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PEOUENA HISTORIA DOS CONSELLEIROS E DA LOIT A POLA NOMINACIÓN 

A-LAXE .FIXÉRONLLE TODO O GOBERNO 

Os actos do "descubrimento'' calificados de 
"comemoración dun xenocídio" 

Os 35 millóns de ín ~"- ~~ ~~A . 
.... "'"- • u .. -

viven actualmente en 
esquecidos tamén no V 
centenário (páx. 12 e·13) 

Neste 12 de Outubro conclue a primeira etapa da carreira cara o 
92. Para este ano o goberno e9pañol pretende erixir~e n~ protago
nista dunha série de actos nos que confluen as Ollmp1adas, o V 
Centenário da ''unidade de España" e da colonización de Caná
rias, así como a Exposición Internacional d~ ~eY.illa con, n:iotivo do 
500 aniversário do ''Descubrimento de Amenca . Esta ultima con
memoración está a xerar tanto en América, por parte das comuni
dades indíxenas xunto cun abano amplo de colectivos. como en 
Europa especialmente como é lóxico no Estado español unha 
onda notábel de protestas: 

Apresenta alguns dos síntomas maiores da ~nfermidade 

Un dos portadores de SIDA de 
Povisa en estado grave (páx.11) 

Un dos pacientes de insuficié~~ ~a ~enal c ró~!ca portado~es do 
SIDA (Síndrome de lnmuno Def1c1enc1a Ad~_qu1nda) . que ~enen re
cibindo tratamento na Unidade de Hemod1allse do hospital P9Vl
SA apresenta alguns dos chamados signos maiores que definen 
clinicamente a enfermidade como Complexo Relac1on_ado co 
SIDA. Dacordo con fontes médicas contr.a.stadas. estes. ~1ntomas 
son de recente aparición e obrigan .ª mod1f1car a evalua~1on fo;í!lal 
do paciente, diagnosticado .e~ , m~10 como portador as1ntomat190 
de V.l.H. (Virus de lmunodef1c1enc1a Humana) 

CADA 4 MINUTOS ... 

(páx. 4 e 5) 

SUMARIO 

A Me::;a poia Normalización 
celebrará asamblea o dia 14 
.................... .......... · .. (páx. 8) 

O doutor Muncharaz é read-
mitido .... ... ...... .. .... (páx. 1 O) 
Eleicións na Administración 
.. .. ... ... .. .. .... .... .. .... .. (páx. 1 O) 

O desprécio do depbrte 
.................... .. ........ (páx,. 15) 
Festival de Cine de Donosti 
.. .. ................. .. .... .. . {páx. 21) 

~s águas farán abandonar proximamente .. a 500 ~ciñas ·as 
suas casas· 

Lindoso: un· encero· moi 
"tranquilo" (páx. 3) 

Buscalque, A~er~d~, ~~loeira, O Bao ... aldeas que, como tanj as 
. outras, pasaran a h1stona cobertas polas augas dos dilúvios mo
dernos que, desde meados deste século, como plaga bíblica im
posta por un deus alleo residente no Olimpo da metrópole se 
~msañou coa Galiza. Pero, esta vez, a menos de dous anos proba-: 
belmen.te, as alde?s perecerán baixo as águas sen case protestas, 
nen tan sequer suplicas. Neste caso os anxos exterminadores o 

. q~e . tratan ~ de. tranquilizar ás persoas , ·intent?do que chegue o 
d1a do castigo sen que se den conta:. daquela xa non haberá re
médio. 

Actualmente é un alto cargo no Ministério de lndústria 
cubano 

~ Sindo Seixido, da guerrilla 
galega á revolución cubana · . (pax. 9) 

Para min (que levo niuitos anos de talar) escoitar a Sindo é e sem
pre será reconfortante. é perceber desde o primeiro minuto a forza 
da liberdade e a esperanza no socialismo, é comprobar o firme 
dunha idea e o grande dunha revolución. a modéstia e a autentici
dade do compromiso. Jsto que aqui va i é o resumo de vári as se
síóns de conversa ao longo de días de autenticidade. expresada 
nun galego no que asoman de cando en vez expresións cubanas. 

As ref armas nos túneis impedirán a cofocación de doble 
via e electrificación · 

Os novos proxectos de RENFE· 
non prevén a· circ,ulación na 
Galiza a .máis de 90 Km/h.. (páX.10) 

· Duran~e os recentes actos de inauguración da nova estación ferro
viária de Vigo , o Minlstro ·de Transportes, Abe! Caballero. afirmou 
que estaba p evistb que o tren de alta velocidade chegase á Gali
za. Sen embargo, seg.undo dados aos que pudo ter acceso A 
NOSA TERRA. os investimentos que se están a real.izar actual
mente non só pe-r:rnitirán uns avances escasos en cuestión de ve- . 
locidade -que non superá o límite de 90 Km/h.- senón que al- . 
guns dos pro~ectos que agora se levan a· cabo suporán un forte 
impedimento para que nun prazo longo de anos se mellare a nasa 
e'strutura ferroviária en aspectos como a dobre via ou a eletrifica
ción , nos que Galiza actualmente xa é tremendamente deficitáría , 
a respeito doutros lugares. 

A CORUÑA RESERVAS TELF. 21 32 11 
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-ASPECTOS .EXTRAN.OS DUNHA --.·CRISE· 
g~. Xornmlllb Eillmn: Promocións Culturais Gale . 

