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Camilo Nogueira:
0s matrimónios de
comenéncia
duran,
,
ma1s que as pa1xons
1

.

.

fugaces~ .
En moi poucos meses o PSG-EG
deixou o seu sítio a UG quen, á sua
vez, optou por presentarse a estes
comícios xerais coaligada con EU .
"Aprendimos do 89, sinala Camilo
Nogueira, cabeza de lista por Pontevedra. Agora demostramos ter
máis intelixéncia e cintura".
{Páxina 8)

Alemaña impón
o seu critério
contra franceses
e norteamericanos

lugoslávia,
drama con
explicación
Os méios de comunicación ocidentais
teñen renunciado a explicar o drama
iugoslavo. Un drama que non oculta
as graves contradicións de Occidente a
respeito do conflito: Alemaña apoia
a croatas e musulmáns, Estados Unidos
e Fráncia prestan axuda aos sérbios.

Bombas
norteamericanas
para Bósnia, a bordo do
portavlóns Theodore Roosevelt.

Chúvia de ovos contra Fraga
Fraga lribarne, Guiña Crespo, Piñeiro Permuy e o grupo de governo
de Cangas foron recibidos co lanzamento de ovos, asubias e abu, •
)
cheos cando se dispoñian a inagurar un centro escolar.
(Paxma 5

BLANCO AMOR
xornalista

Suplemento
de 20 páxinas

Todos os pasos dados por Ocidente conduciron á exacerbación do conflito

Armas francesas para matar bósnios,
armas alemás para matar sérbios
G. LUCA-M.VEIGA

O território iugoslavo está a servir de peza disputada por intereses ocidentais enfrentados. O
complexo mosaico, ensarillado por Tito, comezou a esfiañarse a partir da crise económica dos anos
setenta. As políticas liberais non son quen de restaurar a paz.

Armar e alimentar a vários exércitos, con todo o aparello produtivo do país paralisado, custa moi caro. Quen paga?

Parece haber dous tipos de intervencións extranxeiras en conflitos rexionais. No primeiro encadrariase a guerra do G0lfo e
as intervencións en Somália e
Panama. Estas teñen un lema
positivo e contundente como
Restaurar a Esperanza (Somá1ia), Tormenta do Deserto (O
Golfo), Causa Xusta (Panamá)
e xustifícanse coa divisa da paz,
ainda que teñan centos de mortos por consecuéncia, mortos
que apenas se ven. O inimigo é
identificabel (Noriega, Hussein,
os señores da guerra somalies ... ) e a campaña nos méios
de comunicación esmagadora e
maniquea. O inemigo acaba re-

sultando familiar
e unha ameaza
para a própria seguridade.

"As pantasmas sérbias. Porque os sérbios se consideran vítimas e non agresores". Portada da revista norteamericana Newsweek do pasado mes de Abril. A
postura dos Estados Unidos é de apoio aos sérbios.

O valadar das democrácias, pontoal e
~
1

Un segundo xénero
de conflitos é condenado ao pudrideiro. Caso de Angola,
Mozambique, Sudáfrica durante longos
anos, Palestina, a
guerra lran-lrak. Neste
caso as informacións
son confusas; non se
dan distinguido as razóns dos bandos en
contenda; as imaxes de
masacres, torturas ou

~

eficaz no conflito do Golfo, parece
confuso e lento de reflexos.

violacións son abundantes, presentadas dun modo tal que o espectador
tira a conclusión de que
se trata de algo inevitabel e alleo.
O conflito na ex-lugoslávia ten
as características deste segundo xénero, mália a sua proximi-

dade xeográfica. Pénsese senón: na inexisténcia dunha conferéncia de paz internacional, na
transgresión reiterada de todos
os altos o fogo convocados, na
non esixéncia por Occidente de
grantias mútuas ás partes en
conflito; no recoñecemento polo
CE dos novos Estados Eslove(Pasa á páxina seguinte)

Da Guerra Fria
á guerra interposta
Entre as duas guerras mundiais, as nacións máis
industrializadas do mundo mantiveran políticas de paternal
distáncia para os Balcans. En 1919 Estados Unidos ignoraban
que existía un área con este nome mentres Londres e París se
ocupaban doutros problemas. Outro tanto acontecía coa Unión
Soviética e Alemaña, a primeira entregada a consolidar a
revolución e a segunda a recuperarse da derrota. O único
governo europeo que pareceu ter durante anos interés pola
banda oriental do Adriático foi Italia, que fomentou a opinión
contra o tratado de Versalles entre os governos de Austria,
Bulgária e Hungría e armou grupos croatas contrários ao
Estado iugoslavo. Os fascistas de Ante Pavelic son unha
invención italiana.
HANDELSMAN -

A división

(Ven da páxina anterior)

no, Croata e Bósnio, sen ter en
canta as fronteiras en polémica
(caso da Kraina croata) ou da
existéncia de tres comunidades
en conflito no caso de Bósnia.

de Ocidente en
dous bandos
impediu até hoxe
unha decidida
mediación pacífica
no conflito.

Reflexos lentos
O macizo valadar das democrácias , pontoal e eficaz como un
relóxio no conflito do Golfo, parece confuso e lento de reflexos . Coa boca pequena fálase
de que, dentro da CE, máis se
se inclue aos Estados Unidos,
existen diferéncias de critério .
En Europa comezou habendo
duas posicións : unha a prol do
recoñecemento dos novas Estados, comandada en solitário por
Alemaña que axiña arrastrou a
toda a CE e outra máis proclive
a Sérbia, encabezada por Fráncia, Inglaterra e tamén ltália. A
prensa alemá e austriaca esforzouse en lembrar que a alianza
franco-sérbia tora a causa da
primeira guerra mundial. España, desde o seu moderado papel , situouse a rentes das posicións xermanas que ao final
acabaron por impoñerse dun
xeito claro , até convertir aos
sérbios nos ruins do caso.

debían ser pastos os 500 mil
sérbios expulsados da Eslavónia Ocidental polos croatas.
Méios norteamericanos difundiron fotografias sobre foxas comúns onde estaban enterrados
soldados e cidadáns sérbios de
Bósnia, ao tempo que lembraron o xenocídio de 400 mil sérbios cometido, durante a 11 Guera Mundial, polos Ustachis (pronazis) da Croácia. Por último ,
frente a campaña contra as violacións de mulleres Bósnias levada a cabo por Alemaña, os
norteamericanos mencionaron o
antecedente de mulleres sérbias
violadas por musulmáns durante
o conflito de Kosovo en 1985 e
mesmo as violacións actuais cometidas por croatas e musulmáns.

Quen máis resistiu na defensa
sérbia foron os Estados Uni dos . O millonário californiano
Milan Panic foi nomeado pri meiro ministro da nova lugoslávia, cargo que perdeu en Decembro de 1992 ao ser derrotado por Milosevich . Estrategas
do Pentágono como Henri Kissi ng er e publicacións como
Newsweek lembraron que a caron do millón e médio de refuxiados croatas e musulmáns

A explicación
purificadora
Esta división de Ocidente en
dous bandos impediu até hoxe
unha decidida mediación pacífica no conflito. Alemaña impuxo

A prensa alemá
e austríaca
esforzouse
en lembrar que
a alianza
franco-sérbia tora
a causa da
primeira guerra
mundial.
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ao mundo a sua interpretación
dos feítos: os culpábeis únicos
eran os sérbios, empeñados en
levar a cabo unha purificación
étnica. Explicación freudiana por
vir de quen viña, a Alemaña experta en purificar xudeos, comunistas e ziganos. O argumento
esquecia, por exemplo , que se
os sérbios de Bósnia ocuparan
o 75% do território, tamén era
certo que antes da guerra estaban establecidos xa sobre un
60% da xeografia, a maioria zonas montañosas e mal comunicadas. Para Alemaña trátase
dun interés claro por extender a
sua área de influéncia, pouco
conflitivo no caso de Eslovénia
por ser a sua povoación homoxénea, pero altamente polémico
e finalmente explosivo no caso
de Croácia, que xa pertencera
ao inter-land xermano várias veces durante este século, e máis
ainda cando Bósnia-Herzegovina proclamou a independéncia
presidida por un musulmán.

Pero a partir de 1930 os Balcanes volveron ao primeiro plano do
protagonismo. Unha das razóns é a importáncia estratéxica que
recuperan como consecuéncia do rexurdimento aleman, dunha
parte, e da sombra crecente da Unión Soviética sobre o
Mediterráneo, da outra. A expulsión da lugoslávia de Tito do
Cominform, rematou coa inestabilidade: os paises occidentais,
con estados Unidos á cabeza, forneceron á federación armas ,
créditos e mesmo liña direita coa OTAN a traveso do Pacto
Balcánico entre Grécia, Turquía e Tito (1953).

A prensa alemá acusou reiteradamente a Fráncia de connivéncia con Sérbia e co alongamento do conflito, pero ocultou que,
como xa sucederá durante a
guerra lran-lrak, as fábricas xermanas fornecian de armamento
a ambos bandos . Os norteamericanos, en cámbio , chegaron
tarde. Desta vez o seu desembarco de Normandia non parece
que vaia impedir a vitória dos
pontos de vista alemans.

Pero o valor dos Balcanes non se limita á sua condición de
mapa desdobrado para uns estados unidos de Europa
dominados desde Berlín, senon aserena via do continente cara
a reserva de petróleo de Bakú, amáis importante do mundo
despois da do Golfo. Con capital xermano , Belgrado levaba
adiante a estrada Trieste-Sofia, relación da CE excedentária cos
mercados de Oriente Próximo, cando os soviéticos derrubaron o
Muro. Os intereses dominantes en Bruxelas e os de Estados
Unidos aparecen no 86 dacordo nun extremo: nengún deles está
disposto a defender un governo federal iugoslavo capaz de
continuar unha política socialista. O matrimónio á forza de
Estados Unidos con Sérbia cría a situación dos Balcans, seguida
con angústia por todo o mundo. Calquer avance dos sérbios
provoca a intervención dos franceses, involucrados en Croácia,
e dos alemás. Os franceses utilizan as tropas da ONU para
pasar armas aos musulmans sitiados e os norteamericanos
destapan a notícia. Os norteamericanos graduan o embargo a
Sérbia cunha medición milimétrica que ten de impedir dunha
parte a vitória de Milosevich (un comunista sen entrañas
segundo o New York Times) máis tamén o trunfo dos intereses
da Alemaña extendidos a Bósnia.

A ex-iugoslávia fica como un
marco a reconstruir, sen capacidade para defender pontos de
vista próprios e decididamente a
expensas das poténcias enfrentadas.+

Os norteamericanos
chegaron tarde.
Desta vez o seu
desembarco de
Normandia non
parece que vaia
impedir a vitória
dos pontos de vista
alemáns.

A caida do Muro (1989) cambiaba o Statu Quo sobre lugoslávia.
Dunha parte, o Fondo Monetário Internacional (FMI), mudaba do
papel de bombeiro a incendiário e publicaba profusamente que a
banca federal de Belgrado tiña a Carta débeda externa do
mundo. Occidente non estaba disposto (e a crise económica
precipitaba esta decisión) a prestar un peso máis , o que elevaba
insoportábelmente a temperatura dos agrávios comparativos
entre eslovenos, croatas , sérbios e montenegrinos.
Alemaña reunificada moveuse con dilixéncia para asegurar os
seus intereses sobre o mapa do vello império Austro Húngaro.
Desde o primeiro momento fixo saber a Belgrado que non
permitiría nengunha clase de intervención sobre Eslovénia, na
que ten indústrias mixtas desde 1976 e estableceu as suas
condicións sobre Croácia. A sorpresa desta situación é que os
Estados Unidos ficaban abrigados a apoiar aos sérbios , ben ao
seu pesar, se querían contrarrestar a presénza xermana sobre
un área de conspícua viciñanza linguistica e cultural.

E mentres a Guerra Fria se converte nunha guerra interposta de
intereses occidentais, a información global experimenta as
tensións de non poder definir rotundamente ao inimigo. As
primeiras páxinas con atrocidades sérbias teñen a sua réplica á
outra beira do Alántico cun editorial do Washington Post (o
Grupo Graham é inequívocamente clintoniano) que restitue a
imaxe de Belgrado: os soldados sérbios teñen medo, son
bébedos e maos tiradores, mal pagados, tenros país de família e
pésimamente armados; os ruins son os musulmans. Este cliché
pode lerse ao revés nas editoriais dos xornais franceses.
A cifra e resume das mistificacións sobre a guerra dos Balcanes
dase na auséncia total de información en todo Occidente sobre
o valor real da Kraina, na Croácia oriental. Durante meses, a
guerra depende da única reserva de petróleo dos Balcanes, un
mes nas mans de Milosevich e quince días nas mans de Owen,
mentres as axéncias de información tatexan sen parar que a
xenreira racial e o narcisismo étnico provocan a marte entre
culturas diferentes.•
ANOSA TERRA
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A crise económica iniciada nos anos setenta cercenou os pilares básicos do sistema
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Un mosaico que o capitalismo é incapaz de unir

O território que ocupa a ex-iupresidéncia cada ano e
bargo dos outros paidereito a veto. A diregoslávia é unha encrucillada na
ses socialistas, a resción colexiada afectaba
que se mesturan várias líntauración do capitalisguas: o servo-croata que utiliza
mesmo ao Estado Maior
mo en lugoslávia é
dous alfabetos (o latino e o cirído Exército.
moito máis dificultosa,
lico), o macedónio (similar ao
pois á par do caida do
búlgaro), o albanés, o esloveno
sistema de autoxestión
Os
tres
pilares
do
e tamén o húngaro. Todas elas
e da entrada nunha nosistema iugoslavo
tiñan, en maior ou menor mediva fase de acumulada, estatuto oficial durante oréción capitalista, rómpexime de Tito. Na antiga federaO consenso logrado
se o principal sosten
ción iugoslava conviven distindurante cinco décadas
da unidade federal, as
por este sistema basetas relixións: a cristiana ortodonacións que forman a
ábase en tres pilares: a
xa, a católica e a musulmana
federación fican a derirepresentación da po(que inclue aos eslavos islamiva, tratando por unha
voación atraves do mezados). Trátase, en fin, dunha
parte de gañar autonocanismo de autoxestión
terra ocupada en diferentes
m ia, pero por outra sen
épocas históricas por todos os
económica, que se
defensas ante a inxecontrapoñia ao modelo
impérios e paises que a circunrénci a dos intereses
burocrático doutros paidaron, desde o império turco
exteriores, nomeadases comunistas; a sono pasado até os nazis na era
mente xermanos.
máis próxima. Todos deixaron
berania das repúblicas
a sua pegae o aumento
Hai que ter en conta
da en comuprogresivo
que un elemento sodo nível de
branceiro da unidade
nidades que
vida. Todo
non se distridébeda
entre croatas, eslovebuiron hoisa sen que
nos, sérvios, bósnios
mergullou ao
mexeneaexistirá veretc. era a resisténcia
conmente, tanto
ante opresións extranpaís nunha forte dadeira
polos movifrontación
xei ras. O réxime de
mentos de
de pareceTito afastárase moi de
crise.
Os
povoación
res ou libercontado das directriprovocados
dades públidesequilíbrios
ces do Kremlin e os
palas sucesicas, pasto
comunistas iugoslanacionais
vas guerras
que era un
vos sempre xogaran a
como polo
partido, o
manterse
equidistancomezaron a
montañoso
Partido Cotes de ambos blocas.
de moitas
munista luA invasión de Cheincrementarse.
zonas, caso
g os lavo,
coslováquia,
por
de Bósniamáis tarde
exemplo, en 1968 por
HerzegoviLiga dos Cotropas do Pacto de
na. As difemunistas, o
Varsóvia, levou a Tito
rentes nacioque centralia temer algo similar
nalidades
zaba as deno seu país e decideu
asentáronse en vales e montacisións do Estado. O
criar milícias depenñas de xeito irregular compopartido que contaba
dentes de cada repúñendo mesturas étnicas, nalcon 150 mil militantes
blica, moi enraizadas
guns casos especialmente
ao acabar a guerra
na povoación, e que
complexas.
chegou a reunir, nos
hoxe son a base das
anos sesenta, a case
milícias que combaten
un millón de cidadáns
A memória de batallas e agrános distintos frentes
nas suas filas.
vios non precisa ir moi atrás.
da guerra.
Está fresca na 11 Guerra MunDELMI ÁLVAREZ
A década dos setenta foi Cidadán de Kraina, território croata povoado maioritariamente por sérbios.
dial. Os Ustachi croatas asesiA tóxica liberal
naron, co apoio dos nazis, a o último periodo de crecomo elemento
cimento económico, baseado
Fondo Monetário Internacional.
consecuéncia das próprias
400 mil sérbios, quen á sua
disgregador
sobretodo na débeda exterior.
Os expertos liberais culparon a
contradicións. A chegada de
vez contaban cun grupo denoUnha débeda que se agrandou,
autoxestión do fracaso do sisteGorbachov ao poder na URSS
minado Chetniks, partidários da
igual que lle sucedeu a outros
O endebedamento recoñecido
ma e a devolución da débeda
foi case ignorada, as suas remonarquia e extremistas no seu
de 20.000 millóns de dólares
moitos paises do sul, por mor da
converteuse no principal obxetiformas habia anos que foran
comportamento. A liberación
en 1980 supuxo, ao igual que
inesperada subida dos précios
partisana, comandada por Tito
vo do governo federal.
aplicadas. Pero a caída do soen Hungría e Polónia, fortes
do petróleo, o que mergullou ao
cialismo real acabou por afecque conseguiu expulsar da represións por parte dos acredotar ao partido dirixente no país
xión aos nazis, restableceu o
país nunha forte crise. Os deseConsecuéncias da
res e o devalar do sistema iu- •
e ao próprio carácter do Estaestado, fundado en 1918, co
quilíbrios nacionais dentro de lugoslávi a comenzaron a increcaida do socialismo
goslavo. A política de austerido, carente a partir dese monome de Eslavos do Su/, ludade defendida polo réxime
mentarse, asi Eslóvenia e Croámento de referéncias no campo
goslávia. Tito logrou afincar un
cia (de tradición europea e catóEn 1989 a crise iugoslava era
rompeu os pilares básicos do
equilíbrio nacional baseado no
socialista. A diferéncia sen emconsenso citados ao princípio.
lica) iniciaron o seu distanciarecoñecimento mútuo que, mámento por arriba, mentres KosoA dinámica recentralizadora
lia as suas eivas, mantivo azovo, Macedónia e Montenegro fiimposta polo FMI reduciu o
na en paz. Tito reprimiu as mapoder real das repúblicas, ao
caban por debaixo. A crise con ifestacións de nacionalismo
mezou a afincarse entre a povotempo que o nacionalismo sér(cancións, símbolos, memória)
ación e os mecanismos reequilibio, larvado durante o poder
e proibiu as suas expresións,
bradores inter-rexionais empepero recoñeceu os dereitos nade Tito, iniciou de novo o seu
suba dos tipos dos tipos de interés e
zaron a fallar. A alza dos tipos
cionais cada vez en maior meascenso, recuperando as suas
do dólar transformaron a débeda
de interés e do dólar no contexto
dida. Segundo a última constiarelas expansionistas da Gran
duns intercámbios mundiais que
tución, a de 1974, as repúblicas
Sérbia. A lóxica liberal cobrou
nunha verdadeira imposición externa,
se concentraron nos paises rie províncias estaban represenun précio moi caro nun país
cos transformaron a débeda
máis necesitado de delicados
tadas a partes iguais, indepenbaixo a presión directa do Fondo
nunha verdadeira imposición exdentemente do número de habipactos que da man invisibel do
terna, baixo a presión directa do
tantes de cada, con rotación da
mercado.+
Monetárío Internacional.
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Manuel Fraga e outros altos cargos da Xunta foron recebidos con ovos en Cangas. Xosé Cuiña sofreu vários impactos, mália os esforzos dos membros de seguridade. (lmaxes cedidas por TVE-G)

En Cangas receben a Fraga tirándolle ovos

Os cidadáns descontentos aproveitan
as inauguracións eleitorais para protestar
•A.EIRÉ

Fraga lribarne, Guiña Crespo,
Piñeiro Permuy e o grupo de
governo de Cangas foron recibid os co lanzamento de ovos,
asubios e abucheos cando se
dispoñian a inagurar un centro
escolar que xa levaba meses a
funcionar. En Vigo, o Governador, Xurxo Parada, e o director
xeral de Portos, Fernando Palau, tamén foron increpados polos traballadores eventuais portuários durante a inaguración
do paseo marítimo de Bauzas.
Os cidadáns descontentos
aproveitan as inaguracións que
proliferan na precampaña eleitoral para facer ouvir as suas
reivindicacións.
O Presidente da Xunta, Manuel
Fraga, afirmou que o seu xeito
de apoiar a José Maria Aznar é
"dedicándome a lo mio". E o
seu, nesta precampaña eleito ral , semella que son as inaguracións, estando a desenvolver
neste eido unha actividade fre-

nética. Como mostra ilustrativa
podemos tomar o 7 de Maio: visitou catro municípios, unha fábrica de cerámica, presidiu nove
inaguracións e a botadura do
barco Galícia 93. Algunhas destas inaguracións son de servícios que xa están en marcha.
Por exemplo, na Mariña luguesa
o 5 de Maio inaugurou un coléx i o público que xa tiña sido
aberto oficialmente polo delegado de Educación a comezo de
curso, pero que ainda non ten
asfaltado os acesos. En Burela
inagurou o mesmo dia outro coléxio, o Vista Alegre, que xa comezou a funcionar hai dous
anos e a residéncia da terceira
idade que leva meses en marcha. Cando non hai suficientes
inaguracións, pasa como na Casa da Cultura de Chantada, que
foi inagurada por tres autoridades distintas en dous anos.

