, Manuel Sendón. 
~: ~<>:Sé LO!s, Pepe Carreiro, Cali, QÍlros Silvar, Fe

rretro, Feto. Xuho ~ioso. Anxo Ba~. T~. Hermida. 
Axéndea: NovostJ, ADN, Jana e f'ñliwo IJtiha 

' ~ • Mantaxe: Xoselo Taboada, Guillermo Gómez 
Con9CCi6n UngQiltica: Femando Carballa 
Publcidlde: Xosé Femández Puga (Director), Rodolfo La

mas, Juan Li>uzán (Madrid-Tfno. 91-2396634) 
Red9cdórl • Adn•lilllw:ión: Rua Pontewdra 4 - 5º.(36201 

Vigo) - Apartado de Correos 1371 (36280 Vigo) Telfs. Redac
~~~) 222405 - Administración . e Publicidade (986) 

As posturas de AJbor, de Romay e 
Rajoy, de Marfany e P~ramo, de Fuen
tes e Agudin, de Barreiro e ~e. non 
obedecen a outra estratéxia nestes mo
mentos que ao mantimento ou conse-

O grave é que os cidadáns, na sua 
maioria, xa nen sequer se surprenden 
por estas acusacións: fói o primeiro· lo
gro da actual política. 

Mentres tanto querese pechar- Side
gas~. expoliar aos traballa~ores de Te
lanosa, desmantelar canto antes e defi-

Pero a situación da Galiza é de por ·si 
grave para que sé espere a arregrar 
xuntoiros, a que florezan amorios que 
non van cambiar no substancial as posi
cións políticas. Compre afrontar os pro
blemas urxenterhente e por direito, sen 
máis dilacións nen esperas. 
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1 cartas 
AUGARDENTE 

Hai uns dias publicáchedes un arti
go sobre do futuro da augardente 
galega de elabora9om artesana.
Neste tema, coma neutros, non 
podemos facer o avestruz ·e com
pre colher o touro polos cornos. . 

A causa da proibi9om de destilar 
augardentes con alambis móbeis 

1 nom está na legislac;;om espanhola 
senom na adaptac;;om á legislac;;om 
da C.E.. É certo que diversos gru
pos de présiom -vencelhados as 
veces a estruturas caciquís- te
ñen intentado proibir a destilac;;om 
artesana da augardente. Mais ta
mén é certo que no remate do sé
culo,.XX_.~ .~,ee...c;á~~~I. BfíS 

_,,~ ·-etáborac;;oms an.~;:;anas, a pesares 
de que a fiabilidade das actu"áis 
analises perm.ita vi§ilar os nivei to
lerábeis de metílico. O control fai
se imprescindíbel si pensamos 

'numha futura comercializagom. 

É certo que si um pobo ha no 
Estado espanhol estreitamente 
uhido a um alcohol é o pobo gale
ga en rela9om ás augardentes. A 
compara9om entre o troque legis
lativo comunitario-espanhol ca 
proibi<(Om de destilar whisky en 
Escocia nom é posíbel. O papel do 
augardente na vida galega, sopor 
de todo na rural, é moi importante, 

· ainda que os galegos teñen tamén 
outras posibilidades alcohólicas, · · 
desde o brandy até os '!cubatas". 
,En troques, se os escoceses nom 
destilaqan whisky, -naquela época 
nom tiñan outras posibilidades. 

Coido que a situa9om futura, 
ainda que preocupante, pode ser 
positiva a longo tempo, pero hai 
que asumir tres premisas para evi
tar( a desaparigom tia augardente 
galega artesana: . · 

1 . Agrupa9om dos augardentei
ros en cooperativas (comarcais, lo
cais) para estilar en alambís fijos. 
Colaborac;;om -dos concelhos do
nando locais ou terreos para a ins
tala9o_m dos alambis (coma teñen 
-feitq na Liébana tiai uns meses). 
Cretas sen interés para a renova-
9om eos alambís e para a infraes- · 
tructura das cooperativas. 

2. Denominac;om · de origem ou 
calidade da au_garqen~e galega. 
Conselho regulador que vigile a ca
lidade e impulse a comercializa-
9om. Presencia dos augardentei-

. ros (cooperativas, asocia9oms) no 

. conselho. . 
3. Troque do concepto ances

tral encol da augardente. Se para 
o autoconsumo . 300 é ·un précio 
caro por un litro de augardente, 
comercializa-lo por 800 pode ser 
urna boa fonte de ingresos. E aqui 

· si que ternos que cofher o ejemplo 
dos escoceses, pois o o whisky é 
posíbelmente o produdo que máis 
divisas produce para Escócia / 

Si estes tres puntos cúmpleri-se, 
no somentes teremos asegurado o 
futuro da augardente artesanaJ ga
lega senon que ademáis ise Muro 
p~derá ser moi productivo. A au-

. gardente galega ten un mercado expresións "caipiras" ou sexa labre- sexa galega pode sentir. E este 
absolutamente virgen, tanto no Es- gas, ainda que, ·isa si, moi compren- sentimento é o que nos fai diferen-
tado espanhol como na ·cE e Amé- síbeis. · · tes entre outras causas a todos ' 
rica. Tedes pensado a posibilidade No mesmo libro, Valentin vai se- nós. 
de exportar augardente embotela- guindo as pegadas galegas na vida Todo isto ven a conto, porque se 
d · A t. v 

1 
? s -orasileira e áescrebe como proce-a a rgen 1na o a enezue a. i dentes da Galiza, via Portugal, unha os nosos políticos fosen amantes 

estamos a consumir cada vez máis chea de linaxes e sobrenomes que da Terra, outro galo lles cantara, en 
augardentes de Alsacia para bebe- Moxe circulan abondosamente polo Madrid ou en Bruxelas. Se todos 
los geados, sobor de todo no vrao, Brasil. · fosen a unha, inda dentro de cada 
nom pode a augardente galega ser, Foi lástima non ter ali volumes do un cos seus pensares e iéleoloxias, 
umha melhor substituta dos al- devandito livro para satisfacer aos Galiza e os galegos, hoxe tería-
cohois centroeurupeus? Aiívan, profesores da Universidade Flumi- mos, non un representante nas 
pois, as minhas· sugeréncias na nense de ~}terói, onde;, tamén manti- Cortes, senón moitos que se farian 
confianza de que dentro de bem ~~g1c~i ~~e ~a~~~ªfa~il. sobre ª pre- s~ntir na Capital do Estado_. e se-
poucou beberemos a nova augar- Unha retPexión lévanos at'nar non · tres, dous, que falanan en 

. dente a~esana gal~0&1Jie.n ~~ •. ~ con .d--~ ..... .- :~~e da <?aliza no Parlamento eu-
nu_n:_h_a --~~ etiquetada coa .. · galegutstaS e ar e rapeu. Ma1s non. 
m~ ..... ~~~~"producto da Galiza" pular arel · a, non so con Todos trataron pala sua banda e 
~n lf. ,· íbel como sinónimo de cali- P~rt~gal_<-lúe ~ a mod~ de hoxe) se- cadaquen á súa maneira, de facer 
dade. · . non 1~rta1s ac;J1ante de1ca o mesmo coalicións cos partidos foráneos, e 

B .... m1. asi lles luciu o pelo. 
.vomo bons pioneiros, abriron un 

(Barc~JQ.r" ~ carreiro, vaia pois unha homenaxe 
para Valent1n Paz Andrade, como 
exemplo de modernidade e visón de 
futuro. 

Meus rapaciños! Sede todos 
máis conscientes para as inmedia
tas eleicións e que os fados vos PRECISIÓNS 

Benqueridos amigos: 
Permitide-me duas pontualizacións -
a respeito da crónica das mobiliza
cións do Dia da Pátria recollida no 
último número de ANT. 

1) O MCG participou na mani
festación convocada polo BNG nas 
mesmas eondicións dos ultimas 
anos .. Non houbo, pois, cambio no 
xeito de participación: o MCG for
mou unha comitiva própria que se 
integraba no seo da manifestación 
encabezada polo BNG. 

2) Na miña intervención na ear
balleira de S. Lourenzo reivindiquei 
a necesidade da unidade de · ac
ción ·da esqµerda rupturista da 
nosa nación. O alegato non se limi
taba, · portanto, ao BNG senón ao 
conxunto de forzas e persoas que 
non aceitamos o . réxime político 

· consagrado na Constitución .espa-
ñola. · 

Un Saú.9o. 
X, VEGA 

(Compo~tela) . 

LEMBRANZA DE VALENTIN 
PAZ: ANDRADE NO BRASIL 

Coñecin a notícia do falecimento de 
Paz Andrade, en Sao Paulo, a meio 
dunha esquela que figuraba nun xor
nal madrileñ·o que chega aq noso 
centro de 1raballo habitualmente. 

Daquela estaba utilizando, para 
preparar unha "palestra" ante a co
munidade galega no Río de Janeiro, 
un libro da .sua autoria: "A Galecida
de na obra de Guimaraes Rosa", edi
tado no Castro. 

Na miña procura dos pontos de re- -
lazón entre as culturas gª'9ga e bra
sileira foron de grande ulilidade o co
ñecimento desta publicazóm onde 
Valentin mantén a tese das concomi
táncias entre a linguaxe mineira, do 
estado de Minas Gerais,.de onde era 
natural Guimaraes Rosa e expresións 
típicamente galegas, contruzóns ~ra
maticais tan galegas como nao 
sim?" en lugar do usual "nao é?" bra
sileiro son vixentes ainda na tala mi
neira 

Cando falo galega no Brasil, os 
meus interlocutores atopan as miñas 

CESAR VARELA 
(Sao Paulo-Brasil) 

TERRA E LINGUA 

Albiscar o futuro da nosa Terra non 
é doado despois do desconcerto 
das últimas eleicións nas que se
gundo lexó nos xornais, todos e 
q1da un gañaron escaños e conce
llalias. 

Eu, desde a miña lonxana latitu
de, vexo aos nosos políticos máis 
como homes preocupados do seu 
ca do dos demáis. 

Se non entendo mal os artigos, 
todos se sinten galeguistas de pro, 
mais non v~xo o seu galeguismo 
por parte algunha, a non ser que o 
leven tan amagado para que non 
se lles vexa máis que cando eles 
queiran amosalo á superficie, que· 
segundo parece, non é máis qúe 
nas eleic1óns. Señores políticos! 
por favor! Galiza' non é partilla de 
ninguén e menos inda dos políti
cos, os cales hóxe están e mañá 
non. Galiza é parte de todos nós; 

· dos do interior e dos do exterior_; 
• dos que viven por sorte nela, e dos 
que vivimos fara; dos da ribeira e 
dos da montaña; daqueles que por 
sorte teñen un anaco de terra e 
dos que por desgraza non teñen 
nada. Todos somos Galiza! E por 
Galiza ternos de traballar. Mais non 
só . cando · chegan as eleicións ou 
hai algunha cuchipanda, senón día 
a dia, hora a hora durante toda a 
vida, cos nosos xestos e cos na
sos leitos, sobretodo con estes úl
timos, facendo sentirlles aos de
máis o noso sentimento, o noso or
gullo de ser1T10S galegos, de sentir
nos unha raza diferenciada das ou
tras da Península e inclusive da 
Europa. · 

Nos somos nós! E nori debere
mos ser outra cousa. 

Cando un galega sente saudade, 
non a s~nte porque estexa f ora da 
Terra; pode sentila inda dentro · 
dela. Sente morriña do seu berce, 
do seu niño. Este é un sentimento 
que nengun· outro humano que non 

sexan favorábeis. · 

CONSTRUIR 

XOSE L. VEIGA 
(Tarr~gona) 

Quigesse valorar um Eouco o arti
go que aparece no ' Faro del Lu
nes" do 27-7-1987 com o título 
"Construir e vertebrar". Gostaria
me fazer umha série de observa-
9ons: 
1.- Nom deixo de asombrar-me 
com o "giro independentista" de 
este jornal provinciano e localista 
ao ter colabouras como a do Sr. 
Ferrin. - Esta importante tribuna é 
aproveitada para atacar constante
mente ao BNG como obstáculo 
para o avan90 da luita de liberta
c;om nacional. Curiosamente, para 
o Sr. Ferrin o maior nemigo da nor
malizac;om lingüística é o reinte
gracionismo (veja-se "Faro del Lu
nes" do 20 de Julho). Velai o giro 
patriota do jornal. · . 
2.- Di-se no artigo que o ANT é o 
porta-voz oficioso do Bloque. Si, 
esse porta-voz no que se fai pro
pa9anda dos seus livros (veja-se o · 
Gu1eiro cultural do número do 25 
de Abril, e o espac;o adicado a 
"Bretaña, Esmeraldina"). Os jorna
listas do BNG tamém devem ser 
algo masocas ao publicar reitera
damente cartas de Júlio Bejar -na 
polémica con Padim- no que se 
propóm a autodisolu9om do Blo
que. Cartas que ocupavam, por 
certo, bastantes linhas. · 
3. - Coincido em que som precisas 
torcas patrióticas representativas 
dos intereses da burguesia nacio
nal. E tamén estou dacordo no que 
'deveria fater o Sr. Barreiro. Em tró
ca, haveria que fazer Umhas mati
zac;ons ao respeito de que PSG
EG e BNG som a ·mesma causa. 

O BNG manifesta constante
mente estar pola Soberanía Nacio
nal. E oferece esta alternativa para . 
questons concretas (cG>ntra a 
OTAN, contra o ·MCE. .. ). Segue a 
rejeitar o marco autonómico, pésie 

~ participar no Par1amento galego, 
igual que os deputados da Duma 
-mesmo os bolcheviques- jura
vam fidelidade ao Zar. O PSG, em 
troca, fala de Soberania Nacional o 
25 de Julho e vé-a como umha po
sibilidade abstracta, sem liga-la 
aos problemas que tem planteja
dos este país, que é o único jeito 
que conhec;o de que seja com
preendida esta reivindicac;om polo 
povo. Camilo Nogueira dixo no ano 
1985 (despois das eleic;ons auto
nómicas) que era preciso reformar 
o Estatuto e pouco despois ofre
cia-se para um "governo de pro
gresso com o PSOE. Chegado o 
caso, estaria tamém o BNG, Fe
rrin?. 

4.- Fala de BNG e PSG-EG que 
respiram o mesmo ar e desputam 
os mesmos elitores. lst-0 é certo, 
sem dúvida. Do mesmo jeito que o 
BNG pode roubar-lhe votos a AP, 
votos froito da falha de conciencia 
(que alguns irnos despertando) e 
do caciquismo. Alguns non ternos 
vocac;om de minona. 

5.- Adiante com o PGP e o "livro 
vermelho", mas tenho de dizer que 
os que levárom óstias em Bonaval 
e emncherom as ruas de pintadas 
contra as extradic;:or_ns dos patrio
tas bascos nom cre10 que seJam o 
PSG que desejam os "comuni~tas 
independentistas" autodenomina
dos. 

J. PÉREZ (VIGO) 

VIOLACION 

As MNG diante dunha agresión 
que se ven sumar ás numerosas 
que están a sofrir moitas mulleres 
neste _país queremos que c~~g~e 
ao conecemento dunha conc1enc1a 
solidária que se ten que dar no res
peto á integridade da muller e de
nunciamos que: 

-Non hai xustificación nen per
dón para que un indivíduo macho , 
recolla a unha muller na estrada, a 
leve a un monte e a intente violar . 

-A pasividade e a ineficácia das 
forzas públicas chega a tal pont.o 
que son as próprias cidadán~ as

1 que teñen que buscar ao arn~? 
violador-home senda viciño prox1-
mo dun Cuartel da Garda Civ!I, 
cando estas forzas están en teona 
para defendernos de calquer agre-
sión. · 

-O próprio sistema xudicial ma
chista é feito por e para os home~ 
que permite que este suxeto est.e 
na rua á espera de xuício coa pos1-
bilidade de agredir a outras rpulle-
res. .

11 · Todas estes feitos non so~ 1_ a
. dos senón que veñen potenc!ados 
pala própria sociedade mac~1sta e 
patriarcal que favorece este tipo ~e 
agresión á muller desde as pro
prias institucións até' á educación 
do individué> como tal. MULLERES 
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A enorme conflitividade 
social provocada pola 
contínua destrución de 

- postes de traballo foi 
notícia deste verán. 
Encerros, fol~as, cortes de 

estradas, de vias de 
. ferrocarril e até· de· avión -

caso d~ acio·entada partida 
de Guerr~ do . aeroporto de 
Alvedro- foron constantes . 
do mes. Por empresas 
SIDEGASA en Teixeiro, 
TELANOSA en Redondela, 
Drogaría Central ~n Lugo, 

. e ASCON e CEDIFAR en 
7 ViQO coristituiron os casos 
mais relevantes. Como ten 

distintos colectivos sociais . 
t como tamén xá se 
anunciou neste mesmo 

t 

· 1 sucedíelo neutras ocasións 
a.lguns rexidores· · . -
aproveitaron o verán para 
a toma de decisió.ns, 
esperando coller algo máis 
desprevenidos aos 

.. semanário a clausura de -
· .empresas segue ao que foi 
o, último proceso eleitoral. 

Sidª9asa, Tel~nosa; Ascon, Cedífar, Drggaria Central...mobilizáronse no mesmo mes 

Directivos .en,'lpresariais aproveitaron 
as vacacións para "reconvertir" 
SIDEGASA: A clausura 
dunha empresa moderna 
A paralización da actividade en SI- ' 
OEGASA, empresa que conta cun
ha plantilla de 520 traballadores, 
xunto cun número de entre 2.000 
e 4.000 en postas indirectos, pode 
rematar co peche definitivo e coa 
parda destes postas de traballo no 
sector da siderúrxia non integral. 

A aceleración neste mes dé 
Agosto dos trámites tivo unha am
pla resposta de todos coñecida 
polo colectivo de traballadores. 

SIDEGASA constituiu até o mo
mento un dos principais clientes 
dos partos da Coruña e Ferrol, grá
cias ás operacións de descarga de 
chatarra e carga de productos ela
borados. Segundo o seu director 
Juan Carlos Grijelmo "as produtivi
dades de SIDEGASA están a nívéis 
comunitários. O seu tren de lami
nación é o máis moderno do Esta
do e a azaria ocupa igualmente 
boas posicións". 

Nos últimos dous anos investí
ronse na empresa do' orde de 700 
millóns destinados ao próceso de 
informatización e ao novo forno. 

As ameazas de posíbel peche 
desta factoria están motivadas 
pola esixéncia da CEE de redu
cións da produción do sector side
rúxico do Estado en tres millóns de 
toneladas para _antes de Xaneiro 
do 89, prazo dado para a incorpo
ración deste sector como membro 
de pleno direito á CECA (Comuoi
dade Europea do Carbón e Aceiro). 
Segundo a central sindical INTG, 
todo parece indicar que existen ra
zóns políticas que levarian .a que 
Galiza carregase cunha grande 
parte desta redución co peche en 
principio de SIDEGASA e poste
riormente de MEGASA, ambas e 
duas pola via do achatarramento e 
o conse~uinte cobro das fortes in
denizacions que as empresas van 
receber polo mesmo (15.000 pese
tas outorgadas pola CEE por tone
lada instalada que suprime). A em
presa catalana CELSA, con opción 
de compra sobre SIDEGASA, sería 
a principal interesada nesta empre
sa especulativa. 

Dase a circunstáncia de que Sl
DEGASA vende a maior parte da 
sua produción a países fóra do 
Mercado Común. Trátase, pois, 
dunha empresa con mercado, viá
~el se se pon remédio á sitL!ación 
f1nancieira, e en condicións de se
guir funcionando se non fose polas 
esi~éncias de redución de redu
c ió~ d~ cuotas de produción de 
ace1ro impostas pola CEE. 

As centrais pre~entes no comité 
de empresa (CNT, CCOO, UGT e 
l ~TG) fan ao goberno central cul
pabel desta situación, acusando 
igualmente a pasividade da Xunta 
da Galiza. 

TELANOSA: embargar aos 
. traballadores 

O conflito de Te lanosa é dos vete
ranos e o seu historial pode sér re
collido através das páxinas deste 
mesmo semanário. O problema 
nasceu en 1978 cando patronal, 
administración e sindicatos -ex
cluida a INTG ,que aconsellou o 
contrário- éonvencero"n aos tra
b~lladores par:a constituir unha So
c1edade ~nónima Laboral, á. cal os 
traballadores aportaron 400 mi
llóns de pesetas. Pouco a pouco 
os . empregados foron firmando 
ava1~ de garantía dos créditos con
seguidos através do Fondo de Pro
teccións ao Traballo. 

Co peche en 1982 do grupo Te-. 
lanosa nascia o problema das dé
be.das dos traballadores ao Fondo, 
~s1 como o paro e o traballo precá
no l'\Unha comarca na que a elT!
presa afectaba dunha maneira fun-

Comité de Empresa de Ascón, 
conseguiuse un principio de acor
do · entre traballadores e credores 

. para pedir un aprazamento . da su
basta da empresa prevista pará o 
próximo dia 1 O, "criando unha 'so- . 
ciedade mixta que quede coas ins- · 
.talacións co fin de falicitar a venda 
a calquer persoa ou .entidade inte
resada e que presente un plan de 
viabilidade~·. Con posteriondade a 
estas declaracións parece confir-

' · · marse tamén á participación da 
Xunta de Galicia neste acordo. 

Para Meirar "é dunha miséria to
tal que Facenda ·abrigue a subastar 
Ascon por unha débeda·de 175 mi
llóns cando aos traballadores se ~ 
nos deben 700 millóns e estamos 
esperq.ndo a que se arranxen os 
problemas da empresa. O asunto 
parécenos anda máis gr¡:tve cando 
o mesmo estado é un dos cómpli,,. 
ces principais da situación actual 
da empresa". . 

N Actualmente a plantilla ten que 
~ facerse cargo de tres frentes: a su-
~ basta, a incertidume polo salário a 

-<{ perceber dado que o 31 de Agosto 
·-E rematou o período nos Fondos de 
_ Promoción de Emprego e a recolo
~ cación da plantilla. Neste último 

Trabafladores de Ascon intentando entrar~ estación Mar:ítima de Vigo. Abai><o traballadores da Drog. Centrcil eje L.ugo. · 
aspecto realizouse un listado inicial 
de traballadores a recolocar que o 

. comité de empresa considerou de 
. carácter partidista: Unha remode

lación desa lista foi acatada ultima-damental. 
En 1984, por primeira vez, lago 

en Febreiro de 1986 e por último 
· hai unhas semanas o Gobemo 
Central, através do Ministério de 
Facenda, pretendeu cobrar os cré
ditos concedidos no seu dja "a 
fondo perdido" aos traballadqres 
de Telanosa. Duas folgas xerais na 
comarca, inumerábeis manifesta
cións resaltas coa constante vio
léncia policial fqron o resultado até 
agora. 

Este 1 O de Agosto 6 traballado
res receberon cartas de embargo 

de cinco vivencias e duas verrjas. 
A Asamblea en resposta dec1diu 
máis unha vez levar adiante diver
sas.accións: cortes de tránsito, fo
gueiras, ma1iifestacións, etc. 

Nunha entrevista de represen-
. tantes dos traballadores·co Gober
nador civil en funcións este falou 
dunha paralización dos trámites 
durante un mes. O ambiente na 
zona é de tensión e para os dias 
1 O e 15 de Setembro están .. convo
cadas novas mobilizacións. Os últi
mos dias de mes pode haber nova 
·folga xeral na comarca. 

CEDIFAR: vender a 
empresa-sen 

·traballadoras 
Cedífar é unha empresa de confe(:
ción textil radicada en Vigo. Hai · 
dous anos solicítou da administra
ción i.mha subvención, que lle foi 
conceaida, de cuarenta millóns en 
calidade da prevista reestrutura
ción. 

Aos -dous anos plantexouse a 
venda da empresa, coa condición 
de que fosen traspasadas ·só 25, 
das 65 traballadoras existentes. A 
outras 25 oferecéuselle a posibili
dade de "traballar na casa", nunha 
clási~a operación de "mergulla-
mento" laboral . 

Por outra parte as indenizacións, 
segundo a empresa, quedarían a -

-cargo do Fondo .de Garantía, dado 
que está se declara insolvente. 
Desta maneira as traballadoras re
ceberian algo menos da metade da 
mesma. 

Concentracións na -rua, peches 
na empresa e unha folga indefini

ro da, foron algunhas das accións le
~ ·vadas !i cabo polas traballadoras.
~ Pala sua parte, a empresa, xa an-

. tes de que comezase a folga, deci-
x diu despedir á íotalidadde da plan

tilla. Neste momento ambas partes 
están a busca dun acordo, no que 
a Delegación -de Traballo fará de 

O policia "~b~eado" mediadora.- . ' 
. Segum;fo fontes das traballado

ras, CEDIFAR tiña" unha boa cartei
ra de pedidos, realizándosé un tra
ballo continuado até o último. mo
mento. 

A 1 represión contra o colectivo 
de traballadores de SIDEGASA 
puxérase xa de manifesto en di
versas ocasións. Vários mem
bros do Comité de El,Tlpresa fo
ron chamados a declarar. 

O xoves 3 de Setembro, du
rar:ite as protestas realizadas 
por vários centos -de traballa<;to
res da empresa na inauguración 
d.o centro comercial '!Cuatro ca
minos", en A Coruña era detido 
o dirixenle da INTG Xan Carba
llo. Segundo testigos presen
ciais "a policía foi por el". En 
concreto o protagonista da de
tención foi Fernando Blázquei · 
Rei, ex xefe rexional de Seguri- · 
dade Cidadán da Xefatura Su
perior de Policía da Coruña. Os 
mesmos testigos manifestaron 
que o citado mando "estaba 
fora. de si". 

A ninguén se lle escapa que 
a detención e· a represión contr~ 

os traballadores realizouse bai
xo os efectos do "cabreo" polas 
'destitucións habidas horas an
tes e que afectaron como é sa- · 
bido a vários cargos pbliciais e 
da Garda Civil, entre . eles o 
mencionando Femando Bláz
quez. 

Observábel tamén foi a pr:e
séncia nos incidentes da maio
ria dos xefes recén destituidoS: 
pota sua "ineficácia" en oca-
sións anteriores. . 

As acusacións aos servícios 
de información por parte dos 
seus superiores provoéou que 
as asambleas de SIDEGASA es
texan agora "repletas" de Garda 
Civil, membros do carpo supe
rior, etc. 

Directrices políticas foron 
igualmente, ao parecer, as que 
obrigaron a que se esgotase 
con Xan Carballo o prazo legal 
·de detención. · 

En moitos. casos semellantes, 
onde os trabqlladores son de&pe
didos, prodúcese unha venda pré

--via a outra empresa cuxos rex1do
res veñen sendo os mesmos que 
os· da primeira, como forma de ga
rantir a insolvéncia, - cara ao non 
pago das indenizacións. A venda 
última a unha empresa foránea 
realízase entón "nas mellares con:.. 

, dicións". · 

ASCON: a loit~ máis longa 
A factoría viguesa de Ascon debe 
ostentar case todos os records en 

· canto a ·combatividade polo sosti
mento do posto de traballo. As loi
tas de.Asean comezadas no 72 ti
veron, coñ alguns intervalos, c«:mti-
nuidade até hox..e. . 

Neste· intre segundo. Manuel Cu .. 
rrás Meira, membro da CXTG. e do 

mente por UGT. · 
Dentro do calendário de mobili-

zacións, que · non fixeron caso do 
período veraniego, os dia 15 e 17 
1mpediuse o aceso aos estaleiros 
da primeira- lista de recolocados 
prevista por UGT. 

Segundo M. Meira · "nós segui
mos confiando en que se dé unha 
alternativa local de viabilidade e 
qúe participara a. Xunta ainda que 

· ternos pouca confianza pois até · 
agora só demostrou boa vontade e 
poucos feítos". 

o próximo dia.10 na dele~ación 
de facenda de Pontevedra · 'apre
sentarémonos para impedir fisica
mente a subasta1

'. 

Con posterioridade á redacción 
. desta noticia Joi dado a coñecer a 
decisión de Facenda de aplazar in
definidamente a subasta de bens 
. da factoría. 
DROGARIA CENTRAL: . 
Unha· regulación ilegal 
A Drogaria Central cónta con esta
belecimentos en Vigo, Ferrol, San
tiago e Lug0 e nela traballan máis 
de 70 persoas. O expediente de re
gulaCión de emprego apreséntado · 
pota empresa o_ pasado . mes· de 
Xullo afecta a 44 traballadores dos 
que 12 son de LU!;:Jó. 

Desde o primeir0- momento os 
empregados da "C~ntral" levaron a 
cabo mobilizacións de protesta, 
con xornadas de· folga, manifesta
cións, sentadas e encerros en dife- · 
rentes locais da Drogaría. O luns 
24 de Agosto, traballadores do 
Centro de Lugo. tetiveron a un dos 
propietários durante perto de duas 
horas na tenda da rua Reina, que 
abandonou o encerro despois da 
·intervención de efectivos do Corpo 
Superior de Policia. , 

Posteriormente a D~legación de 
T raballo de Lugo rexeitou o expe
diente de regulación de emprego 
apresentado pola empresa. A reso
lución de Traballo sinala graves ví.
cios de procedimiento de tramita
ción do expediel'\t~. Segundo un 
·dos informes a empresa non acre
ditou documentalmente a perda de 
10,3 millóns de pesetas que impu
ta ao exercício de 1983 entre outrs 
irregularidades de importáncia. 

Os traballadores, representados 
palas centrais CCOO_ e CXTG, te
ñen tamén apresentada denúncia 
polos salários· que lle _adebedan a 

. cada traba)lador. M.V. 
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O labirinto da Qolítica galª9~ de direita~ 

. Un verán ·sen cobras pero c~n picante 
Moción de censura, 
candidatura de Fraga, 
fichaxe d~ Barreiro por -
Coalición Galega ... ; tqdo 
adubiado con ataques 
persoais de Guerra; Albor, . 
Barreiro (que estivo en 
todas), Rajoy, Fra9~ e outros 
políticos de Madrid, fixeron 
que o verán informativo 
estivese animado. Agora · 
espéranse. unhas solucións 
que non se albiscan por 
nengun lado. Todo aparece 
neboento, até a . 
honorabilidade de certos · 
políticos. 
Esta vez non fixo falta tirar da 
máquina as famosas, cobr~s do 
v~rán. Nón. A direita galega ser-,. 
viunos este Agosto a salsa (a 
meirande parte das veces con 
moito . picante) en bandexa. O 
persoal, como se di agora, non 
se desconcertou o máis mínimo, 
nen escandalizóu. A créncia de 
normalidade en todo o canibalis
mo político amasado polos que 

. -se afirman servidores dos cida
dáns desde ó lado direito do es
pectro non é bon . si.na!. Parece 
máis ben ilustrar claramente cal 
é o conceito que teñen a maioria 
dos galegas dos integrantes dal
gunhas formacióhs políticas. 
Unha opinión que gañaron a pul
so, non xa agora senón cba ma
neira de facer política durante 
fado un século, onde as bandei
ras, o servilismo e o caciquismo 
foron as enseñas dos que deten
taron o poder, 

Ao g<;J.lego de ,a pé falarlle de 
traicións non lle di nada. Para el 
é algo normal que Fraga, en au
séncia de Albor, se sentase na 
sua cadeira presidencial e des
pachase co Goberno Autonómi
co en pler:io. Normal porque pri
meiramente saben que Albor non 
é un verdadeiro presidente, se
. nón que sempre obedeceu os di-
tados de Madrid, principalmente 
os de ty1anuel Fraga. Algo sen 
particular tamén,· para o cidadán, 
porque está canso de ouvir que 
quen manda ha Xunta non é o' 
presidente, ·senón os distintos 
validos de turno. 

a existéncia de dossiers: do os espácios informativos, con 
PSOE contra Barreiro, de _Barrei- notícias, . desmentidos contra- · 
ro contra Laxe, ~o Gabinete ~1- . notícias, informacións, 'desinfor
bor c_ontra Barre1ro, ~e Barre1ro macións e todo un galimatías 
contra certos conselle1ros e con- . que parece inerente. a esta for-
tra homes. achegados ao Pre~i- mación desde a sua fundación. 
deí]te. Pero, de !flOm~nto ·rnn- . Ao mesmo -~empo que nego-:-

.. guen os so~ta. ~9 estan m:1nha ·c1abé;l con Mariano Rajoy un po
guerra de d1suas1on que de co- sível apoio ao Goberho Albor 
mezar de verdade, : como a nu- _ negociaba tamén a entrada d~ 
cl~ar, todos, ou case todc:>s, ian Barreiro Rivas · nesta formación. 
sair ma~ parados, por ac!1va ou Os portavoces · contradicíanse 

- p9r pasiva. Co,mo se entende se- unha e outra vez, sobre o camiño 
non que ~ernand~z Albor acuse que ian tomar no futuro. 
ao seu V1ce-pres1dent~ d~ ,C<?- A instáncias da Casa Fran-
rrupto? Era . tal . a sua mef19ac1a queira incorporouse Barreiro e os 
que no~ se mte1raba?; ou s1? Se seus compáñeiros de_ UDG (par-
era cone9e.dor como non lle tidp efímero onde os haxa), men
p~xo remedio? A~ suas declara- tres non se aclaraba a posición 

- c~ons, nu~ha ::;oc1e.~ade na ,que ·a respeito da moción de censura · 
_ amda mo1tos. ~dent1f19an pollt1co ou .un posíbel apoio á Xunta. 

. co,~ corrupc1on, so mo~trou, O Presidente dos "coagas", 
ma1s 1 . .mha '!~z. a sua falta total García Agudín, mostrábase os-

Manuel Fraga 

que · xa negara un ha vez. a Ma
nuel Fraga, se mostrou contento . 
co anúncio,· declarando que o 
madrileño-villabés podia servir 
mellará Galiza desde outro pos- · 
to. El, como outros baróns-caci
ques, teme· que a chegda do lí
der aliancista os meta en cintura 
e acaben as suas prebendas e o 
seu reinado provincial. 

~os partidos políticos, . temero'
sos alguns de que coa candida
tura de Fraga s~ esfumen as 
suas posicións, tamén arremete- · 
ron contra. a idead~ que un ·anti-_ 
autonomista de pro veña presidir 
a autonomía galega:. Pero a polí
tica non. picaba ainda até ·que 
cheg<;>u Alfonso -Guerra, que, 
coma sempre, trai algunha guin
dilla do Sul. Arremeteu contra a 
Xunta afirmando que estaba po
dre. For o ·comézo da salsa pi
cante. Os zarandeos de 400 
obreiros de .Sidegasa ao coche 
do vice-presidente que lle pedia 
ao condutor que avanzase (un 
dos responsábeis da reconver
sión que na sua segunda etapa 
comezou agora en Agostó) "con
mocionou" aos meios de comu- ~ 
nicación de todo o Estado e até 
lle fixo exclamar algun comenta
rista: "que osados ·se están vol
viendo ahora estos gallegos". 

Fernández Albor, co seu ·falso 
franciscanisrrio que non esconde 
outra cousa que imperícia, con-. 
testoulle que estaba insultando 
aó pavo galega. 

Pero miren por onde, talando 
de podre comezaro.n a sair os 
maos olores· pára· fara. Mariano 
Rajoy descalifica a Barreiro; Ba- . 
rreiro a Romay~e Rajoy e, nunha 
entrevista, déixase entrever que 

_de talla poi 1t1ca. r;Jo~ sabe nen tensibelmente disconforme con 
s~~uer as suas proprias declara- esta operación. O mesmo ocorria 
c1on~. con Díaz· Fuentes e co alevin Se-

A_ moción de .censura 
Paralelamente a estas liortas da 
dir.eitá os partidos da oposición 
intentan pór· en marcha ·unha es
-tratéxia para apear a Xerardo 
· Fernández Albor dün sillón ao 
que se agarra como se fose a 
sua única razón de viver. , 

Os socialistas, c;iespois de reu-
nirse con Guerta, decidíronse a 

'PÓr en marcha unha moción de 
ceAsura. Temerosos da candida
tura de Fraga pensan que FJas 
p'róximas eleicións pode xa ser 
moi tarde para estabelecerse en 
Raxoi. González Laxe sabe . que 
a sua oportunidade é agora ou 
nunca. Unha causa detiña aos 

· responsábeis socialistas: o co
mezo da segunda reconversión 
na Galiza ia collelos, con eles na 
presidéncia da Xunta, na primei
ra liña do lume obreiro (isto foi o 
que fixo xa que "cedesen" a al
caldía de Ferro!). Pero, ao final 
insisténcia de G. Laxe e da maio~ 
ria dos ~argos do PSOE galega, 
_que estan mirando para un pasto 
como a raposa para as uvas, e 
tendo que dicer unha e outra vez 
como ·a raposa: están · verdes, 
decidiron botar a andar a moción 
de . censura. 

~ Barreiro Rivas apresurouse a. 
declarar xa antes do anúncio ofi
cial da moción de censura que a 
apoiaria. O mesmo fixo o PSG
EG: 

· O BNG, pola sua banda, anun
ciou o voto favorábel á moción, 
aclarando que o que nunca faria 
seria apoiar un goberno PSOE. 

cretario Xeral, Manolo Novo tillo 
de Novo Freire, (agora en Lu'go o 
home . fuerte é S. Castiñeiras 
~oaligado c_o Alcalde y. Quiroga: 
que, desprns de formar un parti
do, tamén entrará en CG) que di
mitiu do- seu carqo. 