CoM911o d9 Adml.ni.tnldón: Presi~nte do Conselto de Admi-

~~~t~~~ós';, eRt~~·~~~g~~:ie~k,~h~~~8Ci~~~~~~.CS¿~n- . 
lleoro delegado: Ra':"ó!' fernandez. Vog~ia; Francisco earba~~ 
~~:::;,0 l:;:';l• ~b.,~~·:j¡n~O~F:~~:~~~ez, Fernando cu'. 

Dnr:ear: Alfonso Eynl L6pez 

A fonda crtse económica-.e. social que pa
dece Galiza-que· ninguén· pode xa a estas 
alh~rf3.S. ocultar e gue noutros· IL;Jgares de~te 
penod1co se anahsa con amplltude, esta a 
producir, . ademais, nas últimas semanas, 
uns . efeitos de dubidoso beneficio para o 
paí~. traidos de mans ben pouco .compro~ 
metidas coa nosa terra. 

feriron calar -e seguen calando- sobre 
este tema, quizá porque os seus rendi
mentos lle sacan en deputados "cuneros" 
e no que sexa. 

A persérveráncia en apresentar agora á 
Galiza como algo nunca visto en ba1xeias 
políticas, xa é máis que sospeitoso. Ou é 
que o caso Flick, coa compra de membros 
do goberno por várias importantes e.ll!Pr~
sas, sucedeu·en Ourense e non na c1v1liza
da Alemaña Federal? Ou é q"ue a perpétua 
inestabilidade gubernamental, a poderosa 
máfia, a. lóxia P~2 . son problemas dos 
pontevedreses. e nos dos italianos? 

critica certeira e furibunda á que veñen 
senda sometidos os tránsfugas políticos 
que .ultimamente está dando o noso país. 
E dicimos ultimamente porque aos ante
riores , aos que se pasaron por exemplo de 
UCD e AP ou noutras versións que de 
todo haí e de sobras coñecidas, a eses 
ninguén os criticou. Curioso que se penali
ée o transiuguismo en Madrid, onde ten o 
seu despactio un ministro de Asuntos Ex
teriores que é un trásnfuga e máis curioso 
ainda, se pensamos que os críticos están 
asentados nun réxime que nasceu preci
samente do . transfuguismo -termo que 
seria más exacto que o de reforma política 
ou transición democrática . 

~~ Manuej Veiga, Gustavo Luca de Tena, 

~ • ClllllbollÓOiw: Manuel ~Vitanova 
Antón éaemonde. ~ancisoo Catballo, Xesus González G<)'. 
mez, Manuel Rivas, Xesus Vege, M. Chouza R. Cid x 1\11 
Aldea, X. Lanosa Vila, lois Diéguez, César Va~e. L M6ndezº 
Carmen G. Ares, Xosé M. Salgado, Ánxela Rodlcio, JAM ' 
Xesus L6pez Témez, Xoén M. Carreira, Xosé Lodeiro, Fe~'. 
nando M. Vilanova. Xesu~ "!"arres. P~ Arrizado, SA Sua. 
rez. laxe Grande, Suso ~netro, Domingos Prieto, Carlos Du
rem, Xesus Cambre Manrio, Begoña Moa, Alfonso Rives Xa
quin Agulla, Femando Carballa, M. Feméndez Blanco Ílitor 
Voqu~ro, Antón Mescato, Xico Peña, Xoan M. Est~. Ma
nuel Lueiro Rey, Anselm~ L6pez Carreira, Hemán Naval , A 
Cordero'. lupe Ces, fr!'_~SCO Ant. Vtdal, Xavier Seoane, Ri· 
cardo Rover¡t. X. X. Pineoro Cochón, Plácido Lizancos. Uno 
Braxe. Xesus Campos, Manuel Estrada, GoNBlo Vilas, Ale
xandre Banhos. 

Non paga a pena insistir, nos argumen-· 
tos que xa todos coñecemos, através dun 
intenso bombardeo diário e que ten alcan
zado xa a todas as tertúlias. "Galiza é o 
colmo", "a política galega dá noxa", "isto 
só pasa aquí", "isto parece o Camerun", 
dito por" Mariano Ra1oy. Argumentos al
gúns deles incustionabelmente · certos, 
pero dos que a sua oportunidade dá moito 
que matir:iar. 

A política galega dá efectivamente noxa, 
pero xa o daba -cun fedor quizá maior
durante todos estes anos de prática caci
quil ,por exemplo (A direita é -moi hipócrita 
cando fala da propriedade dos seus votos, 
nun país onde todo o mL.mdo sabe ~ºí'.1º 
os consegue). Sen embargo do ·cac1qú1s
mo só veñen queixándose, e dende hai 
moitos anos, alguns e isb si que é terceiro
mundismo, pero os cantores da xustícia e 
da democrácia. afincados en Madrid, pre-

Por que non se argumentou .da mesma 
forma para a_crise do PSOE andaluz ou 
para o do PNV, onde dL.ias tendénGias pa- . 
saron semánas dándose labazadas ás 
portas do "t;>atzokis". Ninguén dixo neses 
casos: "ah, pero os bascas son asi!" "E 
que a política alemana ou italiana, dá 
noxa' " Nada diso, segundo estas fontes 
este tipo de crise e corrupción debe ser 
unha componente racial dos galegas, co 
cal é m9i ~oa~fo conducirnos ao "Brgumen
to subliminal de que somos uns 1nc_apa
ces, que -á vista está- Aos fai falta unha 
tutela exterior, séria e preparada. · 

.Ou é.que o problema para eles, non está 
no transfuguísmo, senón no lugar cara 
onde se produce a fuga? Pois e notórío 
que a corrente de cámoío oriéntase cara a 
un certo galeguismo ou nacional ismo. 

Por outra parte , se Madrid ten tanta sen- . 
sibil idade para as atitudes pouco demo
cráticas, na sua man está o solucionalo, 
dado que os problemas surx idos teñen to
dos a sua orixe en partidos estatais. Para 
última. mostra, aí están as imposicións de 
Guerra sobre o presidente autonómico ga-
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PONTUALIZACIÓNS A UNHA 
INFORMACIÓN 

A Asociación de Profesores e Lín
gua e Literatura (A.P.L.L.) .. dia!l~e 
aa -aparición nun xornal corunes 
(mércores 16 de Setembro de 
1987) duna amp!a r:iota de reda~
ción na que se indicaba· a oposi
ción de profesores e pais coruñe
ses ao ensino en galega, quer pon
tualizar o seguinte: 

1 . - Consideramos excesivo e 
tendencioso· o titular "Profesores y 
padres coruñeses contrarios a la 
implantación de la enseñanza en 
gallego", tras a leitura do texto, do 
que non se desprende en absoluto 
esa intencional1dade manifestada 
en titulares. 

2.- Non nos parece lexítimo dar 
como estado de opinión xenerali
zado o que son simples opinións 
de persoas a titulo . particular (D. 
Manuel Santos e Dª Maria Teresa 
Gonz,ález) ou a opinión do pr~si
dente das A.P.As. de coléxios pri
vados da Coruña, nomeadamente 
cando todos eles manifestan estar 
de acorde coa implantación do ga
lego no ensino (cando me1:10s ap~
rentemente) e d1scordao so no me
todo seguido. 

3.~ .A A.P.L.L. quer recordar á 
opinión pública que no ::;eu mo-

. mento, e nese mesmo meto de co
municación , a Federación . de 
A.P.As. de Galiza pronunciou-se a 
favor da normalizacióri e implanta
ción do ·galega no ensino; no mes
mo sentido se pronunciaron nó pa
sado curso as . diferentes asocia-

A p -R 

Non menós curioso que o anterior é a lega a hora de formar goberno. 1 

cións de estudantes. Vários conse
llos escolares e diversos claustros 
de profesores da cidade da Coru
ña, e por suposto doutras localida
des do país, tamén se teñen pro
nunciado n_o mesmo sentido. 

4.- Non co'ñecemos nengun co
lectivo de pais,. A.P.A (se excep
tuarmos, polo que parece, as de 
coléxios privados da Coruña) , con
sello escolar, claustro de profeso
res, movimentos de renovación pe~ 
dagóxica, asociacións profisionais 
de pedagogos, psicólogos ... sindi
catos do ensino, p9rtidos políticos 
ou calquer outro colectivo social 
re(?resentativo que até agora se 
tena pronunciado en confa. Polo 
contrario, constantemente, e por 
fortuna, vemos noticias de colecti
vos diversos (o caso recente do 
R.C. Celta _de Vigo) que asumen a 
normalización da nosa língua e, 
como consecuéncia, a dignidade e 
orgullo de sermos galegas. 

5. - Esta asociaCión de pro.fes o
res. da que formamos parte r..1oitos 
pais de alunas desta c1dade, e que 
por suposto estamos a favor d.e 
profundar no proceso de normali
zación linguistica e , cultura l. non 
entende como certas persoas que 
din que "adoran la lengua gallega" 
se poden mostr?r. reticent~s a res
peito do noso 1d!orna, .nucleo da 
1dentidade do Pa1s. 001 constatar 
como ainda· quedan p~rsoas que_ 
n0n só queren renunciar ao seu, 
senón que tamén queren que os · 
demais renunciamos ao naso .. 

·D 

ASOCIACION DE PROffS0RES DE 
UNGUA E LITERATURA <•"°'LEGA 

(A :o.ruña) 

E ·N. X· O. 

TRABALLAR NO CÁRCERE 

LE~o algunhas veces o seu periódi
co cando o podo encarregar polo 
serv icio de demandaduria desta 
cadea de Bonxe. Como encentro 
as suas páxinas dun tal ante demo
crático atrévome a escreberlhe so
bre a cadea; que pretendo? pois 
.animar a criació9n dunha organiza
c;:ao, anti-represiva, contra as ca
deas e a marxinación. 

diana (dentro) , serve de alento as 
loitas ·de nós, os presos comuns, 

- polos mais elementais direitos, tra
balho, avogado. etc .. 

Publican folletos como o manual 
do detido, onde aparece o que ta
ce:· ante os posíbeis abusos poli
ciais, como conquerir unha liberda
de provisória .. . 

Tamén teñen editado outro que 
se chama "como trabalhar dentro", 

lmaxino que na Galiza ten que este _ para conquerir s~ir do ~cio 
haber avogados, psicólogos, moi- forzoso ª.? que nos tenen obnga-
tas xentes que sintan a necesidade . 9os qS., f!~r-e,9c_ións .. dos c~ntr<?s . A: 
de darlhe unha resposta human%~-·~iL~~-9qt~.a(j_e·~nt 1 - repre~1va e mo1 

· democrática á realidade cutre e vanadaf-. fe~eA denunciado . por 
asasiñ·a dos cárceres galegas. es:- exemplo o sistema de con_duc1ons 
tes fican cheos de homes e. mulhe- de presos .de cadea a cadea, que 
res. os máis levamos moitos anos hoxe en d1a se ven facendo .nuns 
de encerro, encontrámonos pecha- autobuses-xaulas onde v1axan 
dos en cubículos de cemento e fe- mulheres .. embarazadaas, homes 
rro , nunha situac;:om de . hacina- vellos, ma1~ enfermos, todos .nu~ha 
mento e enfermidade, a cal resu lta engranaxe inhumana entr~ vom1tos 
moi dificultosa de explicar polo mi- e ameazas da gua~da c1v1I, pecha-
seráver que resulta." dos de a dos en diferentes pequ.e

nas xaulas , sen luz nen ar do d1a. 

Airida que todo pode crerse, e 
interiorizamos . coma normais as 
causas máis morbosas que acorrer 
podan, non- trato de facer unha 
carta lacrimosa, non, só qi..;ero d1-
cer que se construen cadeas á 
mesma velocidade que se pechan 
as fábricas. 

En Euskadi teñen unha organiza
c;ao que se chama Salhaketa q.ue 
en basco tradúcese por "denun
cia'", e loita. contra a tortura cot1-

G ~ A o 

Nós aqui non queremos que isto 
exista sempre. pois pala nasa ex
periéncia sabemos que isto non 
rehabi lita ao delincuente, non con
fiamos nun estado que gasta máis 
nun só de avión de guerra que en 
28.000 presos en todo o ano. Nós 
queremos, esiximos, pagar os na
sos delitos facendo trabalhos para 
a sociedade, esiximos que a xusti
cia sexa gratu íta non só para privi
legiados, ter asisténcia san.i t ári~ 
rea l, e que non uti licen con nos so 
med idas represivas. 

Sen máis que dicidhe. atenta
mente. 

NACHO NÚÑEZ (Bonxe) 

BARRE IRQ 

Con "Os nos~s escritores en comic" os: nenos a~emáis de 
· adivertirse colorindo os debuxos aprenden a vida e 

obras dos escritores galegos 

Quería comentarvos unha anécdo
ta. sen maior pretensión que a de 
recoller íso: algo a·necdót ico: inda 
que. como calquera anécdota 
pQ.de ser paradoxa ou revelación. 

4~~ 
\ "Ji :'~::"' .. · 

.-~~ 
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A PRIMEIRA 
\ CRIACIÓN DO 
\ XOSE LOIS. 
\ AUTOR DO 
\ "CARRÍ\BOUXO', 
\ PORRN , 

" \ RECOLLID A 
\ NUNLIBRO 

l 

' :~-) 
·;:.~ ·;,i-.' -----

Que o Sr. Barreiro, de novo vice
presidente xuntei ro , pretenda ir de 
politico nacionalista, defensor da 
pátria (ou mátria) galega, e apare
cer conseguintehlente como de
fensor da normalización do noso 
idioma é novidoso: é algo que . coa 
valiosa axuda dos médios de co
municación , parece ter conquerido 
no seu currículo .e pose eleitoreira . 
Ten xa que lago.un "fook .. de gale
guista. de direitas. pero isa ·si : ga
leguista. 

Aptdo. 178 de CANGAS (P9ntevedra) EDICIÜNS A NOSA TERRA 

Espero entón non abafarlle esa 
imaxe de cartaz de eleición -con- , 
tanda como un día distas. haberá 
un mes . cruzándome con el. coa 
súa dona e cos seus fíllos na Ala
meda . ·de Santiago .- esa señora 
chamoU polos "barreiriños .. . que 

corrian af ástandose dos pais, be
rrando unha palabra inexcusabel
mente castellana: "niños", e non se 
refería ás casas dos paxáros, se
nón aos tenros infantes. 

Sr. Barreiró comece a normaliza
ción do idioma _pola súa casa. se
nón ninguén lle vai crer esa "sincei-
ra" convición nacionalista. 1 

MAR CON 

FERNANDO LAGO 
(Compostela) 

Rádio e periódicos levan t;~s a lon
ga loita deste povo moito tempo, 
pero nunca limos nen escoitamos 
unha homenaxe aos homes e mu
lleres que saen á rua pedindo sen 
esixéncias nen sobérbias un lugar 
digno para a formación dos seus 
fillos . 

O noso campo castiga e escravi
za, pero non o suficiente como 
para esquecer que hai direitos po
los que é necesário loitar, ás veces 
moitos anos, como vós , roubando 
o tempo minuto a minuto para fa
cer as gardas no monte do Carras
co , para impedir as obras do cuar
tel, os vasos terreas servian para 
os alleos, 'pero non para vós se
gundo Rívas . .Primer triunfo: fóra 
cos militares. Seguíchedes e se
gu1des roubando tempo para mani 
festacións, sempre ad1ante, sen 
cansarvos, até que o asesino esco
lle vítimas : "Pepe liberdade", era a 
frase que aparecia escrita diant~ 
do Axuntamento. O venres 18. a 
chegada de Rivas á alcald ia. as 
mulleres, as nais, peden "por fa 
vor" seren atendidas , a resposta 
son berros de "Detengan a ~sa, y 
a esa, y ... " X osé González fo1 de!1-
do baixo a acusación de agres1on 
ao alcalde, ninguén sabe s~ é cer
to, nen creo que sexa pos1bel sa
ber quen entre o tumulto e o baru
llo o fixo, se se chegou a t.acer. 
Non se -11e quixo conceder fianza 
nun principio. Agora está na ~spe
ra do xuício. Para ti , companeiro, 
vai xa unha aperta por ese dia de 
cárcere e para darche ánimos. 

Ninguén apresentou d~~úncia , 
sen embargo, cando a pol1c1a gol
peu ás mulleres para desalox.alas 
do seu monte, elas calaron , a1nda 
que disto hai xa máis dun ano. 

Os nenas de sétimo están na 
casa. en Marcón só hai até sext?, 
e mándanos a Salcedo, a un. cole
xio e·n construción. os repe~idor~s 
que xa e.staban na Xunqueira e á: 
rren igual sorte, quen son os culp 
beis do fracaso escolar? 

· 1 't de dia 
Boa sorte , pavo, e . 01 ª rten .. 

-tras dia por todo o que vos pe 
ce. e vos queren negar. 
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q¡nmcentos veciños terán gue abandona{QroximamarTie~fe as suas casas 

Lindoso: U'1 encoro moi "trané¡uilo" 
B.us~alque, . Acere.do, Reloeira, O Bao ... ald.eas que como 
tantas outras, pasarán á história cobertas palas augas dos 
dilúvios modernos que, desde meados deste século como 
plága bíblica imposta por un deus' alleo residente no b1impo 
da metrópole, se ensañou coa Galiza. Pero, esta vez, · a 
m~nos d~ dous anos probabelmente,· as aldeas perecerán 
ba1xo as aguas sen case protestas, nen tan sequer súplicas. 
Neste caso os anxos exterminadores o que tratan é de · 
tranguilizar ás persoas, intentado que chegue o .diado 

. castigo sen que se der:-i canta: daquela xa non haberá 
r~médi9. 
Un val e outro val, unha aldea e 
outra aldea; ano a ano, desapa
recen baixo das águas dos enca
ros ... di ria un poeta se non esti
vese escrito xa algo parecido. Se 
xa lle tocou aos Peares, Porto
marín, Velle, Frieira ... Castrelo do 
Miño, agora é o Val de Lóvios o 
que vai correr parella destino. 
Pero esta vez o povo ainda non 
tirou pedradas. Todo parece es
tar tranquilo. Só unha casa aquí, 
outra acolá, novas, vellas, pero 
co tellado desfeito, mostran que 
algo anormal acorre neste val. Se 
un se fixa un pouco máis dase 
tamén canta de que nas aldeas 
a erva cobre. surprendentemen-

1 te. as calexas empinadas . Hai ta
mén moitas casas semi-abando~ 
nadas e fincas que están a ermo. 
Polo demais todo parece normal. 
anormalmente normal. poderia 
dicerse. nunha povoación com
posta case exclusivamente por 
vellos. 

Onde you i~ cando anegue~ todo isto? 

Pero Buscalque, Acerecfo, Re
loeira, O Bao, desaparecerán 
irremisibelmente, nun prazo cur
to de tempo, pode que menos de 
dous anos, debaixo das águas 
do encaro de Undoso que están 
a construir ao outro lado da raia . 

Quintela, Landemil, Xendibe, 
Tomo, Fondevilla, San Martin, 
Herladiña, Rivas, Lóvios ... perde:
rán as suas mellares terras. Máis 
de catrocentas persoas terán 
que abandonar os seus fogares 
e emprender unha diáspora for
zada polas águas do Límia saí
das de nai por mor dunha presa. 

Un ha aparente _ 
tranquilidade 
Pero os viciños parecen non dar
se canta da iminéncia de que as 
águas, irremisibelmente contidas 
no seu curso, se desborden e 
cobran as suas casas e as suas 
fincas. Hoxe por hoxe a preocu
pación meirande téñena na nova 
estrada que xa lles está a pasar 
por moitas fincas, defacer fon
tes, atrancar camiños. Están in
tentando impedir os desaguisa
dos da empresa construtora 
mentres parecen esquecer o fin 
que lles agarda. 

"Primeiramente vou tratar de 
arregrar o tema da estrada, lago 
xa me integrarei na comisión ou 
xa veremos o que tacemos co 
outro", dicíanos o carpinteiro de 
Aceredo. 

Unha nova estrada, feita se
gundo todos os viciños '.' para be
neficiar ao salto e sen ter en con
ta para nada as aldeas". "Fixeron 
o trazado máis fácil e sen contar 
para nada coa realidde de aquí"; 
dinos o Director da Caixa de Ló
vios. 

Precisamente é nesta vila onde 
máis oposición está a ter o novo 
trazado da nova vía. Primeira
mente porque xa non pasará 
polo centro da poboación, en se
gundo lugar ao ter que arrodear 
catre quilómetros e non sair cara 
Bande, senón exactamente ao 
contrário, cara Portugal; en ter
ceiro lugar ao construila polo lu
gar máis1dcil, palas nabeiras que 
hai no fondo de lugar. as mella
res terras dá redonda, e facer o 
empalme perta da casa do Alcal-
de. · 

Unha espécie de empresa, da 
que parece estar aa frente un tal 
Anguiano que aparece desde hal 
tempo en todos estes conflitos 
de expropriación, tenta desde 
hai anos comprarlle as terras e 
casas aos viciños. Esta empresa 
dise que ten conexión con algun 
ex conselleiro que xa operou nos 
te~s de Castrelo. 

T eñen compradas un dez por 
r cento das propriedades, ainda 
que, se~undo os viciños, nos úl
timos so vencieron duas persoas. 
Os précios que está a pagar son 
moi baixos e válense "de todas 

tentos do comportamento destas 
persoas "que só miran o seu e 
polo seu egoísmo non ·se dan 
canta de que están perdendo 
cartas e cartas, regalándolles as 
terras a estes señores que se es
tán forrando" . 

Todo o mundo parece suspirar 
por unha unión entre os viciños, 
unha defensa conxunta dos inte
reses que non parece darse coa 
suficiente consisténcia, ao tem
po que ·admiran aos de Riaño ou 

· aos das Encrobas. 

Unha tímida reacción 
as mañas e todo. tipo de pre- Despois de moitos anos parece 
sións, son uns auténticos abu- que se produce unha · tímida 
tres carroñentos", dinos un dos reacción por: parte dos viciños. 
viciños que, seguidamente. se Comezan a verse as primeiras 
apresura a matizar "non vaia a pintadas contra o Alcalde de Ló-
pór que a digo eu, son xente ·de vios e o Secretário do Axunta-
pouco fiar e non quera nengun mento, así como. contra o cura-
problema; xa me entende, non?" concellal, aos que acusan de ca-

Os que vencieron foron sobre-: ciques e de venderse. 
todo xente que estaba na emi- Tamén deron feíto unhas co-
gración e qu~ intentou paliar a misións de afectados que contan 
crise collendo alguns cartas . Hai co asesoramento dunha equipa 
alguns que xa están facendo a de advogados expertos nestes 
casa no lugar de Compostela, e temas, encabezados por Xósé 
até pensan en facer ali un novo Luís Aranda. 
cemitério. Este letrado pensa que a reali-

Os viciños que pensan resistir, zación deste embalse e a ocupa-
"polo menos para se non pode- ción das terras "é anticonstitu-
mos parar o encaro, que nos pa- ciona~ . porque ·se basea en leis 
guen o que merecemos e non do franquismo que están dero-
nos enganen como están a facer gadas; ademais ainda non saiu 
agora" non se mostran mo- r;on- nengun deC(reto-lei ordenando a 

As obras da pr~sa están x.1 moi adiantadas, pronto.-estancarán 

Pero a aparente tranquilidade , 
dos viciños non ten correspon- · ~ 
déncia coa .actividade despre~a-' 
da pala. empresa concesionaria 

,..do salto .. Electricidade de Portu
gal. . 

'. 

expropriación". 
'Xose Luís ·Aranda pensa que . 

"coa leí na man ainda é posíbel 
paralisar o encor9 ''., ainda que a 
sua máxima preocupac.ión nes
tes momentos· parece ser facer 
todo o pos íbel para que non se. 
vaian producir as expropriacións 
pala vía de urxéncia. . 

Pensa que esta pode ser a es- 
tratéxia da empresa "non. criar 
nengu.n conflito, qt1e todo pareza 
normal, que os viciños non se 
den canta e, cando haxa que 
embalsar, ped ir as expropria
cións poro método de urxéncia".' 

Esta f arma de facerse-c;;oas te
r ras significaría que antes . de 
acordar précio, e de fallar os dis
tintos .recursos que se poden in
terpbr, até chegar ao .Tribun.al 
Supremo, as fincas xa son ocu-

. padas. Lago, os viciñois, como 
ocorre neutras partes .. diante dos 
feítos consumados·, préganse ao 
.oferecido. Así tamefm perden os 
benefícios concernentes aos 
traslados de povoacións, · e os 
distintos complementos a pagar -

. se o desaloxo se fai pala via nor
mal e cun xurado axeitado . 

vista da atitude que califican 
como "claramente colaborado-
ra". · 

Mentres tanto no Conce11o din 
que están negociando coa em
presa. coa que · tiveron recente
mente unha reunión en Madrid, 
(sen asistir nengun asesor) para 
arregrar as causas o mellar posí-
bel. · 

O representante da comisión 
afirma que "todas son manobras 
de distracción" . 

Sempre as paga Galiz~ 
'O · proxecto do encaro de Undo
so ·arranca do 1971, cando se 
promulga o Estátuto· da Comi
sión Internacional pa-ra o Apro
veitamento Hidráuliéo. 

Segundo este acordo entre os 
Estados español e portugués o 
primeiro aproveitaria os ríos Tajo, 
Guadrana e Chamiza, mentras 
que os lusitanos poderían em
balsar no Umia e no Leboreiro, 
os dous na Galiza. Veríamonos 
asi perxudicados pois non con -

. seguimos ·nengun benefício des
. tes encaros, pero anegarán as 

nasas terras, mentres que, neste 
caso en Undoso, a escasos me
tros da frontei ra. non ·perxudicará 
en nada a Portugal. · . · 

Precisamente ná vila portu
guesa que dá nome ao salto, non 

Por iso todo parece facerse si
landeiramente, .sen que a Xunta, 
nen sequer os concellos -se dig
nasen informar aos viciños dos 
seus 'direifos. e menos de defen
delos. É riláis , a maioria dos vici
ños pergúntanse se "non estaran 
tragando no Axuntamento " en 

·-- gastan moito .de "españois" que 
van perguntar polo ·encaro '.'pois 
botánnos todo o lixo para nós, 
encaran o que queren e, lago , 
cnado nós tacemos algo. sempre' 
se queixar:i ". 

O certo é que . L[ndóso colleu 
un desenrolo n_unca pensa~fo hai 
uns anos. Constrúense povoa
dos novas, casas de moitos pi
sos, locais comerciais e de diver
timento. Hai moitos nenas palas 
ruas e mozos en moto. Aos pou
cos ql/ilómetros, da raia para 
aqui , en Aceredo,· unha velliña 
láiase 9e que "so quedamos os 
vellos, non hai xente nova que 
toite pór isto; a nós só nos queda 
esperar ·a -que nos enterren de
baixo das aguas, cando suban ". 

E subirán, sen tardar moito, 
pois os amarres da presa xa es
tán postas. e non pasarán anos 
en chegar as primeiras encora
das para comprobar a resistén
cia da presa. Cando isto se pro-. 
duza a normal anormalidade 
converterase en desesperación 
e, se cadra , como en Riaño, en 
traxédia. Mentres, os intereses 
empresariais precisan de tran
quilid~de. e 

A'.EYRÉ 
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O NOVO GOBERNO 

un· goberno con· andadura ··política 
.Os cámbios de Qartido foron Uriha constante na maioria dos conselleiros . · 

Alguns dos conselleiros 
levan anos militando .en 
vários partidos, outros son 
neófitos como Fernando 
Salgado, un. xornalista de 
economia. Hai quen vai ter 
que consensüar cos seus 
contrários nos debates 

: (Sineiro, en Agricultura). 
Martínez Losada en Traballo 

· foi acusado polos 
sindicalistas de encirrarlles 
os cans para disolver as 
manifestacións. Pablo Padín 
que terá ao seu cargo 
Sanidade qu.eria ir nas listas 
de AP nas últimas eleicións 
municipais ... 

A maioria dos conselleiros que 
gobernarán con González Laxe 
teñen un amplo percorrido políti
co ·antes de chegar ao actl)al 
cargo. Poucos son os que ocu
parán unha carteira relacionada 
coa sua área de cbñecimento . . 
ainda que tampouco se lle ·pode 
considerar com_o un gabinete de 
políticos. 

Partido Nacionalista Galega e 
Coalición Galega apostaron por 
situar nas consellerias a alguns 
dos máximos dirixentes dos res
pectivos partidos. 

Asi González Mariñas que esti
vo unido políticamente a Meilán 
Gil no PGI, militou en UCD, co
fundou Coalidón Galega arte
llando logo o PNG~ ocupará ~ 
carteira de Conselle1ro qa Pres1-
déncia e portavoz do Goberno. 
Sobre este doutor en direito re
cairán as relacións cos meios de 
comunicación, principalment_e 
coa compañia de Rádio Televi
sión de Galicia. 

O seu compañeiro de partido, 
o arquitecto Xosé Rodríguez 
Peña, que militou no PG, axudou 

_ a fracionalo para · fundar CG e 
lago poria a andar. o PNG, f arase 
cargo da Consellaria de Pe~ca. 
Coalición Galega pactou a v1ce
presidéncia única para Xosé L~ís 
Barreiro. Desde o seu ant1go 
despacho, abandonado . xusta
mente un dia 30,".11 meses antes 
de. voltar a qcupalo, tratará de 
coordenar o labor do goberno e 

-ªº mesmo· tempo que lava sua 
imaxe e trata dé lanzar e consoli
d~r a CG como partido, actuan
do como e~ponxa absorbente de 
políticos en busca de futuro. 

O seu compañeiro de estraté
xia Suárez Vence, que fora .c.on
selleiro de Sanidade e Ordena
ción do T erritório, ocupará agora 
a Conselleria de Educación. Afeí
to ._a contar coa mesma eqüipa 
nas anteriores ocasións. témese 
que· esta vez repita con igoais 
nomes nos postas de responsa- . 
bilidade desta Consellaria que 
conta cun dos meirandes presu-

. pastos. Xa ostentou cargos ·de 
responsabilidade coa UCD que 
acrescentou co seu paso a ·AP. 

Santos Oujo Bello é un · EnX:e
ñei'ro Superior de Telecomunica
cións e Licenciado en Empres-a
riais que se fará cargo de lndús
tri~; Turismo e Comérció. Ligado 
ao grupo de Ourense, estivo ta
mén na UCD militando agora en 
CG. Distinguiuse nestes anos de 
parlaméntário por unha laboura 
calada sobretodo contra a co
rrupción. 

O cuarto home d~ CG no go
berno é Pablo Padin. Conselleiro 

·de Sanidade. Avogado e emRre
sário, pasou por UCD. Nas 1:1lt1-
mas municip.ais obstinouse en 

. acudir con Alianza Popular ao 
Concello de Vigo. Era un dos 

O medo a ser presidente 
Hai un medo xeralizado eri cer
tos . ambientes a que fracase 
estrepitosamente o actual go
berno aütonómico; gobernaría 
até o neto de Fraga . afirman 
alguns. Tal medo fai es~onder 
as críticas e a des1lus1on que 
su'puxo a xestación do gabine
te que alguén calificou "coci" 

1

. González Lax.e. Pmque. nesta 
"modernización da Galiza" 
prometida. parece que. se es
tán a repetir os mesmos erros _ 
da etapa de Fernández Albor:: 
un presidente que non control".l 
ao seu executivo. que esta 
preso das liortas- internas do 
seu próprio partido e dos d1;:;
tintos baróns que fan e desfan 
ao seu antollo nas distintas 
consellarias . e direccións xe
rais. No PSOE estar:ise ante
pondo as !?Stratéxias dos dis
tintos grupos e do partido ~n 
Madrid (igual que AP) aos pro
prios · da Galiza. A estabilidade 
do goberno vai quedar así su
pedit\3,da ao interese d.e Gon
zález Laxe e dos galegu1stas 
para poder chegar ao fi nal_ da 
lexislaturá. -Duro papel o que 
lles espera a CG e PNG. cun 
PSOE cada vez máis enfrasca
do en liortas internas. 

Asi as causas vai ser difícil. 
por non dicer imposíbel. pór 
"Gal iza en marcha .. (lema usa- · 
do xa polo BNG no .último Dia 
da Pátrí a e copiado polo actual 
presidente) . pois as semellan~ 
zas entre González Laxe e Fer
nánd.ez Albor non parecen es
tar só na sua dificultac;ie para 

marcar unha liña de goberno 
própria , senón que nas suas 

· prime[ras accións amosou. 
unha liña continuista. A teima 
de Albor na sua laboura repre
sentativa parece non ·ser des
botada por Laxe que se apre
surou . ou non soubo pór as 
causas no seu lugar. en ir de 
inauguración en inauguración. 
a actos sen entidade para un 
Presidente ao que se lle supón 
moito máis. que facer que cor
tar cintas e tomar vinos . Unha 
Galiza nova é ímposíbel face la 
con vellos métodos herdados 
do pásado. e unha labo.ura de 
goberno necesita unh.a direc
ción .clara e inequívoca. ium
prescindlbel para. que a xente 
saiba que algo cambiou. Por-
que. cambiou algo? . 

González Laxe : cun gabinete 
imposto polos pactos e polo 
seu partido. cunhas accións de 
goberno que terá que consen
suar polo menos a tres. bandas 
(PNG. CG e o próprio f'SOE) e 
cen problemas estruturais que 
agravan 'di·a .ª dia o estad_o da 
nación, debatese nun d iscurso 
cheo de tópicos sen encontrar 
sitio. a médio camiño entre un 
-p resi dente da Xunta e un mili
tante partidário que ten que 
seguir·as consignas de Madrid. 
O programa de TVE. que .. dirixe . 
Vitoria Prego. "Debate . fo1 
unha clara mostra desa dual i
dade na que está (merso o pre
sidente.. Un · presicfonte que. 
por lóxica, nunca deberia .de 
aceitar a diatriba pública cos 

' 

1 

seus conselleiros. 1 

Os distintos conselleiros 
·van se encontr.ar cunha situa
ción criada por intereses alleos 
(Mercado Comun e Estado es
pañol) co beneplácito do Go
berno central. Sidegasa. _Asta
no. Bazán. Citroen . e até Alú
mina-Alurhínio que pode verse 
afectada seriamente ao poten
ciar O · laminado en Euskadi . 
son alguns dos testeiros má1s , 
significativos nos que os inte
reses galegas entran en con
tradición coas liñas emanadas 
desde Madrid. 

Descartada a confrontación 
coa Moncloa. pola própria 
composición do gabinete. de
señado por Alfonso Guerra na 
sua metade social-demócrata. 
que papel lles agarda a uns 
conselleiros que. desde o par
~ido foron incapaces de facer 
valer as suas posicións? Cal 
vai ser o papel dos galeguista.s 
fortemente interesados en 
subsistir no goberno como ga
rantia de lanzamento . da sua 
opción política? As palabras 
de García Sabel l de que o Go
berno central ia ser máis cor:i
descendente coa Galiza pare
cen esquecer. por alguén .que 
precisamente esqueoeu tantas 
causas. a confrontación de in
tereses existentes entre Galiza. 

. como nacíón periférica. e o Es
tado español. A nosa situación 
non é cásual. senón froito do 
papel que nos foi imposto xo-
gar. A.E. 

A NOSA TEUA · 
N" .12.i - 8 _Dt::_OUTUBRO DO 1987 

homes do~ que se desconfiaba 
que cambiase· o voto a última 
hora. 

O Cons~lleiro de Traballo. Mi
guel Martmez Losada, era Go
bernador Civil de Pontevedra 
cargo que non lle debía vir moi 
mal pois que x.a na sua etapa de 
concellal en A Coruña era cbñe
cido polo sobrenome de "O Go
bernador". Home dado ás·mano
bras e as fintas políticas. estivo 
ligado a Francisco Vázquez: rea
lizando o traballo de control do 
grupo municipal. Dicíase daque
las que estaba enfrentado entre 
outros con González Laxe, hoxe 
presidente . Cando quixo voar 
por libre. sen tutela. Paco Váz
quez mandouno á diáspor.a. Du
rante as folgas xerais de hai 
dous anos distinguiuse. segundo 
os sindicatos. por encabezar a 
represión aos obreiros que se 
manifestabanb na capital herculi
na . Membros da INTG denunciá
rono por mandar persoalmente 
aos membros da policia munici
pal que, con cans, que trabaron 
nos sindicalistas. reprimian aos 
obreiros. 

Alfrendo Conde Cid é un coñe
cido escritor que primeiramente 
foi eleito nas listas do PSOE 
como independente. O seu labor 
· parlamentário desenvolveuno no 
eido da cultura. mostrándose ex
tremadamente irespeituoso can
do se criticaban temas sobre 
todo referentes á normativa lin
güística ou adláteres. Ten fama 
de non ser moi bon xestor. 

Francisco Sineiro é un enxe
ñeiro agrónomo con fama de 
competente. El foi un dos que 
máis puxo a cara polo Goberno 
Central no tema da cuota láctea, 
enfrentándose a antigos compa
ñeiros . seus. técnicos da Plata
forma Leiteira. 

Fernando Salgado é un xorna
lista que estivo traballando co 
grupo Akal e que agora era xefe 
da sección de Economía en "La 
Voz de Galicia", onde resaltaban 
os seus traballos pola contextua
lización galega. Descoñecidos, 
de momento, os seus cargos d~ 
confianza, este monterrosino va1 
ter mui difícil o lidiar con desta
cados economi.stas como Xosé 
Manuel Beiras. Foi a gran surpre
sa do gabinete. 

Antolin Sánchez Presedo é 
Conselleiro de Ordenación do 
Território, ao tempo que Secretá
rio Xeral do PSOE na Galiza. car
go ao que chegou arroupado por 
Francisco Vázquez, e ainda que 
despoís intentou desmarcarse. 
precisa sempre dos seus ap~1os; 
Desáe sempre f oi contrario a 
moción de censura e a sua capa
cidade como. político 'e xestor 
nunca foi demostrada. Os aseso
res que sempre elexeu nunca ti
veron fama de eficaces. 

Fernando González Laxe é o 
Presidente da Xunta . Militou no 