Incidentes en Cangas
Pero non sempre estas rácias
eleitorais contan co loor das

moitedumes. Na maioria das
ocasións os cidadáns aproveitan a ocasión para facer ouvir
as suas reivindicacións. Esto foi
o que lle pasou a Fraga lribarne,
Guiña Crespo, Piñeiro Permuy,
alcalde e concelleiros do PP de
Cangas o 7 de Maio cando pretendian proceder á inaguración
do Instituto de Rodeira. Ao atravesar o pátio do centro escolar
comez-aron a choverlles ovos,
no médio dun tronante asubio.
Un grupo de alumnos e profesores pedían, detrás dunha pancarta, "Solucións e non detencións", referíndose ás reivindicacións dos mestres interinos que
dias antes foron detidos cando
se pecharan no sé compostelana do PP, reclamando estabilidade laboral.
Ao outro lado estaban os traballadores de Masso con outra
pancarta na que demandaban
solucións, pretendendo entregarlle un escrito a Fraga lribarne, algo que non lles foi posíbel.
Tamén comezaban a chegar un

grupo de mariñeiros que viñan
de celebrar unha asembleia. O
Concelleiro da FPG , Mariano
Abalo, e os seus compañeiros
de formación no concello cangués, pretenderon tamén dirixirse a Fraga para decirlle que non
proceden actos deste tipo mentres non se solucionen os problemas do município, sobre todo
o da contribución. Non tiveron
n'en tempo de nada, tan pronto
comezaron o discurso, e por
máis que estivesen convidados
ao acto, vários membros do servício de seguridade abalanzáronse sobre deles, producíndose un batifúndio.
Ao sair do ISEP repetíronse as
mesmas cenas , pero os servícios de seguridade empegáronse ainda con máis dureza,
fronte aos traballadores de
Massó, mentres arreciaba a
chuvia de ovos . Fraga non
agardou máis, saiu fungando ,
e xa non houbo inaguración da
Lonxa. Alí , por certo , era onde
agardaban os mariñeiros.

Mentres tanto, Guiña Crespo ,
· alcalde e concelleiros do PP ,
refuxiábanse na casa consistorial, sendo increpados por un
numeroso grupo de viciños
que os seguiron no seu recorrido. Entre eles estaban moitos dos incansábeis que , na
campaña das autonómicas, vitorearan a Fraga. Agora denunciaban que non cumpriran
os compromisos. Guiña afirmaria que "eran alborotadores de
fóra".
A Garda Civil detivo a dous xóvenes aos que ameazou con
culpalos de todo o ocurrido se
non daban os nemes dos principais participantes, segundo afirman os detidos . Fronte a estas
mostras de. descontento popular, hai quen lembra a análise
que fixo o PP cando Felipe González foi increpado polos estudantes da universidade madrileña: "é unha clara mostra de que
perdeu o apoio dos cidadáns",
dixeron daquela, aplausando a
protesta estudantil. +

DIAS
XOSE LOIS

• Xuíz:o contra
Sito Miñanco
Xosé Ramón Prado Bugallo,
Sito Miñanco, está a ser
xulgado na Audiéncia
Nacional de Madrid por
supostos delitos
relacionados co
narcotráfico. No decurso da
causa, na que foi desvelado
que algunhas probas
magnetofónicas puderon ser
obtidas de xeito irregular,
polo que poderian ser
invalidadas, o fiscal tamén
denunciou presións sobre
algunhas testemuñas para
non testificaren contra
Miñanco. A vista continuará
ao longo de vários días, e
ao final dos mesmos, serán
coñecidas as conclusións
definitivas de fiscal e
defensor e a petición de
calificación penal que cada
un faga sobre as actividades
de Prado Bugallo, de
momento o fiscal pede 40
anos. Até o fin do xuízo,
estarán presentes os
membros de Érguete, nais e
pais de toxicómanos
galegas as portas da
Audiéncia.+

•Os obxectores
fiscais colaboran
cun centro pola
paz na Croácia
A Asemblea de Obxectores
Fiscais presentou a Campaña
de Obxección Fiscal aos Gastos
Militares do exercício de 1992,
polo que se tributa estes dias
ante o Ministério de Facenda.
Até o momento, na Galiza tense
obxectado fiscalmente por un
valor de máis de dous millóns
de pesetas, cartos descontados
da declaración da renda,
conforme á porcentaxe de
orzamento que corresponde ao
Ministério de Defensa, nesta
ocasión o 5, 1%.
Nos anos anteriores apoiáronse
accións de grupos para
proxectos de colaboración
internacional e galega. Nesta
ocasión os proxectos
alternativos aos que van
adicados os cartos son o Centro
pola Paz, os Direitos Humanos
e a Non Violéncia de Osijek
(Croácia) e un proxecto de
traballo con inmigrantes da
organización non
guvernamental Ecos do Sur.+

•Os presos
cataláns voltan
á terra
Os Comités de Solidariedade
cos Patriotas Cataláns
anunciaron que o pasado Xoves,
seis de Maio, iniciáronse os
traslados a Cataluña dos presos
independentistas que estaban
no cárcere de Alcalá Meco. O
traslado inscrébese no acorde
acadado entre o Ministério de
Xustiza e o departamento de
Xustiza da Generalitat, que
consiste no traslado á terra de
todos os presos preventivos
vencellados á organización
armada Terra Lliure.
Os Comités de Solidariedade
destacaron que "se está a
demostrar a viabilidade dunha
saída digna, política, sen
renúncias humillantes aos seus
obxectivos políticos e vencellada
ao movimento independentista".
Contado, os Comités anunciaron
que continuarán o seu labor en
pos "dunha verdadeira amnistia
política".+

•Os xuízos a
insubmisos son
indiscriminados
O fiscal xefe do Tribunal
Superior de Xustiza, Ramón
García Malvar, acusou ás
autoridades militares de actuar
con pouco rigor no momento de
abrir procedimentos contra
xóvenes que non se incorporan
ao servizo militar, e que agora
son xulgados pola xurisdicción
penal non militar. A instrucción
de procedimentos contra alguns
mozos ten chegado ao punto de

seren encausados falecidos ou
militares profisionais. Malvar
informou que hai abertos na
Galiza máis de douscentos
procedimentos por insubmisión.
Por outra banda, foi aprazado
até o 22 de Xuño o xuízo contra
Duarte Peña Crestar, por
insubmisión, e que debia ter
sido xulgado o pasado Martes,
11 de Maio, en Ourense. +

•O paro aumenta
na Galiza
Mentres se rexista unha
redución no resto do Estado, as
cifras de povoación parada na
Galiza sofriron un incremento no
mes de Abril, segundo foi feito
público o pasado Luns, 1O de
Maio. A finais de Abril habia
inscritas nas oficinas do INEM

galegas 192.535 persoas, 999
máis que ao término do mes
anterior. O paro agora afecta a
un 16,58% da povoación activa.
A Coruña, con mil parados
máis, foi a zona na que máis
aumentou o paro, que notou un
incrementou de 90 persoas en
Pontevedra. Lugo e Ourense
rexistraron reducións de 32 e 59
persoas respeitivamente.
Por sectores, foron a
construcción e a agricultura os
que máis percebiron a suba. Os
servizos contribuiron ao aumento
do paro en moita menor medida.
No conxunto do Estado houbo
unha redución do paro de
19.572 persoas, mália o
governo e os axentes sociais
coincidiren na natureza
coxuntural do descenso.+

•Definida a
Dirección Nacional
da INTG·CIG
O pasado Martes, 11 de
Maio, o Secretariado
Nacional da INTG-CIG, na
primeira reunión ordinária
depois do V Congreso,
aprobou, por unanimidade,
os cargos de dirección a
nível nacional. Manuel Mera
é Secretário xeral , Xesús
Xeixo é Secretário de
Organización e Emprego,
Adolfo Fraga foi eleito
Secretário de Finanzas,
Xosé Ramón González
Boán ocupará o cargo de
Secretário de Relacións
lnternacionais, Ramiro
Oubiña resultou eleito
Secretário de Negociación
Colectiva e Henrique Vieitez
é Secretário de Formación
Interna. Completan a
Comisión Executiva Emílio
Cagiao Deibe e Xosé
Ramón González Losada.•

• lnzar asina a integración no BNG
Encarna Otero, Bautista Alvarez, Francisco Trigo e Gustavo Decampo, polo BNG, e Nine Paz, Xesus Vega e Andrés García, por lnzar, asinaron o protocolo de integración desta última forza no
BNG. O acto celebrouse en Compostela o pasado Martes. Por tanto, rematou o proceso de conversas mantidas a raíz de lnzar decidir no seu último congreso entrar no BNG. Co protocolo de integración lnzar asume con pleno recoñecimento os estatutos do BNG.
Segundo os representantes de lnzar, a forza política que naceu da unión do MCG e da LCR, "o
BNG é politicamente plural e nel verquen diversos valores ideolóxicos que se emarcan nu~ pro7eso liberador co que amasa a sua total adesión e apoio". En palabras de Encarna Otero ha1 razons
de felicitación entre ambas forzas
"polo traballo desenvol vid o nun
proxecto de const r u ció n e por
unha vella amizad e de 20 anos
actuando con traballo na nasa nación".
A integración de
lnzar tora aprobad a na última
Asemblea
do
BNG e membros
da organización
que constituiron
MCG e LCR xa
estaban incluidos
nas candidaturas ~
do Bloque ás vin- 6
deiras eleicións ~
xerais do seis de ~
Xuño.+
~

• Fracasan as
conversas de paz
governo-guerrilla
guatemalteca
O pasado Sábado foron suspendidas as
negociacións de paz entre o governo e
a guerrilla de Guatemala, conversas
que tres dias atrás comezaran en México. Esta é a undécima ocasión na que
se frustra unha tentativa de paz no país
centro-americano, único que ainda padece un enfrentamento civil na rexión.
Ao dia seguinte de romperse as negociacións, o Domingo, celebrabanse unhas eleicións locais nas que o partido no
poder, o Movimento de Acción Solidária,
do Presidente Jorge Serrano, faciase
coa victória no 40% dos concellos. +

•Aprobado o canon
da auga
O canon da auga, cuxa discusión no
Parlamento a pasada semana provocara unha ágria polémica, foi aprobado
en pleno cos votos a favor do PP . A
oposición en conxunto votou en contra
e recordou que se trata dun novo imposto que grava o consumo familiar de
auga, cando deberia recaer sobre os
que contaminan , xa que o seu destino
é sufragar o saneamento e a depuración das augas residuais. +

•O Partido Colorado
gaña as eleicións no
Paraguai
O candidato do Partido Colorado ás
eleicións á Presidéncia da República do
Paraguai, Juan Carlos Wasmosy, obtivo
o 40% dos votos emitidos o pasado Domingo. Con este resultado, Wasmosy
asegura o mantenimento no poder do
partido do dictador Alfredo Stroessner,
que governou desde 1948. +

•Derrota
conservadora nas
municipais británicas
O pasado Xoves 6, os conservadores
británicos sofriron a derrota eleitoral
máis abultada dos últimos vinte anos,
tras perder nas eleicións municipais en
Inglaterra e Gales e quedar sen o escano do congreso polo condado de Newbury, que foi renovado ao tempo que as
cámaras locais. Os laboristas convertironse na primeira forza política local
nas duas nacións antes mencionadas,
e sumaron o 41 % dos votos. Os tories
lograron o 31 % dos sufráxios e os liberais-demócratas o 23%. Estes últimos
foron os grandes beneficiados do descalabro conservador, e en amplas zonas do Surleste de Inglaterra aparecen
como a alternativa. Os conervadores
déronlle un prazo de dous meses a Jon
Major para remodelar o Governo. +

• Morreu Pita da Veiga
O ex-ministro franquista e almirante Gabriel Pita da Veiga morreu o pasado Sábado á madrugada en Madrid. Tiña 83
anos de idade. Pita da Veiga ocupou a
carteira de Mariña nos governos de Carrero Blanco, Arias Navarro e Adolfo
Suarez, antes da apertura democrática
e abandonou o Governo ao non ver
cumprido o seu desexo de non ser legalizado o Partido Comunista de España.
Pita da Veiga, que nacera no Ferrol,
destacou como leal á ditadura do xeneral Franco e estaba en situación de
reserva desde 1979. +
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ALIZA E M NDO
REIVINDICACIÓNS AGRÁRIAS

'Máis que os cartas recuperamos a dignidade', sinalou Lídia Senra, portavoz do S.L.G.

Tres mil persoas festexaron en Láncara
o fin da Cuota Empresarial
• AMANDA ÁLVAREZ

A Festa Labrega
celebrada o dia 8 de Maio
en Láncara celebrou a
supresión da cuota
empresarial agrária,
reivindicación dos
traballadores do campo e
do Sindicato Labrego
Galego-CC.LL. durante 16
anos de loita. Perta de
3.000 persoas chegadas
de distintas partes da
Galiza sumáronse ao
festexo que tiña como
especial atractivo, entre
outras actuacións
musicais, a única e
derradeira actuación do
grupo Fuxan os Ventos
A xornada iniciouse ás 11 da
mañá coa actuación da Banda
de Música das Nogais. Unha
hora máis tarde descobríase unha placa comemorativa dos 16
anos da reivindicación. Nesta
placa, colocada na aldea de
Trasliste, figura o neme dunha
das personaxes máis emblemáticas destes anos de enfrentamento co poder central: o señor
Xulián.

Poesia, música e humor
Unha vez descoberta a placa
continuou o programa de actos
coa leitura dalguns poemas de
Manuel María e Lois Diéguez
que amasaban asi o seu apoio
a tantos anos de resisténcia.
Lago do pregón pronunciado
por Xosé Lois, criador do "Carrabouxo", e despois de diversas actuacións musicais subian
ao cenário os integrantes de Fuxan os Ventas. O histórico grupo interpretou algunhas das
cancións que marcaron de xeito
significativo os anos 70 e princípios dos 80 no naso país. Un
público heteroxéneo tarareaba,
emocionado, "iste vaise, aquel
vaise ... ", "son os pobres cesteiros ... " ou "non canta na chá ninguén ... ".
En Láncara deronse cita diferentes personalidades da vida cultural, política e sindical da Gal iza.
Entre eles os deputados do
BNG ?<osé Manuel Beiras, Bautista Alvarez e Alberte Feixoo.
Lídia Senra e Emílio López do
Sindicato Labrego Galego, foron

os encarregados de pechar os
actos que se alongarian até á
madrugada nunha verbena amenizada por unha orquestra.
"A loita comezou, lembraba Lídia Senra, secretária portavoz
do S.L.G., no ano 1976 cando
se constatan alguns pronunciamentos en contra da cuota empresarial agrária. No ano 77 hai
un chamamento do sindicato
para negarse a pagar esta cuota
cuxa recadación principiaba en
Setembro. O primeiro impagamento dase no concello de Triacastela . Despois estenderíase
dunha maneira moi xeralizada
durante os anos 77, 78 e 79.
Nestas datas comezan tamén
as primeiras represálias para
que os labregos abandonen a 0
loita con intención de conseguir ¡g
a desunión entre a xente".
~
oa::
"H oubo desde amenazas con '.:;
non pagar a pensión -sinala Lí- ~
dia Senra- até ir ao médico da ffi
seguridade social e na consulta ~
exixir o recibo da cuota. Esas x
O señor Xulián é aplaudido polos presentes, entre eles Lidia Senra, secretária-portavoz do SLG, ao pé do monolito comemorativo.
ameazas continuaron e tivo lugar o intento de primeiro embargo do señor Xulián, da parróquia de Trasliste. Na Audiéncia
Provincial de Lugo produciuse
unha grande protesta por este
embargo rematando con deten'Eu arrepúxenme e dixen berrando: lsto causa que me interesa
cións e feridos".

r---------------------------------------------------------------------------,

Xulián Rodríguez

é

a min, queren embargar as miñas fincas'

Lídia Senra resume, por último,
o sentido daquel imposto. "Era
un recibo que non daba direito a
nada, un recibo que pagabas
para facerlle máis levadeira a
carga de impostas aos grandes
terratenentes andaluces ou extremeños. Este é un recibo que
se chama Cuota empresarial da
seguridade social agrária e cotización por xornadas teóricas.
As xornadas teóricas son as
que calculaban que poderias uti1izar para traballar as tuas fincas. As xornadas dependerian
do labradío, prado ou monte. Na
Galiza este recibo carregábase
máis pota diversidade de cultivos. Chegou un momento en
que pensamos que realmente
os cartas eran o de menos, o
importante era recuperar a dignidade de ser labregos e sobretodo demostrar que non somos
empresários xa que as expoltacións agrárias da Galiza son, na
sua maioria, familiares, e portante asi debían tratalas. Consideramos que a eliminación da
cuota empresarial é o trunfo
máis importante das labregas e
labregos desde a posguerra".•

Xulián Rodríguez Río ten na
actualidade 82 anos pero lembra con toda claridade o 30 de
Marzo de 1982. "lnteresábame
moito porque estaba moi carregado de gastos e xa era
irresistíbel, aquela cuota fundía
o campo e as casas. Era unha
cuota que non nos valía para
nada. Nosoutros non tiñamos
por que pagala. Unicamente
os que son empresários, pero
nós que ternos para sermos
empresários? Nós somos traballadores do campo, nada
máis".

Pois unhas 30.000 pesetas.

O primeiro foi na Póvoa de
San Xulián e despois o 29 de
Maio en Carracedo. Na Póvoa
a subasta quedou deserta e
querían tirar ao recadador pola
fiestra pero eu por non ter
máis problemas non os deixei.
No segundo embargo, en Carracedo, xuntouse moita policia
e moita Garda Civil, pero nosoutros resistímonos, e, fíxese
vostede, o recadador xa quería
descontar algo porque alguns
xa lle pagaran pero nosoutros
non lle fixemos caso. Ali non
houbo quen subastara e tamén
quedou deserto, ninguén foi
quen de mercar as miñas terras. O recadador díxome que
esas fincas que se ian subastar irian para Facenda.

Nalgun momento tivo amenazas?

Durante eses anos sofreu algun mal trato pota policia?

Ter, tiven unha riña co recadador porque non me quería dar
os recibos da territorial, el incomodouse e eu con el.

Non, nada, nada, nunca me
deron, e iso que non me querían deixar entrar ali, no local
en Láncara. Eu arrepúxenme e
dixen berrando: lsto é causa
que me interesa a min, iso é,

Canto lle cobrababan pota
cuota?

Como foi o primeiro embargo?

quérenme embargar as miñas
fincas. Despois o avogado fixo
un expediente dicindo que non
tiñan direito e que non estaban
facendo as causas polo legal,
e asi quedou até agora.

Que lle parece a placa que
lle dedicaron?
Estou moi contento, non sei
que dicer.

Dalgunha maneira non deixa
de ser un recoñecimento á
sua loita durante tantos anos.
E logo, pois claro. E que houbo
moitos embargos e ao final moi. tos foron pagando, pero eu resistinme e non paguei e ao caralla.

O Sindicato Comisións Labregas traballou moito na
supresión desta cuota, eles
din que vostede é un heroi.
Non, eles teñen o mérito. Eu son
un traballador do campo que defende o seu, pero sen eles a
cuota íanos deixar sen nada.•
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Camilo Nogueira
'A coalición UG-EU demostra que tivemos máis capacidade de reacción que outras veces'
de princípios de ano que nos
daban 1O ou 12 deputados tivemos que loitar con moito esforzo para conseguir 2 nas eleicións autonómicas, por unha
série de erras próprios e círcunstáncias que nos sobrepasaron na sucesión de comícios
europeos, xerais e autonómicos. Aprendimos a lección. Esta
coalición está feita no sentido
contrário a aquel, porque abre
perspectivas novas e pode levarn os de dous deputados a
moitos máis.

En moi
poucos
meses o
PSG-EG
deixou o seu
sítio a UG
quen, á sua
vez, optou
por
apresentarse
a estes
comícios
xerais
coaligada
con EU.
"Aprendemos
do 89, sinala
Camilo
Nogueira,
cabeza de
lista por
Pontevedra.
Agora
demostramos
ter máis
intelixéncia e
cintura".

Chama a atención que non
chegaran a un acordo con outra forza nacionalista como o
BNG e si con EU?
O BNG está a dicer que nos fixo
unha proposta igual e iso non é
certo. O que fixo o Bloque foi
respostar a unha proposta nosa
decíndonos que podiamos ir nas
suas listas. lso era inaceitábel.
Tampouco perdemos as nosas
eséncias por ir en coalición con
EU. Durante a república, o Partido Galeguista tivo deputados en
Madrid como Castelao xustamente porque fixo alianzas estratéxicas intelixentes cos partid os estatais que estaban na
Frente Popular. E non creo que
ninguen diga que Castelao deixara de ser nacionalista por iso.
Alianza intelixente ou matrimónio de comenéncia, porque
nengunha das duas forzas
por si acada o 5%?

XAN CARBALLA

•MANUEL VEIGA

Está igual de forte o bipartidismo que en pasados comícios?
A caractéristica que diferéncia a
estas eleicións é a necesidade
de moitos cidadáns de encontrar unha alternativa progresista
que non seña o PSOE. Despois
de 1O anos fai moita falta un ha
política de esquerdas. Se me
remonto a analisar os problemas de Galiza a evidéncia é total: en 1982 habia un 7,4% de
paro é hoxe hai un 18%. Foi
precisamente nunha década de
governo do PSOE no Estado e
do Partido Popular na Galiza.
O PSOE trata de propalar unha
imaxe tremendista da dereita
no seu próprio benefício.
Como afrontan ese medo?
Este é un dos argumentos típicos da esquerda que fai política de dereitas. Hai que afrontalo con racionalidade, con esforzo e con preséncia na sociedad e. O de votar só a dous
partidos ten raices filosóficas
maniqueas que dividen o mundo en bons e maos, no si e no
non, nunha simplificación matemática que desvirtua todos os
dados da realidade, cando por
exemplo nos atopamos ante un
marco nacional galego totalmente diferenciado.