En Alianza Popular intentaron 
por todos os meios que o antigo 
vice-presidente non fose admiti
do en Coalición Galega. Os 12 
millóns que falan as más línguas 

· -serviron para revirar o voto dos 
deputados coruñeses do POP, 
como se fose o ar coa folla do 
carballo, a non construción dun 
matadeiro municipal a cámbio de 
catro votos para sair un deputa
do en Lugo, etc. quedáronse 
cortos á hora de presionar á xen-
te de CG esta vez. . 

Ao final, cartas, amenazas, 
consellerias, direccións xerais. 
non valeron para nada sobretodo 
porque a ."Cása" funciona moi 
por libre e ata curto aos seus. 

De momento, aprazamento 
tras aprazamento da dir~ión 
"coaga", non se sabe ainda cal 
vai ser a sua liña política máis 
imediata. O que si parece máis 
claro é que nen o próprio Albor e 
a maioria dos seus conselleiros 

·están dispostos a disolver o Par- · 
lamento. 

Mentres tanto en CG espérase Cáusalle máis surpresa o 
anúncio de que Manuel Fraga se 
presente ás eleicións autonómi
cas. Romper a inércia que leva 
aos políticos que queren facer 
carreira invariabelmente a Ma
drid nn se entende doadamente 
.se ,non é coa explicación· de· al
guen que, cansado, quer retornar 
ao seu lugar de orlxe para dar o 
sopro final. 
· Quen non ·- gustou nada do 
anúncio foi, primeiramente, Fer
nández Albor. A suas fazulas de 
neno enfurruñado-despistádo 
amasaban claramente o enfado 
núnha rolda de prensa na que 

-'o Presidente da · Xunta pedira 
. douscentos millóns para aban

donar o pasto. 
A reacción do .ciruxano da Ro

saleda non se fi_xo esperar ~ nou
tra entrevista declara gue Bárrei
ro. enriqueceu a canta da Xunta. 

González Mariñas tamén afir
.mou que o PNG estaba disposto 
a apoiar a súbstitución de Fer
nández Albor ( ainda que, des
pois, · Carlos Mella se . mostrara 
reticente, o mesmo que Rodrí
guez P~ña. 

o desembarco dalgun deputado 
do POP ao tempo que en AP se
guen a nieterlles medo con Ma
nolo Fraga a todo aquel que 
abandone o grupo, pero os mes
mos conselleiros andan co medo 
m~t!do· no carpo pois Rajoy ne
gocia por un lado as consellarias 
Albor por outro, e eles sen saber 
canto_ tempo durarán no cargo. 
Suponemos que agora que lle fi
xeron o favor aos xornalistas se 
acordarán do povo e dos múlti
ples problemas que ten sen re
solve~. Algun día terá que chegar 
un chisco de seriedade á política 
galega, ainda que nos aborra-. impediu que talase Romay Bec

caría, o San Xóán é:le Fraga. 
T.ampouco . Cacharro Pa(do, 

AGOSTO 
Dia2: 

Fraga · anúncia que se Galiza o 
necesita presidirá a Xunta. . 
. Dia3: 

Fraga reúnese co Goberno autó
npmo na auséncia .de Albor, sen
tandose na sua cadeira. 

Dia4: . 
Rom~y confirma que Fraga será 

o cand1aato de AP á pres1déncia 
da Xunta. 

· Albor volta da,Arxentina e confir
ma descoñecer totalmente as in
tencións de Fraga~ 

Dia s: 
Os partidos pronúncianse sobre 

a eventual candidatura de Fraga 
con duros calificativos. 

Dia6: 
Elexen a Albor Rara presidir a · 

Xestora de AP na Galiza con Ca
charro como Secretário Xeral. 

Dia 9; 
Barreiro considera "unha coac

ción" a candidatura de Fraga e ca
lifica a Romay de "político absolu-
tament~ inútir'. · 

' Os lios de CG 
Aúncianse querellas ao tempo 

que se cuchichean aos ouvidos 
Coalición· Galega, como última- mos en Agosto. 
mente, axudou bastante a cobrir A.EYRÉ 

Pequena cronoloxia 
Día 10: Dia 17: . 
Barreiro afirma estar disposto a . p BNG afirma que apoiará a mo-

apoiar a moción de censura que c1on de censura pero non un Go-
a,núncia S. Presedo. bemo do PSOE. . . 

Dia 11: Anúncianse manobras · de AP 
CG ·anúncia que ápoiará a mo- para impedir a entrada de Barreiro' 

· ción se o Gobemo central asume en CG. · 
alguns compromisos. Dia 18: 

Día 13: . . Albor: aeclara que Guerra "insul-
0 PSG anúncia que apoiará a tá ao povo galego". 

moción de censura. Barreiro chámalle "bufón" a Ma-
Dia 14:. . ' riano Rajoy diante das descalifica-
G. Laxe confirma que haberá cións de que foi obxecto polo vice-

moción de censura. presidente actual. ' 
Barreiro di aceitar a nome de CG Dia 19: · 

para integrarse neste grupo. . Anúnciase a integración de Ba- ·. 
Dia 15: rreiro en CG. 
G Dia 20: . 

uerra afirma que se fará a mo- Gónzález . Mariñas anúncia o 
ción de censura apoio do PNG a modón de censu-

Dia 16: · , ra. · 
· Guérra declara que "a Xunta Exp.ulsados 20 militantes · do 
está podrida"· CDS de Ourensé. 

: Dia 25: 
Nunha entrevista a·X.L. Barreiro 

fálase de que Albor quería 200 mi
llóns por dimitir do cargo. 

Dia26: 
~lqqr nega a~ afirrnacións e 

anuncia. que pora as declaracións 
nas mar:is dos avogados. 

Barre1ro entra na executiva de 
CG. -

Rajoy anúncia que espera o 
. apoio de CG para Gobernar. V. 

Portomeñe .eleito portavos de CP 
no parlamento. . 
· Dia 31: 

Sai á luz a dimisión de X. · M. 
Novo .como secretario xeral de · 
CG, disconforme coa incorpora-
ción de Barreiro. · · · 
SETEMBRO 

Dia 1: , 
Albor acusa, nunha entrevista a 

Barreiro de ·enriquecerse a costa 
da Xunta . . 

Dia2: ·· 
~arreiro anúncia que se quere

llara contra Albor. 
Dia3: 

Albor retráctase do dito. 
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Afirma que é a única 
saida eleitoral á actual 
srtuacióti da Galiza 

OBNG 
·iniciará unha 
campaña de 
con~ienciación 

. e m9bilización 

O Consello Nacional do Blo
q~e Nacionalista Galega deci-. 
d1u comezar na segunda quin
c~~a de Setembro unha cam- · 
p~_na ~E} concienc!~ción', sensi
b1hzac1on e mob1hzación qu"e 
tentará desenrolala a ~res - ní
veis. 

Por unha banda presentará 
no Parlamento unha proposi
ción non de Lei con medidas 
urx:entes que irán encamiñadas 
a cambiar a situación en tres 
grandes eidos: a defensa do 
pasto de traballo, a produtivi
dade no agro e no mar e a ofi
cialidade do galega. O deputa
~º X.M.Beiras afirmou que non 
1a ser n~da abstracto, "senón 
con medidas e solucións con
cretas, para Si~egasa, maris
q1:1eo, sector lacteo, etc. por 
por uns exemplos." 

Os concellos, tanto nos que 
o BNG ten a alcaldia como 
onde ten somente representa
ción, debateran tamén propos
tas concretas para solucionar 
problemas específicos. 

Tamén a frente nacionalista 
estenderá no seu tecido social 
esta campaña de información 
e .mobilización, que irá facendo 
progresivamente, podando re-

1 

matar cunha grande mobiliza
ción nacional. 

O BNG tenta así cumprir un 
papel dinamizador social e de 

1 

clarificador "cando a família da 
direita está loitando polo poder 
esquecéndose de arreglar os 
problemas reais do pavo". 

No tocante á moción de 
censura, o BNG considera que 
"xa estamos censurando na 
práctica diária o comporta
mento deste gobemo inope
rante polo que, se chega a 
ocasión, evidentemente, vota
remos en contra de Fernandez 
Albor:" 

Xuício ·contra 
dous militantes 
da.ACPG 
O dia 17 de Setembro celebra
rase na Audiéncia Nacional de 
Madrid o xuício contra os mili
tantes da ACPG (Asamblea 
para Ceivar os Presos Políti
cos Galega) Xesus Cela e Pa
blo Cabeza. Acúsanos de per
tencer ao GRAPO. 

Un portavoz da ACPG rexei
ta este "intento de confusionis
mo e de querelos apresentar 
como terroristas cando o que 
son é loitadores contr:a o paro, 
a miséria e a reconversión", 
esperando que os xuíces "non 
se deixen intoxicar· polos infor
mes policiais". 

!l 
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/. 
·GALiÍ.A POLl!JCA/5 

sooundo un RQrtavoz de AP, .,,se o PSOE nos ~miite aCeder á altaldia QQQeriamos r~ir a tarta'' 

A moción de 'censura'ªª 
alcalde, de Naia nan 'será apresentada de ·momento 
. . ' . ' ' ~ .. 

A hipotética apresentación 
dunha moción de censura 
para revocar ao alcalde 
nacionalista de Noia parece 
non ir adiante toda vez que 
non se poñen dacordo AP e 
máis o PSOE. Sálvase asi a 
primeira crise no concello 
coruñés onde o BNG tivo a 
lista máis votada pero o 
mesmo número de 
concellais que as outras 
duas forzas. A orixe desta 
situación plantexouse 
despois dos graves 
incidentes dos mariñeiros de 
Noia coas areeiras. 

Nas pasadas eleicións do 1 O 
de Xuño Noia produciu un dos 
resultados máis surprendentes: 
o BNG resultaba coa lista máis 
votada, seguida a 400 votos por 
AP e despois polo PSOE, crián
dose un reparto de concellais 
que adxudicaba o mesmo nú
mero para as tres forzas -cinco
e cadanseu concellal para CPG 
e CDS. A surpresa radicaba es
pecialmente en que os naciona
listas non t iñan até o 1 O de Xuño 

Pastor Alonso 

representación municipal algun
ha e o PSOE gozaba dunha am
plísima maioria de 12 concellais, 
ostentando o alcalde, Xesus 
Diaz Fornas, non só este posto 
senón tamén o de deputado 
provincial e parlamentário a 
Cortes en Madrid. 

Na sesión de investidura de 
novo alcalde saiu eleito o candi
dato nacionalista, o médico 

Pastor Alonso, sen que AP e 
PSO.E consegUjran chegar a ün 
acordo que o impedira, espe
cialmente pala pretensión do 
candidato do PSOE de ostentar 
a alcaldía nun primeiro periodo 
de dous anos, ao que non ace
deu AP. 

Hipotética 
moción de censura 

Despors dos sucesos do dia 
, 24, tras dunha manifestación 

contra a extracción de area do 
Tambre -vid. información ad
xunta- produciuse a queima de 
diversa maquinária nunha das 
instalacións extractoras,. e sem
pre -en ambos e dous · casos
coa preséncia do actual alcalde 
do BNG e de Xesus Diaz Fornas, 
que pésie aos numerosos testi
gos negou nalguns méios de co
municación o ter estado en Pon
te Nafonso (Serra de Outes) 
onde se produciron os inciden
tes máis graves. !mediatamente 
o grupo municipal do PSOE 
puxo en marcha as conversas 
para apresentar unha moción de 
censura para o cal teria de che
gar a un acordo con AP. En res-

posta a ese anúncio o alcalde moción "na indignación popular, 
cesouno da sua tenéncia de al- _pois Noia qi.Jeria progresar so
caldia e presidéncia da· comisión segadamente" e en que "non 
de sanidade. · · · · pode ser alcalde quen non _é ca-. 

Marcos Salas, segundo da lis- P~~de salvagardar a arde públi- -
ta de Alianza Popular, declarou ca · _ 
a ANT que tiña · proposto ao Pola sua banda Pastor Alonso . 
PSOE un pacto ·de lexislatura ~e~lar~ba que pen:;~b~ q~e non 
pero no que. era incuestionábel ~a 1r a~~a.nte a r_noc1on por,que a 
a alcaldia para · o seu grupo. mtenc.1on de D1c;u For~~s. e !er a 
D~spois de facer especial finca- a~9ald1a para evitar a d1!1cll s1tua
pe no caracter colexiado das c1on que se lle pode cnar cando 
de9isións do seu partido en o concello teña na~ s1:1as mans 
~ma, Marcos Salas afirmou que o resultado da. aud1~?na que se -
non vexo que teña mudado es- encargou da s1tuac1on do con

pecialmente a situación desde celló e paralizala". 
fins de _ Xuño. T endo -en canta Efectivamente, só coa oposi
qúe os programas. dos partidos ción do PSOE º· c~nc~llo enea-

-da corporación son practica- rreQOU_ unha aud1tor~a a .~mpres~ 
mente Jguais e só varían os mé- r~.~1cada en A ,Coruna,. Manc.h1-
todos de levalos adiante pode- .rn , quye estra concluida a fms 
riamos chegar a un acorde, pero _ de novembro. Perguntad~ ~ 
non o creo posíbel porque 0 J?Ortavoz de AP sobre a pos1ob1-
PSOE quere ter a alcaldia du-· hdade de gobernar co PSOE 
ra,nte ·os dous primeiros anos e despoi~ . duh - hipot~tic~ result~-

. nos non irnos acceder. No caso do punitivo da aud1tac1on, marn-
de aceitar as nasas condicións festou que "i~o non teria impor-
poderiamos repartir a tarta" táncia". . · . . . 

Xesus qia~ Fornas pediunos . Ao que parece, este ~nme~ro 
que lle fac1litaramos un cuestio- intento de asalto a alcald1a no1e-
n~ri~, pero a sua postura fíxose sa rem~t9u en vi!ória .do gober-
pubhca en diferentes médios. . no municipal nacionalista. 
baseando a apresentación da · XAN CARBALLA 

DesRQis dos graves incidentes do 24 de Agosto e de próvocar unha crise ·municipal 

_A extracción de áridas paralizada de~nitivamente 
Na orixe do conflito político
municipal de Noia atópanse 
as manifestacións e os 
incidentes que se sucederon 
o 24 de Agosto cando tras 
da manifestación de máis de 
mil persoas polas ruas de 
Noia, en protesta pala 
extracción de area e as 
mortais consecuéncias desta 
actividade para o marisco, 
produciuse nunha das 
1nstalacións extractoras a 
queima de diferente 
maquinária. O problema 
remóntase xa ao ano 1985. 

No número 171 do Boletín Ofi
cial da Provincia, de 30 de Xullo 
do 1985, publicábanse as peti
cións de extraccións de area no 
Río Tambre por Manuel Xosé 
Freire Agrafojo, Dominqo Fer
nández Albores ·e Hamon Váz.
quez Parcero, nos respectivos 
volumes de 18.000, 30.000 e 
44.000 metros cúbicos nun pé
riodo de tres meses. Sinalábase 
un prazo de 30 dias para apre
sentar as correspondentes ale-
gacións, e como pudemos com- de ele ita a nova corporación, xa 
probar na Contraria de Noia, en a 6 de Xullo do 1987, cando o 
todos os concellos afectados Ministério de Transportes, Turis-
houbo alegacións nos prazos es- mo e Comunicacións e><;pide 
tabelecidos (Noia, Porto do Son, unha autorización (signada 16/ 
Serra de Outes, Lousame, ... ). A 87) "para extraer polo sistema de 
esa reclamación legal sucedé- dragado 24.000 m3 " e indicando 
ronse tamén diferentes manifes- nunha série de resultaQdos que 
tacións, peches e fOIQaS de fame non se tiña manifestado no pe-
até conseguir a paralización. riodo de información pública 

As alegacións dos mariscado- -. · nengunha alegación, extremo 
res naquel momeRto eran as documentalmente . desmentido 
mesmas que deron lugar ás re- poi a Contraria· de Pescadores 
centes mobilizacións e apóianse - noiesa, e ll'~smo indicando nun 
en diferentes informes científicos dos seus pontos que as extra-
publicamente areados xa nolltras cións "tampouco afectan á pes-
ocasións (lémbrense os impar- ca, nen ao marisqueo". 
tantes conflitos en Carril polas A concesión, que no 1985 fora 
~xtraccións de area no Ulla). Te- solicitada individualmente, realí-
nen o seu argume~~o fundamen- zase . agora ·colectivamente, e 
tal en que est~ act1v1da~e extrae- pormenorízanse unha série de 
tora remove v1olentament~, e sen· __ condicionamentos de como se 
con!rol, os fondos do no, pro- ha. realizar, non só do ponto de 
~ucmdo ? ar~a~te de masas de · vista técnico~ como do _laboral e 
~do e po .mo1 fmo qu~ se d~po- mesmo do canon que se ha pa=-· 

ta .na sa1~.ª ao mar.1mpedmdo gar a Facenda por metro cúbico 
ª osixenac1on do mansc.o. tirado do ·1eito do Tambre. Sé-
Aparece unha licéncia gundo as observacións dos ma

riñeiros que _se desprazaron du-' 
No · 1985 non se concedera a rante o periodo que foi adiante a 

licéncia solicitada, e é despois e>,<tracción (até o 24 de Agosto 

desde primeiros de mes), traba
llábase todos os días da semana, 
mesmo sábadose festivos, explí
citamente proibidos na conce
sión e "ollamos como saía o lodo 
negro misturado coa area. Pero 
quen controla ou inspecciona isa 
e todos os termos das extrac
cións? Quen compraba.as canti
dades que se tiraban?" 

Mobilización e 
quéima de· maquinaria 

· Despois· de que o axuntamen
to dese curso ao Goberno Civil 
da petición para celebrar unha 
manifestación odia 24 de Agos
to, e despois de que un pleno 
municipal se pronunciase en fa:.. 
vor da paralización definitiva d~s 
extraccións, celebrouse . unha 
mobilización palas ruas de Noia. 
Despois de chegar á Alameda 
moitos dos particpantes dirixí
ronse ás instalacións proprieda
de de Ramón Vázquez Parcero, 
as de maior importáncia, e alí 
producíronse os feitos que leva
ron á primeira páxina dos meios 
de comunicacion a situación. '-

A manifestación foi convocada 
pala Contraria e- apoiada pola 
Asociación de Empresários de 
Noia, polas Xuventudes Ecolo
xistas e tamén por un bando da 
Alcaldia que chamou ao povo de 
Noia a apoiar as mobilizacións 
dos mariscadores. Na frente da 
manifestación estaba tamén o 
parlamentário do PSOE .en Ma
drid, Xesus Diaz Fornas e Pastor 
Alonso, alcalde de Noia. Precisa
mente ambos e dous, xunto co _ 
Xosé António Agrafojo Arestilo, 
Patrón Maior da Contraria · de 
Noia, . presenciaron os sucesos 
de Ponte-Nafonso -onde se 
produciu a queima da maquiná
ria- xa no concello de Outes. O 
Patrón Maior contábanos que 
"tora imposíbel evitalo, e mesmo 
nós pedímoslle ·a Diaz Fornas 
que tratara de para á xente". Nun 
comunicado da -Contraria dise, 
"o Sr. Diaz Fornas, deputado 
polo PSOE, ·era ao naso modo 
de ver o máis indicado para tra
tar de parar á xente cando veu 
que se ian cometer desmáns, e 
ter a valentia de co~prometerse 
co pavo de que el no seu dia foi 
Presidente, e procurarlle solu
cións ou polo ·menos procurar 
uriha negociación entre a Admi
nistración Central, areeiros e ma
riscadores" 

xudicial a posta en liberdade sen 
cargo algun para todos eles. Ao · 
parecer, e xa na tarde. no ~4. e 
no cuartel da Guardia Civil · en 
Noia, un comandante chamou 
duramente a atención á guarní-

. ción da vila. 

D~es denúnclas 

Agora están ·cruzadas· diferentes 
denúncias nos xulgados e na Ad
ministración. Dunha banda a 
apresentada polos proprietários 
das areeiras afectadas, e doutra 

. a conxuntamente polo ConceUo, 
a Contraria, a Asociación Autó
noma de Empresários e ADEGA 
contra os proprietários das areei
ras. O Patrón Maior tamén nos 
anunciou que ian ·estudar se era 
preciso entabuar algun proceso 
legal para esclarecer porque non 
apareceron por parte algunha as 

· alegacións __ apresentadas no 
1985. . 

Para o alcalde Pastor Alonso, 
a orixe do conflito está nunha 
manobra política, que persegui
ria desacreditar ao actual gober
no municipal "senón non se ex-

. plica .que despois de dous anos, 
precisamente- cando nós acede
mos á alcaldía, cando -se conce
den as autorizacións, -de maneira 
que ante unha reacción léxica 
ante a crispación que produce 
entre os mariñeiros as extrae-

. cións, fose o BNG quen aparece
se como responsábel. Aí tamén 
encaixaria a volta atrás de Diaz 
Fornas dicindo que el non estaba 
na Ponte-Nafonso o dia 24. Nada 
sucede sen razón". 

O que parece incuestionábel é 
a relación causa-efeito da ex
tracción de árid,os e a mortanda
de do marisco: Segundo os in
formes publicados·, e en . coñeci
mento das autoridades centrais, 
de- mariña e da Xunta no 1980-81 
capturárónse molusco por valor 
de 200 millóns de pesetas, e así 
nas sucesivas campañas. . · 

Ná do 85- 86 e cando se tiñan 
dado extraccións ·de area .bai-

O sucedido na Ponte-Nafonso 
foi presenciado por yários _gar
das civis, que non interviron, nen 
mesmo os reforzas que poste
riormente. Foi xa pasado& vários 
dias cando se produciron as de
tencións (ainda con incor:nunica
ción no caso do Patrón Maior), e 
despois de pasar a disposición 

_.,. xouse a 54 rnillóns producíndose 
unha recuperación na campaña 
do 86-87 na que, sen a activida
de das areeiras, a facturación 
chegoú a~s 180 millóns. 

X.C. 
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Líderes RQlíticos e meios de comunicación_ cambiaron de oQinión ~n moi. RQucas horas 

O gobemo prepara á opinión pública 
cara unha negociación cOn ·ETA 
O recoñecimento oficial da 
existéflcia dun diálogo con 
ETA deu un xiro de 180 
graus ao J~roblema basco. O 
clima polttico sofreu un 
importante cámbio en 
escasas horas grácias ao 
apoio outorgado a este 
diálogo pola maior parte dos 
portavoces políticos e ~ 
periodísticos. A esta& alturas 
quedaron xa superadas as 
diferéncias que nun princípio 
pretendía estabelecer ó 
aoberno· entre os termos de 
211diálogo" e ~'negociación", 
se ben .só está dado o 
primeiro paso, ainda que 
fundamental, do que pode 
ser un longo proceso .. 

trário ~o ·:9lima que require unha 
negoc1ac1on. 

O .proceso, como dicíamos. á 
entrada deste artigo, pode ser 
longo o estar cheo de golpes vio
lentos. Asi o deixa ver o recente
ment~ , anunciado incremento de 
do!ac1ons da Garda Civil para 0 
Pa1s Basco e a actividade que 
mantén ETA. 

Un elemento moi polémico da 
p~síbel negociación é a esixén
c1a, lembrada por ETA -hun re
cente e amplo comunicadó so-

. bre o tema, de que un militar es
teica presente na mesa como ga
rante de que os acordos van ser 
cumpridos. O líder do PCE Enri
que Curiel, foi un dos pri~eiros 
en respostar esta vez á petición: 
"o querer negociar cun militar é 
infantilismo". Haberia que plante
xarlle ·esa" mesma cuestión ao 
gobernador militar de San Se
bastián, Díaz Losada, destituido 
fulminantemente por afirmar que 
o poder militar debería someter
se ao civil ainda que este decidi
se conceder a indepedéncia a al
gunha parte do estado. 

Até o momento o único cámbio 
producido . en torno á negocia
ción, solicitada repetidam~nte 
por ETA nos últimos anos, é o.re
coñecimento oficial da ex.isténcia 
de contactos, o cal pode consi
derarse como un paso trascen
dental. Sen embargo o botar as. 
campás ao voo, como desde ·al
guns pontos se fixQ nas primei
ras horas, é improcedente dado 
que ainda ninguén empezou a ta
lar de concesións nos contidos, 
verdadeiro obxectivo de toda ne
gociación. Fontes oficiais non 
pasaron de talar dos habituais 
temas do indulto e a resinser
ción. 

Javier Solana, portavoz do gobemo, quen t~oñeceu a existéncia dun diálogo con ET A 

A testarudez cega até agora os 
posíbeis termos da negociación. 
Os portavoces oficiais insisten 
por exemplo en que a posíbel 
concesión da auto-determina
ción para Euskadi teña que ser 
asumida pola maioria da poboa
ción do estado e non so polos 
bascas, co cal o significado que 
leva consigo o concei-ro de auto
determinación do próprio povo 
basco quedaria anulado. Ao goberno ainda lle costará 

tempo convencer a al~uns sec- contrárias ás· : sostidas oficial
tor~s de que é necesario nego- mente polo partido. Foron preci
ciar1 e especialmente necesita . samente estes dirixentes socia_
tempo para mostrar ante a opi- listas bascas os máis- duros á 
nión públ!ca o c~mbio radic~I - hoJa de talar de negociación. Se
que supona negociar pontos ate gundo Damboronea "ninguén 
agora intocábeis como a auto- que entanda de terrorismo, escri
determinación ou a incorpora- ba libros ou artigos en España ou 
ción oficial de Navarra a Euskadi. no ámbito internacional, defende 
Polo de pronto o que se fixo foi a negociáción cos terr.oristas". 
rachar o tabu e, ainda negando, .. · . 
falouse da posibiliidade ou da Eu ere~. :t1rmou, pala sua 
necesidade de modifificar a pa~e, Xose M Beneg~s, que ha
constitución nun par de pontos. bena q~~ frear todo t1~0 de es-

peculac1ons que se estan facen-

Distintas 
voces na polémica 
A polémica non fixo máis que 
empezar e asi se encentra un 
amplo abano de opinións, desde 
as do lehendakari Ardantza quen 
ten declarado que "os indultos 
non faria abandoar a loita arma-

. da a ET A", até os casos de Dam
boronea e Benegas, quen mani
·festaron opinións claramente 

estado crítico 

Baviera 
XESUSVEGA 

do nestes días sobre unhas posí
beis negociacións con ETA, por
qµe diso non existe nada". 

Pola parte contrária, Jon ldígo
ras declaraba nunha entrevista 
concedida a Diario 16 que "o evi
dente é que esa .condicións pre
cárias de autogoberno que esta
blece o Estatuto de Gernika son 
insuficientes para que neste país 
se dé a paz e desapareza a vio
léncia, hai que contemplar outras 

A g·osto foi Lm mes propkio para os 
que andan á procur~ das claves 
rháis características da semántica 

utilizada polo poder. Comezoú ·cunha 
singular polémica sobre os límites.anató
micos da caluga e rematou con outra in
teresa!'lte. ~ontraposició~ entre diálo~o e 
negoc1ac1on con ETA. T1vo, polo medio, .. 
as doses informativas habituais: aciden
tes nas estradas, incéndios forestais, as 
aventuras reais no "Bribón IV" ... 

X; L. Barreiro 

coordenadas sobre as que nego-· 
ciar~ Eu penso que na alternativa 
KAS non se pede nen a indepen
déncia nen o socialismo; _ penso 
gue hai causas tan lóxicas e tan 
perfectamente asumíbeis_ ·polo 
Goberno de Madrid e por cak:¡uer 
constitución minimamente. de
mocrática como é unha amnistia 
sentid.á por este povo". 

En referéncici á autodetermina
ción e a incorporación de Nava-

, rra, o dirixene de HB sinalou que 
"ao menos dous deses pontos 
requiren o cámbio constitucional, 
un novo marco xurídico de rela
cións ca estado, un estatuto 
máis avanzado ... Todo iso cori
catéñase e non é un capricho da 
alternativa · KAS nen ·de ET A. 

Convidamos a que se faga un 
sondeo sério do que a sociedade 
basca está pedir;-ido, deses míni
mos imprescindíbeis. Se o go
bemo español non quere chama-

lo alternativa KAS· non nos im
porta". 

Sen tratar os 
contidos de fondo 
O recoñecimento e a publicidade 
das negociacións, requisfto esixi
do por ET A repetidas veces, nos 
impede que . os pontos centrais 
do problema basca sigan estan
do no ar. 

A un esclarecimento da situa
ción non axudan nada as infor
macións de "fontes ben informa
das" pero nunca se di cales, ten
dentes a apresentarnos conti
nuamente un movimiento abert
zale dividido, debilitado e ao que 
agora seria doado derrotar. Tác
tica de propaganda bélica que se 
ten mostrado repetidamente inú
til. Semellante maneira de actuar 
non contribue máis que a manter 
na desiformación ou na confu
sión á imensa maioria dos espa
ñois, levándoos en s~ntido con-

Federalismo 
versus negociación 
A outra espoleta saltada nas últi
mas semanas foi do federalismo 
que pasa igualmente da "inexis
téncia" ás portadas dos periódi
cos e as principais declaracións 
dos políticos; tema con seguri
dade ligado ao da negociación, 
como elemento preparatório dun 
ambiente propicio para a bús
queda de novas solucións aos 
problemas fundamentais do es
tado e que será tratado especifi
camente nun próximo número. 

A conclusion que si se pode 
obter xa do nascimento destes 
dous debates é o recoñecimento 
oficial de que nen ET A está forte
mente debilitada nen o estado 
das autonomías era un sistema 
organizativo que estivese dando 
os froitos necesários, alomenos 
para todas as partes en conflito. 

M.V. 

cer a nosa entrada no "Sancta santo
rum" da Europa civilizada. Fraga vai rea
lizar este favor histórico porque é galega 
coma nós. Non hai diñeiro que pague 
este ·xesto de D. Manuel. Nen sequer o 
soldo que poda receber por presidir os 
Consellos da Xunta. 

saber aproveitar as potenciais vantaxes 
turísticas que apresenta esta intelixente 
oper~ión. 

Alfonso Guerra foi un dos primeiros en 
comprender a importáncia histórica da 

,A. preséncia ,da. Galiza nas primeiras 
pax1nas do veran informativo foi tan no-
tável que, postas a buscar un prec~den
te homologábel, haberia que acudir ás 
crónicas dos agostos franquistas vividos 
na Coruña. Agora son outros os tempos 
e as persoas. A cena de Fraga na praia 

. de Perbes anunciando o seu proxec.to de 
xubilación política no pazo de Raxoi é 
·unha proba contundente sobre o verda
deiro significado do paso d0 tempo. Por
que, segundo asegurai:i os ~áis coñeci-

dos comentaristas do lugar, non esta
mos diante do último intento de resucitar 
a unha vella gloria do franquismo senón 
que se. trata de pór en marcha a "opera·
ción Baviera". Facer da Galiza un reme
do da realidade bávara. Europeizar a 
este povo como está mandado. Rematar 
con ese cheira terceiromundista que se 
percebe na clase política indíxena e fa-

· "operación Baviera". Cando decidiu visi
. tar ao seu amigo Vázquez non maxinaba 

que ía viver unha experiéncia inédita 
como Vice-presidente do governo. Sentir 
medo diante dos traballadores de Side
gasa constitue, sen dúbida, unha emo
ción que non se esquece facilmente. 
Cando se está afeito ao modus vivendi 
do .felipismo, tres minutos de ·medo e in
seguridade son tan longqs ·como cinco 
anos -de prepoténcia gubernamental. Al
fon&o Guerra descobriu en Alvedro que 
a dureza reconversora imposta' pola lóxi
ca económica da CEE precisa ser con
trarrestada cunha inxeccióri de formas 
europeístas. 

Xa que Sidegasa ten que pechar, Gali
za debe receber o prémio de ser declá
rada a segunda Baviera da Europa co- _ 
munitária. Reconvertidos si pero ir-mana
dos cos bávaros tamén. E cuestión · de 

Recoñezo qde Xosé L. Barreiro ten 
unha ambición política a proba de Bavie
ras e ·Sidegasas. Sen ter, ainda, as cha
ves da sede do seu novo partido deberá 
vencer a inércia histórica que provoca a 
identificación entre un galega como Fra
ga e o nível médio da conciéncia nacio
nal eleitoralmente existente. A enverga
dura da tarefa e os instrumentos existen
tes fan dubidar sobre a sua viabilidade 
nos prazos conxunturais que se mane
xan na política convencional. En todo 
caso, Xosé L. Barreiro poderá salvar a 
sua pretendida alma nacionalista toman
do certas medidas no seu próprio parti
do. Mágóa que non estivese nas festas 
de Monforte. De ser asi ·comprobaria que 
o alcalde ds Coalición- Galega tiña ador
nado o concello con seis banderas espa- , 
ñolas e unha galega. Barreiro pode evit~r 
unha · goleada tan indigna na própna 
casa e conseguir que o concello monfor
tino exiba seis bandeiras galegas e unha 
española. Non sei se con iso gañaria as 
próximas eleicións pero teria asegurada 
unha referencia na história do post-fran
quismo .galega. 
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Jackie Packer 

Único testigo da matanza de Lurigancho (Peru) 

Pedro Checa Vargas 
"Os militares tiñan órdenes de Presidéncia de acabar cos 
Qresos" 
O 19 de Xuño produciuse a 
meirande matanza de presos 
nos cárceres de Lurigancho, 
El Frontón e Santa Bárbara 
no Peru. Pedro Checa 
Vargas, enfermeiro de 
profisión, fói testigo 
excepcional dos feítos. 
Ameazado de marte tivo que 
fuxir do Peru e actualmente 
atópase en Madrid baixo 
axuda da Comisión de 
Defensa dos Direitos 
Humans. 

Cal era a situación no penal 
de Lurigancho antes da incur
sión militar-policiaJ? 

A situación era tensa. O xefe 
de seguranza Alzamora ia palas 
celas dos cornuns para formar 
grupos que posteriormente in
gresaban armados nos pabellóns 
dos políticos. O Alcaide, Wilmer 
Lazarte, nunca daba a cara pero 
todos sabiamos que estaba de
trás de todo isto. Ademáis Alza
morta encarregábase de cobrar 
diñeiro aos presos para llos en
tregar despois a Lazarte. Este 
agora ten unha luxosa casa en 
Pucusana. Tamén se violara se
xualmente aos familiares dos 
presos. Durante todo o tempo 
que estiven traballando no penal 
de Lurigancho ollei a catro mulle
res menores de idade dentro do 
Penal. 

A rebelión dos presos coinci
diu cunha folga dos traballado
res do penal. Que pedían os tra
balladores e que pedian os pre
sos? 

Nós iniciamos unha folga de 
~razas caídos pola mellara sala
rial. Os presos iniciaron a revolta 
tomando como refén ao noso 
compañeiro José Suárez Orihue
la. Os presos pedían unicamente 
o cumplimento das actas asina
das polo goberno nunha anterior 
revolta. Eíes pedían melloras na 
alimentación, máis días de visita 
e outras cousas. Despois da ma
tanza a nós, os traballadores, en
trounos verdadeiro pánico. Tirá
ronnos todas as gañas de levar 
a cabo outra folga. 

Diversas informacións sinala
ron q~e os presos negáronse a 
negociar. Houbo realmente ne
gociación? 

gue e fago cos presos. 

"TIROTEADOS NO CHAN" 
Segundo as informacións ofi

ciais, aos presos instóuselles a 
rendirse atraveso dun megáfo
no. Houbo algun pedido de ren
dición? 

Houbo. A traveso do megáfo
no pedíuselles que se rendiran. 
Pero despois vin que saian coas 
mans na caluga e eran obrigados 
a botarse no chan. Ali mesmo 
descargaban vários tiros de FAL. 
Un oficial da Garda Republicana, 
alto e con bigode, observaba 
desde o lado direito do buraco 
aberto por outros militares con 
dinamita. 
Houbo algun momento en que 
os militares e a policia dixeran 
que ian ingresar ao pabellón 
dos presos políticos? 

Un xeneral da Garda Republi
cana, gordo, colorado e non moi 
outo, díxome que ás 12 da noite 
ingresaban de todas maneiras. A 
derradeira petición dos internos · 
foi que ingresaran dous xornalis
tas dunha canle de televisión 
pero este xeneral denegou o per
miso. Habia outro xeneral do 
exército, delgado e duns 50 
anos, que daba as órdenes ope
rativas. 

Como viu a rendición dos pre
sos? 

Ao meu compañeiro, Ruperto 
Cubas Becerra, e a min dixéron
nos que ficáramos ali cerca para 
poder evacuar rapidamente aos 
posíbeis feridos. Un Llapan Atic 
-carpo especial antiterrorista da . 
Garda Republicana- prestounos 
un escudo protector e pudemos 
ollar aos presos como eran axus
ticiados no chan. Eu vin alomenos 
a 40 presos rendarse. 

Despois da matanza, houbo 
feridos? 

Despois que saeu o .naso com
pañeiro retirámónos. As sete da 
mañán do día seguinte fun con 
dous internos de confianza, Cha
val e Chinga, ao pabellón para 
traer aos posíbeis feridos. Dixé
ronnos que non había feridos e 
entón pedin ingresar no pabellón 
para recoller as mediciñas dos in
ternos. Un oficial permitiume o 
paso. Dentro do pabellón todo 
estaba en desorde. Nas paredes 
. penduraban pedazos de sesos. 

Ten recebido ameazas de 
morte ou presións nun ou outro 
senso? 