Partido Socialista Galega, asi 
como na ANPG .· Tamén foi Se
cretário Xeral de ADEGA. Aban
donaria logo o nacionalismo 
para. con outros compañeiros do 
PSG (entre eles Ceferino Díaz e 
Rodríguez Pardo) integrarse no 
PSOE: Neses anos colaborou en 
A'Nosa·Terra en temas relaciona
dos coa pesca, sector no que é 
especialista. Ocupou xa ª· D1rec-· 
ción Xeral de Pesca e diversos 
cargos na Administració_n socia
lista. Foi un dos que negoc1ou o 
tratado de entrada no Mercado 
Comun. Foi nomeado candidc¿to 
á Xunta polo PSOE para conse
guir un certo consenso entre as 
distintas fam íl ias. :.=J 
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Madrid deseñou o novo Gobemo 

González 1 axe: ·nen escolleu a equipa 
nen o sistema de xogo 
Unha das metas que o novo 
presidente, González Laxe 
lle ten encomendadas á 
Xunta é a de ilusionar ao 
povo galega. Asi o afirmou 
no seu discurso 
programático, pero a que 
deb1a ser a sua primeira 
decisión e ponto de partida, 
o nomeamento dos 
conselleiros, converteuse 
nunha unánime crítica pois 
os cinco conselleiros do 
PSOE foron impostas por 
Madrid desde onde 
intentarán dirixir a política 
da Xunta. 
O novo Goberno autonómico 
nasceu entangarañado; semi- im
pedido para cumprir axeitada
mente as suas funcións. A pri
meira, debuxada no discurso de 
González Laxe, e bigornia básica 
na que se sustentaba a moción 
de censura, ilusionar ao povo ga
lega·. fracasou xa no anúncio da 
composición do novo gabinete .. 
A case totalidade dos meios de 
comunicación e dos partidos po
líticos coincidiron en que era un 
"Goberno que nascia lastrado", e 
con médio corpo atado cun forte 
cordón umbilical a Madrid. 

Se desde o interior do mesmo 
PSOE na Galiza se ergueron vo
ces reprobatórias á composición 
(con outros moitos que calan por 
non acarrexar males maiores) 
portavoces da CG e PNG ~fir
man "off the record" "que non é 
o que nós pensabamos" ao tem- . 
po que mostran a sua preocupa
ción palas· dificultades que vai 
haber para un entendimento "e 
para levar unha política minima
mente galeguista". 

Xa se sabia que González Laxe 
só ia nomear a metade dos con
selleiros, o que non deixaba de 
ser un impedimento á hora de 
conformar unha equipa,. ainda 
que debido ás circunstáncié1s de 
nascimento (produto dun acordo 
tripartito) parece léxico pota im
posibilidade prática de pactar un 
programa común. O que moi 
poucos podian agardar era que 
o novo presidente non pudese 
nomear sequer a un conselleiro 
da sua enteira confianza. As cin
co carteiras que lle correspon
dian ao PSOE foi Madrid ,que as 
impuxo. González Laxe ou non 
pudo ou non quixo facer un go
berno próprio. 

A batalla principal esfr,o no 
veto a Ceferino Díaz, un de ~ má
ximos exponentes . do che nado 
"sector nacionalista" dentro do 
PSOE na Galiza. Alfonso Gt..erra, 
por mediación de Aqel Caballero, 
foi o encarregado de apealo dun 
cargo que por· lóxica estaba des
tinado para o político do Savi
ñao. Prim~iramente porque Gon-

. zález confiaba plenamente nel. 
lntentou, até catro horas antes 
de dar a coñecer á opi_nión públi
ca o nome dos eleitos (polo 
PSOE). incluilo na lista. González 
Laxe precisábao como estreito 
colaborador; PNG e CG como in
terlocutor. Pois foi Ceferino Díaz 
quen n<;m só ideou a estratéxia 
da moción de censura, quen a 
defendeu diante de Guerra até 
lograr convencelo: senón que, 
ademais, levou as negociacións 
cos aliados para poder conseguir 
-os apoios necesários. · 

Afinal a inquina de Alfonso 
Guerra (que lla ten xurada ao 
profesor de económicas desde a 
discusión do proxect? do Esta~u-

to Galega) e os intereses das ba
ronias galegas mudaron a deci
sión do presidente. 

Prescindir de Ceferino Díaz é 
relevante non só porque Gonzá
lez Laxe perde ao máis cualifica
do colaborador e PNG e CG ao 
interlocutor no que máis fian , se
nón porque evidéncia até que 
ponto a nominacióon dos conse
lleiros estivo allea á vontade de 
quen os vai presidir, e cal vai a 
ser a poi ítica deseñada desde 
Madrid para a Xunta: correa de 
transmisión do Goberno central. 

O deseño de A. Guerra 
para a Xunta 
Este era o deseño que Alfonso 
Guerra tiña para a Xunta e que o 
PSOE . na Galiza asumiu na sua 
maior parte con vasalaxe feudal. 
Os cinco conselleiros están atra
pados pala oficialidade do -parti
do. Francisco Sineiro e Alfrendo 
Conde considéranse· como "gue
rristas". Ao escritor úneo a ami
zade con vice-presidente do go
berno central, froito da admira
ción que sente polo _de Allariz 
como novelista. Martínez Losada 
é hoxe un home de Abel Caballe
ro, ainda que noutros tempos es
tivera ligado estreitamente con 
Francisco Vázquez que o man
dou a Pontevedra de Goberna
dor Civil para cortarlle as-ánsias 
de \toar só. ·. 

Fernando Salgado é amigo de 
Fernández Moreda, membro da 
executiva socialista. O frustrado 
presidente da Oeputación coru- : 
ñesa, foi quen lle ofereceu ao 
xornalista unha dirección xeral 
técnica e económica. Laxe vota
ria man del· catro horas ·antes de 
facer os nomeamentos . · 

(Permítaseme facer un parén-

-
tese e perguntarme por que son 
precisamente os conselleiros de .. · 
economia os últimos en ser no
meados e " in extremis," . Recór
dese que o anterior conselleiro 
foi fichado só un cuarto de hora 
antes e coliao pala rua). 

chez Presedo só fan perxudicalo; 
Miguel Barros abandonará a 
Soto e, os descóntentos, por non 
receber nengunha prebenda, ali
ñaranse cuns e con outros. Ain
da á.si seranlles necesários pac
tos para que siga a . funcionar 
un ha certa ' estrutura partidária_ Antolin Sánchez Pfesedo, no

meado Conselleiro de Ordena
ción do Ter.ritório debe ser un 
caso único nos anais políticos: 
un Secretário Xeral dun partido 
subordinado a· un mil itante de 
base. A sua entrada no gabinete 
parece deberse máis ben ao in
tento de involucralo na política a 
seguir (e .ñun posibel fracaso, 
polo que Abel · Caballem teriq o 
espácio máis despexado para 
ser o candidato do PSOE nas 
próximas eleicións) que a inte~ 
tar que o partido entre de cheo 
no apoio-ao Presidente. 

Os homes e a estratéxia ·na 
eleición foron escollidos por Fer
nández Moreda, Francisco Váz- · 
quez quer controlar polo menos 
un 50 por cento do partido e ser 
o "rei" na Coruña; Abel Caballero 
asentar o seu núcleo de influéri
cia; Moreda, salvar os intereses 
de Guerra. ao tempo que impe
dian por todos os meios o as
censo da corrente chamada na
cionalista. 

Saían asi fortemente derrota
dos os "do Sur:. con M<.111uel 
Soto á cabeza, que non logrou 
meter a ninguén dos se.us na 
Xunta. O sector "crítico" de Mi
guel Barros tamén quedou fóra 
de tod.o reparto. lsto vai conlevar 
unha reestructuración dos pgc
tos cara o próximo congreso do 
PSOE na. Galiza.- Ceferino Díaz 
(qu~ ameaza_ba con abandonar) 
darase conta de que os pactos 
con Paco Vázquez e Antolin Sán-

Os galeguistas nomean 
aos· dirixentes 

Menos tensións sofreron CG e 
PNG para nomear o seu cupo de 
conselleiros. Entre os "coagas", 
decidida a inclusión de Barreiro 
Rivas e Suárez Vence. quedaban 
duas . carteiras por designar. 
Unha estaba asegurada para al
guén do grupo de Ourense e non 
houbo problema e des~gnar a 
Santos Oujo. Tamén. parecia se
guro que Cándido Sánchez Cas
tiñeíras, o portavoz parlamentá
rio de CG, fose outro _dos conse
lleiros . . A sua experiéncia e peso · 
dentro do partido dábanó como 
seguro, pero, ao fin, preJeriu se
~uir senda portavoz, e dedicarse 
a Deputación de Lugo e ao parti- _ 
do nesta província nun intento 
de contrarrestar a influéncia elei
toral de Cacharro Pardo. Desfa 
decisión sai beneficiado Pablo 
Padin. Surpresa: relatiya sé non 
se olla desde a óptica de querer 
consolidar o partido en Vigo. 

·Quedaba asi conformada a "se
lección", pasto que de equipa 
ten moi :pouco, cun González 
Laxe á frente encarregado de di:. 
rixila ainda que non lle permitisen 
escoller aos integrantes, nen o 
sistema de xogo. O menos que 
pode esperar agora é. que urrs e 
outros' non fagan a .,guerr9 pola 
sua canta. · -· O · 

A.EYRÉ 
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Os actos sobre o "Descubrimento"_ calificados por amploS sectores de "Comemoraciórl dun xenocídio" -

Os 35 millóns de índios que viven actualmente 
na América esquecidos tamén no V Centenário 
Neste 12 de Outubro 
conclue a primeira etapa da 
carreircycara o 92. Para este · 
ano o goberno español . 
pretende erixirse no 
protagonista dunha série de 
actos nos que confluen as 
Olimpiadas, o v· Centenário 
da "unidade de España" e 
da colonización de Canárias, 
a~i como a Exposición 
Internacional de Sevilla con 
motivo do 500 aniversário 
do "Descubrimento de 
América". Esta última 
conmemoración está a xerar 
tanto en América, por parte 
das comunidades indíxenas 
xunto cun abano amplo de 
coleCtivos, como en Eüropa 
especialmente como é lóxico 
no Estado español unha 
onda notáb~I de ·protestas. 

A cinco-anos vista das principais 
conmemoracións, a onda de pro
testas asi como a difusión dunha 
versión máis axeitada á realidade 
do que foi a conquista están a 
producirse cada vez con maior · 
amplitude e o tema empeza a ser 
xa matéria de esclarecemento 
histórico e debate nunha medida 
supomos que moito maior do es
perad.o en princípio polos organi
zadores da "efemérides". Recen
temente, por exemplo, a embai
xada española na Alemánia Fe
deral sentiase obligada a mostrar 
as suas queixas ante o gobern9 
daquel país con motivo da ver
sión que se oferecia do· "descu
brimento" e conquista nunha 
ampla exposición que percorreu 
as principais cidades. 

Bill Means, delegado das cul
turas índias ante a ONU manifes
tou pala · sua parte: "1992 será 
para os .indios un ano de loito. A 
celebración da conquista espa
ñola é unha humillación para os 
índios que ainda vivimos". 

"criar un falso consenso 'nacio
nal' e social ao redor dunha cele
bración reacionária" . Son mem
bros da comisión o presidente 
da Xunta Episcopal para o V 
Centenário do Descubrimento e 
Evanxelización de América , o Di
rector do Servício Histórico Mili
tar, un representante do ConseUo 
Superior ·das Cámaras de Co
mércio, un representante · da 
CEOE, etc. 

Neste Real Decreto tarné'1 hai 
que destacar a criación dÜnha 
Sociedad e Estatal en forma de 
S.A. cun capital social de 500 mi
llóns de pesetas de cara a esta 
conmem9ración. 

Xenocídio 
ou aventura 
Os "cálculos máis recentes indi
can que habia perto de 80 mi
llóns de, indíxenas na América 
Latina cando .Colón "descubriu" 
América, ·e de 12 a 15 · millóns 
máis ao norde do Ria Grande. 
Para ·o 1650, perta do 95 por 
cento da povoación de América 

· Latina fara . aniquilada e para 
cando se fixeron as froAteiras de 
Estados Unidos, ficaban ao redor 
de 200.000 indíxenas. O profesor 
nordeamericano Noam Chomsky 
califica estes feitos de "asesinato 
en masa de dimensións colosais, 
que celebramos · cada Outubro 
en honor a Cr'istobal Colón -
cuxa participación no xenocídio 
foi notabel". 

A campaña do V Centenário 
que moitos califican de megaló
mana ten o seu início nun Real 
Decreto de 1985 polo que se_ cría 
unha Comisión Nacional para 
conmemorar o aniversário . do 
descubrimento e cuxo obxetivo é 
"qu~ Esp.aña asuma un papel 
protagoni"sta na xesta do descu
brimento" . Diversos sectores da 
esquerda do estado califican es
tes obxectivos como o intento de 

O historiador e biógrafo de Co
lón S.E, Morrison ten comentado 
que "as crueis medidas instaura
das por Colón e adoptadas des
pois pol'os seus seguidores. re
sultaron no xenocídio en rnasa 
da povoación indíxena". Sen em
bargo, sinala H. Zinn· este suceso 
"aparece relatado como unha ro
mántica história de ave.ntuns" e 
fai referéncia ao último p:1rrafo 
do libro d.e Morrison _que con
clue: "Tiña as suas fallas e defei.,. 
tos. pero istos eran ds defeitos · 
das su as grandes cualidades -a 
sua indomábel vontade, a sua in
quebrantábél fe en Deus e na · 
sua misión como enviado de · 
Cristo a terras descoñecidas, o 
seu gran empeño pésie ás con
trariedades e as más condic ións. 
Sen embargo non habia falla ou 
defecto algun .nas máis inipor
tantes das suas cualidad .-; -a 
de navegante" . 

A actualidade mento'' de América tamén fala 
do aspecto actual do problema 
entendendo que "unha das cau
sas dos momentos que se viven 
en Latinoamérica está no descu
bri mento e a posterior conquista 
e colonización ". 

pulsa e que a.qui na Galiza pre
tenden centrarse en Baiona para 
festexar o feito. é unhq apoloxia 
da guerra e ·do etnocídio. da 
conquista e a ocupación dos pa
vos. do somet1mento e a des
trucción das línguas e culturas. 
do saqueo e do imperialismo". 

estado · critico 

Gal iza 
maquiavélica 
XESUS VEGA 

T alvez non repararon no detalle. 
Certamente, non resultaba algo 
especialmente chamativo no seo 

·dunha cerimó11ia onde todo debe estar 
medido e pesado. E sen embargo a sua 
preséncia parecia ser unha mensaxe su
bliminal destinada aos heroicos especta
dores televisivos da toma de posesión 
de González Laxe. O mi'crofone: velai a 
clave do acto de Fonseca. Un encanta
dor modelo dos anos 60 que podia evo
car tanto unha entrega de prémios de fin 
de curso nun coléxio relixioso comó 
unha, verbena amenizada pola orquesta 
X de Pontevedra. 

Sospeito' que o responsábel de seme-

Hoxe en dia. desde Alaska a Tie
rra de Fuego viven 35 millóns de 
índios fundidos na miséria e no 
esquecemento e que quizá tam
pouco serán. lembrados para os 
actos do V Centenário. 

A Comisión Galega contra a 
conmemoración do ··oescubri-

A citada Comisión entende 
igoalmente que "as conmemora
cións que o goberno esoañol im- M.V. 

liante detalle protocdlário debe ter algu~
ha relación con ese coro de comentaris
tas politicos que .descobriron. nos últi
mos dias. a verdadeira explicación do 
feíto diferencial galega: ser un país de 
::maquiaveliños". Antes da moción de 
censura. a presunta ambigüidade carac
terística do naso talanté vital formaba 
parte do catálogo · de "curiosídades re
xionais" destinado ao coosumo do visi
tante tópico de busca ansiosamente ver 
representada a cena da escada na que 
alguén proclame. a dúbida histórica so
bre o sentido ascendente ou descenden.
te do seu percorrido. A partir deste Ou
tono de 1987. a nosa ambigüidade é 
unha causa moi séria. _ Uriha realidade 
preocupante. Algo que provoca a deses
tabilización da vida política. Un ri$CO · 
grave para todo o sistema de represeri
tación parlamentária realmente existen 
te. Da ambigüidade nasce- a " felonia·· e 
da ··telonia" xurde o caos institl:Jcional. 
Maxinan o que poden ser as sesións .do 
pazo de Fonseca se os deputados deci
den cantar aquilo de "será unha rosa. 

será un caravel " e Barreiro resposta que 
"no mes de Maio xa o direi "?. 

Menos mal que no Madrid político as 
causas son diferentes. O partido guber
namental respeita exemplarmente:. os 
compromisos contraídos co seu eleitora
do . . Felipe González non é un "maquiave
liño~· cando afirma · que o problema prin
cipal da preséncia militar USA no estado 
espa·ñol é saber .·'como se quedan e non 
como se van". Non traiciona o desexo 
maioritário que expresan os inquéritos 
sobre o futuro das bases nortea-merica
nas. El , como intérprete exclusivo .da 

· vontade popular. sabe que debe facer o 
que el pensa qL¡e debe facer. Pura lóxica 

·· formal . A mesma que presidiu a actue.
ción do Xefe do Estado cando realizou 
-sobre ·este tema- un has polémicas 
confidéncias a un xornalista do "Was-
hington Post.. . 

O matrimónio político entre Laxe e Ba
rreiro suscita o escándalo porque abriga . 
a revisar o código analítico que se utiliza 
habitualmente nas crónicas polít icas. 
Apesar de coñecer a relativización ere-

cente ·dos conceitos acuñados hai dez 
anos. seguen-se manexando unhas refe
réncias ideolóxicas abstractas par-a iden
tificar aos principais partidos parlamen
tários . O problema aparece cando hai 
que explicar a identidade de intereses 
que posibilita a moción de censura con
tra Albor. Entón o esquema típico non 
serve . e resulta impre53cindíbel aludir_ ~o 
carácter "anormal" e "galaico" do feno
meno. E mellar buscar esa saída que re
flexionar sobre o trasvase protagonizado 
no seu dia por Fernández Ordóñez ou a 
conversión atlantista operada nos cú
mios ·dirixentes do PSOE. 

Afectados polo desinterese e descon
certo existente en amplos sectores da 
opinión pública, os novas sócios que co
habitan nas consel.lerias comezan unha 
carreira ' c'o'ntra o tempo. Teñen que de
mostrar, en dous anos, que as virtualida
des do réxime autonómico non fican re
ducidas á posibilidade de ver fútbol tele
visado cada sete dias e non cada quin
ce. Para semellante tarefa si van necesi
tar novas leituras de Maquiavelo. C 

A 
Nº 

1 



ANOSATEBBA 
N" 324 - 8 DE OUTUBRO DO f987 

Manifesto 
dos povos indíxenas 
contra 
as celebracións 
·do · V Centenário . 
do Descubrimento 
e da primeira 
evanxelización , 

de América 

ENCARNA OTERO 

INDIAS DE LEITO 
E INDIAS DE LABOR 

Os p~imeiros anos da conquista 
foron vertixinosos: unha vez que 
se atravesaba o Atlánt ico ao en
contro coas novas terras e os 
seus povoadores exacerbaban 
certos hábitos e distendían ou
tros; na confrontación comocio
nábanse duas visións do mun
do. Esta comoción supuña un 
perigo para o poder central ibé
rico e no entanto alguns espa
ñois e sculcaban e avantaban, 
outros deseñaban a arquitectura 
xurídica e ideolóxica que adap
tará as institucións hispánicas 
para a sua aplicación no Novo 
Mundo, pero o proceso non era 
rápido nen eficaz. E asi, nun pri
meiro momento, no cerne das 
relacións ínterpersoais, os 
homes españois uníronse se
xualmente ás índias sob diferen
tes maneiras: desde o casamen
to con ti llas de caciques -ofe
recidas por istes- o que lles 
permitia asegurarse o direitb de 
propriedade sobre as riquezas 
- metais preciosos , terras e va
salos- dos indíxenas até a vio
lación, se ben o rapto e a viola
ción estaban interditos para os 
españois e portugueses, igual
mente praticouse a miudo du
rante a conquista. Moitas delas 
mudaron en obxecto sexual do 
conquistador, outras, ademais , 
na sua servinta. 

Orixinariamente, os caciques 
índios oferecian aos españois, 
en sinal de amizade ou tentando 

. procurar un ha alianza, ás mulle
res máis belas e distinguidas da 
tribu, sexa como amantes ou 
servintas. 

Estas índias servintas eran 
chamadas chicheras, por s~ren 
cociñeiras desa comida (/a chi
ca); tamén panadeiras, mulleres 
de servicio, cama'Peiras e mulle
res de cama. 

Polo coniun eran batizadas 
polos españois e entregábaselle 
unha saia ás que non a usaban. 
Nalguns casos consolidouse 
unha conciéncia non formaliza
da entre o europeu e a índia que 
era aceitada parcialmente polo 
.poder monárquico. Georg. Frie-

. dirici afirma que, nun princípio, 

MUBD0/7 
AMÉRICA.E O 12 DE OUTUBRO 

Nós indíxenas, ·. representantes 
de 30 nacionalidades de 15 oai
ses da América Latina, reunidos 

. coa ocasión da Segunda Con
sulta Ecuménica de Pastoral ln
díxena Latinoamericana en Qui
to (Ecuador), do 30 de Xuño ao 
6 de Xullo do 1986, en vista da 

· proximidade das celebracións 
do 5° Centenário do chamado 
descubrimento e da suposta pri
meira evanxelización da Améri
ca, manifestamos: 
O noso repúdio total a estas 
celebracións trunfalistas polas 
seguintes razóns: 

1.- Que non houbo tal descubri
mento e evaflxelización auténti
ca como se quixo plantexar se.
r:ión 1.,mha invasiór:i coas seguin- · 
tes implicacións: 

a) Xenocídio, pola guerra de 
ocupación , contáxio de enfermi 
dades europeas, marte por so
breexplotación e separación de 
pais e fillos . provocando a extin
ción de máis de 75 millóns de · 
irmáns nosos. _ 

b)usurpación violenta dos no
sos domínios territoriais. 

c) Desintegración das nosas 
organizacións sócio-polít icas e 
cu ltu rais. 

d) Somet imento ideolóxico e 
relixioso en detrimento da léxica 

interna das nosas créncias reli-
xiósas. · 
· . 2.- A invasión de que ternos 
sido obxecto, desde os seus iní
cios até os nasos dias, fo i unha 
permanente violación dos nasos 
direitos fundamentis. 

3.- En todo este proceso de 
destrución ~ aniquilamento, en 
alianza co_ poder temporal , a 
lgrex? Catoltca e outras igrexas, 
e mo1 recentemente as sectas e 
corpo.racións relixiosas , foron e 
son instrumentos de somet i
mento ideolóxico e rel ixioso dos 

· nasos pavos. 

Frente a todos istes direitos 
de xenoci'dio e etnocídio de 
que tomos obxecto por cinco
centos anos, esiximos: 

1 . - Ao~· Estados 

. a) . Cese das ·políticas integra
. ~1on1stas e asimilacionistas e da 
1nstrumentalización :folclórica. 
das nasas culturas. 

b) Recoñecimento xurídico do 
nos.~ direito fundamental de po
ses1on dos espácia.s territoriais 
que nos pertencen desde sem
p:e. €'. P?r direito, para superar as . 
d1v1s1ons causadas pola criación 
artificial de fronteiras nacionais -
descoñecendo a realidade da~ 
nacións indíxenas. 
· c) Reco~e~imento e respeito 
do naso d1re1to de propriedade 
comunal , sobre os recursos na
turais do solo e o subsolo. per
tencentes aos nasos espácios 
territoriais. Esixéncia fundamen
tal é que os gobernos non ven
dan ises recursos ás compañias 

· nacion·ais e internacionais. 
d) Respeito e recoñecímento 

das nasas organizacións auto
xest ionárias, por ende, aos na
sos próprios sistemas de gober
no, elemento fundamental da 
nosa autodeterminación . -

e) Perí!1_itirnos a organización 
e execuc1on dun sistema educa
tivo próprio , para 6 resgate e 
desenrolo dos · nosos valores 
culturais para a afirmación da 
nosa identidade. 

2. · Ás lgrexas: 

a) Cese dunha evanxelización 
e pastoral de alianza co sistema 
dominante, xenocida e etnocida 
de indíxenas e demáis sectores 

. oprimidos da soCiedade envol 
vente. 

b) Práctica ·dunha auténtica 
evanxeliz.~ción. de acompaña
r;iento, dialogo e respeito, frente 
as nasas loitas, créncias e prác
ticas relixiosas. 

c) Unidade das igrexas para 
unha pastoral ecumenica e con
tra a penetración de sectas e 
corporacións relixiosas divjsio
n istas e destrucfora ·das nosas 
culturas. 

Finalmente, proclamamos a 
nosa esperanza de que somen
tes a unidade na diversidade 
das nacionalidades . indíxenas 
da 'América, sobre a autoafir
mación da nosa identidade ha 
levamos en unidade con outros 
sectores oprimidos á verdadei
ra autodeterminadón e libera
ción integral dos nosos povos. 

(COLONIZf\CIÓ_lJ E CONCUBINAXE) 

O NACEMENTO DE AMÉRICA 

a monarquia opúxose aos n 1 atri~ 
mónios m ixtos, entanto que os 
frades xerónimos e o pai Las 
Casas avogaban por eles. No 
1514, por cédula real, autorizou
se a declarar !ex ítimas tales 
unións e denominouselles barra
ganárias. 

Konetkre escrebe sobrE esta 
inst ituc ión : "Nas remota: co
marcas americanas, dificil! · ente 
suxeitas á vix iáncia da autorida
de e sob as influéncia~ rnoral
mente disolventes suscitéldas 
polo contacto con povoac ións 
doutras razas, a barraganaria de 
seg lares e clérigos atopou unha 
ampla 'difusión e mantívose -até 
o fin do período colonial. A outra 
maneira de convivéncia era a 
poligámia"; unha poligámia co
lonial en tanto que o home se- . 
guia a ter, polo xeral , unha es
posá lexítima en España. 

Ademais do encontro violen
to, violatório, tamén ocorreu que 
as indias compracian os dese
xos dos españois e entregában
se a eles de bon grau. Doutra 
parte a poligámia non era unha. 
maneira de relación condenada 
polos indíxenas. , 

A entrega voluntária da india -
ao colonizador era unha cues
tión de forza, de -guerra. Ben 

. serve un ha comparanza: se en 
determinados intres da conquis
ta, diante da derrota. os índids 
síntense abandoados polos 

seus Deuses, en tanto que a 
guerra era un xesto máis do reli
xioso, e se entregan á re llxión 
do conqu istador , coa muller ín 
dia pode acorrer algo semellan
te ; o poderio e a superioridade 
máis evidente do branco lévaa á 
admiración . Por exemplo , ás in
dias quechuas parecíalles un 
grande honor ter relacións se
xuais cos colonizadores , máis 
ainda, ter un tillo deles. 

PAPEL DA MULLER 
NA AMÉRICA 

As mulleres ocupaban un lu
gar relegado na sociedade indí
xena. ao igual que na española, 
e se o contacto do conquistador 
con elas non serviu de base . 
parq .criar unha relación entre 
duas culturas senón para que 
unha eliminara os cimentos da · 
outra, só estabeleceu unha rela
ción secundária: a vinganza 
destas indias'. 

En,tregadas polo seu pai indí
xena a un capitán extranxeiro. 
despois xa por este ao seu lu
gartenenté, para rematar entre· 
os brazos dun simples soldado, 
a sua estrepitosa vinganza foi 
esta xeración de mestizos des
garrados entre duas culturas e 
tradicións. Oeste desgarramento 
nasceu .América, renasce des
garrado con cq.da xeración, 
e.orno se levase indefinidamente 

o.s ~~tigmas da violación que 
. SIQ~ 'f1cou a conquista, violación 

ma1s evidente ainda e sofrida di
rectamente nas mulleres índias. 

MESTIZOS E ESPAÑOJS 

tratos de colonización que es
tendian os reis esixian que os 
emigrantes cara América estive
sen casados e levaran consigo 
esposa e filias. lsto tardou en se 
cumplir, mais estaba sentado o 

d mestizo, xeralmente aban:.. precedente xurídico . 
doado polo pai, converteuse .o emper?dor Carlos V aper-
nun des-herdado, que non lo- fe1zoou a medida: estaba proibi-
graba atapar a sua inserción na do que un español casado parti-

. nascente sociedade colonial ao se a América sen a sua ~sposa ; 
tempo que, sen sabela , con~er- e a partir do 1554 as audiéncias 
tíase nun impugnador disto. na América debian controlar que 

Mais o que temia a sociedade cada home colonizador estivese 
colonial non era a criación de fi- coa sua muller espaf-iola ; de.non 
llos _nascidos de unións mixtas, ser asi , se ela estaba na metró-
senon o desenrolo, . nos seus pole debia el regresar inmedia-
centros e nos seus arredores, tamente. A igrexa colaboraba 
dunha masa de xente sen nexo. para que esta regra se cumpri-
des-herdado e sen raigaña~ . O . se,' salvo no caso de que afecta-
seu temor cara a mestizaxe ba- se aos seus membros. 
seábase en certa inqued ~mza Porén, nun principio ,· e ainda 
poló porvir da orde social. que de 1509 a 1538 as licéncias 

Stanley J. e Barbara H. Stein de embarqué sinalan que nun 10 
coinciden neste ponto e afir- estas fGron adxudicadas a mu-
man: "A mistura temperá de ra- !!eres. faltaron mulleres brancas. 
zas entre españo is e mulleres Tense calculado que a propor-
marelas da élite proveu aos es- ción de emigrantes homes fren-
pañois compracentes aliados e te a mulleres era de 9. a 1 . 
colaboradores mestizos; porén , Mais apesar do seu número 
o crecerite número de españois reducido , as brancas despraza-
nados na América (crioulos), e raon definitivamente a posibili-
os mestizos , pronto foi ollado dade de aceder á clase domi-
polos españois como unha ~o-· nante, pola via familiar lexítima, 
tencial ameaza á s~a domina- ás mulleres índias. como non 
ción" . podia ser doutra maneira. dado 

O mestizo é pois unha figura que a colonización implicaba a 
que emerxe e se reproduce de dominación da raza inferior, 
maneira vertixinosa . .e moito tivo · quer dicer, dos indíxenas, foran 
a ver niso a poligámia. Un solda- do sexo feminino ou masculino. 
do de Cortés tivo en México 30 O branca puro, até· o. século 
descendentes en tres anos. e un XVI , mentivo unha relación fami-
gobernador da E.spañqla vivia liar na península e outra na nova 
.con perto de 80 indias. Con terra conquistada: unha metafó-
grande cantidade de mulleres rica contradición do- colonialis-
vivian tamén vários conquista- rrio. A partir do século XVII unifí-
dores no Paraguai . - case o amor oficial e extra-ofi-

Francisco Encina no seu ·'Re-. cial na América: susténtase, 
sumo da História de Chile " con - consolida a ·sua posición domi-
ta que un españo) gabábase de nante. Neste proceso outros 
preñar ás suas indias escravas br.ancos, ao pé da masa de ind í·- _ 
mozas para poder vendelas xenas. mestizos de diversas 'ori-
mais caras. xes e pretos fican subordinados. 

Coa intención de fomentar No detalle familiar aparentemen-
unha vida sedentária do colono. te de segunda itnportáncia reflé-
e tentando frear o fenómeno da xanse a progresiva fortaleza 
mestizaxe. a coroa española dunha clase dominante latinoa-
instru.mentou unha série de' me- mericana que no futuro romperá 
didas que, indirectamente. axu- coa metrópoli colon ial e será 
ciaron que as unións entre espa-· . avangarda da liberac ión das co-
ñois e indias non pudesen seren lónias. 
lexitimadas polo aparello xurídi-
co dominante. No 1501 os con-

Fncarna Otero é historiadora e 
femin ista 
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Nova reunión de concellos sobre a· normalización 

. . . . 

A Mesa chama a cumplir a · arde da· Consellaria 
sobre o g81ego no 0nsino 
Diante da Orde da Conseflaria de 
Educación do 4 de Setembro pa
sado pala que se implanta defini
tivamente o galega como língua 
veicular na asignatura de Cién
cias Sociais no E.X.B., e de duas 
matérias concretas no Ensino 
Médio, · a Mesa ·pala Normaliza
ción Lingüística ven de chamar a 
todos os sectores implicados no 
Ensino a que · dita orde sexa 
cumprida. Segundo este colecti=
vo é evidente que até agora ·a si
tuación do Ensino é de case ab
soluta desgaleguización. 

A Mesa considera esta medida 
como moi cativa e anima aos es
tamentos escolares, concreta
mente a alunas e profesores a 
que se amplie o número de asig
naturas impartidas en língua ga
le~a máis alá das que as institu
cions consideran estritamente 
necesárias. 

Asimesmo ve como imprescin
d íbel que a lnspecci.ón de EXB e 
Ensino Médio ou as comisións 
de seguimento xurdidas da con..,, 
se!laria se interesen pala situa
ción na que se acha actualmente 
a asignatura de Un.gua Galega 
no ensino privado. onde· nunha 
parte importante dos centros 
non se imparte. dita matéria no 
idioma próprio da Galiza. e que 
igualmente garantan o estrito 
cumprimento da Orde do 4 de 
Setembro. . · 

As .patronais dos centros pri-

vados na maiorla dos c~sos opo
ñen-se activamente, segundo a. 
Mesa, á introdución do galega 
no ensino, impondo con coac
ción e incluso con ameazas · de 
despido, que as clases se impar
tan no idioma castellano. "lsto 
,non _é m~is, indican, que· o refle
xo do interés por acentuar as di-
f eréncias entre os nen os gal egos · 
através ·da discriminación lin- · 
gü ística, consecuéneia das xa 
estabelecidas diferéncias ·so
ciais, cando a tendéncia debe 
ser a acadar un ensino máis xus
to e igualitário". 

'Convocados todos os 
concellos o dia 1 O 
Por outra parte a Mesa Pola Nor
malización Lingüística ven de
senvolvendo desde hai un ano 
unha campaña centrada na nor
malización-lingüística nos conce
llos. que contou co apoio_'econó
mico e humano de vários deles 
(Fene. Soutomaior. Malpica. 
Moaña. Cambados. As Pontes, 
Oleiros} que son os principais 
comprometidos coa Mesa na 
convocatória dunha reunión . de 
representantes de concellos a . 
celebrar en Santiago o dia 10 do 
presente mes. 

A Mesa co11vocou en Xullo pa
sado á totalidade dos concellos 
da Galliza através dunha carta 
aos _alcaldes coa petición de que 

(.cinio ~~1n A csrn·1~'" e.n v..l\eto 
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p~ática un posíbel programa para 
normalizar o idioma galega no 
ámbito da Administración Local. 

A orde do dia da reunión será 
a seguinte: . 

-'Leitura das comunicacións 
sobre as .. ~xperiéncias levadas a 
cabo nas pasadas lexislaturas 
por parte dos concellos que xa 
teñeri comezado a usar o noso 
idioma dentro da Administración 

· Local dun xeito planificado. 
-Leitura dun Plan de Normali

zación Lingüística que para os 
concellos ten elaborado a Mesa. 

-Marcar· directrices para os 
próximos anos en base ás práti
cas dos que xa teñen avanzado 
neste proceso e as diferentes 
ideas e propostas que se produ
zan na reunión. 
. -Compromiso público dos 

.asistentes cos acordos que se 
adopten para levá-los aos plenos 
dos respectivos concellos. 

Asimesmo a Mesa someterá a 
.._ aprobación unha declaración 

tentes na Galiza a axilizar o pro-
1 

~ pala que se urxiria ao Governo 
Cf)-~=-~- . da Xunta da Gal iza e ás institu

cións do Governo Central exis-

ceso de normalización lingüística 
L._-------'---------' do galega. 

apresentasen unha moción . ao 
pleno para aprobar a asisténcia 
dun representante a esta xuntan
za, que teria como ob~ectivo in- . 
tercambiar experiéncias e pór en 

Asamblea da mesa 
A mesa ten previsto celebrar 
para o próximo dia 14 unha 
Asamblea_ de carácter nacional. 