Non hai confusión
Moita xente pergunta se se
presenta as eleicións o PSG-

EG. A recente mutación de siglas e agora coalición con EU,
non corre o risco de arruinar
un capital político de marca
diferenciada, despistando ao
eleitorado?
Non se perde nada, porque o
PSG-EG está integrado en Unidade Galega e unha das razóns
fundamentais de que eu me presente a estas eleicións é a identificación de todo o eleitorado do
PSG-EG con Unidade Galega e
especificamente coa coalición
UG-EU. Creo que non semente
hai unha identificación senón
unha extensión, porque UG é
máís ampla que o PSG-EG.
Unidade Galega puxo o énfase no galeguismo en detrimento da esquerda. A coalición con EU parece cambiar
de novo este acento para a
esquerda?
Unidade Galega é a suma, e asi
o dixemos, da esquerda nacionalista e o galeguismo. Se alguén creeu que UG era unha
formación política de centro trabucouse profundamente. Nengun documento de UG, nen eu
mesmo, dixo semellante causa.
UG é menos ríxida que o PSGEG, tanto na formulación programática como na posibilidade
de formar alianzas e esta alianza con EU resulta perfectamente compatíbel. Tamén resultarian compatíbeís outras alianzas se estratexicamente fosen
convenientes e posíbeis. O que
está claro é que esta vez de-

'Esta coalición
pode provocar
unha remodelación
profunda e darlle
un golpe mortal ao
sectarismo'.

mostramos unha capacidade de
reacción e unha cintura da que
carecimos outras veces, moi
especialmente no ano 89, cando desde unhas perspectivas

Os matrimónios de comenéncia
doutro tempo foron máís duradeiros que as paixóns fugaces.
Se este é un matrimónio de comenéncia que dá un resultado
positivo demostrará a intelixéncia de Esquerda Unida e de Unidade Galega. E coido que fumos intelixentes, démonos conta de cales eran as circunstáncias como mostra a boa acollida
que estamos a ter. Os que non
aceitaron facer unha alianza
máis ampla ainda, como era por
nós querida, penso que se trabucaron profundamente e ao
mellor confiaban demasiado na
"coeréncia" de Unidade Galega
e non se decataron de que UG
abandoou precisamente a rixidez de anos pasados. Non podemos esquecer que estamos
nun cámbio de época que afecta ao carácter da esquerda e
mesmo ao das loitas de liberación nacional. Estamos nunha
Europa que recoñece o dereito
de autodeterminación, o que
non sucedia hai dez anos. O
movimento estratéxico que vimos de dar tende a integrar no
espácio eleitoral galega a votantes e forzas políticas que non a
tiñan no pasado.

Un novo polo

'Quen diga que
irnos entrar
automaticamente
no grupo de
Izquierda Unida
está a contradicer
os acordos
asinados'.

Coida, xa que logo, que esta
coalición vai incidir no debate
nacional que EU manten no
seu seo desde hai anos?
Hai que ver o que pasou nos
sindicatos nacionalistas. Chegouse ao actual proceso de ·fusión na CIG porque a CXTG
consegueu obter alguns delegad os máis que a INTG. Se a
CXTG permanecera en situación minoritária a unidade non

se teria producido. A coalición
UG-EU pode producir dous fenómenos. Primeiramente que se
integre na loita nacional galega
a xente de EU e despois que
apareza un polo dentro das forzas nacionais galegas que vai
condicionar todo. Esta coalición
pode provocar unha remodelación moito máis profunda e dalle
un golpe mortal ao sectarismo.
Claro que dependerá do resultado. Eu empeñei a miña posición
perSoal própria xustamente para
obter un bon resultado e agardo
que se logre.

Grupo parlamentário
próprio
Tanto EU como UG deffnense
como forzas soberanas . Con
todo, recentemente un representante de Izquierda Unida
en Madrid dixo que esta coalición entraria a formar parte
do grupo parlamentário de IU
e outro portavoz da mesma
formación chegou a dicer
nunha emisora de rádio que
os resultados en Galiza mellorarian, entre outras cousas
porque Camilo Nogueira entrara no seu partido.
Eu non me fago responsábel
das declaracións que realice a
xente de IU en Madrid . A nosa
coalición é con EU e irnos ter
unha campaña própria e específica. Remítome aos acordes asinados que din que esta coalición ten a intención de facer
grupo parlamentário próprio e
que, no suposto de non acadalo, respetarase na adscripción a
un grupo a persoalidade política
dos candidatos. Efectivamente
nese momento haberá que tomar unha opción. E pode estar
segura a xente de que os deputados ternos plena liberdade
para elexir grupo e eu non teño
pensado tomar nengunha opción contrária ao meu carácter
de deputado nacionalista. Quen
diga que irnos entrar automaticamente no grupo de Izquierda
Unida está a contradecir os
acordes asinados.
A hipotética integración dos
deputados da coalición en
grupos distintos, segundo
pertenzan a EU ou UG, non
ofereceria unha impresión de
diverxéncia importante?
Non ocultamos nada. Hai un
compromiso firme de defender
un programa común durante
toda a lexislatura e de facer un
grupo parlamentário próprio se
o logramos. Dado que o compromiso de UG-EU non vai,
polo momento, máis alá desta
eleicións, existe tamén esa posibilidade de optar con liberdade no tocarte á adscripción a
un grupo. E un recoñec'imento
das virtudes e d<;>s límites que
ten neste momento a coalición,
nada máis. Está claro que a coalición ten diferéncias, pero están libremente asumidas e penso que son enriquecedoras.
Agora admítese esa diverxéncia, pero hai que entender que
se houbera un compromiso
máis estabel seria un compromiso máis galega, non ao contrário. Neste momento trátase
de potenciar o que nos une,
non o que nos separa.+
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CONSELLERIA DE RELACIÓN$ INSTITUCIONAIS
E PORTAVOZ DO GOBERNO

Percorrer a ruta xacobea do mar de Arousa e Ulia
é como navegar nun fantástico pasado onde bate con forza o mar
proceloso da historia de Galicia.
É un volver peregrinar polas vellas sendas ó reencontro dos seus
inmarcesibles valores, onde a sensibilidade do espíritu desanda os antigos
camiños, sempre evocadores,
por recónditos cavorcos e idílicos vales dispostos na tersura da belísima
veiga do Ulla.
É o compendio de toda a súa arte que se conxuga harmoniosamente
coa súa paixase.
É a contemplación, dende as súas atalaias como o Lobeira,
bastión da raíña dona Urraca,
de todo o lombo do mitolóxico Barbanza que divisa, desde a súa
sacralizada altura, cos seus dólmenes e mámoas,
o glorioso pasado que se sorne nas brétemas das nosas xentes celtas.
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REESTRUTURACIÓN AGRÁRIA

Os sindicatos demandan a compra de Larsa e Complesa

Criado un Grupo Lácteo Galega pantasma
rativas acusan tamén ao PSOE
de "deixalos tirados; Sineiro animounos, pero xa hai tempo que
non aparece para nada".

•A.E.

Unha sociedade
chamada Grupo
Lácteo Galego
mercou a fábrica de
leite da Cooperativa
Xallas de Santa
Comba. Esta
sociedade ten un
capital de 400 millóns
de pesetas estando
participada por Leyma
e os recolledores de
leite lrmáns Pérez. A
Xunta xa pode afirmar
que está constituído o
Grupo Lácteo. Pero os
sindicatos, obreiros e
agrários, que
constituiron unha
plataforma para
reivindicar a sua
constitución,
consideran que esta
operación é unha
"pantasmada" e
demandan a compra
de Larsa e Complesa.

Pola sua banda, os sindicatos
operários e organizacións agrárias xa se levan reunido en tres
ocasións para apresentarlle á
Administración central, á Xunta e
ás entidades bancárias, asi
como ás indústrias lácteas galegas, un plano para a constitución
dun verdadeiro grupo lácteo .
Este pasaria en primeiro lugar
por mercar Larsa e Complesa. A
xunta teria de tacerse coa maioria do accionariado de Larsa. Tamén ao comprar Complesa, permaneceria no mercado a marca
Ram. Tamén consideran fundamental que o Instituto Galega de
Promoción Económica, (IGAPE),
se faga cargo de estruturar a comercialización do leite deste grupo para os produtos poderen
penetrar nos mercados.

ANXO IGLESIAS

A plataforma sindical pede a compra de Larsa.

A mensaxe da Xunta ao sector
agrário vai ser clara dias antes
das eleicións: "o grupo lácteo
galega prometido, xa existe". O
16 de Abril unha sociedade chamad a Grupo Lácteo Galego
mercou a antiga factoria da cooperativa Xallas. Este, segundo a
Xunta é o grupo lácteo, ou, polo
menos, o seu embrión. Agora
pretenden "acaparar a matéria
prima para acadar a transformación de 500 millóns de litros
anuais, ao tempo que se xestiona a entrada de novas empre-

sas, entre as que se atoparian
as cooperativas de Co/aga e
Feiraco.
Segundo pudo saber A Nosa
Terra, toi Leyma a que escriturou o Grupo Lácteo Galego, cun
capital social de 400 millóns de
pesetas. A Xunta toi a principal
animadora desta operación
para, segundo un voceiro que
participou na operación, "darlle
a credibilidade que até agora lle
faltaba ao Grupo Lácteo. Ainda
asi, fontes próximas ao PP afir-

maron que "isto non quer dicer
que a Xunta se vaia mollar definitivamente neste intento, pois
hai sectores do partido que se
seguen opondo. A operación realizouse mentres o próprio Pérez Vidal cambiaba o discurso e
seguía a talar do Instituto
Lácteo". No sector lácteo coruñés fálase dunha xogada mestra de Romay que pretende asegurarse os votos das 94 cooperativas que forman Leyma con
esta operación e ante as próximas eleicións.

Dimisión en Colaga
Estes cámbios de orientación no
Grupo Lácteo está a sumir nunha profunda crise ás 19 cooperativas que compoñen Colaga. O
seu presidente, Xosé Luis López
Vázquez, ven de demitir pola
presión dos asociados e o mesmo tarán nos próximos dias o
presidente da cooperativa Tierra
Llana e da Arzuana. Fálase de
Xavier Taboada, presidente de
Chataca como o novo presidente de Colaga. Desde as coope-

Durante o mes de Maio celebraranse en numerosas localidades
galegas mesas redondas e conferéncias para darlle a coñecer á
opinión pública a proposta. O
Sindicato Labrego Galega tamén
realizará o 19 de Maio unha concentración de representantes en
Compostela. O SLG-CCLL considera que o único que fixo a
Xunta até de agora polo grupo
lácteo toi "rexistar un nome para
sair do apuro. Xa teñen o famoso mini grupo que ia apresentar
nunha rolda de prensa". Pensan
que "o que sobran son instalacións , van pechar as de Larsa
de Vigo e Vilagarcia, e non se
trata de mercar chatarra, senón
de conseguir mercado e poder
comercializar os produtos". Emílio López Pérez, un dos portavoces deste sindicato, comparou a
Fraga con Deus, "que fai as causas da nada: cria un grupo lácteo, sen leite e sen mercado". •

INFRAESTRUTURAS

Os sindicatos afirman que foi unha manobra de Guiña

Non houbo acordo Xunta-Sindicatos
sobre o Plano de lnfraestruturas
•A. EIRÉ

Os sindicatos negan a
existéncia de nengun
acordo co Gonselleiro
Xosé Guiña no Plano
Director de
lnfraestruturas, como
deron a entender a case
totalidade dos meios de
comunicación despois
dunha reunión entre o
titular da GOTOP e os
representantes sindicais.
Os sindicatos afirman que
"todo foi unha manobra de
Guiña en conivéncia cos
meios de comunicación".
Aos dous días Xoán
Fernández tentou realizar
unha xogada parecida.
O anúncio de que CIG, CCOO e
UGT chegaran a un acordo co

Conselleiro da COTOP, Xosé
Guiña, sobre o Plano Director
de lnfraestruturas levantou un
forte malestar nos ambientes
políticos da oposición, por producirse precisamente este en
plena campaña eleitoral. Ao dia
seguinte os próprios sindicatos
desmentian tal acorde, afirmando que ''todo era unha manobra
do Conselleiro en conivéncia
coa case totalidade dos meios
de comunicación".
Segundo os portavoces sindicais asistentes á reunión, na
que non estiveron presentes os
secretários xerais,o encontro
celebrouse apedimento de Comisións Obreiras, afirmándose
desde a UGT que "nen sequer
avisaron a UGT-Galiza, senón á
Federación de Transportes da
Coruña". Os sindicalistas presentes coinciden en afirmar que
"o único que pasou ali toi que o
Conselleiro explicou en que
consistia o Plano director e

como incidia na Galiza. Tamén
atirmou que había que elaborar
un novo Plano, pondo de manifesto a necesidade de contar
coa aportación dos sindicatos ,
dos empresários (cos que afirmou xa tiña talado) e cos restantes partidos políticos. A posición dos sindicatos foi aceitar a
proposta pedíndolle que tosen
os técnicos da Consellaria os
que fixesen o Plano e que sobre
el discutiríamos e apresentaríamos as nosas propostas".

A surpresa
dos xornalistas
Xesus Seixo, un dos representantes da CIG na reunión afirma
que "quedamos todos asombrados cando vimos entrar a tanto
xornalista e a tantas cámaras",
ainda que considera tamén que
"Guiña non expuxo a reunión en
nengun momento como saiu reflectida nos meios de comunicación". Desde a Xunta tamén lle

achacan aos meios de comunicación "o malentendido ao informar da rolda de prensa". Pero
os sindicatos consideran que
"non houbo tal malentendido,
senón que os meios sabian moi
ben o que tiñan que dicer, estaban todos ali moi avisados para
unha xuntanza rotinária e case
nengun recolleu as palabras dos
sindicalistas".

tidos das informacións, mentres
a CIG e CCOO pretendian facer
unha rolda de prensa. Un portavoz da UGT considera "que as
cousas hai que medilas no verdadeiro sentido e, ainda que
non estamos en contra de realizar a rolda de prensa, consideramos que non é necesária,
pois todos os sindicatos ternos
tixado xa as nosas posicións ".

Aos dous días o Conselleiro de
lndústria,Xoán Fernández, quixo
realizar a mesma manobra, segundo denúncian os sindicatos,
despois dunha reunión da Mesa
da Industrialización, puramente
informativa.Os sindicalistas, xa
avisados , cando entraron os
xornalistas levantáronse e abandonaron a sala.

A CIG e CCOO tamén pretendían realizar unha reunión cos
distintos partidos políticos para
explicarlles a sua posición no
tema das infraestruturas, asi
como dar a coñecer un informe
no que se poñen de manifesto
os incumprimentos por parte da
Xunta dos acordes acadados
cos sindicatos. Este informe estaba sendo redactado pala UGT
e a sua apresentación pública
quedou paralisada, de momento, afirmando un portavoz da
CIG "non entender a posición
da UGT".+

Os sindicatos non se puxeron
de acorde en dar a resposta
axeitada ao conselleiro Guiña.
UGT foi a primeira en sacar
unha nota, desmentindo os con-
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pROTECClÓNDO MEIO AMBIENTE
Hai mecanismos de compensación pero non abondan

A dispersión de competéncias
impede o control de meio ambiente
• HORÁCIO VIXANDE

A inexisténcia do
Ministério de Meio
Ambiente, que permita o
agrupamento de todas as
competéncias derivadas
desta cuestión, e que
leve adiante unha
descentralización
conforme ao título oitavo
da Constitución, impede
un control rigoroso das
actividades relacionadas
ca meio ambiente e a
denúncia das
irregularidades
cometidas por
particulares e empresas.
O reparto competencial, e o espareximento ao longo de distintos organismos da mesma administración provoca despiste
entre os cidadáns. Un exemplo
é a Xunta da Galiza, na que son
várias as consellarias as que se
reparten competéncias relacionadas co meio ambiente.
Por outra banda, se ben non está unificada a política meio-ambiental, hai organismos coordenadores que tratan de compensar a disfunción provocada pola
inexisténcia do Ministério de
Meio Ambiente e das Consellarias de Meio Ambiente. A Comisión Provincial de Meio Ambiente é ese órgao coordenador.
Noutras Autonomías, é o caso
de Madrid, o problema está mellar resalto: ali funciona a Axéncia de Meio Ambiente, que ten
máis capacidade de incidéncia
que as Comisións provinciais,
que unicamente remiten ao ór-

A denúncia de agresións ao meio pódese facer perante vários organismos, sobretodo a policia e o Servizo de Protección da Natureza da G. Civil.

gao correspondente a cuestión
pala que se recorre a el.
En canto á política de denúncia, as policías locais poden actuar de ofício contra o que os
cidadáns consideren agresións
ao meio . Non é preciso que o
denunciante califique o delito, a
infracción ou a falta que estima

que se comete, abonda con
que o poña en coñecimento da
autoridade, que elabora un parte e o remite á fiscalía, á audiéncia ou á administración
competente . Neste caso, o coñecimento das leis por parte do
axente de policia facilita a persecución dos delitos, faltas ou
infraccións.

Garda civil
Pero en cuestión policial, é o
Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil o que funciona con máis dilixéncia. O coñecimento da lexislación é amplo, e
a disposición para facela cumprir
está contrastada. Só cabe lamentar os escasos recursos cos

ANXO IGLESIAS

que canta: nas comarcas pontevedresas canta con cinco patrullas de catro homes cada unha.
Contado, este servizo, criado no
88 e posta en marcha no 89,
efectuou en Pontevedra 1.646
intervencións, atendendo denúncias de cidadáns ou actuando por iniciativa própria. +
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Dez ou doce chamadas diárias
ao teléfono verde
No seo da sociedade hai demandas que van máis aló de
mecanismo denunciante e lexislativo. A sensibilidade social
e as constantes denúncias da
degradación do meio amliiente
en distintos foros, foron motivo
de iren nacendo servizos e
elaborando produtos non agresivos coa natureza.
Todos estes servizos están esparexidos e acceder a eles resulta complicado para os consumidores. Esta nova indústria
-do verde- non está en disposición de darse a coñecer do
mesmo xeito que a convencional. Pero a resposta ante a falta
de publicidade comeza a nacer.
Antolin Fernández é un empresário que criou un teléfono verde que se encarrega de subministrar gratuitamente información sobre as cuestións relacionadas ca meio ambiente. "É
un ·teléfono que dispón de información pérmanentemente
posta ao dia, algo máis útil que
as guias, que de cote quedan

desfasadas", comenta Antolin.
O Teléfono Verde, (988) 23 86
86, oferece información gratuíta a toda a Galiza sobre aspectos relacionados coa medicina natural, a reciclaxe, a alimentación natural, os produtos
ecolóxicos, os resíduos, a casa verde, as enerxias alternativas, o ócio alternativo e a agricultura ecolóxica.
"Cando alguén ten unha pergunta que facer sobre estas
cuestións pode chamar sen
problema porque estamos conectados cos outros dous teléfono que existen no Estado, o
madrileño e o catalán", explica
Antolin Fernández.
O teléfono verde galega será
rendíbel economicamente -aiilda non o é- mediante o abono
dos distintos profisionais, tendas e empresas que estexan
interesadas en figurar nos
seus bancos de dados. O abono anual é de 19.000 pesetas.
"Por razóns comerciais non

Roteiros ecolóxicos
Os grupos ecoloxistas levan
vários anos a realizar actividades de concienciación da neces id ade de protección do
meio natural entre os escolares e os adultos en colaboración coas autoridades autonómicas. Antes, a relación entre
a administración e os ecoloxistas reducíase á denúncia
por parte deste últimos das
actividades agresivas ca meio
da primeira.

vou dicer cantos abonados ternos, pero tamén contamos
con información moi completa
dos que non o están. Por outra
banda , ternos unha média de
dez ou doce chamadas diá.rias", asegura o proprietário da
compañia, que de momento dá
traballo a duas persoas.
"Os tres planos nos que actua o
teléfono verde son a conexión
entre os abonados, unha presenza social incentivadora da
criazón dunha conciéncia ecolóxica e o control rigoroso sobre
a actividade dos nosos abonados, para evitar a picaresca do
verde'', explica Fernández.
Hai outras canles através das
que acadar información referida
a cuestións de meio ambiente.
Greenpeace subministra información lexislativa, actividades
próprias, campañas, notícias e
documentos informativos a
meio da rede lbertex. Este sistema informativo inclue bases de
dados sobre aspectos concretos como o turismo e o ócio. +
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soradas "por un grupo de ornitólogos e naturalistas que porán á sua disposición material
óptico, información bibliográfica e axuda para a observación da variedade de aves
que povoan a zona", explica
unha nota difundida polo colecivo ecoloxista organizador
destas xornadas na Lagoa de
Budiño.

O incremento na popularidade das reivindicacións verdes
foi motivo de tamén as autoridades subírense ao carro
ecoloxista. Un exemplo é a
campaña que está a desnvolver o grupo Erva en colaboración co Servizo Provincial de
Meio Ambinete Natural da
Corisellaria de Agricultura nas
beiras do ria Lauro, no Porriño. Erva organiza e a Xunta
subvenciona.

Unha actividade similar, pero
ademais de índole cultural ,
esta sen subvencionar, é a
que vai realizar o Colectivo deEducación Meio-ambiental na
zona de Buño, A Coruña, a
vindeira fin de semana. A actividade, emarcada nos roteiros
ecolóxicos culturais, vai dirixida a rapaces maiores de 1O
anos e consiste na visita á zona para comprobar in situ o
xeito de funcionar un muiño, e
coñecer de perta distintas expresións históricas e naturais.

Durante os fins de semana
deste mes de Maio nos observatórios de Budiño todas
aquelas persoas que se acheguen serán atendidas e ase-

O CEM tamén é un expoñente da colaboración entre ecoloxistas e administración , pésie a non ter subvención neste caso.+
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MEIOS DE COMUNICACIÓN

Menos leite
en teinpos de farne

Promocións Culturais duplicou

"Se non formas tan beatos da ·relixión do capital non
admitiriamos cuotas do leite cando a diário marre xente de fame.
E se non tormos europapanatas estariamos reclamando unha
cuota de 100.000 quilos como teñen os franceses", di Emilio
López Pérez, responsábel de Acción Sindical do Sindicato
Labrego Galego-CC.LL no número de Abril da revista INZAR. "E
se non tormos tan catetos mentais non estaríamos pedindo que
desaparecesen as nasas pequenas explotacións, senón as
grandes da comunidade: por lóxica matemática libera máis
cuotas unha explotación grande holandesa ca 100 nasas.
(Agora) queren facer explotacións modernas con cuotas
miserábeis e sen aumentar a superficie cultivábel. Ou sexa,
queren contentar aos labregos galegas despois de se deitar no
garimoso leito da Europa de Maastricht. Menos mal que non lles
dá por chegar á criminal acción da Consellaria, que fai
desaparecer dunha volta 60.000 explotacións e aos seus
habitantes. (... )Os acordes internacionais de comércio, a
Política Agrária Comun e os acordes de Maastricht son
complementários no que a política agrária se retire. A idea é moi
simples. Controlemos as redes agroalimentárias para gañar
cartas na distribuzón de alimentos. Merquemos as matérias
primas o máis barato posível. Aos capitalistas de hoxe non lles
interesa ser terratenentes senón traficantes de alimentos".

o número de accionistas

Cunerismd? Non, grácias
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De esquerda a direita Alfonso Eiré (director), Xosé Fernández Puga (conselleiro-delegado), Francisco Carballo (presidente) e
Modesto Solla.

A empresa que edita A Nosa Terra celebrou Xunta Ordinária

•M.V.