~unto con Luis lparaguirre e 
Luis Granados fumos várias ve
ces. f~lar cos presos para que 
des1stiran da sua actitude e dei- · 
xaran en libertada ao noso com
Pañeiro. Pero cando viñeron os 
militares e a policía démonos 
canta de que viñan decididos a 
entrar en acción. Os militares 
chegaron á prisión sen desexos 
dde negc;>c~ar .. Eles tiñan órdenes 

a Pres1denc1a de rematar a san-

A irmán española, Pilar Recon-
da Andueza, recomendoume que 
tivera moito · coidado. O médico 
xefe, doctor Alejo, dí?(ome o mes
mo. Porén, un membro da Garda 
Republicana díxome que o que 

· vira como se no.n o tivese visto. 

Penso que non se deberan xusti
ficar esas mortes. Non aceito que 
selles mate despois de se render. 
Non se empregaron outros méto
dos de ·persuasión. A acción de 
matalos non ·era a solución. Can
do fixen a miña declaración ante · 
a Fiscalia pedin garantias para a 
miña faniília e a miña persoa, 
pero, temeroso, tiven que sair do 
Paru e pedir ax.uda á Comisión 
dos Direitos Humanos do Paru en 
España (COODER-PERU). . 

"NON SE. FARÁ XUSTÍCIA" 
O presidente Alan Garcia, dixo 

"Ou se van eles ou voume eu" 
en clara aJusión a esixir respon
sabilidades. Coidas que se fará 
xustícia? 

Estou seguro que non se fará 
xustícia nen que es responsábeis 
daquela matanza sexan condena
dos. O goberno está facendo 
todo o posíbel para tapalo. As 
verbas de Alan García foron todo 
un teatro. Penso que Alan García 
é mellar actor que presidente. A 
xustícia no Peru está apodrecida. 
O que ten cartos é o que conse
gue favores. O poder xudicial 
está dirixido por apristas -mili
tantes do APRA (Alianza Popular 
revolucionária Americana) no po
der. 

O informe de Amnesty lnterna
tional, "Desaparicións, torturas e 
execucións sumárias despois 
dos motins penitenciários de 
Xuño do 1986", sinala nas suas 
recomendacións que a Corte 
Suprema vele polos direitos hu
manos que non poden ser sus
pendidos baixo estados de eme
rxéncia. No Peru a vixéncia dos 
direitos humanos están garanti
dos? 

No méu país hai unha constan
te violación dos direitos huma
nos. O goberno esfórzase en 
apresentar unha imaxe positiva 
neste tema pero a realidade é moi 
distinta. - A moita xente non lle 
~o.stará o que contei pero axudar 
a vixéncia destes direitos esixe a 
denúncia da violación dos mes
mos. 

Finalmente, · temes pola tua 
vida, pala dos teus famili.ares? 
Temo pola vida dos meus familia
res e a miña própria. Vin moitas 
causas e os tentaculos da repre
sión son moi longos. Difiren moi 
pouco dos empregados no poa
sado polas dictaduras militares. 
Eu pido á opinión pública intema
cional e aos organismos humani
tários que velen pola miña família. 
Aos médios de comunicación 
para que difundan a realidade do 
meu -país e non se volvan repetir -
aquelas escenas · espeluznantes 
da noite do 18 e 19. de Xuño do 
1986. 

PEPE MEJIA 

l. 

NO XN ANIVERSÁÁIO Dó WA TERGA 1E 

Un libro até agora .censurado faj importantes 
revelacións sobre o caso 

_Os· Servícios secretos 
utilizaron aó Washington 
Post para derrocár ao 
presidente Nixon 
Cand9 se cumpren quince anos do Watergate, o próprio 
Wash_mgton Post_, que desveara o escándalo da espionaxe 
practicada por N1xon na sede do Partido Demócrata ·é o 
centro ~o libro d~ _Debqrah Davis "Catuxa a Grande" ~o que 
se explica a part1c1pac1on da CIA naquela histórica campaña 
d~ prensa. "Catuxa a Grande" non se pudo distribuir durante 
01to anos ·como consecuérícia das presións do grupo PosL 
Durante longos ános tíñase atri- lentes relacións con Ronald Rea
buido ao "Washington Post" os gan e pertence ao Consello de 
n-:i~ritos principais ·na investiga- Relacións Exteriores, que fai de 
c~on do escándalo w_atergate, intermediário entre as grandes . 
Agora ,t~nse establecido que empresas e a CIA. Esta editora 
e:5te mento pertence aos serví- contratou os ser'Vícios da empre
c1os secretos d<?~ EEUU. Pr~ci- sa de seguridade "Wackenhut" 
samente eles ut1hzaro~ o xornal para romper ao sindicato de tra
para derrocar ao presidente Ri- balladores do Post e era ben co
ch~rd Nixon despois de que este ñecida a sua amnizade persoal 
as mara coa U RSS un ha série de co Sha de Persia, ao que visitou 
acordos sobre o control dos-ár- durante o seu exílio en Exipto. 
r:namentos, que desbrozaron o 
camiño á política de distensión. 

Dito cqn outras verbas, "Wa-· 
tergate" foi, desde o comezo até 
o fin, unha operación da CIA, o 
FBI e os militares. "Washington 
Post" foi-tan só un sumiso exe
cutor. 

Contén estas revelacións o li
bro de Deborah Davis "Catuxa a 
Grande (Katharine Graham é 
Washington ~ost)" que ven de se 
editar nos Estados Unidos. 

A sorte do libro é mói curiosa. 
Destrue· a tradicional fe do pe
queno bur,9ués de que na plura
lista Norteamérica calquera pode 
publicar o que lle pete con tal de 
que a obra teña valor social ou 
siquera comercial. · 

Chega con que unha persoa 
dixera non para que vinte mil 
exemplares do libro, apresenta
do para .un prestixioso .prémio li
terário, mudaran en simples pa
pel. -

Esta persoa é _ Katharine 
Graham, dona do império "Was
hington 'Post", no que tamén en- . 
tra a revista "Newsweek" e un 
grande número de ·centros de 
televisión . e emisoras de rádio, 
alcumada polo seu poderío 
como "Catuxa a Grande", quen 
no 1979 procedeu coa prensa li
bre como cunha billa: pechouna. 
Davis, editora do libro, baixo pre
sión dela tivo que desfacer as 
probas. Pasaron 8 anos longos 
denantes de que "Catuxa a 
Grande ... " vira a lus. 

No panorama da prensa diária · 
nortemaricana as relacións entre 
a CIA e o Washington Post foron 
várias veces obxecto de crítica 
nos meios profisionais da infor
mación. Philip Geyelin defender.a 
desde as páxinas do Post a co
municaGión entre a axéncia da 
espionaxe 'norteamericana e os 
d.iários e dirixiu a oposición a 
unha proposta de lei que preten
día impedir a intromisión da CIA 
n~ prensa (1978). A própria Kat
hanne Graha.m, nomeu a Nicho
las Katzenbach a participar no 
Consello de Edición do diário. 
Katzeribach, que fora Vice-Fiscal 
Xeral, é-unha personaxe política· 
significada- pbla ·sua defensa da 
CIA e nomeadamente pola -sua 
participación na campaña de 
desprestíxio dirixida desde o 
cent~o do poder contra Martín 
Luther K1ng. . 

Entre os diários que mantive
ron unha relación continuada coa 
axéncia de información -FORUM 
WORLD SERVICE, financiada 
pala ·CIA para distribuir informa
ción, está precisamentre d Post. 
Katherine . Graham mantén exce-

Que temía a máis 
próspera muller de 
negócios nos Estados 
Unidos? 
En primeiro lugar a publicación 
de materiais documentais que 
poñen ao descuberto o mecanis
mo de manipulacións e dirección 
dos médios de información masi
va por parte da denominada "co
munidade de intelixéncia" dos 
EEUU. Un dos deseñadores des
-te mecanismo foi Philip Graham, 
fundador do império do "Was-_ 
hington Post" e pai de Katharine, 
quen xunto con Frank Wisner, di
rixente dunha sección da CIA, 
elaborou un programa para re
clutar e utilizar xornalistas "co fin 
de modificar as nocións sobre o 
comunismo". 

Na hiperbolización do mito so
bre a ameaza rusa, escrebe a au
tora do libro "Catuxa a Gran
de ... ", participaron de 400 a 600 
xornalistas ñorteamericanos e 

-~xtranxeiros, este pro~r~ma de 
.global engano da opinion pública 
foi codificado - "Operación Bur-

. Ión" e tivo por consecuéncia, en 
particular, as manifestacións 
antigubernamentais do 1956 na 
Hungría, que deron un saldo de 
decenas de miles de vítimas hu
manas -traxédia que estreme
ceu ao próprio Wisner, quen no 
1964 suicidouse. · 

Outro esqueletre que cae do 
armário do "Washington Post" 
no libro de _Davis é o papel que 
Benjamin Bradley, director do 
xornal, desempeñu na divulga
ción de falsos dados sobre os 
esposos" Rosenberg no 1951. 
Bradley traballou en Paris como· 
funcionário da "Axéncia dos 
EEUU para a información e inter
cámbios na esfera do ensino" 
(Prototipo da ~ redactou 
u~emorandum sob~ausa 
dos Rosenberg, no que _ estos 
apresentábanse como "espias 
atómicos da Unión Soviética" -
tal e como esixia a CIA: 

"O memorandum de Bradley 
serviu de base para a propagan
da que . se divulgou en 40 paises 
de catro continentes", recoñéce
se no libro. O obxectivo da pro
paganda consistia en denigrar o 
niovimento comunista eurooci
dental e semia·r desconfianza 
cara a.URSS. 

Intrépida amazona; que audaz
mente defende os-ideais liberais, 
despois da edición do libro "Ca
tuxa a Grande" esta imaxe do 
"Washington Post"· semella que 
·se apagou para sempr:e:--
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Ainda gue,. surQrendenteniente, mantén ao mesmo tribunal 

A. "Universidade aceita o. recurso. de López · Suevos .· · 
e anula-a OP.osicióri gañada ·· polo Subsecretário de Transportes 
A Universidade Galega aceptou 
o recurso interposto polo profe
sor. López . Suevos e anu.lou a 
oposición á catedra de Estructu
ra Económica que nun 'princípio 
lle tora concedida a Emílio Perez 
Touriño quen, actualmente, ocu
pa o carrego de Subsecretário 

· do Ministério de Transportes, Tu
rismo e Comunicación. 

Surpredentemente a comisión 
nomeada pola Xunta de Goberno 
da Universidade retfotráese ao 
momento da constitución do· tri
bunal examinador polo que, na 
nova convocatória, serán as 
mesmas persoas as encarrega
das de valorar os coñecimentos 

O editOrial sinala entre outros te
mas que nesta perspectiva" -vis .. 
ta na sua forma máis 'xenuina no 
Thatcherismo britán~ o estado 
g8rda o seu naris fora dos gran:. 
des negócios e situa-se á man<é 
mentres os pobres son máis po
bres e os ricos son máis ricos. 

lso é sobretodo a economia da 
Acta Única Europea. Significa 
"completar o mercado interno" -
en linguaxe sinxela, derrubar to
das as barreiras proteccionistas 
dos estados máis febles e criar·un 
vasto livre mercado para· que . as 
compañias multinacionais fagan 
O$ seus imensos benefícios. A pri
vatizacióri dun xeito ou doutro, es- . 
tará á orde do día. A ... ) 

Baixo unha ampla extensión de 
propostas anteriores da comisión 
da CEE, o govemo de Dubfin teria 
aceitado o remate de todo control 
de troco entre estados, finaliza
ción da axuda estatal por inter
vención na indústria (pois a CEE 
ve isto como unha competición 
inxusta), unha porta aberta á polí
tica de bancos e compañias de 
~uros ·estranxeiras, a hannoni
zación de taxas en 1992, contra
tos públicos de traballo abertos a 
todas as compañias da CEE, e 
moitas outras propostas que -.re
pc'esentarian o final toque de cam
pás a morte do desemprego nos 
!26 Condados. <1> 

O remate do control de troco 
significaría que nin\1,uén poderia 
paralisar a exportacíOn da Irlanda 
dos benefícios tirados dos traba
lladores ir1andeSes polas compa
ñias e negócios privados multina-
cionais. · 

A harm<>nización de taxas per
mitiría repercutir IVA sobie alimen
tación e enerxia doméstica ~s 
máis grandes artículos de consu
mo para pobres e de baixos irigre
sos. lsto é parte da xestión That
cher lonxe das taxas directas -a 
través das cais ·os ricos teñen que 
pagar a sua part~ proporcional-
as taxas indirectas que tiren á 
_maioria daqueleS · que teñen me-: 
nos meios para pagar. 
· Remata o editorial ciscando crí

ticas contra os partidos que de
fenderon na campaña do ref~en
do, a aprobación da Acta Unica 

;Europea (AUE) na República ... : 
"Non teñen un compromiso real 
co desenvolvimento da economia 
en benefício dos irlandeses, nada 
mais que teñen uo compromiso ~ 
rematar a partición. Uniron-se -a 
apoiar a AUE tal ·como se uniron 
concordando coa política econó.., 
mica agresiva que desmantela a 
obrewos, pequenas explotaciórls, 
a desempregados e á prosoerida
de social, en ca-operación coa 
política británica na Irlanda. 

HIPOTECAR 
A .NEUTRALIDADE 

·Nas mesmas páxinas do sema
nário nacionalista e noutro pro~ 
nunciamento de opinión doS re
dactores abeira-se se verdadei-

dos opositores. 
Asia profesora Ana Yaver que 

fixera constar na acta que non 
entraba·' a valorar · a obra ·científi- . 
ca de López Suevos porque es
taba escrita en idioma galego, 
que ela non entendía (un dos 
motivos do recurso) vai ter agora 

· que enxuiciar outra vez esta 
obra. Cómo vai facelo? Esta per- · 
gunta e outras moitas son as que 
se fan en círculos universitários 
de$pois de coñecér a decisión 
da comisión que consideran 
como "unha maneira de salvar a . 
cara formalmente". 

Surprende tamén que npn se 
sinale respo~sabilidade algunha 

po~ parte de quen orixi_nou, coa· 
sua actuaCión que se anulase a 
oposición, recoñecendo como' se 
recoñece, a . discriminación do 
profesor López Suevos. 

Aceptar"a culpabilidade dalgun 
membro do tribunal levaría con
sigo o ter que cambialo, algo que 
seria máis lóxico. · 

Os responsábeis univérsitá
rios, vencellados ao· PSOE, onde 
milita o profesor Emilio Touriño, 
parecen querer darlle a cátedra 
ao seu compañeiro ideolóxico 
"pero esta vez dentro da lei, sen 
meter a pata nas actas", en pala
bras do própriQ López Sl,Jevos, 
quen considera a aceptación 

deste rect;J·rso com~ "unha vitória 
moral, po1s unha catedra non se 
anula todos os dias". 

9 g.añador do recu~so tamén 
anu~c1a que J?~esentara un escri
to de recusac1ons contra Ana Ya
ver, ~o tempo que confirma a in
t~nc_1on de empre~9er accións 
l~g.~1s, que se repet1ran se a opo
s1c1on se volta a celebrar co 
mesmo tribunal. 

Dase tamén a circunstáncia de 
q~e o recurso foi contestado fóra 
de prazo, o 31 de Xullo, precisa
mer:i~e cando os docentes de va
cac1ons. 

A.E. 

A última palavra da filosofia económica da Europa capitalista 

Acta Única· Europea 
A filosofía económica.que.domina nos estaqos capitalistas de Europa Occidental é unha filosofia na que 

· a prosperidade da comunidade en conxunto ven secundada pola criación dun clima no que os 
minar a destreza de lrtanda no 
ooRtrol da sua própria polltica 
exterior. Estes opositores, que 
incluían grupos como lrish CND, 
the lrish Sóvreigntv Movement, 
Sinn Fein, the Woñcer's Parfy, e 
as maiores seccións do LaDour 
Parcy, tiñan información disponí
bel ao comenzo da campana do 
referendo. 

extorsionistas privados teñan canta máis liberdade posível para facer os seus millóns. Velaqui un dos 
· ·contidos qµe subliña o editorial do semanário nacionalista irlandés An fhoblacht, Republican news. 
vencellando ao Sinn Fein, ao comenta~ a imposición comunitária da Acta Unica Europea na República de 
Irlanda~ · · · · 

de Irlanda, tirarido unha conclu
sión negativa. baseada_,na parda 
da prqpria neutralidade do povQ 
irtandés, argumentando: · "E 
unha eleición entre retar os últi
mos vestíxios da soberanía e 
neutralidade 'posuídas polos 26 
Condados do estado ou entre
gar o poder completamente á 
OTAN -que domina á -CEE- e 
deste xeito pechar outra cadea 
arredor da nosa participación e 
desmantelamento económico 
da illa. 
· ( ... ) Quen están a facer cam

pai'ía pala AUE fomentan un es
tado de pánico porque xa tañen 
perdidos -os argumentos políti
cos e _,as suas tácticas de pri
meiro intentar embaucar e , logo 
intimidar ao eleitorado que non 
ten traballo. 

A AUE é o cravó final no ca
daleito da neutralidade dos 26 
Condados: Compromete ao go
verno déDublin a apoiar a pofití
ca da OTAN que executan todos 
os outros estados membros da 
CEE, todos membros da Alianza 
Atlántica. ( ... ) 

Amedoñado pola pers~ctiva 
dunha .derrota da reforma, Brian 
Lenihan, ministro de exteriores 
do .Fianna Fail,!2l fixo algunha 
alocución nacionalista a ultima 
semana cando dixo que o rexei
tamento do AUE pq9eria impe-· 
c;tir "orogre5os" nos Seis Conda
dos!3l e acentuar a división Nor
te-Su!. Tendo feito un xiro com
pleto . no convénio de Hillsbo
rouhg e logo somente unha se
mana antes ter defendido a ma
sacre dos SAs<41 en Loughgall, 
Fianna Fail saca o pescozo ~ra 
utilizar promesas de nacionalis-

. mo nos Seis. Condados nun 
exercício de izar biindeira na 
promoción da Acta Unica ~uro-pea. , . 

Opuñan-se-lles os tres parti
dos máis grandes que argumen
taban que o Acta non Poderla 
afectar á neutralidade áe lrtan
da. O debate axiña saiu dos fun- · 
damentos e o asunto foi discuti
do abondosamente nos "media" 

' asi como a nível local. Duas se
manas antes da data do referen
do os sondeos indicaban que a 
oposición á Acta oodia estar en 
maioria. De imediato unha fer
venza de argumentos a prol do 
Acta foi desóordada. 

Todos os grandes partidos in
crementaron a sua prapaaanda 
a prol da aceitacióri. Os ñleios 
de comunicación foron ataca
dos por dar unha visión equili
brada dos argumentos. Os parti
dos líderes argumentaron que 
deberia haber lres veces máis 
de temJ:?P dado ao argumento 
do "yes" porque os tres máis 
grandes partidos o apoiaban! 
Grandes sumas de diñefro foron 
gastadas promocionando a 
campaña afinnativa. Os votan
tes foron ameazados coa ruina 
económica se non votaban 
"yes". Frank Dolan, do lrish 
Post, foi a comparar máis tarde 
estas ar_gumentos coas dez pra
gas de Exipto! . 

Cara o remate da campaña as 
"no pressions" principiaron a 
perder terreo. Non pocllan com

.Q pe~ir coas ~an~ sumasbade ddoi
~ ñe1ro gastauas ~o outro n 

=-----...::i...--' t- e atopando cada vez máis difi
cultades para ter aceso aos 

anti-democrática e reduciría o meios de comunicación. 
poder popular sobre os seus Finalmente só votou o 44% 
próprios destinos. Xa que logo do eleitorado. A confusión e a 
rematan pedindo o voto ~li:- apatia pareceu ser o factor do-
vo no referendo e non sucumbir minante, propiciado p<?las moi 
á intimidación a votar "yes" de - contradi.tónas declaracións vi-
Fianna Fail, ·Fine Gael ou Pro- das dos principais partidos lfde-
gressiv~ Democ~ats. res. O partido no governo, Fian-

IALANDA E EUROPA 
na Fail, estaba dividido no tema 

A Single European Act (SEA) foi 
~iaao por unha ma1oria de 
dous a un no referendo do 26 
de Maio en Irlanda. A Acta, que 
xa tora aceitada por todos os ." 
estados membros da CEE, está 
proxectada para harmonizar , a 
política exterior da Comlinida
de, co uso do voto P,.oporcional 
no Conselló de Ministros, disua
dindo o veto anteriormente dis
poníbel ~o estado que at9Para 
os seus intereses ameazadós. 

e as ameazas de expulsión fo-
ron quen detiveron a alguns 
membros de facer campaña 
contra a Acta.<51 

Se os eleitores lembran o re
ferendo da OTAN estarán a ver 
unha campana · semetlante, non 
é? . 

..,. .. VII.AR 
MIM>VILLAR 

(1) Xeito co que os nacionali~ deno
minan á RePút>fica de lrtanda ou Eire. 

, (2) P8!1ido con maioria aba91uta no go-
. · verno de Eire. · 

.(3) Nome co que os nacionalistas de
- nomin8fl os territórios do utster que non 
tenen a il ldeper ldá icia, eet,arldo baixo a 
intervenciórl milita' ~· . 

(4) Unidades de interv8nclón do ex~i
to inglés, .en Loughgall asaainaron a QitO 
militantes do IRA (lrish Republican /vmY) 
VM A NOSA TERRA N" 319 • . rjll'll8nte a aprobación da Acta 

· Unica Europea pode ser alterna
tiva ~ Muro para a República · 

. O rexeitamento da AUE non 
~ifica a inmediata retirada da 
CEE. A acta, se se ratifica, signi
ficará que os 26 Condados terán 
que obedecer os dictadós eco
O?nicos da CEE que xa perxu
d1caron gravemente a econo
mía. Significará máis d~e
go, ·máis em!gración, e máis ta
xas sobre alimentación e .ener
xia doméstica. 

· A v.erdade é qúe a AUE axu
daria a re-afirmar a partición e 
continuaria a negar o direito ~os 
irlandeses á autodeterminación 
nacional. E fundamentalmente 

Os opositores da Acta argu
mentaron que poderia ter séiios 
efeitos adversos ~ra a neutrali
dade de . Irlanda. En particular 
opunan-se ao apartadO 111, baixo 
o . que é estabelecido un QOtPO 
canecido como European Politi
cal Co-operation co seu J>{óoio 
staff e 9orpo diplomático. P~I- . 
paban q~e este carpo poderia 

(5) Tirado do "Troops out of lreland" · 
voceiro editado polo movimento Troops 
OUt of lreland. 
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É o sétimo gue oco.rre nestes baixos ri·uñ:·cuai'to de século 
. ~ ' . 

A sinalización ·deficiente facilitou o accidente do Antártico 
... •. • . • . 1 

Cando encalla un barco tan 
ben provisto de méios 
instrumentais de navegación 
como oAntárlico todo se 
volven xuícios e conxeturas 
para a responsabilidade 
humana. Pero é ocasión 
máis que xustificada para 
lembrar a deficiente 
sinalización deste extremo 
da entrad.a Sul da ria de 
Vigo, que nos últimos · 
vintecinco anos xa coñeceu 
seis naufráxios de · 
importáncia. 
As compañias de seguros maríti
mos ~ardan mellor memória que 
as cronicas do imedi~to e som
brean esta porta da ria con abun
dantes Gruces negras. Os pesca
dores habituais destas águas 
(embarcacións de Baiona, Bare
do e Panxón, que atracan ao ofi
cio da vareta ou a deitar nasas), 
saben que a cara Norte das Es
telas e das Serralleiras non se 
pode navegar coa maré en deba
lo por mor dos cascos dos bar
cos afundidos. Unha carta náuti
ca actualizada presenta estes si
nais de naufráxios. Sobre a Pe
dra que Vela, nos Carallóns, na 
que foi pegar o Antártico, hai 
unha forte corrente de maré que 
se fai sentir ainda máis con mar 
de leva de Noroeste. 

antes que poda funcionar a bu- · 
guina de neboeiro de Cabo E_stai, · 
esta ruin luz verde é toda a axu-
da VÍS\,lal de que pode dispar Un 
·barco que entra na ria de Vigo. 

A intensidade desta baliza crí- : 
tica é idéntica -á da Ponta Bestas, _ 
por exemplo, que baliza con luz 
verde o extremo sul do estreito 
de Rande, semellante á luz verde · 
do peirao tto Porto de Baiona, 
comparábel á boia ·verde do por
to de Bouzas. A baliza -de Cara- -
llóns contra a que encallou o bar
co italiano é igual en alcance e -
importánci~ a moitas das luces 
verdes (as que os barcos deixan 

~
.:. - - por . estribor, . entran.do) chanta-

3 _: ~-~ -. _ das na canle principal da Ria de 
- ·· -.......~-n_ 1(l• -~ .~(-· . -~ ~!\ Arousa. A ~if~réncia _·notábel é 

/ 38 , , ~tl,, .18 / Ot.:c :5- -:-. ~r. ~ que as cond1c1ons de mar e ven-
. _ . . · - ·. · . . to que un barco pode atapar ao 

A <:~le de entrada na na de Vigo -~olo Sul ~en. un s1s~~ma_ <Je s~ais pé destes perigosos baixos son 
def1c1ente1 con todo e ser un ponto cnt1co no transito mantuno da Gabza, · 

1 
- - ,. • -

con naufráxios repetidos nos últimos vintecinco anos. Aqui aparece un- mcompara~e ~ente m?IS c;luras 
anaco dunha carta náutica inglesa, coa adverténcia de que existen derre~ . que as do mtenor das nas. E ben 

· ilor dos Carallóns barcos afundidos. certo que esta entrada de Vigo 
do no límite da língua de .terra ~ foi mellorada palas luces de enfi
cons que despede a penínsua de lación de Cabo Estai (ur:iha isofa
Monteferro cara Oeste, · -sobre se e outra de ocultacións, enfila
mar aberto, non se soergue máis dás ao 69, con 25 millas de al"" 
ca once metros e médio. Entran- canee), pero nen pol_p¿.Poténcia · 
do en Vigo polo Sul é a pri_meira nen pola acumulaciól') de axudas 
baliza verde da ria que atópa o (a baliza de Carallóns non dispón 
navegante, pero é un sinal cati-/ por exemplo de reflector -de ra
vo, de só sete millas de alcance( dar nen buguina de rieboeiro) se 
Se un chubasco oculta- por uh--- podaría pór ao lado de calquer 
momento a costa, como ocorreu porto menor da ·canal da Manga, 
o día do acidente do Antékjico, como Crookhaven, Poole, Dar-

Sete millas de Alcance 
Pero contodo e sendo un lugar 
de perigo para a navegación, a 
sinalización de 1que dispón non 
variou desde 1923: unha torre 
sobre a última pedra da restinga 
dos Carallóns (rebautizados polo 
veraneante cursi como Farallo
nes). Esta torre-baliza troncóni
ca, pintada de branco e chanta.: 

muth e moitos butros. Como é 
ben _sabido, o cristal . verde dun 
sinal marítimo chega a roubar 
até un setenta e cinco por cen 
da sua intensidade lumínica, 
mentres que o vermello exer:ce o 
mismo efeito até un cincuenta 
por cen. 

-
Repetición fatídica 
·Nas condicións de choiva inten
sa con que entrou o Antártico, ao 
solpor, por este paso, é com
prensíbel que non distinguise a 
luz. Naturalmente dispuña dou
tros acidentes que lle habian per
mitir si'!:uarse polo radar, poro rá
dio-gonióm~tro ou .pola sonda 
(ou a meio ·dunha combinacióñ 
de. todos eles, ademais doutros -
sistemas de rádio-navegaCión); a 
duas millas d~ distwmia tiña a luz 
yermella dos castros do Agorei
ro, tamén con sete millas de al- · 
canee en supostas condicións -
extremas, e a pouco andar cara 
o interior da ria, a luz verde da 
Punta Lameda (ao -pé de Monte
terro) con dez millas de alcance. 
Pero o caso do Antártico é unha 
repetición fatídica, no extremo 
con máis ·alto índice ·de aciden-

- t~s da ria, razón que deberia 
abondar para extremar neste 
preciso lugar de intenso transito 

- marítimo, _as axudas á navega
ción, visuais e de todo tipo. 

G.L.1. 

Canteiras e incéndios, os dous motivos Qrinci~s / . 

Agresións a estaCións de arte rupestre no Val Miñor · 
Desde princípios deste verán, o 

. Grupo de Arqueoloxia A. García 
Alén ven desenrolando nas co
marcas que cornpoñen o sul da 
Ria de Vigo unha intensa cam
paña co obxectivo de que se .
proceda a unha defensa e divul
gación do Património Artístico e 
Histórico, en matéria de Arte 
Rupestre galega, dadas as re
centes agresións que xa sofre- · 
ron algunhas estacións e o peri
go que corren outras. 

Haberá-se que remontar a 
princípios deste ano en que foi 
destruida a estación de A Lape
la VI , e o recente deterioro que 
experimentaron os grupos 1 e 11 
de As Chans en Chandebrito 
(Nigrán). Estes feitos motivaron 
que se elaborase un informe no 
que se comentaba o estado dos 
petroglifos de Chandebrito (mui
tos dos cales estan ameazados 
por canteiras próximas a eles), 
que foi enviado ao Concello de 
Nigrán e á Xunta de Galiza, no 
que se solicitaba unha actua
ción imediata dado o alto risco 
que supuña a existéncia de es
tacións rupestres desprotexi
das. No momento de redacción 
deste artígo ainda non se rece

tre dos sillares para o transpor
te, que nalgunhas ocasións fixo:. 
se por ·riba das gravuras, estra
gando-as. A má 'calidade dunha 
rocha non ten necesariamente 
por que eximí-la da destrución: 
dependerá da experiencia dos 
canteiros e o fin a que se desti
ne .a pedra (morrillo, _ muros, 
etc.). Neste sentido destaca o 
grupo 'IV de As Chans do Rapa
douro (Chandebrito, Nigrán), pe
troglifo de combinacións circu
lares,. en laxe, no que figura 
unha ringuleira de incisións pro
fundas de guillos, que tal· vez 
dada a dificultade que implicaba 
foi abandonada, pero que mani
festa que nen as laxes están sal-. 
vas das canteiras. -

A enorme destrución que ma.: 
nifestan os nosos montes ,por 
canteiras fai-nos supor que a 
cantidade de petroglifos desa
garecidos debe ~er muí elevada. 
E significativa a existéncia de 
canteiras en Chandebrito en ro.: 
chas gravaduras, pero que ain
danon fóron destruidas as gra
vuras (O Rabete), ou nas inme
diacións do importantísimo 
Gomplexq de figuracións de. ar
mas de Agua da Laxe (Víncios, beu nengunha resposta. 

Nestes momentos está-se · 
confeccionando outro informe 
sobre os petroglifos da serra do 
Galiñeiro (Gondomar) que será 
enviado ao Concello de Gondo
mar e á Xunta da Galiza. • 

·. Gondomar), e asimesmo en d.i
versas estaciórts-de Chandebri
to. Outra das ameazas, impor- , 

A enorme demucd6n que manl•tan os noeos montes por ca11teias fal-nos tantes constitue-na os incéndios 
tq>OI" c:pt a caulidade de~ des~ ou arectados debe w mól . foreslais. En torno aós petrogli
elevad8. Na lmaxe algw'9 doé ~ conen perigo no Val Mlfior. tos, desprotexidos e abandona-

É importante destacar que se, verdadéiramente imprevisíbeis. _ efectos do desemprego. Porén 
estabeleceron contactos coas Fundamentalmente vai estar a consta-nos por declaraCións -in
Comunidades de M_ontes de Va- , man do home, ben directamen,.. directas que nalguns casos a 

-lladares (Vigo) e de Baiona. Am- t~. ben dun modo indirecto, im- extraceión de pedra pratica-se 
bas asociacións . solicitaron . in- plicad~ nos deterioros ou des- c~mo un ~oi:nplemento econó-
formes sobre a riqueza arqueo- · truccions de petroglifos. - mico. ,Co1nc1de este relanza-
lóxica das respectivas áreas, mento das cánteiras coa moda 
que xa están ultimadas e serán Cantari.a e .incéndios de facer as casas de pedra co 

· entregadas nos vindeiros días: cal ve-so estimulada tal activi-
CoinCidente coa campaña hai En liñas ·xerais · ' destacamos dade. 

un cre'cente interés de diversas dous tipos de agresións: canta- Os perigos que pode sofrer un 
asociacións e partidos políticos ria e incéndios. petroglifo polas ,canteiras ~on se 
por tal tema. Asi, por exemplo, A causa da crise econónomi- r~ducen exclus1va~~nte a _par
consta-nos a existéncia de ca que sofre a nasa área, as po- c1al ou total destruc1on da rocha 
denncias do BNG no Faro de pulacións máis rurais do Sul de gravurada: tal indústria supón 
Vigo do · 16-Vll-87 e na Voz de Vi90 ven"."se forzadas á explota- unha cata das rochas que se fai 
Galicia do mesmo' dia. . , cion- dos recursos. que lle ofere- golpeando cun pico . sobre as 

As ameazas ás que ·se pode ce o monte en man comun so- . sup~rfíci~s :-sor:i muitos os pe
ver sometida -unha estación de bretodo, para deste modo ate- troglifos que estan danados por 
Arte Ru'pestre desprotexida son nuar na.· medida ?º. pos(vel os tal prática-, e o posterior arras-

. dos, ·medra .vexetación, en mui
tos casos exuberante. O lume 
consumindo esta vexetación fai 
'aumentar a temperaturas inu
suais as capas superiores dos 
gra11itos. Como consecuéncia 
deste proceso · estas· placas su
periores poden de&prender-se a 
longo ou médio prazo .desapare
cendo as gravuras, ou pode 
ocorrer que se desgrane a capa 
granítica superficial, deterioran
do irreversibelmente ' ás gravu-
ras. 

·· Formas de defensa 
Examinados "grosso modo" os 
principais responsáveis da des
trución de petroglifos, o Grupo 
de Arqueoloxia A. Garcíá Alén 

propüxo nos informes xa cita
dos as séguintes estapas enca
miñadas a unha verdadeira e efi
caz defensa das gravuras: 

1) Sinalización: Oeste · modo 
coñec~erá-se con certez_a--0-lugar _ 
exacto do emprazamento. . 

2) Deforestación: A área ime
diata ao petroglifo debe estar 
desprovista de vexetación; con 
isto a rocha ficará protexida do 
lume dos incéndios. Emprega
rian-se herbicidas~ · _ 

3) Divulgación: Comunica-
ción ao povo do que se · viu fa
cendo, onde e como se fixo. 

4) Revisión periódica: O tem
po e as xentes poden alt'erar a 
eficácia · do proceso. Haberá, 
pois, que periodicamente obser
var ·o . bon funcionamento do 
mesmo. 

Somos conscientes de que tal 
metodoloxia ·non é doado leyá
la a .fin dun modo abs~uto. É 
por iso que coidamos que_ talvez 
seria máis adecuada determina
das; Porén, teñ"a-se en conta 
que, mentres, seguen as explo
'tacións de pequenas canteiras 
incontroladas, que_ ademais de 
destrag·ar ·en sumo grao o mon
te, destruen o noso Património 
Histórico. . -
- Como queira que está-dinámi:
ca que actualmente acontece no 
sul da Ria de Vigo é moi prová
vel que suceda noutras áreas da 
Gatita, queremos pór en c;;oñeci- · 
mento de todas aquelas per-: 
soas, ir'lstitucións, asociacións e 
demais, que estexan sensibiliza,.. 
das polo tema, que o Grupo de 
Arqueoloxia A. García 'Alén de-· 
sexa aun~.r esforzos para rema-: 
tar con esta desfeita. Seria de
sexável que todas as persoas 
que visen agr~sións a algun . 
moimento pre-histórico ou his
tórico (non só petroglifos), puxe
ran estes feítos en coñecimento 
dos organismos competentes 
ou de entidades e asociacións 
como o Grupo de Arqueoloxia 
A. García Alén no apartado 339 
de Pontevedra. 

XULIO FERNÁNDEZ PINTOS 
(Membr9 do Grupo de 

Arqueoloxia A. García Alén) 
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tribuna 

. A-MU~LER: UN .FACTOR DE CRISE? 
. ENCARNA OTERO 

Retomar Ünha tribuna: de debate 
na temática,sempre aberta, dos 
vieiros . diversos e complexos 
que a nosa liberazón, como mu
lleres en búsqueda da ·liberdade 
co"nleva, é o obxectivo destél re
flexión en ·alta voz, fe ita a carón 
da canícula de verán, e froito do 
cavilar repousado que produce 
o lecer 'á beira do mar. 

Cavilar na búsqueda da liber
, dade será sempre un exercício 
proveitoso ·e feliz ... 

Fontes oficiais do Governo 
P.S.0.E.. · sinalaban nos meses 
de verán, baseando-se en da
dos estadísticos, co peso enor
me que teñen a _obxectividade 
dos números, que unha das 
causas do medre ·do paro está · 
na incorporazón das mulleres 
ao mer.cado do traballo exterior" 
·asalariado; sería, entón, o exer
cício dun direito fundamental da 
persoa (diieito a un posto de 
traballo) i.Jn dos factores funda'
mentais da "actual crise" na que 
o sistema capitalista está atra
pado sen· atapar saída apesar · 
da "post-modernidade". · 

Quizá reflexionar · nestes da
dos do mercado laboral pode
rian xustificar un certo optimis
mo relativo, motivo inicial desta 
tribuna cara abrir un debate 
sempre positivo. A oferta da 
man de obra feminina á procura 
dun traballo asalariado, fóra da 
casa, aumenta, as causas son 
múltiples e variadas, e, ben cer
to é, non todas positivas e favó
rábeis ás mulleres. 