Celébranse en Poio do 9 ao 12 Qróxirr:ios 

As V Xornadas Agrárias 
estarán dedicada~ fundamentalmente á CEE 
As V Xornadas Agrárias que van 
ter lugar este ano en Poio serán 
especiais, dado que abarcarán 
vários temas, cando até agora, 
cada ano., se viña celebrando de 
maneira monográfica e sobre un 
tema específico. · 

O dia nove haberá uri colóquio 
entre as organizacións agrárias 
máis representativas da nación . 

Na segunda xornada, o di~ 19 . . 
apresentarase unha ponencia 

que tratará sobre o cobperativis- continuación apresentarase seis 
, mo en relación coa CEE ·e apro- _ · comunicatións que aludirán á 

ximadamente seis comunica- problemáticá da formación pro-
cións nas que diversos especia- fesional tanto dos labregos como 
listas abordarán o tema desde dos técnicos. Tamén se rematará 
·diferentes perspectivas. Conclui- cun colóquio-debate levado por · 
rase ~un colóquio-debate no que especialistas e unha representa-
participará un ha . representación ción de alunas de escalas de ca-
de agricultores c9operativistas e pacitación. 
vários expertos. Na clausura, o ·dia 12, apre-

0 domingo dia 11 abrirá a se- sentarase unha ponéncia sobre o 
s.ión unha·ponéricia que se referí- sector forestal ante a CEE e lago 
rá á capacitadón e a CEE e a: serán expostas nove comunica-

cións que tocarán a produción, a 
comercialización, xunto cos in
céndios forestais pala incidéncia 
que teñen na situación do se.ctor. 

Nestas xornadas estarán pre
sentes, ademais dos mellares 
técnicos e teóricos da Galiza re
lacionados dun ou outro xeito 
cosector, expertos dos países 
comunitários que aportarán a 
sua experiéncia nos distintos ei
dos a debate. O 

·os· ne v -o s tempos X ABAR IN 

O BOSQUE ANIMADO 

W. Fernández ·FlÓrez 

Trad.: Xela Arias 

Un ·novo deseño e a incorporación de ·autores 
contemporáneos, r.onfi guran a nova etapa da 

Colección - Xabarín, cando cheg~mos ó número 25~ 

AS VIAXES DE GULLIVER IRMÁN REI ARTUR 

Jonathan Swift Carlos · G· Reigosa 

MARCOVALOO 

ItalÓ Calvino 

Trad.:
1 
Silvia Gaspar Trad.: c. Mon~eagudo 

M. G. Sendón 

edicións xerais de galicia G9l 

·. A SOSA TBllllA 
N" 324 .. 8 DE OlJTlJBRO DO 1987 

Mal , comezamos· - ' senor 
pre~idente 
MANUEL LUEIRO REY 

T 0do este 1 ío de cam
beo que trouxo a mo
ción de censura 

(cambeo, por agora, somen
te de nomes de conselleiros) 
pilloume en Madrid, e como 
canto máis lonxe lémbranse 
máis as causas (por iso-os 

· nasos eryiigrantes cando 
chegan, se chegan -des
pois _de trinta ou . cuarenta 
anos- din : eiquí nesta es
cada de pedra médrame un 
cereixo) eu tratei de non per
de-lo fío, e ía aliando todos 
os xornais que podía. 

As noticias chegaban de 
diferentes xeitos. Unhas di
cían, "meif!as e tragaperras 
en Galicia ', "o desenlace da 
moción de censura apenas 
engade interés á farsa", "xa 
sairon as naval/as", "uns e 
outros 9?11opan nas basoi
ras ", "alguén escribía som
bras galegas", ceca is lem
brando a cantiga, e dicía que 
"o proceso de degradación 
política que se está dando 
nestes días. é literatura en 
estado puro", "que soio en 
Galicié}l é posíbel porque os 
galegas fuxen das respostas 
simples" .. Non faltaba quen 
coa imaxe do dibuxo, onde 
aparecían dous homes-cor
vos nunha ponla, daba car
po a esta conversa: Mais 
¿qué demos pasa en Gali
cia? ... ¡Xa ves! ... Están quei
mando o piorno ... Para asar 
as sardiñas ... 

En resumen, unha vergo
ña. Non ten volta de folla. 

, Mais entre ese panorama 
que fai rincha-los dentes, o 
sábado 26 de Setembro, no 
xornal "El País". o novo pre
sidente da Xunta. señor 
Laxe, como se quixese en
che-la cunea do que non ten 
nin pés nin cachola, fai as 
primeiras declaracións -
penso- como tal presiden
te, e afirma: "é normal que 
as persoas poidan cambear 
de partido cando un non se 
atopa a· gasto no seu ". 

Mal éomezamos, señor 
presidente da Xunta. Si re
comenda que se aproveiten 
"as .rebaixas" do outono -

. como nos grandes almacéns 
de roupa- pra cambear de 
chaqueta e camisa. ben 
está. como medida hixiéni
ca. cando de roupa se tala. 
mais non cando de vontade 
e posturas políticas se trata, 
pois si camiñamos co seu 
consello, matinamos (e r;nati
namos ben, deso teño segu
ranza) que o futuro que se 
áveciña vai ser unha meren
da de negros. ou sexa. que 
os lampantíns, os lambecús. 
os que hoxe eiquí e mañán 
noutra .. beira, terán as terras 
abonadas. 

Sentidiño, señor presiden
te. 

Despois do que dixo, xa 
estou aliando arredor de 
vostede a un paxaro que ten 
moito de corvo, e peteirando 
deiquí. e peteirando dout~a 
banda. ben ás escuras, ma1s 
saindo nas fotografías -que 
isa dá meJito prestixio- en
cherá o papo ata fartar. . . 

Non. De todo o que t1re1 
do fío estando en Madrid, ~ 
que máis noxa me deu fo_i 
iso, precisamente: Non. e 
normal •cambear dé partido 
políticG cando un ·non s~ 
atopa a xeito no s~u . lso so 
ten un nome e apelido: apro
veitado e sinvergoñ~..:._.. O 
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A NOSA TEllBA 
Nº 324 _ S DE OUTU~.RO DO l 987 

_AQrese-n.ta alg~ns dos síntomas 
maiores da .enfermidade· ... 

Agráváse O -estado 
dun dos portadores 
de SIDA de Povisa 

Aparato de hemodiálise 

Un dos pacientes de 
insuficiéncia renal crónica 
portadores do SIDA 
(Síndrome de lnmuno 
Deficiéncia Adequirida), 
que veñen recibindo 
tratamento na Unidade 
de Hemodiálise do 
hospital POVISA 
apresenta alguns dos. 
chamados signos ma1ores 
qúe definen clinicamente 
a enfermidade como 
Complexo Relacionado 
co SIDA. Dacordo con 
fontes médicas 
contrastadas, estes 
síntomas son de recente 
aparición e abrigan a 
modificar a evaluación 
formal do paciente, 
diagnosticado en maio 
como portador 
asintomático de V.l.H. 
(Virus de 
lmunodeficiéncia 
Humana) 

A evolución do enfermo ten 
producido nova inquedanza 
entre os pacientes desta Uni
dade con seroconversión anti 
V.l.H., aos que a direció.n d.e 
Povisa comunicou a pnme1-
ros de Xullo (lér ANT nº 323) 
a sua situación de portadores 
asintomáticos do SIDA. Na 
información facilitada polo 
Hospital aos pacientes suli
ñábase expresamente que o 
feito de seren portadores do 
virus non presupuña necesa
riamente o desenvolvimento 
da enfermidade. Os estudos 
con que se contaba hai só 
tres meses indicaban que, 
por un tempo que vai de 
dous a cinco anos, perta de 
dous tércios dos infectados 
polo V.l.H. permanecen asin
tomáticos, mentres que o tér
cio restante desenvolverá en
ferm idades que han variar clí
nicamente de gravidade mo
derada a letal. A clínica máis 
recente indica que un corenta 
por cento dos portaqores 
convértense finalmente en 
enfermos do Síndrome. 

Visita á Consellaria 
Entr~ as. primeiras visitas 

que recebeu o recén nomea
do Conselleiro de Sanidade, 
Pablo Padin· Sánchez, a pou
co de tomar posesión do se-u 
despacho de.' -San · Gaetano, 

compre reseñar a dunha re
presentación de pacientes de 
Nefroloxia interesados pala 
investigacióáoin que o ~a
verno autónomo _ anunciara 
perante a prevaléncia q~ por
tadores do SIDA na Unidade 
de hemod1álise de Povisa. O 
Conselleiro entrante manifes-

. tau o critério do anterior Go
verno xa recollido nestas pá
xinas,' de que duas i~spe
cións realizadas na Untdade 
de Hemodiálise non deixaban 
dúbida a respeito do exa<?to 
cumprimento das prescnp
cións de segurid~de nen ~a 
atención que no momento in
dicado pola leí prestare: o 
hospital ás probas de diag
nóstico regulamentares. A 
Consellaria fai sua a hipótese 
de contáxio adiantada polc:i 
hospitaal , que publicar:nente 
ten incluido estes pacientes 
nos grupos de risco de con
traer a doenza por causa da 
alta frecuéncia de administra
ción de sangue e hemoderi
vados que precisan no de
curso dos seus tratamentos. 

Entre familiares dos pa
cientes de doble diagnóstico 
{insuficiéncia renal crónica e 
seroconversión positiva de 
V.l.H.), causaron un forte im
pacto as opinións do Director 
Xeral de Saúde Pública da 
Xunta no senso de que unha 
das vias de contáxio podería 
ser a africana, a meio dun fa
miliar portador que traballaria 
nos caladeiros do Atlántico 
Sul. Os familiares descalifi
can esta opinión a partir do 
coñecimento das probas de 
deteción de anti-carpos anti
V. l. H., por enzimo-imunoaná
lise, que .se practicaron pre
ventivamente por recomen
dación do próprio hospital ás 
persoas que conviven cos 
enfermos. Esta.s probas ·re
sultaron negativas. 

Traballadores de Povisa 
ten solicitado da Inspección 

· de Traballo de Vigo que san
cione a . aplicación dun plus 
de perigosidade, cunha 
cuantia aproximada do vinte 
por cento, despois de teren 
notícia do elevado índice. re
lativo de casos de portadores 
de SIDA na Unidade de He
modiálise do hospital·. asi -

·como dos afectados por esta 
mesma enfermida,de en dis
tinto grau que seghuen trata
mento neutras seccións do 
centro. o-

G.L.T · 
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Os investimentos gue se están_ a realizar na Galiza 
non Qemiitirán gue se circule amáis de 90 Km/h. . 

o tren de alta velocidade · cl)egará · 
á Galiza, pero moi déspácio 
Durante os· recentes. actos de inaugüración da nova estación 
ferroviária d~ Vigo, o Ministro de Tr.ansportes, Abel 
Caballero afirmou que estaba previsto que o tren de pita 

. velocidade chegase á Galiza. Sen embargo, s~gund.o dados 
aos que pudo ter acce·so A NOSA TERRA, 9s 1nve~~ir]1entos 
que se están a realizar act~,almente no.n so perm1t1ran uns 
avances escasos en cuest1on de v~loc1dade -que non 
superá o límite de 90 Km/h.- senon que al9uns dos 
proxectos que agora se levan a cabo_ suporan un forte ., 
impedimento para que. ~~n prazo longo de anos se mell?r~ 
a nosa estrutura ferrov1ana en ~spectos como a do,br_e -v1a 
ou a eletrificación, nos que Gallza ?J.Ctuatmente. xa e 
tremendamente deficitária, a respe1to doutros_ lugares. 

Segundo Aber Caballero _"nesta 
comunldade autónoma estabele
cerase a máxima velocidade po
síbel", indicando que "as rela
cións entre Galiza e Madrid e 
Galiza e Cataluña, que son as 
máis importantes, desde logo te
rán tramos de 200 Km/h." . 
Certament~ conseguirase 

unha disminución dos · tempos 
utilizados nestes percorridos, · 
pero matizando. que ~s incre
mentos de veloc1dade so se oon
seguirán nos traxectos exteri9res 
ao território galega. Dentro da 
Galiza as reducións lográrqnse a 
costa do cerre de numerosas pe
quenas estación, moitos dos c~
les se están a levar a cabo ult1-

mamente de maneira escalona-
da. -
O .tren do 92 
O triángulo que ten c'omo vé~i- . 
ces Madrid-Barcelona-~ev1lla 
será sen dúbida o máis benefi
ciado polas reformas que ultima
mente está a acometer RENFE. 
As vias nestes traxectos permiti
rán alcanzar os 160 Km/h. e nal
guns casos os 200. As olimpia- · 
das de Barcelona e a·conmemo
ración do 500 aniversário do 
Descobrimento de América en 
Sevilla son os dous argumentos 

· esenciais que se manexan á hora 
de investir. · 
' Para Abel Caballero e. para a 

Túneis: impedir- a dobre via 
e a electrificación. 
As reformas previstas non só 
non van producir avances sig
nificativos, senón que, nal
guns casos, servirán de impe
dimento para. outros avances 
no futuro. Este é o caso da re
forma de túneis, os cales· te
ñen na actualidade unha ca
pacida9e, ao .. ancho, para 
duas vias, situándose a única · 
até agora existente nun dos 
extremos, de maneira que se 
permite a colocación de dobre 
via no futuro. Pois ben, o plan 
previsto é correr a via actual 
ao centro, con vistas a conse
·gu ir un maior rádio de curva 
sen maiores- esforzos, pero 
imposibilitando, iso si, o esta
belecimento dunha dobre via 
que .xa existe en moitos luga
res, ~pero das que Gal iza care
ce absolutamente, se excep-

1 tuamos os escasos metros de 
entrada e saída das esta
cións. (E.n concreto, Gal.iza é 
a · comunidade do- Estadó c9n 

menos Km. ·de dobre via por 
habitante). En proxecto neste 
sentido só se encontra o tra-
mo. Vigo-Redondel~. .. _., 

Por se fose pouco, o cám
bio das travesas de madeira 
polas de cimento levarase a 
·cabo nos tuneis -e tendo en 
canta que as travesas de · ci
mento dan máis altura- non 
rebaixando -o terreo, o que re
sultaría máis caro, senón con
s-entirido a ·elevación, co cal 
se inipede, ain.da máis, a co
locacióon das catenárias para 
o tendido eléctriso .. En - con
creto para a sua instalación 
seria necesário . actualmente 
un rebaixe de via de 40 centí
metros, Qero o camiño do 
proxecto vai en sentido con
trário. A electrificación do 
noso ferrocarril, igualmente 
precária, . -en Galiza está o 
90 cehto do tendido seri elec-

.· trificar_:_ tende. asi a perpe-
tuarse. O 

' 

maiona das fontes ofíciais as 
mellaras a realizar na Galiza tes
tán sempre limitadas polos pro-

. blemas de orografía e trazado . 
Non parecen ser estes r:iotivos 
suficientes, sen embargo, para o 
caso de Euskadi, onde, cunha 
orografía semellante á nosa, es
tanse facendo as reformas nece
sárias para alcanzar os 160 Km/ 
h .. Euskadi canta ademais cunha 
cifra tres veces máis alta de Km. 
de -vi~ por habitante que o naso 
país. 

Na Galiza amodiñó p·ara 
non gastar 

- J 

Entrando xa na Galiza, o tramo 
comprendido entre Puebla de . 
Sanábria e Ourense foi renovado 
hai dez anos, pero a velocidade 

·que permite alcanzar non supera 
os 90 Km/h., actualmente non 
están previstas máis reformas. O 
mesmo sucede no traxecto Mon
forte-óurense. 
· Neste momento as remodela
cións· Lalin-Santiago e Vigo-San
tiago -proxectos · xa remata- . 
dos-, asi como Ourense-Lalin, 
estáñ previstas para unha veloci
dade igualmente non superior a 
90 Km/h. 

En conxunto na Galiza noA hai, 
nen haberá nos próximos anos, 
nengunha via nas que se podan 
alcanzar os 160 Km/-h., airida 
tendo en conta os proxectos ac
tuais, todos , os cales . están pre
vistos polo Ministério de Trans
portes para a invariábel cifra de 
90 Km/h. Algun dos tramos si
tuados entre O Barco e Montarte 
constituirán a· única excepción, 
chegando ao "~ope" de 11 O. 

As razóns desta·s diferéncias 
non están exclusivamente na 
orografía, como vemos ao pen
sar no caso de Euskadi, senón 
noutras cuestións. O aumento de 
velocidade require unha amplia-

. ción no rádio das curvas que 
para 90 Km/h. é de 400 metros é 
para 160 teria que ser: de 500. 
Tal reforma requereria unha 
compra. de terreas por parte de 
Rente moito máis considerábel, -
causa ·que polo de agora non 
está disposto a facer. 

Un dos argumentos fnanexa
dos para o "aforro" é de que aquí 
non hai tantas indústrias · como 
para facer necesárias maiores 
reformas no ferrocarril. Haberia 
que perguhtarse se as indústrias 
se montan sobre o ar e non so
bre unha boa infraestrutura pré
via de comunicacióons, entre, ou
tras ·causas. O 
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traballo 
Sª9undo senténcia · 
do Tribunal SúQremo, 

o ·doutor 
:Muncharaz -

• J 

readmitido 
no hospital 
·de-Conxo 
O doutor Ramón Muncharaz 
despedido en duas ocasións 
do hospital psiquiátrico do 
Conxo, a primeira delas eri 
1983 (ver números anter_iores 
de ANT), foi récenterilente 
readmitido no centi:.o, 
segundo seténcia do 
Tribunal Supremo. 
O despido actual producírase a 
fins de 1985 e fora xa motivo dun 
xuício na Aúdiéncia da Coruña, 
onde resultara· declarado proce
dente. A senténcia, con data· 17 
de Xullo, do Tribunal . Supremo. 

· .foi recoñecida ·agora e pola mes-· 
ma obrígase á empresa a reinte
grar ~o despedido aci_ seu posta 
de traballo; nela reconecese que 
Ramón Muncharaz era delegado 
sindical na empresa, pola INTG, 
e que como tal para o despido 
era necesaria a realización dun 
expedente disciplinário, a cqmu
nicación ao comité de empresa 
e a continuación dos trámites en 
maxistratura, proceso que non 
foi seguido polo ·centro. 

A respeito desta senténcia Ra
món Munchara,;:1'. sinala que "fo
ron necesarios 20 meses para 
que o tribunal constitucional re
coñecese o direito á liberdade d~ 
expresión (en referéncia ao pri
meiro despido causado por unha 
intervención televisiva na que 
amosava as suas discrepáncias 
coa xestlón do centro. A · empre- . 
sa argumentara a existéncia de 
faltas disciplinárias). Agora_ foron. 
necesários outros tantos par-a 
que o Supremo recoñeza os 
meus direitos sindicais que a 
empresa negara en todo mo
mento". 

O doutor MÚncharaz · fai notar· 
o feíto de que a ·senténcia act_ual 
pésie a declarar un "despido 
nulo radical", non entra · a valorar 
os motivos reais do despido. A 
raiz da primeira readmis[ón Mun
charaz non · .tora reintegrado. ao 
seu posta anterior, tal e como 
esixia a senténcia do Tribunal 
Constitucional, senón á unidad.~ 
de "pacientes con_ p_rob.lemas . 
negando a sua as1stenc1a a un 
dos catorce dispensários comu
nitários' con que conta o centro. 

A sua actividade con grupos de 
psico-terápia, comezando a <;i~r'ir 
a unidade, asi como a sua _cnt1~a 
ao emprego masivo de ps1cofar
macos foron segundo Muncha
raz o motivo do seu sBgundo 
despido. A empresa pola sua 
parte acusara ao despido . de · 
"deixar abanonados aos pac_1en
tes" entre. outras supostas 1rre
g1,.1laridades. 

Segundo Muncharaz ·"non se 
trata dun problema individual, 
senón dunha represión ·diária que 
afecta a todo un colectivo, ainda 
que- agora se poda ve~ represen-
tada en r.r:in". . 

' Conxo, como A · N9~~ TERRA 
ten informado en ocaSJ<?ns_ ~rn~e
riores, é 0 hospital p~1qut?tr~co 
do Estado cun maior h1~tonal de 
conflitos, pésie a contar con 
enormes meios, cun pr~supo;;to 
anual que supera os mil m1llons 
de pesetas. Ci 

M.V. 

·A NOSA TEBBA 
N" .124 - 8 DE OUTlJBRO DO 1987 

AS PRIMEIRAS ELEICIÓNS SINDICAIS 
NO FUNCIONARIADO 

\ 

IMPRIMIMOS EN 
CADA NÚMERO 
A HISTÓRIA DO 
NOSO PAÍS 
CH~GAMOS AOS · 
DEZ ANOS DE 
PRENSA· GALE.GA-
PÁXINA A 
PÁXINA 

-A NOSA TEBBA 
EN TOMOS _ 
ENCADERNADOS 
UN p·oR ANO 
DESDE O 1980 
AO PREZO DE 
5.000 PTA. 
PEDIDOS AO 
·APA-RTADO 1371 
(VIQO) OU AO 
TELE FONO 
(986). .43 36_ 24 
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00RNADAS SOBRE PR~SÉNCIA GALEGA NA AMÉRICA 

A emigración· reducida.· ás anécdotas 
A emigración é un viveiro de 
anédotas. Un país tan rico 
en emi~rantes coma Galiza 
ten .mo1to que contar. Contar 
estas anédotas é un bon 
pretexto para facer turismo 
cultural. Este poderia ser o 
sumário das xenerosamente 
presupostadas e 
estranamente tituladas I 
Jornadas de Presencia de 
España en América: aporte 
gallego que reuniron durante 
unha semana a especialistas 
das duas beiras do Atlántico 
no Pazo de Mariñán. 
Importantes aportacións 
illadas non conseguiron 
salvar un congreso 
deficientemente formulado, 
disperso e c::ie obxectivos 
descoñecidos. 
Perta de médio centenar de po
nentes chegaron ás · Mariñas de 
Betanzos para seren informados 
de que o programa inicial non 
seria cumprido. Mantíñase o pa
trocinio da Xunta, da Deputación 
da Coruña e do Axuntamento de 
Sada, ademais das aportacións 
dos bancos Pastor e Central. 
Pero moitos dos ponentes non 
asistirian . A segunda surpresa é 
a cativa preséncia de investiga
dores galegas nas xornadas. A 
auséncia dunha perspectiva e 
tratamento desde a Galiza fíxose 
ainda máis evidente co contraste 
das interesantes aportacións de 
Xavier Castro, Pilar Cagiao, Xe
sus de Juana, Alexandre Váz-

quez e Varela Jácome. Porque _ 
de feito non se trata dun congre
so da emigración galega a Amé
rica senón duns emigrantes de 
pasaporte español que actuaron 
en América como galegas pero 
que aqui deben imolar a sua cul
tura e o seu protagonismo como 
povo no holocausto do V Cente
nário. Daqui arranca a heterox~-

neidade e dispersión do progra
ma no que son notábeis várias 
duplicidades. A meirande parte 
das ponéncias son evenenciais; 
descriptivistas e o interese que 
podan ter para o país emigrante 
(Galiza) está hipotecado pola 
perspectiva hispánica. Neste -
9ongreso non constituiron gru
pos de ·traballo nen se podian 

discutir moitas ppnéncias ·que 
· non aportaban novidade nengun

ha. ·Está de máis repetir que a 
responsabil"idade é dos organiza
dores e especialmente da direc
ción do Departamento de Histó
ria de América da Complútense,· 
per6 tamén das institucións pú
blicas da Galiza que prestan a 
sua sinatura e fondos a este xé-

Os escravos galegas de· F_eixóo ·de Soutomaior 
A senténcia de Cortes contra a 
empresa de Feixóo de Souto
maior que practicaba a explota
ción escravista de emigrantes 
galegas en Cuba, non foi nunca 
executada pala Administración . 
Os intereses coloniais e a preo
cupación da metrópole por de
ter o movimento independentis
ta da illa prevaleceron sobre L!n 
ditame das Cortes de Madrid 
que fallaba en defensa dos tra
balladores galegas. Esta aporta
ción da investigadora Concep
ción Navarro Azcue completa a 
información sobre un caso que 
se considera paradigma do tra
tamento que o governo centr?-1 
deu á emigración galega á Ame
rica. 

Co propósito de minorar as 
terríbeis consecuéncias da 
grande fame de 1852 constituiu
se na Habana unha Xunta Cen
tral de Socorros. Urbano Feixóo 
de Soutomaior, membró munici
pal desta comisión e deputado 
de Narváez por Ourense, funda 
unha Compañía Patriótica Mer
cantil no 1 853 co propósito de 
levar colonos a Cuba. Os emi
grantes galegas contratados por 
esta empresa comezan a chegar 
a Cuba en marzo de 1854. 

Propriedade 
da compañía 

Dali a pouco, as noticias da si
tuación dos galegas contrata
·dos por Fejxóo chegan até os 
deputados a Cortes a meio dos 
familiares dos emigrantes. Non 
só non se cumpre o que Hes 
prometeran senón que a explo
tación . é insoportábel. Por riba, 
n~g~nlles toda c0municación po 
~xterior. De feíto están reducin-

. do aos". ernigrari~es a un ha forma 
·:.~.d~ . e.sc(ávitupe pqrque _ bs tratan 

como a propnedade Cla compa
ñia. Na Ar:nérica hispana impon
se desde ·1a15 a idea de cam-
biar a povoación preta por qran-

Concepción Navarro '· 

c~ tanto por motivos- de inte
gr~ción colonial como palas 
presións de todo o mundo con
tra do escravismo. Pero o caso 
é que é verdadeirame~,te difícil 
relevar a unha povoac1on negra 

que está afeita ás condicións bailadores aos que pagan a pa
ambientais e sobretodo ten- cos- -. saxe do barco e deben despois 
turne nese tipo de traballo que · traballar na América sen salário 
é durísimo. Asi que os deputa:-· por un tempo que decide o can-
das galegas receben logo prn- tratador) , proibido por se consi-
testas pofo trato denigrante que derar escravista. A Comisión 
se está a dar aos emigrados. descobre que aos colonos trai-

. Fálase de cincoeentos, mortos dos da Galiza estánselle a pagar 
entre un total de dous mil que cinco pesos por mes mentres 
foran contratados pala Campa- .que aos escrav.os negros que 
ñía Patriótica Mercantil. O De- substituen co seu traballo pagá-
putado La Sagra pede que se banselles · vinte. O escravo era 
investiguen .as actividades da por outra parte unha mercancia 
empresa .de Urbano Feixóo. As de alto précio que compria con-· 
Cortes abren un expedienté. servar con saúde. Por contra. 

1- descóbrese que o emigrante e 
o resultado desta rnvestiga- de doada sustitución. 

·ción mo:stra que os padecimen- Connivéncia 
-tos daqueles colonos galegas ·das · autoridades 
na empresa do seu autono~ea_- . 

'do benefactor Feixóo son inso- Polo 0 ;tame da Comisión todos 
. portábeis. Bayarri. un dos depú- os contratos que se fixeran con 
tados que mais se preocupa d<?. Feixóo quedan anulados. A vo-

, caso, demostra que aquel a e tación en Cortes foi do ano 1855 
ünha estravitude do home D.ran- e se pronunciaron 126 deputa-' · 
co contra da que xa se loitara dos contra dous. Estes dous 
no século dezaseis. Precisa- . , 
mente cita a existéncia anterior elaboran ünha moc1on para que 
do sistema dos redentores .(tra- a empresa de S'outomaior siga 
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nero de. turismo para eruditos. 

Coincidéncia de 
- causas e efeitos 

Neste panorama xeral de leituras 
breves e apresuradas e de ·co
municacións recebidas polo si
léncio e o desinterese, cómpre 
salvar o interesante traballo de 
história oral de Xavier Castro so
bre a vida cotiá da emigración 
galega en Buenos Aires. No seu 
estudo da emigración ourensá á 
América desde 1939 a 1980 Xe
sus de Juana subliña a coinci
déncia -de causas e efeítos da 
diáspora. Unha situación de atra
so económico, minifúndio, de
pendéncia, ínsularidade e divór
cio coa administración produce 
creciniento cero, avellecimento 
da povoación, ruptura da balan- . 
za xeracional, degradación e 
atraso. O que fai a emigración é 
conservar e profundizar ainda 
máis as condicións que a orixi
naron. 

Adémais do excelente traballo 
de Consuelo Naranjo Orovio so
bre as estratéxias de supervién
cia dun grupo de galegas en 
Cuba, · ou o de Concepción Na-

. varro Azcue sobre o_· entorno po
lítico da empresa de Feixóo de 
Soutomaior, resumido nesta 
mesma páxina, aportou navida
des de interese o da antropóloga 
do Uruguai. Cristina Samuelle so-

. hre a integración dos emigrantes 
galegas no seu país desde 1936. 

G.L.T. 

adiante. -
Cando Feixóo de Soufomaior 

pede que lle de_ixen levar a efei
to esta empresa o Estado espa
ñol carecia dunha estrutura xurí
dica suficiente sobre emigra
ci_ón. Por iso no ano 54 as Cor
tes dan-un regulamento no que 
se recomenda que o emigrante 
viaxe coa sua · muller, que os 
contratos sexan inspeccionados 
p0~0 governo e unha · série de 
condicións sen as que non po
dian pasará América. Feixóo de 
SoutGmarior non · respeita estas 
condicións coa connivénGia das -
autoridades. O· que . demostra 
Bay.arri é que a Compañia Pa
triotica Mercantil ten desde o 
comezo un carácter ilegal. 

No 29 de Xullo de 1855 o dita
me de Cortes foi enviado ao mi
nistro de Estado pero nunca o 
daria ratificado, segundo de
mostra a investigación da doü
tora Navarro. A importáncia do 
debate de Cortes está .en que 
permite cuestionar as condi
cións dos emigrantes n~n mo
mento no que se está a deferi
der ao negro con tod9s o_s 
meios. A irania é que os emi
grantes galegas estaban a subs
tituir a man de obra· negra e a 
seren tratados piar ca eles . 

Comparativamente non hai no · 
tempo da CompañFa Patáótica 
Mercantil emigrantes que rece
ban un trato como o que se re
serva ao$ galegas. t'Jeses mo
mentos. as emigracións máis . 
importantes son as dos canários 

, pero estes van á América dunha 
mane ira" ben distinta~ tén máis li
berdade e están mellar paga
dos. A colónia galega de Cuba 

· consegue daquela a public~ciór:i 
duoha protesta que subscreben 
trescentas firmas. Feixóo replica -
que todo aquilo procede dunha 
campaña orques_trada · po~ . un 
grupello de axit~dores ant1-e~
pañóiS-. Pero o d1tame de Cortes 
nunca seria ratificado. 
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Actualmente 
é un alto cargo 
no Ministério 
de lndústria 
cubano 

Sindo 
Seixido, 
da 
guerrilla 
galeg~ á 
revolución 
cubana 
Para min (que levo muitos 
anos de talar) escoitar a 
Sindo é e sempre será 
reconfortante, é perceber 
desde o primeiro minuto a 
forza da liberdade e a 
esperanza no socialismo, 
é comprobar o firme dunha 
idea e o grande dunha · 
revolución, a modéstia- e a 
autenticidade do -
compromiso. lsto que aqui 
vai é o resumo de várias_ 
sesións de conversa ao 
longo de dias de 
autenticidade, exP,resada 
nun galega no que asoman 
de cando en vez 
expresións cubanas. 

DE RAPAZ 
" ... se ten en conta que na~Cin 
no 1922, os meus recordos ve
ñen dos tempos da República, 
mais do 1934, pola radicaliza
ción... Eu escoitaba talar, na 
miñ,a casa e fóra, daquela falá- . 
base moito e ainda máis nunha 
zona como Limodre, ou Redes, 
ou Mugardos, onde a . politiza
ción chegaba a todos, mesmo a 
nós, os rapaces. 

Por unha estabaA os "cuba
nos", que volvían dalá moi evo
lucionados politicamente e con 
cultura, como Prieto Balsa ou 
Ameneiro e outros que agora se 
me escapan, case todos comu., 
nistas, ou algun anarquista 
como. Prego e Noche, e outros 
socialistas ... Todos un contra os 
cavernícolas de direitas, que 
mandaran tantos anos... Pola 
outra banda estaba os direitei
ros, que os de Limodre .><untá
banse cos de Redes, cos Fia- · 
ños, e Penón e Demétrio, que 
eses si que eran dos da Camisa . 
Azul e uns provocadores. Os 
"cubanos''. e os. demais non se 
quedaban nunca atrás. e ás pro
vocacións dos fascistas respon
dian sempre, a trompadas ... " 

. ·sindo Setxido 

.1936 
"As causas foron a máis de Fe
breiro do 'trinta e seis en adiante, 
eu cumprira 14 anos e son cau
sas que quedan grabadas ... Oi
mos polo rádió o l~vantamento 
dos militares en Africa e xa 
aquel mesmo dia puxéronse pi
quetes nos cruces, no das Seixi
das en Limodre, e en San Xoán, 
en contacto cos de Redes e os 
de- San Martiño ... Acordo agora 
que se presentou, debeu ser o 
dia 19, un de Cabañas, un tipo 
fascista mui chulo, provocando, 
e os do piquete, ben me acordo, 
mandárono seguir ... 

Aquilo marchou igual o dia 20, 
e o 21, coa consigna guberna
mental de ·estar vixiantes e reco
ller as armas: .. Ti sabes que 
aqui, en toda esta volta, a repre
sión tivo como excusa o do 
Pazo de Piñeiro. .. Hai moitos 
que non me deixarán mentir e ti 
ben o sabes, ... ao Piñeiro foron 
uns poucos, con orde. legal, ao 
Pazo a recoller armas que ali ha
bia, e récebéronnos a t iros e 
respondendo morreu un daque
les señoritos e feriron ao Párro~ 
co de Caamouco... Desde o 
mesmo dia . que os fascistas to
maron a zona foi. a venganza, 
coño. Que aos máis de cen fusi
lados que houbo entre Fene, 
Ares e Mugardos poñíanlles a 
todos que foran ao Piñeiro!. .. Eu 
oin a un dos fascistas do Pazo 
-dicer que el xa eliminara oitenta 
e seis_ e que ainda' non ·3caba-
ra.. . · 

Ti sabes que quen tomou 
todo isto foi unha com~ ñia do 
Exército de Ferrol e ou. ·a que 

' baixou de Monteta:ro, lim:Jando. 
como dician. poto camiño ... Foi 
unha represión éspectacular ... A 
traxédia estaba na cara da xente -
mataron a 15 en dous diris , no 
cemitério de Caamouco. a al
gun, como ao cuñado de Eze
quiel; leváronno á fusilar a. Se
rantes ... Fusilaron tamén ao Pá
rroco de Barallobre que os qui
xo parar, aqueles criminais, e 
iso aqui, por non talar de Ferro.1. 
de Pontedeume, de toda Gal1-
za ... Por non falar das malleiras. 
das humillacións ás mulleres. 
mandando a xente a réparar ca
miños, insultando, e as multas. 
e os donativos obrigatórios. as 
requisas. a queima de libros 
diante da escala, · e o medo nas 
casas... Os rapaces medramos 
en quince dias como nono fixe
ramos en todos os nosos 
anos ... " 

OS ESCAPADOS · 
"Se sumamos os que se pasa
ron á z'ona republicana, .os que 

se ªgacharon xa nos primeiros 
dias e os moitos que foron mar
chando ao monte cando os ian 
chamando para ir á frente .... E ti- r 

ñan a axuda de todos, a xente 
de por aqui non queria crer nas 
vitórias· de Franco, diciamos que 
eran mentiras, ¡que moitas con
taban! que ben acordo de ca.ndo 
saiu no periódico que o "Cana
rias" bombardeara Valencia e 
nós viám0lo en reparación no 
Arsenal. .. É iso animábanos até 

- O final da guerra, que naquel fa
tídico 1939 a moral deteriorouse 
moito e máis coas presións, coa 
obrigación de ir á misa, que se 
non mandaba o párroco aviso 
fls autorirl:::irlAs, A t:::lmÁn p:::igar o 
desmo á parróquia, que se· non 
non daban o cert'ificado de boa 
conduta, e a arr9gáncia dos fas
cistas, ·e a vixiáncia .... 

"¡Chico, quEi cosa !a soridari
dá!" ... coas famílias dos repre
saliados, con comida e diñeiro, 
cos· escapados de maneira máis 
escondida, que vias nun furado 
dun carballo vello unha lata de 
sardiñas, ou uns cigarros e ali os 
deixabas, e roupa, que pouca 
habia e pasábanllela aos do 
monte, ou facer como que non 
vias un que se metia detrás dun
ha silveira ... 

O COMPROMISO 
"Polo cuarenta e tres foron vol
vendo os homes que saían dos 
campos de concentración e do 
cárcere, como Xan de Xenaro e 
outros ... Eu compr9metinme por 
Xan eramos viciños de porta 
con' porta · e el era cat~o ano~ 
máis vello ca min, pero a:nda as1 
fixeramos moitas xuntos. de ca
tivos... Deixábame, antes da 
guerra, libros de Salgari, porqu~ 
na sua. casa, ainda senda o pa1 
ferreiro, habia moitos libros ... 
"bueno", habíaos en moitas ca
sas, "qué tu sabes, chico", en 
toda esta volta sempre tomos 
xente · culta, e _ o · mesmo Xan 
como o pai ou os ·cinco irmáns, 
pero tamén era Xan moi coñeirci, . 
sempr-e de broma ... 

Un bon dia falou comigo ~ 
conta dwnha máquina de escre
ber que tiña eu e fúmonos ven
do para formar unha célula do 
Partido Comunista ... Aqui, alo
menos mentres non marchei. 
non houbo outro partido ... Con 