Promocións Culturais
Galegas S.A., empresa
que edita o periódico
semanal A Nosa Terra,
canta, unha vez rematada
a sua terceira ampliación
de capital, con 548
accionistas. Anteriormente
o número de proprietários
ascendia a 223. Esta cifra
"amasa a boa acollida da
campaña e coloca á
empresa como a de
propriedade máis plural no
ramo da comunicación en
Galiza", sinálase no
Informe de Xestión,
apresentado polo Consello
de Administración á Xunta
Anual de Accionistas,
celebrada en Vigo o
pasado Sábado dia 8.
No informe mencionado dise tamén que este abano accionarial
"é síntoma da confianza que
desperta o proxecto e indica
que os planos futuros cantan
cunha maciza base de partida".
A correlación entre número de
proprietários e capital subscrito,
que é de 35 millóns de pesetas,
mostra un accionariado moi repartido. A porcentaxe de accións por indivíduo non supera
en nengun caso o 4% do total.
Alfonso Eiré, director do periódico, apontou a boa marcha do
mesmo que "sen feítos espectaculares está a crecer cada dia",
pondo como referéncia o incremento de páxinas e o ingreso de
dous xornalistas, un redactor e
un fotógrafo, ao plantel da empresa. "Non só hai un aumento
de leitores, dixo, senón tamén de
credibilidade do méio". Eiré destacou o feito de que por primeira
vez A Nosa Terra contaba con
locais próprios "de suficiente amplitude para albergar un diário".

'Xa non é a pequena
e voluntariosa empresa'
"Esta non é a pequena e volun-

tariosa empresa que coñeciamos hai dez ou douce anos. A
etapa de hoxe esíxenos profesionalidade e solidez financeira", afirmou Francisco Carballo,
presidente do Consello de Administración e membro fundador
da empresa. Carballo destacou,
contado, que "os valores derivados do esforzo, do apoio de dúcias de colaboradores e de solidaridade cos sectores máis esq uecidos do país seguen a ser
eixos deste proxecto".
O balance ecónomico que foi
presentado polo Conselleiro Delegado, Xosé F. Puga, puxo de
relevo que a crise que ultimamente afecta fundamentalmente
ás pequenas empresas estaba a
ser superada sen problemas
graves e que mesmo habia que
notar un consideraba! incremento das vendas. No aspecto negativo sinalou a redución nalguns casos e anulación neutros
das subvencións públicas, froito,
segundo F. Puga, dos recortes
económicos no Estado e da actitude política da Xunta de Galiza.
A Nosa Terra, que continuou este ano o proceso de modernización tecnolóxica coa edición
própria de fotográfias através de
visor (escaner), seguirá acompañando aos leitores do semanário coa edición de libros da
História de Galicia, cuxos catro
primeiros volumes tiveron que
ser xa reeditados, e as colecións A Nosa Cultura e Cadernos. A estes proxectos unirase
nun prazo curto a Biblioteca Temática A Nosa Terra, que se

'O Diário A Nosa
Terra nutrirase de
fontes orixinais,
o que implica
un uso escaso
das axéncias e
can les oficiais'.

campará de non menos de vinte
tomos monográficos.
A proxeción do ano 1993 aponta
un crecemento do 18%. Decideuse tamén convocar, para data ainda sen definir, unha nova
ampliación de capital destinada
a cubrir a ampliación do semanário, nas diferentes etapas até
a sua saida diária, e os novos
proxectos editoriais.

En fase de realización
o proxecto de Diário
O Consello de Administración
informou ademais de que se encontra en fase de realización un
estudo de viabilidade e características do proxecto de diário
nos seus distintos apartados. O
estudo estará finalizado nun
prazo de tres meses. O perfil,
presentado nun informe prévio,
sinala que se tratará dun periódico de calidade, baseada esta
na seleción de notícias e na sua
contextualización. O número de
páxinas abalará entre un mínimo de 20 e un máximo de 40,
cunha edición única para toda
Galiza. O Diário A Nasa Terra
nutrirase de fontes orixinais, o
que implica un uso escaso das
axéncias e canles oficiais ; promoverá a participación dos leitores e atenderá preferentemente
aos grupos sociais de base. Tocante aos xéneros, utilizará como patrón a reportaxe por con~
siderala máis accesíbel á leitura, directa e rica en contidos.
Alfonso Eiré destacou "que a
necesidade dun diário é cada
vez máis patente e son os leitores os que o din", mais conven,
engadiu, "valorar xustamente a
singularidade do que xa se está
a facer. Recentemente, desde o
director de Le Monde Diplomatique a xornalistas de vários paises, visitantes das instalacións
e coñecedores das nosas publicacións, están a poñer de man ifesto o carácter case único
deste proxecto pala profesionalidade e continuidade acadadas
nun momento de forte crise das
publicacións independentes de
base popular, alleas aos multimédia ou ás grandes empresas
multinacionais". +

"Está claro que eu nunca votarei unha lista eleitoral na que as
principais estrelas sexan Julio Padilla ou Ventura Pérez Mariño",
escrebe Juan Soto no diário EL PROGRF.SO do 9 de Maio, dentro
da sección El Túmulo de Gas Oil. "Ben quereria ser máis
transixente con algunhas práticas políticas, pero co cunerismo
inmoderado arrepio. Repúgname e dame relanzas . Coido que é
unha trampa taimada e eficaz contra a democrácia real. Os dous
principais partidos, PSOE e PP, apresentan en Lugo candidatos
cuneros para as eleccións do 6 de Xuño. Non venialmente
cuneros como eran Antonio Carro Martínez (ministro fascista) ,
senón escandalosamente cuneros como foi o xeneral Sanjurjo
nas constituintes de 1931. Con toda honradez: nengun lugués
deberia votar unha lista con cuneros. Nengun lugués con
conciéncia de selo deberia contribuir a que lle dar acta de
deputado por esta província a candidatos como Pérez Mariño,
que nunca pasou por Lugo sen se baixar do coche e non pensa
pisalo na sua vida ou como Julio Padilla, vocal do Consello Xeral
do Poder Xudicial (... )Pepe Benito e Porte/a Valladares (foron)
alcumados en tempos de caciquísimos, cando é ben certo que
ao lado do que estamos a ver, non pasaban de ser
un par de inxénuos empregadores de
peóns camiñeiros".
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fai trampas en Euskadi
O diaáio madrileño El Mundo falseou os resultados previstos
para Herri Batasuna nun sondeo eleitoral de Euskadi realizado
pala empresa lkerfiel. A coalición eleitoral tivo acceso ás cifras
reais do inquérito de lkerfiel e denunciou a adulteración dos
resultados. O EGIN do 1O de Maio canta o caso.
"Herri Batasuna lanzou duras acusación contra El Mundo del
País Vasco pala tersiverxación dos resultados do inquérito que
publicaba ante (9 de Maio) este diário. As apreciacións
realizadas por El Mundo del País Vasco talan de baixada da
formación abertzale no referente á intención de voto, cando os
dados do estudo revelan todo o contrário. A nota de prensa
difundida ante por HB e asinada pala equipa de de sociólogos
da formación eleitoral era taxativa: na redacción do El Mundo del
País Vasco habia ante (Sábado) un redactor que ou non sabe
sumar ou está a soldo da equipa habitural de intoxicación
xornalística do ministério do Interior. A desgrácia para El Mundo
del País Vasco, no caso de que se trate do suposto de
ignoráncia aritmérica é que precisamente a ese redactor
ignorante tocoulle en sorte analisar o cadro de resultados do
inquérito pre-eleitoral polo que El Mundo teria de lle pagar unha
chea de pesos a /kerfiel. +
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ULTIMAS NOVEDAD.ES
DISCOGRAFICAS
Colección
O GAlTEIRO

YELLOW
PtXOLINAS
speak·

DE SOUTELO

galego,
Vol.1.
GAITEIROS OE
SOUTELO DE

Galician

peaple:
1) Chiringuin
in me rain

MONTES.

2> Telexornal
3) Marilu2

Recopilación:
1) Eicho de dar
queridlña
2) Fa{(uquiña chaman á
porta 3) Muiñeira de Chantada
4) Fo:iada de Tenorio 5) Es áupeles
tróupele 6¡ Foliada de Luxán 7) Á voila

4)

Nóboa na

explanada
5) A moto
minicross-6} O cobrador 7) P.. vaca mareta
8) .Joao do pao 9) Myguitar 10) Dios queir.a que
chov.an nabos 11) Ra 12) Tef~o s~de.

da f€sta 8) Fandango de Pontevedra

9) Alborada R<lsaJla de Castro.

3) Pasacorredoi as de ~aulino 4) Oe vagar
S) A cabale ría o) lmos ató 7i Follas novas

Vol. 3. MILLO VERO.E: '1) Pasodoble
corrido 2} Xota de OurerFse- 3) Pasaoorredoims
de Viladavil 4) Muiñejra de Farruco de
Mon~rova 5} Fotiada Bl Miña Carmela 71 Mmo
verde- 8} Xo1a de Sabela 9) Mvino d:e Peizás
1O) Rumba de Sar 11 ) Brincade·ira

81 Tmula das Rías Altas_

12) A cas~e-la.

VoL 2 RAPARIGOS. Tempero entre
amigos: 1) Na illa 2i Xota de Soa.ndrés

BRATH, Néboa infinda: 1)A fervedoira
2} Noventa e que ___ ? 3) Lemb:anza de Breiz
4) O nuoe1ro de pé 5) Camino de nin.gures

6) As a.zas do mar
7) Novembro en Sarria
8) ROX Í!l Roxal
9) Muiñeira da luz

1O)

M~rCt.Jrín -

ESCOLMA DE MÚSICA GALEGA

VOLUME 1: 1) Eicho de dar queridiria
2) Parruquiña chaman á porta 3:• Muiñeira
de Chantada4) Foliada de Tenorio
,- ·----------------------------············-----------·-···1
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ARCA MARMÓRICA,

S) Estóupeles tróupete 6) Fo~i ada de Lux:án
7) A \l'Ol~ da fes ta 8) Fand ango de

'VOLUME 3: 1) Augranada 2} Muiñeira de
Cabana 3) As tres comadres 4) Redondeta

VOLUME 2: i) O molete 2:) Danz.a de

5) O voar da !a.vancte¡ra 6) Vexo Vigo
7} Foliada de Anllóns. 8> CríMal áCMO

0

GALERNA:
1) Baixa a J,úa (Armeguí11}

i 2} Alborada 13) A cabaleria

Pontevedra 9) Albor ad~ Rosali"1 de Casim

¡patelas 3) Rlbeírana 4) Agarrado
5) Carballe.isa. do ln~!o 6) Xota
7) Pandeiraóa do naseiro 8) Foliada

ARMEGUIN - OHAIS ~

9} Miña Carmela 1O) Muiño de Pelzás
i 11Pasacorredoitas de Paulino

9'1 .Jíg·Muiñeira·Carbaitesa 10} levantouse a
b~ltda 11 j Danza de San Roque de Hio

i 2) Ca.rníño de ferro
13) Cttndón de Fiorencío.

2) Cldade aberta (Ga1·ema)
3) Fum (Dhais)
4) Pandeiradas (Armeguín)
5} Etzuko (Galerna)
6) Alalá do Ulla (Armeguf n)

') j

t

.~

:

a.. •

7} Muinhos oo Corgo (Ohars) $) Pafldeirada de Torns (Galerna)
9) Entre o míllo (Dhals)
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SANIDADE PÚBLICA

Cartós López Ramón y Caial
'Os críticos do aborto, en casos de malformacións, deixan de selo
cando lles toca de perto a eles'
• XAN CARBALLA

Fala con verdadeira paixón da solidariedade, da necesidade de
mellorar a sanidade e dos direitos que debe cobrir. Carlos
López Ramón y Cajal dirixe unha equipa de médicos, co
xinecólogo António Piñón e o explorador fetal Marcelino
Martínez, que ten acadado un enome prestíxio nos tratamentos
do diagnóstico intrauterino. Unha especialidade que ten que
pechar coa presión de todo o que supón novidade e do
Desde cando hai este tipo de
diagnósticos e intervencións
intrauterinas, prévias ao nacimento?
Desde hai uns trinta anos xa se
tala da muller de alto risco no embarazo, ben porque tiña algunha
enfermidade (hipertensa, diabética,... ) ou que sangraba durante o
embarazo por outros motivos. Daquela tratábase como a calquer
outro adulto, coa particularidade
das circunstáncias do embarazo.
Esa é unha medicina que é recente pero xa é clásica. O diagnóstico prenatal introduciuse máis
recentemente e diríxese ao estudo da saude do feto, que é o que
coñecemos como medicina fetal.
Pode haber problemas da nai ou
do feto, independentemente uns
dos outros, ou que lles afecten a
ambos e dous. Nós hoxe consideramos xa ao feto como paciente
independente da nai porque hai
problemas que lles poden afectar
a un aparte do outro.
Pola peculiaridade do desenvolvimento humano nós podemos enfermar, basicamente, de tres maneiras: dun xeito xenético, con
malformacións que non teñan que
ver cos cromosomas e despois
enfermar como un neno pequeno.
O método fundamental de averiguación , nesta fase fetal é a ecog rafia. E un tipo de exploración ·
por ultrasonidos que non ten problemas mesmo expoñendo aos
fetos humanos a doses de moita
duración. A ecografía empezouse
a utilizar nos anos 60, pero talcomo a coñecemos hoxe, como unha película en branco e negro
contínua, é de hai pouco máis de
dez anos. Aos que manexan o
ecógrafo chamámoslles exploradores fetais, e segundo a menor
ou meirande habelenza deste
operador conségu,ese mellor ou
pior información. E como un explorador porque é unha procura
onde a experiéncia conta moito.
Coa ecografía obsérvase a evolución do feto na xestación e aprécianse malformacións estruturais.
Hai utilización máis sofisticadas
dos ultrasonidos, como o uso do
efecto Doppler, que tamén usan
os cardiólogos e que permite albiscar a distribución dos líquidos
corporais dentro do feto: se manda moito ou pouco sangue ao cerebro, etc .. Con ambas técnicas
aproximámonos o máis posíbel a
saber como está a criatura.

Para coñecer os problemas xenéticos, que técnicas se usan?
Son un pouco máis agresivas, no
sentido de que hai que intervir no

médio fetal, obtendo unha mostra
de tecido para analisar os cromosomas. A máis coñecida é a amniocentese, pola que se obtén líquido amniótico que rodea ao feto no que hai células desprendidas do corpo fetal. Esas células
analísanse despois no laboratório e podemos coñecer como están os cromosomas do feto (o cariotipo). A amniocentese faise ás
catorce semanas de vida fetal e
despois o traballo de laboratório
leva outros 21 días. Con este estudo coñecemos problemas como o síndrome de Down e outras
alteracións cromosómicas menos
coñecidas porque provocan a
morte prematura do feto.

'Coa amniocentese
obtense unha
certeza total sobre
alteracións
cromosómicas. Non
podemos anguriar a
unha nai
gratuitamente".

A amniocentese obtén certeza
total sobre esas alteracións?
Total. Se sae mal é que está mal
e se non hai problema tamén nolo di. Na vida prenatal sempre hai
que asegurarse moito. Non podemos dicerlle a unha nai "parece
que ... ", hai que talar con seguridade, por iso é unha medicina
moi especializada, que require
moito equilíbrio nervioso e moita
dedicación.

Un estudo para calquer
muller embarazada
A amniocentese faise sempre a
nais maiores de 35 anos, pero
pode solicítala calquer muller
embarazada en calquer idade?
Si. Ademais da amniocentese hai
outros meios como a biópsia cordial , que consiste en coller un
anaquiño de placenta (faise ás 9
ou 10 semanas) e a cordocentese, na que se pincha o cordón
umbilical dentro da nai para tirar
sangue do feto e analisala." A
máis usada, porque é de menor
risco, é a amniocentese.

~

~

º
~
~

prexuício de quen a contempla como antesá do aborto. En dous
pequenos cuartos do Hospital Xeral de Vigo, de apenas
cincuenta metros cadrados, nos que atenden ás potenciais
usuárias dun área de 1.200.000 habitantes, este médico de 32
anos e ollada franca, zaragozano de pai galega, neto do famoso
histólogo Santiago Ramón y Cajal, dá esperanza de vida e
reclama mellares médios.
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Un esquema anovado de clasificación de
xéneros históricos do xornalismo de cuño
galego, poderia estabelecer un primeiro
tempo sinaladamente academicista, dependente, fortemente tinguido de realismo
e romantismo. Igual ca á fotografía no seu
abrente, que apenas se distingue dos estilos de composición pictórica da época, o
xornalismo inaugural parece novela ou
ensaio de época servido sobre un novo
soporte material. Case todo o que reluce é
folletón e así é, con excepcións brillantes,
o tempo dos Diarios e as Gazetas que nacen co XlX.
N o segundo momento, o xénero impón a sua especificidade e desatraca da literatura. O gran pretexto material é a invención da composición automática repreentada na linotipia (liña de tipos) que
multiplica a velocidade de fabricación do
xomal. Fica asi disposto o soporte para o
grande debate da formas de governo e
da Liberdade e nace a prosa polltica do
Federali mo e o Rexionalismo.
Da síntese de evolución destas duas tendéncias resulta o xornalismo galego dos
anos vinte, debedor dos americanismos de
rebote da emigración e de todos os desafíos estéticos europeus que aparecen coma eco e luces de Outubro. Eis o grupo
Nós, resolto a independizarse dos repertório arcaizantes. Do seu independentismo
ideolóxico nace a brevidade fragmentária
de Causas, o expresionismo de Otero ou
o eficaz estilo de Risco que consiste en lograr a impresión da auséncia de estilo.

A

partir de te grande momento, posíbel
arredor dunha intelectualidade anti-colonial
que ao mesmo tempo é inequívocamente
internacionalista, dase unha fonda renovación do xornalismo galego. Contra el, a
grande defensa do vello estilo caciquil e localista de facer diários foi recusado por literário. A ruptura estética do xomalismo dos
nacionalistas era un contraste revelador por
demais das eivas do xomalismo vellouqueiro (Villar Ponte) e era cousa de confmalo
no arquipélago da literatura.
O xornali ta Blanco Amor foi o que máis
exten amente viaxou no camiño iniciado
por aquel novo xeito de concebir a sociedad gal ga no mundo. A especificidade
xenérica de xornali ta foille negada non
pouca v e con intención de rernitilo a
un parnaso literário que nada teria que ver
coa reportaxe a vi ión da actualidade.
Abonda con pasear a vista sobre este feixe
de colaboracións, artigos de efemérides, reponaxes e despachos de correspondente,
para recoñecer o contrário. Antes que facer
xornalismo literário, Blanco Amor meteu
recursos do eu oficio de poeta e escritor
no seu traballo nos diários. Xornalista e escritor de ficción conviviron en simbiose útil.

Este

xorna!ismo cosmopolita, culto, un
chisco barroco, nunca perde o fío da tensión poética e ninguén pode negar a sua
eficácia no propósito de comuni car imaxes, ideas, información. E tamén esperanzas, porque agroma da reivindicación dos
galegos poderen existir colectivamente,
con dignidade e sen priviléxios.
No feixe de traballos aqui recollidos brilla
a suma do xornalismo de América e do informalismo que irrádia a propo~ta de Nós
desde Ourense nos anos vinte. E un estilo
que remite a toda unha xeneración da República, marcada polo compromiso democrático e nacionalista e dividida entre o
exílio e a represión violenta: Blanco Torres, Luis Seoane, Lustres Rivas, Anxel Casal, Heráclio Botana, Rodríguez Elias .. . Roto polo Dictadura, o devir interior de aquel
xornalismo criativo, con-capacidade crítica
e utópica, debala outravolta na retórica do
XIX ao sofrer a . interrupción castrense.

Non hai que se deter en que este xornalismo fracasa patéticamente no seu intento
por negar a diferéncia entre realidade e representación. Asi que o xornalismo galego
comercial, á altura dos primeiros setenta,
resolve abandoar este modelo e copiar do
que se fai en Norteamérica. Paradóxicamente, o exílio que representa sobranceiramente Blanco Amor xa practicara durante anos as fórmulas de empregar a ficción
na reportaxe que despois venderían como
novidade os californianos.~
G. LUCA DE TENA
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Función política do intelectual
Romerías galegas
Odio bendito!
Ourense, encontro co río
Carta para América

1O Lluis Companys
11 Lembranzas de Alexandre Bóveda

13-1 5 Seis días no mar, estampas de
pesca na costa galaico-portuguesa
18 Testemuño

20 O galego e as ",nulleres
BLANCO-AMOR XORNAL.'!STA
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Versións ao galego:

Xan Carballa, Millón Picouto, Gustavo Luce de Tena
Textos e Fotografias:
Arquivo Blanco-Amor, Blibioteca da Deputación de Ourense,
Arquiva A Nasa Terra
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CAMPAÑA DE ANIMACIÓN Á LECTURA NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS,
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con todo o alumnado de E.X.B. e educación infantil dos Colexios Públicos.
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• OBRADOIRO DE BANDA DESEÑADA
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para o alumnado da 2º etapa de EXB dos catre Colexios Públicos.
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• TEATRO NA ESCOLA
para o alumnado da 2º etapa de E.X.B., B.U.P., E.S.O., e Educación Compensatoria: Chévere coa obra Río Bravo.
Ciclo Medio de E.X.B.: Tranvía Teatro coa obra Me/ro Blanco.
Ciclo Inicial e Educación Infantil: Cachirulo, coa obra Pinocho.

# • 11 CONCURSO DE CONTOS ENARRACIÓNS CURTAS INFANTÍS E

~·

<~~4qQV~\füNJCJ pA.\,\)~c..\)v

XUVENÍS "CONCELLO DE OLEIROS"
Entrega de Premios o 29 de Maio no Centro Cultural 'As Torres'

DIA 17 DE MAIO
Casa da Cultura Dorneda {a partir das 5 da tarde}
Exposicións:

Actuacións:

•Artesanía
• Fotografía antiga
• Libros

• Grupo de baile e gaitas Dorna da S.C. de Dorneda
•Coral Polifónica de Mera
• Grupo Folc Zuncurrundullo

Durante a tarde farase entrega dos premios do 111 Concurso Literario da Sociedade Cultural de Dorneda.
Todos os fins de semana durante o mes de Maio haberá actuacións de teatro, conferencias sobre Blanco-Amor, Bandas de Música,
rondallas, corais, etc ... nas Casas da Cultura de tódalas parroquias.