A- Unha maior formazón, 
. co aceso ao ensino médio case 
en paridade, e ao ensino-univer- · 
sitário (en proporción menor) 
das mulleres nas últimas déca-
das. . -
8- Control maior da · repro-

/' . 

Caixa de 

duzón, ,coa difusión (cativa ain- · 
da) qos meios anticonceptivos, 
e a mecanización ·do trabarlo 
doméstico, -

C- Nova fase acumulativa 
do capitalismo, que precisa 
dunha man de obra móvil e su
perexplotada, con economía 
mergullada, contratos tempo
n~is, traballo a domicílio, mobili
dade no tipo de emprego etc ... 
o traballo feminino é 'má1s elásti
co e pior pagado. 

D- Aumento dos sector ter
ciário (administrazón, servizos, 
etc ... ) sector onde· o traballo fe
minino chega a acadar níveis de 
até un 90% de emprego. 
. . E- Paro prolongado, que 
obriga a todos os membros da 
fam ília a sair do mercado do 
t~aballo, en búsqueda dun salá-

Delmi Álvare·~
rio, que permita manter as ne
cesidades eeonómicas da uni

, dade familiar. 
F-:- Búsqueda da indepen

déncia económica das mulleres, 
·e unha crise do rol tradicional, 
de nai e esposa, buscando máis 
unha realización persoal. 

Todo · este abano, inda non 
completo, de múltiples e vari
ados factores, negativos e posi
tivos, síntomas dunh~ explota
zón feroz do capitalismo tlos 
anos 80, son tamén producto 
·das conquistas feítas pelas mu
lleres. na loit~. longa e tenaz, no 
recoñecimentó dos seus direi
tos. A nosa história, airida e~cu
ra, ten xa máis luz e esperanza. 

Se nos anos 60, 70 e 80, do 
século XIX, a nova fase que se 
abriu .110 capitalismo, de ·expan-

sión e medre, que culminou no 
colonialismo e imperialismo, si
gñificou un retroceso no traballo 
asalariado das mulleres, a ins
taurazón · do salário familiar 
masculino, a . relegazón da mu
ller a producir e reproducir a for-

- za de traballo, (o obxectivo é ser 
nai e esposa, na casa, modelo 
burgués, imposto como meta a 
todas as clases sociais)", a dis
criminazón foi o saldo para as 
mulleres neste enfrentamento. 

Hoxe, nos nosos días. nunha 
situazón ecohómica parecida, 
no que ao capitalismo se refiré, 
é posíbel albiscar que vai ser a 
conflitividade, o enfrentamento 
dos sexos, a loita das mulleres 
pola defensa dos seus postes -
de traballo o camiño xa iniciado 
e seguido. Os exemplos talan 
máis que as· palabras. Nas ·mi
nas, na conserva, no . textil, .na 
confección ... as mulleres son 
cada vez máis conscientes na 
defensa do traballjo, apesar, ás 
veces, das- posturas dos sindi
catos que poñen por diante os 
intereses dos homes á solidarie
dade. 

As mulleres, grácias ao femi
nismo , somos suxeitos de direi
tos e non obxectos de deberes, 
e esta r:nudanza é moi importan
te. Si, o futuro é xa máis noso. 

Mais a nosa forza está na 
nosa unión, na nosa solidarie
dade, se ante os traballadores 
din que nós somos as culpábeis 
do paro, se queren apresenta
ren-nos como inimigas, causan
tes da crise, a nosa anna máis 
importante é a nosa unión, o fe,.. 
minismo é a nosa forza, a vio
léncia contra nós, só pode ato
par a resposta unánime xa be
rrada: ''.Mulleres somos, mulle
·res seremos, pero na casa non 
nos quedaremos", somos su
xeitos de direitos ... 

Pagüe ~s . suas cqmpras en ... 
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coa. nova tarxeta 

O diñeiro de hoxe -· 

; 

l .AfOrros . · .. 
. . Mtµllcipal 
.de Vigo · 

Superan xa a cifra de cen mil, os usuarios deste· moderno 
,sistema que evita o problema de.levar diñeiro e permit,e facer 
compras no" seu estabelecemento habitual, coa pr~sentación -

de tarxetá 
Con MULTICAV,· ademais, pódese dispar de efectivo,_ as 

·24 horas do ·dia,- en calquer lugar de España. 

* DA PROVINCIA DE PONTEVEOR~ 
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coin.o· quen ·di 

,.vOute· 
chamar o 
que 
nir1guén te 
chamo u 
MANUEL LUEIRO REY 

V aia panorama... Xa 
sabedes, craro, ao 
que me refiro. ¿E 

quén non? ¿E que a xente é 
parva, cega, xordq? ¿E que 
a xente vive neste mundo 
vive noutro, camiña pra 
atrás., vai de vello pra neno, 
voa como un pardal, peteira 
como un corvo, non ten máis 
senso co senso dunha tou
peira? ... Pois aínda que así 
fose, calquera sabería ao 
que me retiro. 
. ¡Vaia panorama!. .. Nen fei
to á medida, niguén sería 
capaz de facelo mellor. Eles 
mesmos, dando voltas e vol
tas antre a bosta, van dicin
do quen son. 

Mais hai que "agardar o 
outono pra que chegue o 
acougo, porque na política 
galega ninguén, ou case nin
guén, atopou o seu sitio". 
¿Cómo é iso? ¿Non será ao 
rivés? ¿Non estará cada ga
lopín no seu pasto? Vai ti sa
ber. Ao mellar aínda son eu 
o que me trabuco. 

Outro di -un forasteiro
que en Galicia sigue en pé a 
loita cainita que levou a Es
paña á guerra que enxen
.drou o franquismo. E eu 
penso se o que o di, non es
tará botando de, menos que 
prenda de novo o lume, e 
Ruiz Mateas, cambiando o 
peito da monxiña polo peito 
aguerrido dun xeneral na ca
dea, poida berrar: ¡Arriba Es
paña! ¡Abaixo os probes do 
mündo! 

¡Vaia panorama! ... Pois 
claro, señor Presedo: lsto é 
peor que unha tómbolo, ei
qu í e no resto do Estado (sir
va de mostra o do señor 
Ojea, por un dicir, ou a de
fensa que lles fai a vostedes, 
ós "socialistas", don Emilio o 
dos "galiñeiros", do que tala
remos nalgun día). 

Por unha banda (e penso 
que nunca mellor emprega
do iso "dunha banda" en 
senso figurado) ¿qué queres 
que che diga? Ti non tiñas 
tantos cartas, e agora rufas 
máis ca un emigrante "mexi
cano" dos bós tempos. Pola 
outra, se che deran uns mi
llóns, din que deixabas o 
posta. ¿Onde está a verda
de?... Polo cheira apodreci
do non é fácil esculcar onde 
pode estar. Din que van ir á 
xusticia. Pois penso que 
pode ser que o resultado 
sexa unha carambola a dúas 
"bandas". (O de ir á xusticia 
está moi de moda agora. Por 
eiquí, no meu povo,,0 Gra
ve, xa non se di xusticia, se
nón que se di: a cambados) 

¡Vaia panorama! .... Hai un 
alcalde que cobra máis de 
sete millóns de pesetas e 
aínda non está moi confor
me "porque o traballo é 
duro". Outro, como lle que
ran pór o soldo de mestre de 
escala, lembra aquila frase 
de "pasas máis fame ca '!n 
mestre dé escala". E a mo1ta 
honra, · eirei eu que son tillo 
de mestre de escola, lem
brando tamén o que nos dei
xou dito o noso gran poeta 
Lorenzo Varela: "Si pasa
ches fame e non te esquen
ces de que a pasaches, xa 

·: (pasa· á páxina 23) 
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lncertidume dos residentes ante o. novo curso · 

o , E3urgo.: un ha história con moita miga . 
Falar da recente história do 
Burgo das Nacións é tan 
enrevesado como o . 
escándalo do "lrangate", 
onde todos sabemos b que 
pasou menos supostamente 
a Casa Branca e o seu xefe 
Reagan. Aqui o problema 
está en que a Universidade 
galega quer desfacerse dun 
colectivo -<>s residentes
que sempre significou pola 
sua postura intransixente de 
defensa dunha Universidade · 
galega, cientifica e popular e 
sobretodo dirixida aos · 
estudantes con menos 
recursos. 
Non é estraño que o Reitorado ac
tual queira pór fin a unha época 
onde a situación universitária ca
racterizase polos pasotismo en xe
ral do todos os directamente afec
tados pola vida universitaria. Só 
lles molestaba un pequeno croio 
que estaba ainda defendendo uns 
postulados críticos co que repre
senta a Lei de Reforma Universitá
ria (LRU). Aquí é onde os residen
tes do Burgo estiveron dando .caña 
xa hai uns anos. 

O feito de que o 17 de Agosto 
deste ano estivera previsto come
zar o derrubo de vários pavillóns, 
os afectados pola primeira fase de 
construción da nova Residéncia 
Universitária, e que hoxe ainda o 
Reiterado estexa pendente do per
miso de derrubo quer decir moitas 
causas. Pero irnos por partes. 

História 
dunha residéncia 
O Burgo das Nacións ábrese no 
ano 1965. Daquela foi o sempre 
presente na nosa história recente 
Manuel Fraga o encarregado de 
inaugurar unha Residéncia de P-e
regrinos. A cousa só funcionou uns 
poucos anos. Naquela época a re
sidéncia foise deixando ao aban
dono; a maleza empezou a facerse 
dona de todo o recinto; o desinte
rese por algo que non deixaba ren
dimentos económicos fixo que· se 
pechara definitivamente ao públi
co. 

Foi no 1979-80 cando se volveu 
reaabrir como Residéncia Universi
tária despois de estar nas ruas 
dous meses se9uidos con cacero
las, manifestac1óns, enfrentamen
tos coa policía até as catre da 
mañá, e sobretodo un ha poi ítica 
de précios por parte das imobiliá
rias e privados que facia imposíbel 
que moitos mozos-as pudesen vir 
a Santiago a seguir unha carreira. 
Foi daquela cando se reabreu o 
Burgo. 

Ainda que as condicións de vida 
non eran todo o desexábeis que 
podeiran ser, os residentes ense
guida se organizaron para poder 
aguantar o curso inteiro, entenden
do dun xeito moi peculiar as rela
cións de convivéncia. De principio, 
e inda que habia un Director no
meado polo Reitor, os residentes 
funcionaron sempre como colecti
vo único e ind1visibel, sendo a 
Asamblea de Residen(es o órgao 
máximo de representación e por 
onde se encauzaban as reivindica
cións máis sentidas polo colectjvo. 

Oeste xeito, e co tempo, con
queriuse que os pavillóns fosen 
mixtos, cociñas comunitárias en 
todos os pavillóns, a abertura dun -
pavillón social con biblioteca, sala 
de audicións, televisión e video; os 
précios non podian ser máis módi
cos nunha c1dade como Compos
tela: 3.000 pesetas (hoxe 3.500) 
por un cuarto sen baño (son comu
nitários) e 4.500 (hoxe 6.000) por 
un con baño. . 

J ' 

. qo te~po e despois do paso de 
vanos directores· cuxa única misióñ 
~ra rachar o movimento asambleá
no, ,c~egamos ao nomeamento de 
~nt~rn~ Vara como director da Re, 
~1denc1~: Profesor de Socioloxia da 

ducac1_on, espirito. dialogante e 
~rogres1~ta (segundo el) aplicador 
as teonas da sua especialidade, 

e con toda a confianza do recén 

Algun dos residentes diante dun dos pavillóns do Burgo das-Nación~ 

nado equipo de "renovación" 
(PSOE). 

O deterioro pro9resivo da Resi
déncia, a incapac1dade manifesta 
do novo director, enfrentado desde 
un principio coa Asamblea que 
quer destruir, os "goles" que dita 
Asamblea lle mete diante do Reitor 
fan que · ese escuro persoaxe se 
vexa abrigado a dimitir. E aqui é 
onde comeza a recente história do 
Burgo. 

O consello de goberno 
Despois da dimisión de Vara hai 
•Jns movimentos entre Reiterado e 
, ·esidentes tendentes a superar a . 
.;ituación. Mentres, noméase un di
rector en funcións (Manuel Ferrei
ro, administrativo da Universidade 
e home de palla do equipo reitoral 
nestes intres). Despois duns días 
Miguel Cortizo (vicerreitor de Estu
dantes) dá o seu visto bon para a 
criación dun Consello de Goberno 
escollido entre os próprios residen
tes mediante fumas. Nun principio 
Cortizo concede --de palabra
todas as funcións de xestión a ese 
futuro Consello de Goberno pró
prias dun Director da Residéncia. _ 

A Asamblea de Residentes -
despois dun amplo debate e de va
lorar todas as vantaxes e desvan
taxes próprias da criación dun 
novo órgao de Goberno--decide 
unha lista de sete persoas que re
presenten á Asamblea de Residen
tes. Unha vez celebradas as vota
cións saen escollidos os sete 
membros da Candidatura Asam
bleária do Burgo, cun nível de par
ticioación que se situa máis ala do 
25Ó/o. Cifra bastante alta se a com
paramos co nivel de participación 
nas eleicións aos Comités de Fa- . 
culdade, por exemplo. 

Desde o primeiro dia sucédense 
os enfrentamentos co Vicerreitor 
de Estudantes. Primeiro foi pelas 
subvencións aos diferentes cursi
ños que. se · impartian no Burgo (vi
deo-cine, fotografia, ·idiomas, api
cultura, etc.), despois coa falta de 
información por. parte do Vicerrei
torado, que ocultaba todo sistema- · · 
ticamente sobre a nova residéncia. 
Ao mesmo tempo dábase a calada 
como resposta á petición de mello
ramento dos vellos pavilllóns que 

· estaban cáseque a cair. No Surgo 
non se in,viste un patacón desdé 
hai máis de dous anos, agás a man 
de calamina que receben todos os 
veráns os bar.íos da Residéncia. 
Había -e hai_.. ·pavillóns sen luz, 
as cociñas dalguns deles non fun
éionan desde hai meses, os vidros 
rachados non se repoñen, a broza 
faise dona dos arredores, a deixa
dez manifesta por parte da Univer-

sidade fai que as protestas dos _re
sidentes se manifeste na-prensa e 
nos meios de comunicacion desde 
o mes de Xaneiro deste ano. (O 
Consello de Gobemo tora eleito en 
Decembro do 86). 

Con este panorama a meados 
do mes de Febreiro-remítese unha 
nova (a primeira) do Vicerreitor de 
Estudantes anunciando a aproba
ción en Xunta de Gobemo da Uni
versidade do proxecto de constru
ción dunha nova residéncia nos te
rrees do Burgo das Nacións . . 

Os residentes -co Consello de 
Goberno á frente- reaccionan pe
dindo toda a información posíbel a 
respeito do proxecto. A calada se
gue a ser a unica resposta. No mes 
de Marzo conquírese que Felipe 
P~ña, arquitecto encarr:egado do 
proxectp aprobado polo Reiterado, 
veña ao Burgo a expor o seu pro
xecto aos residentes. Despois de 
várias perguntas e respostas que 
non satisfixeron a ninguén dos re
sidentes, só quedou claro que a fu
tura Residéncia ia ter "verde sen 
verde", quer dicer, moito cemento 
pintado desa cor para que semelle 
erva. Outra das causas que fican 
claras é o précio da obra total: 
2.000' millóns de ptas. De onde se 
vai sacar ese diñeiro? Ainda hoxe 
a Universidade non ·o sabe · (sic). 
·cal vai ser o custe das habita
cións? 

O proxecto en si está previsto 
facelo en duas fases: a primeira se-

" ria a construción dunha fase. con 
200 habitacións situadas xusto a 
_parón do que será o futuro Palácio 
de Congresos de Santiago (obra 
acometida polo Concello). Así 
aproveitase _de paso para. lavar a 
cara a actual residénc1a e que non 
"diga feo" para os "importantes 
congresistas" que se van achegar 
a Santiago no futuro: O importe 
desta fase é de 350 millóns, en 
princípio a canta dos presupostos 
da Universidade pero agora é o 
próprio Ministério de Educación e 
Ciéncia quer:i paga a obra. 

Algo mais t~rde . sai o que é o 
proxeco en si de construción. Os 
residentes quedan abraiados. De 
seguido se lle p·on un neme á futu- . 
ra residéncia: Burgobanchel. E non 
é para menos. Ainda que en pala
·bras de Felipe Peña utiUzou como 
referéncia histórica para a elabora
ción do proxécto o Mosteiro de 
Oseira, o Convento de San Pedro 
(Toledo), a Casa de Pilatos (Sevi
lla), e incluso o próprio Escorial, di-

. tas referéncias non se ven por nen
gunha parte. O aspecto siniestro 
de cárcere fai crer aos residentes 

desa mesma noite tómase o acor
do de ocupar todas as habitacións . 
ameazadas de derrubo mentres o 
reitorado non se dirixa ao órgao de 
Goberno . democraticamente eleito 
polos resipentes. Ao día seguinte 
Xoaquin Alvarez Corbacho (vice
rreitor de Asuntos Económicos e 
aéidentál Reitor da Universidade 
pola auséncla · qo titular) invita ao 
Consello de Goberno a unha "en-

. trevistá" no Reiterado. Entrevista 
que habilmente o Consello de Go
bemo converte en "acto negocia
dor do futuro da Residéncia" dian
te dos meios de comunicación que 
asi o ·fan ver nas suas páxinas. A 
postura de Corbacho segue a ser 
tan cerril e pechada como a de Pa
jares ou de Cortizo. Non hai nen
gun acordo. Todo segue igual. 
Corbacho ameaza con que antes 
do mes de Setembro os cinco pa
villóns estarán derrubados. Xurxo 
Bertola, membro do Consello de 
Gobemo do Burgo, indícalle en 
dita entrevista que tal feíto é "de 
_xulgado de guarda e como tal ac-
tuaremos". ' . 

o asunto salta a todos os meios 
de información grá.cias- aos movi
mentos dos residentes que seguen 
na sua postura de non- abandonar 
os pavillóns ameazados mentres 

1 non se garantan as prazas que sé 
destruen (a isto Corbacho respon
qe oferecendo 5.000 pesetas ao 

~ mes para alugar. unha habitación 
q, nun piso en Santiago), ql,!e se de
m mostre a p·osibilidade de chegar ao 

presuposto ~lobal da construción, 

que unha m·aldición bíblica caiu . 
sobre eles. Os prazos de constru
ción non están claros nen se coñe
cen (agás a primeira fase) o que dá 
pé a "maos pensamentos" nos re-

. sidentes no Consello de Goberno 
tendentes a crer que unha vez fina
lizada a primeira fase se deixe de 
construir por falta de presuposto é 
·SÓ quedarán como testigo mudo 
do Burgo actual a totalidade dos · 
pavillóns derrubados. Unha som
bra de incertidume cémese sobre 
os residentes. 

Encerros, ocupacións do Reito
,rado, manifestacións, festas de 
Resisténcia, Asambleas ·de Resi
dentes, comunicados á prensa, e 
un rosário- interminábel de reunións 
entre Cortizo e 6 Consello de Go
berno-son pan de cada dia até o 
15 de Xuño deste ano. 

e anúncia a sospeita" de amiguis- · 
mo entre Corbacho e Felipe Peña 
(os dous foron tempo .atrás militan
tes do PC). 

O reitorado segue a dar a -calada 
por resposta. Mentres ·os resjden
tes se_guen adiante nas suas inves
tigacions, que dan pé a que o dia 
25 de Agosto o Concello de San
tiago comunique á Universidade a 
imposibilidade de derrubar os pavi
llóns _ameazados polos simples feí
to de carecer de permiso de derru
bo. 

Acaso a Universidade -non sabia 
que era. necesário ese permiso 
para proceder a tal feito? Esta era 
a pergunta que moitos sectores 
universitários se facian diante da 
nova situación. A resposta é ben, 
sinxela: xamais a Universidade pe
diu nen permiso de derrubo nen de 
construción para facer frentes ás 
novas necesidades do sector uni
versitário. O costumismo, o ir dian
te polos feltos consumados é a po
lítica $eguida até agora pela 
equipa re1toral, rion xa actual, se
nón anteriormente. Lembremos 
que o actual Campus Universitário 
tardou máis de trinta anos en se 
rematar e en nengun intre se cues- -
tionou o feíto de si era legal ou 
non. De feito é completamente ile
gal. E senón pódese comprobar en 
calqi.Jer intre acudindo aos arqui
vos municipais. · 

Este día celébrase unha Xunta 
de Gobemo de Universidade a pe
tición dos residentes (tiveron que 
conquerir 'un tércio das firmas ne
cesárias para poder celébrala e . 
case non o conquiren pala compo
sición de -dita Xunta) con vários· 
pontos na orde do día pero cun só 
denominador comun: a política da 
Universidade sobre as residéncias 
universitárias e o Burgo das Na:.. 
cións. Por un ha vez áobrégase -a 
política arrogante da equipa reito
ral e este ten que dar a cara. Pero 
só é un espellismo. Despois de ca- E asi estan as cousas por hoxe. 
tro horas de reunión (os residentes o Reiterado non renunciou ao de
~speraban fóra e eran informados rrubo dos cinco primeiros pavi
por várias persoas cada certo tem- llóns. De feíto xa pediron o permiso 
po) debate -ao mínimo da sua ex- pertinente diante da Comisión de 
presión, retirada da palabra aos Urbanismo do Concello de Santia
defensores dos residentes, etc., go. Este tardará uns dez dias en 
todo se resolve ·cun rotundo e ta- permitir: ou denegar o derrubo. De 
xante "aquí non hai mais que talar" todos os xeitos a loita dos residen
pronunciado polo Reitor Carlos Pa- tes-resistentes continua. Por qué 
jares. · - ian tirar, uns pavillóns cando polo 

menos até o mes de Abril-Maio 
non poden ter o permiso de cons
trución para cornezar as obras?. 
Esa é a· pergunta que se fan agora 
a Asamblea de Residentes e o 
Consello de Gobemo. Cando se 
van aprobar .os estatutos da Resi
déncia elaborados polo Consello 
de Gobemo e máis a Asamblea? 

E asi · chegamos .ao mes de 
Agosto, coa sombra do derrubo 
sobre as cabezas do·s poucos resi
dentes que non abandonaron a 
Residénc1a en previsión dos feítos 
que se ian aveciñar. 

Derrubo fallido 
O dia 11 de Agosto aparecen por 
debaixo das ,portas dos cinco pavi
llóns .da zona de-·abaixo do Burgo 
unhas estrañas notas de desaloxo 
firmadas polo Director en Funcións 
(que función ten co Consello de 
Goberno dirixindo todo o posível a 
vida da residéncia?) e dándolle 
dous dias para abandonar a habi
tación a causa.do derrubo previsto 
para o dia 17 dese mesmo mes. 

De novo os residentes mobilí
zanse e conquiren parar aos obrei
ros que estaban a desmantelar as 

· habitacións valeiras. Na asamblea 

Para os residentes, unha causa 
está clara: "do Burgo non se mar
cha ninguén até ter a seguridade 
de que non vai haber nen9un afec
tado na rua.· Non se vai ninguén 
sen ter a seguddade de que a 'nova 
Residéncia fen uns prazos fixos de 
construcién". Xa que lago -como 
apontan os residentes- mellar · 
será ficar nas vallas e ruinosas ins- -

. talacións , de hoxe que "º1'1 nun 
monten de escombros resultantes 
do derrubo dun conflito que nos 

- próximos dias vai dar moito que ta-
lar". \ R. LAMAS 
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Fernando lglésias, Tacho/as é un dos 
grandes do teatro galego. E moi pouca a 
xente o sabe. As razóns son moitas pero 
máis as senrazóns. Emigrado moi novo a 

. Buenos Aires ali desenrolou un labor imenso 
entre a col~n!a galega, signifi~ándose. de 
perto na act1v1dade do gafegu1smo, antes, 

durante e despois da chegada de Castelao á 
capital arxentina: a emigración e o exílio son 

duas .marcas na vida da sua xeneración. 
Autor de numerosas películas e obras de 

teatro, Tacho/as consa9rouse como 
profisional lonxe do seu pais, pero deixou a 
sua pegada no teatro, que é como dicer na 
vida e na memória de Galiza, e tamén no 

_cine galego na película -ainda descoñecida 
no noso país- "Mariñeiros" de José Suárez. 
Unha extensa obra teatral e cinematográfica, 

da que seria fermoso facer unha escolma 
para ·a Televisión Galega, completa o cicló 
vital artístico de Tacho/as. Na sua casa de 
Arxentina visitouno un xornalista de A Nasa 
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Terra e el entregoulle esta extensa-conversa 
que. aqul r~P,roduci")OS. Falta, por suposto, a 

1mpres1on emocionada- da sua voz a 
facilidade cor) que interpr~ta os se'us 

próprios re9ordos, pero síntese o pulso de 
· toda unha epoca nas suas palabras. Vaia o 

noso agradecimento desde :estas liñas a 
Rosa Puente que facilitou tanto o noso labor 
. de entrevistar a Tacho/as, o galego que 

"naceu actor'~- en palabras de Lee Strassberg 
o nomeado director do Actor's Studio de ' 

· Nueva York. -

O actor galooo gue leva máis de 5Ó anos no teatro e no cine arxentinóS .· 
. . 

Fernando lglésia~ Tacho/as 
"SemQre ·me Qreocu~i da dignidade, no· teatro, d~s i;2ersonaxes galooas" 

De onde lle ven o sobre nome de Prado Lameiro, qu.e daquela era 
Tacholas? · presidente do Coro de Ruada. Era 
En Ourense, de cativo, todos tiña- unha peza "Almas sinxelas", nun 
mos un sobrenome.,A min chamá- acto, cómica e moi ben armada,· 
banme "La Gaita". E precioso. Di- que através dos anos fixen como 
xéronme que · quizais fora porque cincocentas veces, e esto sen ésa
de pequeno cantaba moi ben. Pa- xerar. O papel principal faciao o' di
rece ser que eu cantaba "A mi me rector e ca1u de súpeto enfermo e 
gusta la gaita / viva la gaita / viva tiven que' facelo eu por petición 
el gaitero/ A mi me .gusta la gaita/ dos outros compañeiros. Todos os 
que tenga el fuelle de terciopelo"~ ·do grupo, menos un, éramos ami-
Unha oousa de estudiante: gos de Ourensé reunidos acá. 

Meu padriño, Julio Losada, . era Mar.iuel Núñez Bua tiña unha au-
administrador do Cine-Teatro AP-O:- dición en Radio del Pueblo, "Audi
lo-na outra mazán do Hotel Mtño, ción Iberoamericana", diariameñte. 
·no Paseo. Eu tiña carta blanca Falo do anó 1932. Ali me animou a 
para entrar no galiñeiro daquelas facer un conto na rádio e tivemos 
e,elículas entón mudas, "Panther", un gran éxito, e xa colaboréi no 
'El monte del trueno", "António propgrama habitualmente, xoves e 
Moreno", ... e estando no galiñeiro domingos, durante nove anos. El 
toda a tropa de rapaces, facianme decia que tiña que por un neme co 
cantar ... Mire que letra: "En Melilla que batizarme, e empezaron a che
no hay fusiles / solo se encuentran gar cartas dos ouvintes. 
cañones para matar a los moros I Un dia, vendo unha foto de Ra
valientes españoles ... " Claro que · món, o seu fillo, díxolle, "Bah!, pa
non sabiamos que estaba Ab-del- reces Tacholas". Gostoume a pala"'.' 
Krim por ali. · bra e pergunteille .que era eso. El 

Escolleron nenos que tivesen era de Bandeira e díxome "Cando 
boa voz nas escolas para cantar no eu era nene meu pai, cando sentía 
coro da catedral, e a min escollé- decir algun chiste, decia pareces o 
ronme nos Maristas, onde xa can- Tacho/as. Pero non sei quen era" 
taba. Eramos catre: Arturito Daquela o neme que eu uso xa 
"Chonquiñas", outro Paquito Ló- · pode vir de moito máis al$ dun sé-
pez Prieto, e un terceiro que non culo. . 
lembro. Tiñamos a Antonio Jausa- Esa é história do neme, pero se 

- raz, que era organista e mestre de todo o que me pregunta tardo tan
capela, e recebiamos clases _de to en respostar .... 
musica del, alternando coa escala. Vostede chegou . aos vinte anos _ . 
Gañabamos once pesetas ao ·mes sen cumplir. Cal é a sua primeira 
que nos pagaba o tesoureiro da · 6 , A" ? x --
catedral daquela. 'Eran vintedous experiencia en os ires. a tina 
realitos de prata todos os meses trazada a idea dunha vida artísti-ca? · · 
(daquela habia como moedas, os Non, en absoluto. Viña coa ilusión 
cobres: a cadela e o can, cinco e 
dez céntimos, os dous realitbs, a de coñecer a meus pais e as miñas . 

geseta, as duas pesetas e 0 duro). seis irmáns nacidas acá. Eu que
dara en Ourense co meu abó e , a 

a catedral teño anécdotas e epi- aboa morreu no 1921. Recebia to-
sódios, al~uns moi crueis e negros ·das as semanas· un paquete de re
para -a h1stória ourensana, para vistas desde Arxentina e tiven a ilu
certos círculos, pero non ven ao sión de ir alá pero tiña medo de co
case. 

Un dia chamoume 0 director do ñecer a meu pai e que fora un da-
Orfeón Unión Ourensana .e convi- queles "ches" que chegal;:>a falan
doume xa a un ensaio. Ensaiaban do castrapo, porque eu xa me sen
nos altos dun café, "O Pascuálito", tia moi .galega, pois estaba no am-

bente do coro, tamén traballaba 
e habia moita xente fóra escoitan:.. con Pacheco, 0 fotógrafo... vivía 
do. A raiz diso, como cantaban desde nene nun ambente gale~o. 
moitos do Coro de Ruada, tamén 
me incorporei a eles. Grácias a O medo era _ver a un paifoco a- . 
aquel coro coñecin 0 que non teria queles ·que chegaban con dentes 

- · de curo, talando mal e tacendo o 
conec1do; porque eles viaxaban ridículo, e encontrei que meu pai 
moito. Algo parecido ao qué me .. 
ocorreu·aqui cocine e 0 teatro na- me abraza "en galega Pequeno!!" 

• 1 • - • f e con meu abó que tamén chegou 
c1ona , porque as1 conectn a ondo cos seus máis de oitenta anos. Hai 
a Arxentina. 

Meu pai era tesoureiro da Ul)ión anécdotas desa época que pare- , 
Orensana, aquí en Bos Aires. las.e cerian inventada~. 
facer unha das habituais festas, [Como várias veces ao lonQO da · 
como lle decian: "Grand matinée entrevista Tacholas fai fincape par
danzante". Facianse números de ticular no seu conceito de dignida
canto e recitais, nas horas anterio- qe a respeito de Galiza e do gale-
ras do baile, no que nunca había go] _ 
menos de duas orquestras. Aí apa-' Benito Perojo estaba filmando a 
receu Emílio Pita, un grande poeta _ sua película "Chiruca", e q!Jeria 
do que .se cala, que tocaba o piano que talase como galega pero en 
e eu cantaba en ·galega. Despois caricatura, e negueime. Díxome 
recitei por primeira vez. Fixen dous que 0 ,9Uionista sabia o que fixera 
monólogos, un deles de . Curros, - pero dtxenne ·que do que se falaba 
"Nouturno", ... e gostou moito aque- na miña terra sabia eu máis que el. 
lo. [f acholas, facendo un esforzo Er:a 0 ano 1945, e esto éundiu no 
de memória recita, inigualabelmen- ambente do cine, porque anos de
te b poema de Curros, e asi acom- pois un axudante de dirección con
paña en toda a longa conversa dé tábamo "Que dia nos hiciste pasar 
catre horas a charla coa "represen- cuando "Chiruca!!" 
tación" de moitas das suas evoca-
cións]. Despois empezaron a cha..., Como e cando é o seu contacto 
marme de moitas sociedades e· xa coa xente do galeguismo? 
se fixo un c0stume e un oficio. En- · · De entrada. Na Unión Provincial, 
tón xa non só poe_mas escritos, se- no ano 1931 veu o Coro de Ruada, 
,nón que improvis~ba cantos, sem- que dous anos escasos antes eran 
pre en galega. As1 pasou o tempo. compañeiros meus, estiven con 

No ~entro orensano, dirixido por eles todo o tempo e mesmo perdin 
Luis Doval, había un grupo de tea- o traballo que· tiña nun taller de fo_
tro, e co·nvidoume a ir. Estaban tografia por esa razón: Viña tamén 
para poñer unha peciña de Xavier o pai de .Oiaz Pardo, Camilo Diaz 

Baliño, que era o escenógrafo. · 
Empezando por meu pai, todos 

os orensanos eran galeguistas e as 
festas que se tacian eran a b'enefí
cio de ·escalas de Galicia. A Escola 
Laica de Ourense era sostida pola 
Sociedade Orensana de aqui, e na 
Carballeira, indo para os Peares, 
hai unha escala de costas ao. rio, 
que se fixo tamen con recursos ·de 
acá. E despois cando empezou a 
guerra xuntáronse un grupo de en
tidades orensanas e formaron o 
chamado Comité Orensano Leal, 

· que foi o. que máis trabq.11ou ·a prol 
da República e eu din innúmeras 
representácións desinteresadas ... 
Alá daban a vida, aqui só podía
mos dar o noso tempo. 
Durante a República vostedes en
viaron a Galiza a Suárez Picallo. a 
Núñez eua, a Alonso· Rios. Fále
nos dos seu-> contactos con esta· 
xente. 
A Picallo coñecino ao chegar e era 
· dirixente sindical dos Marítimos. 
Estaba de bibliotecário do Club Es
pañol, despois foi cando foi eleito 
deputado e se foi. A Alonso Rios 
tamén o coñecia de antes porque 
el era xerente da Sociedade Cientí-
fica Arxentina. _ 

A · Xosé Núñez Bua coñecinb 
cand_o se fundara AGUEA, unha 

Cunicuto 
Femando Luis lglési~ Sán
chez, "Tacholas", naceu en Ou
rense o 25 de Agosto do 1909. 
Aos 20 anos emigrou á Arxenti
na e converteuse no actor gale
QQ · máis representativo. lñter
Vén en várias audicións radio
fónicas, labor que lle ocupará 
durante moitos anos, e ·a sua 
primeira rePresentac1ón é da 
obra de Prado Lameiro "Almas 
Sinxelas". Coa chegada de Da-· 
niel Varela Buxán a Buenos Ai
res iníciase unha estreita cola
boración, cuxo primeiro fito foi 
a obra · "Se o sei non volvo a 
casa". Durante nove anos po
ñen en cena obras no teatro 
Mayo e diferentes comédias no 
teatro Avenida. No 1941 re~re
senta, por primeira vez, a obra 
de Castelao "Os vellos non de
ben namorarse". Co regreso a 
Galiza no 1959 de Varela Bu- · 
xán, Tacholas é q_uen continua , 
o labor iniciado,· dentro da éo
munidade galega. No 1957, co 
Te~ Popular Galego dirixido 
P9" Edoarao Blanco Amor fai a 
obra do . ourensano "O cantar · 
dos cantares". 

lncorpórase ao teatro ancen
tino e representa numerosa$ 
obras: la Camisa de . Lauro 
Olmo,EI crack de Solli :--que 
tamén se levou ao cine-, 
Atendendo al señor Sloan de 
José Orton, He visto a Dios de 

· santangelo, El lugar de· C. Go
rostiza, Historia 'de Bascó de 
Schade, Doña Rita, la soltera 
de Lorca, El discfpulo . del día- · 
blo de B. Shaw. 

No cine protagonizou máis 
de 50 películas entre, elas: El · · 
dependiente, pajaro Loco, la 
venganza de Beto Sánchez, El 
mu8rto, ¿Será virgen mi mari
do?'"' LBS sorpre~ Gariba/di, 
La fiatagonia rebelae. 

No 1971 . recebeu o prémio 
como mellor -actor de reparto, 
concedido polos críticos are
xentinos _por Crónica de una 
señora. ·No 1970, · nun honor 
que só se concede aos actores 
consagrados, entrou· a fonnar 
parte <:la Com~ia do Teatro 
Q!tneral Sanmartin. -
{flecollido da , Gran Enciclopé
dia Gallega) 

asociación que agrupaba a case 
toda a a intelectualidade galega en 
Sos Aires. Con Pepe tiven moitos 
contactos porque queria poñer co
migo unha axéncia de viaxes. 
Ademais da que antes nos citaba 
vostede participou en outras im
portantes emisións radiofónicas? 
Fundei con. Maruja Boga, e co pa-

. driñazgo de Castelao en Radio 
Prieto unha e estiven até 1954. 
Despois no Orensano, co estímulp 
de Blanco Amor, tamén botei até o 
58 pero deixeino porque me falta
ban noticias de Galiza. Ali leia lite
ratura, facia cantos humorísticos, 
pero fallábame a músicá e plantei. 

· Como chegaban a. vostedes, ao 
fin da guerra, as notícias da Gali
za? 
Habia xeníe que fuxia através de 
Portugal e contaba as suas expe
riéncias. Por exemplo Alonso Rtos, 
que andou fuxido e disfarzado de 
mendicante, e grácias a alguns 
amigos de aqui ~ogrou sair de Gali
za. A Avenida de Mayo estaba 
chea de exiliados. 

Cando chegou Castelao, no 
1940, xa estaba esto Buenos Aires 
cheo de xente refuxiada, e cada un 
traballaba no que .podía. A este 
país non lle fixo daño nengun a 
ch~ada desta xente, todo o con
trário. 