. nós estaban outros, que non fan 
ao cas.o, e contactábamos coa 
guerrilla para unhas causas e · 
para outras con Vicente Pe.ña e 
Segundo Vilaboi, xente mo1 s~
gura, xuntabámonos 1:1ª Cante1-
ra da Areosa, e con nos conta<?
taban desde a Coruña. Hab1a 
máis grupos, para .xuntar infor
mación, para organizar cada v_ez 
máis, para ir tirando por un sin
dicato, xuntar cartas para . os 
pr~sos pol-íticos ... para res1st1r ... 

... Ao monte subian os super
vivintes das caídas policiais. Eu 
non fun sinalado nunca. como 
non tora por carallán, por i.r ás 
festas tiña fama de moce1ro ... 
Noso~tros éramos os que regá

·barrios a propaganda, polo Pri:-
. meiro de Maio, polo catorce de 
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"Cheguei a terra e, sen sabela, 
estqba en Port Vendres fixera 
rr:iáis de vinte quilómetros na pi-

. ragua aquela... Presenteime á 
· Xendarmeria francesa, metéron

me un _mes no cárcere e despois 
·fun ca1r nun campo de interna
mento que lle chamaban Arás 
ao pé de Perpignan, un camp¿ 
cheo de ratos e de rateiros co
mendo un puré de chicharos 
unha vez soa ao dia ... "¡Qué mi
seria chico! " ... 

Abril. .. a nós chegábannos da 
guerrilla bandeiras republicanas 
de papel que pegabamos nos 
postes e 11as árbores da carrete
ra, e follas que botabamos ... 
Outras veces unhas notas das 
que faciamos un comunicado e 
cada un facia vinte cópias á 
man e entre todos fa ciamos ca
trocentas_ e ian outros botalas a 
Ferrol ou no Arsenal... Outra 
etapa foi do cuarenta e seis en 
adiante ... Eu fun recoller a Ga
yoso e Seoane ... "bueno", os 
nomes polos que os coñecia
mos eran López e Julián, ... Pois 
eu ia recollelos ao tren, á esta
ción de Franza, e levábaos a Ei
xobre, a unha casa segura, e 
despois de volta, deixábaos no 
omnibus para A Coruña... Da
quelas reunións saían as direc
trices para as accións da guerri
lla, foi o período no que a guerri
lla deu . máis grandes golpes, 
ademais ten en canta que todos 
estabamos, aló polo cuarenta e 
cinco -e o cuarenta e seis e ta
mén no cuarenta e sete, con
vencidos de que os Aliados vi
rian derrocar a Franco, pensá
banno tamén os fascistas ... 

Tamén guiabamos aos guerri
lleiros · polo mar, recolliámolos 
en Centroña á noite e conduciá
molos a Ria Sandeu, e · tamén 
por terra, pola tarde de Laraxe, 
a Regüela, ou levabámolos pola 
T eupoeira, o. Lodairo e Pedrós, 
a Mehá ... 

A FUXIDA 
"Alá polo Xuño do cuarenta e 
oito houbo unha xuntanza na 
Fraga do Eume, que acabou 
cando un home que viñera de 
lonxe foi localizado pola Garda 
Civil que o liquidou ... Pensaron 
que era Xan de Xenaro, pero 
como non estaban seguros .. 
"Parece una broma, mi viejo, 
pero yo escapé por error" ... A 
Garda Civill foi buscarme á casa 
para identificar aquel morto, por 
máis nada, e un irmán meu de 
once anos foi á carreira pola via 
avisarme· a Astan o ... Eu pensei 
que ian determe e arreei a es
conderme a Laraxe ... Falei con 
Riqueche e o Pancho, xente ben 
botada para diante, e quitei a 
impresión de que xa estaba 
todo moi comido polas contra
partidas, por desconfianzas, e 
eu non queria subir ªº monte, 
estaba daquela o Moncho a co
ller mando demáis... Polo que 
sei agora fixen ben, librei de caír 
ou de que o Mancho me depu-

. rara ... . 
Marchei á Coruña e dali a Va

léncia case sen diñeiro, e dali a 
Giran~. e en Girona mentinme 
na garita dun vagqn de mercan
cias para chegar a Port Bou. 
ChAguei sen rumo e famento, e 
despois de dar uns "tumb.os de 
madre·: todo un dia pillei pala 
noite unha pirágua de lona e 
sain a mil por hora polo mar 
adiante en dirección .Norte ... Bo
tei vin-tecatfo horas no mar, que 
a pirágua era menos que- unha 
caixa de mistos, e eu pensaba 
que vaia merdada ir morrer al i .~~ 

A canta de ser eu mecánico 
quitoume do campo o dono 
dunha canteira, e comigo a oito 
españoles máis, a unha canteira 
en Aigurande, na parte de Cha
teauroux... Non era má vida 
pero en Francia non me gosta~ 
ba, coa ameaza constante de 
ser expulsado á España, nunha 
zona reaccionária, e din en es
creber a unha tia que tiña en 
Cuba ... Mandoume documenta
ción dun tal Julio Miguel Her
nández que, mira ti, cando o co
ñecín resultou ser mulato. Con
seguin sair como cubano repa
triado no vapor Oregon dese 
L'Havre, e cheguei a La Habana 
o Primeiro de Maio de 1949 .. . 
Era outro mundo. 

CUBA 

"Aló, en Casablanca, amañei os 
papeis da nacionalidade e que
dei en La Habana, pero de en
contrar traballo nada, e menos 
de mecánico, todo chegaba feí
to dos Estados Unidos. que asi 
mantiña a Ct:Jba nunha completa 
dependéncia, para apreixala 
mellar ... A pouco, e por un daqui 
de Limodre, puden comprar un
has ferramentas e coller un local 
na Calle Luz de Habana Vieja, e 
din en amañar motores, rádios, 
máquinas de coser e de impren
ta, o que f9ra, e contactando 
coa xente ... lame ben. 

En poi ítica, a pouco de che
gar, xa militaba no Partido Co
munista Español, e como cuba
no no Partido Socialista Popular 
de Cuba, através de Manolo 
Carnero, un periodista que viñe
ra voluntário ao exército republi
cano. Era obrigatório estar no 
"Céntro Gallego", pero era unha 
institución burocrática e de ser
vís de Batista ... Tamén entrei na 
"Sociedade de Puentedeume y 
su Partido Judicial" .. . Eu abría
me camiño co taller, e mais axu
daba no que podía aos que 
combatian · contra a ditadura ... 
Directamente non, ali a revolu 
ción foi no monte, na guerrilla ... 
nós solidarizábamonos ... En La 
Habana a persecución policíaca 
era sobretodo contra a xente 
nova, contra os estudantes. me
tendólles bala .. . Do cincuenta e 
seis ao cincuenta e oito a policía 
mataba aos opositores en raci
mos todas as noites paseaban 
xente. e tiñan os · cabróns un 
carpo paralelo de confident~s . 
de chivatos mal pagos, con tnn
ta e tres pesos ao· mes,' que era 
un salário de merda. pero os 
chivatos complementábano ex
torsionando, chantaxeando, 
como tamén facia a policia, que 

~ metian aos cafés e restaurantes 
unha cuota de protección com~ 
Al C;:iponc. controlaban a prosti
tución, as drogas, a lotana,, das 
"charadas de apuntamiento ... A 
Cuba dos anos aqueles estaba 
corrompida · ao máximo... En 
cada bárrio había o que chama~ 
ban un "sargento político" que 
controlaba os votos segundo lle 
mandaban, e cobraba as "bote
llas", ou sexa fjguraba nun ~a.r
go público e cobraba un salario 
pero non traballaba no cargo, ou . 
tiñan cargos ,de inspectores e 

· cobraban "quilos"... . 

A REVOLUCIÓN 
"Batista caiu pola loita armada, 
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de Sierra Maestra e Jagüey 
Grande, e tamén pola folga xe
ral, o povo cubano xa non podía 
aguantar máis... Batista esca
po u co Tesauro Naciona( e 
Urrutia pasou a presidir un go
berno de transición, pero non · 
deixaba sair adiante as leis 
queria deixar as cousas -co'mo 
estaban e Fidel "tuvo que man
dar parar", aceitar ser primeiro 
ministro porque o chamaba o 
pobo, e o chamaban para refor
mar, ir adiante, e Fidel tiña mes
mo o aplauso da burguesía que 
quería a saída _da corrupción e 
dun estado policial, era unha es
peranza nova ... 

Tiñamos que facer todo de 
cero, había que inventar . todo, 
os cables, os fusíbeis, as má
quinas, de cero, que a tecnolo
xía era dos Estados Unidos, e 
os repastos, todo viña do Norte 
e deixou de chegar. 

Xa no cincuenta e nove, co 
triunfo da revolución, participei 
nunha exposición, con trebellos 
para arquivar papel, grapado
ras, ... O Esh:ldo nacionalizo u as 
fábricas no sesenta e dous e eu 
pasei daquela a dirixir un "Taller 
de Mantenimiento" desas indús
trias nacionalizadas.. . era outra 
ilusión ... 

Xa vai dabondo de talar de 
min, eu non quero protagonismo 
nengun, eu son un de tantos, un 
técn'ico. .. Eu quixera explicar 
todo isto da nosa revolución que 
aqui ninguén entende, e tamén 
trocar a incomprensión que 
vexo aqui sobre Cuba, que aqui 
segue habendo unha mentalida
de colonialista, a idea do século 
pasado de \:hupar en Cuba, e eu 
sempre r;>e.nso nese debuxo de 
Castelao, ese da vaca, que a 
vaca pace en Galiza e o leite vai 
a Madrid, pois iso, a idea de 
moitos ainda hoxe é a mesma, 
pero a va.ca pacen do en Cuba ... 

Alí habia moito que facer, nun 
país que no mil novecentos cin
cuenta e nove tiña un millón de 
parados, con duas terceiras par
tes da xente analfabeta, unha 
chea de xente que traballaba 
nada máis que tres meses ao 
ano na zafra, nun traballo inu
mano como macheteiros, e o 
resto do ano de lustrabotas, 
abrindo portas dos coches, ven
dendo caixiñas de mistos ... Non 
"encendían el fogón" en tres 
dias, e os nenas co ventre cheo 
de parásitos e os dentes po
dres ... A viven da no campo era 
o "bohío" , un alpendre de caña 
e palma, no centro de La Haba
na miles de vivencias vacías e a 
periféria che a de chabolas .. . La
tifundistas ... 

Podemos empezar pala pri
meira lei revolucionária, que foi 
a da Reforma Agrária, que xa 
anunciara Fidel no cincuenta e 
tres. Era imprescindible nun 
país de latifúndios. moitos de 
capital norte-americano, e a 
maioria dos campesinos nada ti 
ñan e morrian á fame, someti
dos a un réxime de escravitude 
e maltratados pala Guardia Ru
ral. .. A Lei limitou a posesión da 
terra, pagando aos proprietários 
en Bonos do Est~do, e perse
guía dous propósitos, dotar aos 
campesinos da terra e eliminar 
o absentismo, poñendo a terra 
a producir, na primeira etapa 
con extensións mínimas de 
aproximadamente sesenta e 
cinco hectáreas ... , isa ao princi
pio, que .ali habia un erro que foi 
rectificado nunha segunda volta, 
cando se fixeron as granxas do 
estado ... A última etapa come
zou hai un par de anos con coo
perativas de produción ... Pensa 
que todo foi acompañado de 
mecanización, electricidade, es
calas, médicos... A agricultura 
cubana é un ·modelo a seguir na 
América Latina, en Cuba non hai 
fame. 

Despois veu a Lei de Reforma 
Urbana, no sesenta, primeiro o 
rebé\ixe de . alquileres. na meta
de... lso non foi inxusto se ti 
pensas que o número de cuba
nos proprietári.os era moi .exí-

Co seu sobriñó aliando o vídeo sobre Xan de Xenaro do óbradoiro de Vídeo 
de Fene 
gu~. o neg~cio do alquiler era casinos, os burdeis, .e a CIA co-
moi gananc1~s<? _e s~~ criar r~- mezou con sabotaxes." espías, 
queza ... A Le1 tina vano~ .cons1- coa negativa a vendernos petró-
dera.ndos, aqu~I qu~ v1v1a dos l~o e a comprarnos azúcar. .. Os 
alquileres, qu~ 1nvest1ra os seus unicos que podían axudarnos 
aforres, segu1a cobrando, claro. eran os rusos, e daquela máis 
que se n.':?n mar_chaba de Cuba. .. sabotaxes, máis presións dos 
O que tina mo1tas casas, aq~_el ianquis .. :" ¡Carajo, chico, y aún 
que era un especulador, tina no nos manifestábamos socia-
q_ue aceitar un xustipr~cio . ~ as listas!"... Chegou un momento 
v1vendas pasaban aos 1nqu11inos _ en que todos os intereses ame-
cando levaran pagado un míni- ricanos estaban nacionalizados 
mo de cinco anos ... A xente aquí pola arrogáncia que tiñan, qu~ 
en Galiza pensa que aquilo foi pensaban que eran nos danos 
un roubo, pero isa é a mentali- do mundo e Cuba unha finca 
dade dos tempos da colónia, o deles ... eles provocaron o orgu-
que a xente ten que pensar é llo cubano, dun povo que para 
que eles formaban parte da tro- o sesenta e un cantaba iso de 
pa que quitaba·o capital a Cuba, "Que tiene Fidel que los ameri:.. 
que roubaba aos cubanos o di- canos no pueden con él"... Foi 
ñeiro dos cubanos, igualiño que cando criamos os "Comités de 
.tacian os gringos ... Os que din Defensa de la Revolución" e as 
iso tiñan que ir ali e verían que "Milicias Revolucionarias", tac-
os cubanos son proprietários tor de mobilización absoluta en 
das su as vivencias.. . contra das sabotaxes, en contra 

A INVASIÓN 
"Nada máis subir Fidel a máis 
grande oposición viña da em
baixada de Estados Unidos, 
chegou a La Habana unha parti
da de barcos de guerra ameri
canos, pero aquilo xa non asus
taba a ninguén .. . As nacionaliza
cións afectaban aos capitais 
americanos, como tamén eran 
dos americanos as refinarias, os 
.... .... . .. 

das ameazas de invasión, en 
contra dunha xente teatreira que 
abandonaba Cuba sen motivo e 
desde Miami ou Madrid petar
deaba ... Foron tempos moi difí
ciles que afortalaron a revQlu
ción... Deixáronnos sós; sen 
técnicos, sen médicos, sen má
quinas, e ademais preparando a 
invasión, a volta ao de antes, a 
volta da miséria e do analfabe
tismo ... 

A invasión de Bahía Cochi
nos, ou de Playa .Larga, como lle 

"Ha pasado el orden". Grabado de Maside. 

chamamos ali, foi en Abril do se
senta e un, precedida polo bom
bardeo de ~viación en Santiago, 
San Antonio' a La Habana ... 
Cando ~~sembarcaron aqueles 
mercenarios foron recebidos a 
tiros por unha patrulla de mili-

. cianos, seis ou sete homés na 
mañanciña, que en poucas er.an 
c~ntos e pouco _despois eran 
~1les a deter a invasión ... " ¡Les 
dimos pal pelo, mi viejo!"... E 
desmontada . a invasión foi can
do os cubanos nos dimos de 
canta de que tiñamos unha pá
tria libre. 

No enterró das vítimas fof 
cando Fidel anunciou que aq\,Jilo 
era unha revolución socialista 
por primeira vez, .e que iso era ~ 
que Estados Unidos non podia 
consentir. A burraria de Estados 
Unidos, o seu bloqueo, que non 
pude~an aceitar · un_ país inde
pendiente · deles ali ao seu 
la~o ... ,, "¡Que tomen purgante, 
chico! ... xa hai tempo que va
mos camiño do ·socialismo. 

CUBA HOXE 
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·aqui falades de libertades eu 
preguntaríache se talas das li- · 
berdades burguesas. Afi en 
Cuba ternos unha ditadura· a 
nosa dictadura, a ditadura dos 
traballadores, non a dictadura 
de Franco ou Pinochet ternos 
aq~ilo que· nosoutros i

0

mpoñe
mo~, o que quer 0 povo.cubano, 
se e que se lle pode chamar di
-tadura aos desexos dunha 
imensa maioria que non vai con
sentir a volta do de antes. Te
rnos un sistema que esixe sacri-
f ícios a todos por igual... Falta 
de liberdade?. eu non vexo en 
Cuba falta de liberdade, hai falta 
de liberdade para drogarse, non 
hai a liberdade de morrer á 
fame, nen a de ser analfabeto, 
nen hai a liberdade de alcooli
zarse, ·non hai liberdade para . 
roubar ou violar ... Ali hai xente 
que, honradamente, non partici
pa do proceso ·revolt..icio.nário, e 

·esa xente pode fálar, pero non 
pode combater un camiño no 
que vamos a maioria, isó seria 
darlle armas ao inimigo... Eu 
quero talar dun .caso, o de Me
noyo, que se foi comandante re
volucionário - foi por poñer el 
mesmo os ·galóns, os campesi-

"Non hai que plantexar as cou
sas en branca e negro ... Hoxe 
en Cuba vívese ben, sen luxes, 
pero todos teñen o seu refrixe
rador... Hai cousas para nós 
mais importantes que esa falsa 
liberdaqe dé-poder escollar en
tre mil zapatos diferentes ou vin
te mil modelos de lápices, iso 
non é liberdade ... 
Qu~ é o mais importante? Ga

rantizar a sanidade do povo, a 
alimentación do povo, a educa
ción, óu _que uns poucos podan 
comprar un coche que ande · a 
douscentos por hora? .. , sn 
Cuba · estamos construindo o 
comunismo., estamos nunha pri- . 
meira etapa que vai lenta por 
culpa do petardeo dos america
nos, estamos nunha etapa de 
satisfacer as necesidades bási
cas dun povo que hai menos de 
trinta anos estaba subdesenro
lado e colonizado ... O desenrolo 
de Ct,Jba é, por exemplo, interior 
ao da Alemaña Democrática, 
país que leva moito máis tempo 
de revolución... E non valen 
comparacións de Cuba con' Es
paña hoxe senón coa Cuba de 
antes da revolución, como non 
vale comparar por haber máis 
ou menos -produtos de consu
mo: .. Pode compararse a Cuba 
de Batista coa España de Fran
co? Si no político, en que eran 
duas ditaduras, pero no econó
mico nada tiñan que ver, que eu 
sain daqui e cheguei alá e son 
testigo de que a España daque
la, co mal que estaba, era moito 
máis rica que Cuba ... Se España 
medrou nestes anos un dez, 
Cuba, proporcionalmente, me
drou un trinta. 

, nos do Escambray chamábanlle 
"Comevacas" polo gando que 
roubaba. No cincuenta e nove 
quixo poñerse de - dono dos 
prostíbulos de La Habana e 
como se non lle .consentiu púxo
se ao servicio da CIA, un crimi
nal e niáis nada, que se hoxe 
tala de que se torturas e tal, 
minte .. . E logo, ¿como foi que 
todos os periodistas do mundó 
puderon ver que saiu do cárcere · 
como unha rosa? 

Cuba non ten produtos ener
xéticos básicos, pero Cuba é 
hoxe un país onde todos vivi
mos mellar, todos, eh?, todos 
mellar que en calquer outro lu
gar da América Latina. E tam
pouco valen c.omparacións cos 
Estados Unidos ou Fráncia, ño
soutros saimos da máis absolu '
ta miséria, do nivel de Europa 
hai cen anos... E todo isto que 
digo non o digo eu, que son de
claracións da UNESCO. 

Hai unha absoluta igualdade 
·na prestación de servícios, hai 
pleno emprego! nunha escala 
salarial de un a catro, que pode 
pare.car non totalmente ·xusto 
visto desde aqui, pero que ali 
vai en función dunha absoluta 
igualdade de oportunidades, na 
educación e servicios iguais 
para todos ... . 

O Che Guevar"a é un modelo 
para a· xuventude, o .modelo de 
"hombre nuevo del siglo futuro" , 
desprendido, entregado, xene
roso os nenas· fórmanse nun 
ambiente san, sen luxos, saben. 
que teñen que ganar o seu futu
ro, o futuro do seu país e da hu
manidade, axudando aos países 
máis desfavorecidos... Cando 

HOXE.FALAR 
DA TERRA ·_ 

" ... é difícil para min ... , eu viaxei 
aquí no sesenta e un nada máis 
que dez dias, volvin no oitenta e 
dous e pasei algunha vez máis 
en viaxes de traballo. Os cám
bios. aqui son fabulosos no eco
nómico, o outro dia sac'abamos 
contas. e agora gáñase cen ve
ces máis que hai cuarenta 

. anos ... Hai droga, atracos, paro, 
que o paro é de poñ~r os pelos 
de punta, o paro que ten todo 
comido, e a droga na xuventu
de, nunha .xuventude que non 
ven camiños diante, nen con es- · 
tudos nen sen eles ... E esta so
ci~dade tan competitiva.! 

Eu non quero talar de política, 
de partidos poi íticos, pero eu 
aqui vexo unha. política de rapo
sos .. . Teño que dicir que a de
mocrácia qye hai aqui non é 

· participativa, a participación da 
xente é ·como moito votar cada 
catro anos e iso ·non é liberda-
de ... En que consiste 8i liberda-
de? ... Quen posue os rneios de. 
comunicación? Quen escoita a 
voz dos parados? Como pode 
un sistema deixar na cuneta tan
tos miles de persoas entre mar
xinados e parados? E este siste
ma ten moitas máis armas para 
facer calar que a ditadura de 
Franco, que tiña nada máis que 
o medo ... Comparado coque eu 
deixei a situación actual é me
llor, eu non son. quen para talar 
do que tiñades qu'e facer. pero 
si quero dicir que en Galiza os 
cacjques. os de _sempre ou ou
tros novas. usurparon as ideas 
e ocuparon o poder, e non para 
o progreso de Galiza, . senón 
para o seu medre persoal, non 
teñen vocación de servir, de fa
cer unha Galiza liberada, fóra de 
algun, raro, os demais, a maioria 
dos que están aqui en política, 
son uns descarados, chaquetei
ros ou arribistas, en Madrid ou 
en Santiago. 

Eu quero á Galiza e a Cuba e 
aqui . admiro á xente crítica que 
anda a loitar para que as causas 
cámbien, que pelexades contra 
un sistema que controla moito ... 

- E Cuba non vale como modelo, 
"chico", cada sítio ten que ,ela
borar o seu, ben sabed es vos o 
que eu quero dicir. " 

BERNARDO MÁIZ VÁZQUEZ 

--
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GALIZA TEN-FUTURO 
(CONTEXTO E MOTIVACIÓNS pUN_HA LE_I DE BASES) 

EUDÓSIO ÁLVAAEZ 

O Bloque· Nacionalista Galega, 
na su 111 Asamblea Nacional, er
gueu o esquelete do que son os 
novas · critérios que orientan a 
actuacion da .organización nos 
próximos anos. Unha. estrutura 
interna mellorada, o necesário 
aproveitamento dos · resortes. -

Ó Proxecto de Léf(1l de B.ases que está a ser debatido nos -
seo do BNG e apresentado aos distintos ·colectivos ·e 

~~stamentos da sociedade galega require, segundo o 
·autor, unha contextualización dentrq do momento político 

actual, así como unha explicación dos $eus motivos 
· esenciais. 

· institucionais, o re-enfoque do 
traballo nos. movimentos sociais 
e nos sindicatos, o acordo sobre 
aspectos programátiéos neis 
que sexa po?íbel fornecer unha 
máis posi}iva correlación de for
zas son, xunto coa primacia da 
conceición frentista, coa asun
ción dos plantexamentos inter
clasistas que esta conleva, asi 
sexan pivotando sobre os sec
tores máis desfavorecidos, son, 
dicirrios, algo máis que un cám
bio na fachada; e ·non teñen 
nada a ver voa frívolq adquisi 
ción dun novo "look". E a actua
lización das nasas alternativas 
para mellar avantar con pasos . 
firmes no proceso de autodeter
minación. Hoxe, seis meses 
despois, encontrámonos na ta
refa urxente de encher o esque
lete, de dar carpo a estas ideas. 

COMO PROXECTAR A 
NOSA MENSAXE 

POLÍTICA? 
Ternos feito fincapé en que en 
que non se chegaba á xente, 
porque esta non entendía co~
ceitos como o de autodetermi
nación ou soberania nacional. 
!mediatamente tirábase como 
conclusión, que adecuadamente 
"traducido" no seu rexisto podía 
ser entendido. Pois ben, istQ por 
si só non serve para nada. E ne
cesário misturarse cos proble
mqs e dar alternativas políticas 
-que rion podemos confundir 
coas meramente reivindicativas 
ou sindicais. . . 
· A mensaxe insértase e comu

nícase no conflito e a sua maior 
ou menor · eficácia depende da 
dimensión do conflito mesmo e 
da habilidade 'e do intre no que 
se formule. A chave do asunto 
está en entender que non basta 
categorizar os problemas. facer 
profecias e invocar . .cal deus 
salvífica . . unh9, saída finalista. 
Trátase de criar un nexo entre: a 
prática puramente reivindicativ-a -
e os postulados finais. Quer di
cer· deseñar un camiño que per
mit~ unha visión glob'al das pro
testas e que localice gradual
mente os distintos pasos dados. 
Só un programa poi ítico dot~ de 
sentidb e ·eficácia aos confl1tos 
sociais e só ese programa per
mitirá a consecución· de vitórias 
fan · pequenas como necésárias. 

Esta é ademais a única forma de 
-que os sectores sociais obxecti
vamente interesados na nosa al
ternativa, ctieguen a compren-

. dela, através eo sentido prático 
e progresivo da mesma. . 

Outro condicionamento e o 
do "síndrome'.' -de se estamos 
"instalados" ou non no marco 
autonómico por entrar nas insti
tucións. O debate estéril que se 
xera ao redor desta preocop-a
ción, impédenos aterrar e ver 
como evolucionan as condi
cións infra-estruturais da nosa 
sociedade que son nas que sos
temos a teorización- sobre .a. si
tuación dependente da Galiza. 

PERO, COMO VEMOS. NÓS 
O "_ESTADO DA NAZON."? 

Todos coincidimos no progresi
vo deterioro da estrutura social 
e produtiva. · e tamén convimo_s 
unanimemente en :cales son as 
. causas. Pero. come debemos 
enfocar a saída? A crén(;ia· de 
que un deserto económico, pro-· 
vacado pola ·política agresiva do 
capital.monopolista e os cen~ros 
de poder económico estata1s e 
europeus. suporá, chegado o 
mmnento un elemento de con
-cienciaciÓn facilmente tr::lducí
bel nun apoio popülar . a --, L!n 
eventual proceso revolucionario 
(a teoria do c;;anto pior., mellar). 
é algo difícilmente sost · 1el no 

plano teórico -pénsese por 
exemplo, na política investidora 
das transnacioñais. Por outra 
parte é extraordinariamente 
arrlscado levar até . o cabo as 
consecuéncias que se derivarían 
dunha ·actuación nesa dirección. 
Non ·está en xogo aquí, · unha 
outra forma de organizar uri Es-

. tado dentro ·da nación, no cerne 
.está a supervivéncia da nación 
mesma. Debemos apostar deci
-didamente pola recuperación, 
p·ois como nacionalistas -non po
demos asumir a responsabilida-

. ·de histórica de sermos partíci
pes pª~ivos na destrución da 
identidade nacional. .., 

··- . ~- CALÉ LOGOO .-
- . c·OMPROMISO OUN 

NACIONALISTA HOXE 

Hoxe está. máis que nunca. 
co seú paí_s , entendendo e aten- . 
dendo os problemas das suas 
xentes e viabilizando solúcións 
·políticas. Esta é unha tarefa. q~e 
se ínscrebe nunha comov1s1on 
da relación indivíduo-grupo-ria
zón. Non se trata. xa que logo. 
exclusivamente 1 de ·presionar 
sobre a administración e os po
deres para que adopten unha 
série de medidas. e demostrar. 
ante a in.eficácia das mesmas. a 
inadecuación e a inservibilidade 
do marco constitucional. Cóm-

pre, tamé.n, viabi lizar, na medida 
das nGsas posibilidades, esas 
mesmas alternativas que propo
mos. Non estabelezamos unha 
liña divisória entre o que defen -

. demos na - actividade pública 
axitativa e o "modus operandi" 
na esfera da economia domésti
ca ou no grupo que nós esta
mos inseridos. Seremos. polo 
tanto, os prim_eiros animadores 
dunha actividade económica di
rixida á recuperacón do país e 

,.. para ·iso debemos contar co ins
trumento político adecuado. 

O instrumento é ese programa 
político. que hoxe pode estar 
plasmado conxuntural e parcial
mente nun proxecto de Lei de 
bases e mañá pode estar formu
lado de xeito distinto. A adecua
ción do programa á realidade e 
as necesidades .do pavo galega 
daranos a verdadeira medida da 
corrección dos nasos obxecti
vos. 

En canto ao Proxecto de Lel 
de Bases debo dicer primeira
mente que os que entenden os 
artículos postulados da Leí 
como unha mera estrataxema 
para xustificar a nosa posición 
na moción de censura ou a de 
sair á palestra política oportu
nistica,mente, están adoptando 
unha visión reducionista. Do 
mesryio xeito, se se incardina 
nunha campaña política, esque
maticamente axitativa, non só 
non se cumprirán os obxectivos 
marcados ·se non que se estará 
colaborando na decepción e 
afastamento do naso povo cara 
as alternativas que defenden os 
seus intereses. 

En todo caso debemos ter 
claro que ainda non estamos 
ante unha crise institucional, na 
cal as forzas autodeterministas 
podan entrar ao ataque con po-

-sibilidades de éxito, senón ante 
unha profunda crise estrutural, 

·. social e económica onde o na
cionalismo ten a responsabilida
de de sentar as bases terapéuti
cas que posibiliten a supervi
véncia da própria nación como 
tal e permitan a confrontación 
cos intereses da metrópole des
de unha mellar posición ao tem
po que farán máis evidentes es
tes intereses. 

UN PROGRAMA DE 
"MÍNIMOS" 

Senda aqui imposíbel un relató
rio tan sequer meramente indi
cativo das propostas que se fan . 
si compre enunciar as ideas que 
son chave no entendimento do 

-próxecto. 
- Trátase, como se ten dito. 

dun programa de "mínimos" e 
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de medidas urxéntes; non ten 
polo tanto. vocación de enun~ 
ciar totalmente os problemas 
que sofre o país. É, por outro 
lado. susceptíbel de ser amplia
do ou modificado dada a mobili
dade (desgraciada mobilidade) 
do empioramento da situación. 
-É uri proxecto que non des

borda o marco autonómico, a 
letra do proxecto concorda coa 
.letra do Estatuto de Autonomia 
e da Constitución, pero, iso si, 
supón en moitos casos "tocar 
teito" das competéncias auto
nómicas. A sua aplicación é fac
tíbel e dependerá máis da von
tade que se poña á hora de rea
lizalo que dun cámbio, estrutu
ral. 

Compre entender logo desde 
unha perspectiva dialéctica o 
avance e consecución destes 
obxectivos, no senso de cons
truir quizá a única via posíbel 
hoxe cara ese cámbio estrutural. 

No tocante ás medidas en si 
mesmo consideradas, a modo 
indiéativo , para interesar ao lei
tor no seu estudo, pódese enu
merar: 

-O aumento que se propón 
na capacidade de intervención 
pública das institucións autonó
micas, nos sectores da nosa 
economia, tarase mediante os 
instrumentos do Instituto Gale
ga de Economía Pública e do 
Banco Público Galega, asi como 
dunha adecuada distribución 
dos recursos financeiros pró
prios e o aumento dos que pro
veñen de fóra. lsto propiciarla 
unha reactivación económica e 
xeraria unha dinámica de medi
das que atenderán ao desenvol
vimento endóxeno do país. 

-Facer partícipes aos secto
res populares nesa recupera
ción, estabelecendo mecanis
mos de organización de empre
sas cooperativas e abrindo a 
posibilidade de intervención das 
mesmas en determinadas fases 
da produción dun ben, e referi
das á indústria, ao agro e ao 
mar. Este modo de facer que 
pequenos investidores se xun
ten e xeren unha actividade pro
dutiva servirá tamén para a re
composición do tecido social e 
de revulsivo na sua conciéncia . 

En definitiva, traxecemos un 
proxecto de futuro, porque pen
samos honestamente que a Ga
liza o ten . O futuro debémolo 
construir, iso si, entre todos e 
todas. r 1 

l.11ver número anterior (páx. 4) 

EUDÓSIO Al VAREZ e respon· 
sábel da política institucional
parlamentária do BNG 
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O desprécio. do deporte · 

A política ~utonómica un claro eXemplo 
H 

.1 
ar quen parece por en 

entredito a importáncia da 
Educación Física e o 
Deporte na vida da persoa. 
A poi ítica levada a cabo poi a 
Xunta de Galiza así o 
demostra. As referéncias 
feitas por González Laxe na 
sesión de "investidura", .non 
van moito máis alá. As leis 
son ignoradas. 

Non sabemos quen lle preparou 
as "notiñas" a González Laxe 
para o seu discurso na moción 
da censura no relativo á Educa
ción Física~ o Deporte. O que si 
podemos d1cer e que ese asesor . 
nen sequer leu o libro-programa 
editado polo PSOE en 1977 e ti
tulado "Un Deporte para todos". 
Certamente que a maioria dos 
social-demócratas-liberais do 
PSOE na Galiza. ainda non esta
ban no partido da rosa. que da
quelas fechaba tamén o puño. 
Entraron coa chegada ao poder 
e aqueles programas sectoriais 
dos tempos "tan lonxanos " da 
transición parecéranlles total
mente decrépitos. 

O libro coordinado por Fran- . 
cisco Delgado. responsábel da
quelas da área de deportes do 
PSOE. e logo defenestrado para 
darlle paso a ineptos-amigos, 
sentaba as bases de acción para 
conseguir que o deporte chega
se a tod9s as camadas do po
voación . E certo que no referente 
á Galiza se lle podían facer al
gunhas obxecións (que máis 
dunha vez tivemos ocasión de 
discutir co próprio Paco Delgado 
e outros membros da equipa so
cialista de deportes) que virian 
dadas pola especifidade galega 
e pola swa conformación como 
nación asoballada. 

Francisco Delgado, lago sena
dor, intentou. como ponente 
plasmar algunhas destas ideas 
na Leí do Deporte. pero non lle 
deixaron. 

A actuación do PSOE tamén 
colleu outros camiños na maioria 
dos concellos (como exemplo 
serven os de A Coruña e Vigo) e 
máis tarde no Governo Central. 
Aquel programa, como tantos 
outros só foi papel mallado. 

As distintas administracións 
autonómicas que pasaron por 
Galiza non tiñan siquer programa 
nen realizaron nengunha labor 
que supuxera un paso adiante no 
achegamento do deporte a to
dos os cidadáns. E máis. até 
pode dicerse que houbo un re
troceso no referente á Educación 
Física e o Deporte na idade es
colar. con desorganización, falla 
de recursos, e un abandono qua-

si total disa actividade que foi xa . 
relegada a unha categoría •nfe
rior a "maria". 

Un negro panorama 
O panorama en que se encuntra 
hoxe a Educación Física e o De
porte Galega (remarcámos!le · a 
algún despistado que non nos 
estamos referindo aos deportes 
espectáculo. que é unha faceta 
das menos importantes) é rnui 
negro. 

As estruturas deportivas so.n 

totalmente arcaicas, deixándolle 
a promoción cáse exclusivamen- . 
te a l:!ns clubes que na sua maio
ria están rexidos por xentes de 
mentalidade ultraconservadora e 
totalmente distorsionada nos ob
xec.Üvos a conseguir. 

A Educación Física e o Depor
te na esca la sofreron un forte re
troceso como xa queda dito. Os 
equipamentos existentes son mí
nimos. gastando o .diñeiro en 
obras (estádio? para o mundial 

por poñer un exemplo) que só 
sirven para grandes espectácu
los deportivos que aqui se dan 
de mui tarde en tar.de e que- non 
son rendábeis socialmente. A 
sua construción e ubicación ca
rece de racionalidade e, ade
máis, están infrautilizados tanto · 
os de carácter público com.o os 
semipúbl icos ou privados· cons
truidos con subvención pública. 
Non hai nengunha codrdenaéión 
entre os distintos estamentos 
(concellos-coléxios-clubes) . 

Non existe-nengunha planifica-

10· de . Olltubro . 

ción que vaia máis alá aun curso 
ou unha tempada. con contínuós 
cámbios de plans e dispersion 
de esforzos cando se real izan al
gúns . 

Todo isto leva, ademáis de 
non existir un_ha labor concien-_ 
ciador~ e ~nha cultura deportiva 
(que hin s1quera teñen os res
pons?beis) a que- o número de 
practicantes sexa ínfimo, e só se _ 