BEBENDO NA NOSA CULTURA

m,

Fundación Municipal de Cultura

-

CONCELLO DE OLEIROS
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Función política do intelectual
O tema da intervención dos intelectuais
en política, viu sendo obxecto de sostidos
debates nos últimos tempos, concretamente nos anos de preguerra. Case pode fixárselle unha data crítica, álxida, a esta discusión que nas suas raiceiras provén da guerra anterior. Esta data viria ser a da aparición de La trabison des clercs de Julien
Benda. Arredor desta obra, xa era producto do debate anterior, a disputa fíxose
máis asañada e políglota; a propósito do
libro de Benda falaron os escritores de todas as tendéncias e todas as línguas. Dixéronse cousas ríspidas , agudas e pintorescas e o tremor daquelas vociferacións durou até que a própria dramaticidade da vida política chegou a ser máis forte que as
teorías sobre a política .
De onde partiría a axitación profunda <leste asunto? A que causas quizais extra-intelectuai terá obedecido a sua formulación?
Ou que novo elenco de factores históricos
sobreviña á superfície, para que o escritor
se puxese a dubidar de algo, a respeito da
sua misión, que xamais lle oferecera a menor dúbida?

R qu a verdade é que desde os fundamentos mesmo da cultura de occidente
o intelectuais foron tan acendradamente
políLicos, que apenas foron outra cousa,
non só en relación aos contidos históricos
que lle son coetáneos, senón á sua histórica propagación.
on políticos case todo;S os que agrupan
Dióxenes Laercio e Plutarco, nas suas Vidas. Homero mesmo está mergullado nunha patente intención política, e política é
tamén o poderoso alento que sacude a
cordaxe das teogonías tráxicas -Esquilo,
Sófocles, Eurípides- e é conscente de si,
como a sua máis proclamada e mellor matéria , a política en Aristófanes e nos satíricos mediterráneos todos. Aristóteles titula
palmariamente Política unha da suas
obra e Platón portica outra dicíndonos
que
ai construir unha utopía , A
República destinada a concebir o home
como irremediábel er político . E outro
tanto acontece en Roma onde até a decantación definiúva do seu maravilloso idioma, é un feíto mái político ca literário, un
proce o que ten moito mái a ver co orador que co e critore .
E máis adiant -xa aberro o chorro da erudici ~ n barat ira- p r que n n hab mo citar ao e ·critore fundamentais do no o ciclo? E entr
le a
primeiro Pai da
Igrexa aqu le
r bros a alta presión,
aquel s int 1 tuai porL nto os: Agustin,
X r nim , r gório, Ba ílio. Todo foron
político , e que políticos! Como o foron,
apenas saido o mundo daquela platitude,
daqu las ob ecuéncias ecle iá ricas, á
qu agora se lle hama orde medieval, os
mái grandes escritore da Europa, que
daquela era (non sege a selo ainda?) todo
o mundo; d sd o pre Renacimento até o
Barroco, de de o Dante ao Quevedo, do
Maquia velo ao Montaigne, do Vives ao
Goethe ...
Para un escritor do Romanticismo esta
cuestión seria considerada, xa non banal
senón incomprensíbel desde o seu plante-·
amento, por canto o nacimento técnico
dos partidos políticos é, no XIX, obra case
específica de intelectuais, de escritores, de
poetas e, en moitos casos , a tarea do intelectual e a do político resultan indiscriminábeis, imbricadas, consubstanciadas.

Q u e novidade, que alteración, que
presunto risco hai para que o escritor no
noso tempo se ocupe e preocupe da política, como o fixo sempre?
Cicais hai niso rezagos, zarrapicadas, reminiscéncias da vella cuestión esteticista, das
monsergas da arte pola arte, da torre de
almafi e outras "bellas colleitas ".
Do que non hai dúbida é de que tales es-

Blanco Amor co escritor e artista Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo.

crúpulos sobre a política, non se retiren á
política en si, senón á política dos partidos.
Os escoliastas tipo Benda, La Rochelle e
outros (que a fin de contas, cos seus distingos e inibicións, fixéronlle o caldo gordo
ao fascismo) parecen centrar o problema
neste ponto: Debe o escritor tomar partido
en política? Eu contestaríalles: pode un escritor contemporáneo vivir no seu puro
presente -no presente puro goetheano- sen
tomar partido político? Enténdase ben que
non falo aquí de afiliacións, de rexistos ou
nóminas desta ou aquela agrupación concreta. Falo de tomar partido no senso de se
inclinar a unha ideoloxia quizais de área
táctica difusa pero de núcleo doctrinário
preciso. Cando hoxe falamos dun escritor
de esquerda ou de direita, estamos a manexar termos de gran lateralidade, de notória impreci ión, apesar do cal sabemos p erfeitamente o que queremos dicer.

ªº

Í ode un escritor

contemporáneo vivir no
seu puro presente
-no presente puro
goetheano--sen tomar partido
político?}}

Un escritor do noso tempo que non teña
tomado partido, parécenos un hipócrita,
un infrahome, un suxeito repugnante. Prodúcenos o noxo dunha cousa morta; mais
non morta nunha final momificación, xa
mineral, senón nese ponto de vida repelente, de vida-morte, que hai no corrompido, no apodrecido, no que, xa morro, vive
ainda vida prestada e apestada . Sen dúbi-

da algunha entendémonos moito mellor
co inimigo claro, coque desexa extinguirnos , co que sabe que desexamos a sua
extinción. Eu prefiro botarme á cara a un
Euxénio Montes , ou a un Giménez Caballero, ca un Benavente ou a un Ortega y
Gasset. E non comprendo eses disimulos
de seguir a ter relacións, sob capa de
amistade privada, cos que están nunha zona de lusco fusco , desde a que poden saltarnos á gorxa cando menos o agardames
e sen ter tido que capear risco nengun.

O

ser escritor non é ser isto ou aqueloutro, nun simples aspecto profisional. É
antes ca nada , ser, na integralidade humana, esencial, en que o home se cumpre.
Non é unha cabeza parolante, é tamén un
corazón que sofre; non é un cuño de formas, senón tamén a mesma matéria latexante, vivinte, plástica en que o troquel se
inscribe . Non se trata dunha simples habele nza , dunha técnica de ofício, dunha
mental destreza. Trátase quizais de ser home, dun xeito máis intenso e comprometido ainda, que o esixloel aos que caen fóra
desta denominación de apariéncia gremial.
É, daquela, o escritor, entre outras cousas ,

unha ética, unha moral, unha conducta.
En nome de que vai encoller os ombreiros
frente o espectáculo do mundo habitado
pola capacidade de dór e goce de todos?
De onde lle ven a licéncia para exercer
esa soedade hedonista de gozador de si,
de gozador ou de sofridor senlleiro dos
bens e males do mundo?
O certo é que houbo épocas en que o
mundo puido tolerar estas evasións. O escritor consentiu en transferir a unhas presuntas tecnoloxias as suas abrigas cidadáns
e entregou o seu destino de home social en
mans dos profisionais da política. E falou
pestes da política, confundindo nela o profisional, que babia que depurar co contacto,
co vocacional, que había que adestrar coa
práctica. O resultado está á vista: tal inibición case trouxo como consecuéncia a desaparición, non só do escritor, senón do
home tal como hoxe o concebimos, a mans
do nazismo. Os espantos dos campos de
morte, son algo máis ca un suceso marxinal
dunha guerra; son o esquema da fórmula
de convivéncia -de conmorréncia, seria mellar dicer- que nos propuñan uns cantos.

Teria o nazismo chegado onde chegou se
os escritores tivesen cumprido co seu deber? Non esquezamos o periodo de dúbidas, de inibicións, de puerilidades e caprichosidades, que afastaron ao intelectual
da loita política nos momentos máis perigosos da história do mundo. Ao non ata par a pechada barreira intelectual que os
escritores opuxeron a outros movimentos
reaccionários, o nazismo puido avanzar a
pracer. Ao desprezar a polémica, franqueóseulle o camiño. E cando se quixo reaccionar xa era tarde.
Os movimentos de resisténcia reabilitaron
a función política do escritor, situárono
outravolta na plena vixéncia histórica que
nunca debe perder. É necesária a conciéncia vixiante do intelectual, para que o
formulismo da política profisional non
amofe os resortes da história. Pero nada
de ficar no graderio dos espectadores; hai
que baixar á area, misturarse cos que loitan , ser dos que loitan , sen agarimos,
dengues, nen prioridades; entre eles e coma eles, para modelar o pensamento na
acción e influir na acción co pensamento.
Cando vos digan que un intelectual fracasou en política , pensade que non foi á
política como cidadán, senón como intelectual; é dicer , como eleito, como
vedette, como ser de excepción que condescende. Eses non serven. Hai que ir á
acción pola acción mesma e introxectar
nela a oportunidade do noso pensamento, cando sexa obxectivamente oportuno
e non só porque sexa noso; pois pode ser
noso e ser tamén inoportuno.
Nesta condición de modéstia, de naturalidade, de nivelación cidadán, debe ir
o intelectual á política. A xerarquización
non é un problema de autodefinición, senón un problema de oportunidade. As
masas non canean xamais a xerarquia , pero poucas veces se equivocan ao discernila. Indo a elas para servilas -non para servirse delas- dan cento por un.
Pero tampouco este problema especulativo
xustifica cousa. O escritor debe incidir na
cidadania, porque si, pola sua espida condición de home e para cumprirse como tal..?
GAllCIA .

(Buenos Aires. nº 926. 12 de Outubro de 1945)
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Romarias Galegas
Non ben os castiñeiros patrícios cobren o
seu esqueleto co verde e terno "capusai"
das xemas e os bidueiros dan a sua distraída pelaxe de poetas bucólicos aos primeiros peitos do alísio temperado, xa toda
Galiza , todos os povos e aldeas desta
grande "cidade pulverizada" que é Galiza
envían contra o ceu nocturno dos folións
os foguetes nupciais que van escreber na
alta páxina , con rosas de luz e lume, o
cartel das romarias patronais. No chan
empezan a abrirse brandamente as pupilas
florais, que volven do sono da invernia, e
no ceu as corolas de pólvora e bengala
ábrense no súbito rebento alegre, ao final
do seu talo de faíscas.
Sobre as lacas verdes dos prados, brunidos de su perfície como grandes láminas
de cristal baixo a água, a amendiaira ensaia, con axóuxeres de nácar, a sua adolescente danza florida , axustando ritmo e
atitude a un pausado "tempo" de alborada. E cando a primeira cerdeira madrugadora se cobre toda de virxes estremecimentos brancos, translucindo entre as pétalas o maduro rubor do froito, a primeira
cántiga voa polas corredoiras acompasada
coas ferreñas do pandeiro: pétalas metálicas onde florece tamén a alegria das almas . Os altos picoutos gardan ainda a sua
cúspide baixo a capucha dos fríos , cando
xa os romeiros van en procura do santuário da Virxe das Neves, para agradecerlle
que as fouces traidoras da xeada non segasen antes de sazón, esperanza e mese, e
que a sombra do lobo non se vise, recortada pola lua nas restevas de escarcha ,
rondando o terror do año, destinado á
Páscoa do Señor.
En Maio manda a Virxe outra vez, pero é a
Purísima, a Imaculada , de cuxo dogma España foi campiona esforzada durante incansábeis centúrias. Non só Andalucia, toda España é "a terra de Maria Santísima", e
esta tanto como a quemáis. Non se esqueza que foi no corazón dun relixioso galego
-San Pedro Mezonzo- onde naceu un
dos máis belos madrigais de cantos se elevaron, con incenso de palabras, cara os
degraus do seu trono: o "Salve Regina" naceu nestes vales e daqui brotaron por primeira vez cara á cúpula azul, que é o seu
manto, aquelas palabras que hoxe reza a
humanidade inteira: "Deus te salve, Raíña
e Nai, vida e dozura, esperanza nosa ... "
(. ..)

Por San Xoán son os esconxuros do gado
que se murcha, apesar dos saberes do albéitar, porque nas su.as carnes louzás se
espetou o invisíbel dardo do "mal de
olio", e as fogueiras nos cumes, para espantar aos espíritos rezagados do inverno
estéril; e a recollida da flor da água, que
trai a esperanza para o amor. .. Porque na
Galiza, bela , fértil, sensual, a relixión non
é somente crenza abstracta das almas que
dispoñen a sua vida terrenal cara a salvación, nunha impaciente espera da hora do
tránsito, senón tamén goce imediato desta
solicitante presenza de terra, ceu e mar,
baixo unha mansa carícia de luz . E as
mans elévanse todo o ano cara a infinita
bondade de Deus, pedíndolle tanto que
ampare a salvación das ánimas, como que
prolongue os bens da vida temporal nestes vales que non son de bágoas, senón
de esplendor, de fartura, de grácia e de
beleza . As práticas externas da paganía
perviven, baixo a máis fonda e prístina fe
relixiosa, agora coma no século IV, cando
San Martiño Durniense, alarmado por tan
groseiras confusións, escrebfa o seu libro
"De correctione rusticorum", para coutar a
involuntária herexia conservada desde antigo, no máis entrañábel da raza .

f

n Xullo a Eucaristia navega sobre as

ondas douradas do centeo. O Santísimo
abenzoa as colleitas, e a traballada xoia
onde se custódia o pan de Deus deixa tre-

mendo no ar unha cruz de resplandores,
para que se salve o pan dos homes. A capa pluvial do oficiante é de ouro tamén e
trasunta as cores acoiradas e quentes da
futura fogaza labrega.

En Xullo é a festa do Apóstolo Santiago,
que veu predicar en Iria Flávia e ao seu
paso por España aparecéuselle a Virxe, pisando en simbólica vitória, co seu miúdo
pé, o p ilar do poderío romano. A festa é
en Compostela, onde
está enterrado o amigo
de Deus e a romaria
perde a sua inxenuidade cereal, forestal e
campesiña, e devén
pompa cesárea entre
os granitos eternos da
Roma e do Ocidente.
É a fe, é o seu ton afirmativo e teocrático ,
que organiza a história
e orienta aos povos.
As pedras vetustas, indiferentes aos séculos,
como a piedade que
as agrupou na fábrica
dos templos, énchense
cos tremores do imponente bade leo , recebendo sangue de vibración, nova vida sonora, mentres toda a
cidade se anima nas
suas entrañas con ríos
de xente, baixo o
grande voo litúrx ico
dos cantos dos peregrinos.

Neste mes tamén é a Virxe do Carme, patrona do mar. Unha traineira vai arando
sulcos azuis sobre as águas quedas que cópian a solidez dun ceu brillante e tenso como a seda nun bastidor. Na proa, sobre un
triunfo de flores, a imaxe, que foi levada ali
polas mulleres da ribeira, campa co seu b arroco escorzo danzante, pisando amaneiradas nubes onde x eme o feroz serpentón
do pecado e por onde asoman rubros querubins repoludos. A Virxe avanza sobre as
águas, cornada e florida, e no seu brazo
pousa , con branduras
de paxaro, o Neno, para o que a bola do
mundo , signada no
seu polo emblema crucial, é apenas un x oguete alegre, un froito
sideral, encintado, con
inxénuos ecuadores do
pincel artesán, o seu
azul de mapa e de firmamento. Basta co cabeceo da barca para
que os brazos abertos
da Nai abenzoen o
mar e o FiUo aprobe
con sorri ntes inclinacións da sua cabeciña
adorábel, parente, nas
presenzas da talla dos
outros nenos de carne,
que o miran con tácita
intelixéncia de bons
amigos.

a primeira
ªCando
cerdeira

madrugadora se cobre
toda de virxes
estremecimentos
brancas, a primeira
cántiga voa palas
corredoiras
acompasada coas
ferreñas do pandeiro".

En

maior na capela da Santa. Os bons abades das parróquias fronteiras veñen en
axuda do titular e xuntos entoan , con
grande voz, os densos latins gregorianos
durante un bon par de horas. Sempre hai
un señor crego gordo e riseiro que "bota" os kiries con tantas reviravoltas, fe rmatas e rechouchios que causa o asombro xeral , e provén este de ouvir tan sólido vozarrón manexado con tan ingrávida
destreza. As xentes exceden a capacidade
da minúscula ermida e espárxese polo
adro, que é á vez camposanto e xardin, e
óuvese a misa entre as tumbas alegres,
rebordantes de rosas, varas de azucenas
e p enedizas m atas d e ale lís: a marte é
nestes cemitérios galaicos, e ain da é son a
qu e, polos ollos a be rtos das flo res, os defunto saudoso aso man p ara gozar d o
esplen dor da festa. Ás veces acode tanta
xente, que os ho me teñe n que ouvir a
misa axo ellados n as ba rdas de pedra, e n
difícil equilíb rio. No in stante d alzar, o
silé ncio é tan sole ne qu e a ca pe la pa rece
abandon ada e ba leira n o seu outeiro, con
horizonte de ven to e mare . Pero cando
a Santa Fo rma chega ao p onto a iro da
imitada cruz, a bombas e ta lan na o ledad es do a r, con ta n in es p erado susto
como se a grande cúpula do meiodia caíse desfeita e grandes blocos de ágata. A
charanga ataca unha muiñeira, con todo
o fragor d os seus metais soprados, e por
entre o estrondo dos cobre foxen, como
!abarcas sorprendidas, os chias asustados
da ga ita. Po la tarde a romaria adquire un
colorido pagán, e son as danza atoladas
e as grandes esmorgas nos bosques até o
amañecer do outro dia: restos druídicos
do celta ; goces dionisíacos do romano
coloniza do r; sobrevivéncias máxicas do
Medievo ... Pero o principal, o resultante ,
é o comer, o beber e o bailar. En grandes
caldeiros de cobre, perdidas entre as labaradas dos sarmentos, cócese o polbo
curado; en tixolas enormes corno prazas
renxe a fritidura dos troitóns de cinco libras, coa panza chega de pimentón pica nte. De grande cana tra van saindo
as emp anadas de raxo , de tre boas cuartas de diámetro, e no amarelo dos azafrá ns Locen os morróns inteiros , como
bancos de corais; o pernis de cebote,
engordados con landra e ca taña ; a restras de chourizos curados ao fume, a t rneira en cecina, as tartas de améndoa ,
os requeixóns e os roscóns de bi coito
piñóns... o carros dos taberneitos, panzudas pipas de viño desángranse nos xarró ns fondos coma p zo , e tra fegan a
su a alegri a aos corros de romeiros . Para
os abstérnio , e alsun hai, e tán o po tos d e limoada - "Agua de limón fria , ai ,
que rica!"- , coa vasilla sua ndo polo forros d e co rtizo e e n volta n unha miú da
selva de fe ntos. Nos cesto d lambetad as re bordan as rosquillas de Ribadávia e
o s m e lindres d e cazo, d e All a ri z , d e
améndoa moída e d e azú car , pro bá be l
receita d eixada polo "infiel marroquina".
Despois das m e re nda s, o abundante copeo: para os lambóns , o anís escarchado ,
espécie de x arope ins idioso , capaz d e
tumbar a todos os guerre iros d e Troia , e
para os forte s a aguardente de uvas, o
honrado coñaque e o ron , cos seus ace ntos coloniais. Por veces a mistura desperta heroicas disposicións da raza, e entre
os mozos de duas parróquias, que ceñen
vellos asuntos que dirimir , ármase abarafunda: as estacas fan asubiar o ar, e os
cránios , máis teimudos ca elas, aturan o
sólido chaparrón sen maiores avarias. Pero para que as cousas non pasen a máis ,
sempre hai nas romarías, atalaiando desde unha encosta imediata e estratéxica,
unha parella de "civis". Baixo os seus tricórnios de adusto brillo acharolado asoman unhas caras de poucos amigos, prestas a pór orde con voz indiscutíbel, mediante as miúdas bocas dos mosquetóns ... que en taies casos acostuman a
aponta:r para o cénite. i@?

Agosto son as

festas da Virxe Nai.
Pola mañá é a misa

LA NACIOI\
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Odio bendito!
icemos hoxe unha paréntese nesta glosa
:manal dos acontecimentos de España,
ira voltar a ollada cara a nosa terca. Por
!mais está dicer que non é o norde desta
eméride o que nos obriga a virar ocasio1lmente o motivo destas liñas editoriais.
ira que nos botemos a cavilar sobre Gali1 non precisamos de estímulos dolorosos
1 pracenteiros, pois que cada dia da vida
tá imantado cara ela no noso corazón.

Lembrádelo? Polo ar veu a mensaxe, -en
arco de trunfo sobre o mar. Saiu dos beizos de Alexandre Bóveda e tremou sobre
unha curva de milleiros de léguas e de
millóns de estrelas, denantes de facer pé
nas nosas almas tremelosas, e case temerosas, coma se agardasen as línguas de lume dalgunha Pentecostés.
O Estatuto tiña sido votado polo povo galega, e unha voz arcanxélica, de loitador
alucinado, chegábanos carregada de xúbilo, para carregamos de responsabilidade.
A voz de Bóveda púñanos sobre as mans
unha Galicia libertada e nós sentíamos a
sua doce carga non sabemos en que extranos palpos e sensibilidades do irlstinto
racial como se unha filla de carne e de espírito rematase de nos nacer da nasa carne e do noso espírito.

...........
....,....omprenderase, por iso, por esta re'náncia cordial -e hoxe case cardíaca1n que a nosa terra nos fala cotianmente
>S adentros máis entrañábeis do ser,
1mprenderase que o tema da sua evoca:m -sexa co pretexto que sexa- nos relte asperamente doloroso e tratemos de
xilo no posíbel, para que o ánimo non
nos desangue irremediábel e inutilmen, frente á imensa traxédia que hoxe a
bre de cinza .

Advertides agora a insalvábel distáncia?
Decídeme, non é verdade que pasaron
séculos?

ilicia nosa! Mai nosa! Mai do noso corpo
do noso espírito! Até dicer o teu doce
1me, . que amano significábanos ledícia,
mfo ou moma malenconia, hoxe danos
:!do; porque nos ves á evocación desde
mouro pesadelo no que actualmente te
bates, toda suxa de esgarradas vilezas,
ea de pavura e de loito, coas mans crisdas estrullando entre os dedos os corans escoantes dos teus fillos mellores,
queles irmáns mortos que nos eran
íis amados!

Asomáivos, se vos atrevedes, por enrriba
do parrote dos nosos cirlcuenta mil morros, a ver que é o que atopades daquela
visión gozosa!

Estatuto tiña sido
"0
votado polo povo galega.
Asomáivos, se vos
atrevedes, por enrriba do
parrote dos nasos
cincuenta mil mortos, a
ver que é o que atopades
daquela visión gozosa/)).