E sobre a sua relación con Caste
lao? 

·redo o que se poda dicer de Cas
telao está dita. Cada un na sua fa
ceta, o político, o debuxante, o es
critor, ... De Castelao podo falar da 
impresión que me causou sempre, 
porque sabia dos quilates del, da 
sua personalidade, máxime cando 
o tratei. . 

Un dia Seoane convidoume a 
unha leitura dunha obra del e che
guei tarde porque viña dun velório. 
E xusto est~ba lende o segundo 
acto de "Os vellos ... ", cando marre 
Don Ramóri. A Castelao xa lle in
formaran de que a única compañia 
en· condicións para representar a 
sua obra era a de Maruxa Villanue
va. Todos puxemos despois o má
ximo interés na representación e fi
cou moi satisfeito. 

Houbo críticos que dixeron que 
non era unha peza de teatro senón 
unha leición de teatro; outros que 
faltaba teatro e sobraba poesía, ... 
Lamentabelmente a colectividade, 
o groso dos que tiñan a abriga de 
entendela, non a entenderon. E 
que non -se torza o . que digo, tiñan 
máis éxito e chegaban máis as 
cousas de Varela Buxán, que en
chiamos o teatro, tres funcions no 
dia, máis dunha temporada. A xen
te viase ali retratada, peto con dig
nida;de, con moita dignidade. 

Cecais as obras de Varela sexan 
hoxe' obsoletas -que é unha pala
bra que agora está de moda-, 
pero daquela non o eran porque 
unian aos paisanos, facianle lem
brar a T erra. En certos ambentes 
onde o galega era considerado "o 
torpe" ian a certos teatros da calle 
Corrientes onde o galega era o ta
caño, o suxo,. o burdo, o analfabe
to, o porco, ... todas as vilezas. E;n 
troques o teatro de Varela Buxán · 

·exaltaba a Galiza, as suas xentes. 
E préciome de ter sido protagonis-
ta do seu teatro. . 

Hai cousa dun ano estivo aquí un 
senador que era técnico no asunto 
dos lácteos, parece ser. Fixéronlle 
reportaxes e falou -mira se hai 
mala leche ... - frases do estilo, re
feríndose ao do Mercado Comun e 

o problema do leite, de "en Galicia 
a manipulación do leite é suxa e 
antihixiénica pela falta de cultu
ra ... " E eso npn se di fóra da terra!!. 
Esas causas dinse na familia pero 
non aos alleos. Trátanse de en
mendar, e seseé senador pódese 
ter a arma para solucionar os pro
blemas e eses 'defeitos. Pero a 
prensa destacaba esas frases que 
non din nada tavorábel aos 9ale
gos. Esas e outras frases piares 
que non lembro agora, pero está 
nas hemerotecas. 
O director do Actor's Studio de 
Nova lorque, Lee Strassberg, ci
touno a vostede como un dos ac
tores máis interesantes do cine 
latinoamericano? 
Eso para min é o Osear, desde 
logo. A Strassberg, trouxérono no 
mes de Xuño do JO. Eu estaba tra
ballando nunha obra e estaba en
saiando tamén noutra de Carlos 
Gorostiza, e anunciaron as clases 
de Strassberg, que ian ser todas as 
mañáns do mes, de 1 O a 1 ou algo 
asi. Era para actores, directores e 
xentes do teatro, e habia tanta 
xente --máis de seiscentas per
soas- que tiveron que ampliar ás 

· tardes tamén. Strassberg quería 
ver representadas diferentes ce
nas, teatro clásico sobretodo, e 
habia que anotarse previamente. 
Despois anunciaban para o día se
guinte as cenas que se ian dar e 
cada quen preparáabaas. Pasaron 
os días e un compañeiro de cama
rín díxome "Tu no te anotaste, 
che'', "No", "Yo me anoté para ha
cer un papel, por qué no te anotas
te?" Habta que buscar un compa
ñeiro e preparar a escena, "Y por 
qué no haces un monólogo?", "Tes 
razón". Ao outro día anoleime cun 
monólogo até que chegou o dia e 
fíxeno. Nesa ocasión houbo vários 
monólogos e pedías o que precisa
ras no cenário. Eu só pedin un cai
xón e fixen o monólogo. Despois 
Strassberg mandoumo volver facer 
improvisando sobre o tema. Tiven 
un momento feliz e a xente reiu e 
aplaudiu. Cando terminou veu o 
maestro a apartarme, a bicarme, e 
a sua muller tamén. Empezou a fa
cer o desglose e terminou decindo, 
en inglés claro, que eu era i.m ''ac-

. tor nato" Desde ese dia ainda non 
hai moito que atopo xente que me 
di "Eu estaba cando o de Strass
berg". Quedou aquelo como un 
mito. 

Pero o epílogo da cousa é outro. 
Htres anos, Strassberg xa mor~eu 
hai dous anos, fálame unha amiga 
e dime "Compra 7 Días que ven 
unha reportaxe de Strassberg .e 
noméante"; merqueino. e ,h?bta 
unha reportaxe con seis pax1nas 
falando dous xornalistas que trans
criben a festa de agasallo que lle 
deu a colónia artística no Actor's 
Studio. Faían de mil causas e de 
como en toda América hai moitos 
cruces de povos e hai moita vive
za, e falanlle de cando el estivc;> na 
Arxentina e di "Por certo, que t1ven 
unha esperiéncia magnífica. GranE
des actores, e con xuventude. 
non tan xóvenes porque lembro a 
un vello actor, Tacholas ... " Arre ca
ralló, asi!!. "Lembro a un vell<? ~cto.~ 
Tacholas, que fixo un exerc1c10 ... 
E tai un panexírico tremendo .. Por 
eso digo que aquelo foi para mm o 
Osear. 

Fálenos db que repres~ntou 0 

Consello de Galiza no ex11to. 
Foi moi importante. O Consello de 
Galiza formouse cos catre d_eputa
dos galegas que estaban aca: Gas-
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telao, Elpídio Villaverde, Alonso 
Rios e Ramón Suárez Picallo. A 
criación fíxose realmente en Mon
tevideo por razóns políticas, pero 
funcionaba no Centro Orensano. 
Que opinión tiña Castelao do la
bor galeguista no iflterior da Gali
za. 
Castelao sofriu unha gran desilu
sión pola actitude de alguén, pero 
en certo modo estaba tamén satis
feito co que, baixo terra, se facia 
alá. Porque habia xente que con 
perigo traballaba en pro da causa. 
Cando el foi no 1946 a París teño 
entendido que veu con moita desi
lusión por certas actitudes de per
soas nas que el confiaba e que non 
se concretou. 
Cando estivo na Galiza vostede 
tomou contacto co teatro que ali 
se facia? Como o topou e co.mo 
esperaba topalo? 
Eu non tiven académia nen escola 
de teatro al9unha, fun un autodi
dacta. Intuitivo. Como sempre ti
ven o vício da leitura penso que 
eso me serviu na disposición na 
cena, no papel que fose. Un anal
fabeto, coido eu, non pode ser ca
paz da interpretación dos diferen
tes roles, porque non pode coñe
cer os · sentimentos que ten que 
m<?strar na cena, dos diversos pa
pe1s. 

Levaba unha grande expectativa 
porque meses antes do meu pri
meiro viaxe, lera que en Ourense 
hat?ia un grupo teatral que se dis
puna a por en cena, entre outras 
obras, "A gaivota" de Chekhov, óu
tra de Shal<espeare, unha de lbsen 
e a de Castelao "Os vellos non de
ben de namorarse". Agradoume 
moito ver que se atrevian a por a 
Castelao. Aquela era unha notícia 
do corresponsal do "Faro" en Ou
rense, e escrebinlle decindo se lle 
podia entregar unha carta ao direc
tor do conxunto que ia por a obra 
de Castelao. Pasou o tempo e non 
soupen nada. Un dia chámanme e 
.d~nme un diário onde poñia xa en 
que data determinada ian repre.:. 
seF1tar a obra de Castelao. -Sor
prencjeume a rapidez, porgue eu 
estaba coa disciplina do Teatro 
Sanmartin, onde hai dous ou tres -

meses de ensaios, ás veces todos 
os días da semana, para que as 
causas sallan ben e non me collia 
na cabeza en que tan pouco tempo 
se preparase a obra. Escrebinlle 
outravolta oferecéndome por se 
era útil algo do que podia eu facer, 
pois estaba nas vísperas de ir a 
Galiza. Pero non recebin resposta. 

Esa temporada o único espectá
culo que vimos miña muller e eu foi 
o povo: coñecer e ver todo o que 
non tiña visto da terra. Voltamos no 
75 e entón si nos vinculamos con 
Pancho Pillado e Manuel Lourenzo, 
que dirixian o conxunto teatral 
"Circo". 

Eles tomaron parte na homenaxe 
que me fixeron en Sada, organiza
da por Luis Seoane e Diaz Pardo. 
Eles tomaron parte nunha peza de 
Araujo Feijoo, do século XVIII. 

atención a fame de teatro que ali 
habia, pero non eran cousas direc
tas, e eu non estaba dacordo e ain
da non estou, porque na Galiza 
non hai unha tradición teatral, e a 
aquel público, danHe un teatro de 
símbolos, que pode entender ou 
non. 

Estábamos vivindo no Hotel Pa
dre Feijoo, recibin unha nota na 
que os rapaces do qrupo me pe
dian unha charla e v1monos. Res
pondinlle a todas as cousas que 
me perguntaban sobre o teatro do 
que podia · informarlle, porque eu 
de peda,gogo non teño nada e non 
sei ensinar. 

Esos son as espectáculos que 
vimos alá, porque nós iamos coa 
idea de ver o espectáculo da natu
reza, da xente. 
Co teatro Circo de Sada fixo vos
tede unha escena de "Os vellos 
non deben namorarse". 

En Lalin vinlles representar outra 
peza. No ámbito en que foi feíta a 
representación ese dia encheuse 
de xente nova. A actuación era no Fixen, nesa homenaxe de Sada. 
médio da sala, no chan, porque fi- Estando ·na Coruña Luis Seoane e 
xeran un turne. Os rapaces estaban Maruxa convidáronnos a xantar -
entusiasmados co que decian por certo que nunca esquecemos 
aqueles actores e co que pasaba aqueta empanada de berberedios 
ali. Teño certeza de que pouco en- que fixo Maruxa-, e Seoane _aime 
tendían do que se decia, pero esta- . "O Museo Carlos-Maside está pre
ban como enaxenados, asombra- parando unha homenaxe a Tacha
dos de ver aquelo que era teatro. las", eu sorprendinme, "Pero qué 
A min non me gastaba, razón hai" "Nada, nada. Nós tiña-

Un dia en Ourense entereime de mos a seguranza de que nón . ias 
que esa noite ian facer a obra de rexeitala. Pero tes que pagala"·. 
Eduardo Blanco Amor -;-que agora "Qué? Cómo?" repúxenlle eu .. "Tes 
non me dou acordado do título-, que pagala facendo unha cena da 
nun local da Praza do Correxidor. obra de "Os Vellos ... "". 
Había un grupo en cena, ni.m tabla- Acedin e Seoane díxome xa a· 
diño, e era conmovedor o entüsias- scena que escolleran e tiñan xa 
mo con que actuaba, pero ainda contactado ao grupo de Lorenzo e 

· máis comovedor era a atención da ensaiaran.- Era a cena do segundo 
· xente que abarrotaba o local, e acto, de Don Ramonciño, cando 
como disfroitaba e gozaba cunha dialoga co retrato dos seus pais. 
representación que a min non me Retrato que tamén preparara 
gastaba. ·cando rem·atou a obra Seoane. · 
_estaba entre o público un parente Chegou odia, o 24 de Setembro; 
meu, Luis Taboada Camoeiras, e en Sada. Foi inesquecíbel. 
sabia que eu·estrenara a peza acá, . . . . . . 

· e tamén outm amigo, comun · meu ·A_ pr<?fJs1on de acto~ per~1t1ulle v1~ 
e de Eduardo, Ramón Fortes. Fixé- . v1r d1gnamer:ite, e t1vo hbert~de a 
ronme subir ao escenário. Efectiva- hora de_ elex1r os. seus pape1$? · 
mente eu tora dos que estrenára- Gañei diñeiro co teatro en castelán
mos a-obra de Eduardo na Arxenti- pero ha cousa Qalega non vivin do 
na. · Era un conxunto do Carballiño teatro. Nunca v1vin da colectivida
e felicitábaos polo entusiasmo, non de. Tiña sempre un traballo aparte: 
os ian desanimar. Chamoume a. · fun corredor de Martini-Rossi até o 
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1953-no que me botaron por de- · Non, precisamente i;>orque hoxe 
fender aos compañeiros; fun co- ademáis de labregos e mariñeiros 
brador do Centro Galega e fun hai unha indústria que antes non 
asaltado -o primeiro que asalta- habia, e hai cousas que antes non 
ban daquela porque hoxe xa non existian. Pero sobre as cousas que 
hai cobrador que non fose asalta- hoxe existen pódese facer un tea
do-, e outros traballos. tro directo, non un teatro no que 

Rexeitei papels que me ofere- haxa que estar adiviñando. Pero 
cian. Na cousa galega era o "amo" non só hai cidades, ou é que dei
podia elexir, faceto, discutilo con xaron de existir os mariñe1ros, ou 
Vareta. No· Teatro nacional nalgun o campo?. 
caso fixen emendas e aceitáromas, Como ve a sua Galiza ideal? 
porque neste ambente hai uAha Como a ve hoxe e como quereria 
disciplina férrea, e nengun director . vela? -
é capaz de .. cambi?,r nen . un~a Quixese que fose o summum que 
com~. Eu no Crack.' na pnmeira non houbese ninguén que pudese 
obra lí!lportante que f1xen no teatro queixarse, nen no moral nen no fí
arxen~ino, como a.nte~ cc:mtaba, sico do país. Sei que leva adianta
mudet c;;ousas e ped1n cambios aos do moito no senso material e no 
que af1nal acederon. ~ra aquela espiritual cicais un pouco máis de 
obra na que cancatunzaban aos galeguidade non lle viria mal. Por
galegos. . que ainda hoxe, lamentábelmente, 

Noutras obras non tiven oportu-· ainda que moita xente coida que 
nidade de variar -~ousas. e. é que esaxero, pero hai persoas -falo 
tampouco resultana o proprio. dos galegos na Arxentina- que 
· ' procuran tapar a sua orixe. teño 
Que teatro galega representaban várias razóns para espoñer iso. 
vostedes aqui? Aqui hai, por exemplo, un Club 
Aquí había vários grupos. Os fins de Leones, que non -o compoñen 
de semana poñianse obras pero o xentes analfabetas (analfabetas no 
único teatro que se facia en galego sentido dos estudos, non o de mo~ 
era de Varela Buxán. O demais era ral nen de intelixéncia natural), e 
representacións cando os bailes. ainda hoxe ese Club fai chistes 
Peciñas breves. De Prado Lameiro "galegos" que son sempre deni-
fixen várias obras. .grantes, e onde os galegas teñen . ª 
Como considera que debera ser 0 todos os defeitos imax1nábeis e 
teatro galego de hoxe e que co- ne99tivos. As outras non se lle re-
ñecemento ten do que se está fa- canecen. 
cendo? O 9alego n? emigración idealizp 
Non teño nengun coñecimento. Ao 0 pais que deixou. · · 
non ter Galiza .tradición teatral, pe- A conversa extendeuse . ainda 
sie a que hai moito teatro escrito, máis. Na sua casa estivemos repa
en xeral é teatro de símbolos. Eu sando, guiados pola sua memória, 
son partidário do teatro directo, dúcias e dúcias de fotografías que 
que o público non teña que estar son en si toda a representación da 

· pergu'ntándose que é o que se vida dunha xeneración de galegas. 
quere dicer, porque uns interpretan Constátase a dramática escisión 
dunha maneira e outros doutro. O da emigración, as duas Galizas, 
símbolo h_ai quen o entende e.quen · acentuada no ponto álxido da es
non. Por eso gostapa tanto o tea- peranza polo 9olpe militar de Fran-
tro de Varela Buxán. , - co. Tacho/as e unha figura aqmira- '* 
Vostede entendia , segundo nos da e querida entre os artistas ar-
explicaba Manuel Lourenzo, que xentinos e entre os galegos que alá 
o teatro galego debia estar liQado viven, pero nesta outra metade do 
aos tem.as de labregos e mariñei- país todo está ainda por lembrar. 
ros. Enténdeo ·hoxe da mesma · Texto e fotos: 
maneira? . ANXEL IGLESIAS CALVO 
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Congresso Internacional na Universidade de Frankfurt 

Os dias 9, 1 O, 11 e 12 de 
,Julho do ano que andamos 

. celebroü-se na cidade alemá. 
de Frankfurt o primeiro 
Congr,esso internacional 
acerca de J.P. Sartre em 
territorio alemao. Carlos 
Oliveira estivo ali cubrindo a 
informac;om do mesmo 
como enviado especial da 
Bayerischer Rundfunk de 
Munique. Nel participarom 
persoeiros da sana de Hans 
Georg Gadamer, Karl ou 
Jürgen Habermas. 
Recolho o "espírito" do evento 
como "motivo" para realizar 
umha reflexom acerca da figura 
do intelectual ·num dos grandes 
centros de debate . filosófico ~ 
sócio-pol ítico · hoje em dia. E 
umha reflexom "espoleada" polo 
que acontezeu em Valéncia e por 
outros "leit-motives"· intelectuais 
do nosso tempo tais como a de
núncia unilateral do estalinismo e 
com ele de todo comunismo (o 
que non quer dizer que non se 

.,... tenha que fazer), ou as cínicas e· 
valdeitas invocac;ons á "liberda
de" (Vargas Llosa, non nom SÓ O 
de agora; penso tamén, no de 
hai un tempo na sua polémica 
con Günther Grass), aos "droits 
de l'homme" (Glucksmann ... ), 
etc. A aterrizage imediata na rea
lidade galega nom acontezerá 
mais que de esguelh9, . "por aso
ciac;om". M. Forcadela ja o fixo 
muito melhor hai uns días (veja- . 
se "Atlántico Diario", 23. Agosto. 
1987, pág. 36). 

Frankfurt, nom París? 
Em primeiro lugar: por qué 
Frankfurt e nom París? Em Paris 

,.. seria nestes intres "imposível" 
em palabras de Michel . Contat, 
enviado especial de "Le Monde". 
Rainer Rochiltz, filósofo alemao 
afincado em París dicia-me días 
despois na capital gala que o 
mero emprego da palavra Sartre 
hoje em dia nos círculos parisi
nos seria "intellektueller Selbst
mord" (suicídio intelectual). E 
com ele todo o que cheire a~ vel
ho humanismo ou a marxismo, 
por muí heteredoxo que o mes
mo marxismo seja utilizado na 
análise político-social. Poucas 
excep9óns poden-se fazer: 'quic;a 
Cornehus Castoriadis, Félix Gua
tari, qui9a · Deleuze ou o italiano 
seica amda fugido Toni Negri. 
Em vez disso povoan a paisage 
intelectual parisina o reflectir dos 
ac.ontezimentos de Dezembro do 
86 c;omo o invés do 6á (Luc Fe
rry/Alain Renaut, 68-86f ltinérai
res de l'individu, París, 1987) ou 
ensaios sobre a decadéncia da 
velha Europa (Alain' Finckielkraut, 
La défait oe · la pensée, Paris, 
1987) -em quanto Glucksmann 

Jean Paul Sartre 

leva un tempo calado (a ver. por 
onde sai agor:a!) e BHL escreve 
· romaAces ou panfletos como 
"Eloge des intelectuels", (Paris, 
1987). Nom só Sartre nom pode 
ser· citado, tampouco Ha.bermas 
(que cada vez entr~ máis no . He": . 
xágono mália oposic;om dos six- ' 
ties): nem sequer · Michel Fou
cault. (O Congresso a celebrar 
em Janeiro do 88 acerca do seu 
pensamento ja verémos o que 
vai dar de si). 

A p D E N 

Teóricos da 
comunica~om 
frankfurtianos contra pós
estruturalistas 
nomeadamente galos. 

Neste contexto um Congresso 
sobre Sartre em Frankfurt senta 
cuase. como um acto subversivo, 

· pois non esquezamos a presen
. c;a cuase inflacionária do pós-

G A N D o 
, Con "Os nosos-escritores en cornic" os nenos ademáis de 

adivertirse colorindo os debuxos aprenden a vida e 
obras dos escritores galegos · · 

Aptdo. 178 de CANGAS (Pontevedra) 
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CRIACIÓNDO 
XOSELOIS. 
AUTOR DO 
"CARRABOUXO', 

POR FIN 
RECOLLIDA 
NUNl-.IBRO 

EDICIÜNS A NQSA TERRA 

AROBADBBA 
Nº 322 - 1 O DE SETEMBRO DO 1987 

esctructuralismo francés· no de- . e da intersubjectividade. · -na 
báte filosófico germano-ociden- reflexom acerca do pólítico e do 
tal (ou num deles, pois hai vários esnafrado social: para, dende a 
em paralelo ·e de jeito inconmen- atenc;om ao melhor que deu de 
sarável). Axel Honneth falava da . si a crítica da cultura e da civili
necessidade de retomarmos aos zac;om na que estamos a -viver 
precusores do estructuralismo e (relér Baudrillard, descobrir Paul 

· abvogava pala releitura da origi- Virilio, etc ... ), reocuparmos a 
nal simbiose de marxismo, feno- "Pós-implossom" ou seja, a bru
menologia e existencialismo que tal re-irrupc;om do simulacro no 
aconteze em Sartre ou em M. real, no melhor sentido sartriano 
Merleau-Ponty, auto ·que goc;a de luita política, nom terrorista 
das simpatías da actual escala (outra importante mutac;om e de
de Frankfurt, ou das importantes bate que deixamos aqui ao mar
aportac;ons sartrianas a teoria da ge), para lembrarmo-nos da 

· subjectividade e da intersubjecti- opressom estructural (económi
vidade, eijo filosófico da reflexom ca e social) de dous tercios da 
frankfurtiana de hoje, após a humanidade; contra do emprego 
"kommunikationstheoretische valdeiro e cínico nom só de "mo
Wende'1 (giro -. teorético-comuni- dernidade, modernizac;om e pro
cativo) introdizido por J. Haber- greso", senóm também de "liber
mas para salvar o que ele enten- dade", ''democrácia", "totalitaris
de por "APORIAS" do pensa- mo", etc., que estamos a consta
mento frank-furtiano da gerac;om tar actualmente em gente como 
precedente, nomeadamente de V~rgas. Llosa a respeito do Perú 
Th. W. Adorno. Mas o Congres- das tímidas nacionalizac;ons ou 
so, apesar dos moitos ingredien- dum Octavio Paz falseando o 
tes extra-científicos, nom foi só sentido da Guerra Civil espanho
um evento extra-académico. A la, ou, noutro senso, a "trans
salientar no debate dos especia- idade" dos cínicos intelectuais 
listas a recreac;om da ja aponta- mediáticos a ridiculizarem o vel
da original combinac;om de ma- ho con~ito e praxe sartriana do 
nsismo, fenomenología e existen- intelectual "engagé" (desde 
cialismo, detendo-se os estudio- umha esquerda non dogmática, 
sos sobretudo na "Critique de la aberta e plural como reminiscen
raison dialectique." ou nas semel- cía pueril e, portanto, a sandar 
hanzas e desemelhanzas a res- cos anos). Contra todo isto a fi
peito do grande coétano alemao gura sartriana ainda pode dar 
Martín Heidegger. De Sartre e muito jogo, quando no eido polí
Heidegger mas també11 de Sartre tico na Europa Ocidental de hoje 
e Husserl, Kojeve ocupou-se Ga- em dia, as maiorias "modema
damer na sua magistral lic;om, Al- mente conservadoras" campan 
fred Schmidt (companheiro de partout e a esquerda desan~ra
Adorno), de Sartre e Lévi- se entre o vazio deixado aposo 
Strauss, Pierre Verstraeten de esfarelamento do socialimQ real 
Sartre e Foucault e Traugott Ka- como referente inquestionável e 
nig de Sartre e Bataille. A aporta- a sua actual incapacidade para 
c;om máis n9vidosa foi, porém, a aterecer um modelo alternativo 
de Schandelbacha fazendo ao avanzado capitalismo indus
umha leitura sugestiva das se- trialista ou . a conversom, por 
melhanzas entre muito do melhor exemplo por aquí, cara ao tecnó
de Sartre e a "Escala de Frank- crata posibilismo de gestión do 
furt". Precisamente entre a "Kri- PSOE de gente outrora tam críti
tische Theorie." e a tradic;om fran- ca como Solé Tura, por pórrnos 
cesa á que dá carpo Sartre como - um ilustrativo exemplo sintomáti
possível chamada de atenc;om a , co (Pablo Castellanos é umha lú
umha mudanza de rumbo que cida excep¡;om). 

. segundo os frankfurtianos, teria 
de acontezer no debate filosófico A ...... ..-trten. na 
franco-alemó dos nossos días, lntelectu•lldade glll1p 
OCUPADO polo suposto racio
nalismo ou irracionalismo duns e 
outros. 

Sartre ressuscitado 
Mas o Congresso tinha "extra
muros" umha clara motivac;om 
estratégica: mudar de n.imbo no 
debate franco-alemao e repensar 
a figura do intelectual no nosso 
tempo mediático. Aqui quixera 
ver eu actualidade de J.P. Sartre: 

-na filosofía: pola ja apontada 
original combinac;om e as apor
tac;ons á teoría da subjectividade· 

somos coñecidos· . 
na Galiza inteira, 
pqla nosa ' 
especialización 
en ' libros 
galegos 
e portugueses 

República 
Praza do Libro. El Salvador, 9 

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

T amén desde Gal iza, seria Sartre 
e a sua figura intelectual respon
sável, hoje que tanto se leva o 
"mediatismo" valdeiro, os pseu
do-pensadores dumha moderni
dade sinónimo de subliminal 
auto-ódio, todo isto acaróm de 
seres doutro mundo, re~idores 
do "sacros destinos" da ' cultura 
9alega" (que eles definem) e cuja 
unica base de (des) legitima<;om 
é o esclerótico e provinciano 
neo-regionalismo, ben9oado 
desde as máis outas instancias 
compostelanas e madrileñas. 

CARLOS OLIVEIRA 

BAIUCA . 

VIA SACRA - Nº 3 
CO~OSTI~_LA 
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Abandonan C?S "~lay~off', . auméntánse a \tinte as ~uiRas e suben . as entrad~ -

A Liga· recon'(, rtese ao revés · 
.. ' .. ~ .. . .. . . ' ... 

As empresas dos 
espectáculos-futbolísticos, 
os clubes, están en crise e 
buscan a sl)a propria · 
reconversión. Esta tempada 
abandonaron a idea da 
segunda volta, -que para 
emascarala puxéranlle nome 
inglés; "play-off"-, 
aumentaron o número de 
equipas a participar en 
.pnmeira pasando de 18 a 20, 
por máis que estivesen todo 
un ano dándolle ao padau 
sobre_ a conveniéncia de 
mellorar a calidade 
reducindo o número de 
equipas da máxima . 
categoría a 16, que parecen 
ser os capacitados para o 
trance, e, coma sempre, 
aumentaron o précio das 
entradas, pois dalgunha 
maneira teñen que cubrir os 
15 mil millóns de pesetas 
que suman os seus 
presupostos. Algunos 
presidentes terán que 
responder con avais 
personais diante dun posíbel 
deficit, pois non receberon o 
visto bon da Liga 
Profesional. 

Jesús Gil, Presidente do Atlético 
de Madrid, estivo prologando o 
espectáculo futbolístico coa sua 
verborrea incontinente e mesiá
nica unindo ao "Pupas" coa 
"Jet", e intentando que o ponto 
de mira pasase tamen por Mar
bella onde ten unha urbanización 
que colocar. 

Está obsesionado o construtor 
de Los Angeles de San Rafael 
(episódio calificado como exem
plo da chapuza franquista) en 
que para que os clubes saian da 
sua bancarrota, hai que investir 
millóns, pensa que deste xeito o 
público acudirá máis aos cam-

.. pos. Ainda que llo pon difícil ao 
respeitábel, pois colocou a en
trada máis barata a tres mil pe
setas. 

A obsesión por aumentar os 
ingresos do presidente "colcho
nero" non é unica: abranxe a to
dos os clubes de fútbol, só que 
outros utilizan métodos menos 
propagandísticos, ainda que ta-

mén todos, absolutamente to:.. 
dos, recorren a aumentar o pré
cio das entradas. 

Curiosamente, pésie ao Plan 
de Saneamento, as asambleas 

dos clubes, as que· asisten cada 
vez menos sócios, mostran bal-
ances de déficit. · . · · 

Ao ·final · da tempada, en Maio 
ou Xuño, depende da clasifica- · 

Barcelona ...... 2.900 millóns 
Real Madrid .•. 2.630 millóns· 
At: Madrid :. ... 1.290 millóns 

- Ath. Bilbao ........ 900 millóns 
Zaragoza .......... 714 miUóns 
Españql ............. 600 milfóns 
Mallorca ............ 525 millóns . 
Betis ................. 500 millóns -
Sevilla ............... 500 millóns 
R. Sociedad ...... 500 millóns 
S. G!jón · ............. 500 millóns 

- Valencia ......... -... 500 millóns 
Las Palmas ....... 415 millór'ts 
Murcia ....... : ... : .. 400 millóns 
Osasuna ........... 400 millóns 
Valladolid .......... 382 millórrs 
Cádiz . .' .............. 370 millóns 
GEL TA .............. 330 millóns 

A . liga dos gategos 
Logroñés ..... ·..... 317 millóns 

· Sabadell · ........... 290 millóns 

Os afeizoados galegas (inchas 
do Madrid e Barcelona aparte) 
estarán este ano pendente.s 
sobretodo do Celta que, com
pite na máxima categoria. O 
surprendente cámbio de en
treinador antes xa dos primei- 
ros partidos preparatórios, e a 
chegada de Maguregui, augu
ran un pobre espectáculo pero 
abren a esperanza, para aque
les que o único que lles impor
ta son os puntos, de que os re
sultados positivos poden fá
c~rse realidadé, sobretodo en 
Balaidos. O treinádor basca é 
un especialista en facer un 
cesto con poucos vímbios. 
Nunca lle resultan moi 'vistosas 
as suas conxuncións e unións, 
pero acerta a que perdan o 
menos posíbel, pésie á tos
quedade das varas. Se ade
mais consegue impar discipli
na na equipa celeste e que os 
xogadores se comporten 
como verdadeiros profisionais 
desbotando· troulas e saídas 
nocturnas, a bon seguro de 
que o intento de acadar o ob
xectivo da permanéncia estará 
máis perto pésie aos mingua
dos r,eforzos. 

A unión Soto-Rivadulla (que 
voltou ser eleito presidente) 
segue a funcionar e o axunta
mento alívia a economía do 
clube condonando débedas 
nunha política populacheira e 
pouco socialista. 

O Deportivo, que ainda se- pouco o refúxio de homes des-
gue suspirando por primeira, botados. palas equipas máis 
como o mou.ro por Granada, potentes económicamente, 
parece ter maos fados, pésie .que paradbxicamente non se 
.ás axudas da alcaldía para es- nutren de xogadores da can-
pantalos (poda que sexa o mal teira destas comarcas, senda 
de 0119 dalgun inimigo do coru- as equipas españolas as que 
ñesi.smo") que até ten a desgrá- . fan aquí a sua pesca. 
cia de que morra L:Jnha das Nesta categoría L_ugo e Pón-
suas mellares fichaxes dos úl- tevedra loitarán a bon seguro 
timos tempos: Sagarzazu. polo ascenso, xunto cun . Ou-

Coa marcha de Xos.é Luís e rense imprevisíbel e un reno-
vado Arousa. Terán que puxar 

algun que outro xogador, a polo primeiro pesto sobretodo 
equipa coruñesa seguramente coas equipas basc~s. -
perde a un gran canalizador do Na Terceira División (a Re-
xogo, pero vai gañar en con- xional doutros anos) sitúanse 
xunto, en bloco, sen as fisuras equipas de solera como o Ra-
e. as insurreccións da pasada _ cing do Fenal, 0 Compostela 
tempadá. xunto con filiais como o Fabril, 

Está ainda por ver como res: At. Ourense ou Gran· Peña, e 
penderán algunhas das ficha- ·. outros conxuntos con tradición 
xes pero parece contar cunha comarcal. 
equipa s.uficientemente "séria" ·. En suma, os afeizoados te-

- para manter as aspiracións de rán oportunidade -de contem-
ascenso. · piar partido_s, interesantes a 

Oito equipas sitúanse na Se-- prio,ri, outra causa é .o espectá..: 
gunda División f?, o que ven culo, rivalidades (esquecendo 
ser a terceira de hai anos can- xa dunha vez a ·enferhlidade 
do astures, leoneses, cánta- · do Celta-Deportivo) e até po
bres · e -galegas xogaban no - deráñ ollar xogar en Lalín a 
mesmo grupo. Pero hai unha xente de Primeirá como Gelo 
novidade importante, agora ou-Tono, rio Carballiño Pereira _ 
van_ competir equipas . de pe- ou a Nando nas Pontes. Algo 
quenas vilas que contan- con é algo para aqueles que pre- , 
potentes conxuntos. As Pon- tendan ver fútbol (aos que lle. · 
tes, Lalin, Carballo e O Carba- queda tamén o recurso dunhas 
lliño teñen equipas con gran- boas equipas xuvenís) e non 
des xogadores de canteira, resarcirse das frustracións se-
pero tamén están a ser un manais. 

Os n O V.OS tempos .de XABARIN 

O BOSQ~E ANIMADO 

· . W. Fernández Flóre~ 

Trad.: X,ela Arias 

Un novo deseño e a incorporación de autores 
contemporáneos, configuran a nova etapa da 

Colección Xabarín~ cando chegamos ó número 25. 

.AS VIAXES DE GULLIVER . IRMÁN REI ARTUR 

Jonathan Swift Carlos G. Reigosa 

MARCOVALDO 

Italo Ca1'_1jno 

Trad.: Silvia G~spar · Trad.: C. Monteagud~ 
M. G. SendÓn 

. edicións xe.rais de galicia m 
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ción da Selección Española para 
a Eurocopa, os dramas voltarán..:. 
se a,repetir e, esta vez, poda que 
tan:ten algun destes. clubes privi
lex1ados desaparezan da cena. 

A liga dos vlnte 
Os directivos futbolísticos, con-· 
siderados .como im0vili$taS, visto 
o de$censo dos ingresos, andan 
a idealas para oferecer' unha car
teleira atrainte pára un · público 
cada vez máis remiso · a· pagar 
fortes sumas par(l ver un xogo 
de intereses en vez dun xogo-es
pectáculo. Pero o and~ non sig
nifica avanzar, e así, incapaces 
de oferecer · · un espectáculo 

_ atrainte o que fan é aumentar . o 
tempo do e~táculo, o ano pa
-sado coa:'segunda volta", e este 
ano aumentando o. número de 
equipas. (En todas estas deci
sións · mistúraose os intereses 

, particulares de certos . presiden-
- tes que co seu apoio manteñen 

no pasto os mandatarios). ·E.ste 
ano -será a Liga dos Vinte-, pero 
se as causas non andan , ben, 
non panden andar, voltarán os , 
recortes de última hora e pasara
se· á Liga dos 1.6 ou ao que séxa. 

Pero aumentar o número de 
partidos non é sinónimo de 
l)'l~iores ingresos nen de maior 
esJ?OCtáculo e ainda que o "Tio 
Gilíto" afirma unha e outra · vez 
que ·o público acudirá ao Manza
nares pois dará espectáculo, hai . 

. que esperar para sabér o que dá 
de si o cadro de Menotti. 

De momento, do seu próprio 
_ peto, xa gastou 800 millóns para 
levarse á beira do Manzanares a 
Futre, ,Zamora, Marcos, Parra, 
Goikoetxea, Eusebio, López 
Ufarte e Juan Carlos. 

Os demais non ·gastaron tanto. 
O mercado de extranxeiros que 
sempre leva un ha boa· parte dos 
presupostos destinados a ficha
xes, tivo pouco movimento este 
ano. A aúséncia de xogadores 
excepcionais e a penúria éconó
mica dos clubes-fixo qué se ne
gociase co xa exi~tente: Schus--
ter volta á titularidade no Barce
lona despois dun ano de castigo; 
Yáñe-z:- pasa do Zaragoza ao Be-

- ·tis; Nadal do Sevilla ao Logroñés; 
Wilmar Cabrera fichou polo 
Sporting, despois dunha tempa-. 
da en Fráncia. _ -

Arxentina volta ser a máis ex
portadora de futbolistas, ainda 
que os técnícos que intentarán li
gar a estas efectivos sexan cada 
ano mái~ das lllas ·Británicas; asi 
este ano hai tres técnicos ingle
ses,_ un escocés e un galés. (a 
outros dous, Celta e Sevilla, Ad
dison e Wallace xá lle deron o 
pasaRorte antes ·de comenzar a 
tempáda). 

Venables segue loitando con
tra os rivais e contra Xosé Luís 
Núñez _ no Barcelona e Kendall 
está a "revolucionar" o Athletic 
facendo descarte de xogadores 
que parecían imprescindíbeis. · 

Dez do Estado español, tres 
arxentinos, un uruguaio e un ho-
1.andés serán os encarregados de 

· que os 15.000 millóris se rentabi-
licen. 