de~- e_n ·dete.rminadas .idades. que 
coinciden coa ~scolar. O deporte 
de base rion existe. Non falernos 
>,<a de ~xisténci? da invest igación 
deportiva que e cuase descoñe
cida na Galiza ou dun apoio real 
. a~ deporte de élite que vaia máis 
-~_la : ne_so-q~e chaman apoio. que. 

· 1~vert1r en 1maxe" primando a al
gun clube de fútboL 

Os · deport_es populares . gale
gas son inex1sterrtes para os res
pbnsábeis da nasa nación . Por 
nnn sa?er nin siquera saben que 
existen ou confunden o touciño 
coa ·velocidade como lle· pasaba 
a un Director Xeral da Xunta res-. 
ponsáb~I desta matéria ("a loita 
galega e a que practi.can mozos 
e mozas nas eiras os_dias da ma
lla" , chegou a dicer o rnui coita
do na clausura dunhas xornadas 
sobre deportes populares), 

Pero, sobre todo~ teñeri unha 
concépción totalmente equivo
cada. ~?ta eles o deporte é algo 
accesorio. circunstancial da vida 
dunha persoa ou dunha comuni
dad.e. Non se dan canta que 
~nha Constitución como a espa
no_la, que .nc;>n se pqde dicer que 
va1a mu1 ala neste tema, abriga 
aos poderes _públicos a ··tomen- _ 
tar_ a educación tísica e deporte". 
Fain~. no artigo 43, xui:-ito á pro
tecc1on: da $aúde. Ninguén se 
atrevera a defender que non é 
necesário protexer a saúde das 
persoas. farán discursos grandi
l ocuent~s sobre iste terna; entro
ques esquécense .totalmente do 
deporte (tamén ·os partidos -na
cionalistas de esquerda que 
manteñen aquí unha mentalida
de reducionista e nada conse
cuente Go prop.ugnado por per
soas como Marx ou Lenine) can
do non minorizan a sua impor
táncia (feito que acontece diária
mente na plas'Í'nación política). 
Non' se dan' conta que a protec
ción dª saúde e a práctica de- · 
portiva van íntimamente unidas e 
que a plasmación do dereito á 
práctica deportiva non se f ai 
para que _cwede ··progre" senón 
que a actividade física controla
da é algo consustancial ao xéne
ro humán. 

-Antes de nada· parece irnpres
cindíb·el cambiarlles a mentalida- -

. de aos responsabeis deportivos. 

PUCH1=1R9 

SORTEO EXTRAORDINÁRIO DA HISPANIDADE . 
DESCUBRIMENTO DUN NOVO MUNDO 

DESCUBRA VDE. T AMÉN UN MUNDO NOVO 
UN FA~ULOSO .MUNDO DE MILLÓNS . 

. ~\ . . ~--:.~i~ :f1,{~\ . 500 MILLÓNS 
. ~ -..-~ - ., 111"~ ~\;11 , ,-,N,..\. Ji.° . . -
~.;H~-J;. · ,~~~11 '-s-~ ~~· ,.,d"' , POR UN DECIMO . ,~~~ .. cºJlN:" \~~~.\ . ~ . . ... . 

·"",,y.·- - _.. / ' ·, (11\\\ • 
· Aos grandes prémios dun .. Sorteo Extraordinário. é~gadirnos os . . -'~, .. · . .. ~ ·- · lolerla ·\w/ nacl~al 
. "Prémios da Hispanidade : .. . . . . . . . . ~ 1JAii1 
50 millóns en .cada série e uh premio extraordmario de ,soo m1l lons. . " ,.~ .. ~- ·-:"' - ' ·; · .... . .. - . ·. a u~ 
De auténtico descobrimento. como para desc?brer ma1s .uAha vez a lotana. . . .. .. ... . - r 
d 1 O de-Outubro : un ~un do de _mi llons. Descobrao. -"<<···· : , ... ...- .(DESDE A BAHIA DE PALMA DE MAt\_ORCA) . 
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X.X. PIÑEIRO COCHÓN 

A comida de traballo tiña 
xa rematado tres horas 
antes, pero aquela dú

cia de homes que se dician a 
si próprios forzas vivas se
guian arredor do titular da car
teira sementando a táboa ·· de 
carajillos. preparándose para 
o outono quente que, sen dú
bida. teria que vir despo:is da 
chQiva. · 

-Non vai nada mai" iso ·de 
que esteñamos "en marcha" 
-<Hxo un- eu sempre pensei 
que no governo sobra xente, 
e se con iso se quer dicer que 
hai algun que se ten que mar_. 
char, mellar. 

O membro do executivo 
daba cabezadas ostensíbeis, 

- f acendo esf orzas para non 
deixar cair as pálpebras. Un 
dos reunidos quixo xustificar 
aquel sono de sesta. inoportu
na. 

..'.......Non é de estrañar, teñen 
semente · dous anos para 
amañar catro séculas de des
goberno no país, e tan un es
forzo tan gran.de que despois 
págallas o carpo. · 

-Tamén pode ser· a toxina . 
paralisante do ma~isco -dixo 
outro- lapan canta ameixa lle 
pojlen diante cando andan · 
convidados por ~í e despois 
voltan feitos un molido. 

-Eu sei dun que tomou 
unha enchenta de toxina can-: 
do se levanto u a veda. do pa-· 
sado ano, e non só non se pa
ralisou senón que xa leva pa
sado por tres parti9os poi íti
cos ---:-dixo un terceiro .. 

Agora ·o titular da certeira 
durmia un sono profundo, in
contíbel, cun alentar arreciado 
e cavernoso. Era · preciso pór 
fin ao que levaba ca'miño de 
ser xa unha cea de traballo. 
Alguén dou unha forte palme
tada no lombo do durminte. 

-Eñ marcha ... en marcha!! 
__.:..berrou sobresaltado o 
membro do -executivo erguen
do o cu antes cás· pálpebras. 

· O outono quente estaba a 
vir tras das primeiras bataga
das. Era ben noite. Baixo dun-

. ha dúcia de paraugas as for
zas \'livas comezaban o futuro 
tendo de certo que, polo me
nos, as consignas estaban 
ben aprendidas. O 
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ANOSA TERRA -.. 

·QuieirQ. · 
· CULTURAL· 

II Congre~o Internacional de LíngUá Galego-PortugUesa 

Debate sobre a normalización lingüística 
e acusacións ·de boicoteo 
ao . Consello da Cultura Galega 

11 COMGRESSO INTERNACIONAL DA LÍNUUA 
GALEGO PORTUGUESA NA GAllZ.A 

Coa asisténcia de máis de cen ponentes e perto de 
cincocentas persoas matriculadas. celebrouse entre o 23 e o 
27 de Setembro pasados o 11 Congreso Internacional da 
Língua Galego-Portuguesa. O nível das ponéncias 
apresentadas non silenciou o debate de fondo presente xa na 
anterior edición a respeito da normativa ortográfica. A 
presidenta de AGAL, ademáis de denunciar .o siléncio e a 
falla de apoio oficial ao evento. acusa de "boicot'' aos 
organizadores do Congreso das Culturas Minoritárias. 
Comezando a sua preparación na 
primavera do 1985 e cun progra
ma provisúrio - práticamente a 
final- apresentadn publicamente 
o pasado mes de Fe reiro. o 11 
Congreso Internacional da l .íng.ua 
Galcgo-Portuguesa cumpriu as 
suas sesións sen apenas as vari
acións motivadas por alg.unha 
obrigada auséncia . Asi Ernesto 
Guerra da CaJ e Osear l .ópes dis
culparon a sua ausém:ia e envia
ron as suas men'ta es: .. fm:er pa
tente o meu sentimentn de cornun
hao com ~>s ideiais de e altal¡;ao e 
defcsa da nossa línguu nw:ionul 
que a A Al , sustenta. e estes 

ongressol> por cla organintt..los 
tao b m exprirncnf· (Ernesto Gue
rra da al): "atrevo-me a fa7cr vo
tos para que num próximo Con
gresso pos!-tam também participar. 
e figurar na presid"ncia de honra. 
representantes dos p<ivos luso-fa
lantes que há pourn máis de um 
de<.:énio acederam a indepen<lén
<.:ia poi íti<.:a e se encontram ern 
pleho. e nalguns casos dramático. 
prrn:csso de desenvolvimcnto tia 
sua completa autodetermina~ao .. 
( Osear Lúpcs). E ademáis re~e
béronse numerosas atlesións de 
organi7aciúns culturais de puises 
doutras áreas lingüísticas (por 
exemplo do lnstitut~de Estudis Ca
taláns. 

A omnipresente 
cuestión ortográfica · 
Os tres blocos previstos ppla orga
nirn<.:ión tlesenvolvéronsc con 
nom1alidade: Ungua e Sociedade. 

·ungua e Teoria Lingüística. e 
Língua e Texto Literário. e se 
apresentaron aspectos polémicos 
f~)i no referente ás tácticas que se 

. deben seguer m) pro~eso norn1al i
zador ., respeito da ortografia. 
Para Maria . do Carmo Henríque7. 
Salido. presidenta da AGAL "a 
nível científico xa non é cúestio
nábcl por ninguén a unidadc do 
sistema lingüístico galcgo-portu
gués, agora ben, a liña ortográfica 
de AGAL ficou ben dara no ma
nifesto da- eomissao lingüf~tica. e · 
iso non quer klicer que fllcmbros · 
da AGAL non empreguen. como 

opóón persoal os mínimos do 
80 ... 

Abondamos na cuestión pois se 
alguns momentos de tensión n.'xis-

MANUEL PORTAS 

Profesor Agregado no lnstitµto 
Xclrnírc7 de Compostela. 111em
bro da dircctivu da AGAI . e <la 
s,ua Comisión Linguística . 
E posíbel chegar, observando 
~ en perspectiva e de pois 
deste 11 Congreso, a que se es
tabeleza unha normativa de 
consenso entre todas aquelas 
for7.as e colectivos que se opo
ñen á normativa oficial? 

AGAL nunca se negnu <1 esta
helecer contacto algun con eal
quer instituci(m que tiwsc algo 
a dicer a respcito da língua . O 
problema tia falta de diálogo 
nuncu partiu. portantt'. (1 1 nós. 
Partiu daquclas entidades "mpo
lciradas no poder. 4uc <le 1rc1a
ron a toda a xente que nnt ··espi
raba ideas isolacionistas . .. cnón 
que procuraba o desem'l1IY1men
to do !!alego no seu tronu' co
mun lingÜístin> galcgo-pnrtu
!!UÓ. AGAL nunca se pechou e 
~1si o fixo notar Joam Carlos 1-U
hade. presidente da Comisión de 
Lingüísticas nunha cornun~ca
ción que apresentou aos e111..:on
tros sobre o ··Estado Actual <la 
Normali1ación l.ingi.iística··: 
AGAI. nunca estivo pechada 
aintla que mante1ía unha po~i
ción ideal. para poder chegar á 
nosa comunidade lingüísticu sen 
bam;iras de tipo gráfico. e por~ 
tanto non hai cerra7Ón senón a 
idea <le dar pasos adiante nese 
camiño de achel!amenfo. 
Co novo Governo da Xunta. 
pode ·haber algun tipo de cám
bio na política lingüística a 
r,espeito da nor~ativa? 
E facer futuroloxia. Unha cousa 
son os posicionamentos dos pa~
tidos poi íticos. que ante a opi
nión pública amosatí untrn cura 
de abertura. Asi. houbera unha 

trou o Congreso sempre foron os . 
suscitados pola gradualidade. a 
táctica que debe seguir o movi- · 
mento reintegracionista e lamén 
lle plantexamos á presidenta da 
AGAL a hipotética nova situación 
que se apresenta cos cámbios na 
Xunta. "Son pesimista pero habe
rá que dar unha marxe <Je 3-4 me
ses. Mentres non se tlero~ue o de
creto Filgueira e exista unha con
vivéncia entre as diferentes nor
mativas non irnos a ninl!ures. Ha
bcri·a que ret<)mar o p.:t>xecto do 
ano 80 de Carvalho Calero n~) que 

moción comrnnta de CG. PSG
EG ·e H NG - por pri mei ra ve7. 
na história do Parla.mento forzas 
declaradas nacionalistas ou gale
guistas levaba catro mocións co
~xuntas ao Parlamento--. Pero 
dai a que se- podun chegar a 
acordos que permitan avances. a 
que cese u "ca7.a de bruxas ... a 
que se <lean pasos para chegar ao 
obxectivo final da normal!_vlóón . 
é imprevisíhcl . Hai forúis m:ul
tas. con nomes e siglas. e que 
exercen un poder moi grande. 
pois o que no scu tempo puido 
ser un debate intelectual hox.e xa 
se responde a intereses econdmi
cos (editoriais. cursiño-s de galc
go .... ) 

FRANCISCO 
SALINAS PORTUGAL 
Profesor de galcgo. escr.itor e 
membm da directiva de AGAL 

AGAI considera 4ui: na m;tual 
situación ten que.haber liberdade 
na xente para empregar o siste
ma normativo 4ue considere 
máis ade(ua<lo. que basicamcnte 
redúi.:ense a tres: <l norma 
AGAI :. a do 80 e as normas da 
Xunta. Hoxe aceita que en de
terminados contextos. nó erisino 
fum.lamentalmente obrigatório 
(médio e básico) o emprego da 
chamada normativa do 80msem
pre sen dala como unha norn~ati
va definitiva e pe>rtanto de1xar 
aberta a posibílidade de c~eg_ar 
á normativa que AGAL dctcnde 
con todas as revisións que o 
tempo e as circunstám:ias poidan 
impor porque' tampouco e unha 
nonnatíva pechada. Isa é a pos
tura oficial de AGAI .. en todo 
tipo de encontros ·e é o critério 
que se mant~u ~~ pr~pri~, ~esa 
pola Normahzac10n Lmgu1st1ca. 

· contemplaba unha libertadc dentro 
dos diferentes. posicionamentos 
para logo. a medida que se c.onso
litle ese pro<.:cso. nuns 5/ 1 O anos 
poderiase ir revisando e axustañdo 
o proceso de normativi7.ación. A 
cuestión da normativa e a ortogra
fía é fundamental para falar~ de 
normalirnr un idioma porque trá
tase de· normalizar galcgo e rion 
español. e nós galcgos temos que 
por unha barreira frente ao espa
ñol. barreiras ortográficas. fonéti
cas. morfolóxicas e sintácticas 
frente ao cspaño.I que é o noso ini
núgo .do ponto. de vista lingüísti
co·· 

Precisamc~te unha das máis in
teresantes c:omunic:acións. aprc-

. sl!nta<la polo profesor basc:o Sán
chc7. Carrión "Txepctx ... 'analisou 
o proceso progresivo da diglósia 
e as suas diferentes fases. establc
cendo a necesitlade dunha rcstau
raci~)n social e política mm.o úni
ca ma'neira de reveí1ir o proceso 
de dexcneración dunha 1 íngua. 
Pór o acento na recuperación so
cial do uso ao pé. pero non detrás; 
da normativización foi outra cues
tión que lle plantexamos á profe
sora Hcnríquez Salido ... as lín
guas adepréndense por mimétis
mo. Se os vocábulos recomenda- · 
dos fosen. é un· exemplo. atc...~. na
zcín. Galiza. serian os impostos e . 

. é triste que non se faga asi. Es tase 
a dar unha superstición que leva a 
afirmar non podo· diccr Galiza 
porque non'-~ nonnatfro. e iso ven 
da norma do Decreto Fifoueira. 
4ue provocou un retro<.:eso ~ue po
sicións mínimas 4ue estaban trun
fando. ·c1aró que esa foi unha nor
ma . imposta contra importantes 
sectores culturais do país e hoxe 
mantense - porque xa hai en xogo 
grandes intereses económicos e é 
~n holding difíól de dc7'110ntar. 

Boicot_ ao Congreso 
O Congreso que organizou AGAL 
tivo gastos pl~r riba ~fos 3.000.000 
de pesetas. 'apenas subsidiados por 
pc4Ul,-'Tias axudas da Universidade 
( 100.000 pesetas) a Fundaqo 
Gulbcnkian. e Ministério Hrasilci
ro <le Educación que pagou as pa
saxes d(.>s prof~sores dú Hras"il 
asistentes. A Xunta ainda non dc
negou definitivamente toda posi
bilidade de uxuda. pero a comi
sión organi1adora é pesimista a 
ese respeito. Ademais d·enúncian 
a organización .. paralela dun ch~
matlo Congreso das Culturas Mi
noritárias ~n Compostela para mi
nimirnr a importám:ia desde cn
contro internaciémal. Temos pri>
ba:-. de que se anunciou este con
greso no ínes de Xullo e convo
couse a moiros dos comunicantes 
por telegrama no próprio mes de 
Setembro. O própri.o Yrn Jd Pee
tcrs. · membro <lo Consello de Eu
ropa. confirmounolo. Ademais ~, 
Congreso foi un fracas<! po_r4u~ t1-
veron 4uc suspendelo un drn ant~s 
do previsto por falla de comum
canres. ·e · só asistiron 100 per-

. soas . .. e iso que convidaban á 
xeñte ao xantar e á cea . Polo dc
ináis a prensa aprove11ouno para 
silenciar ease absolutamente todo 
o referente a() noso ('ongn.~'°'º ... 

Proximamente serán puhlicadas 
as actas con todas as comu'nica
cións aprcsentadas (xa esrán á. 
:renda as <lo 1 Congreso) das que 
é ímposíbd enumerar ncsta _info~~ 
mm:iún. nícsmo pola sua <l1vcrs1-
<ladc. Ncsta válta non se elaborou 
ncngunha resolución final O 

· XAN CARBALLA 

Nº324 

Congreso 
de Culturas 
-Minoritárias 
en 
Compostela 

Non a~istiron 
representacións de 
Bretaña nen Euskadi 

Coincidin<lo ·no tcmp~l · co 
Congreso organizado en 

· our~nsc poi; AGAL. 
cdchrouse en Compostela. 
organizado polo Consello <la . 
Cultura Galega. o Encontro 
sohrc Cultur~s Minoritárias 
Europeas. Rohcrt Lafont .foi 

·a figura internacional de máis 
releve que asistí u. 

Coa pre-.0ncia. de pouco máis dun 
cento tic asistentes. e coas portas 
abertas a todo o púhl ico cclchrnu 
as sua~ scsitins este Encontrn con-

. , ·ocado con escasa publicidadc 
nos mcil)S de comuni<.:acitin nos 
meses anteriores pero cun inusita
do desplq~ue di: atención durante 
a sua celcbracitin . 

A intervencitin 111;,íis' i1Úercsantl: 
foi a do sociolin~üista Robert l .af
font. LJLÍe analis1;U OS casos cata(ún 
e occitano. Precisamente a situa
ción catalana foi a que centn)u 
unha mi:irande atención intervin
do o catcdrútirn do Coléxio lJni
versitário de Castcllún .Joan Mira 
e Seba1.,tiü Serrano da Universida
de Central de l·faffelnna. Durk 
Gorter e J. H. Poulsen falaron das 
cu !turas frisona l: fqoc'sa e Torii 
Casalon~a. Hernard Cathomas. 
Sa\·erio ~h1He: A11uro Gcnn:. Ro
be110 Viccnti n. Dcril'k Thonsom 
Seamu1., Mad\·1athuna. ocupáronse 
da lKTitana. cor1.,a: romanche. 
franco-pro\·i:nza,I. occitana do Pía
monte. friulana. escocesa e irlan
desa. Esti\·eron ausente~· ca14·ucr 
represenüinte tanlli de Euskadi 
como da Hrctafl<1. Poi~> noso país. 

· adcn'lüis da len.:i<ln inau~ural de 
Ramón Piñi:iro .• intcn·iu ~1 profe
sor ·xc:-.us Alonso Montero . · 

Na xornada tºinal aprnbouse .un 
· documi.:nto baixo o epíµrafc "De
daraciún de Santiaµo para n carni
tío de Europa". apresentada por 
Robert l .afont e Toni Casalt.inµa. 
·· . . . a Lurnpa humal)amentc e~t•Í 
transformada. Toda a :-.ua parti: 
n•ntral-ncc idl·nJ al i mpnrtou do 
tcrceirn mundo a for7a de traballo 
4uc. prCl.'i:-.aba. Eunipa converteu
:-.e nunha relidmk inter-dnica. 
funJamcntalmente ma~n:bi. afri
cana e a:-.iática . Ecom;micamente · 
xa non ten poder de decisión 
( . . . IPouco <1 pom:o Europa foisc 
tran:-.formando - nunha província 
medione 4ue recebe or ~\ do ou
tru cabo ·Jo mundo (. · . . ) aos euro
peo:-. . a 4ucn l le1., corresponde. na 

. afirmaciún dunha n1ricdade \ 'i\·a. 
onde se te1ían e conta as suas difc
réncia.., culú.irais: e na unídade fra
ternal do cámbio democrático . . 

· asu.mir a:-. 'ua~ rc1.,ponsabili<lades. 
os estados xa non ·.,on de fiar. 
Arra1.,tan tra:-. de 1.,Í por causa da 
sua tirania unha manchea de 
crros. Je crimc:-. e de indlcácia. 
;\;on :-.e pode facer unha socicdade 
no\·a co' \ 'el lo' aparatos autoritá
rios en funciorn.1mcnto... O 

-



Neira VUas ·· 
apresentou o seu libró 
Tempo Novo 

Crónica 
dos emigrados 
·na ·Revolución 
"Tempo novo de Cuba: 
di so se trata". Asi resumia 
Neira Vilas o seu 
novo volume de dezanove 
contos que ven de editar 
Edicións do Castro e que 
apresentouo próprio autor na 
Galeria. Sargadelos 
de Compostela. 

1 trtbA-.-Íl. 

MANUEL FORCADELA 

O 10 de .Xullo de 1843, despois 
de ter pasado trintaesete anos exi
liado na penumbra dunha incurá~ 
bel doenza mental. morria un dos 
poetas mais excelsos que teña 
dado a Europa: Fried.rich Hülder
Iin. · Apenas uns meses mais tarde 
nascia en Rücken. Prúsia. o gran
.de poeta-filósofo

1 
o louco temerá

rio 1-'riedich Nietzsche. Pouco an
tes, o 8 de Febreiro de 1835, nun 
afastado lugar dun neboento país 
sen fronteiras, nascera outro gran
de poeta, galego de nascimento e 
de escrita: Eduardo Pondal. Non 
se trata _aqui de · estaheleeer unha 
série de cqrrespondéncias gratuí
tas que ben pu<leran mediatizar-se 
por meio doutros nomes. doutros 
personaxes. Trata-se, antes de 
rnais, de sinalar algo que. con fre
cuéncia. ten sido esquecido no es- . 
tudo da nosa literatura: a: indusión 
decidida e natural desta no contes
to da cultura europea. 

Poucos poetas teñen influido 
tanto na obra dos grandes pen_sa
dors como Friedrich Hülderlin . 
Por se non chegar o nome de Mar
tín Heidegger. debemos incluir na 
nómina dos seus devotos · a 1--'rie
drich Nietzsche. A ·devoción de 
Nietz.sche polo autor de Hiperión 
data da sua adolescéncia. Na sua 
célebre Carta a un amigo parn re
comendar-lle a leitura do mcu 
poeta favorito di: "Estes versos--:
por referir-me só á sua fornía füe
rária- que agroman dun espírito 
ex·ccrso. puro e delicado. estes 
versos cuxa naturalidade e orixi
nalidade eclipsan a arte e elegán
cia de -Platens. estes yersos. repi
to. que ·tiutuan entre a inspiración 
mais sublime e os sons mais deli
cados da melancolia. acaso poden 
ser ,clasificados con outra palabra 
que non sexa tan tópica e manida 
de ,"pcrfeitosT. 

Sen dúbida. a orixinal cosmo
gonia do poeta intluiu muito no fi
lósofo. sobretodo nas suas primei
ras obras. En A orixc da trnxddh1. 
p<)r exemplo. a i.nvectiva- contra 
Sócrates converte-sé nunha defen
sa da poesia. Sócrates é o. encarrc
gado d' exercer sobre Platón a -sua 
"intluéncia demoníaca·· para ·redu-

' cir á poesía e insta-urar para a pos
terioridade o prototip'o dunha obra 
de arte (a novela) na que a poesia 
está subordinada á filosofia dia
léctica. E nese proceso de dexene
ración , da cultura de occidente 

·aparecen os-xornalistas. eses .. es
cravos do papel diário·· capaces de 
vencer aos mais eminentes mes
tres en todo o que se refere á cul
tura· do .espírito de xeilo que estes 
ven-se fr~cuentemcnte obrigados 
a adoptar o ton e ,as maneiras do 

Isaac Dlaz- Pardo e ·Neira Vilas na G~ieria Sargadelos 

, 

"Cuba foi dende 18 70 até 19 29. 
ljUer ·<licer. entre os cnmezos da 1 
Guerra pola lndependéncia a l!ran
de crise _capital ista. un dqs p'aíses 
do conrmenre americano a onde 
arribaron n~~is galcgos ---:explirnu 
o autor de / cmpo Non1. Andando 
o tempo .ti\'o lugar en Cuba comt) 
é sabido unha transformación re
volu~io~ária. no poder político. 
econorrnco e social. Como reac
cionan <liante tiesta situación os 
nnsns em igranies'.' Res u Ita inte.re
~ante analisalo pois esta ven sen<lo 
a pri'meira vez ljUe tal cataclisnH) 
ocorre . nú seo <lunha comuni<la<le 
galega. A resposta é 4ue si.: incor
·poran maioritariamentc. e nal~uns 
sectores <le mancira akrvoada e 
exemplar -.ís tarcfas <la no\'a socie
<lade ... Para Neira Vilas era natu
ral _que asi aco!1te.z_a pois lJUe pro
letarios e artesa.ns tan os rrniis <les
tes e~nigrant~s. pero é o caso 4ue 
esta 1n~egrae16n no proceso rcvo
lucion~írio O.ase asimcsmo entre 
mo_it_os dos emigrantes <le fortuna. 
"Amda ~rue non lks axeita a filo-

En favor · da · desesperación 
(V ariacións sobre un tema d~ Antón · Baainonde) 

Eduardq Pondal no ano . 18~5 (Foto Guyard Hnos.) 

xomalista até converter-se en 
.. alegres bolboretas intelectu:1 ..;'·'. 
A crítica de Hülderlin aos xo· ia

listas. aos que acusa de estar ao 
scrvizo de Apolo (sabede que 
Apolo é hoxe o rci dos xomalis
tas) está no mesmo cerne da "pn~
tica .. xeral de Nidzchc que enten
de a arte como anta[!onismo do 
apolíneo e o dionisía~o . Por iso. 
a supresión da embria!!UCZ. do 
"princípio ~e individuación··, do 
frencsi. da locura da dánza. sup(l
ñcn · a aparición da forma. da lüz. 
de Apolo vencendo a Dionisos. 

Existe : pois .· en ambos a nostá.
lxia dun .. vel_lo tempo mít.iL"o·· en
tendida de xeitos muitas veces 
coincidentes. Mentres Nietzche 
dilapida a Sónates por dicer que 
a arte tráxica non dixera nunca a 
verdade porque non se -dir.ixia aos 
.. que posuen grande intelixéncia". 
isto é. porque non falaba para .. os 
filósofos" e por4ue. con Platón. a 
clasificaba entre as aitcs· compra
centes que non pintan mais que o 

agradábel e non o útil. Hül<lerlin 
sofría porque o destino non lle re
servara unha parte da antiga idade 
de ouro (De todo ese século de 
ouro por qué o destino non che re
servou unha parlé'.'). Nos dous esa 
nostál x ia .. estética .. adqui-re trazos 
metafísicos. 

E por que non en Pondal'.> Lem
bremos por un instante ao grande 
esquecido-. aoque vive exilado no 
par:naso· da rnemória. ao. que nun
ca enconrrnu a un Celestino Fer
nández. de La Vega que soubese 
lé-lo en clave heideggeriana. Qué 
hai en Pondal senón unha tradu
ción para o uale!!o dal!!uns dos 
grandes terna~ d';Js po6°ticas de 
Hülderlin e Nietzsche '? 

Cando un poeta morrc sen dei
xar-nos os sinais da sua existéncia 
e a memória da xua obra non pode 
acomp.añar-se con long-as páxinas 
Je bio!!rafia o rnistério do seu eco 
duplica. entón. o · seu latido e a 
mirada .que dcitamos sobre os ver
sos e os poemas vai tecendo-sc de 
ensoño. engalanan.do-se de extra-

ñas matérias que a ignoráncia nos 
dita. conformando-nos a idea dou
tro ser que nunca foi. resgatando
nos o mito. 

Son . os poetas . sen vida. Aque
les ~ue deixaron breves páxinas 
escntas nun tempo remoto. algun 
retrato posu ído polo paso da his
tória. algunha anécdota apócrifa 
que damos por cerra. E acontece. 
entón. o que só pasa na mellor li
teratura. Un ser de figura caduca 
e perfil ignorado fala-nos a soas. 
no siléncio. dos tluídos da sua 
alma. Nada sabemos da sua voz. 
ignoramos cuase todo do seu xeito 
de mirar. só un resquício en bran
co e negro sobre a lámina da foto. 
o ademán que ficou estantio na es
curidade da cámara. e os poemas. 
Alguns versos felices que fican 
prendidos a nós. corno a erba so
bre a terra. a menci(Ín dalgun cis
ne mortuório. a invocación xubi
losa á vitoria do mundo. 

Frente a eses. contrapostos á 
sua vida. como combatentes que 
disparan do outro lado da barrica
da. están os homes famosos sen 
poesia. Non falo das lexións de 
homes silente.-; que pohoaron a 
história nen daqueles que acada
ron a sua fama sobranceira nou
tras artes ou disciplinas . Falo só 
dos homes con grande "biogra
fia". preocupados en deixar con),
táncia dos seus pasos. de que a 
memória do seu voo l·ego cara o 
nada perdure en longas páxinas 
efémeras que ninguén lerá. ilus
tradas por dúcias de fotos que en
sinan o rosto do tempo. mas. ape
sar <liso. sen poesia . Unha exis
téncia sen verdadeira criación. 

E ocorre que entre ambos hai 
unha liña divisória . Unha fronteir<.1 

. que limita a L"ada un o território. 
a praza. o recinto. o santuário <lo 
seu pasado cadu_co. E entre os 
dous. unha m~ralla. a poesia. 

1-:JuanJo l'tmJal 111orrcu :-.en 
biografia. Son rnui tos os dom- . 
mentos que posuimos. muitas as 
(artus que confoqnan o scu longo 
epistolário. diversos e curiosos os 
rct~atos que chegaron até nós . Hai 
material para · tecer un l,ongo libro 
que nos conte como foron os seus 
días . E. sen embargo. cando o lc
mos prescindimos Je todo iso. ca
balgamos polos bosques outonizos 
e druídicos ·do norte. amamos a 
paisaxe1 occidental de Herganti
ños. asistimos a antiqi.J ísirn()s ri
tuais de .orixc celta . dialo!!amos 
coa fada R.ouriz e aprendem()s que 
os dcsígnios de liberdade para 
esta terra están fixados desde an
tano. Pon.¡ue todos sabernos que 
este país . será libre algun dia . O· 
mesmo dia en que exércitos ao 
mando de Hrco~án re~resen desde 
os bosques nebuloso.s- do interior .' 
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sot:la r~volucionária ·: quérenlle ao . 
pai> viven comodamente. van d -
cata~dose; t~lvez á vista do rec~~ 
do Sl:U proprio onte. da xus:tez· d . . . . ~ o 
n~wo s1st.ema. todo iso en harmo-
~.1-~ mas ideas . afoutezas e reali~a
uons .. qu.e xan ven.do en fillos e 
netos· . . . 

O autor r~coñece un parentesco 
en.tre_ ~ste libro . e 0 seu anterior 
':f ~stor~as da Galm1 l:'migruntc que 
to1 editado tamén na Galiza polo 
selo de O Castro. 
.' . Con mqtivo <la apresent~ciún de 
I cmp<! Now a Galeria Sarga<lelos 

apn::sentou unha exposición sobre 
a pr~nsa galega de Cuba. con ma
tena1s rec~~ados por Neira Vilas. 
A evolucion política da Galiza 
<les.de o provim:ialismo ao riacio
nahsmo <los anos 30 ten o seu re
tlcxo nas. publicacións da !'.Omuni
dade emigrante na illa. Especial 
mente na prensa galega de C'uoa 
aparecen contJitos sociais 4ue a 
prensa galega silcnciou sistemati
c;.1111ent..:. O 

G.L.T. 

desembarquen nas praias e, guia
dos pola lira do poeta. irnpoñan o 
seu reinado sen fin. Esa é a sua 
mellor biografia . 

Para que. pois. fotos. curricu
lum. ··biografta ... Para qué contra
!os. contacorrentes. marketing. 
1maxe. se a simples lu7 desta mi 
rada finisecular que contemplo 
diante miña mentres screbo estas 
palabras. po~e mais que un impé
no de xorna1s e empresa)> puhlici
tárias proclamando falsas maravi-
1 las. 

Niet7sche e Hülderlin estabele
cen a fronteira entre o poeta e o 
xornalista. Eduardo Pondal confi
gura a efíxie do Poeta . Nada me
llor para salientá-lo que e ·e equi-
1 íbrio entre a pulcritude da forma 
e a ebriedade do contido. a parale
la devoción a Apolo e Dionisos. 
Entre os poetas da miña xeración 
acaso exista hoxe ese pcrigo que 
Nietzsche al·larou cando dicia: 
.. Non será todo este splendor un 

Sinto1~1a <le debilidade'? Non será 
este qce),o de vigor un \Íntoma 
de <lecadém:ia'?" . Ho e os ma)>), 
média dan forma a unha nova vi 
tória de Apolo. o deu), do), xorna
li ),tas . O grande Parnaso está-se 
enchcndo de bla),fémia . Non ha
berá aca),o ncsa brancura domini
cal e provinciana dos no)>m novos 
poetas un mortc'c i no vestí x io de 
cadávere), e escombros'! Non tlu
tua polo ar un nau)>e<.1bundo aroma 
a murche<lade e agonia'! Se o xé
nio é para Pondal un "ser errante 
e vagabundo e do alto obtén a)> 
suas sobérbias gala),: trae sauda
des dun ignoto mundo. agarima
das nas xig<.1ntes alas·· hoxc o xé
nio é. para esta mediocre socicd<.1 -
de. un ser edulcorado e acomoda
tício que espera na sua casa unha 
chamada do editor ou a reseña 
dun amigo . Se no poema de Eliot 
..as ninfas foron-se·· hoxe haberia 
que engadir que as musas tamén . 
Como o autor do Zaratustra dei 
xou escrito .. en van amorcamos 
arredor do home moderno. para o 
Sl:U consolo. toda a literatura a·ni ~ 
versal. rodeando-o de todos os es
tilos e dos artistas de todos os 
tempos. a fin de que. semellante 
a Adán rodeado dos seus animais. 
poda <lar-1 les un nome: a pesar de 
todo isto segue sendo o eterno fa
rnento. o "~rítico·· sen alegria e 

·sen forzas. o home .alexandrino. 
que é. nó fundo, un bibliotecári.o 
e un corrector de probas que pcrde 
a sua vida miserabelmente entre o 
pó dos 1 i bros e l.'orri xi ndo as erra-

- tas de irnprensa··. 
~: preciso un acontecimento ex

traordinário. algo que bote pola 
borda este fantasma da ruína, un . 
"Cristo .. que expulse aos mercadc- · 

. res do templo. · O 

Ne 
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A Bretaña 
outra vez 
Ntl antl 1979 'isitamns a Hretaña : 
a Ydla AnnüriL"a. nnme que. an 
ben , -isto -.iñifiL"a p;11:, Jo m;1r. A 
fcmlosa palabra Armórirn trae a 
nosa lcmbran7a un poema Lk Fcr
mín Hou7a-Hrei titulado Nac:iáns 
c:clt:ts: 

l:'i. An11óricéJ. ·Comubia e CéJmbria. 
Scotia. Frin. Gali1u e u lflu ele 1an. 
Son ;1s ellas n;1ciáns cc/t;L\ 
filfas do Pai Brco!!i.Ín. 
lho tí. miña 7(.·;fa. 
ri t's e tí será-' 
entre tocias e/as 
o m;fo c¡ucntc fogar. 
Son os sctc cisnes branco., 
m tillos clos Occlaniun.,_ 
l'ura ti. miñll l'atri;1, 
nm bci1os un rnntur. 
no., pr.:itos a lcdina 
da nosa moc:cdi. 

Sernprc os galcgos sentirnos 
unhu fonda e segret.la querencia 
pola Anndrka. Xa se interesaron 
rxir ela os homes do noso Re ur
t.lcmento e os da eración Ntís . 
Nos nosos qías está mui presente 
na obra de Al uro un4ueiro e <.k 
Xosé Luís Ménda Fcrrín. entre 
outms . 

·omo íbamos decindo no ano 
1972 visitamns a Arrrn'irica ros 
ni los ben abertos e o cora1ún late 
xante. t-'alamos na Uni ersi<.lat.le 
de Rennes e Icemos ersos pro
pios na asa da ultura de Hrcst. 
na compaña do 1!ntn poeta bretón 
Paol Keincg 4uc ti o a caridadc 
de traducir ao brctlín al!.!ttn dos 
nosos poemas. A impresión 4ue 
!muguemos da Annórica foi a 
dunha naci<ln sen estado. forte
mente agredida polo rnder central 
francés. Con todo a Armórica <.k 

aquelcs anos tma unha respnsta 
evidente que se po<l ía comprobar 
na !!rantle cantidatlc c.k pinta<las 
rciYintliL·ati\·as feítas en bretón. na 
publkaL' Ítín tic folletos. revistas e 
lihrn:- en lin!.!oa bretona. nas fes
ta:- popularc~ cunha ~rantle pre
scnL·ia tia música e de ·bandciras 
hrcttmas . A AmH)rica foi unha na
ción e un estado praiticamentc in-
1.kpentlente tlcica o século XVI 
que. co casa mento da princesá 
Ana de Bretaña con Francisco 1. 
quc<lou incorporada á coma fran 
cesa . De tódolos xeitos déica a 
Revolución Francesa go1ou dunha 
especie de estatuto de autonorn í a. 
A índa oxe po<le ollarse en Rennes 
o soberbio edificio erguido pra ser 
Parlamento tle l3retái1a 4ue fun
cionou dcica a Revolución. Os 
bretós armoricános. que foron os 
primeiros e máis ardentes e xcne
rosos defensores da Rcvúlución 
Francesa. recibiron como galano a 
supresión dos restos de liber1ade 
que lles quedaban . Dende cntón 
pasaron a ser un departamento 
máis do Estado francés. centralis
ta e uniforme. Así paga o dcrno u 
quen o serve . 

Na primavera pasada iuxamos 
.de no o a Arm6rica. dende Natcs 
<leica Sainto Malo. cumpnndo 
unha longa e amada arela . A nosa 
solprcsa hii enorme. Atopamo'\ un 
país muí diferente do que c01kce
mos no ¡_¡no de 1972 . Agora :1 Ar
mtirica é - polo meno\ esa é a 
no:--.a imprcsi<ln- a Brl:laña fran
cesa e cscri.:bemos adrede estas 
palabra:- con minúsrnl~1. A /\nrní
rica ·o 4ue esta palabra sinifica 
e evoca- pcrtcñece ao pasadll . A 
realitlac.Je presente é muí uutra . 
Toda a Hrctaria estú muí onknadi
ña. mui rni<l:.H.liña. mui franu·siña -
c mui <lomc:--.ticatliña . Sc!.!t'11 ~ nos 
noticiaron. no~ <lcrrat.lein;, anos. 
os parisinos caeron. comn unha 
praga. sobor <la Hreta1ia . ApoJe
r:.íronsc das praias e tlt) :nt • 1nr e 
cr!.!ttcron unhas casiiias mu L'Olll
petcntes e mui tal e 4uc 1 eu. 
eso sí: rcspeitanJo o entl no e . 
conservando - ¡cnrnn non'. - a 
cúr loL·al. Foklori1arn11 rodl '. Jcn-

XORDANIA-EXIPTO 

e.Je a vella cultura bretona <leica á 
paisaxe. Tot.lo. Das librerías desa
pareceron as publicucic1ns en bre
tón e foron sustituídas por libros 

1 en francés . A historia da Hretaña .
a literatura. as tradiciós. o arte. a 
rclixiosi<ladc popular - tan. im
portante e singl)lar- están conta
das en francés. Tanto é así que 
nas librerías os libros que tratan 
da Hretaña 'están agachados. mes