é que, mentres no tema español pode)S ainda conservar, para o seu esclareci~nro e glosa, un mínimum de lucidez
Lléctica, de acougo expositivo, ou de estéxia polémica, o motivo galega aprentasenos con tan íntimas relacións, alu1do tan inevitabelmente ás nosas máis
:1das raíces emotivas, que só o brado
15fernatório ou o inacabábel e silencioso
orar, serviríanos de linguaxe adecuada
ra traer a aceno e expresión, toda esta
menda e incoercíbel tenrura que se nos
n ao corazón e aos olios, en canto golamos sobre calquer minuto <lestes dias
>rtais, con esa só palabra, chea de todas
vibracións: Galicia!

)

A Coruña durante a campaña plebiscitária do Estatuto de 1936.

Que debemos facer neste dia, neste desgarrado aniversário? Só chorar sobre tanto
sangue?

ue mái teremo que dicer? Que

iis poderemos dicer? En dias como estes
1i agora un ano- Galiza enchía e de
1S recén raiolados. Eran dias claros de
)eranza e obre a ua história ouvíase o
>irlique nuncial dunhas campás frolidas.
L un día de e preguizamento civil desis xa dun sono de catro século . Galicia
ixaba as suas tocas negra caídas baixo
~uebrado limiar final dun longo cativée saía coa primavera, cara o encontro
si mesma, lizgairo o pé e os ollos desnbrados.
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Precisámolo todo. E canto máis acumulado e acedo, mellar. Todo o que amoreemos pode ser que ainda resulte escaso para tanto como precisamos se ternos que
resgatar a nasa terra e vengar os nosos
mortos.

nós, a odiar. Só alimentando este
ódio máis violento, máis bruto e máis buido, que todas as irlxustizas, que todas as
brutalidades e que todos os crimes de
quen nos destrozaron para sempre a vida;
só neste ódio atopamos unha razón dabondo para seguir vivindo por enrriba de
tanto escárnio, de tanto horror e de tanta
morte.

sempre!~

Xuremos todos sobre esta data, coma sobre un altar, non permitir que nada nen

• O REPERTORIO GALEGO DOS REFRANES O PROVERBIOS EH
ROMANCE DO COMENDADOR HERHÁH HÚÑEZ (1555)

Santiago Alfonso López Navia
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GAJJCIA,

27-VI-1937

Xosé Rubal Rodríguez; Daniel Veiga Martínez; Neves Arza Arza.
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Salve, Galicia! Salve, mai imortal, de
cuxas cinzas teremos que revivirte

• A LIHGUA DO ALUMNADO E PROFESORADO MAS FRANXAS
OCCIDEHTAIS DE ASTURIAS, LEÓN E ZAMORA
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Carme Hermida
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ninguén lime nas nosas almas estas benditas aristas do seu ódio.

. . • A REIVINDICACIÓN DA LIHGUA GALEGA HO R~URDIMEHTO
(1840-1891). ESCOl.MA DE TEXTOS
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Non. As bágoas para dentro· que o home
a quen non lle esbaran algunha vez rechiando sobre os ardores íntimos, hiena é
e non home. Pero de homes é tamén o
non declamalas e exibilas en aspérxios
idiotas de histrión. As bágoas por dentro.
Pero coma un combustíbel, coma un ácido, alimentando cada volta máis a fogueira interior; a chama viva do ódio. Do
ódio? Si, do ódio. A nosa xeneración xa
non pode vivir máis que para o ódio, a
ver se con este asañado sacrificio, face-

mos posíbel que a que nos siga poda
amarse.

.

.....
...
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ollas, co tacto, con todos os sen tidos, sabidos ou ignorados, dócil e pontual, coma
sempre que un volta sen terse extraviado
de si mesmo. O lu gar , imbricado n u nha
paisaxe de auga, xelo e rocha, frente unha
praia de cantos rodados -coiiial-., co seu
gris firmamento enrriba, é mínima parte
desta Galiza vaporosa, sen bordes case entre o alto e o babeo, estaba agora axordada, queda, precisa sob do xelo e a neve. A
neve non é deste val de camélias, vides e
laranxos; apenas espectáculo remoto nas
graves pestañas -cinábrio e verde escuro
(o moreno Ourens, do que falaba o bardo
Pondal), -formando o seu invernal horizonte coas serras do Rodício e San Mamede, onde comezan a darse de fuciños os
ventos da meseta cos que suben, tépedos,
do mar polas cuneas fluviais.

O

eido, recén ceibado da neve insólita, debea ver babeo a trama do seu cespede coma musgo, o pespunte das margaritas, demorada na ua exactitude de avi o
do bon tempo. "F breiriño tolo" s gu debruzado polas terras aterecida , coma unha meiga malévola, en debealo pintar n n
quecer. "Febreiriño corto I cos teus días
quietecito, / e riveras mái catro / non
quedara can nen gato I nin rato no burato ' . E te emella ter engadido "mái , oito"
ao refrán. A mesma pausa ten sobr collidas ás mimosas, qu terian qu ter aberro
o u balbordo marelo polas bardas d
pazo de Dona Carlota. 'F br iro qu bra o
cristal / para que a omedes d ouro I p las portas do marzal ".

Ourense: encontro co río
''Tres causas hai en Ourense
que 11011 as hai en Espai'ía,
o Santo Cristo, a Ponte,
e a Burgaferuendo a auga"
Copla popular
Xa sei que me agardan os templos, os castelos, os mosteiros, as reviravoltas incontábeis desta debanadoira de culturas -agora
tan a man- que vai desde as citánias celtas
até o rañaceos de Vigo (uicus qubeo dicer
aldea) e o ímpeto industrial d'A Coruña.

Entre uns e outros hai cinco mil anos tle
convivéncia da que as fundamentais testemu ñas amosa pulcramente o Museu de
Pontevedra que, en cerros aspectos, é un
dos máis ricos e senlleiros da Europa. Ben;
que agarden. Mentres me esperan, quero
sentar neste eido frente ao rio -eido e río
anteriores a toda testemuña- babeo uns bidueiros desamparados de follas e de paxaros pola dura invernia. É o cenário máis
tercamente evocado dunha vida no seu
instante de atisbo e proxecto, denantes de

ir a se gastar na aventura do mundo. Trátase -nunca se sabe por que- dunha <lesas
paisaxes connaturais, esenciais e para sempre; dunha marca, dun signo ou, mellor,
dun pacto, que perviviu, através de impregnacións e avatares, desde esa inte mporalidade e. máxia do ser que é a infáncia. A infáncia, "a pátria do home" segundo Rilke , tantas veces perdida cando o ser
se allea, e volve atopar, co dramático ou
co sobresalto, cando o ser se continua, é o
que acho agora aqu i, frente ao rio, cos

O pai Miño pasa polo meu frente alto de
peito, fachenda o de ourela a ourela: é o
seu gran momento feudal. O cimo abaten a uas cristas de carambelo, a aba
sacuden a neve e veñen o outros rio
grandeiro e os aforro de regatos tributários a engrosarlle o orgullo. qui pa a baixo da grande porta romana, amáis trnnfal
das que decoran o ·eu cur o. Digo "a"
ponte non por afeizón arcaizante senón
porque sendo feminina, oa mái entrañábel e maternal. "Os" pontes son esres outro , erguidos pola técnica fillo do ferro
ou do cemento que non decoran ren.
Quizais sexan meirandes , pero esta séguese a chamar a Ponte Maior. Aí está, hai
vinte éculos, pedra obre pedra -como
man sobre man- sen grampas e argamasas, ollando na cer e morrer tanta vaidades, sentindo como pasan as mái variadas auga · coxegándolle apena o nortellos. As demais poden dicer ·e en língua
mo ·trenca de ecuación e tiraliña ·. Mai ó
a Ponte Maior poderia dicirnos quen foi o
póncio ou o legado que eu e ·treal de de Lucus Augusti, desd o Lug militar
burócraca no borde d Impé ri , que tamén leva ao pai rio c rn spada r lucinte pendurado ao talabart d s s us valados, asemad imp riais. E p deria e ntarnos a bronca andaina d as host •s suevas
que p r ali pasaban para e r ar rei a urense. E o rnmor penitente dos pel ngrins
que se desviaban da rota a C mp st ' la
para adorar ao an tísimo Cristo s mpr
valen máis duas salvación · 'ª unha- que
xa daquela figuraba entre "las más d voLas
ymágenes de la Representa<;ión e t significa<;ión que hay entre cristianos, por cuya
devoción de contynuo uestro eñor demostra grandes milagros". E as refoladas
medievais entre prelados, condes, burgu ses e plebe mobilizada, para forzar o paso
cara o burgo. (Augas abaixo, non moi lonxe, segue anegando, entre a história e a
lenda , un bispo que as turbas despenaron
por ali, coas suas mulas xigantescas e os
seus clérigos fa.miliares, no remanso pavoroso , frente Alongos) . Todo iso e moito
máis garda na sua memória, nos seus cubos de granito, orcleaclos coma vo lumes
dunha biblioteca.

Durante aquela infáncia e extrema mocidade que neste lugar quedou semiada,
era grato adeprender que o pai Miño chegaba desde Fonmiñá, pouco máis que un
tranquiño tremelante, apenas · fillo-Miño, e
que ao pasar por Lugo xa viña moi instruido de terras e povos, todos eles d a gens
galaica. E asi se ia sabendo que po la marxe esquerda se lle engadia o Sil, o rio do
ouro sinalado por Plínio como a primeira
"california" de occidente. "O Sil trae a auga
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e o Miño a fama" di un refrán atravesado.
Non sei se é verdade, o que sei é que pasa
por Ourense enchendo os sete arcos da
ponte: que a altura de Filgueira faise internacional e bilíglota , entra en Portugal e España, e que máis abaixo, xa en todo o seu
magno desplegue, pasa pondo paz entre
Tui e Valen~a. encasteladas e cimeiras,
que se ollan ao seu través como dous galos de pelexa. Por ali xa comeza a criar sollas principescas, en troques dos humildes
peixes aldeáns do seu curso montañés,
que se venden fritidos nos feirais co bandullo untado de allo e pimentón riquísimos!- p ara que casen ben coa "agulla" incitante do viño do Ribeiro; ás sollas vailles
mellar o máis amullerado branca, que nasce contiguo, no val do Rosal, previsora natureza! Con ar procesional baña o rodapé
do Monte Santa Tegra , a impresionante
acrópole dos celtas. Na sua anchura e na
sua quietude, xa amosa a dramática solemnidade dos esteiros, ese instante de morte
e transfiguración dos "ríos que van a dar a
la mar, que es el morir". Mais tamén ali recebe, no seu ponto, toda a sua memória,
como nas outras agonías, e cobra concién-

agora dá
ªO
quilovátios: 450. 000
ria

de poténcia instalada;
interfirindolle a marcha,
quebrándolle o lombo a
cada paso, f endéndolle
a silueta xentil con encaros
contra natura".

l- i-s-t-a----------

cia de resumir as
belezas do seu curso , contribuindo,
co seu acabamento,
a dar vida a unha
das paisaxes de
máis abrumadora
grandeza e beleza
que podan gozarse.
Todo isto "vexo"
sen me mover deste
prédio da infáncia,
quedo no campiña
dos bidueiros irtos;
vou e veño nel como nunha alfombra
máxica. Porén, desde os dias do meu
inicial aposentamento, algo mudou. Antes as cousas sucedían en termos indispensábelmente poéticos; os pescadores eran iguais
aos do neolítico, nas suas barcas de tronco
traballado, case os mesmos que amorearon
os concheiros -o kiokkenmodingen- na sua
foz. As lavandeiras, iguais ás dos cancioneiros do século Xlll: "Pela ribeira dorio /
cantando ía la dona ... de amor". Os daquel
tempo eramos coma os donceis trovadores
do almirante Payo Gómez Charino: "As frores do meu amigo / briosas van no navío /
as frores do meu amado / briosas van en o
barco .. .". O río tomaba nos seus brazos forres e tenros a responsabilidade dos nosos
comezos natatórios e daba todo o que razonabelmente un rio ten que dar: auga para o sustento e policía do corpo do home
para as animalias do seu seo e beiras, espellos para ceos e ramallada. Nós correspondíamoslle con versos e nunca rio algun
circulou constelado por tanta carga lírica.
Agora dá quilovátios: 450.000 KVA. de poténcia instalada; cando rematen as novas
obras, serán 750.000. O Sil, por aí anda. Interferíndolle a marcha, quebrándolle o lombo a cada paso, fendéndolle a silueta xentil
con encaros contra natura, meténdoo por
tubos ominosos, desescamándoo de rimas

en rodas supliciais
e soltándoo feíto
cachizas por inconfesábeis funís para
apreixalo un pouco
máis abai:xo, o vello rio glorioso, xa
xubilado da história, vese na abriga
de traballar para
esa empresa aleatória e cruel chamada
Progreso, xa alcumada por Poe co- .
mo "o éxtase dos
papamoscas". Imperdoábel!
Claro é que mercé
aos traballos forzados do fluvial paladín, as aldeas desta gran cidade pulverizada que é Galiza , pasaron do candil de aceite ao gas
neón dun só brinco; as adustas montanas
noiturnas, polas que antes esbaraban faroliños transeuntes -os dos povos chamabámoslle bruxas- brilan hoxe baixo mantos de luceiros ; as lareiras onde ardían
asubiando as carquei:xas e as uces , deron
paso ás cociñas eléctricas para quen poden pagalas, e poden moitos; os trolebuses traen ás rianxeiras coa sua carga vexetal aos mercados e levan ás peixeiras a
pregoar sardiñas e bocartes polos lugares
de terra adentro; Guntin ou Arbo, coas
suas dúcias de viciños, teñen mellar luz
ca ese pomposo bairro norte e A Coruña
foi decretada entre a média dúcia de cidades máis encendidas de Europa. Daquela ,
desde este eido malencónico, teño ganas
de lle dicer ao rio Miño, que pasa un instante recomposto frente aos meus ollos
húmidos: grácias, abó.

A NOSA TERRA

avenida Bos Aires, a primeira (1914) que
levou este nome en España . Comezou senda unha estrada flanqueada de cerei:xos e
chopos negros; hoxe queda no meio da cidade. Os ourensáns de Bos Aires profetizaron ben... Vou na procura do Ourense vello, do meu: a catedral, os museus, as Burgas coa sua auga a ferver, património do
comun, as calexas coas fachadas heráldicas, labirintos da miña mocidade, as cen
tabernas que por chamarse agora "bares"
están perdendo o seu recendo -case o mellor que tiñamos- cos callos na sua enorme
ola vermella, os chourizos asados, o salpimentado polbo, as vieiras apostólicas, as
recamadas sardiñas. Mais, este xa é outro
cantar ou outro contar!; porque nesta Galiza rniña, canto e conto andan sempre mesturados; espírito e matéria e gastronomía.
O cimitério de Ourense está pendurado
dun outeiro para que os morros podan seguir a ver a cidade. O outeiro chámase
Montea] egre. tfl
Ourense, Febreiro 1963.
(Ó rgao do Centro Galega
de Bos Aires). N2 532. 1963

GALICIA
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V ou na procura de

Ourense vello) do meu:
a catedral, os museus,
as Burgas coa sua auga
a ferver, as calexas coas
fachadas heráldicas)
labirintos da miña
mocidade ".

Volvo á cidade pola sua parte nova que
case me resulta extrana. Deixeina con
quince mil habitantes, atópoa con setenta
mil. Para entrar nela teño que cruzar a
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Eduardo Blanco-Amor cun xornalista chileno (á direita) e con Suárez Picallo, o deputado galeguista exiliado, con quen o uniu unha fonda amizade.

Carta para América
a Ramón Suárez Pica/lo

Debo decirche, primeiramente, que a miña
demora en che escreber, nori foi por esta
vez -única vez- filla da miña acreditada vagáncia. Despois de dez anos de auséncia
as miñas ganas de Galicia ateigáronse de
tal xeito, que non sei como encomezar a
poñer arde na miña cabeza para escreber
causas que podan entenderse. Prados, mares, piñeiros, capelas románicas , igrexas
barrocas, vieiras, amigos da nenez, ruas de
Ourense enzoufadas de lua e de lembranzas, conversas sobre toda causa, viña novo do Mares, castelos, sartegos ilustres, néboas, cantos, heráldica, paparotadas, persoaxes, paleografía, bicarbonato, citánias,
leituras inéditas ... o caos. E sobretodo a
aperta tentacular de toda Galicia que abriu
en dous o seu bon corazón para me receber, andame a alma aboiando nunha corrente difusa, envolvente, atmosférica de
cordialidade que non sei que facer con ela
nen como pagala.

E

eu pergúntome asustad!simo, neste
hotel de Baiona, onde viñen refuxiar o
meu asombro e a procurar escreber unhas
cuartillas: Que é o que fixen para merecer
isto? Que escala agasallei onde se desterrase do nena galega o amor ao seu chan natal, erguendo o seu entusiasmo para outras
terras? Que loros trouxen nen que acampanados gramófonos ou que pantalóns brancos importei que acreditasen a miña perfeita asimilación da cultura do país americano onde teño vivido? Que homenaxe
aos próceres parvenus organicei que dese
canta ás xentes da miña perfeita democratización en contacto coa liberdade dos paises americanos? Que suscripción organicei
para regalar ao meu pavo unha imaxe de
Santa Robustiana Virxe, paño por caso, ou
en que recepción de que infante fun da

Comisión de Honor; con que cruces de
Caravaca fun condecorado e que alcaldes
do meu pavo foron á estación para me receber con maceiros e banda?
Pois se nada disto ocorreu, como comprenderás, eu debo decirlles que me deixen tranquilo. Total, que? Un home que
escrebeu unha dúcia de cuartillas e que
regresa de América. Isto de escreber xa
sabes que aí ocórrelle a calquera. Triste
conceito da seriedade da pátria levaría eu
para esa, se non derivase estes agasallos a
simples probas de boa cortesía e amizade.
Minguada impresión levaría da miña terra
se fose acreditar en tais paradoxos. Síntoma de evidente retroceso e de subversión
de valores esta de festexar aos que facemos versos como outros xogan ao póker,
e que quizais os facemos porque custan
menos e é un xogo menos dificultoso.
Agora chegou a estas praias un señor He-

ªE

n canto a nós)
fomentadores de idea is que
por sorte son imposíbeis,
aos importadores de ensoños, que nos ternos
proposto unha meirande
decéncia no vivir colectivo
dos galegas deben
deixarnos no noso
curruncho coa cabeza
ch ea de biosbardos )).

redia, da Arxentina que debe ser unha
persoa moi principal, porque eu nunca o
tratei, pois ti xa sabes que nós somos galegas de terceira- que certamente merece
todo xénero de homenaxes. Ven desenvolvendo desde a sua chegada un fermoso labor de cultura da que nunca se ha falar de abando. Visitou a Nasa Señora de
Lourdes, foi recibido pola Sua Santidade,
donou unha capela ao seu povo natal, ouviu misa no Vaticano e fala destas causas
con evanxélica fruición aos xornalistas,
Para coroar esta emocionante xira intelectual por terras europeas, pensa levar, á
sua volta a Bos Aires, a un gloriosísimo
xeneral e un elocuente crego, como sintético expoñente do panorama cultural da
nova Galicia, pois ambos e dous son galegas. Como poderás observar, o señor Heredia durante os seus anos de permanéncia na Arxentina, captou, con exemplar intelixéncia, os matices máis finos das predi-

leccións -crioulas e a máis pura e celosa
emotividade civil da gran república do
sur. Se eu fose compatriota de armiento
e Rivadávía, proporia que o nomea en arxentino honoris causa, que ben merecido
o ten. Tan merecido como a cruz, medalla
ou colar, sobretodo colar, que sen dúbida
algunha ten de serlle outorgado a tan benemérito e subtil pai ano.
l sto é facer hispano-americani mo e o demais son rabos de gaita . A estes señores é
a quen debe festexar e, que eles on o
que fan obra práctica, duradoira e ori.xinal.
En canto a nós, aos líricos, toliños de todo,
fomentadores de ideais que por sorte son
imposíbeis e que ademais está ben que o
sexan; aos importadores de ensoños, acaparadores de sacrificios, almacenistas de
vaguedades e banqueiros de espirituais bagatelas, que nos ternos proposto aí, na
América, a cruzada de conseguir unha
meirande decéncia no vivir colectivo dos
galegos, en canto a nós, deben dei.xarnos
no noso curruncho coa cabeza chea de
biosbardos. Xúroche que <liante <leste xeito abusivo de me obsequiar ocórreseme
dicer a estes bons amigos: "Deixaime en
paz, porque veño por pouco tempo e fariades mal en destruir esta creéncia que eu
vou adquirindo dunha España, ao fin!, normal, rítmica, xuiciosa, amante da seriedade
das suas austeras institucións. Non vaiades
uns poucos lingoreteiros a destruir esta
perfeita superficie, esta ademirábel sintonia, dando a nota inxusta de traer o meu
nome polos papeis. Bastante e con máis
xustiza poden empregarse eses espácios
xornalísticos destinándoos a tantas persoas
como hai que festexar e comentar nestes
momentos de saudábel paz para a pátria.
O señor Herédia, por exemplo.~
C&77GA, Xaneiro, 1925
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x-o-r-n-a-l-i-s-t-a
cerrados; unha coroa desta planta transmutada
a bronce parece achar a sua definitiva e máis
natural matéria. A coroa era grande e solemne, como ordeada por vontades seguras e feita por mans forres. Non a estorbaba nengun
outro ornamento votivo e aquel acordado metal era o único ofertório que ali habia. Debaixo da coroa senlleira leíase:
A ROSALIA DE CASTRO
-CatalunyaNengunha rua galega, nengunha praza
galega; nengunha rua española, nengun xardin español, levaba daquela o nome de Rosalia. Os mestres que nos ensinaban as Odas
da Imprenta ou a Vacina, de don Josef
Quintana ou doutros copleiros de infeliz
lembranza, non sabian cousa dos "poetas do
dialecto ", como dician aquel es poirentos
maragatos que nos iniciaban na regla de tres
e no culto aos Tércios de Flandes.
España ignorábase a si própria na fragmentación das suas máis puras e coadxuvantes
eséncias criadoras; e a operación dexenerativa tiña sido levada con tan violento entusiasmo que até nós, os povos da lbéria, Castela mesmo, tivemos que facer un rudo esforzo adiviñatório para advertir o verdadeiro
rosto da nosa alma.