Será difícil que todos o logren, · 
aind.a que ahi moi diversas aspi
racions entre eses vinte clubes. 

Máis dun tércio desa cantida
·de cóbrena o Barcelona e o Real 
Madrid, o que dá unha idea da 
desproporción existente que, 
logo, milagrosamente, alguhha 
vez non se materializa no terreo 
de xogo, ainda que si nos despa
chos por abrumadora maioria. 

Ese gancho que , lle queda ao 
f~bol,e aos inchas das equipas 
pequenas é que un equipo como 
o Saba®ll,. en .certo partido, 
poda empatar ou gañ8r11e a un · 
J3~celana que ten un presuposto 
dez veces JWpeÍl<:>r. 
~ presupostos da campaña 

son os que se poden ver no re
cadro adxunto . 

• 
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contos ·non enchen · ., 

, Sección especial 
x~x. PINEIRO COCHON 

V oltar das vacacións e 
topar un ofício urxt:nte 

~que o convocaba d1an- · 
te do super podia significar 
principiár a tempada con bon. ~ -
pé ou estar a piques de aper
cebimento disciplinário. E ve
laqui que, ao entrar naquel 

· despacho, ainda coa cor do 
veran na cara, aquel maxistra-

1 do de . províncias somente 
pensaba en qi..Jé mosca lle te- . 
ria picado ao xefe para cha
má-lo asi de súpeto apenas 

· feito o desembarco de Setem
. bro. 

-Séntese -dixo o manda-

------------------·:,. 

~ : 

1
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, mais entre dentes-:- supoño 

que o seu espírito" de sérvício 
está por riba de toda dúbida,, 
e asi o acredita estes vinteno
ve · anos de servícios presta
dos sen máis tacha que os 
oito rñil expedentes que ten 
pendentes de resolver. -De que se ten-que ·estra- ten subvención do Parlamen-

-E que xa sabe a grande ñar? Non hai acaso trib!-.Jnais . to. Que me dice? Non me ha 
penúria na que nos movemos, especiais de delitos monetá- de negar que é, un bon remate 
eu... rios? Non andan a facer o de para ur-1ha . carreira como a 

-Non diga nada -prose- delitos ecolóxicos? Por que sua? 
guiu o xefe- sabemos que é non pode haber unha sección Aquel flamante p~esidene 
vostede persoa cabal e chea especial de querelas entre po- ·de tribunal saiu do de$pacho 
de paciéncia, cunha carr~xe líticos, é que non le o que está como un sonámbulo bébedo 
como para botar anos en qili- a pasar? de. tanta responsab.ilidade. 
xéncias preliminares para me- . ....:..._Perdoe, mai~ non me . Faltdulle un chisco para ir de 
llar levar adiante ' os casos. · vexo niso. fuciños contra un quiosco de 
Por iso mesmO', ninguén hai -Axuda non lle ha faltar. prensa onde os xornais do dia 
máis axeitado que vostede Porémoslle un maxistrado filó- penduraban dunhas pinzas 
para 'o pasto no que lle irnos. logo capaz de estudar todas como a roupa tendida. E ali ' 
nomear, queremos que sexa as posibles conotacións lin- quedou mirando cos ollos ben 

. desde mañán mesmo .o novo guísticas das posíbeis calú- abertos as fotos de dous polí-
presidente do Tribunal Espe- . nias e inxúrias, outr.o maxis:.. ' ticos que se puñan a feder a 
cial de Rifas Políticas, unha trado auditor experto en. exa- _. tres colunas. 
sección aparte encarregada minar as cantas bancárias De agora en diante sabia 
das cada vez máis frecuentes · dos afectados e un maxistra- que s_ó eon ver as declara-

cos. · . · rado por se. hai que pór paz coñecer ben de certo a que 00 

querelas persoais entre políti- do Karateka ou boxeador reti- cións de primeira · páxina ia j 1 

· -Permita que lle manifeste entre os contrincantes. Ah, e · denúncia teria que dar curso 

.___º_m_e_u_d_e_s_c_o_n_c_e_rt_º_·-=-------P-º_1_ª_P_ª_g_a_n_o_n_s_e_p_re_o_c_u_p_e_. __ ªº_d_ia_s_e_g_u_in_te_._· _____ ____J.· ~~------------------------------' 
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lCllfli¡. COHSELLERIA DE T-.i.0. INDUSTRIA E TURISMO 
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· CULTURAL ANOSATERRA 

Milonga galega para Carlos ·Gardel 

Isaac Otero, prérrliO "Blanco Amor"' Na XVII edición · 

É a súa primeira tentativa na novelística. Vigués de trinta e 
oito ~nos,,,d~scoñecido na nómina literária, poeta silencioso 
sen hbro editado, gañador da VIl edición do Prémio Blanco 
Amor de novela. Ensinante en Ponteareas. El foi o primeiro 
surprendido coa decisión do xurado e na acta que leu 
Femández del Riego destácase a orixinal adaptación-dun mito 
popular proxectado na Galiza. O mito é. Gardel quen agora 
virá facer duo con Martin Codax na transformación dunha 
muller que monologa á procura dun seu irmao, filio do 
Carlitas e sua nai, frente ás ondas do mar de Vigo. 

~ . 

e finalizou o vinteéinco de Xullo, 
datas ás que se reftre seguindo a 
cronoloxia eclesiástica "do dia da 
Virxe de Luxán ao do Apóstolo 
Santiago", sen ter lido a obra é 
arriscado pensar en defectos de 
forma por celeridade ·na escrita 
"penso que non estaba influído 
polo prazo de apresentación aó 
prémio, deille tanta calor e ilusión 
que notaba a necesidade de ofere
cer unha visión do mundo sub
consciente desta muller alucinada, 
a técnica perto da poesia érame 
necesária, a novela esixíame que 
ela falase de maneira· un pouco 
entolecida, que estivese alienada 
pola figura de Carliños Gardel. Eu 
non creo cosmos novelescos de 
momento, non estou . na liña dou
tros escritores, o feíto de estar en 
contacto coa poesía refléxasé na 
aparición de imaxes oníricas, do 
subconsciente, é unha novela dis
tinta, rara. A novela xa sabemos 

· do Festival Intercéltico de· Lorient 

"O argumento básase ria figura de 
Carlos Gardel, documenteime so
bre a sua figura e repercusión nos 
ensaios de Borges, Sábato, Cortá
zar e outros autores que teñen feí
to pescuda$ mais que sobre o can
tor en si mesmo na realidade po
pular do mito dos anos vinte. Polo 
que eu sei non se ten escrito unha 
novela que teña como referente ao 
Carlitas, do que fican ainda parce
las inéditas da sua vida que tanto 
repercuteu entre os arxentinos; 
vos s6s un carlitas é unha expre
si6n que e lle dedica a quen é 
merecente da mais alta considera
ción ou afecto". A novela con 
perto de trescentas páxinas contén 
un glosário amplo de cxpresións 
coloquiais arxentinas e america
nismos en xeraJ, o que resulta no
vedoso na narrativa galega, alén 
de mapas e debuxos. En primeira 
persoa unha muller non galego re
sidente en Vigo, lembra no seu 
apartamento todo o seu mundo in
terior, "amorosa, de corenta anos 
é irman dun fillo de Gardel, sua 
nai na mocedade tivo unha rela
ción da que nasceu o filio que 
agora vive nun asilo vigués" . Ote
ro estrutura unha obra a partir 
dunha anédota, estabelece un fon
do histórico no que se desenvolve 
a admiración alucinante que sinte 
a protagonista polo cantor desde 
a sua infáncia, provocada pola 
nai. "Son voces que ela apresen ta 
e fala con moitísimos personaxes 
que desfilan pola novela; a acción 
transcorre na Arxentina, na Galiza 
e máis en Tolouse a onde vai para 
asistir a un aniver ário da morte 
de Gardel. Aparecen tamén per
soas vivas, figuras múltiples; o 
mundo cultural galego na Arxenti
na do ano corenta e cincoenta, 
os seu nomes, o que eles fixeron 
per oa que ainda viven incluída . 
Ne te entido é unha homenaxe a 
e e labor. A protagoni ta recén 
chegada á Galiza quer aprender a 
e crcber o idioma galego admira 
a no a cultura, fata a no a lín
gua .... 

Desbotar a novela 
de emigración 
Poderia pen arse nunha novela da 
emigración, un romance histórico 
na liña que iniciara outravolta O 
nome da rosa, mais non é a moti
vación de rsaac Otero afondar no 
mundo dos emigrados, insuficien
temente · estudado ainda "pensa 
que esta muller non é ·galega, 
mesmo seu pai é basco, hai partes 
que se localizan en Ataaun, en 

· Euskadi, sua nai é francesa. A 
realidade é que ela ven a Vigo á 
procura do seu innao, a novela en 
conxunto son voces, mundos cul
turais con paralelismos existentes 
entre Arxentina e a Galiza" . Gar
del, o mito do que tanto se ten 
servido o peronismo', omnipresen
te, é integrado en dous planos: o 
da realidade "son rigorosamente 
certos os dados cronolóxicos e 
ambientafs" e o maxinário-criati
vo "incluido cartas que Carlitas 
lle escrebe ao seu fillo que vai pri
meiro a Montevideo e logo a To
louse, leva unha vida carente de 
afecto, 0 pai mándalle diñeiro 
mentres pode pero logo é un de
sastre, contrabando, _alcool, dro
ga.:. un chisco patolóxico a sua 
pe_rsoalidade. Claro, eu pensei que 

Isaac Otero 

si tiña que aporta dados o mellar 
era non traicionar á propria histó
ria e dar cantos fosen necesários 
sen faltar á verdade l}istórica. 

A filosofia do tanto ou da mi
longa, tristeza non ten fin, Arxen
tina exportou á Europa esta estéti
ca do abatimento afectado no tem
po de entre guerras, melancolia 
pois teria que desprenderse nunha 
novela na que Gardel serve de 
personaxe referencial "ela chega a 
atopar un amigo, un irmao que 
procuraba e un amor, contempla 
a Ria de Vigo e faille perguntas a 
Martin Codax, mentres anda á 
bu ca da sua per onal idade, mu
llcr viúva cun filio, que fata coa 
nai, co pai, supoñ,o que ao xurado 
lle chamaría a atención a miña vi
sión do conceito . de novela, pero 
que é unha novela?" 

Longo 
monólogo interior 
Desde o emprego do monólogo no 
Ulyses, para algun aut0r era un 
recurso imposíbel de non acadar_ 
a tensión de James Joyce "pero é 
que non atopei unha narración ob
xectiva que conseguiuse a preci
sión do monólogo, se utilizara a 
terceira persoa o resultado teria 
sido unha novela rosa mais ou 
menos ben escrita. Virginia Woolf 
aconselloume o monólogo. Algun 
tópico como o confrapor o mundo 
natural ao urbano aparecen tamén; 
escrita automática, por exemplo 
caixeiros automáticos, porteiros 
electronicos que pretenden un 
tono irónico, burlón; hai episódios 
como o do Camándula que é unha 
sátira despiadada contra o home 
de hoxe, instalado no inundo do- • 
diñeiro, puramente material e fe- , 
roz -co seu próprio entorno. Xa 
digo hai distintas estruturas, raras, 
ineorporadas a unha novela que 
non sei se é lírica ou que faio é, -
déixome engaiolar polos grandes 
escritores como Proust". · 

A novela foi escrita nun terppo. 
breve, com.ezou nun .oito· de Maio 

· que é un pouco un caixón de xas
tre, ou é novela Proust nesa obra 
en espiral, ou o mesmo Ulyses, 
ou "Retrato de artista adolescente" 
ou As ondas de Woólf?" 

A novela ten truco 
O_ tempo cronolóxico da novela 
comeza un vintecinco de Maio do -
ano oitenta e seis, xustamente un 
ano despois da chegada da prota- · 
gonista á ·Galiza, a cronoloxia re
pre_sentada corresponde a ese ano, 
rememoracións constantes, de in
fáncia e adolescéncia, están pre
sentes ao longo da obra "chega á 
estación marítima de Vigo, alí co 
seu poncho chantada frente á está
tua de Simón Bolívar comeza todá 
a afluéncia de sentimento interior, 
o monólogo, o truco consiste nese 
ano retroactivo, mitos populares · 
de Galiza como os curros que son 
as ''hierras" na Arxentina, costu
mes populares como festas de san
tos, frases feitas que conectan con 
expresíóns arxentinas coloquiais, 
a relación da músiea coa própria 
literatura, nese sentido creo que é 
unha novela ql,!e inclue literatura 
dentro da literatura, fálase- do 
Martín Fierro, dunha ·tradutión ao 
galego que se fixo na Arxentina; 
de Borges, do Eduardo Blanco 
Amor, ás voltas co teatro: doutros 
escritores que senda galegas de
senvolveron o seu traballo na Ar
xentina. lncorporei relatos e len
das, fálase de Alfonsina, de Fran
cisco Sán~hez o escéptico de Tui 
que estivo en Tolouse, eu invento 
unha carta dos seus discípulos que 
Jle solicitan desde TQi notas sobre 
a sua filosofía, son textos incorpo
rados á novela". Sen que perda 
preséncia Carlos Gardel, quen re
sultar~ unha espécie de leit motiv 
constante, co que a protagonista 
fala intensamente, contraponto da 
fala coa nai da que ten un manda
do á maneira da moza das canti
gas de amigo, ten un destino. Na 
explicación que Otero fai da sua 
obra precipítanse as evocacións 
"hai páxinas de alquímia, o pai do 
amor da protagonista, que traba
llou nunha botica, apresenta o tex
to de Maria a xudea, do século de
zaseis, no que se fala da procura 
do elixir da eterna xuventude, 
acompañados dos deseños da pe
dra filosofal, os debuxos da quin
taeséncia, xa .digo, son textos in
corporados ao texto". 

Isaac Otero non coñecia a acta 
do xurado cando falamos con el, 
entanto -xa tiña duas ofertas edito
riais para a ·sua "O sorriso de Gar
del" que viria sintetize}r como 
"cántico áfervoado e amotoso da 
Arxentina e da Galiza" preocupa- -
do por atopar tradución e difusión 
entre os leitores arxentinos, dese
xando coñecer un país que por 
agora "lamento noh coñecer". 

ANTÓNIO MASCATO 

Galiza, 
a gran aus~nte, 

, . , . 
agas na mus1ca 
Gáliza parece ausente no Festival Intercéltico de Lorient en 
contraste .con outras nacións. Nen a oficialidade, nen o 
delegado galego se preocupan o máis mínimo de que se den 
a coñecer outrós aspectos do- noso país .que non sexa a. 
música. Neste eiqo as nosas representacións brillaron con 
luz própria até o ponto de que un músico tan afamado como 
o galés Tomy Jenkins grabara· un disco de grande duración 
no que a metade dás pezas pertencérán ao folclore gafogo. 
Na sua realización intervirán Emilio Cao e Xúlio, Bieito e 
Xan de Luar na Lubre. 

A 17ª edición do Festival Intercél
tico de Lorient ven de celebrarse 
nesta vila .bretona. Do 7 ao 16 de 
Agosto cento setenta ma~ifesta
cións do folk e da cultura tradicio
_nal dos distintos países participan
, tes deron el.ara mostra _de que fes-
tivais como este axudan· a recupe
rar e a evolucionar a- cultura popu
lar. Moitas destas culturas estarían 
ainda dentro dun profundo inver
no se non chega a ser por estas 
borbollas dé ar. 

Cun comité de orgamzación e 
patrocinio de máis de setenta per-

. soas entre "presidentes", (así en 
plural), vice:.presidentes, comisá-. 
rios ,- pasando · polo ministério 
Francés de Cultura e Comunica-

. cións e chegando ·a un número 
moito maior de trabaJladores nas 
tarefas próprias do festival, pare- -
ceria moj lóxico que todo funcio
nase como tiña que ser. Porén non 
foi así e as críticas á organización 
estiveron sobre todo nas bocas de 
moitos dos participantes. Non só 
a música estivo presente en Lo- : 
rient. Hai que destacar a Universi
dade Popular Bretona do verán, 
onde ademais de éursos sobre ar
queoloxia bretona; a Bretaña dos 
séculos XVI e XVH e conferén
cias con títulos tan dispares como 
"A loita celta na Bretaña", ou "O 
problema do alcoolismo" podía§e 
asistir ao curso intensivo de lín
gua bretona. Ad.emais dun intere.: 
sante festival de cine celta onde 
participaban películas da Escócia, 
Comualles, lrlanda, País de Gales 
e a Bretaña, da máis variada te
mática e onde curiosamente a Ga
liza non estaba presente. 

En 250.000 persoas cifraba a 
organización, antecipadamente, o 
públjco asistente ainda que esta 
cifra pareceu ser un pouco esaxe
rada. A Bretaña, como tamén os 
seis restantes países, atópase liga
da estreitamente ao mar. Lorient, 
vila pesQueira, ocupa hoxe en dia 
o primeiro _ posto no "ranking" 
francés de venda de peixe, así é 
que os organizadores coidaron im-· 
portante resaltar esta condición 

-éelebrando un gran concurso de 
peixe no que as especiaJidades do 
país anfitrión ocuparon postos 
destaqdos nos menús dos restau
rantes. 

No centro da cidade, frente ao 
concello, atopábase a "vila célti
ca" pastos ao ar libre onde, non 
gratuitamente, claro está, podíase 
saborear a gastronomia aboriwn: 
filloas, sardiñas asadas, marisco, 
etc. · 

Baixo unha gran carpa bautiza
da como o "forum da.S ar,tes", ato
pábanse os "stands" das delega
cións dos países participantes 
onde se contemplaban a . arte ac
tual destes países. Mención aparte · 
merece o da Galiza e non precisa
mente pola sua amplitude senón 
polo contrário. Alguén debeu pen-

sar que cos folletos de "Coñeza 
Oaliza" xa chegaba. 

Aténción especial prestaron os 
organizadores aos grupos que che
gaban como "estrelas". Estes fo
ron Dán ar Bras (ex gÜitarrista de 
Allan Stivell): Fairport Conven
tion; Tri Yann, bretóns eles como 
é sabido e que· se quedan doada
mente co persoal entre o bon facer 
musical e as montaxes cénicas que 
se traen; e Pegues, irlandeses que 
fan unha exéelente mistura de 
folk, country eTock. O grupo ga
lego Brath, de sobras coñecido, 
chegaba ao festival como algo 
aparte dos demais grupos, eran os 
invitados especiais da nosa dele-

. gación e actuaron como teloneirós 
de Pagues, grupo coque máis se
mellanza tiñan dado o tipo de 
folck evolucionado que fan. 

Armeguin e 
Luar na Lubre 
Armeguin e Luar ~a Lubre, gru
pos noveles, foron· os máis aplau
didos ·da delegación galega. Nas 
suas actuacións os asistentes coñe
ceron pezas tradicionais perfecta- , 
mente harmonizadas que fixeron 
dos "bis" algo obrigatórió. Para a 
maioria da xente Anneguin era o 
descoñecido xa que Brath leva 
anos traballando e no caso de 
Luar na Lubre é o segundo · ano 
que acude a Lorient; este ano en 
homenaxe a Rafa, percusionista 
do grupo mon:o inesperadamente 
hai pouco tempo: Os tamén mem
bros. deste grupo Xúlio . (percusio
nista), Xan (flautas) e Bieito (gai- . 
ta) actuaron nunha das grandes 
noites do festivaJ, "Gran ·nuit du 
Port de Peche" acompañados de 
Tomy Jenkins que deu cabida a 
pezas tradicionais galegas. 

No 2° trofeo para gaitas galegás 
e astürianas (Irlanda, Escócia e a 
Bretaña van pojg._ 8º trofeo e 
compiten aparte)" que gañaron os 
asturianos por descalificación do 
representante galego ao non ser 
informado -polo delegado galego 
·da organización, Xenijíio Torreiro 
Antón, da obrigatoriedade da in
terpretación dunha peza asturiana. 

o resto da representación gale
ga complétase coa banda de gaitas 
Xarabal ·da Universidade Popular 
d~ Vigo e o grupo de danza Lem
branzas Galegas. 

O nível dos grupos dos outros 
países foi moi aceitábel. A desta
éar Sibinc Killera de Irlanda; Cro
mlech do País de Gales; Ros Kel
tek de Comualles; Capercai111e da 
Escocia; Gwerz, Diaouled ar me
nez da Bretaña, Llan de C~bel de 
Asturias. 

A inaiores actuaron os grupos 
de folk de países non considera
dos celtas: Grashalm da Alemaña, 
Galicanto da Itália e Celtic Stone 
dos EE.UU. 

XOSÉ L FREIRE CHICO -
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-A emigración 
como tai-efa 
·Antón Alonso Ríos nasceu no lugar 
de Camporrapado, no concello de 
Silleda, o 15 de Agosto de 1887, no 
seo dunha família de pequenos co
merciantes. Parece ciue nunca _mani
festou un interese especial pülos ne
gócios familiares e que a sua voca
ción máis persistente conSistiu no 
exercício activo da pedagoxia; en
tendida esta na sua dimensión rexe
neradora e de "mobilización". Non 
resulta estraño, _pois, que en . 1906 
rematara os ·estudos de Maxistério e, 
pouco despois, ocupara un posto, 
como profesor auxiliar, na Escola 
Normal dé Compostela; ocupación 
oue exerceu, tan só, por espácio de -
dous anos, debido a problemas de 
saúde. De xeito surprendente, en 
1908, decide emigrar, de forma 
clandestina, para Arxentina, onde 
xa se estableceran outros irmáns 
seus e onde traballaban moitos con
viciños do concello de Silleda. Foi 
unha circunstáncia estraña, que re
sulta anómala, na vida dun home 
tan identificado coa sua terra e que 
non padecía unha situación econó
mica desesperada, como a maioria 
dos emigrantes galegos, pero que ía 
ser decisiva na sua evolución poste
rior. 

Con efeito, chegado á América, 
e ademais do seu traballo profisional 
como ensinante, manifestotr unha 
intensa preocupación por conseguir 
un maior nível de -organización e 
coordenación entre os galegos que 
vivian na Arxentina, até entón vira-

-dos cara un asociacionismo de ca
rácter localista e, nalguns casos, 
cara a insolidariedade. Este esforzo, 
sostido pola axuda de vários e signi
ficados · compatriotas, coallou, en 
1921, coa aparición da "Federación 
de Sociedades Gallegas Agrarias y 
Culturales", organización do ~on- 1 

xunto dos emigrantes gálegos, que · 
logo se converteu no mecanismo 
máis efectivo de participación dos 

1 

galegos do exterior, tanto na activi
dade municipal, sindical e cultural 
das sociedades agrárias do interior 
como na campaña política que se 
aviciñaba, para conseguir un Estatu
to de Autonomia pára Galiza. 

República -e Agrarismo 
A proclamación da República espa
ñola, en Abril de 1931, vai xogar 
un papel detonador na reorganiza
ción do nacionalismo g~eso,. ~
tuando como factor de unif1cac1on, 
ao telJlpO que xera boas expectativas 
para a consecución dun certo degrau 
de autogovemo, baixo o amparo da 
nova constitución republicana. 

E neste contexto, o regreso de 
Alonso Ríos á Galiza, como repre
sentante dos gal~gos da Arxeatina, 
xuato con Ramón Suáiez Picallo e 
Xúlio Sigüeaza, este últinio como 

· representante dos emigrantes uru
guaios, non representa un detalle 
formal nea emblemático, seaón a 
constatación de que os galegos da 
diáspora pasan a xogar un papel ac-· 
tivo nos acontecimentos políticos 
que xa se albiscaban. 

A -sua actividade é incesante des
de o primeiro momento: asi en 
1931,. no mes de Maio, preside a 
Asamblea Autonomista que se c~le
bra no Teatro Principal da Coruña, 
baixo a convocatória da "Federación 
Republicana Gallega", para discutir 
as bases do futuro Estatuto de Auto
nomía. A eleición foi unánime, des
pois da sua participación nas reu
nións prévias que se celebraron; o 
seu talante animoso, que poucas ve
ces quebraba, servía de proteccióa 
frente ao . desánimo que se pudera 
manifestar e o seu discurso, lúcido 
e profu_µdamente nacionalista, im
pulsaba os debates dentro duo tono 
de afirmación e convencimento. 

A celebración, en Decembro de 
1931, da Asamblea fundacional do 
Partido Gajeguista, permite, outfa
volta, a aparición de Alonso Ríos 
no centro dos.. debates políticos. 
Como home implicado, de forma in
cesante, en todos os aspectos refe
rentes á cuestión agrária, interveu 
para propor a inclusión, dentro do 
programa do novo partido, dun pon
to que proclamase o posicionamento 
dos galeguistas _a prol da abolición 
dos foros e sea fndenización P,ara os 
perceptores das rendas por parte dos 
pagador~s. A -iniciativa, abertamen
te contestada polos ·sectores máis 
conservadores do partido, foi apro
bada grácias a unha emenda transa
cional proposta por Luís Tobío. Foi 
a sua prirneira intervención, xa 
como nacionalista organizado, para 

.G .. 0-meir · 
CULTURAL 

Antón ·Aionso· Rios 
A cen anos do nacimento .dunha·das grandes figuraS 
-do _nacionalismo galega · · · 
Antón Alonso Ríos foi nomeado Secretário do 

Consello de Galiza despois da morte de 
Castelao. Des~mpeñou ese importante e 

simbólico posto até a sua morte no 1980 en 
Buenos Aires. Impürtante figura do 

nacionalismo galego no periodo republicano e 
no de püstguerra, é inxustamente esquecido o 
seu labor .. Bieito Alonso aborda parte do seu 

'labor político nos anos da República até a sua 
marcha, tras unha dramática peripécia, a Arxentina 

De esquerda a direita, Ramón Otero Pedrayo, _Manuel Puente, Alonso Rlos e Suárez Picallo 

tratar de cuestións · vinculadas ao 
mundo agrário. Unha preocupación 
que se ía converter mm pilar básico 
da sua actividade política posterior, 
porque para Alonso Ríos a articula
ción dun movimento nacionalista· 
forte e con, vocación maioritária, pa
saba pola incorporacjóa de impor
tantes sectores do campesinado, en 
canto 'constituía a clase social máis 
numerosa e máis susceptí~f de se 
identificar coa realidade nacional · 
galega.-

Poderíamos sinalar, entón, que 
Antón Alonso Ríos representa, con 
moita fidelidade, o ideal de vincula
ción entre galeguismo e agrarismo, 
pero non de xeito teótico ou ideolo
xista, como se vai ver, · senón .bus
cando unha formulación política que 
integre esas duas vertentes. 

. Contodo esta' actuación política -
non fica cinxida á cuestión agrária 
senón que se estende a todos aque
les problemas· sociais que teñen 
unha importante repercusión na vida 
do país. Non resulta, polo. tanto, 
surprendente ol;>servar a sua presén
cia activa na mobilización realizada 
polos viciños de Compostela, en 
protesta pola paralitación das obras' 
do ferrocarril Zamora-Coruña, de
cretada polo govemo da República 
en 1931 . Resulta novedoso o ·durísi
mo discurso pronunciado por Alon
so Ríos, ao,remate da manifestación 
gue percorreu as ruas compostela
nas, no que, ademais de convocar . 
aos' obreiros da cidade a facer a re,- . 
volucióa coas ·armas na man se fose 
preciso, aludiu á unha hipotética 

· proclamación dun estado galego in
dependente, como resposta á atitúd
de dis-criminatória do govemo cen
tral. Por último, os enfervorizados 
asistentes adamaron ·ao líder gale
guista como presidente dunha "Xun
ta Revolucionaria" formalizad~ na
que! acto. 

Pero apesar deste tono de dureza 
dialéctica e formal, por outra banda 
característico oeste tipo de concen
tracións, o acontecimento non ficou 
diluido co paso do tempo. Pola con
tra, permitm contemplar a aparición 
dun líder nacionalista, brillante e 
carismático, que non tiña reparo al
gun por asumir os conflitos sociais, · 
nen por convocar á mobillzación po
pular, e que xa se inscrebia de for
ma evidente na esquerda radical do 
nacionalismo organizado. -

No camiño de aproximación entre o 
galeguismo e agrarismo, debemos 
precisar que a actuación de Alonso 
Ríos, seudo definitiva, seguiu . unha 

evolución gradual. A tal ponto que 
a sua actividade política vaise cen
trar, de forma case exclusiva, na di
namización das . iniciativas sindicais 
(técnicas 'ou reivindicativas) dos la- · 
bregos gruegos. 

Polo tanto, non dubida en intervir 
directamente en todos aqueles pro
cesos que podan favorecer a unidade 
de acción das sociedades agrárias 
existentes (tarefa prioritária, ade
~ais, do Partido Galeguista) ou ben 
de estimulai a sua criación. 

Este proceso de reorganización e 
unificación vai principialo na bisba
rra do Baixo Miño dentro das orga
nizacións agrárias existentes. Había 
que recuperar a dinámica societária 
que · se _amosara vizosa e combativa 
nos anos precedentes á Ditadura de 
Primo de Rivera e que agora pasaba 
por unha etapa de enfeblecimento e 
retroceso. E neste contexto é cando 
Alonso Ríos pasa a ·formar parte da 
Federación Agrária Municipal de 
Tomiño, onde moi cedo consegue 
ter unha influéncia determinante. 
Asi podemos deducir dunha nota 
publicada no xornal "El Pueblo Ga
llego" (26-5-1931), na que- se pre
sentan os acordos adoptados polos 

- agrários do concello de Tomiño: A) 
Pronunciamento a prol da reorgani
zación na Federación Agrária Pro
vincial e B) Apoio á conxunción 
eleitoral entre republicaños, agrários 

··e socialistas, sempre que incorpora
sen as reivindicacións que se pre-
sentaban, a saber: 1) República fe
deral, 2) Aútonomia integral, 3) Se
paración Igrexa-Estado, 4) Defensa 
dos direitos da Galiza e dos acordos 
adoptados nos· congresos agrários e 
5) ;\bolición total dos foros. 
. Ainda que moitas das cuestións 
plantexadas non sobrepasan o enun
ciado formal das grandes cuestións 
teóricas, non deixa de.resultar signi
ficativo o cámbio operado nun co
lectivo agrário, até entón controlado 

·polos herdeiros da Ditadura. 
Había que empezar por recompor 

as sociedades agrárias das parró
quias para poder avanzar no camiño 
de estabelecer federacións munici
pais verdadeiramente representati
vas que se pudesen agrupar segundo 
o critério dunha organización por 
cada partido xudicial. Este labor, 
duro e calado, s.ó se _pudo realizar 
·mediante unba profunda renovación 
dos núcleos dirixentes de cada unha 
das distintas federacións e un com- ~ 
bate xordo e constante cos vellos 
elementos directivos, que en. moito_s 
casos pr,oviñan da etapa primorive-
rista. · 

Asi se explica que, a prilneiros de · 

1932, Alonso Ríos presida a Fede
ración 1\grária do partido xudicial 
de Tui, na compaña de homes ple
namente identificados coa rexenera
ción do agrarismo e moi vinculados 
ao galeguismo, como eran: Francis
co Rodríguez Otero, Hipólito Galle
go,, Enrique Jaso e outros, dirixeate~ 
que non procedían do seo da clase 
labrega senón doutros sectores so
ciais, sinaladamente mestres e fun
cionáriüs municipais. 

Ainda que a abolición dos foros 
segue a ser unha constante en todas 
e cada unha das actividades reivin
dicativas, o movimento agrário do 
Baixo Miño busca a superación dos 
esquemas de actuación xa caducos, 
entrando na valoración doutras cues
tións, de carácter máis técnico e 
imediato, que interesaban aos labre
gos da comarca . 

Sen embargo, o feito máis trans
cendente en todo o proceso de reor
ganización do agrarismo (cando me
nos no que actuaba na província de 
Pontevedra) hai que situá-lo na 
constitución, a meados de Xuño de 
1932, da Federación Provincial 
Agrária. Nun congreso celebrado en 
Lavadores, representantes de 11 fe
deracións municipais, entre ela Tui 
e Tomiño, acordaron formalizar 
unha estrutura provincial estábel que 
acollese a aquelas organizacións lo
cais con actividade contrastada. A 
participación de Alonso Ríos oeste 
proceso foi moi importante, tanto 
pola condición de representante 
dunha federación forte e dinámica 
como polas aportacións persoais que 
promoveu no decurso do Congreso. 
En concreto, a cuestión referente á 
estrutura interna da Federación foi 
redactada a partir dunha proposición 
sua que diferenciaba tres níveis de 
organización: parroquial, municipal 
e xuqicial, ainda que destacando o 
papel fundamental xogado polas or
ganizacións parroquiais asi como o 
carácter (ederativo da F AP. 

Desde este momento, Alonso 
Ríos pasa a xogar un papel de pri
meira importancia na dirección do 
movimento agrário; esforzándose 
por difundir e ampliar o e·spírito re
xenerador e galeguizador daquel 
congreso. Así podemos deducir da 
sua intervención no acto de inaugu
ración dun monumento aos mártires 
de Sobredo (27-11-32), na que apro
veitou a masiva concentración de la
bregos pontevedreses para urxir a 
formación dun bloco agrái-io que de
fendese de xeito efectivo os intere
ses do campesinado. Intervención 
que sintonizaba directamente co 

' acordo da F AP de se constituir en 
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partido político agrário. <1> Para 
Alonso Ríos parecia evidente que a 
inc<?rpo~ción da clase labrega ao 
nac10~~1smo· non Pf'!Saba pola mcor
porac10n d~s . S?C1edades agrarias 
dentro da d1sc1plma do Partido Ga
leguista, senón pola conformación 
duo partido político agrário que se 
inscrebese dentro das coordenadas 
ideolóxicas do nacionalismo. 

De xeito simultáneo proseguiu no 
lab<?~ de ree~~turación das organi
zac1ons agranas e no proceso de 
conversión das sociedades agrárias 
en sindicatos agrícolas, aproveitan
do as facilidades fiscais que outor
gaba a Lei de Xaaeiro de 1906. 

As eleicións de 1933 
O afianzaµiento do Partido Agrário 
Galego na política galega (de iceito 
especial nas províncias de Ourense 
e Pontevedra) foi provocando un 
progresivo alonxamento de Alonso 
Ríos do Partido Galeguista (que non 
do galeguismo )~ como consecuéncia 
da norma que impedía aos militantes 
agrários a dobre militáncia. Asi se 
xustificaba o abandono do Consello 
Executivo do P. G. , organismo do 
que formaba parte desde 1931, para 
ocupar a vice-presidéncia do P.A.G. 
en 1933. 

Non obstante e te proce o de con
solidación do mov1mento agrário 
nun partido político específico pre
cisaba de contrastar, de xcito efecti
vo, a verdadeira capacidade eleitoral 
c de mobilización social que supu
ñan, ainda que de forma potencial. 
A ocasión e perada e taba próxima, 
mesmo se podería dicer que máis do 
debido, e o movimento agrário pare
cía ben disposto para rentabilizar en 
votos o momento de efervescéncia 
organizativa que parecia viver. 

A coalición formada por agrários, 
galeguistas e republicanos parecía 
representar unha alternativa eleitoral 
consistente e o esforzo despregado 
por Alonso Ríos (xeneroso coma 
sempre) indicaba a confianza nun
has expectativas favorábeis e no seu 
próprio carisma como líder agrário 
indiscutíbel. Pero a realidade dos 
resultados foi moito máis crua qué 
os vaticínios triunfalistas e tarnpou
co nesta ocasión se pudo rachar coa 
orientación caciquil do voto rural. 
Agora coma sempre triunfaron as 
candidaturas da direita, ainda que 
desta volta baixo a faciana de radi
cais e aproveitando a infl.uéqcia his- • 
tórica da figura de Basilio Alvarez, 
que ficaba ben lonxe do tono axita
dor dos anos vinte. 

En concreto Alonso Ríos obtivo 
28. 573 sufráxio , insuficientes para 
obter unha acta de deputado, pero 
ademais foi superado por determina
dos nacionalistas da candidatura 
como foi o caso de Castelao, Paz 
Andrade ou Suárez Picallo. Nen se
quer os bons resultados acadados no 
Concelo de Tomiño puderon com
pensar este descalabro eJeitoral, pé
sie a que a valoración oficial da Fe
deración Agrária de Pontevedra des
tacaba os 30.000 votos obtidos pola 
coalición. Contodo outras voces, 
máis críticas e menos compracentes, 
como foi o caso do pontevedrés In
dalécio Tizón, non dubidaron en ca
lificar de fracaso e te ensaio políti
co-agrário, cando menos no eido 
eleitoral . 

Autocrítica 
e reorganización 
Os resultados eleitorais de Novem
bro de 1933 supuxeron un freazo 
definitivo no proceso de consolida
ción do PAG e obrigaron ao , con
xunto do movimento agrarista a un 
replantexamento autocrítico da sua 
actividade po_lítica e mesmo sindi
cal. De forma máis"concreta pode
mos sínalar que dentro deste proce
so global de modernización e reor
ganización haberia que destacar 
dous momentos ben definídos: os 
Congresos Agrários realizados · en 
1934 e 1935, pola Federación pon
tevedresa, en Vilagarcia de Arousa 
e Porriño repectivamente. En ambos 
os dous casos a actuación de Alonso 
Ríos foi transcendental . 

No primeifo dos congresos, cele
brado en Febreiro de 1934, o agra
rismo mantivo . un profundo debate 
ideolóxico interno que rematou coa 
escisión dos sectores próximos ao 
PCE e a renúncia a converter a Fe
deración pontevedresa nun partido 
poi ítico agrário-:- Ameazado .na sua 
actividade diária pola repre.s~ón . de
satada polo go..verno dire1tlsta, _o 
movimento agrário resolveu conv~
car a todas as organizacións republi-

(pasa á páxina seguinte) 
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1 ~da~~ 
canas de esquerda para a formación 
dunha frente en defensa da Repúbli
ca e contra o avance do fascismo. 