mo os escritos en francés. Nunha 
das rnelloras e ·máis surtidas libre
rías de Renne~. onde hai anos 
abundaba a literatura 'escrita en 
bretón, só atopamos 1 ibros en fran
cés. Demos cunha antoloxía da 
poesía bretona que abranguía un 
século: do ano 1850 ao 1950. 
Pese ao seu tiduo de Poesía Breto
na escrito en letras _ ben grandes 
tratábasc dunha escolma de poetas 
en língoa francesa que naceran na 
Hretaña. En G<Jliza non c;hegamos 
a tanto. pese aos Pocws Ga!lc!!os 
de Benito Varela Jácomc. antece
dente que que<)a xa ben lortxe~ 

O · viaxeiro normal que vaia a 
Bretaña non se decata de que está 
no que se chama unha naL·ión his
tórica. Ten a impresión de que 
non saiu de París. Muí dificilmen
te sentirá fular bretón nas vil·as e 
cidades. Non acopará letreiros en 
bretón. Nos museus t<ldalas · in<li
cacións están en francés. Ollar:.í 
un país muí aseadiño e aséptico. 
Por muito que buscamos e rebus
camos non descubrimos en todo o 
territorio bretón unha soia pintada 
reivindicativa. Só balemos con 
<lous letreiriños minúsculos en 
bretón nun vello bairro de Rcn
ncs . Pro unha anduriña stiiu non 
fai vrau. 

Tcmos a impresi6n <le que a 
Bretaña está a vivcr unhos intrcs 
mu i baj xo:--.. Se me 11.a como se o 
turismo parisién ---e outrn--'- tra
~aran á n:lla Annórica e esta de
~aparcccra . Ogallá que a nosa im
prcsit'm sexa un cspcllismo. Un 
pm·o cunha hi:--.toria milenaria non· 
mrn-rc 'tan· doadamL'fltc como cui
dan o-. sCLh ncmigos. A inda que 
as fcriJas que tc11a recibido scxan 
fondas e perigosa-.. D 

Novembro 

Manuel 
Rábago 
-Ballesteros 
(León, 19/1/1777 -

Tui, ca. IX/1829) 

Mestrc de capela das catedrais de 
Ourensc e Tui. Foi ne no de -nmi 
na igrexa <le San Jqsc en León. 
onde rccebería a formación ao 
longo dos 14 anos que ali estivo. 
Coñcccmos que é tonsurado o 1 

, de Xuño de 1798 en Santander. se 
ben descoñeccmos todo sobre a 
suá estudia ali. qujzá fose organis
ta. de todos os xeitos ali tcría oca
sión de coñecer ·ao grande rnestre 
Juan Antonio. García <le Carras
qucdo. cuxa música che~ara á ca- · 
te<lral de León. Desd~ 1802 é 

. mcstrc de capela da catedral de 
Santo Domingo de la Calzada. e _ 
no 1804. tcnt:.¡ opositar á de San
tander. (vacante por xubilacitín de 
Carrasquedo'?): No 1817 <leixa 
Santo Domingo e pasa a Ourcnse 
(na yacantc de Xosé Quiroga'?) e 
ao ano seguintc tcnta pasar a l .ugo 
sen conseguilo. En Maio de 1819 
oposita a Tui. sen competidores. 
e toma posesión da pral.a o 3 de 
Xuño. En Tui seguirá até a morte. 
se ben coñecemos que tentou opo
sitar a Santiag_o en Xullo Lle 1985. 
gañando Ramón Palacio (Ver 
A. N.T. n'' 286. 13/11/86). Da sua 
estadía en Tui- cómpre . mencionar 
un forte cnfrcntamento co CabilJo 
en 1822. no que lembra Rábago 
que ··no se le podía coartar lihre
mente su recre.ación .. e que ti vo 
como neno de capela durante ca-

A Reigosa: 
unha pesquisa nos 
documentos .... medievais 
Na si.nuosa estrada que leva de. 
Pontcvedru a Pontccaldclas. perti
ño xa da parróquia de Vilarchán. 
está un dos numerosos lugares 4uc 
levan o nome de Reigosa ou Rai
gosa no noso país. 

Aljui acontece que todos os to
poministas están <lacor<lo no . si~ni
ficado do nomc. pois · apare~~cn 
antig'os pergarncus. como un do 
ano 830 que rcfcrín<ltisc á Rai!.!osa 
de Pastoriza de l ,ugo cscr'Cbe: 
··sem .viccntium in Radicosa ... ": 
este frito xa llcs sernclla dabontfo 
clarifica<lor para non ter dúbida 
ncngunha. o topónimo ha referirse 
ü ~xisténcia no lugar. <le fondas 
rai~añas arnín::as. 

~: é que para unb<i chca de in-

XOAN M. CARREIRA 1-

tro anos e méJi~i a ·Frei Frutos Sal
vaJo. innán do bispo Rosend;i 
Salvado (Ver A.N-.T . n'' 156. 251 
X/84). .Ignoro as data\ da sua es~ 
té)d1a na Colcx1ata de roro como 

.mcstrc. talvéz entre 1798 e 1802. 
Sen dúb~da algunha é Rábago a 

me1randc figura d.a música rdixio
sa na Galiza no século XIX. mais 
aín<la que Ramón Cuellar (Ver 
A.N.T. n" 228) e o mesmo ·que 
t.lo scu predecesor Gaspar Schmidt 
(ver A.N.T. n" 322) as raz()ns da 
sua má sorte nas Oposiciúns cóm
pre atopalas na modemida<le <.la 
sua música: scí asi se pode enten
der que en Santiago fora preterido 
frente dun Ramón. Palacio tic me
diocres técnica e gosto . Se o . en
frentamcnto rn Cabiído fal<J do 
seu temperamento e da coneiéncia 
Jo seü talento. as 93 obras escri
tas en Tui amosan unha nran<le 
nulsión criati\·a e unna scrn~llante 
criátividade. O estudo dalg.unhas 
formas sofísticas. como as l .a
mcntacitins. a · pa_rtir <.las colec
citins L·ake:.itensc e tudense. po
den ser imprescinJíbeis para en- · 
tender a expansión das novas con
cepciúns mclútlicas en España. É 
significativa para min a prcséncia 
en Santo Domingo dun vilancico 
de Almcyda (ver A.N .T. n" 254 
27/Xl /87) rnn rnplas <le Rábugo; 
quizá parte · do legado tudense do 
xcnial músico portugués chcgara 
cor Rál:?.ago e Je todos xeitos non 
pode deixar <le recabar a aknción 
o interese de Rábago por un autor 
tan renovador no vocal. De cal
quer xeito. o talento musical de 
Rábago ven csixindo con urxéncia 
unha monografia. 

1-'ontcs: C<ttt·drai' de Santll Dt1111inct1 tk 
la Cal1ada e de Tui . -

Bibliografía: l .úpe•1-Calu. J,"':: "Ca1ül11-
!!ll 111u,ical d.:l Arrhi\ u 1.k la· S;1nl;1 l!!k,ia 
~· at.:dr;il de S;111tia!!o" . Cuo:nt·a. llJ7~ . ldcm. 
--1 .a 111tí,ie·a o:n c1:1liria" . F.n "Galiri;1 Ftcr
na" Vol. IV. RaKclona . 1l)!(1 . ldcm. " l.a 
nni,il'a .:11 l;1 Calcdral de• Santo Dn111in!!o de• 
la Ciliada". l .ngn11in. 1111 prl'lu . Trillo. 
Jn;1111 <' \ 'il/;11111c~i1. C;ir/o, . "l .a 111ú,ir;1 en 
la e·atcdral de Tui " . A Curu1ia. llJX7. 1 1 

vestigadores o achá<lcgo <lunha 
grafía m_edicv<~I xu chcga para po
der elul'ldar o si!2nifica<.lo dun to-
púni mo. ~ 

Non é ese o noso critério: a 
existéncia <le <locumentacfon anti
!.!a é un dado a . barallar mas non 
~empre é un argumento definitivo 
pois ~1 único que explica é o xeito. 
atinado ou non. que tiñan de lati
ni7ar ;is palavi-as os escribas me-
dievais. , . 
, Acontece. · <Í~ \'eces. 4ue e:--.cri
bano:--. diferentes latiniz<.m de ma
neira distinta a mesma palavra. 

Velaí que a nós pan5cenos mái~ 
plausibel relacionar o nome <le 
Reigosa como procedente dunha 
Reginosa. ou :--.cxa dun lugar cht.'o 
de rc!.!uciros ou re~os de <Í~Lia. 
que 0 ~o fcito 4ue sobrancca n¡~ fa
ciana físió dn~ lugares que lácen 
o nome que aqui tratarnos. 

Nµ nosa hipútese. natla poi:--. a 
\'er coas raicc:--. das úrvoq:s e moi
to a ver nia:--. enxurradas das co
rrcntes Je ügu<i. D 

Consültarios polos teus próprios pro
xectos de viaxe e billetes económicos. 

VIAXE .S D .O 
OUTONO 

28 dias recorrendb Amman. Petra. Aga
. ba, Sinai: Suez. Luxor, Aswan e O Cai
. ro. Vó e recorrido en autocaravana 
acondicionada .con , literas. Précio: · 
175.000 Pta. Datas:2 ao 29 de Decem
bro 

A MÁXIA 00 HOGGAR 
Un mes polo deserto máis extenso do iNDIA CENTRAL E NEP~L . 
mndo en Land-Rover até Tamanrasset. Un mes rec_orrendo Delh1, Ra1ha~tar; .. 
Précio: 114.000 Pta. Datas: 1 ao 30 de Agra. ~enares, Katmandu e P~xara._ 'J_o. 
Outubro· 2 de Novembro ao 1 de De- recorrido en autobus e hote1s. Precm: 
cembro · 185.000 Pta. Datas: 3 ao 30 de No

MARROCOS 
Unha rota de 20 días polo Rif. as Cida
des Imperiais, o Atlas e as kasbahs e os 
oasis do sul. nun autobus acondiciona
do. Précio: 63.000 Pta . Datas: 1 ao 2ü 
de Outubro: 1 ao 20 de Novembro. 
ALXÉRIA: DUAS ROTAS 
~ GRANDE ,ER.G OCCIDENTAL 
Unha rota de 18 dias en autocaravana 
todo-terreno por esta zona ·do Sahara 
até Ghairdaia. Précio: 78.000 Pta. Dá
tas: 5 ao 22 de -Outubro: 1 ab 18 de 

vembro . E TREKKINGS-POR: 
PATAGÓNIA ARXENTINA, -en No- Madrid-Nepal por tren do 1 
vembro. ACONCÁGÚA, en Decem- de marzo ao .20 de Abril 
bro. 

ofüsuz 
CLUB DE VIAJEROS 

Rondo de Sant Pe re, 11. 6º 3a. · 08010 -BarceÍona · Tlf. ~ 302 5Q 81 
Ledesma, 7 1º izqda · 48001-Bilbc;io · Tlfs. : 424 42 65 · 424 22 1,5 

Rodriquez Son Pedro, 2.0f: 1202·28015-Madrid·Tlfs.: 44511 45 
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libros 

A volta. de 
.Xoan Igne:)cio 
Taibo 
En 1975, e na colección o . Mou
cho, número 45, apareccu --cun
ha desmesurada presentación dos 
editores- un novo autor galcgo: 
Xoán Ignacio Taibo. Cun libriño 
de con tos (tres + introdución ): o.,· 
inmortais . Taibo. logo <leste livro. 
ia gañar P.rémios e publicar muros 
volumcs de relatos: O fotá~rnfo. 
Clfcnd<irio: e duas ·m)vclas: 
Homes de ningurcs (unha intere
sante novela) e A sc111;111ci;1. Dci
xcmos füra a cantiJaJc Je relatos 
aparecidos en volumcs colcctiYos. 
livros én .colaboración ou ensúins 
ou artigos aparl'Cidns l'll nu'tlti pll'S 
revistas. kmhremns. cnntndn. un 
extraorJinárin rdatt): .-\ S¡J!!a do . .; 
mil e 1111 mo<tos. C\l'l'lcnte' natTa~ 
ción tan · mal li<la. se Th)S remiti
mos a un lino <lL texto 4ue apare
ccu antes Jo \ ·er;in ( li,·w Je ll'X!l) 
asinaJo por R<ibade · Paiüks. 
Alonso GirarJo . l' THHl Sl'i quen 
máis -parece-me 4ue !\1aria \'i
tória .Morenll---. e 4uc é un l'Xem
plo para<ligrmítico Je como 11011 se · 
dcbcn facer linos Je texto). l.o~o 
disto. un sikncio case absoluto Je 
Taibo dcsJc o ano 1981 (ano Ja · 
aparición da sua .segunda novcla. 
a famosa A S~1m111cia). Pois hen. 
~se siléncio remata. para ben. de 
ser rachado cunha nova novela: 
Doncos. o P;icífico ( 1 ). 

A presente novela de Taibo 
chama a atención do lcitor por 
Juas cousas: unha impecável 
construción e pola sua acentua
ción {o Ja acentuación <leixamo-lo 
fora. ain<la que 'talvez habcria que 
falar dela. pero lcmbremos que 
García Márquez di que a el os 
acentos poñen-llos os - correcto
res) . A construción de Doncos· é 

· ahondo cdmplexa. pero o lcitor 
notará axiña que é unha constru
ción máis que axeitada para a na
rración de Taiho . . pois entran to
_das as voces que o narrador quer 
e entran no momento preciso .. 
Aparte <liso nota-se qtic Taibo non 
se sinte abraiado p~llas técnicas 
narrativas xa que as coñcce mui 
ben e fai con clas o que qucr. e 
estas están scmprc ao s·crvi7.o 'Jo 
que nos vai narrar. nunca s~ s.u
perpoñen. Outra das notas 4uc 
pode tomar o leitor é a pcrfcita 
(algunha escapada menor) xcrar
quización dos elementos e matc
riais ·narrativos. por se ás veces· 
pode parecer que a narración prin
cipal vai-se-lle ir das mans. rcsul
ta que non. que sempre está pre
sente (unha escapada menor pode 
ser o ··artigo" do noncos quc vai 
das páxinas 66 a 73 ). Nunha pala
vra. todos os elementos narrativos 
están ao servizo <les:..i história éen-

1 tral .que se ben non chega a ser 
apaixonante semprc mantén alc11a 
ao ao lcitor. ·subrctodo pola ten
sión que <leita a escrita dc..Taibo e 
aqui é onde entran as técnicas vcr
bais. que Taibo non dominara ben 
nas suas anteriores entregas ( vcxa
se Í-10~11es de ninpures). ~ 

Taibo dt)mina perfcctamentc as 
técnicas narrativas. as verbais. 
sabe xcrarqui7.ar as matérias na
rrativas. estamos. xa que logo 
ante unha novela · pcrfcita.. ante 
unha excelente novela'? Die:amos· 
que estamos ante unha búa ~miela 
na que faltan algunhas cousas e 
sobran-lle unhas pom:as. Falta-lle 

· unha ccrta <lose de i ronia. pois o 
·.tema (a anécdota. a história) csco

llida p 1\0 autor necesitaba mu ita 
dosc de ironía e esta non é o forte 
do noso narrador. Sobra-lle. por 
outra banda. unhu certa inconti
né.ncia --que ven scn<lo un dos 
males da nosa narrativa. como 
muí ben avdvcrtia César A. Moli
na-, mesmo q1;1e o at,ttor avisa 
desa posíbcl incontcnción: "Al
gunha exaxeraeión sobre Mon
cho". Sobra-lle. tamén. unha ccrta 

X. lTaibo 

o 
(i) 
1? o 
o 

.ci 

pn.~séncia- J~l narrador. quc s~ ben 
non chcga a ser coi1stantc. aparece 
tkmasiadas veces. · sobretodo nos 
primciros capítulos. Falta-lle hu
mor. pois v~n scndo -outro dos 
elementos que non acaba Je domi
~1ar '_l'aibo (ainda que mcllor que a 
ny~1!a). _E - so~r'..1-llc L·cr'ta prcdispo
Sll'HH1 t1pograt1ca que se fai pre
sent1..' nas ültimas_ púxinas. Conto
thl achamo-nos pcrantc un texto 
na1Tati\'o que non dá ncn~unha 
l'OIKesión ~í galcria. quc non~baixa 
os seus tc..itos. Est;t'mos diantc 
dunha das noYclas galegas máis 
interesantes que tcrm;-; liSo nos úl
timos tempos. pois Taibo soubo 
aliar técnicas narrativas e técnicas 
\'erbais (vexa-sc o capítulo Euro
pa: Nocla) ainda que non acabe de 
ennmtrar esa história que nos -
pode dar a grande novela de que 
--estamos máis que senuros
Taibo é capaz. Sobretodo ~e se li
bera dcsa mcontinénciá que o pef
segue até nos seus mellores 1110-· 
mentos. Saudemos. xa que logo. 
a volta de Taibo á nosa narrativa 
e pidamos-lle_ que non _ cstexa alo
nxa<lo dela por muito tempo. pois 
us cousus están ben <lifíccis. O _ 

XGG 
( 1) C11l1xL·i1ín Medusa. Soldo íllanco. Bar
celona. 1987 

Veñen 
as ·palavras 
fulvas ·· 
do Cesáreo 
Como hubitante das tcrras ébrias 
de mensaxc·s da península dl1 Fis
terra tcflo que lle , dar - un ha boa 
acollida e sau<lar con benc\'\ ilén
cia o li\lr-0, últinw· polcl ,d,c ' n~ora. 
Jo Cesáreo Sánchc7. _lglesi<L que · -
leva o súxerente epígrafe -Je ·Mar 
do Fin tla Terra· 111 . Nesta \·iáxe 
polas !erras Jo antigo . cr~pús~u~o · 
munduno _ü autor Jeixá" o afalto 
irregµl"1r Ja C-552. o pi11t~10(.ilo 
l'erimonial de sinais e indica.t,nrcs. 
para se ·mollar nas ági.,ias sa -~'adas 
cos pés espidos a · andar as •ra ias · 
baixo a bóvc<la gurgullant. dus . 
gaivotas. -. ~ 

· Co Cesáreo ':)~ñuf.I d.rs ;paH:bn1s ~ 
fulvas con recen<lo-dc-' vcll~< divi
nidades pal!:anas. mit{.)S.·Jc ;-;(~ 1 .. de -;_·· 
água. dc húnútta teiTatfrtil. ·.can- -
teiro que layrajn1:i-xe~-e- \,: {~~en Jlé- ,'. 
<lra dura·. que é.Ínp_n$.:i<.1u Darío X. 
Cabana'~'. Cesárcl) S'áRchez folc- -
sias perpetua-n<~~ _-a harn1t;nia • 
acústica dos SCUS cantos. \f(ls- se(Js 
diálogo íntimos· Cll~ ·,. élc111cnt-~1s. 

A pcdra _ ~ . ,·· 
c.J,e ab<1l<ir nán olh1 p:m1 min. 

. . 
·os · seus dedos Jeixa.n 1.?scorrer 

as · águas. aloumiñan as formas 
· cn~,-ticffs da pe<lra. debuxan figu·~as 
no eco. e loe:o os mesmos .deJ{1s. 
molladós en:- rinlé.I. '.escreven pan
fletos apolox is tas que mi 1 itan no : 
'atlantismo'. crnuo se· de defcndcr 
a virxini<la<le da Costa da Moitc 
fora ofcreccr rcsisténcia. armada 
de palavras. á <lestrutión da iuen
tida<le· de-nación hú_mida. 

· f7¡¡m 
De ,i;omhrn 
o tcu ~rito 
que n~m chegn . 

G ... o· meir 
<;ULTURAL 

Hai que subliñ_ar a bcleza"'for
mal dos textos destc manifcsto do 
rin da Tcrra onde os cónceitos se'
mánticos acadan a plenitµdC . 
Cada detalle, como en calquera 
artcsán de vello. é preciso. 15alilla 
no encaixe dos emitidos. modela 
as arxilas dos :epítetos. 

Pindo 
Siléncio.-; de csqui:'i.to e cuar7o 
l.117 en .fragmentos solares 
partidas para o claror. 

, O _poemário evidéncia un ha pre
sencia do absolµto. Toda palavra 
ten unha ubict.iiJade concreta e á 
vez unha <limensionaliJ°ade infini
ta. 

f.<>bCÍF<l 
/\/cm trnscendes o ¡¡ccidcntal. o 
humano 
A {; \.'i/11 as n ves 
<l ti fci ·an os i·cnto.'i. 

Emporiso l.in livro Je· semellan
tc mem6ria descritiva non merece 
tan Jcsco!<lada edición cómo a 
presente na que os crros ·asobgan 
Je água lamacenta a transparéncia 
dos versos . Onde está o labor do 
correxi<lor'? No Jecorrer do texto 
atopamos palavras escritas de moi 
diferentes maneiras: áugas/água/ 
<igua/augas. ou · tamén ~ ceo/céu/ 
céo. torpc7.as que acudan o seu 
cur1iio cando aparecen no mesmo 
verso. 

Água. agua adolescente ... 
água que emites agua 
do ceo no awl e do céo ilimita
do ... 

Nun exame sÚpcrficial achamos 
duas teórias de acentuación gráfi
ca que chaman . a atención <l~) lei- -
tor mais despreocupado. vclai 
pois chúva/chuva. · siléncio/silen
cio. anúncia/anuncia. humidos/ 
húmi<las, exanime/cxánimé. espa-
7.o/espáw. día/dia. propia/própio. 
cfemera/efémera. conscicncia/cos
ciéncia. inexgotável / incxplicavél. 

En palavras coa mesma función . 
gramática. estés (para a segunda 
do presente verbal), xá/xa e asi / 
así (nos mesmos advérbios). tuas/ 
túas (no posesivo fcminino). es
tás/estas (na forma verbal de pre
sente). Ti/tí (no pronome). -Ade- · 
mais toda unha longa ringleira Je 
pal~vras de acentuación esdrúxu
la. que como é coñccido levan til 
absolutamente todas e que na le·i
tura dcscobí-imos sen o 1razo orto
gráfico prc~iso: intii11a / transito 
(sust. )/ i_ntimo I multiple / ritmica 
/ aspcró I pulida / concava / ilimite 
/. limite. e tamén auséncia di.in til 
eri palavras ·agudas como conten I 
tamen I en ton I veran. ou nutras 
moitas onde seria neccsário pola 
sua función · diacrítica de difcrcó-

. ciación na vocal tónica ou átona. 
sen ti 1 ternos oso (osamenta) e as 
veces (na t;ontracción). 

Non se corrix iron tampouco 
. distintos solucións na escrita dos 
incsmos vocábulos. e:aívotas/guei

-- yoías. i1í1ovel/imovif (as dua~ sen· 
· Jíl por .L:crto) nuvalnubc. rei.:e'V_cr 

reé.:ebü
0 

• • cscrcbálescrevoi. du9id9J 
· <lúvida.-ata clke:ar ñun. caso·· a st)- . 

·h.1_g ié~,( verb~is~- cont~-ap )Stas: tÍ~l 
. "niesii10 : pqeni.a ~- capri -as- m iñili "P.u-. 
)avrás / l'ai~o Útar<lccer ... 

. Atordf..->arnc~-to q~(.c emba;a ~a- -·· 
'mén -á - Ct;-llocaeión do pronqme. 
fala-lle I üespídomc (sci:Í 'till. 
apampanamenfo que se l:orrc'reta, 
con ·réní1os <le dúvidi.-?sa-."r'['lig·aiia 
histl)ric.<(J tanx iqu1?r). 

Habcrá que agarda·r poi's unh;J. 
·- nova edición corre_xi<l~! · <leste _li

vro. pl')is . nós tcmos o con~·cnci
mento Jc qu~ un texto Jesta. m1en- . 
sa poética. do énfase do ·Mar do . 
Fin Ja Terra · está chamado a se 
esgotar axifia .nas livrarias (mál{a 
6s erros que o i.nzan) c a sentar 
dte<lr~t na histúria Ja nosa litera
tura naboñal onde lle agarJa un 
lugar de privilcxio nos textos clá-
sicos futuros. · Ci · 

MIRO VILLAR 

1 1 l. \ 1 ar dP Pin da T err;1. C:.:,;íren S;in
chl'! 1!.!l.:'iª' · Edi..:i1'111' \'i;1 l.;i1:1.:;1. .x7 . 

121.':'\,1 f'P<:ma pnilP!.!" ª" li\r<> de C:e,;i
r•'" '.~1l1P1ll.: d;1' ,,i1;mi~i11ti!.!a,· l 11>X!i1. car.: 
1iro11 dn prclP EdiL·i1i1i- d11 (:a ,tr<1 . · 

televisión 
-- ·· • -~;;T l _, __ _ -

Medra o 
tempo de 
emissom 
Aos nossos fogares chegou-nos a 
mrn;mn -Je censura. lástima que a 
língua dos cnvia<los <l-a TVG no 
parlamento scja tá111 ruím . Só é 
c.omparüvel a de muitos Jos polí
ticos. porque supoño que nom ha
bia nengumha competencia com a 
TVE para que víssernos quen o 
fazia pior. -

Tras a censura preparam-se as 
mudanzas. o Sr. Abílio jü se colo
cou como Dcle!.!ado Tu.rístico cm 
Ponte Vcdra. N~>s veremos o que 
dem de si no seu momento. ainda 
que o pro<luto que olhamos viÍi 
depender muito do or7amento que 
se lhc aprovc e <l~1 vonta<le que 
haja no governo autónomo. para 
que a te ve csté ao servi7o do país 
e nom dos scus particulares intc
resses. Na casa hai bons profisio
nais mas cumprém-lhes mais mé
dios e que os deixem trabalhar. 
que fortos jú estúm de directri1cs 
coutantes . 

Si111plc;111cntc M¡¡ria por fim re
matou. mas para os afcc.:iona<los a 
estas séries comC?a Juliil que se 

. emite nas sobremesas e que lhcs 
garante que nada rnudou . 

O passado luns <lespediu-sc J-:n
trc /,u\co e h1sco e som rnuit~ls 
os "engancha9os" que lhe contam 
a este s~rvidor que habia histfüia 
ainda para longo. que quedaron 
rnuitos fios .¡.;oltos. que botam de 
menos a sua anguria diária e se 
nom se poderiam rn~rcar novos 
capítulos'? 

O J-.:ntrc Nos volta as manhás já 
sem debuxos nem bombardeil)s. 
que scrvirom para que a voz Jo 
condutor de Ru¡¡cfa se torna-se de 
novo familiar aos espectadores: 
J.L. Hlanco é um dos que semelha 
que nesta nova jcira v.ám voltar. 
No verao houbl' ·também o aparta
do Jo "chapela rcportcr" -que á 
margem da su.a deficiente língua 
(que~já está por Jcmais a ligcir'Crn 
com que na casa se toma o as
Sl!mpto) rcsultava original e entrc
tido merescendo ale:umha das re-

. prn1agens a~ melht~ rc~ g.ahanrns. 
como por ex. a do "turi~la Ma
dris-queiro·· . 

Os que gostem do M;1¿!1111111 j;í 
o sabcrn ae:ora tcnhem-no dc lun" 
a Vcrncs '~" 13.40 horas. 

Para os muitos afecionado-. a 
nature7a sC!.!UC a séric Vida Sch'a
~c os venre°;. as 20.20 horas: a ver 
se entre todos junfomos uns carto~ 
e agasalhamos ao tradutor com 
urn ~bom dicionário. e asi toJos 
sairiamos g.anhan<lo. 

Por. ccrto. a casa dcvl.:ria ter 
mais cmissons di\'uluativa~ Je 
tipo natuql e cicntífb>. somos 
muitos o~ que as botamos cn fal
ha . 

Tras o Sr. Hatman que foi tod1,1 
um sucesso entrc a uentc miúda 
chcg.ou-~<~S o Rci di:.' Siam original 
pc'l·a onde o Jcfunto Yul Hrynne.r 
fai -llm admirávcl c Ji\:crtido pa
pel. A séric é. um "retnukc·· dum
ha ohra 4ue com os mesmos acto
res -!!07ou · <le lon~o éxito no~ c1.: 
né.Íri~)S Nova~ lorqttinos . 

!'v1anülo Abad é o realirn<lor Jo· 
programa . Ja. noitc dos Joves . A 
-.\fdhor Tclt.Tisom dp Mundo. 
acora '· mcsmo cst;'.írn-se emitindo 
u~nhas cantas histórias n11t<L'> da 
autoria uc Rav Hradb.urv. L'-..tou 
~e guro que serrim mui~os 'o~ lcito
rcs que disfrujem con1 clas. A 

· :·\fdhor Tclt.Tisom · do MunJo 
esÚ-sc Jcstacand{) pola sua qüali
daJc_ Até · acora olh<.1111os .obras 
oriuinais c cheias dc cr-iatiYidadc. 

· a :-;-~a temática c ampla. tr6ujZ1-nm 
desde umha excelente e velha rc..
portagem-documcnto sohrc a gu~
rra nuclear até umha nri!!inal \'1-

Jco-cria~om sobrc as no\·;s tccnl)~ 
locias Ja comunica~om. A apre
senta~om sofrc d~ consi_dcrá\'eis 
alti-ba.Íxl~S ape~arcs Jo csfor7.0 co-
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municativo. 
Os csparns cinematográficos 

s~_gu.em PíO!,.'Tai:nando filmes . de 
qualt?a<le especialmente as noites 
de s_abados e lur:is. Os rnércores 
co~tmuan as tomadura~ de cabclo 
bai_xo o nome <le Vcrson.,- Origi
na1.~ (~astclhanali) . com filmes 

· ~irn1tos deles sc~n mteressc já no 
mtre da sua real1za<;om. As sobrc
rn,es~s . dos. ~<)mingo~ ~inda que 
pcnsad~s para um publico distin
to. traennos as vezes ohras cheias 
de <ligni<lade. · 

~~l par~7.e~ ex i~te o projecto de 
em1t1r mais eme. rsso ha ser umha 
boa nova para os muitos cinéfilos. 

Durante o vcrao houbo umha 
quc~a C<~ntínua da qüali<lade dos 
tele_1ornms. O lema Jos apresenta
Jorcs do TJ serám semelhava um 
r~mcdo Ja me<lalha _do amór "hojc 
p1or Y.~1e .onte ma1s menos que 
manha . Esperemos que a isso se 
lhc ponha p_ro_n.to remédio e poda
mos olhar a 1 VG scm enrabcja
mentos . O 

CBA 

música 

Po tato 
Pullki reggae 
Party 

Por uma Euskadi livrc tropikal. 
Es'tc parece ser o lema. acunhaJó 
por Hcrtzainak hai já uns anos. 
que Potato asume e tcnta comuni
car com a sua mú~ica . Um rcggac 
puro e simples. urna instrum1.:nta
<;om digna duma "banda munici
ral de ska" e umas mcnsac1.:n-., 
comprometidas e cm pcrfrcta \in
tonia com uma rcaliJade social 
111uito concreta. dctinem este vi.Jci -
10111 gruro de Ga-.,tei7 . 

Potato _iü era conhecido por um 
l .P grabado a médias com 'Ti_1uana 
in blUL'. Agora tudo o espürio do 
rlü-..tirn é pára ele~ . Resulta J1tícil 
Jiscernir c laranwnte até 4uc ponto 
º" Potato ~e henel'iciarom nu ~ai 
rnm perjudicado" Ja '>Ua prc~enta
t;om acarom duma handa que lhe-.. 
ganhaba cm frc-..n1ra. humor e 
martxa . Ncsta -.1.:gunda entrc!!a 
Poluto parcce 4ucrcr comrcnsar 
cssa cm rrincírio Jesfavorüvel 
compara~·om com um niidado 11a 

claborat;om dos tema~. "olirctudo 
cnquanto i.l textos sc rcfirc . , 

Picia Lllll crítico navarro. co
m1.:ntando outro Jisco . que. para 
se Je~atar de 4uc "é um grupo 
basco. norn tes mais quc lcr dcs
pücio a~ suas letras". Ncm ~cquer 
despücio . No caso Je Potato resul 
ta e\·idcntc a primeira \'ista (<.>uvi
da) . Qui1:;í esta handa seja um 
exemplo Jcr rock basco mais sua
\'e musicalmente (hai tendéncias 
igualmentc ska que dam muita 
mais canha) c mais intelectual cn
quanto ' ao~ contidos. ou á sua ex
prcssom ~·crbal. mais prcci~amcn
te. 

O r,roblcma radica nessa con
jun~o~1 peliaguda cntrc letra .e 
música . Nc~se campo é onde pati-

. na Potatn. Limas vczcs a urna mú
sica efccti\·a. rcsultona e bailável. 
acompunha-a urna ktra de to~~) 
fracasada (corno cm ··Txop-zuc1 . 
onde á vacuidade une-se a pedan
tería. nom por irónica menos pe- . 
dantesca. das citas de Hécqucr e 
C'aldenín) ou da indefi ni~orn de 
··B,uen tiró·'. quase instri.,m~nial 
!"ETA é un knúrncno socral e 
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cultu~al que impregna tuda a reali
dade basca", leo num "Pm:ito y 
Hora" · qualquer. Asevera~om in
negável, desde qualquer ponto de 
vista. E Potato é ·um dos grupos, 
com tudos os seus defectos, mais 
atent9s · a essa realidaqe. Vai por 
ai ''Buen tiro"? Um pouco frívola 
a cousa). Outras vczcs textos tam 
interesantes como o sarcástico re
flejo de aliena<;om da clase prolc
tária _:_"se entera o no se entera 
la clase obrera"- ou o contun
dente panfleto ' anti-droga de "El 
ruego" -''quien mucho va a ca-· 
hallo acaha siendo un jumento':
ficam reducidos a discursos musi
cais linhais de exprcssividade mí
nima e· posibilidades muito desa
proveitadas. O caso de "Pako Pé
kao'' (poderia ser o tema estelar) 
é um dos momentos de matrimó
nio mais afortunado -"su filoso
fía es muy simple, nunca pelear 
por la pasta. les joden las dictadu
ras y han formado un comando 
rasta". 

Potato despide-se no disco cm 
plena festa '<le porros. deixando
nos sumidos num pequcno mar de 
dúbidas . Existem os paraísos so
cialistas? Serám tropikalcs cstcs 
paraisos? A herva pode ser rc\'n
lucionária '? Em 4ue consiste cxac
tam nk um .. comandn rasta ... ? 
Com ser rasta já está'? E um últi 
mo con:.clho: .. No os uunnai-; con 
los mais" . =:J 

MANUEL SANTIAG0 

Arizona 
Baby 
Os irmáns Joel e Ethan Cohen 
surprcnderan moi gratamente coa 
sua primeira obra. o orixinal e ir
tuoso thrillt.:r ··sangue fácil''. fita 
dunhu perfcccil'in e contundl5ncia 
moi pouco comuns no cinc <lestes 
Jias . O seu paso. na sua segunda 
pcl ícu la. ao semprc compl icatlo 

é nero Ja cométlia. focia esperar 
o mellor nuns autores que nunha 
optYil pri111<1 demostraran sc11:~
llante dominio uos recur~os 111a1s 
puramentL' cinernahl~rüficll!'I . 

Coñee ·ndo estcs prccec.Jcntes e 
le antac.Jas tales expectativa-,. 
.. Ari7ona Hab , .. resulta un filme 
un tanto c.lel'epcionante. uinc.Ja que 
e.Je se tratar doutra firma na auto
ria. é e.Je n:niñeccr 4uc o califica
tivo rcsultaria c.le:.mesurado . Por
que a fita contén llHllll~ntll'\ . moi 
brillante". resoltos co ·1rtuo-,1s11w 
1.: antl' tcrí~tico nos autores {p1:rfcc
ción normal que recnrda al go an 
1:stilo uc Kubrid; , a qucn :-e 
hom'•naxea nun par e.Je :-ccuén
cias) . Xa o comoo Jo filme foi 
prcsaxiar unha ~·oméc.Ji.'.1 .º~ . gran 
altura. L'oa prel'1sa dehn1L·1on de 
pcrsonaxcs e a clara op ·it~n que 
tlcst.le un prindpio toma a tita por 
un tipo tk humor cocrcntemente 
cntnmcatlo codos l'omics . sen por 
iso UeÍ xar Ue r '7Ulllar bo'n cine 
p111 t1ld11:-. \)!> 1 lll'll:-. . :-.t~ (\)11() 

111anrense c.Juranre unha boa hma. 
na que se nos conta o rapto dun 
4uintillirn por unha pintore~c,<I pa
rella formada por unha poltc1a re
tirada e un atolondrado cxprcsi 
diário. Nesta primeira parte asisti
mos a cenas dunha planificación 
e ritmo que firmaría l'alqucr mcs-

· tre e.Ja comédia clásica. como o 
frusrradú atra.co nocturno u· un su
permercado que se l'omplica atl5 

·derivar nunha frcnéti-t·a persecu-
ción 1.núltiplc . . 

Pero chegada a última. aprox~
madamentc. rnéuia hora da pel1-
cula. cmpczan a apnrec.cr elemen
tos que ·o resultado final proba 
como dcmasiauo heternxéneos·. e 
que fan ~uc a hisrória se disperse 
até rematar enfran4uccc11Jo para 
lamento do espectador. Así. ese 
perseguidor extraído iconografica
mente da série "Mt1d-Max .. . ou os 
comics futuristas ao uso. resulta 
un demento alleo á tra.ma .princi- . 
pal,' e esta resíntese; e non é. que · 
o-tratamento do persoaxe non sexa 
moi brillante · (dificili,11~ntc se po-

derá cnt1car. tomada aillada·11en
te. nengunha ceria da película: é a 
combinación_ final a, que non ata
da a perfeccióri nun princípici' pre
sentida). Algo -similar acontece 
c;oa parella de grasent()S prrsidiá
rios , cuxa función non se alhisl'a 
ao remate moi claramente. 

Contodo, o que máis fasrídia é 
esa · viraxe no tom1 da .história que 
se produce na resolución final do 
filme. O que até entón era un temo 
irónico e intelixcntementc groso 
(rns citados altibaixos) - cámbia 
para rematar cunha braridcngue · 
moralina que sequeria ser tamén 
irónica non se conseguiu tal cfci
to. 

Cando se ten asistido a unha 
metade tan brillante. ver que a fita 
vai ['ierdcndo gus ulurmanternente 
é o que produce esa pcqucna de" 
cepción final. e májs ~aben Jo os 
responsábcis (ncsk caso. e (;Omo 
propriedadc. totai s) do fil mc so
bradamente capaces para tclo sol
ventado . Dito o cal. "Ari1.nna 
Haby .. scgul: scnuo un ha pcl ícula 
1110...,tra Jun xcito de facer cinc 
moi raro. polo bon. ·por parte de 
uous mo7os que · ª" saben tod .t .... e · 
dos que hai 4ue seguir espe1~ando 
l!ranuc:--. quiní moi l!rande-,. cou
sas . ~ [J 

GONZALO VlLAS 

O Festival de 
Cine de 
Donostia non 
satisfizo as 
delllandas _na . ,,, 
sua secc1on 
coplpetiviva 

' l 
O Festival Internacional e.le Cinc 
de San Sebasthín non conqucriu. 
na sua última etlición. recentc
mentc fechada. satisfacer º" an- · 
ccios estéticos al!ardados p•tra u 
sua seción oficial~ 11a· que se inte
l!ran tanto as películas que compi
ten polos agasal los. do ccrtamc. 
como as que acoc.Jcn a Donost 1a ao 
marxe ua competición p_aru. dun 
·cito prestixioso. potenciar _ ll s.cu 
lan7amento comercial no cir.: u1to 
internacional do cinc . 

Globalmente o certame. que · 
iste ano celebrou a sua 35 .. ec.Ji..
ciún. con4uCl'iu ubranguer un pn~
l!Fama müis axeitado á !'>Ua c1md1-
~iún Lle intcrnacionalitlaue L' con-

meir . G .. o 
CULTURAL . 

Jacqueline Bisset, principal pro
tagonista de "High Season" 

.... oliJarse definitivamente no cir
cuito cmcrc-\al e ex¡msiti\o uos 
ccrtamcs intcrnacionais de cinc . 

' inl!uén. en Donú~tia. uubida xa -
ua \~iabilitlac.le e Jo enriquecimcn -
to que supón dcscnrolai: un cncon
trn <listas características. O 017a
mento total -<lo fcstÍY<il rara esta 
edición cclcbraua Jo 17 ao 27 Je 
Sctcmbrü. foi de ?..:'.O millóns. 
"sen contar coas taquillas comcr
ciais das sás e.le prnxeccións" se
gundo sinalou a A NOSA TERRA 
~) 'Jircctor do festival c crítico e.Je 
cinc Diego Galán. Disrus 220 mi
llóns. 55 concedcuno, o con(·c
llt\, -+2 o Ministério e.Je Cultura. 35 
o Governo hasco. 22 a Deput~i
ción Foral uc Gipuzkoa e o· resto 
apo11ouno a publiciuadc contrata
c.Ja. - - -·- - 
-'a-scccilín oficial do festival 
aprescntcíronsc un total de 18 h_lll
gamctraxcs das que 16 compet1an 
polos agasal los comercia is c.l_l~ ccr
tame . Nen siqucr na conces10.n c.l_a 
Cunchu Je Ouro Jispuxo o !-esti
val c.luns crirérios e obxeétivamen-
te est0ticos .. :Noce en Galilea / 
HoJa en palestina''. a longametra-
xe- gañatlora do ce11ame. non rcs
postou nen ao inr~rés ~o plibl~co 
nen üs calidades torma1s e csrct1-
rns dun primciro pr0mio . A pelí
L'Ula e.Je nacionalic.Jadc palcst111a 
estü dirixic.Ja por Michael Khlcifi. 
e co¡¡ita a· ccri1rnínia e.lo ca .... amento 
da filla Jo xcfc dun povo palesti-
no sometido a leis ~xcepcini~ais e 
en pennancntes manifcstacións de 

violéncia. O xcfr:. · logo de con
querir o permiso e.las 'áutoridac.les 

. para cclcbrai: a boda. ten que cor\- . 
vencer ao resto do povo para que 
asista á ce lcbral'ilÍn no mcio' Jun
ha loita entre o poc.Jcr ' militar e o 
patriarcal que submctc ao povo. A 
acción transcorre cunha lcntitude 
que. se ben resposta á esencialida
dc ua ccrimónia. non remata de 
prender nos ·scus vcrdac.Jciros ob
xccti vos. -ao interés cincmatol!.rá
fico Jo ~spccrador . Nalgunhas ~das 
suas partes. a pclku'la ascrnéllase 
n\íis a un ~dornmcntal que a unha· 
nhra cinematngrüfiea upresentaqa 
nun Festi\'al internacional. Sen. 
utíhiua no~ · contiJos políticos e no 
enfoque litcrário Jo guilín. uescn
rolatlo polo próprio dirnctor.cstán 
as calidades máis sobrcsaintcs Ja 
longamctraxe. l\ilo Jemáis "Noce 
en Galilea". por riba da rnbi7a do 
.... cu Jircctor e guionista. non ueixa 
e.Je ser unha í~téresw1re e orixinal 
testemuña política. insatisfactória 
no que .. atinxe aos Jebaos e.lo 
Cinc. Agasallar co Cune ha Je 

- Ourn a .r.;ta pelírnla foi nún só 
unha sorpresa. - senúri unha boa 
mostra Ja:. -ca l ic.l.Alcs apresentadas 
en Donústia en toe.los iscs días. 

Un ha . das dcci:--ións mellor aco
lliuas polo .públirn asistente ao 
Fcsti\'al foi a cóncesiún dos pré
mios á mcllor inrerpretación mas
culina e fcminina que. i.ste ano rc
cúiron eñ lmanol Arias e Vicroria 
Abril. polos seus papL·is ria longa
mctraxe española "El Lute. cami