Eduardo Blanco-Amor nun mitin o Dia da Pátria de 1934 en Santiago. Diante da estátua de Rosalia naceu o seu amor a Catalunya. Na fotografia da
direita, Lluis Companys.

Lluis Companys
A FIN de que adecuadamente goce o espírito daquel a quen van destinadas estas verbas de homenaxe a Companys, de tributo á
sua memória, non serán tanto para falar del
senón da sua terra e da miña, das nosas terras, de Cataluña e de Galiza, dos seus enlaces, esperanzas e revelacións no corazón do
poeta; de como me foi revelada, de como a
amei e por que creo nela. (. ..) Foi en Compostela, onde o sino quer que sexan todas
as nosas grandes cousas. E paga a pena dicer como foi :

Compostela, a sacra cidade, arquea cara
as aforas o cóbado do seu paseo fidalgo da
Ferradura, entre un claro de carballos, cara o
val de Padrón que os esmaltes alumean e povoan a sombra daquel Santiago, andareiro,
poeta e amigo íntimo de Deus. Naquel paseo
e naquel claro forestal , os estudantes do Batallón de Literários dixeron "Si", na sua conxura de leda inmolación e, no seu desexo de
liberdade, fóronse á guerra libertadora baixo
un vó de consoantes. E aquel ar soedoso que
ali chega despois de orgaizar malencónicos
orfeóns nos piñeirais, non puido aplacar o
frontal ardor dos que despois, vai haber un
século, morreron en Carral por dicer "Non! " á
tirania, apreixando nas levitas románticas o
corazón gozoso de xúbilo civil, pálidos e maravillosamente iluminados entre a negrura de
barbas e melenas ... Porque eles tamén creian
que era mellor morrer pola verdade que vivir
para o disimulo, o deshonor e a falsidade.

Naquela reviravolta onde se abre a pausa
dos carballos e onde o sol se verque coma
un viño dourado ou a boira escáncia coma
un doce e grisallo veleno, ali medita Rosalia
coa meixela apoiada na man e o seu tristeiro
sorriso petrificado:

Por íso me chaman Rosa,
mais a do triste sorrir
(. .. )

O suceso puido ter rematado ali. O adolescente alucinado, a mirada edípica entre a
pedra e o home e a sinfonia apaixoada do
val, como incenso daquela soedade sacramental na que o poeta comunga unha adiviña que ha cruzar xa toda a sua vida coma
unha implacábel frecha de momo e aceso
dardo. O resto ia ser pura matéria . Despois
xa daquel enlace súpeto, por unha escada
de olladas vivintes, entre min e a pedra, o
resto do axexo destinábase a unha curiosidade simplesmente humana.

Debo confesar que eu non sabia causa
das outras terras da Ibéria, porque a España
dos nenos de entón era unha abstracción
pedagóxica de nomes encadeados e non co
armonioso empalme da artéria.
E ao pulo da miña curiosidade, média dúcia
de pasos desganados trasladáronme ao anverso do monumento. No seu esteo de pedra galega penduraba unha coma de loureiros con-

Mais Cataluña non tiña condescendido cara
esa túrbida complicidade. E soubo de si e
emprendeu a tarefa encamiñada a que os
demais soubesen de si. Por iso o seu forre
nome estaba ali, ao pé da estátua, alcuñado
en metais e ollando cara o val galega por
entre as pestanas laureadas dunha meniña
de bronce. E daquela comprendin que en
España habia un povo que sabia ver, que
queria ver, e que convidaba a unha nova
fraternidade baseándoa nun prévio ensimismarse, nun saber prévio de si, oferecido en
exemplo aos demais, para despois darse a
eles en recíproca e libre entrega de povos
conscentes da sua eséncia, da sua preséncia
e da recta abriga do seu destino . A oferenda
de Catalunya a Rosalia foi para min a comu-

aT

/ oda a vida civil de
Cataluña é a tráxica pelexa
entre a frol e a Jera, entre
o caravel
e o xabarin"

nión do seu exacto nome de povo, callado
en anchos e ecuménicos loureiros latinos.
Naque} serán, ainda tan presente, sentin un
súpeto contentamento de gratitude e desexo, ao que ·xa lle pesaban os anos iniciais,
de respostar con entrega do meu espírito ao
fraternal convite de reconstruir as Españas
que, cando foron algo, este algo foi a clara
percepción da primordial unidade que forman a paisaxe, a fala e o home.

Daquela cópula silente, da que o meu espírito saiu cunha grande leira fecundada, naceu unha persuasión que non fixo máis que
cumprir co seu deber, como o cumpro eu
agora traendo a esta evocación unha lírica e
heroica experiéncia persoal, que non ten nada a ver co persoal narcisismo e que incide
neste acto coa lexitimidade do seu valedeiro
símbolo que, por ser símbolo, é tanto meu
como doutros moitos galegos. Era un nome,
o nome de Cataluña , que de ser grilón arrefecido na cadea do nomes españois, comezou a latexarme suavemente nos fondai da
alma para se facer quente e entrañábel inxerto arterial. Daquel suceso viume o presentirvos para que despois as lexítimas via do
amor procurasen o. camiños de comprendervos. E hoxe compréndovo porque vo
amo e ámovos porque vos comprendo. Por
iso estou aqui, de pé ante a ombra venerada de Aquel que un dia díxome: 'Tede que
poñer a Galiza en pé; fáivo e fáino falla". E
por iso esfollo estas verbas de evoación, de
confesión que El escoira co doce sorriso dun
irmán grande, gozo o ao ver que non morreu nos seus nen no irmáns dos seu .
TE - O outros pétalos para esbrullar nesta
ara. E vou aventalo queimando esta mirra
de lembranza, porque o seu relato configura
outro momento da miña vida en íntioma e
pura relación co vo o povo e coa hi tória do
meu amor a el. Eu aropábame en Barcelona
cando morreu Macia. Quixen estar -renunciando a un priviléxio xornalístico que me
abria os accesos- misturado con aquelas interminábeis ringleiras de povo, que cobriron, en doble homenaxe de espazo e tempo, todas as horas da noite e moitos quilómetros da cidade. Estiven entre as xentes e
tiven entre os meus brazos, durante várias
horas, a un miniño catalán alternando a sua
lene carga adurmiñada co brazos da mai
que viñera desde lon.xe, desde unha vila, co
seu fillo para lle dicer adeus ao Aví. Era o
aniversário do Nacimento de Xesus e a cidade sufocou os ímpetus da sua antiga pagania e as campanas embridaron o seu xúbilo
secular e as panxoliña mudaron o eu doce
tempo provenzal pola gravidade da antífona.

De

toda Catalunya chegaban h me
mullere . Chegaban da terra e d mar, d
val e da montana, da choupana e da rna ia,
do pazo empenecado de lambrequin
do
lúgrube chigre proletário. Aquela ava alladora unanimidade era a atmósfera m tiva da
morte dun home que se tiña dado ao deber
da sua hora. Eu pensaba qu un povo qu
asi agradece debe vivir ternament . As x ntes traian flores onde o fulgor da Cataluña
fermosa concrétase en finas pinceladas vexetais, ou rraian espigas onde a fraternal fartura catalana tiña ulido e sen o de fogaza,
que nos povos de ben son a mesma cousa.
Cando as primeiras luzadas do dia chegaban
avantando polo mar, entrei no Salón de Sant
Jordi . O Aví deitaba o seu perfil de medalla
nunha serea conformidade coa morte. Non
era un cadavre serrón un viaxeiro que descansa. Baixo o primor da abóveda oxival e
ante aquela luminosa serenidade as mans
deixaban a oferenda e o salouco acougaba.
Tiña ali a morte unha sobriedade e unha
mesura --case <liria unha elegáncia- tan civilizadas que un pensaba, sen saber por
que. na harmonia das antigas cousas -homes , mármores, poemas- que ocorriron
nas ribeiras daquel mar do que Cataluña é
unha ilustre beira. Aboiábase nunha rítmica
presunción da eternidade e nada daquelo tiña a ver co declamado macabrismo que a
morte española acreditou, por eses mundos
de Deus, como unha españolada máis.

Aquelas ringleiras encarreiráronse despois no máis ancho rio de seres que eu tiña
visto <letras dunha dór. Entre un bosco de
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bandeiras plegadas e de voces himnárias.
Macia ficou ali, na terra da sua terra, fitando
cara o mar. Unha semanas despois, os xabarins entraron, vestidos de sombras e fozaron
na sua tomba. Mans suxas movidas por espíritos inmundos rabuñaron po tas tápias e
profanaron a terra: a paz e a grória daquel
anaco de terra onde repousaba un home
que, pola limpidez e a eficácia da sua vida,
tiña xa trascendido a sua nacional significación para ser património da humanidade no
máis exacto senso do heroi.
Cataluña , a harmoniosa , segura de si, a
acompasada e doce mai medeiterránea, sentiu a flecha na illarga e bradou coma unha
leona. Eu acompañeina, sentíndoa coma
nunca, naquel pranto de caraveis, que chovian como simbólico sangue na cova da
tumba onde fuchicara o nocturno xabarin .
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aí cedes a parábola. Toda a vida civil de
Cataluña é a tráxica pelexa entre a frol e a
fera, entre o caravel e o xabarin. Cando o
seo da nai revirte da máis dura criación e
preñez frolida , ven o fociñazo da besta a
procurar o ventre grávido. Doutro <lestes fociñazos morreu Lluis Companys. O seu cadavre foi tamén pisoteada corola, o caravel
chafado por gadoupas e fociños. Mais o que
non pensa o xabarin, porque o xabarin non
pensa, é que Catalunya seguirá a ser por
sempre inesgotábel ventre frolido e que as
suas torrenteiras de pétalos poden seguir a
encher milleiros e milleiros de tambas profanadas e cobrindo o corpo dos seus mártires.
EU non canto estes méritos nen choro estes
marteiros . A palabra do poeta corre sóia e
vai deixando agrupados ímbolo incon cente . Cicai por i o esta verbas choutan a
demarcación do panexírico e aluden constant mente á t rra que é o qu permanece,
o perpétuo, o eterno, a incan ábel le ión, a
infatig ' b la ci ' n, a incita ión egr da e potent qu
abarin p de Lripar mais nunca
destruir. Company , abíao, óuboo empr
s gund d n La a imanta ión da sua vida e
a ua pala ra qu ab ian xa no ar rnái
inde tructíbel da hi tória.

\,(LAQUI

o apitán de home , uniformado no me m en oño, o que che di un home d Galiza: Grácias! Nada mái ca iso .
Grácias! A tua 1 ión d morre ben pode ser
leción de vida para os que ainda ternos o
no o de tino por curnprir a no a terra por
desatar. Ti ensináchenos como os grilóns
poden ser artérias. Non o esquenceremos,
ainda que o sangue roto sexa o seu prezo.
Os tempos son ríspidos e a bruta fatalidade
das cousas encabuxadas governa ao home
en troques do espírito. Pero é anxélico o
destino do home e as pausas nel son breves.
Cando o anaco de terra onde xaces esteña
ceibo de xabarins, Galiza pagará en ti a heráldica emoción que a tua terra plastificou
no plinto de Rosalia. E dirá nunha coroa de
bronce, na que o carballo santificado polo
celta denota a sua orixe:
A LLUIS COMPANYS
-GalizaE con iso diremos: Cataluña comprendeu o

noso espírito . Nós comprendemos a sua acción.
Deica logo, irmán Lluis Companys.@'
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Lembranzas de Alexandre Bóveda
Non somentes por gratitude senón por
conduta histórica, hai que lembrar en
todo intre o que os nosos homes foron
pra que a nosa propia vida non salga
de rego e se perda, no esenzal, por eisceso de potenza de eleixibilidade. No
fundamental, os galegos darestora ternos os vieiros ben marcados, i a discrepanza apenas vai mais aló de ser custión de procedimentos. Pro é nos paradigmas de istas vidas onde fica escrito
-agora tamén con sangue- o enxoito
código de noso mester que hai que repasar de cando en cando, pra non consentírmonos a falsía do esquezo. Non é,
de ningún xeito, importuno aseriar un
istante as páxinas ledas e noviñas, nadas dun pulo de mocedá, de esta revista de mozos galegos de América pra
que sirvan de orla á senlleira figura de
heroi, que quero evocar na poesía predestinada da súa infanza.
Rucas vidas tan reitiliñas e cheas de
sentido como a de Alexandre Bóveda,
pois hasta a forma da súa morte foi causa da continuidade e da consecuenza;
porque aínda a súa resposta a "la saña vieja retenida" que o levou
descentra o muro dos fusilamentos, sin podelo levar ao renuncio,
sirve pra non desfigurar en ren a liña de causa a efeito, de continuidade e honor, que foi toda a súa exisrenza. Tal corno di Quevedo:
"Perder la libertad es de bestias; dejar que nos la quiten, de cobardes. Quien por vivir queda esclavo, no merece nombre de vida y se
deja morir de miedo de no dejarse matar".
Desandemos no tempo pra atopalo nos seus anos agoirales. Decía
Rilke: "A patria do home é a súa infanza", i esto pros galegas é
máis que unha agudeza literaria. Na nosa común infanza ourensana, xa era previsíbel en Bóveda o heroi . Non hai nisto eisaxeración retórica nin parvada apoloxética. Aquil rapaz amigo meu , parente meu , estaba infestado de destiño . Iba hacia si mesmo con
unha velocidade de ouseso, e no tépedo fermentar dos seus silenzos estaba levedando o elexido. Era difrente de nós porque nós
baleirabamos a cotío, en verbas acesas, o noso esrremo e encadilamento do mundo. 11 saturábase de si como unha pila que se carga. Tiña a lucidía premonición de un ateigamento de enerxía necesario pra o seu futuro oficio arcanxélico. Seu ollar era duro e
tenro o seu sorriso. Afirmaba cos olios e agarimaba cos beizos,
porque os olios son a vountade do rostro e os beizos seu corazón.

C ando fo¡ mozo e desacou sobro do seu pobo aquil ouco potenza! de enerxía, eu non me solprendín porque xa estaba decatado de
cal iba a sere o seu camiño, ben difrente ao noso, aínda que a meta
fo e común no seu segredo compromiso. Mentres nosoutros soñabamos e cantabamos, il marinaba en como podería condensarse
canzón i ensono nunha condura de valideza política. Non era home
de e peciali mo fari aicos, senón home de síntesis. Carlyle tiña dito: "Val máis unha aición que un pensamento, aínda que iste sexa
dos máis nobles". Pro tres séculas antes dixera San Juan de la Cruz:
"Vale más el pensamiento de un hombre que todo el mundo". Na
bi eitriz diste pragmatismo e diste idealismo estaba o temperamento
i a intuizón ei i tenzal de Alexandre Bóveda, que sortiu do seu silenzo adoescente pra os grandes traballos de aición ineisorábel, tan
cheo de enseno como o que nós baleirabamos nas confiadas estrofas. I era así tamén na vida de tódolos días. Vivía cos miolos cheos
de cifra , pro, as noites, era un corista máis na Polifónica de Pontevedra, cantando unha leda regueifa ou un cupular "Tu es Petrus".
Alexandre era un rapaz de longos calares na nosa adoescenza
apenas encetada. I era, como o cabaleiro do epitafio crásico:

Pequeno de corpo
e grande de es/orzo;
bó de rogar
e mao de forzar.
Namentres nosoutros levabamos como cartel do noso inédito xenio
lírico, as melenas ao vento, il alporizaba enriba da fronte unha cornisa de aramios arremuiñados, i embaixo dela unha oustinazón de
sobrecellos como cuallados mm xesto de atenzón perenne. Tiña viril sobriedade, forza física e grande capacidade soedosa. Mais, de
súpeto, somellaba acenderse todo cos brotes de unha verba tan
xusta, tan firente, e, ao mesmo tempo, tan acompasada e segura de
si, que o trocaba en indiscutíbel decano de rapaces. I entamo discurría co seu falar calmo e fondo , súas olladas valían por voces de
mando, i eran quén como pra d ter no ar a traieitoria do puño
desmandado ou o escachar incontrolado da inxuria. En custión de
xogos e disputas o seu fallo era seco, xusto e sonaba a inapelábel.

Bóveda non contaba entre aquela gallifeira fauna segrel, pro
gozaba coas nosas aventuras; quedábase por fóra da boira lírica
pro sabía moi ben o símbolo que alentaba naquilas fazañas de esprito ceibe. Como era tan sabidor de cifras, pasmaba , xa de neno,

na escola dos Villares - púñanos un
pouco de medo--, e somellaba desbotar de si unha sorte de aura máxica a
carón de cantos apenas poideramos
chegar ás regras de intrés simple . Un
día boteille en cara aquela afición aos
números, que a min somellábame moi
por embaixo das cousas que fan aos
homes estimabres, e il respondeume:
"Vós contades sílabas i eu conto as vacas que poden manter os eidos galegos
nunha economía racional pensada por
nós. Pro si lle pos unha raía embaixo e
sumas, os resultados véñenche a ser os
mesmos. Sin versos galegos non haberá
vacas galegas e sin vacas galegas non
somentes os poetas serrón os propios
versos, irán esmorecendo esfameados".
A cousa deume moito que cavilar e tardei moitos anos en deprocatarme.

Lérnbrome tamén da nosa despedida.
Foi na rúa das Tendas . Estouno vendo i
estoume vendo. Era un rapaz esguío e
preguiceiro, gran perseguidor de bíosbardos, a quenas circunstancias daban,
a pesar seu, un empurro pras Américas.
Nin_guén máis inxusto emigrante e con menos arestas no corazón
pra aguantar os topazos da vida. E nadie sentiu máis a fondo aquel
desgarrón que me afastou dos lares rnatrios, dos arbres amigos, das
augas confidenciaes e dos paxaros de Alexandre, de aquil brilar de
olios húmidos, de aquil valor seguro con que ceibaba as verbas como si as acuñase, ao decirme: "¡Agora tamén ti te vas ... ! ¡Ista disgraciada terra nosa! " E a min chorábanme por dentro os versos de Rosalía, que deixaban, naquil intre, de ser literatura pra ser doído cerne de vida:
Iste vaíse e aquel vaise
e todos, todos se van ...
Cando anos despois, dende Buenos Aires, soupen dos seus trunfos, do seu consecuente desenrolo, da brilantez nazonal das súas
oposicións, da formazón do seu fogar, armoñoso como poucos, e
da súa total adicazón ao servizio da Terra, somelloume seguir a
leutura de un libro grato escomenzado tempo atrás, un de ises libros cuio final se soña ou se adiviña.

1

Seu ingreso na loica somelloume do millor agoiro. Conocéndoo
como eu e canecía, decatábame de que o noso país, tan abraiado de
literatos e de ben intenzoados arbitristas, iba a contar coa contribuzón dun home novo, dun home de ouxetividade implacábel, que iba
a centrar os disparos do seu ímpetu e da súa rexa proparazón no escrarecemento dos problemas materiaes; mais non coma un pretesto
pra comprobare teorías diletantes, que de iso xa tiveramos de abando, serrón sentindo o ser económico-social da Galiza dende dentro
de si, das súas entranabres realidás, tal como nós sentíamos o noso
sino poético xunguido á Terra, con segredo afán de penetrazón, na
dádeba infinda do sangue da nosa ialma . Galiza non era pra il unha
xeada peza de anatomía eisperimental, senón o corpo vivo dun esprito vivo. Pra Alexandre o andar furgando nas entranas da Terra era
tanto como investigar nas súas propias vísceras. Nista doorosa viviseición non lle tremaba o pulso, pro sabía moi ben que ningunha
freba útil tería de sere ferida ou mutilada, que órgaos había que poñer ao descoberto pra que a iles chegase a luz da concencia de todos. O seu especialismo deixaba intaita a súa integridade humán,
porque nil coincidían tódalas artes da hornía e da bonhomía, tódolos
elementos de isa cousa insólita que é ser un home: a eficacia modesta e intelixente, a perseveranza serea, a ética sin esforzo como unha
emanazón natural da persoa; a apetenza de loita oportuna e sin fanatismos, o senso armoñoso da vida; a forza, o talento, a tenrura ...
En anos de decencia repubricana, estando eu na Terra , ouvino falar. Era a vez primeira que o ouvía en confronto co púbrico . Foi
en Santiago, o Día de Galicia, dende o balcón do Municipio. Arengaba ao pobo galego, en data e logar sacros, i en días que somellaban decisivos pra o porvir da Nosa Terra . Non quixo que me
soparase dil: "Quero que leves a América iste fervor e ista verdá
de pobo". E alí estiven, ao seu costado, namentras debullaba a espiga esaita do seu discurso. Xurdíalle dos beizos a voz como unha
auga lirnpa e leda. Era unha voz de miragre que alanceaba sin ferir, que presioaba sin magoar. E anque naquel intre tiña unha cargazón de arco tenso e, por vegadas, un lostregar de trallazo, era a
mesma da súa adoescenza, co agarimo profundo do seu tono, coa
súa coor ricaz, coa súa mol prosodia ourensana, inacabábel de
matices... Vin a súa fronte axigantada pola responsabilidade; vin
as súas maus, témedas da falsía histriónica, pro firmes de espranza
e de proieito, como esvarando, modeladoras, polos flancos de unha Galiza posíbel; vin os seus ollos voando por enriba da moitedume como esculcando nos pasados mañáns da historia ... I eu
pensaba: "Veleiquí un home a quén nada nin nadies deterá". E así
foi. Non o detivo nin a morte .@'
Mcl\DO GALLEGO.
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Seis días no mar
Estampas de pesca na costa galaico-portuguesa
O cronista quer coñecer, no sentimento e
na vivéncia, a existéncia ruda dos pescadores galegos, tema de interese e de lembranza para moitos emigrados que practicaron
este oficio esforzado; tema de interese social para todos aqueles que estudan as formas primixénias da vida do home en contacto imediato coa natureza e asunto complementário para o coñecemento particular
dun seitor importantísimo do povo galego,
xa que centos de milleiros de persoas viven, ao longo da beiramar, a conta <leste
mester industrioso e importante .
( ...)