Contodo, este congreso non dei- _ 
xou de ser o produto da imediata re
flexión post-eleiloral. O deseño 
dunha nova organización e duo 
novo programa ficaban aprazados 
para unha ,próxima asamblea . . No 
camiño desa renovación resulta bas
tante significativo un artigo firmado 
por Antón Alonso Ríos no que ana
lisa o futuro da organización agrária 
pontevedresa e, por extensión, do 
agrarismo en Galiza. <2>-

Nese artigo, e despois_ ~e _valorar 
o proceso de reorgaruzac1on mtema, 
dedica un espácio importante ás no
vas directrices que deben· delimitar 
o programa da Federación. En resu
midas contas as prioridades estarian 
centradas en dous aspectos: 1) A or
ganización cooperativa do agraris
mo, e 2) A celebración dunha con
feréncia económica galega. Ade
mais doutras consideracións, resul
taba significativo o esforzo do autor 
por incorporar novas alternativas, 
roáis imax.inativas e globais, ao pro
grama básico do agrarismo que per
mitiran a integración daqueles secto
res do mundo rural pouco motivados 
pola loita antiforal asi como a con
xunción do problemas específicos 
do mundo agrário galegos cos ou
tro ectores populares do país. 
Afirmación plenamente identificada 
coas propo tas programáticas esta
bclecidas polo Partido Galegui ta. 

Pero o ponto álxido na concreción 
de te presupo tos veu representada 
polo V Congre o Agráno Provin
cial, celebraáo no Porriño en Marzo 
de 1935. Ademais do recoñecirnento 
de Alonso Ríos como líder carismá
tico e influinte, o Congreso ratifi
cou, de xeito esmagador a liña pro
gramática que viña de expor: Privi
lexiar a solución cooperativa e a ela
boración de programas técnicos que 
facilitaran o incremento da produti
vidade e a diversificación da pro
dución. Polo demais existe unha 
clara proba do seu papel dirixente 
no seo desta asamblea, corno é a al
teración da orde do dia para introdu
cir unha moción solicitando a elimi
nación da pena de morte e a amnis
tía para os presos políticos, cuestión 
que revelaba de xeito claro o seu 
compromiso de nacionalista progre
sista e de esquerdas. 

A relación 
co P. Galeguista 
A meados de 1935 producíuse un li
xeiro distanciamento entre Alonso 
Ríos e o Partido Galeguista, como 
consecuéncia da ambigüedade mani
festada polo líder agrarista á hora de 
criticar o tratado comercial hi pano
uruguaio, o cal perx.udicaba clara
mente o intere es do gadeiro ga
lego . Mentres a organización na
cionalista e timulou a mobilización 
popular contra este tratado , por en
tender que constituía unha grave 
di criminación c ntra a economía 
galega no seu conxunto, e re :ponsa
bilizou de forma direita a Portela 
V alladare , pola ua finna, Alon o 
Río tentou de alvar a responsabili
dade do dirixente republicano, evi
tando a crítica persoal, ao tempo 
que mantiña unha moma atitude de 
opo ición, fundamentando as sua 
críticas na auséncia de contraparti
das axeitadas. 

Contado, este di tanciarnento non 
che~ou a límites intolerábeis e para 

· fina1s dese me mo ano podemos di
cer que o entendimento volta á nor
malidade característica. Non se po-

deria desprender outra cousa da in- / · 
tervenc~ón de Alonso Ríos, diante 
do monumento aos mártires de So
bredo, na que aproveita para convo
car a formación dunha frente de loi
ta en defensa dos intereses galegos. 
Tampouco poderla pensarse en dis
tanciamento, despois da sua inter
vención no Congreso Agrário de La
vadores, celebrado en Novembro de 
1935, na que se pronuncia de xeito 
contundente pola formación . dunha 
alianza· eleitoral entre as forzas na
cionalistas e de esquerda cara as 
vindeiras eleicións de 1936, amo
sando un claro alonxamento da al
ternativa moderada de Portela V alJa
dares. 

Sen embargo todos este feitos non 
inciden roáis qqe de xeito favorábel 
na popularidade de Alonso Ríos en
tre as diferentes federación agrárias 
do país e as votacións internas que 
se realizan entre os afiliados da F AP 
para elexer ao único candidato agrá
rio nas listas da Frente Popular na 
provf ncia de Pontevedra non fan 
máis que confinnar esta situación 
privilexiada: Alonso Ríos foi eleito 
candidato con 7 .200 votos, cen roáis 
que o vello dirixente agrário Ramón 
Alonso Martínez. 

A paréntese 
frente-populista 

Eleito deputado, en febreiro de 
J 936, dentro das listas da Frente Po
pular, con 86. l L4 votos e no sexto 
lugar, o seu labor parlamentário en 
defensa dos intereses dos labregos 
galegos foi incansábel: desde a pro
testa pola falta de protecionismo da 
agricultura, gadaria e da indústria 
madereira galegas ao problema fo
ral, pasando pola necesidade de des
gravación da pequena propriedade 
rustica, a libre importación de millo 
e a presentación dunha moción soli
citando unha lei de Reforma Agrária 
que se pudese aplicar ao rninifún
dio. 

Igualmente exaustiva foi a sua 
participación na campaña do Estatu
to de Autonomía, onde prodigou vi
sitas ás diferentes sociedades agrá
rias de Pontevedra, interviu en dú
_cias de mitis, publicou artigos na 
prensa ... quer dicer, unha activida
de incansábel e permanente que non 
desmerecja en absoluto da activida
de despregada polo mesmo Partido 
Galeguista. · 

E xa, sen tempo para o repouso, 
o combate decidido contra dos fac
ciosos sublevados e a fuxida rocam
bolesca Era evitar a venganza dos 
a asinosc >_ Logo, a chegada a Lis
boa, onde atopou a vellos amigos de 
Tomiño, como Enrique Blanco e 
Isaura Gómez, viúva de Francisco 
Rodríguez Otero, que lle facilitaron 
protección e axuda para fuxir rumo 
á Arxentina. 

E alí, o exílio, longo e duro, 
como asi o manifestou de forma re
petida na ua correspondéncia, ain
da que matizado pola e peranza no 
regreso e pola actividade desenvol
vida entre o eu compatriotas. Re
mataban a i cinco anos inten os e 
froitífero , de plena dedicación á re
dención do campesinado e pola re
cuperación das liberdades nacionai 
da Galrza. No camrno ficaba a este
la dun home, lúcido e progresista, 
que soubo encarar con determina
ción o compromiso co seu povo. 

BIEITa° ALONSO FERNÁNDEZ 

( 1 )"El Pueblo Gallego"29- l l- l 932 
(2)"EI Pueblo Gal lego" . Un Congreso eco
nómico agrario. 7-3-1935 
(3)Vid. "O iñor Afránio". Eélicións Castre
lo . Vigo, ·1979 
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r andando a· terra M. HORTAS VILANOVA 

Brevísimas cavilacións e proposicións 
-máis ben ·modestas- sobor dunha 
campaña a favor do · idioma galego 

A VER CAIJ~O APRfAJbEMOS 
,A t>ICIR GU~ ~MOS l)UAS 
LINCiUAS I UNHA < o G-AJ.~G-0 
E: A OUTRA f.S TA ... . 

Nesta terra do apóstol Santiago e 
de Prisciliano, de Ricardo Mella 
e de Montero Ríos, de Manuel 
Fraga lribame e de membros moi 
aitivos do FRAP, da procesión de 
cadeleitos dé Santa Marta de Ri
barteme, da Póvoa do Caramiñal 

,, 

e do rock sucursalista e domesti
cado de Vigo ou do atlantismo su
perficial e ecoico de A ·coruña, 
·hai moito que ver. Moito que 
ollar, que cavilar e de que maravi
llarse. Andando, cos ollos aber
tos, polo noso país ún non deixa ' 
de asombrarse continuamente. Si 
o espeitáculo-que nos dan as nosas 
xentiñas é tráxico tamén, ás _ve
ces, é divertido. Polo menos nin
guén pode negar que resulta vari
opinto e insólito. Algo é algo. 

Todo esto ven a conto pola 
campaña que _ anda a facer, que 
está moi ben e é mui propia de 

. como o verbo sum con xenitivo, 
a chamada televisión galega ou 
Televisión de Galicia a favor do 
noso idioma. O _argumento que 
emprega para convencer a xente 
de que fale galego é que o galego 
é o noso idioma . .O eslogan é per
feito e non hai nada que oporlle. 
O que xa dubidamos é que a xente 
do común asuma esa razón tan 
simple, sinxela, verdadeira e evi
dente. Entre nós, as razóns que 
moven aos populares, son sempre 
escuras, retortas, inesplicábeis e 
cunha carga de irracionalidade 
que mete medo. En Galicia danse 
casos tan coneros e tan estranos 
como os dos locutores de radio e 
de te'levisión e o dos actores tea
trais que, na sua vida privada e 
de relación, empregan ese caste
lán acastrapado que falan os gale
gos e no seu traballo profesional, 
usan -por obriga- o galego. Os 
seus idiomas e as suas fonéticas 
resultan realmente ben paveras. 
Eles son felices no seu limbo 
acomplexado, no seu babel "peque
niño e pintoresco. E se non son 

. felices, seméllano. Xa sabemos 
que moitas veces as aparencias 
en ganan. 

1)0 
~ 

~ 
As "cuñas" -gastamos da pa

labra posto que se pode converter 
doadamente en "coña"- da tele
visión pra promocionar o galego 
e~tán moi ben. Qostamos espe
cialmente da de Alvaro · Pino, da 
dun señor de Burgos que fala un 
galego moi bo e a da familia do 
noso querido e ademirado amigo 
Ramón Villares, chairego como 
este servidor e profesor da Uni
versidade Galega e un dos nosos · 
máis agudos e-documentados his
toriadóres. Por certo que Moncho 
Villares --como se lle chama na 
intimidade- sale no televeo moi 
serio, mói atento e moi formal, no 
seu perfeito papel de pai de fami
lia. Dá . gusto ollalo. E queremos 
facer constar que o decimos sin 
chisco de retranca e coa mellor fe 
do mundo. Ramón Villares sabe, 
por outra banda, . que os chairegos 
somos xente de fiar. · 

Nesta campaña de_ promoción 
do noso idioma coidamos que se
ría exempl~ e proveitoso que os 
señores que formari a chamada 
Xunta de Galicia se sumaran a 
ela. Primeiramente o señor conse
lleiro de Agricultura posto que, 
como é sabido, labregos, mariñei
ros e clases populares en xeral fo
ron os que conservaron o idioma. 
Solprendentemente o señor conse
lleiro de Agricultura, o mesmo ' 
que o anterior no cargo, non fala 
galego polo menos en público. 
Servidor, dentro do seu pouco sa
ber e da sua modestia, hai tempo 
que se ten formulado este interro
gante: ¿Os señores conselleiros da 
Xunta de Galicia e maionnente os 
de Agricültura coidarán que os la
bregos non entenden o galego.? 

Todo puidera ser. Pra ser conse
lleiro sospeitarnos que escollen a 
persoas competentes. E nunha 
persoa competente que vive en 
Galicia e de Galicia non se com
prende que non domine o idioma 
galego, co-oficial _na comunidade. 
O mesmo se pode dicer do señor 
conselleiro de Pesca. O abó pater-

no de tal consellei~o, samano de 
nación, era galego falante. A sua 
profesión era a de gandeiro. Qué
rese dicer que mercaba gando nas 
feiras e que o conducía a pé polas 
corredoiras e as estradas deica aos 
puntos de embarque que eran as 

· estaciós do camiño de ferro. To
das estas operaciós -facíansé en 
galego. Os compoñentes clunha 
Xunta tan conservadora como esta 
de Galicia é lóxico que conserven 
tamén as tradiciós dos seus devan-

- ceiros, ¿ou non? 
Segundamente quer~amosll_e 

adicar un parrafiño ao v1cepres1-
dente dpn Mariano Rajoy que, 
como nos enseñou o dibuxante 
Xosé Lois, nas mesmas páxinas 
<leste semanario A NOSA TE
RRA: "Soy Rajoi y voy a Raxoi a 
una junta de la Xunta". Toda unha 
definición. Toda ,unlia definición. 
O mesmo señor Rajoy, nunhas de
claracións que fixo a un xomal, 
esplicounos que era . un "hincha" 
do Real Madrid e un apaixoado 
ademirador de Butragueño. Esto 
chámase ser agudo e intelixente. 
Pra que os da Galicia Norte •e os 
da Galicia Sur non teñan piques e 
non anden con díxome díxome, o 
señor vicepresidente da Xunta de 
Galicia non é do Depórtivo nen do 
Celta: el é do centro, quérese di
cer, centralista ~ algo máis, do 
Real Madrid. Xa se ·sabe que en 
Galicia o levar o apelido Rajoy, 
obriga a moito. Entre os que o le
var"on compre salientar a un arce
bispo compostelano do ~éculo 
XVIII, que mandou erguer 'o ter
ceiro pazo que orna a compqstela
na Praza do Obradoiio e qÍe su
poñemos que don 'Mariano coáece 
ben. E Rajoy Leloup que tivo un 
papel tan importante no Estatuto 
de Galicia do ano 1936 que ·supo
ñemos ·que don Mariano non se
'gue. Estamos seguros' que se os da 
televisión de Galicia utilizwan, 
nunha "cuña" de promoción do 
galego, a ·don Mariano Rajey -
sempre que el quixera e entende
mos que non hai razós pra que se 
negara- o nóso idioma estaría 
salvado. Pra eso ahondaría o bó 
dicer, a simpatía, a elegancia, a 
gracia, a sutileza de don Mariano 
nas suas declaraciós públicas. E, 
sobor de · todo, o seu inmenso 
amor~ os seus fondos desvelos que 
demostrou ao longo da sua curta 
pro laboriosa vida a prnl -<:orno 
dicen os locutores de fútbol- da 
-nosa cultura e donoso idioma. O 
que deixamos dito. E que conste 
que non é coba. Non lle pensamos 
pedir a don Mariano -Rajoy nen
gún enchufe na Xunta de Galicia. -
E aínda que lió pediramos non 
nos podería complaeer pois están 
todos ocupados. Ademáis non sa
bemos se a nosa cabeciña daría 

. pra tanto. ·o 

Mr ' ~ ·. "' . : ·=·. ...·1(. • .:._ ~~ 28 días recorrendo as Beiras do Exeo Kur
distán, Capadócia e a Beirá do Mar Negro. 
Avión ida e volta, autobus acondicionado. 
Précio: 145.000 Pta. Datas: 1 ao 28 de Se-

do su!, nun autobus acondicionado. Précio: 
63.000 Pta. Datas: 4 ao 23 de Setembro; 
1ao20 de Outubro; 1ao20 de Novembro. 

do en Land-Rover até T amanrasset Précio: 
114.000 Pfa. Dátas: 29 de Agosto ao 27 
de Setembro; 1 ao 30 de Outubro; 2 de 
Novembro ao 1 de Decembro ,VIAXES DO .. 

OUTONO ~mbro; 2ao30~0u~bro. -
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 
con 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 
Imperiais, o Atlas e as ké}sbahs 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 MAxlA DO HbGGAR 

E TREKKINGS POR: -
ANNAPURNAS, en Setembro, EVEREST, 
en Outubro, PATAGONIA ARXENTINA, 
en Novembro . 
ACONCÁGUA, en Decembrq. EL RIF, en 
Setembr:o e Outubro. 

Consúltanos polos teus prórpios proxectos 
1 de viaxe e billetes económicos. 

un mes polo deserto máis exa~ÓS LJ Z 
CLUB DE VIAJEROS 

Rondo de Sont Pere, 11. 6º 3a. • 08010-Borcelono · Tlf.: 302"50 81 . 
Ledesmo, 7. lº izqdo · 48001-Bilboo · Tlfs.: 424 42 65-424 22 15 

Rodri~uez San Pedro, 2.0f.1202·28015-Modrid·Tlfs.: 4451145 



libros 
"Fra Vemero" 

O· debido 
respeitO aos 
clásicos · 
Hai . póuco Editorial Galaxia ·re
editou a grande npvela de Ramón 
Otero Pedrayo Fra Vemero, unha 
desas novelas ás que un volve 
sempre. E editou-na póndo-lle o 
. texto que sobre ela escrevera Ál
v aro Cunqueiro e que se publicara 
no Grial 52, número homenaxe a 
Otero Pedrayo. Do. texto de Cun
queiro xa ternos falado noutra 
ocasión, asi como da novela de 
Otero: Releitura de Fra Vemero, 
Grial 90. Agora só se trat~ de sau
dar a aparición ·desta xenial novel_a 
e de constatar o tino que ti veron 
os editores ao lle pór co"mo limiar 
o devandito texto de Cunqueir9 . 
Unha vez reseñado isto, comprirá 
ir a outras cousas, e esas outras · 
cousas é .o de falar do debido res
peito aos clásico's. 

Cando saiu alá polo 84 unha 
nova edición de Arredor de si es
crevéramos e publicáramos un ar
tigo sobre o tema: 'º ten:ia eranos 
animais cámbios que se lle fixeran 
á novela para int¡!nlar normativi
zá-la nunha língua que Otero non 
escrevera. En 15 liñas, nas pri
meiras da novela, o autor do desa
guisado cuxo nome coñecemos 
pero preferimos calar, mudab~ 19 
palabras, facia 19 cámbios, bravo! 
Logo viñeron outras edicións de 
Otero, O mesón dos emos onde os 
cámbios existían pero non eran 
tantos. E agora ternos esta nov&. 
edición de Fra Vemero, .novela 
que recomendamos, por suposto!, 
a todo leitor , apesar dos pesares, 
quer dicer, apesar dos cámbios. 
Alguns <lestes poden ter razón de 
ser, outros, como veremos, son 
máls ben demenciais . Nota-se, 
nalgun , que o autor do -tamén
desaguisado non debeu ler muitas 
novelas. na sua vida. E vexamos 
os cámbios e digamos por que 
pensamos que o corrector non de- · 
beu ler muitas novelas. · 

Os cámbios morfolóxicos para 
normativizar a ·novela teñen al
gunha vez razón de ser debido á 
indisciplina de Otero, por exem
plo, parece-nos mui ben que se ti
rasen a cantidade de acentos que 
coloca Otero en palavras como: . 
bóa, entróido, fáixas, etc. Esta
mos dacordo que se correxisen pa
labras como brilantes, eispór (ex
por), etc; case podíamos pasar 
porque lle cambiasen o xénero a 
certbs sustantivos: oµ:Ie (masculi
_no en Otero), serán .(féminino en 
Otero, pero sempre asi, ou sexa, · 
que ó cámbio xa é máis que discu
tível), etcétera. Pero hai outros 
cámbios morf olóxicos que son 
completamente arbítrários para 
con Otero. Vexamos: se se man
tén a contracción ao, orixinal en 
Otero e na~on o descabeládo 
ó, por qu(Ü corrector nos coloca 
es{udiós onde O~ero pon estudos? 
porque cabaré, copiando do máis 
vulgar ~ñol, por cabaret, que 
escreve Ote!:2? porque segundo 

· onde o ourensán pón as~gún? por 
que preto onde Otero coloca per
to, xa que para Otero, seguramen
te, a palavra preto tiña outro sig
nificado? por que bigotes e non o 
bigodes oterián, ou parroquiano e 
non o parroquiáns orixinal? por 
que c6rrexer esgrevios para pór 
egrexios? poña-se nota a pé de pá
xina se se pensa que Otero se 
equivoca.- E hai muitas máis, ou
tra vez demasiadas: eirexa, soio 
ou soia, <liante o (poñeo serrípr~ 
diante de)~ etcétera. Normalmente 
palavras, substantivos, adxecti
vos, mesmo verbos doadamente 
entendíveis, a corrección adoita a 
estár de máis a maior parte das ve
ces. Pero non escrevamos máis . 
pois a cousa pode chegar a ser · 
aborrida. V<Uamos a outras cou-

sas. 
Se as corre'xendas morfolóxicas 

poden ter unha razóri de ser, hai 
outras, na presente, que sobran; é 
máis, amosán unha pedantaria do 
corrector que ·paga a pena. subli- . 
ñar. Véxamos unhas cantas. A 
primeira, na primeira páxina da 
novel-a, · escreve Otero: "Trinta 
anos levaba gastados en esforzos 
semellantes sempre guiado poi-a 
lembrania das leiciós, etc.". Edi
ción correxida: "Trinta anos leva
ba gastados en esforzos semel Jan-

- tes, seinpre. guiado pola lemb.ran
za das leccióris etc.". O cámbio 
case non se nota: -unha coma logo 
de semellantes que Otero non co
locara e que pode considerar-se .' 
axeitada ou non, ao gosto do au
tor, o corrector decidiu que Otero 
se equivocaba, como outras que 
tei:emos ocasión de ver: (Edición 
de Nós, páx.: 8): "-Ouro-- va
lente volgaridá .. . " (Edición G,ala-

. xia páx: 16): "Ouro, valente vul
garidade . . " (o corrector come-se 
os guións, cousa que acontec:e en 
inúmeras veces , por que?); outras 
veces, pola sua conta, engade os 
guións (Edición Nós páx 12): "Os 
viños de Hungría" falaba Werner 
"son tristes, pesados e fumo
sos ... " ,(Edic. Galaxia, páx. 19): 
"Os viñas de Hungría -falaba 
Werner:::- son tristes 1 pesados e 
fumosos ... ", quer dicer, elimina 
aspas e pon guións (e iso acontece 
outras muitas veces), se 'o tal co
rrector chega a coller O ano da 
morte de Ricardo Reís, deús sabe 

. o que nos pode chegar a entregar. 
Por non falar . do monólogo de 
Molly Boom no Ulises joyceano. 
Pero ainda a causa non se detén 
aqui, non. Por exemplo, Otero es
creve "precisaba choutar de 
Champagne e danzas de Ourente" 
(edición Nós páx. 14) pon o co
rrector: "precisaba thoutar de 
champaña .e danzas de oriente" 
(edición Gala.xi a pax. 21). Parece
rne ben a corrección de Ourente, 
pero pensa 4n que a de Champag
ne sobra, · así como· o pó:::las as 
duas en minúsculas, logo onde 
qu'eda o exotismo d~ frase? na 
mente do corrector, supo mol)~ Ou 
na páxina 49, onde o corrector 
desprega toda unha carga de aspas 
que no orixinal rechaman pola sua 
auséncia, ,ou o cámbio, nesa mes
ma páxina (a 47 na edición de · 
Nós), da frase: "Ela se non lem
brara da loucura m.ística" o co
rrector, claro, cámbia o se de lu
gar, perdendo-se case a grácia da 
frase. 

E non seguimos, porque · tam
pouco ternos tanto es pazo. Se ben 

. nos alegramos pola re-edición 
desta maravillosa novela de Ote

. ro, cumpre que os editores elixan 
·ben aos seus correctores, pois o 
présente, ademais de non acertar 
muitas veces nos cámbios lingüís
ticos, a · verdade, non se inteirou 
ainda de que na novela, na poesia, 
na narracfün, as aspas, os guiqns, 
as parénteses (que o coi:rector lle 
pón á tira á novela, vexan-se páxi
nas 30-31 edición Galaxia coas 
25-26 Ed. Nós) e toda a restra de 

. signos ortográficos teñen unh~ im

. portáncia non decisiva pero si pri
mordial na novela. Orabén, pudo 
ser que o corrector quixese levar-

· lle a contra · a Cunqueiro cando no 
limiar di : "En Fra Vemero está a 
máis· ampla, dorida . e ·gozosa á 
vez, sabia e profunda ollada de 
Otero Pedrayo sobre Europa, os 
pobos, as ideas, emocións e mo
mentos que a formaron( ... ) quen, 
no noso tempo, -con tan~ b~leza,. 
podería facer outró tanto", tal vez 

· 6 corrector pensóu que el basean
do-se no texto orixinal de Ramón 
Otero Pedrayo. Máis, · unha vez 
f ora as vosas. mans de Otero Pe-· 
drayo. o 

XGG 

Arredor de 
A canción :do . 
vagamundo 
A forma de ordenar unha novela 
ou un relato sempre ten unha fun
ción comunicativa, e por isto, 
desde o momento que hai ·unha . · 
orde, hai un contido . . Daqui que 
todo relato sempre q~er dicer 
algo, . mesmo --o máis intranscen
dente, pois é unha mandra de en
frentar-se coa realidade. Entón, 
cales son os parámetros para defi
nir unha novela como... ideolóxica 
ou-' non ideolóxica? 

Podemos tomar un libro e des- · 
cobrir unha filosofía da existéncia 
·que ·nos clarifica, acompañar un
has personaxes e intimar con elas, 
.enfrentar-se a unha confrontación 
de probtemas, ou a unha clarifica
ción de conciéncia que ños faga 
menos manipulábeis. Unha histó
ria que nos obrigue a unha respos
ta, que reteña a atención e provo
que a reflexión. Pode-se tratar de 
apreender a realidade e identifi
car-se con ela. Ou evitá-la. 

Se rexeitas . a realidade, será 
ideoloxia? 

E se non a: rexeitas? 
A tacha ideolóxica foi:-lle apli

cada á novela de Lois Diéguez por 
ser actual e cdtica?, ou por non 
artellar debidamente o seu mundo 
novelesco? 

No primeiro caso poderla tratar
se d~n produto molesto, pero non 
por iso descalificábel. A respeito 
do segundo vexamos: 

A novela desde o seu início xa 
nos informa da necesidade de tras
pasar a epidérmis das cousas: con
vida a unha viaxe clarificadora. 
Non pretende ser espello da reali
dade_; é un rexisto de voces. As 
referéncias son moi próximas a 
_nós, e ás veces incómodas. As 
_personaxes, que se moven nun es
pácio e tempo concretos, . teñen 
problemas universais. Aparece, 
<leste xeito, a imaxe 4_epurada 
dunha certa dimensión do mundo: 
a que o autor sabe de por si e a 
que descobre nas suas personaxes. 

Nas primeiras páxinas· da nove-
· la aparece unha família non agudo 
proceso de desintegración. Ouvi
mos-lle a Pedro na páxina 18: "O 
núcleo fundamental da sociedade, 
a perfe~~ión das estruturas que re.: 
produce, . o exemplo- do que ha 
p_artir todo, e é certo, a sociedade 
é unha grande familia a loitar con
tra ela mesma, os sentimentos 
desfán-se en función dos intere
ses ... " Esta.voz vai-nos sulagando 
nun mundo onde a sensación de · 
cao·s e abafamento son os ronseis 
que van deixando as primeiras pá
xinas .. a tolémia,a angúria, a reali- · 
dade crua · do presente vai dando 
pé para a análise, para que cada 
personaxse se enfrénte consigo 
rnesmo, ou coa sociedade que o 
rodea . . Aparecen perdidos no seu 
prese_nte e presos do seu pasdo. A 
angúria económica e o tu(o deca
dente· vai invadindo todo. O mes
mo estilo inidal da novela coa su
cesión de estilo directo -e indirecto 
·reproduce ese movimento caótico, 
que nos arras~. ao mundo que o 
novelista cria (recria). Un longo 
monólogo do Pedro que se vai 
alongand<¡l, tirando unha palabra 
doutra, un recordo doutro, unha 
réferéncia doutra referéncia. O re
lato, ccrmo · unha esp~r~I, nomea 
personaxes e preseñta situacións. · 

-u. ... -. .... A~ ....... . 
Agroman as perguntas e perfilan
se as teses da novela. Oeste xeito 
declara o Pedro na páxina 18: " ... 
xa non somos unha família, so
mos unha parte do mundo do ichó 
e da esquizofrénia, ¿para onde ca
miñamos os que formamos parte 
del?". Quer dicer, fomos páxaros 
irremediabelmente engaiolados 
nesta miséfia? Existe un princípio 
de 

1
causalidade que explique todo 

isto? As personaxes darán unha 
resposta, ou sucumbirán no inten
. to . E non serán as teses as que 

_ maten unha novela, senón a sua 
univocidade, a sua pouca capaci
dade en significados latentes. Nis
to axudará o relativismo multi
perspectivista, fundamental na no
vela e que lle dá todo o seu valor, 
pois converte o discurso no\ eles
co non pulso entre as personaxes. 
e as teses do autor. As voces por 
própria boca dos actantes fan que 
a imediatez sexa máxima; daí a 
forma dramática de moitas partes 
da novela, ou o carácter de confe
sión que ás veces adquire. 

A estrutura esencial ven dada 
por unha inttiga fundamental: a 
promovida pola actuación ma
quiavélica do poder económico 
para com.eguir os seos fins. Este 
poder está representado polo caci
que Manteigas, que na sua conve
niéncia particular porá en acción 
todos os resortes para a rufna psí
quica, social e moral dunha famí
lia. As notícias de prensa consti
tuen a forza actancial fundamental 
na obra; o elemento visíbel dun
has forzas ocultas. A sua actua
ción parcial e manipuladora acen
tu¡uá a crise interna da família e 
dos personaxes, e promoverá unha 
série de intrigas que irán desve
lando todo o mundo novelesco no 
que se moven. 

O desenrolo fundamental da 
obra podemo-lo estruturar en catro 
partes de doce capítulos cada 
unha. O capítulo central de cada 
unha das partes corresponde cun
ha notícia de prensa, explícita nas 
tres primeiras e· insinuada na de
rradeira. Seria do seguinte xeito: 

I PARTE 
Capítulos 
1 -
6 ... (Los Nogueira y la violen-

cia) 
12 
Panorama xeral do mundo no

velesco no que nos irnos mover: 
presentación dos personax.es e as 
suas circunstáncias individuais, 
familiares, ecnoómicas e sociais. 

IJ PARTE 
12 
18 ... (Un comerciante muy_ co

nocido en nuestra ciudad ... ) 
24 . 
O illamento e a soedade que en

-volven as personaxes. Renúncia a 
aceitar o presente. Busca dunha 
resposta de futuro. 

III PARTE 
Capítulos 
24 
30 ... (Un sacerdote intenta sal

var el mundo) 
\ 36 

Enfrentamentq á xustícia que 
está ao servício do poder (Pedro), · 
á xustícia divina (tio Leandro), e 
á xustícia do povo (mamai Otília) 
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IV PARTE 
Capítulos 
36 
42 . .. (refe~éncia · ao artjgo de 

prensa que mfonna dá liorta dos 
do partido conservador. Acidente 
da Natália) · 

48 
Resposta final das personaxes: 

Pedro ( evidéncia do funcionamen
to da sociedade, desesperanza en 
si mesmo, alcool. Aceitación). 
Tio Leandro (evidéncia dos seos 
erros e pecados, a autoridade do 
dogma obriga-o á esperanza. Mor
te). Mamai Otflia (Clarividéncia 
do seo pasado, aceitación na co
munidade, retorno ao seu meio. 
Liberdade) 

Epílogo.- .Eis, pois, unha no- · 
vela que podemos chamar de tese 
porque o autor,. partindo dunha . 
análise actual e. imediata, trata de 
mostrar as históricas contradicións 
dun· tipo de organización sócio
económica, que ten como aliados 
máis poderosos a mentira, a terxi
vorsación e a manipulación. 
Como as condicións económicas 
crian unha superestrutura e esta se 
manifesta na base. Todo isto no 
marco don país sometido a unha 
dependéncia total. 

X.O. PENSADO 

deseño 

Chega 
o triángulo 
Di U mberto Eco que a indústria 
cultural norte-americana non ten 
mái que oferecer que a sua pró
pria repetición. Dai dedúcese a 
persi téncia, por exemplo, dese 
vello comic chamado Supermán e 
que en ver ión cinematográfica 
acaba de chegar ao número catro, 
en importar nada que o seu eslip 

(unha modernez nos anos cincuen
ta) sexa hoxe unha antigualla esté
tica. 

Pero, vexan por onde, non sem
pre é asi. O deseño (un aspecto 
cultural mái ) está urprendéndo
nos de novo a todos cun discreto 
pero perceptíbel fenómeno e téti
co que cabe en calquer sítio: ma
rxe de video-clip e quina de re
vista ou borde de embalaxe . Trá
ta e do triángulo. Figura xeomé
trica que e elixe na uas ver-
ión de equilátero, e caleno, pero 

preferentemente i ó cele ; en ne
gro, vaciado, ou noutra core , 
egundo a característica do pro

ducto que no haberá de educir. 
Da aridez estética da longa noi

te de pedra, pasamos a diver as 
etapa que culminaron recente
mente na fervenza po moderna, 
onde o deseño se fixo dono e e
ñor: o neón, a liña quebradas e 
onduladas, serpenteantes, tan frí
volas ela , xunto con outro mil 
recur os, o máis aparente posí-

, bei . Todo iso pasou, pero a in
dústria cultural yolta a sorprender
nos, volta a relanzar a nosa ilu-· 
sión, renova a nosa conciéncia co
tidiana, demóstranos que estamos 
vivos., que seguimos tendo por 
<liante un cálido futuro. A vida é 
bonita e non somos a "biutiful pi
po!". Aí, xustamente aí, nese cír
culo, é onde encaixa o noso recén 
chegado triángulo. o 

M.V. 

televisión 

ATVG 
· tem un futuro 
brilhante· 
Olhando uns dados estadísticos da 
audiencia nos USA fiqyei impre
sionado pola incrível queda da 
mesma nas tres grandes compan
hias americanas, de atingir no~ 

N 
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hai muitos anos, mais de sesenta 
milhons ·de espectadores no seus 
pr~gramas estrela a cifras que di
fic1 lmen~e acadam hoje os quaren
ta e mmtas vezes nem a metade. 
Queda q"Qe vai acompanhada do 
medre dos investimentos, dumha 
a~~lise · polo f!lÍÚdo da procura, de -
sen.es e produ~ons .super-milhóná
rias. Que é o que passa nos USA? _ 
Acaso é que agora na meca do im
pério olha-se menos a Te Ve? 
Todo. o contrário, o número de 
horas que passam as gentes diante 
do ecrá nom deixou de medrar o 
mesmo que o número de pess~as 

.ás que chegan imagens. 

Mas durante estes m~smos anos 
esta-se, dando~ apareciménto aquí 
e acola de em1ssoras locais com 
contidos muito mais próxirn'os ao 
interesses das gentes, falando-lhes 
do seu entorno das suas mais ime
diatas arelas, emissoras locais que 
nom deixan de medrar "tanto no 
se.u número como no público que 
atmgem. 

Na Europa dá-se o mesmo fe
nómeno, as novas emissoras lo
cais sacam a audiencia a empres
sas inzadas de meios. Os especta
dores de todos os lugares cada dia 
resultan menos uniformes, mais 
críticos, mais diversos. As emis
soras directas por satélite falam 
dum público potencial para os 
seu programas estrela nos anos 
noventa de dóus ou tres milhons 
~e pessoas em toda a Europa ava
l~ando e se mesmo publico na lbé
na numhas setecentas mil -almas 
polas que a forte 'concorrencia de~ 
verá luitar fortemente para ajustar-
se a procura. -

Os programas televissivos norn 
só vendem polo ecrá, harn-se ven
der tarném nos outros meios, e 
para isso é fundamental a laboura 
do própri? departamento de pren
sa da ern1ssora. Na TVG nom· se 
pode dizer que esse departamento 
funcionara algumha vez cobrindo 
uns mínimos exigiveis, e os enca
rregados do mesmo ainda nom en
tendem o que é umha televisom 
da 9aliza. Urnha empresa que dia 
a ~ia deve ger3! o seu próprio pú
blico e ser ·as1mesrno um factor 
importante na sua educa<;om tele
visiva e nacional. 

Falando um día com urn enhor 
de dita depa11amento dixo-me 
causas tan chocantes como: 'Hai 
que ter em conta que as persona
ges com interesse televisivo e tám· 
em Madrid, e nós, que lhe irnos 
fazer, e tamos em Compostela", 
mai i so si, fam todo o que po
dem para que o público di frute 
com es as "per onages" de Ma
drid. ex. ver a actual trapalhada 
Venres Show e outras cou a polo 
mesmo e tilo. Na casa semelha 
que ainda nom se inteirarom de 
que som umha Televi om da Gali
za. 

Esse departamento de prensa 
cheio de incompetentes, descoor
denado do de produ<;om (o organi
grama da casa semelha a tolice 

. dum que pensava que estava pa- . 
cendo no prado do rei) Com gen
tes sen um chisco de magim para 
enfrentar-se as mais cativas difi
cultades,~lgum deles dedicando o 
tempo do eu trabalho a fazer arti
gos de nu o interesse para a pren
sa, incapa s de fomezer aos ou
tros meios urna imforma<;om com 
um mínimo de qualidade, resul- · 
tando todo um reflexo de por onde . 
andam .as cousas em "Sam Pan
crácio". Senhores, hfil defectos 
que hai dous anos entendiam-se, 
mas agora nom, e nom é já que 
se melhore, senorn que aí está-se 
a recuar. 

É mágoa que só haja umhá Te 
Ve na Gali.za, Gumpria outra, polo 
menos, a ver se se estimulavam; 
e a~i dumha vez o· infeliz papel 
que fam alguns f>ersoeiros acaba
va por esmorecer. 

Esperemos que a nova progra
ma<;om que. estam a realizar de 
cara ao I11vemo, faga· que desegui
da nos esque~amos ·deste triste ve
rán. e.e.A. 