na o revienta". dii·ixida por Vice n
te Arantla. con guiú11 do próprio 
Jirel'tor e de Elcutério Sánchez. A 
pesares da sona "El l .ute ..... non . 
respo'sta formal mente aos dcsexos 

· que necesariamente ten que perse
ouir unha nhra ciriematooráfica 
para muµ ar en algo exccpc~lllaL e 
arrístico . O remate da película 

·- precipítase teimosamcnte. alc.Jraxa 
o senso máis clcrncmtal Lle toda 
cineÍ11atografia e i.:onvc11c a vida 
de · ElcutJrio Sáncha. nunha liña 
feble e discontínua. o rabor . tam
pouco hai dlibida. apresenrábasc . 
dificil. Porén. neste caso. a oricn-

. tución - e.Ja película aseniella · res
postar a critérios estricramente co
merciais. O uce110 máis .sobrcsain-
tc de Vicente Aranc.Ja rexistasc nu 
perfecta cnntéxtualizacirín hislóri~ 
ca na 4ue se dcscnrola . a vida do 
protugoni,o.;ta. A película. e os· pní
prios escritos Je 1-:lcutério Sán-' -
chcz . . non · procuran a convcrsiún · 
Jo protagonistu mmha figura míti
ca. moralmente excmplarizantc. _ 
senón nunha vítima do' franc.1uis
llHí. erguido aos ecos e.la lene.Ja po
pulur polo labor dos meios Jé co
municación en mans do réxime. 
precisado daqucla Je· atopur algun 
cümio que procurara o alonxa-

. mento da sociedade española das 

lmanol Arias levoú 0 prémio á mellor fritetpretación ·masculina pol_o seu traballo en "El Lute, camina o 

revienta" 

mobilizacións po.líticas e sino¡:: 
cais.· que nos ~nos .setenta aeonte
Cian no estadp a prol da democrá-
cia. lsta clave é sen dúbida a trabe 
má_is acertada das artclladas esta 
vcrsón e-i nematográfica da vida de 
El 1.ute. cnca~ado na película 

·por unha brilantísima interpreta
. ción ·de lmanol Arias. Os agoiros 
· comerciais dcsta .tempada {'.Onvér
tena nunha das longametraxes 
máis taquilleirás no estado. 

Do mi ni que Deru<lde. director 
Ja longametraxe. belga "Crazy 
!ove I Amor louco". foi agasallado 
co Prémio Sun Sebastian á mellor 
c.Jirección. As capacidades amosa
c.Jas por istc director á frente do 
filme están foru de dúbic.Jas: porén 
e ainc.Ja -4ue istc filme contou axi
iia da sua proxccción cos favores 
apaixoados da crítica. as suas ·vír
tuc.Jes rcspostan máis ao efeito sin
tetizador e dos contidos da histú
ria que a un labor éonsistcnte. 
.. Cra7\' !.ove" conta o conflito dun 
home - en permanente enfrcñra
mcnto cos valores cotians da rcali
dat.le. Sú no remate e.Ja película e 
per~o<JXc pode satisfacer os scus 
anceios humanos co cadavre dun
ha mullcr ·espiun e doce. Os late
xos e.Je profunJidac.le e.Ja película 
vense aco111paúados cun bon tra
ballo de interpretación_ e.Ja sua per
sonuxe principal. Josse de Pauw. 
.~ película son tres hisrúrias na 
vit.la dun home 4ue transcorren en 
tres noites. aeeitadas como clave 
e en boa harmonia CJ:onolóxica. 
De calqucr xeito. · .. Cra7y l.ove .. 
non é un cimo cin·ematográfico. 
Os apoios da crúica réspostaron 
ás · caréncias estéticas Ju secl'ilín 
oficia l dcste ano. 

Do resto e.las proxccciúns Jista 
secciún pouco hai xa que .... alicntar 
ci neniatograficamcntc. Dunha 
banda nuDha .xcira eminentemente 
galega apresentouse no Festival. a 
curramctraxe "Noa e Xoana··. Di
rixiuu por l .u isu Pelacz. unha his
tóri·a Jificilmcntc sobrnctíbel aos 

--xeitos- fonnais Ja curtamctraxe e 
doutra. tamén ise día .. apresentou
se .. El bosque mi i maJo ··. basC<lUO 
nunha _novela de 1-'ernánc.lez l-'lú
rC7 .. que se desenrola mos montes 
e.Je c ccebrc. nun man;o ax iolóx ico 
de bruxaria e prexuícios. A p~lí
cula contou con übunuante orza
mcnto e rccollc con ccrta comil'i
dade. fic.Jcl e sinxcla e ñunha am
benracitín axcitada e rigorosü. as 
histúrias cotians Jos ~habita1~tcs 
dunha alJea ~alega 

A pcl ínila. tan fidel á nlwcla e.Jo 
Wcnceslao. c .... 4tiece as ra7<Íns 
profundas dunha problemática ran 
poul'o irrisúria como a vida : Jos 
"Fenc.lckstas ... "El bosque anima
do" non recollia : nHs scus conti
c.JosJ. unha história coa suficinte 
entidac.lc para cobizur os prémio~ -
do ·ccrtame. a pesar das más caras 
postas pn.lo scu Jircctor. unha \"C7 
coiiecii]as as deliberacions dos xu
ris. 

Outr«i Jas películas mcrel.·edo
ras c.lunha menci6n crítica. faml5n 
n~ sección orici;tl. foi a dirixida 
por Ciare Peoplc. a don~ .de Her
tolucci. "H i gh Season I lcmpatla 
Alta" . rcspo~-;ta aos mesmos ctTos 
ua anteriormente comentada . A 
histúria asemella müi~ un anedorü
rio inuinclu:-.o e desordeado. que 
unha longamctraxc en compcti
cit)n polo' niá'x imo galardún . Foi 
agasallaJa "pola~ calidades Jo seu 
guilÍn .. : u>a Cuncha Je Prata. A 
~oncesilín é máis que c.liscut Í\'CI. 

-Outro Jos acontcc.;eres psit\'l>s a 
· canín Jo FestiYal foron as expe
riéncias .. fehlemente iniciadas na 
pa!'lada ·eJi~·iún. co<, rapai.:c.~. 

1

Atra
\·cso c.Juns acordos coa Rl-. Nl-1-. a 
organización prngru1mrn yn ~crta,
mc paraélo Je _ ci~~ : intant1I en . 
Ano~ta ao que us1s1tm.m c.l1ana
mcnte reno Lle 5.000 ncnos Je 
toda Gipu7koa . c.lcsprazados en 
frcn !!ratuitamente. 

Á ~re~are~ · Jo éxito. ainda sen 
chcg~1r a con\-cncer totalmente. ao 
Festi,·al fáltanllc cartos e abonda 
con lembrar os 7 1ilillóns de Jóla
.res con que cnntan Tokio. Can
nes. Venecia ou · Montrcal . cos 
que c.Jificilmcnte pode ollarsc Do
místia . . .. e 

ALBERTE SANTOS 
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I actos 
·FESTIVAL CONTRA A 
COMEMORACIÓN DO 

DESCOBRIMENTO 

A Comisión Galega contra a come
moración do "descobrimento" de 
América organiza para a semana 
do 12 de Outubro diversos actos, 
lembrando o "aniversário do xeno
cídio e a rapiña" . 

O dia 8 na Casa da Cultura de 
Baiona, ás oito do serán, Mesa Re
donda e apresentación pública da 
Comisión promotora da 'que for
man parte entre outras persoas 
Méndez Ferrin, Antón Reixa, Fran
cisco Carballo e Gustavo Luca de 
Tena. 

Día 12: Festival en Gondomar, · 
no cine Gondoinar; ás oito do se~ 
rán. Actuarán Os Resentidos, Bro
mea o qué?, Los Cafres e dous 
grupos de Redondela. 

MATERIAIS SOBRE A 
COLONIZACION DE 

AMERICA 
A cargo do colectivo Gonzalo Gue
rrero (Centro de estudo. documen
tación e investigación sobre "o 
descobnmento ... conquista e colo
nización de América. Problemática 
actual na América Latina) . 
Materiais disponíveis: 

- Audiovisual sobre Bartolomé 
de las Casas 

100 d1aposrt1vas. grabación dun
ha hora. guión e gastos de envio: 
9 ooo pta. 

- Dossier de prensa sobre a 
campaña contra a conmemoración 
do V Centenáno (40 páxinas): 200 
pta. 

-Unidade didáctica contra a 
celebrac1on do "descobnmento": 
200 pta. 

-Boletín b1 -mensual de h1stória 
.. contra la conmemoración del V 
Centenáno del 'descubrimiento ' de 
América" . Pnme1ros numeras so
bre Bartolomé de las Casas. Co
lón. Hernán Cortés e a conquista 
de México. etc. Unidade: 200 pta. 
Subscnc16n anual: 1.200 pta. 

- Prox1mamente: video. 
Se desexas información ou al 

gun pedido estabelece contacto 
con: 
"Colectivo Gonzalo Guerrero" . 
R/ García Barbón. 85-2' esq . Vigo 

ASOCIACIÓN NÓS 
· (Sabadell) 

Actos do mes de Outubro 

Participamos coa gran ms>stra de 
cerámica que se celebrara en Sa
badell . o d1a 4 na Praza May~r .. 

Presentarase unha prest1x1osa 

publicacións 
UN PAIS A PE DE FOTO 

Unha 1nic1ativa do centro da Coru
ña da Unrvers1dade Internacional 
Menéndez y Pelayo e dunha casa 
editora levaron a efe1to este libro 
que leva o título de Gal1cia a pé 
de foto. mostra gráfica na que in
terveron v1nteun fotógrafos , a me1-
rande parte deles galegas. O for
mato do volume (29x25) permite 
un xeneroso tratarnento gráfico 
dos negativos que están agrupa
dos por séries de reportaxes . 

A idea tan grande parecido coa 

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

.República 
Praza do Libro El Salvador, 9 

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

mostra de cerámica de Sargadelos 
coñocida· mundialmente pola tradi
ción gal'ega . . 

As ceramicas do Castro e as de 
Sargadelos están feítas con térras 
ga1e·g9s que lles proporciona o la-_ 
boratono de formas de Galiza. 

DIA 17: . 
As 18 h. da tarde no Auditori de 

la Caixa de Sabadell I Carrer d'en 
Font, 1 (Xunto ao Mercado Cen
tral). 

Agrupación Coral Endesa "Coru
ña" 

Foi fundada no 197 4, o seu es
forzo veuse premiado con non 
poucos éxitos . O grupo está com
posto por 5_0 voces mixtas, traba
lladoras na sua maioria do comple
xo industrial. dirixidas polo párroco 
de Burgás (Lugo): 

Ofereceron concertos en casi 
todas as vilas. cidades da Galiza. 
e distintas rexions da península. 

O primeiro premio tivérono no 
Certame de Masas Corais en 
Lugo. No repertório teñen : haba
nera·s. obras de polifonía clásica. 
vilancicos. cántigas populares ga
legas. de distintas rexions espano
las e extranxeiras. con obras de fa 
mosos compos'itores de música 
coral . 

No intermédio. actuará a Escala 
de .Danza e Gaita da Asociación 
"NOS" . 

DIA 24: 
- Ás 18 h. da tarde. en Can Bo

rras (Situado en Creu Alta) . Festival 
Folclórico: 

Peña Granadina (Barberá del Va
llés); Esbart Sabadell Dansaire (Sa
badell): Casa Regional Extremeña· 
(Barberá del Vallés) ; Asociación 
" Nós~· (Sabadell). 

-As 21 h. da noite: Actuación 
especial de Alfredo González 
(Cantautor Galega). 

-As 23 h. da noi:te: Gran Verbe
na amenizada polo grupo Orques
tal Madison, até altas horas da 
madrugada. No intermédio. actua
rán os Gaiteiros da Asociación. 

ALEXANDRE CASTANHEIRA 

O escritor e poeta, Alexandre Cas
tanheira. directór tamén da revista 
da Federación Sindical Mundial. 
edición portuguesa. aterece desde 
o pasado dia 5 vários recitais na 
Galiza. 

O dia 9 en Vigo. nos locais da 
Asociación Cultural. recitará poe
mas próprios. asi como doutros 
autores portugueses contemporá
neos. No mesmo acto terá lugar 
tamén unha .firma ·de exemplares. 

que promoveu o grupo Graham en 
Norte-américa no ano 1986 co tí -. 
tulo de "Un dia calquera nos 
EE.UU.". A d1feréncia é que neste 
Gat1c1a a pé de foto non se seguiu 
o mesmo critério de montar un 
grande retabulo v1venc1al . humano. 
Os rostas e atitudes de diário mis
túranse nestas case duascentas 
páxrnas cos obxectos e as pai.sa
xes . ás veces non totalmente xus
tificadas. T amén é de notar o pre
dominio das fotos de obxecto vile
go e mariñeiro sobre das temática 
urbana. 

BAIUCA 

VIA SACRA - N" 3 
C_OMPOSTELA 

A.XllfDA 

PINOCCHIO .. XA 
MINTE TAMÉN EN 
GAL EGO 
"Nun lonxano país, hai moitos. 
moitísimos anos, habia un rei coa 
sua fermosa raiña" . Así comeza no 
só a Bela Durminte, moitas obras 
da literatura infantil do século de- · 
zanova principian co fópico. Car
los Collodi peg;:l no comun para fa
cer desde o comezo unha obra di
ferente. "había unha vez ... Un rei!. 
dirán deseguida os meus peque
nos leitores. Non nenas ides erra
dos. "Habia unha vez un cacho de 
madeira". Acontece que Collodi 
non iniciara as suas Aventuras de 
Pinocchio coa prétensióon de fa
cer un libro .. a primeira tentativa re
duciase a un capituro entregado 
ao Xornal para os nenas. editado 
en Roma no ano 1881 . unha pri
meira entrega que ía chegar ao 
cima da literatura universal para 
crianzas. . 

Destaca na análise da caracteri
zación psicolóxica do protagonios
ta a teimosia por fuxir da escala, 
correspondendo a cada fuxida un 
rigoroso castigo. Gepetto procura 
facer do seu filio o nena-modelo 
que aconsel!a a educación tradi
cional . endereitar o que reviro u 
desde o nacimento. Tampouco 
desta vez foi posibel rematar a 
obra diferente ~ por fin o Pinocchio 
entrará en razón e deixará de ser 
o anti-modelo de exemplar mlúdo 
para. traicionando á sua clase. 
converterse nun homiño modélico. 
Claro que Pinocchio, ainda contra
riando a tradición. mantivo en toda 
a obra un comportamento normal 
-de nena-. a rebeldia fora o seu 
carácter próprio . As pretensións 
de criar unha novidosa literatura 
para crianzas non servia aos inte
reses dos versionistas posteriores, 
asi a animación cinematográfica 
da Walt Disney retornaria As Aven
turas de Pinocchio ao chuchamel 
tradicional. Nos estudios .de Bur
bank. California . a Disney Produc~ 
tions considerou que a obra apre
sentaba o "problema" dunha fartu
renta riqueza de material. Os guio
nistas foron abrigados a resumir o 
texto e facer modificacións no -
compqrtamento da personaxe. 
mudándolle o seu carácter psico
lóxico, entenderon que o Pinoc
chio non resultaria agradábel á 
sensiblería dos públicos da Prateía 
e crlouse un Pinochio traicionado 
desde o comezo, mais adaptado 
ás normas de compórtamento 
adulto. 

O certo' é que cun retraso de 
mais de cen anos chéganos o Pi
nocch io á Galiza. nunha edición 
fermosa de Xerais , con ilustracións 
de Cario Chiostri que apareceran 
nunha edición de Fiorenze no ano 
1901 . A tradución de Antón Santa
marina, prescindinao de conside
racións normativas. ·é realmente 
coidada. Da obra que nos ocupa 
ainda poderiamos engadir un novo 
atractivo. o prezo pode conside
rarse popular. algo non frecuente 
nos libros ben editados 

(1) As aventuras de Pinocchio . Cario 
Collodi fdicions Xerais de Galicia . 
1987. Tra,d Antón Santamarina_ 

AGÁLIA 
MONOGRÁFICO DO LEITE 
A As90cia<;om Galega da L:ingua 
(AGAL) pu~li.ca un novo num_ero da 
revista .Agalla que const1tu1 unha 
novidade dupla: por unha -ban~a 
traspasa a exclusiva preocupac1on 
linguistica. por outra mostra que 
AGAL tamén ten int~rés na proble
mática global do país. No exem
plar que comentamos. hoxe. inti~u
lado ··Problemática do- sector lac

EDICIÓNS-XERAIS DE GALIOA 
eg 

cuotas· de produ~ion · láctea que 
mobili7aron ao sector nunha loita 
exemplar. organi7ados pola Plata
forma para a defensa do sector lei 
teiro galega. 

Coordenado por Cláudio Lópe7 
Garrido. que cumprira un papel im
portante na Plataforma. o número 
de Agália oferece traballos de Bar
beyto .Nistal -Análise económica 
da produ<;om de leite em e·xplora
<;ons galegas-. José Luis Die7 -
Um plano de modernizac;:om do 
se-ctor leiteiro para Gali?a-. 
Eduardo Esteve7 Feijóo -Impacto 
~ja ·política de qüotas-, José An
tónio Lago Blanco -A problemá
tica in'dustrial e comercial do sec
tor lácteo galegto-. Edelmiro Ló
pez lglésias ...:.....o sector leiteiro ga-
1ego: análise de alguns aspectos 
demográficos- e M. Santaolalla 
Losada e J.E. Rei Fernánde1 -
Problemas sanitários do queijo ar
tesanal-=. Tamén se aportan tra
ballos de información de grande 
interése. manifestos da Platafor
ma, documentos e material que 
fan. diste primeiro monográfico de 
Agália un volume fundamental no 
estudo das repercusións que para 
o sector provoca a entrada da Ga
liz·a ·na CEE;. Lago da leitura do vo
lume pode concluirse q'ue a Plata
forma tiña razón nos seus presu
postos reivindicativos. por mais 
que o Governo español e o seu 
partido procur.asen negar a evi
déncia. 
Luces de Galiza publica unha es
colma de artigas do filósofo Antón 
Baamonde colaborador ·de A 
Nosa T erra, nos que t~ñen análise 
temas . como a modernidade e a 
post-modernidade, o ·nacionalis
mo ou persoas como Otero Pe
drayo e Vic~nte Risco. As r~fle
xións de Baamonde levan o titulo 

En Favor da Esperanza. (En rela
ción a esta obra, ver artigo de. M. 
Forcadela n-a páxina ·18). · . _ 

U~tia nova recriación do· mit~ ar~ 
túrico chéganos de Edicións Xerais 
na sua transformada coleición Xa
barin, Xosé Diar é o autor do ·novo 
deseño gráfico da série xuvenil. 
Carlos G. Reigosa en tres histórias 

·déixanos maís perta das fantásti- j 
cas aventuras que tan ben prende
ron na cultura Europeia. lrman Rei 
Artur é o titulo con prólogo de 
Méndez Ferrín. _ · 

Se cadra sori indicios dunt:ta res
tauración -necesáría- ·do pensa
mento marxista , neste caso trátase 
da edición, riunha editora madrile
ña, da obra Sartre: poder, violen
cia y revolución, con introduc::ión :e 
selección dos textos de Jase · Luis 
Rodriguez . Na Editorial Revolu
ción. 
Nos .D~cu;entos pára a história 
coñ-iel)'lporánea-de Galiza publica 
Modesto Hermida a sua investiga-

. ción sobre as revistas .literárias en 
Galícia na segunda republiGa, 
meios de comunicación de outrora 
como 'Yunque. · Resol. Galiza. Cris
tal ou Gali1a das ql!e ainda desco
ñecemos parte da sua colección. 
O libro saiu nas Edicios do Castro. 

, A primeira tradución de Méndez 
Ferrín ao español que non debera 
mermar as ventas da versión orixi
nal se Edicións Xerais promociona 
a obra no exterior, mantendo a· 
versión galega para o mercado na-

. cional. Bretaña, Esmeraldina é o 
mais rncente romance dun autor 
que rexistra na sua· obra moitas 
das suas vivéncias. a intra-história 
do seu pavo. 

Edición de autor segue a ser~Úór
mula de estrea dos novas criado
res. neste caso Rafael Fernández 
Lorenzo -:-O ·mar do cerne- e Xe- " 
sús Pena -Seis meses en alta 
mar: malenéolia de terra firme
xuntan esforzos nun só volume de 
poemas_ llustracións de R-amón 
Trigo~ 

O S~minário de Estupos Galegas, 
nas Publicacións-da Area de C1él}
cias Sociais divulga un documento 
estudo: Gondomar y Los Católi
cos Ingleses. Luis Tobio é o autor 
do traqallo sobre a figura de Diego 
Sarmiento de Acuña. o Conde de 

. Gondomar, que agora edita Edi
ciós do Castro. Tobio é un dos 
fundadores do Seminário de Estu
dos Galegas no ano 1923, -mem
bro do Partido Galeguista no que 
representaba o sector mais -ache
gado ao marxismo. 

. O historiador António Rodríguez 
Baixeras . publica a sua prim_eira 
novela. nela recreia o mundo rural 
galegq d~ comemos d~ século 
nas relac1ons entre case1ros:. ser
vos. camponeses. tradicionalista.s 
e progresistas. O Rei dos amene1-
rós, un novo titulo de Edicións Xe
rais que introduce a un novo escri
tor. 
A comprensión da plástic; galega 
pasa inevitábelmente pola anális~ 
da obra de Manuel Colmeiro, ·fóra 
pr13xl;lizos. Se Caste_l?o fix9 d.e c~ 
talizadgr n-a_reriovac1on art1st1ca da 
Galiza. - Colmeiro sumóuse a esa 
tendencia que mellar ·comunicaba -
co .naso país ao non abstraerse. 

· Colmeiro desde Colmeiro é un ti
tulo de t:d1c1ons do castro no qwe 
Xosé Antón Castro. critico de arte, 
entrevista ao pintor de San Fi7 de 
Magaride. 
Un' novo traballo no que a figura 
de Otero. Pedrayo revélase na soa 
imensa sombra. A preséncia fran
cesa na obra de Otero, as · rela
cións entre as literaturas francesa 
e galega tendo ª· Don ~amán 
como eixo. El. granito y las luces 
(ll)de Nicole Dulin Bondue foi edi

teo·'. profundi7ase no proi)lemá do -A~M. 

~rte . derivado da 1mp~nta.c~1_o_n_d_a_s~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tado por Xerais. 

I~ lib~ros~· ~---~~-~-:---__:_~-~---:--'!" 
ELS ARBRES VENCUTS, por 

Maria · Mercé Roca. Col. ·A Tot 
Vent. 261 . Edicións Proa. Barcelo-
na. 1987. 158 páx . . . 

Apresentada como a revelac1on 
da tempada, M.M. Roca quedou fi-. 
nalista do Prémio Sant Jord1 de 
novela 1986 e foi gañadora do Jo
sep Pla de Narrativa do mesmo 

·ano. A presente é a historia dun 
amor e dunha paixón. Unha. _na1 
marre a filia descobre o seu d1~no 
e a vella faixón da sua nai. E en
via-llo a e. E' coñece-o e desata-se 
outra paixón que ~o.rre . e nasce 
nun d1a. Unha h1.stona as vece_s 
dóce. sinxela e belamente contada 
pala narradora que amasa un do
minio sen igual da-frase e d_o.1d10-
ma así como unha boa pred1sp9s1-
ción para contar tE!mas "crepuscu
lares ·. A revelac1on d? tempada. 

se non sai un novel. mellar. tanto 
que si1 -

ASESINATO EN EL SAVOY, por 
Per Wahlob & Maj Sjbwall . Co. Cri
men & cia. n.: 6. Versal Editores. 
Bar·celona. 1987. 

1 exposicións 
DEBUXOS 

E-ESCUCTLiRAS 

Po.lo -ségundo anivE!rs~rio na Gale- _ 
ria Grupom3n (Or1an 139 _A Coru
ña) expense unha mostra de debu
xos e esculturas de pequen~ for
mato. Colaboran un . gran numero 
de artistas galegas. · 

,_ 

_ Unha das de7 novelas policiais 
deste ·par de escritores suecos 
(matrimón.io). Non a mellar (O cuar
to pechado é para min a sua obra 
ma~stra) pero si ben levada. ~am_e
na e irónica. Un cnme que pode !et 
mu ita transcendéncia política -1n.,,_ 
ternacional- e non é asi . Simples
mente. un crime social. E mentres 
non se editan outras obras deste 
par de suecos . .lean-se !?Sta e ou
tras publicadas en espanol p~r di
ferentes editoras. E talvez alg~n 
ciia se lles acorra editar Os terrons- , 
tas. que. é a crónica do cnme .co
metido pala s8c1al-democrac1a 
sueca contra a clase tra~allªdora 
(segundo di a a\,Jtora, MaJ S1owall~ 
escrita en 1975. ne.l a. d1spara-s~ 
contra o primeiro ministro su.eco. 
O!of Palme). 

... 
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Ria da Prata 

Os· cen.tros .galégos hoje 
ANTQN SANTAMARINA 

A ·s freqüentes viagens de corpora-
. c;ons municipais a América do Sul 

com todo um acompanhamento de 
turistas . que aproveitam a oportunidade 
·para visitarem os seus parentes da outra 
beira do ciceano, merecem um breve co-
mento. E que hai de certo na final de toda 
esta '.'para-infernália" turístico-institucio-

. · nal-patriótica que se vende entre nós para 
visitarmos aos nosos "descendentes" ul
tramarinos? 

Os vencelhos sentimentais dos galegas 
rioplatenses seguem a estar firmemente 
imbricados com Galiza apesar desse 
imenso foxo de ázur que se interpom en
tre as ·duas beiras que conjugam as soida
des de um pavo que nom sabe esquecer
as origens que ficarom atrás. Que ficarom , 
atrás no tempo, e atrás tamérn · na evolu-
9om sócio-económica. Pero. que hai de 
certo , ademais. naquelas instituic;:ons que 
um dia significarom algo para a Galiza te
rritorial. com ajudas reais e eficazes, e 
mais para a Galiza extraterrada. Um dia, 
remarcamos , e nom mais hoje. 

Cada lugar da Galiza. já o sabemos, tin
ha em Buenos Aires ou em Montevideu 
um embigo nostálgico ubicado no seu co
rrespondente próprio e exclusivo "centro". 
Mas daquilo já nom resta · mais q·ue un ha 
pequena resaca totalmente. distorsionada. 
A emigrac;om .envelheceu e a derivac;om 
paulatina destes anteriores locais de con
centrac;om lugarenha, onde tantas_ juntan..:
c;:as ilusórias tinham confluído, seguiu o 

~ ~!dQ-· 
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seu passo persistente e devorador. 
Os amos virtuais destes centros gale- Portada da revista que se edita na Arxentina 

gas na emigrac;om foro.m, cáseque practi- pola Federación de Sociedades Gallegas e 
camente, os "bufeteiros" ou concessioná- que ~füixe Arturo Cuadrado 
rios da explotac;:om do salom-bar, que era, 
normalmente. o ambiente de maior espa-
90 físico do edifício, relegando a umha 
apenas reducida "pieza" ou salinha da 
reunións as actividades centrais da enti
dade. Os dias de junt¡mc;:a vinha urna 
mesa e mais umhas cadeiras empresta
das polo "bufeteiro" e completavam o m9-
biliário formado por um armário-biblioteca 
no que tamén se gardav.am os recibos dos .. 
sócios, o livro de caixa e o infaltável liv~o · 
de actas que exigia a "lei de personena 
jurídica" do país que demos em qualificar 
de pátria adoptiva. 

Os "centros" representativos do mini
fundismo patriótico galega forom deixan
do o caminho livre. em ambas beiras do 
Prata, a restorans de relativa reputac;:om 
culinária, ainda que neles nom cocinhas-
sem polvo, empada ou caldo de grelos . 

No "Centro Orensano" de Buenos Aires 
come-se mui bem. Tamén se come mui 
ben no "Centro Galicia". o ex Centro Lu .,. . 
cense, o de maior visom comercial. o pri
meiro em abandonar a dedicac;:om exclus
siva a Galiza.· Que nom dizer da excelente 
cocinha de "Hijos de Lalín", de "Residen
tes de Vigo" ou da "Federación de Sacie-

-campamento clvil 

dades Gallegas". E en Montevideu o cén
trico restarán do correspondente "Centro 
Gallego" ... Outros "centros ", menos afor-. 
tunados ou de menor volume fí sico ,_ fica
rom ésquecidos ou afastados do "tsoom" 
gastrónómic·o-societário das ·casas gale
gas da emigrac;:om. Outros, passarom a 
inteirar o património privado dos des\:en
dentes do primeiro presidente do centro 
comarcal. a cu·¡o nc•rne estavam as escri-. 
turas já que era menos lioso registá-las a 
título· individual que como entidade re
creativa por aquilo . da "personería jurídi-· 
ca". 

A sona da coci 11ha internacional das 
mais · prestigiosas entidades galegas é 
bem conhecida poln cidadania de ambas 
cidades rioplatenses. Arredor das nume
rosas mesas,. dedicadas em exclusiva a 
regalo do paladar r1os centros "galegas" 
de Buenos Aires e mais ·de Montevideu. 
senta assiduamente grande quant idade 
de comensais que: "vám cear afora". 
Como ía ·cear. em grande corro de ami-

. gos . o Tenente General Aramburu . ex pre
sidente da ditadur;:i militar. qúe "volteara" 
a Perón . Como ía 8ar Balbín» presidente 

Tempo novo de Cuba 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

A. os irlandeses pasoulles algo por. 
un xeito. Tanto emigraron que 
houberon de ser máis deles nas 

beiras do lago Michigan que na llla dos 
Santos. Da América chegaban armas e 
cartas para a independéncia. Ao cabo 
·do mar de San Brendan (ou Barandán) 
.habia unha Eire en liberdade que facia 
suar as pingas á representación diplo-
mática británica, Os emigrantes da fame 
viraran en exiliados políticos, ceibas, di
namiteiros, unidos e informados. 

·A capital da Arxentina taménera o 
noso primeiro território en liberdade. 
Nunca denantes se dera un censo tal de 
galegas nunha cidade. Os emiwa~tes 
económicos· ingresaban por . m1lle1ros 
con perfeita naturalidade no exilio políti
co, tanta e tan podente ~ra a for~a ~a 
información cultural, da 1ndependenc1a 

econom1ca e de nor'1 ter que· derramarse 
a razón cos recité:\dos escolares das en-
f ermidades conxénitas da casa dos 
Áustrias. América como antecipo da in
dependéncia, como adianto do que se
ria posíbel edificar nunha Galiza ceibe _e 
solidária. América corno reserva experi
mentada e obxectiva contra o pesimis
mo. Como non quedar pa.mpo de enve
xa á vista daquelas revistas no exilio? 
Nesta banda do m.ar, o soño dun abren
te de bandeiras ao vento invocábase · 
contra a censura contábase en tribunas 
públicas con per;,.,iso C?.U sen el,_ metíase 
na literatura e na poes1a, teonzabase na 
revista Grial como a Galiza de Alén Mar. 

E nestas chegou Serra Mestra e San- · 
ta Clara. Non só habia moitos galegos 
cos guerrilleiros de Cuba, senón que º· 
próprio Fidel era paradigma de emigran
tes · emancipados. Pero isto era algo 
máis ca prosperar: no libre eomércio, 
m~ntar grandes empresas endogámicas 

da Unión Cívica Radica,I, UCR, partido po
lítico do actual primeiro mandatário argen
tino Raul Alfonsín. Por citarmos aos dous 
preclaros 'clientes que tinham o restoram 
do Lar Gallego do Centro Lucense. hoje 
Centro Galicia. como ponto de contacto 

. correligionário. . 
Neste exquisito restoram . entre murais 

· de Seoane. tivera ocaslom Manuel Soto 
de estreitar a mao do devandito caudillo 
radical em oportunidade do banquete que 
a colectividade galega de Buenos Aires 
lhe oferecera ao primeiro alcalde cierno..: 
crático (e isto vai sem conha) da cidade 
de Vigo. 

O comedor do centro dos Filhos de La
lim tamém é mui famoso. Nel celebravam-

- se muitos encontros "pantagruélicos" da 
colectividade activa dos últimos anos. 
como por exemplo "Os amigos do Idio
ma" que celebravam nel as reunions de 
fim de. curso de gal ego ou o ·dia do mes
tre . Ali taméñ se davam cita. sem carácter 
de clandestinidade. tal e como entende
mos aqui o ser clandestino, os partidos 
políticos que. por disposic;:om da derradei-

_ra ditadura militar argentina tinham os 
seus locais clausurados. Ali , si, é certo . ali 
ceava Alfonsín e mailos seus correligioná
rios. Cando o comedor contava com lugar 
suficiente como para que. eles puderem se 
reunir nel. Nom como ,catacumba da opo
si<;om democrática. As vezes tinha que 
esperar que houvera mesa. 

O "bufeteiro" está ao negócio e sansa
cabou. Quando ainda- perdura a activida
de societária nalgum destes centros con
vertidos em restorans: hai que convocar, 
por exemplo, a assernblea nos dias em 
que o "bufeteiro" tenha o seu descanso 
heQdomadário. Que jamais será em ven
res, sábado ou domingo, dias de maior in
fluenc ia de comensais que prevalecerám 
ante .a maior possibil idade de concorren
cia do sócio . Mais. les affaires sqnt les af-
faires. · 

Só dous grandes colossos estám a 
marge das necessidades do "bufeteiro". 
Sorn . em primeiríssimo termo, o Centro 
Ga,licia e logo, bem atrás, a Federación de 
Sociedades Gallegas. O Centro Galicia é 
o ex Centro Lucense que absorbe.u, entre 
outros, ao Centro Pon.tevedrés , ao Centro 
Orensano, e ao Centro Provincial Coru
ñés, assi chamado este por ser criado por 
emigrados procedentes de Ferrol. Sada. 
Betan9os e outros lugares do conurbano 
corunhes, já que os oriúndos de "Marine.
da" preferiam disfrutar do que já estava 
feito. A disponibilidade de salons nom tem 
parangom no Centro Galicia. 

O Centro Galicia é un monstro com um 
potencial económico impressionante . com 
umhas instalac;ons recreativas e deporti
vas a par das melhores da Argentina. A 
sua fonte principal de ingressos som os 
bailes de Antroido. amém do seu caudal 
de sócios nos que. como bem di Vi ctória 
Armesto polo ''Centro Gallego" en "Los hi-

de . socorros mútuos, facer cultura á 
sombra dunha alta renda. lsto era a re
volución, meu amigo, a condena dos 
gringos e o acoso dos .bempen~antes. 
Os especialistas da Gal1za de aten mar 
gardaban un siléncio inadmisíbel sobre 
este gran momento histórico da .emiwa
ción. Falábase de esguello, prof1lact1ca
mente case, das excelentes crónicas de 
Neira Vilas sobre o protagonismo revo
lucionário e o prestíxio dos emigrantes 
galegas convertidos do exilio a solidari
dade no tempo novo de Cuba. 

Tempo Novo é o títu lo do- ~ltimo · libro 
de Neira Vilas. Perto xa do tnnta an1ver
sário da revolución, este grande escritor · 
de nós non fala nestas páxinas de· Gali
za ideal nengunha senón -de como as in
quedanzas de moitos anos de emigra
ción tiveron pór fin reposta na constr~
ción do primeiro território libre da Ame
rica. ·· · D 

J 
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e ga egos e min1ma. No Centro Gal" · 
movem-se, en alternancia contínua icia · . as 
~es~as personagens como membros da 
d1rect1va. ~om galegas enriquecidos q 
buscam nas cúpula~ institucionais 0 m~r~ 
9uesado d~ ~~a em1grac;:<?m afortunada. 0 
n_o te metas ou passot1smo crioulo per

rr_i1te que. polo de agora. esta entidade 
siga a ser um feudo da direita galega na 
em1gra9om. um feudo caciquil. 

.Caso contrário. como se de umha pola
riza~om se tratar. é a Federación de So
ciedades Galegas . Umha activa mocida
~e. algumha .descendef:'.te de galegos, afi
liada. ao partido comunista argentino, tra
balla nesta entidade que. inexoravelmen
te, quando os poucos galegas activos que 
ficam nela passem "á reserva". irá dar as 
r:ians do devandito partido político argen
tino . 

A legislac;:om argentina. que nom permi 
te ningumha classe de "ghetto" que dis
traiga a nacio.,,nalidade própria. fará possí
vel que, num tempo mais ou menos curto, 
estas dúas entidades, como tamém o 
Centro Gallego e toda outra institui9om 
nossa, ou de propriedade doutra colectivi
dade imigrada , revertam no fondo patri
monial argentino. ., 

Algo semeltiante há acorrer no Uruguai 
onde, ademais. nos tempos próximos da 
ditadura. estava prohibido situar bandei
ras da p~tr ia primeira dos imigrados em 
lugar visível desde o exterior dos "cen
tros" nom uruguaios. 

Nom é de estrañar. pois , logo de todo o 
aqui exposto. a orfandade na que se ato
pam quem vam a Buenos Aires ou a Mon
tevideu cum plam preparado polas agen
cias de viagens e lago chegam ao ponto 
de destino e encontram que todo é dife
rente e emborcam o seu desengano em 
desqualificar ao país que nos recebeu no 
seu intre cos bra9os e mailcr cora'<om 
abertos sem intenc;:ons . secundári~s . sem 
.chauvinismos nem xenofobias . Os ciclos 
· comprem-se e a vida dos centros galegas 
acentuou-se na sua tendencia comercial 
que comec;:ou por sobrevalorar a inciden
cia económica do vaso de vinho nos pe
tos da entidade. 

Pero, ai isso si , no Centro Orensano co
mer come-se, eh ! E no Asturiano tamém. 
Coidadinhol Ainda que· o prato mais típico 
do Principado que neste restoram. ser
vem, a favada , mais que asturiana pareya 
chinessa ou malaia . Porque é mester ir
mos precavidos de que. salvo a "paella 
valenciana" . nom hai outro exemplar da 
cultura culinária hisparia numha mesa 
onde, ademais do asado crioulo . só a co
cinha italiana e maila judia reinam com ab
soluta hegemonía . Nesse campo os gale
gas só deixamos a raríssima empada que. 
justo é dizé-lo. é adject1vadf3 de galega 
para a diferenciar da simplesmente empa
da. a que na península se conhece como 
"empanadil la". 
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