ac os 
Crónica dun desastre 
case anunciado 

A adiviñación 
da palabr~ 
No marco das actividades de áni
mación cultural que a U.(M.P. 
desenrolou na cidade da Coruña, 
celebraron- e os di as 29, 30 e 31 
de Xullo seño recitajs de poesía, 
baixo o epígrafe "A emocion da 
palabra". A presenza de importan
te poetas da distintas línguas pe
ninsulares facian atraguinte o pro
grama, pero as condicións tercei
romundistas nas que· tiveron que 
ler os seus poemas --e que tive
mos que sofrer, resignadamente, 
os afeizoados á Poesia- botaron 
en boa parte por terra as expectati
vas, que os que ali nos congrega
bamos, levábamos. Asi, o local 
de leitura era a planta baixa da 
Saá Municipal de exposicións, 
cunha acústica pésima unida á de
ficiente amplificación usada -
que traguia como consecuéncia 
que, mais que ouvir, tentaras adj
viñar o que recitaban os poetas-; 
o cenário eran vário caixóns de 
madeira pintada situados na entra
da da e cada que leva á primeira 
planta, pola que non ce aba de su
bir. e baixar unha completa gama 
de per oaxes : cursillistas, pun
kies, po modernos, etc. A decora
ción consi tia en cadeir~s inútis, 
armário no que non colle nada 
(mostra seique, do deseño indus
trial mai de avangarda) e tea es
tampada penduradas das paredes. 

En tal "Kit ch" cenário,_ recita
ron o primeiro dia, presentados 
p,or Pilar Gomez Bedate, da Uni
versidade de Porto Rico e César 
António Molina, o organizador do 
acto, Ramiro Fonte, Arcádio Ló
pez Ca anova -a quen só lle es
coitamos case aquilo de que ''nun
ca tivemos nada, riunca, nada"-, 
o poeta español e bon coñecedor 
da literatura portuguesa Ángel 
Crespo e Eugénio de Andrade,- fi
gura esgrévia da literatura do país 
irmán e que tivo a xentileza de 
amos¡µ unha escolma antolóxica 
da sua obra recitando no meio do 
público, o que posibilitou que, 
cando falaba cara un, pudera-se" 
lle ouvir algo. Cando lia un dos 
seus poemas, o Arcátlio cai do en-· 
tarim'ado, de costjis, erguendo-se 
un pouco acorado e, afortunada
mente, san e salvo: a estreitez do 
c_enário xogará-lle _ tmha mala pa
sada. 

Rematado o. acto, protestas do 
- público polas lameñtábeis condi

cións nas que se desenvolvera e . 
desculpas pouco convincentes do 
vice-reitor da U.l.M.P., Alonso. 
E_ o Ángel _ Crespo, en ton de bro~ 
n:ia, comparando as circunstáncias 
da leitura ·coas de~ xograis o~s 

prazas. 
Dada tan "poética" sesión inau

gural, non é de estrañar que ao dia 
seguinte o que mais e o que me
nos fósemos imbuídos dun certo 
espírito morboso. Mais pareceu 
que os acontecimentos do primei
rb recital serviran de experiéricia 
e xa había un éenário mais gran
de, cunha tea estampada facendo 

, ~e ~ondo, e a a111plificación fora 
hxe1ramente mellorada -ainda 
que algu~s, outravolta, non pude
ron esco1tar ben. Gláudio Rodri
guez Fer, en galego, e· Julia· Uce
da, en castellano, leron poemas 
dos seus últimos libros. O repre.:. 
sentante . da literatura en euskera 
foi Bernardo · Atxaga, autor de 
mais-de 20 libros de literatura in
fantil, guionista, novelista e cun 
libro de póesia publicado, que foi 
Prémio da Crítica: "Etíopia". At
xaga incardina a leitura dos ·seus -
poemas no que el chama "Abece
dário"' quer dicer' vai pércorren
do as letras do alfabeto: asi, cando 
chegou ao "c" dixo "c, Coruña, -
A Coruña, porque non lle quero 
roubar o "l" ao alcalde!!" --ben 
se ve_' que axiña- se iriteirou das 
ideas do alcalde que estamos a pa- . 
decer. Poesia irónica e urbana ou 
fondamente ecolóxica e tenra ' fo
ron dous exemplos que ·At~aga 
nos deu das Jernáticas que confor
man a sua poesia. 

_Rern.atou o acto o poeta catalán · 
Joan Perucho , home dunha vastí
sima bibliografía, críticó de arte, 
hi toriador e dos compoñentes do 
grupo da revista "Ariel", que bri
llou en Catalunya na clandestini
dade nos anos cuarenta e tantos. 
Comezou a publicar no 47, co li
bro "Sota la sans". Perucho -leu
nos --Oesgraciadamente, 'ao meu 
xuizo, en castellano-- poemas, 
f1,1ndamentalmente, do seu último 
libro "Medusa". E rematou o seu 
recital lendo unha tradución sua 
ao catalán dun poema de Cunquei
ro. 

O derradeiro recital deron-o 
Miguel Anxo Femáñ Vello, Lois 
Pereiro, Luísa Castro -represen
tando a_os xoveos poetas en língua 
galega- e Julia Castillo ~sobri
ña-neta de Manuel António e pré
mio "Adonais"-,- César António . 
Molina e Blanca Andreu -tamén 
prémio "Adonais", e que mantivo 
unha constante atitude de diva 
dando a impresión que_ estaba al Í 
como con fasquio, tendo incluso, 
o Miguel Anxo que chamar-lle a 
atención porque os seus constan
tes · cochicheos non-o deixaban ler 
tranquilamente. 

Na boca da xente, críticas ao 
concello coruñés · pola deficiéncia 
das instalacións e meios -lem
bremos que chegou a falar-se ·de . 

·que a U.I.M.P., de non receber 
mais· apoio, rriarc,haria da Coruña, 
algo do que no último número de 
"A NOSA TERRA" xa se infor
mou. Cab~ preg~ntar-se que· te~ia 
pasado se, en vez de ~Eugénio de 
Andrade ou loan Perucho, fose 
Camilo José Cela un dos partici
pantes. Mais que se pode agardar 
dun alcalde que vai correado a 
despedir ao Alfonso Guerrá en 
vez de asistir a unha enti'evistá co 

Breogantix 

comité de émpresa de Sidegasa, 
como · tiña prometido. A verdade 
é que non debe surpreoder a nin-=
guén. Como tampouco o .feíto de 
que o _novo concellal de Cultura 
mande cartas (en galega!!) aos 
presidentes -das diferentes asocia
cións culturais da cidade, .ofere
céndolles unha entrevista persoal 
e colaboración no futuro. 

Sei:á unha insolación de verán? 

xqAN CARÍ.os PEREIRA . 

- . mus1ca 

Mira que 
facemos crer · 
qué unha -~pera 
de DoniZzeti 
pasa en· 
Santiago 

Ao amigo Bautista, verdián de pro- , 

O 15. de Xaneiro de 1984 'un arti
go- de Filgueira Valverde en "El · 
Ideal Galle#-facíanos escachar 
coa risa aos -non poucos "operó
manos" que na Galiza somos cun 
artigo "De .Compostela en "La· Fa
vorita" e . dos Trasiámaras" (vide 

' "Terceiro Adral". Ed. do-Castro · 
pp .. 89-91. Sada, · 1984). Nes~ 
ópera sobre os amores de Dona 
Leonora de Guzmán e o rei Alfon
so ?'I tanto a obertura como a pri
rnetra cena do primeiro acto trans
corren nun imaxiniíri.o convento 
cornpostelári, o mesmo que o acto 
cuarto, convento que Filgueira 
gosta de chamar de Santo Domin
go~ Lembra Filgueira que un dos 
.fillos de D. Alfonso e "a favorita" 
foi o rei Enrique I, co que inicia 
a dinastía de Trastárnara, topóni
mo por "Tras-do-Tambre" e 
corno sen sabelo . Donizzetti 'fora 
da ficdón· do libreto, a hi'stória 
tiña- vinculación coa Galiza. Re
mata contando unha anédota dun 
pai que protestou porque lle fixera 
cfer ao _seu filio que Trastámara 

. está na Galiza ... e nori en Armé
nia e .fai a seguinte reflexión: "Se 
cadra recibo agora algunha carta 
na que me digan: Mira que facer
nos crer que ~nha ópera de Doniz-· 
zetti pasa en Santiago". · 

Quen debeu · esc.achar coa risa 
foi Filgueira cando .se inteirou de 
·que alguén da .C:;'.onsellaría de Cul
. tura lle fixe.ran crer que unha Ópe-
ra de Verd1 _pasa en Santiago. A 
badocada dun árabe con máis car
tas ca 9achola de facer uriha re
presentaciqn de ·"A ida" en Luxor, 
representación que, tivo correlatos 
tan divertidos como o' da oferta 
dunha axénoia de viaxes francesa 
dun "charter·~ Paris-Luxor-Paris 
no "Concorde" con regreso a tem- · 
po de cear en "Maxim' s", trouxo 
ao maxin dalgun buscavidas facer_ 

outra badocada ~n "petit cornitet" 
en Compostela e como a sua cul
~ra operística non chegaba a co
necer onde transcorre "La Favori-

. ta'' ou lle pare-ceu pouco' impor
tante o rol de Alfonso XI, QU des
cpnfiou qu,e _na Cons_eJ.leria soube
sen quen era Donizzetti ou... o 

: caso é que lle bÓtÓu a culpa _ ao 
¡Pobr~ Verdi que,.. de seguro nen 
sabena que a Galiza existía. A 
cousa. non che era. ·doada e mira 
por onde alguén lembrou que nun
ha da5 óperas de tema español de -
Verdi había un éoro de • peregri
nos. Que fosen romeiros, quer di
cer, peregfinos ao xubileo romano 
era o de menos. Que a ópera 
transcon:a en Sevilla (Acto · 1), 
Homac:huelos (Actos H e TV) e 
Yelletri (Actó JU) era o de menos. 
Que os romeiros sexa unha des
culpa do libretista para dar credi
bilidade a un intre de tensión 
pouco importa. Atribúese a Verdi 
nen máis nen menos que uñha 
obértura . dedicada a Santiago de 
Compostela e unha "universal
ment~ célebre Plegaria al Apóstol 
que mterpretan . Jos ·peregrinos a 
Compostela". Tras ·do deseño da 
trapall~da búscase un lema: VER
DI CA~A A GALICTA, afirma
se que Verdi compuxo a ópera 
pensando nun Obradoiro que nun
ca coñeceu e véndeselle o produto 
a un ·político. . 

· Non paga a pena falar da mon
taxe. Que un Hregista" ose decla
rar á prensa: "Todos los ensayos 
son así, un poco anárquicos". Que 

. un tal Giacomini sexa presentado 
como "reconocido universalmente 
por la crítica y el púbiico como el 
nuevo. tenor dramático por exce-

· lencü( e que Salas, habituado a 
ter que ler críticas com·o aquela na 
que, tras dün "Rigoletto" se lle 
acusou de transformar· a traxédia 
dun bufón nunha bufonada afir
me ser "la voz verdiana d~I mo~ 
meJ}to" é cn'bel tras da v:ocación 
xacobea de Verdi. 

Volvendo ao-_rego.da Galiza na 
ópera supo~o que non faltará quen 
lembre o escasamente citado texto 
de Risco no, que amosa a vocación 
galeguista de Wagner, ·o Monsal
val non é senón o Pico Sagro e o 
Walhalla localízase no Monte Pin- ·. 
do. Aínda !emo máis que alguén 
recupere 1 as novas que Vesteiro 
Torres dera sobre a-versión orixi
nal de Tannhiiuser - novas discu
tidas acremente por Murguía-: 
Wagner matinou localizar a ac~ 

- ción non no belido val de Wart
burg (Turí'nxia) -senón na Galiza 
medieval. Os protagonistas eran 
Ger~ard, Landgraf da Galiza, Ro
senlinden, a súa sobriña, Cami
llius von Die-Link.e-Hand caba...,_ 
leiro e Joseph-Ludwi·g von' Lehm
boden, cabaleiro; que trocaron 
logo en Hennann; Elisabeth, Wol
fram · von Eschenbach e Heirich 
Ta~nhauser. A acción apenas 
vanaba na versión orixinal: Tann
hiiuser no Venusberg --que, sem
pre segundo Vesteiro focalizarf.ase 
na praia de_Samil- sente desexos 
de voltar á Corte: -A festa no pazo 

. do Landgraf .:_sito no Obradoi
ro-- co escándalo de cabaleiros 
co~sáns. O 3~ Acto teria lugar no 
_ behdo val de Iria Flávia e por ali 
pasan; interrumpindo un "duetto" 
entr~ Wolfram e Hisabeth, os pe
~egnnos qu~ voltan de Santiago 
entre os que non ven Tannhauser, 
ao que lle negou perdón o cardeal 
Fesgebirg~ -Vesteiro identificao 
cun "alter €go" de Xelmírez- a 
menos que floreza o seu báculo. 
Tannhauser ·decide voltar ao ·Ve-

. nusbeig e pasa por Padrón camiño 
. de Vigo ·pero atópase coa .amada 

que prega por el. Ao remate, o bá
culo aparece aberto- de flor de 
toxo e Tannhauser salva, ainda 
que 'Elisabeth perda a vida. Moito 
me temo que ~lguén repare na 
fonda galeguidade da primeira 
versión desta ópera de Wagner, co 
seu famoso coro 'de -peregrinos, e 
o non menos famoso bailado im
púdico da obertura e, contando co 
lucido rol de barítono, a ·tente re- , 
presen~r na Praza do Obradoiro 
baiJ<o o lema "Wagner canta a Ga-
liza". Non si? • 

_- XOÁN M. CARREIRA 
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xosE ,MANUELCASABELLA LÓPEZ 
Nado o 13 de Maio de .1941 en fesor na Escola de Arquitectura Escola de Arqu~tect:uta de A 
Ferreifa do Valadouro. · de Barcelona- na asignatura de Coruña, na cátedra de "Proxec-

"Proxectos" entrn. 1971 e 1973. - tos;'. . · · ' 
Estuda na Escala de Arqui

tectura. de Barcelona,' obtendo o En 1973 trasládase á Coruña. 
título de arquitecto en 1967. _ Foi profesor de "Oeseño de De

talles" na Escóla de Aparellado
Comparte ª sua actividade res . desta. cidade até. o ano 75. 

prófesional - asociaqo con Es- . . 
t~ve Bonell- co ensino: é P,ro- . Desde aqúela exerce o ensino na 
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Entre as suas obras _máis des
tacadas . figuran , entre outras~ a 
reabilitación do Kiosco Alfonso 
para .Palácio de Exposicüóns, na 
Coruña, e a casa ·consistorial de 

A Capela, con X. Luís Martí
nez . . Actualmente está cons
truindo o novo mercado de Bu
rela e proximamente comenzará 
as obras dun importante con:i
ple~o residencial en Esteiro (Fe-

. rrol) así· como as de remoleda
ción do entorno urbano de As 
Burgas (Ourense). 
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~btivo diversos prémios tan
to en concurso~ de arquitectura 
como pola sua obra xa realiza
da. Obra que ten sido publicada 
en· On, El Croquis, Obradoiro 
CaU, Cuadems, Hogares Mo~ 
demos · así como. en ·diversas · 
monografías de ~quitectura. 
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PLANTA XERAL . 

Este pequeno edificio empráza
se nunha zona axardinada do 
centro de A Coruña, sentida 
como u'Sala de estar" da cidade. 

Co proxecto tentouse manter 
o carácter lúdico) da zona ao 
tempo que entroncai: o máis po- · 

síbel a edificación co entorno, 
recolléndose para isto algunhas 
das suas constantes plástiCas. 

O edificio cómponse de dous 

MEMORIA 

CAFETARIA , . 
RESTAURANTE 

~'COPACABANA" 

corpos. O principal -rectangu- -_ Situación: Xardins de Méndez-
lar- acolle · coCiña, -barra, ar- Núñez. A Coruña 
macén e· aseos: O outro corpo Proxecto: Outono 1984 

-semicircular- dedícase asa- terraza descoberta. 
Ión. · E~te, aberto e con . coberta Todós os elementos usados 

· acristalada, péchase no · inverno . no proxecto respostan a critérios 
. con . mamparas transparentes. . funcionais, construtivos e estéti
Cerra!ldo este volume disponse cos moi elementais co fin de 
dunha pérgola coberta -tamén non recargar o lugar con novas 
semicircular- que delimita a ·contidos figurativos: 
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[publicación& 
REVISTA 

. GALEGA DE EDUCACIÓN 
A Revista Galega de Educación, 
f?.Ublicación trimestral do colectivo 
Nova Escala Galega" ten na rua o 

seu número 5. 
A reforma das medidas, coedu- , 

cación, os títeres n~ escala, edu- · 
cación compensatóna, etc. son al
gúns dos temas que trata este nú
mero. 

LUZES DE GALIZA 

Polo número 7 vai "Luzes de Gali
za", cun pequeno suplemento ga
lega/inglés elaborado polo grupo 
La Favorita. 

Este exemplar que viu a luz en 
Agosto, dedica as suas páxinas á 
polémica literaria, ecolox1a, pensa
mento, arquitectura, musica rock 
vasca e musica popular brasileira, 
criación etc. 

CADERNOS DO 
TERCEIRO MUNDO 

O mundo emencente ten nesta pu
blicación sua expresividade solidá
ria1 analíti~ da realida~. aspira
cions e loitas dos ¡:>a1ses xeral
mente esquecidos. Os cadernos 
do Terceiro Mundo chegan ao nú
mero 100 logo de trece anos de 
profisionafidaae no mundo da in
formación. Nesta nova etapa des
taca a modificación do formato 
que muda para o modelo estándar 
utilizado na maioria das revistas de 
difusión internacional. Mantense a 
redación central no Río de Janeirol 
sen 1variar a edición para Portuga 
e os demais paises de expresíón 
portuguesa; ao respeito tomouse a 
decis10n de unificar a normativa 
das duas edicións en língua portu
guesa, adiantándose ás normas de 
padronización que podarán vir a 
ser aprovada se callar o acordo or
tográfico sobmetido á discusión na 
aclualidade. 

Os Cademos do Terceiro Mundo 
poden ser adquiridos en quios
ques e livrarias de Portugal ao pre
zo de 125 escudos, as asinaturas 
anuais fara Galiza (12 números) 
custan .300 escudos, atenden na 
Calyada do Combro, 10-1°. 1200 
Lisooa. 

, "MADRES 
DE PLAZA DE MAYO" 
Chéganos da Arxentina unha PL!
blicación mensual, formato tablo1-
de e papel prensa, editada palas · 
Madres de Plaza de Mayo quen 
dan nome ao periódico. 

"Reprimen ás nais" é o titular 
principal de portada, ao que 
acompañan outros temas como: 
"Alfonsin avala a reivindicación do 
xenocídio" "Fiscal Malinas: 'mo
lesto aos éorruptos"', "o pozo de 
Banfield segue funcionando", 
"onda de atentados e amezas" etc. 

Unha pubHcación feit~ con pro
fesionalidade e de gran interés. 

"Madres de Plaza de Mayo" Hi
pólito lrigoyen. - 14;42-(1089). Ca
pital Fecferal-Repubhca Argentina. 

UN MEDIO 
O cademo de expresión poética 
"UN MEDIO" que foi apresentado 
nun act=· blico odia 14 de Aaos
to na · 1oteca Municipal da CEE. 
"UN M DIO" é o titulo xenérico 
deste cademo poético composto 
de sete poén}as, catro en ga~ e 
tres en ésoañol. "Subirás i túa ár
bore" de Artur Trillo, "Habia humi

. dade nas turmas dos meus ollas" 
de Miro Villar J.. "Busco un burato no 
armário" de ttafael Villar e "lnc9g
nita" de Esteva Creus, en galeO. _ 
"Labios" de X. Mª Costa, "Su som
bra la sombra de ella Qa de siem
pre' de Humberto Creus e "Vi~ 
mujeres" de Xoán Creus. Esta ult1- • 
mo autor é o deseñador das ilus- · 
tracións que completan o caderno. 

.AXllfDA 
· ¡_ ac~os 

V XORNADAS AGRARIAS 

As V Xornqdas . Agrárias celebra
ranse os dias 9, 1 O, 11 e 12 de Ou
tubro no Mosteiro de Poio (Ponte
vedra). A matríQula é de 500 pese-

• tas e os que queiran reservar alo
xamento deben facelo antes do 20 
de Setembro. 

As áreas de estudo destas V 
Xomadas serán: sindicalismo, coo
perativismo, capacitación agrária e 
Forestal. · · · . 

Para máis información: Comité 
Or_ganizador, Apartado 595-:- A Co
runa. 

.Voute cha.mar ... 
(ven da páxina 8) 

tes máis de meio·camiño pra seres 
home honrado". 

Total: Que eiQui, os·dunha ban
da i os doutra banda (que veñen 
senda da mesma · banda) parece 
que só teñen un santo a quen ado-
rar: os cartas. · 

Home, que xoguen á Loto, e que 
lle poñan -eles que son tan cren
tes- · unha candea a Santa Rita, 
pero polo menos que deixen tran
quiliña á nasa terra Galicia, pra 
que se poida erguer. 

Se fósemos capaz de metelos a 
todos nun lugar pra que entre eles 
se dirixiran afrontas, gañando un 
premio o que dixera a afronta de 
maior gravidade, penso que o 
trunfador sería aquel que lembrase 
unhos dibuxos de Castelao onde 
as duas mulleres rifan a morte, e 
mentres unha lle di: "mala mul/er, 
ladra, pelexo, filfa sen pai, púta ba
rata", a.outra moi serea, dille: "Vou
te chamar o é¡ue aínda ninguén te 
chamou". "¿,E log_o que? pregunta
lle a primeira -E como resposta 
escoitou: · 
"Voute chamar: Muller honrada" 

O xurado deste pintóresco -e 
eu até diría necesário concurso. 
non tería quebradeiros de cacho1a 
pra outorgar o premio. 

TEATRO COMICO"E FESTIVO 
l;N CANGAS 

Entre o seis e o trece de setembro, , 
desérwolvese a Mostra de Teatro 
cómico e festivo que desde hai ca
tro anos organiza en Cangas a 

. Asociación Cultural Xi ria: . . 
No cine Calvar e nas ruas can

. guesas estiveron os grupos· Hor
aago (Euskadi), Teatro do Malba
rete -cfü:ixido por Eduardo Alon
so-, Al Límite (Madrid), Cambaleo 
Teatro (Madrid), Di Giorno (Valen
cia) e Teatro Gásteiz (Euskadi). 

O vernes dia 11, ás oito da tar
de, estará na rua o Grupo de moni
fates Faba na Ola (Vigo); ás 10 da 
noite A Barraca de Lisboa repre
senta, no cine Calvar, "O diabmho 
de mao furada". No sábado 12,ás 
10 da ·noite, o Teatro de la Bohe
mia (B~rcelona) leva aopa_lco.,!-'nh~ 
comedia de enredo, "Put1fen . Fi
naliza a Mostra o domingo 13, cun 

l libros . 
VIOLACION, por Cheste~ Hime~. 
Etiqueta · Negra 2. Ed .. Jucar. Gi-
jón, 1986. . 

Pequena novela pero relat!J 
mestre de Chester H1mes, o pn
meiro autor negro de novela ne
gra. A pr~se,nte noi:i é Uí)ha r19-
vela negra, e unha mvest1gac1on 
sobre os resortes racistas Cia -so
ciedade.' Unha investigaci~'m ~i
menonia.na que mostra a mestna 
de Himes máis aquí que nas 
suas novelas poligiais, polo me
nos para min. 

CALLE SIN RETORNO, Por Da
vid Goodis. Etiqueta Negra, 16. 

· Ed. Júcar. Gijón, 1986. 184 páx. 
Goodis é. un dos grandes da 

novela policial norte-americana. 
Os seus p_ersonaxe·s adoitan a 

fe de-erratas , . . 

O artigo titulado "Mudan os . 
- tempos ou o tempo -que 

nos muda" publicado sen 
firma no numero anterior 
(oáx. 2.1) é da autoria de 
Miro Villar~ · 
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espectáculo de rua, "Dona Carna
la~A. do grupq Vagalume de Vig~., 

us orgamzaaores concederan 
· distincións honoríficas a persoas 
.ou entidades que se teñen desta
cado na defensa e promoción áo 
laoor teatral. . · 

CONECE O TEU PÁIS 

A asociación · "ltaca" de Compos
tela puxo a venda unha pegatina, 
obra do debuxante Gonzalo Vilas, 
para contribuir a sufragar os. gas
tos das suas marchas a pe, en lres 
grupos de .mozos e mozas durante 
quince dias pala Mariña coruñesa, 
a Mariña luguesa, o occidente de 
Asturias e a rexión do Miño portu
guesa. O deseño lembra aos com
pradores gue só se amá aquelo 
que se coñece. . · 

Para solicitar información ou pe
gatas escribir a: Rua Nova 29 de 
Compostela .. 

Ser seres dos chamados, agora, 
marxinais: borrachos, prostitu
tas, vagamundos, homes ou m'-!
lleres que se esconden da poli
cia, etc . . Na presente un vaga
mundo. borracho axuda a dese
mascar'ar un conflito racial que é, 
en realidade, un conflito econó
mico. Ao ,remate o marxinal, _do 
que se cónta a história, segue 
senda un marxinal nun final bau
deleriano cheo .de'_poesia . . 

TENIENTE BRAVO, por Juan 
Marsé. Seix Barral. Bibliot~ca 
Breve. Barcelona, 1987. 188 pax. 

Catro excelentes, relatos do es
. critor español. Relatos que van 

desde a postguerra até un~~s 
noites barcelonesas da cultunna 

-catalana dos finais dos ,60 e co
menzos dos 70. Ironía, humor, 
distanciamento e mesmo sarcas
mo. Catre cantos dos que se len 
dun. tirón, deses nos que non so
bra unha palavra, sob~~t<::>do .º 
que dá título ao volume Historia 
de detectives", sen esquecer "El 
fantasma del Cine Roxy". P.ero a 
quedar con un, quedanam9s-nos 
ca primeiro polo S~\J ambiente e 
poi~ sua. construcc1on . 

X.G.G;. 

.... 



J:>or que o "Diario de Galicia"? 
· SEGUNDO MARIÑO 

O s baixo índices de lehura de prensa 
. na Galiza suxiren cótas de analfa
betismo • ou de desinterese polo 

que pasa no mundo moi por riba das que 
"'' rexista o resto do Estado. Pero, son real-: 

mente estas as causas?, as unicas cau- -
sas?- Haberá que valorar tamén a oferta 
que os leitores receben, porque aqui pode 
estar unha das razóns, e pode que a de
terminante. 

Hai que subliñar, de entrada, que Galiza 
é a única das nacionalidades e rexións do 
Estado español que non alumeara -até a 
saída do "Atlántico" de ámbito local-, 
nengun periódico desde o fin da ditadura. 
A oferta periodística é a mesma que exis
tía hai médio século, e que, no seu con
xunto, . non se ten caracterizado precisa
mente pala sua axilidade e capacic;iade de 
enganche cos novas tempos, se excep
tuamos a incorporación de mellaras ·tec
nolóxicas. Non debe ser gratuíto. que al-

• gµns xornais de Madrid vendan máis 
exemplares na Galiza que a meirande par
te dos que aquí se editan. - · 

Estas consideracións, e algunhas ou
tras, poden servir de resposta para os que 
pensan que pór na rua novas xornais é 
cousa de tolos nun país no que se le tan 
pouco. 

Nestes dias estase a traballar na prepa
ración do primeiro xornal de ámbito rexio
nal que aparece na Galiza dende hai máis 
de médio século, o "Diario de Galicia". 
Presentalo en poucas liñas, respostando 

. á amábel invitación dos compañeiros de 
A NOSA TERRA, non é causa doada, pero 
tentarei debuxar, polQ menos, alguns per

.. files que podan servir de ponto de referén
cia, ben entendido que só o "produto", 
cando chegue ao mercado, deixará en 

.-: claro todas. as dúbidas.que o anúncio da· 
sua aparición poda suscitar. 

A primeira nota diferenciadora do pro
xecto "Diario de Galicia" está nas suas 
orixes. Non hóubo aqui un grupo empre
sarial forte, como normalmente acorre, 
disposto a montar un xornal para gañar 
cartos ou para defender outro interese . . O 

. mecanismo foi posto a andar por un g~upo 
de . xornalistas convencidos de que este 
país necesita unha oferta periodística di
ferenciada, un novo xornal máis identifica
do coa nosa maneira de entender a profi-

si<m e o compromiso dun meio de comu- dá cultura e capacidade crítica do povo 
nicación co seu povo. A idea do que que- galega; o respeito aos princípios funda
ríamos· estaba clara e só quedaba xuntar mentais dos direitos do home e a contri
os cartas necesários. Constituise unha so- bución 'ao mellar coñecimento e compren
ciedade anónima, inicialmente formada sión dos pavos, de acordo co princípio do 
por oitenta accionistas que mais tarde direito dos pavos á autodeterminaGión e 
convertéuse en trescentos. Un traballo independéncia, da igualdade e das vanta
lénto que · retrasou considerabelmente a xes mútuas da co-existéncia pacífica; de
execuci.ón do p_roxecto até que, finalmen... tensa da identidade da Galiza como na
te, incorporouse un grupo vencellado ao cionalidade histórica, do pluralismo demo
mundo do ensino e das artes gráficas que cratico ... 
completou o capital necesário e permite Haf:nos próprios Princípios a negativa 
xa determinar a saída· do periódico para o expresa a favorecer en nengun caso a 
último trimestre desté ano. ideoloxia ·fascista, os ódios raciais, étni-

A primeira pergünta ·inevitável diante cos, nacionais ou relixiosos, e hai, final
dun novo,proxecto periodístico é, máis ou meQte, o compromiso de estarzo por 
menos: "de que vai?" A resposta que ten apresentar unha información veraz, com
que dar "Diario de GaHcia" está nidiamen- pleta, · interesante e de alta calidade, de 
te reflexada nos seus Princípios básicos,- xeito que axude ao leitor a comprender a 
que empezan definindo ao xornal como , realidade, ademais da rexeita expresa a 
"independente que se compromete a ·de- · calquer presión que tente. deformar a in
tender e promocio'1ar a idea de liberdade formación ao servício de intereses pró
e ,progreso" e márcase ·como obxectivos, prios. 
entre outros: a contribución á formación O marco é bastante amplo, e ao mesmo 
da conciéncia cívica e o desenvolvimento : tempo prec;iso, como para determinar que 

Zapatos de raso 
GUSTAVO LÜCA DE TENA 

A Fráncia que tanto agarima aos 
s~us dramaturgos poucas veces 
representou O zapato de -Raso 

de Paul Claudel. Parece que unha só, 
no Paris.ocupado polos nazis para ser
mos exactos. Toda se diga: a obra é un 
cromo barroco e retórico. Un estrago 
parvo de sedas, gasas e cartón pintan
do que dura catro horas. Pero seria 
aqui, nos nosos cenários, onde este ca
rísimo somníferb estivo máis tempo eri 
cartel. Non se busque nisto vocación 
masoquista dos galegas senón máis 
ben castigo que nos administrou um mi
nistro de propaganda da Dictadura que 

. fixo todo o que puido por Claudeliz~r ao 
país. 

Memórias coma a daquel espectáculo· 
inútil e insoportábel, exemplo menor de 
tantos anos de dirixismo, aramadas cul
turais e mal gosto, atrancan hoxe cal
quera proposta de política cultural. Tan 
oeturpado quedou o conceito polo abu
so persistente, que parece .como se i'1S
pirara temor a sua própria formulación: 
Tamén entre a esquerda. Namentras, a 

· Conselleria de Cultura mellara por días 
a sua especialización no reparto sen fin 
de inúteis e cativas bolsas, sen máis cri
tério que ir pagando por turno caciquil 
partes ínfimas dos presupostos de aso
ciacións e sociedades culturais. lsto é o 
que queda dunha das máis grandes e . 
unánimes esperanzas despertadas pola 
autonomía como era a instalación, rei-

vindicada desde hai dous séculas e ain
da antes, dunha estructura para a recu
peración cultural. Fálase de mínimos 
como locais para reunión e representa
ción, bibliotecas públicas, hemerotecas. 
De mínimos como o censo do arte e da 
memória cultural. De mínimos como · a 
edición de textos que nunca ·editará a 
iniciativa privada. Das bases elementais 
dun proxecto cultural integrador que 
nos aprendese a .esquecer por sempre 
a Claudel e aos seus amigos _nazis. 

· Entre que a ~ereita desmonte a men
tira e a confusión que ela mesma at:ubi:.. 
lou, e esta rapañota estéril do presupos...; 
to de cultura, xustificada sobre un falso 
espontaneismo da demanda, existe un 
termo que se chama política cultural. o 
debate sobre a política cwltural que esti::
vo sempre no cerne ,e _centro do nacio
nal.ismo. 'Porque aquí oi.J reclamas outra 
clase de cultura ou acabas de especta
dor daquel Zapato de Raso que trouxo 
á Galiza o ministro Fraga lribarne. 

J 

tipo de x<;>rnal pr~tendemos. O cumpri-
. m~nto ou ,incumpnmento destes compro

misos sera o noso reto e a nosa responsa
bilidade . 
. Ben é certo que as ideas teñen que ser 
interpretadas polos homes, e aqui entra
mos nunha parte fundamental do proxec
to. A Redacción do "Diario de Galicia" nú
trese dun reducido número de profesio
nais veteranos e prestixios~s. e. compléta
se con outro grupo de tnnta xornalistas 
novos, recen saídos das faculdades de 
Ciéncias da Información .que, antés de in
corporarse á Redacción, están a seguir un 
curso de dous meses de duración no que 
por unha banda se familiarizan cos ele
mentos técnicos que utilizarán no futuro 
e por outra perfeizoan o coñecimento do 
galega e o español e, sobretodo, adaptan 
a sua formación ás normas de estilo do 
xornal. Marco aqui o acento porque tenta
mos facer unha información diferenciada 
moi elaborada, contrastada, de calidadé 
en · suma. lsto require un notábet esforzo 
pero facémolo convencidos de que é a 
única garantia de solvéncia. 

Pódese antecipar que "Diario de Gali
cia" vai aportar moitas navidades no pa
norama da prensa galega e española. Em
pezando polo seu aspecto formal, coa in
corporación de cor de alta calidade ca
derniños especializados, etc. , e seg~indo 
pota valoración e tratamento da informa
ción. Cabe adiantar, sen falsas vanidades 
que por primeira vez vaise notar nun xor~ 
nal que Galiza é, de certo, unha nacionali
dade diferenciada e con vida própria. 

Precisamente porque vai ser ·un periódi
co verdadeiramente galega, non seguirá a 
estrutura tradicional consistente nunha re
dacción central forte e logo delegacións 
dependentes, senón que disporá na Gali
za de sete redaccións ben dotadas .huma
na e tecnicamente, que participarán en 
termos de igualdade na elaboración de 
todo o periódico. 

Coidamos ter claras as ideas do perió
dico qué· Gal iza demanda e nós queremos 
facer. Dispomos d1,mha redacción cualifi
cada e xoven. A dotacíón tecnolóxica po
deríase calificar cáseque de revolucioná
ria. Estes soh os elementos, cos que ten
tamos dar unha nova resposta á demanda 
cultural e comunicativa da Galiza. O tem
po, xa moi próximo, determinará se acer
tamos. 

~ver ao rego - · 

A s lnformacións tendenci~sas, frí
volas ou mesmo falsas (poc: igno

ráncla ou por práctica alevosa aa Intoxi
cación ou do infúndlo) sobre Galiza son 
rancho diário na nosa alimentación perio
dística, e Incidir en protestas contra es
tas pode facemos incorrer no tópico. 
Mais alauris non nos resignamos a mo
rrer de fáme e non renunciamos ao ~to 
de resei\ar, para desacreditala, unha das 
últimas asnelradas ~cebidas. 

Semanátio SllJ Plmiflt1ta nº 247 25 
de Agosto do 1~7: "El Exéfcito Guerri
lleiro gallego". Sfntese critica: 

1. Os antecedentes históricos da gue
rrila en Galiza son: uns amigos de Vinato, 
os callascci, Wellington?, e Alexandre 
Bóveda. Nen palabra da guerrilla anti
franquista. 

2. Os devanditos, e más "la colabora
ción de galleaos en la toma del "SMa 
Maria" con "GalvltO" son os anteceden
tes tam6n doo ,tat uñi6n do Pablo Gl#
go, e non os esquerdlstas dentro do Par:
fldo ~uista ou os galeguistas dentro 
do Partido Comunist~ exemplo. 

3. Un tal Mancho •• é o refe-
rente mártir do BNG, e deste xurde unha 
tal sindicll/.afllltlaa., sen máis. Por exce
derse eh raeticalísmos o BNG perde as 
eleicións e, para que non se volva ª.!~
tir, decide emular o nacionalismo 11!U\.R7-

rado catalán. ·nct· 
4. O PCLN é unha mistura de esc1 1-

dos do Bloaue de int8'ectuais de ex
FRAP ex-GRAPO ex-UPG e dunha tal 
Sindiéal. de Vva. 'cun brazo armado. o 
EGPGC, cuxas ~~~ 
fónico ·~o · de 
.Nacklrwll . lmposfbel para min escomar 
o resto da repor!axe: terroristas galeaOS 
pagados p0r cariber"los "vfa P~~I"'? ... 

A reportaxe ou o que sexa ins1nuante
mente ilustrada con fotografias ~ oés 
ql.le aclaren nada pubtfcase coa ~nafura 
dun tal Félix Var6Í1. Nen · puta ideia. 

'lt!IWMN NAVAL 
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