R ealmente é a pior época do ano. Os
vemos acreboados do Oeste, as duras nordesia , a cerrazóns e borrascas de traveia, dunha banda. Pola outra, o arrefecer
da augas e os frecuentes temporais que,
turrando do carrumeiro que serve de alimento á xouba, fan que os bancos deste
peix emigren cara o Sul, procurando o
a ougo da tranquila praia portuguesas,
ricas en flora marítima e en sedimentacións vexetai aportada polos grandes
ríos do poñente peninsuar. Quer dicerse
que unha calada -que así se chama cada
aida do barco -, que no verán soe ser
cue tión de várias horas, por estar a pesca
nas boca-ria , soe prolongar e no inverno
ás vece tanto canto duren as provisións,
polo cal hai que embarcar sen presas e
agardar o que poida ocorrer. Ademais, en
caso de perigo, a costa portuguesa, desde
o Ave iro cara o orde, oferece rnoi poucas por non dicer nengunha, seguridades
para unha arribada axeitada, e case sempre estes pequenos vapores, con casco de
madeira e dun desprazarnento médio de
15 a 20 toneladas brutas, prefiren, a un
porto inseguro e de difícil acceso, como
Leixoes, quedar á boa de Dios, no meio
do mar, capeando temporais que fan andar en bolina a fanfarróns piróscafos. Engádase a todo isto a estatística macabra os telegramas enviados a La Nación desde
as suas axéncias na Galiza dan con triste
reiteración noticia di o- das vítimas que
causa o mar, sobretodo nesta época do
ano, e sen esquec r a persecucións dos
pe qu iro galegos por parte da cañoneiras portuguesas, co seu ronsel de frecuente detención e multa á tripulación e, faccndo conta do her ico rexime dietético a
bordo, herói o para a xenres de cerra
ad ntro, vera e que o compañ iros e
amigos tiñan argumentación abondo para
facer e gar o mái firm e terco propó ito. Mai para vencer o re eos e as tozud ces dos gal gos chega cunha só ousa:
er galego tamén. E a aventura realizouse;
e quixo unha ventureira casualidade que
no eu decorrer ·e producisen case todos
os incidentes e algun accid ntes próprios
deste xénero de vida. De rodo i o hai razón nas notas que seguen, nas que o cronista consignou, coa menor fantasía posíbel e coas inevitábeis reducións adecuadas á síntese xomalística, canto observei,
sentin e vivin durante unha semana a bordo dun pesqueiro galego.

O Norita
Este é o nome do barco elexido. Falando
con propriedade, do barco no que foi admitido o cronista, pois non se crea que é
cousa fácil achar ubicación nun lugar onde,
ademais de ser un inútil, estorba. Ollámolo
ancorado, como incrustado no cristal desta
calma ria de Baiona, griseira agora baixo as
luces da invernia, neboenta e metálica, como as augas dun fiordo. O Norita -brancura e grácia de gaivota- ten 16 metros de
quilla, 4,50 de manga e 2,20 de puntal. A
sua proa é alta a respeito das bandas, e a
popa baixa e prolongada, case rozando as
augas, o que lle presta unha arrogáncia e
unha sospeita de estabilidade tranquilizadora. Quilla e casco están totalmente construidas de madeiras -piñeiro e carballo do

país-, e no centro vai instalada unha máquina de vapor de tres cilindros, cunha forza nominal de 72 HP. Este vapor, como todos os do seu tipo, foi totalmente construido mesmo a sua excelente maquinária- en
estaleiros e obradoiros vigueses, que lograron acreditar e hoxe construen para a exportación -o Uruguai mercou alguns- esta
clase de pesqueiros, que pasan por ser os
máis perfectos e seguros do mundo no seu
tipo e tonelaxe.

O

aproveitamento da cala nestas embarcacións é de cerro ademirábel. Ademais
do departamento de máquinas, caldeira e
carboeira, capaz para vinte toneladas de
combustíbel, leva a popa e a proa, baixo
cuberta, na proximidade dos mastros, duas
grandes sentinas chamadas caixas, destinadas á pesca. A proa, seguindo a converxéncia dos flancos e articulados na costillaxe,
están os doce catres que forman o rancho
da mariñeiria. A popa, un pequecho habitáculo de catro camastros, chamado con pomposa hipérbole nada menos que cámara, está destinado ao patrón de pesca, primeira
autoridade do barco, e o patrón de costa,
maqum1sta e primeiro temoneiro. os columbários do rancho hai que durmir a pares. Os catres da cámara son individuais. Esta individua li dade
ás horas do
t.. •
repouso é
a única xerarquia <leste
segundo dormitório, onde
fumos aloxados. As incomodidades son
democraticamente exactas.
Sobre a cuberta,
na banda de estribor, está as cativas
cociñas e o tanque
da auga; a de babor ocú pana as redes e aparello a té
rebordar a regala. O aparello do Norita é unha rede de
trescentos metros de
longo por cen de fondal. Cando está posto
a secar, extendido no
ar entre vergas que son
piñeiros enteiros, a imaxinación agarda que no
circo da praia vai realizarse algunha sú peta
acrobácia sideral. Á proa
está o maquinillo do
guinche ou cabrestante,
as pipas dun engado especial chamado raba, a
cordaxe das xaretas e o rizón, áncora de catro garfos.
A popa amoréanse as bolsas
do sal e sobre eles campa,
coma un raparigo empoleirado, a simpática gamela, pequena embarcación auxiliar a
remos ou a vela, segundo os
casos, de quilla plana, sen filo
de proa nen redondez de popa, cuadrada coma unha bácia,
que no seu tempo será botada e
terá non pequena ocupación
nos mesteres da pesca.

A tripulación

~rmana

trinta e tantos homes,
case todos mozos, alguns verdadeiros nenos , brancos, por baixo do
salseiro de soles e mares , cabelo
loiro, azuis ollos célticos, frente partida por un cenllo precoz. As coitelas
do nordés opoñen a fortaleza do peí-

((º

meu compañeiro
ocasional, o Machiñas,
asómbrase da inxenuidade
das perguntas: 'Bu crein
que vostedes, os señoritos
de estudos, sabíano todo
mellar ca nós!
J))

to semiespido. Son áxiles, faladeiros e optimistas. Aman o mar tanto polo seu significado práctico como pola sua prestáncia
lírica. Nengun deles, ainda mellorando a
sua posición, cambiaríase por un labrego
rico. A pesca dos cotizados moluscos e crustáceos, que
se obte-

ñen nas pedras da costa e nas areas da
praia -percebes, croques, ameixas, mexilóns, etc ... - é desdeñada por estes fidalgos
do mar, e somente en épocas de moita escasez estabelezan competéncia co labrego
ribeireño, que é quen de ordinário a practica. A bordo todos se coñecen por expresivos alcumes, que chegan a suplir o verdadeiro nome. No Norita están o Manchiñas, o Bachinango, o Glorioso, o Perón, o
Caldeireiro, o Americano, o Maimónides,
o Labios, o Cachuzo, o Maricallas etc ...

Pepiño e Titó -12 e 15 anos- son os rapaces de a bordo. Todos encomezan por esta mínima categoría de rapaces e é entre
perigos, pescozóns e duros quefaceres como se cursa a ríspida aprendizaxe do mar.
Pero ninguén perde por iso a ledícia. Un
mesmo sorriso, entre resignado e irónico,
uniforma a moral destas xentes. Un mesmo sorriso, que é gomo tenro e rapaz nos
beizos donceis de Titó e que é sapiéncia
empírica e esquinada raposeria nos beizos
estriados do vello Pepe o Nartallo, de
quen as andanzas rnulleireiras de mocidade, basO escritor amaba o
mar.
Cando viaxou por
Chile, no ano 49,
acompañou
en Iquique un barco
queiaao
peixe-espada
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rante máis terrestres ca marítimas, deixáronlle un elocuente alcume, inconfesábel
para o público arxentino.

)

O patrón de pesca

Ne
ex•

Este

señor Nartallo, patrón baixo o
mando de quen nos alistamos, é a autoridade máis indiscutida e respeitada deste
lado de Galiza . "Sabe máis que o mesmo
mar", din del as xentes. Os seus estudos
fíxoos , como todos os patróns de rango ,
sobre o fráxil madeiramen dunha traiña.
Ao correr dos seus cincuenta anos de mariñeiro pescador, as costas , rompentes,
baixos e areais, entregáronlle os seus segredos. As sondas das suas embarcacións
apalparon , coma dedos, todo o relevo
submarino da costa. As correntes son as
suas vellas amigas. Entre os faros e el crúzanse intelixentes chiscadas, porque a
moitos deles viunos nacer, e é desde antes que os faros acordasen o seu orgullo
de mamposteria e os seus abanos de luces
que o señor Pepe pescaba cos nobles aparellos do xeito, entre os rochedais perfís
desta costa, domando desde a sua lanzal
traiña de oito remos por banda o batifondo do mar en borrascas de verán, ou desafiándoo en tempos de invernia, metido
na sua gamela de duas varas de longo,
que choutaba gozosa <liante da morte,
dun pico a outro das ondas, mentres o
vento facia latexar coma un corazón a elegante vela guardesa de tres rizos. Cando o
máis inimigo fuscallo embota as frechas
dos faros ou desenfoca e rilla os contornos da costa, ao señor Pepe abóndalle
con aguzar o ouvido e é -cousa increíbel
para un profano- polo sonido peculiar de
cada rompente como dá despois razón do
lugar exacto da costa ao longo da cal navégase e ordes precisas sobre a orientación do barco ao seu mundo. O ceo subminístralle con anticipación notícias sobre
o que pensa facer cos seus ventos, soles e
chúvias. Nas cores e formas das nubes le
as suas máis claras metereoloxias e pronósticos. Renunciou desde sempre ao catre da cámara de popa e durme no rancho, misturado cos seus rapaces, que o
adoran. Non fai nunca prato aparte e xanta con eles no mesmo amplo barreñón onde engulipan a gorentosa caldeirada duas
veces por dia o grupo dos dez homes de
proa, entre os que conta como un máis.
Hai tres anos, unha noite pecha, un pesqueiro tripulado por novatos feriu de morte, nunha abordaxe, a embarcación que
tripulaba este home singular e admirábel.
Non quixo aceitar o posto que, case pola
forza, facíanlle tomar na cativa gamela. Os
que non colleron a bordo e os que gavearon na proa criminal no mesmo instante
do choque, lanzáronse a nado. Tres minutos e o barco case afundido por c;ompleto
de popa. O Nartallo, de pé na punto sainte, metido nas suas altas botas e no seu
encourado traxe de augas, pensaba na sua
própria vida e berraba aos agresores:

- Salvádeme esa xente, ladróns, canallas! Arriade ese cabo de popa, os da chalana , se non vos queredes afundir todos
co barco! Botádelle cabos por estribor a
eses rapaces que nadan, ladróns , criminais , mariñeiros de paredón, malos homes, salvádeme esa xentiña, ladróns!
Ao cuarto minuto o barco desaparecía no
seu remuiño . E o Nartallo, coas suas botas até as coxas, o seu chaquetón de augas e os seus sesenta anos, nadou até
apañar un dos cabos que lle tendían .
Cando puxo un pé na coberta, despois
de gavear a pulso, ainda seguía a maldicer. .. E hoxe relata este e outros episódios co sorriso de quen lembra unha simples molladura sen perigo nengun.

A partida

f\

-,,

O cronista cornenentemente enrolado como tripulante na Axudantia de Mariña de
Baiona, sen provisión alimentícia algunha
que estabelecese antipáticas diferéncias
nesta perfecta igualdade, embarca coa sua
bolsa de pan, algunhas conservas, queixo,
café moido, un frasco de augardente e unha bota de viño. Como etiqueta de a bordo, para unha posíbel festa de ondaxes e
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Blanco-Amor no Norlta, en
1929, co Titó e o Pepiño de 12 e 15 anos, os tripulantes
roáis novos. Alguns dos que o acompañaron naquela viaxe morreron nun naufrá:xio anos despois e asi o reflecte no seu libro Poema en catro tempos.

ol
ta
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ci
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chúvias, proveese de altas botas con piso
de madeira, roupa embreada, e un chapeu
chamado sueste, é dicer, sudoeste, que
case sempre é vento mollado no litoral galego e que fai indispensábel esta prenda
que del tomou o nome. O patrón recebe
ao hóspede no barco e advírtelle das privacións que vai sofrer e dos posíbeis perigos; do descanso sobre as táboas, apenas
disimuladas por unha extraplana colchoneta de chala; dos cheiros próprios do
mareo; do movimento constante da pequena nave durante toda a viaxe; da imposibilidade de desembarco en caso de
perigo; da dureza do pan; da escaseza de
auga dóce para un aseo coidadoso; das
ondas que barren a coberta e moitas veces levan aos homes, etc ... O cronista afirmase no seu propósito de ser tratado como un home máis entre os tripulantes .
Asignóuselle posto na primeira garda da
ponte, acompañando ao home que ten
conta do leme. O Norita sube a bordo a
gameliña. Pon proa cara o mar grande.
Son as 10 da noite. Unha lua enorme e
rnarela fai negras as ondas que non circulan pola sua estrada de espello en zaniscos. Os faros das Cies, Dornaio e Silleiro
cruzan o seu torneo coma unha esgrima
de resplandores. O meu cornpañeiro ocasional, o Machiñas, asómbrase da inxenuidade das perguntas: "Eu crein que vostedes, os señoritos de estudos, sabíano todo mellor ca nós!". Segunda guárdia das
doce ás duas, é na proa, co patrón.

lmportáncia económica
XusTIFIQUEMOS a atención e o espazo
que , nesta excursión xornalística por terras de Galiza, concedernos ao tema pesqueiro -tema case virxe de estudos ainda
para a mesma gran prensa española-, sinalando alguns dados estatísticos que fixen a
irnportáncia desta indústria para España
en xeral, e de xeito moi particular para
Galiza, dados tirados dunha publicación
da Unión de Entidades Viguesas e debidos
á pluma especializada e séria do Dr. V.
Paz Andrade.
Mide o perímetro costeiro de España 3.2000
quilómetros. O número de embarcacións
que se adican á devandita indústria acércase ás 2.000, representando un valor aproximado de 500 millóns de pesetas. Se a iso
engadimos o valor global das indústrias secundárias que viven da pesca, obremos unha cifra que excede en moito os mil rnillóns, cifra só superada en Europa por Inglaterra. Destes totais corresponde á Galiza

unha porcentaxe definitiva. Tomando como
tipo de cidade pesqueira a Vigo, por ser a
rnáis importamnte da rexión, atopámonos
con que a sua frota é numericamente igual
á que suman os portas pesqueiros españois
que a seguen en importáncia, pois que canta cunhas 500 naves, entre vapores, embarcacións movidas con aceites pesados, que
representan, cos seus aparellos e artes de
pesca , un valor de 35 millóns de pesetas.
Este enorme investimento de ca pitais está
xustificado pala grande produción que obtén o citado porto. ( ... )
Aredor desta ria de ensaño, cincuenta
estabelecirnentos adican a sua actividade á
exportación do peixe fresco, os que, engadidos ás cincuenta e cinco fábricas de
conservas, salgado, escabeche, prensado,
anchoado, afumado, etc ... moitas delas
montadas con todos os adiamos da técnica, fornecen traballo a perto de 8.000
obreiros, en moi boa parte mulleres, e dan
razón dun capital investido de 34 millóns
de pesetas, tendo ascendido o valor da
pesca elaborada durante o ano 1927 a uns
33 millóns. Arredor desta indústria principal viven e prosperan múltiples indústrias
secundárias. Asi, poñarnos por caso, funcionan en Vigo seis fábricas de xelo, cun
promédio de produción diária de 95.000
quilograrnas; sete depósitos de carbón,
que subministran combustíbel á frota pesqueira por un valor de perro de carro millóns anuais. E non citamos detalladamente por non facer xa rnáis maciza esta crónica , as fábricas de estampado de follalata,
cordeleria, efeitos navais , que representan
cifras de importáncia, como asimesmo os
nove estaleiros, nos que se levan construido perto de mil vapores, obradoiros mecánicos para a construcción de rnaquiná-

aA
/-\ loita entre a
experiéncia de xeracións
de peixeiros e a técnica
moderna de pesca,
duns anos a esta parte,
é verdadeiramente terríbel"

rías e caldeiras, varadoiros de reparacións,
factorías baleeiras, etc ...

Este

é, a grandes, grandísimos rasgos, o
panorama económico e industrial dun
porto pesqueiro galega chegado a tan auto degrau de potencialidade e de perfeición polo empuxe da iniciativa privada. Se
esta indústria, que na rexión galega foi
elevada a tan significativo esplendor pala
conxugación do empirismo e da técnica
exercida por particulares, tivese contado
coa atención de governos sagaces, que a
tivesen dotado de porros pesqueiro dotados das facilidades que posuen os de
Grimsby ou Fleerwood na Inglaterra, de
Ostende na Bélxica, de lmuyden na Holanda de Boulogne ou de La Rochelle na
Franza, seguramente Galiza, pala nutrida
povoación das uas co ta e pola circun táncias especiais da sua xeografia -en eadas frecuentes, prais, rias abrigada , clima ,
abundáncia de rios, etc ... - non teria rende
particular que ostenta e o cetro e tatí tico
universal , claro que proporcionalmente ,
entre todos os povos que se adi an a est
xénero de proveitosa indústria.

Ciéncia e experiéncia
A loita entre a experiéncia estratificada
através de centos de xeneración de peixeiros e a técnica moderna de pesca intensiva que, co emprego de menos tempo e de menos traballo procura rendementos maiores , foi na Galiza, duns
anos a esta parte, verdadeiramente terríbel. Pero se ben este xeito de explotación pesqueira, que poderiamos chamar
científica, consegue resultados imediatos
de ostensíbel proveito , é, pasado o tempo, ruinosa, por canto esgota os viveiros
naturais de peixe. Exemplo típico diso é
a pesca chamada de parellas ou de arrastre. Dous vaporciños renden unha imensa
rede suxeita a eles por ambos e dous extremos, que cae coma unha cortina, que
os pesos de chumbo sulagan a grande
profundidade. Este aparello barre durante
unhas horas o fondo do mar, e ao ser recollido embolsa, xunto coas pezas grandes, tal cantidade de crias e de peixe que
polo seu pouco desenrolo é inapto para
o consumo, que sole inutilizar para o futuro rnáis dun cincocentos por cen da
pesca útil obtida. E isto que ocorre coa
pesca maior, ocorre coa xouba -fonte
principal da riqueza piscícola galega- co
bárbaro e xa desterrado sistema dos pistóns, dinamita, etc ... que espaventa os
bancos dos lugares habituais de estacio-
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namento e desove, ademais de causar neles os grandes destrozos que é de supor.

Afortunadamente, o vello patrón do
Norita, baixo o mando do que fixemos a
excursión que serve de motivo a estas notas, emprega os nobles procedimentos antigos, de seu máis prácticos, máis previsores e, por se isto fose pouco, bastante máis
poéticos, como despois xa ollaremos.
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BLANCO-AMOR

Digamos, primeiramente, que o feito material da pesca non oferece sérias dificuldades. En troques, oferéceas a procura e
localización da mesma. Os expertos son
aqueles a quen é relativamente fácil descobrir a marcha dos bancos de sardiña
polos indícios que eles mesmos proporcionan ou que provocan noutros axentes
que deles viven. O patrón de pesca resume a agudeza de a bordo. Os mariñeiros
son o esforzo, os tentáculos visíbeis que
loitan. Pero aquel home inmóbil e grave
que enxerga o mar é o ponto en que se
anoan os séculos de sabiduria. A operación que consi te en largar un aparello ás
augas é fatigosa e paseniña. Sobre unha
banda de doce metros de longo hai que
traballar cunha rede que ten trescentos de
lado e un ancho de cen e manexar con
hab lenza, apesar do seu grande peso enchou pado na auga, e co aditamento de
chumbos, boureis e xareta . O patrón, daquela, deb
conomizar o esforzo dos
seus homes e extremar as posibilidades de
obter algun beneficio antes de realizar esta operación, á que, por cerro, desígnase
cunha frase tradicional que por construcción e contido parecería netamente porteña: "tirar un lance". Asi, hai lances de axexo, que se realizan ao cair a tarde, contando coa marcha dos bancos cara as derradeiras luces do ol, lance que pode repetirse á mañá co albor. Durante a noite, os
indícios para o patrón avisado son o salto
e a ardora. Durante odia, o salto tamén, a
gurguia, o mascato e , corno caso excepcional, o almeiro. Cando as augas son moi
finas e anda a pesca no fondo, sale provocarse a sua aparición en augas altas, botando nelas unha carnada de preparación
especial, a base de entrañas de bacallao,
chamada raba, sistema que só se usa en
épocas de escasez.

AArdora
Navega o Norita a marcha lenta. A noite é
queda, tépeda e maura . Golpean no sistro
do mar os brincos da sardiña. De cando
n v z o azougue dunha delas trema un
intr atrapado na r de luminosa do potente farol da coberta. O patrón
axexa
n atare e aceno clP
cazador. O balbordo da xente
afundiu nun ilén io den o, e
a ramallada das canúgas caiu podada p r unha ó mirada do Tio
Narrallo . Cada rapaz vai, furtando o ruido das sua botas de madeira, a ocupar o eu po to. O
axudant do patrón, a unha seña
di te, bate on forza a borda
cunha pesada maza de carballo.
Coa vibración do golpe, o mar
inflámase maxicamente nun escintilo rapidísimo de follas de
aceiro. A ondulación fosforescente parte do ángulo da proa e
ábrese cara adiante coma un
abano tremeloso. Todo no tempo en que o demo frega un ollo.
Sorri satisfeito o patrón:

ma un gas. Semella que irnos navegando
sobre un camiño de lua mergullado. Canto
abranxe a vista está tomado por este fantádtico vórtice luminoso. As augas negras
acoitélanse, coma se as separasen pezas
dalgun mosaico de lume. O banco de sardiña apretado, barulleiro, case sólido:
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mascato ave
ªO
benquerida dos pescadores.
é

Noutras épocas máis
espirituais teria acadado
rango mítico "

- Van como barbas! -di o patrón. Vamos
tirar un lance, rapaces!
Cincuenta brazos lanzan pola amura
de babor a parda tea de araña da rede,
que se afunde, coma unha profanación,
naquel forno alucinante de prata viva.

O mascato
É a ave benquerida dos pescadores. Nou-

tras épocas máis espirituais teria acadado
rango mítico. Porque este paxaro, ademais
de útil, é fermoso na sua góndola de prumas brancas matizadas de refrexos verdes,
case negros na sua intensidade. Nas rias altas chámano mangua; eu prefiro este nome
de resoáncias itálicas, de suavidades portuguesas. O mascato é o ciño no seu repouso aristocrático, aboiando sobre as augas, e
é falcón no vó, xogando a sua cetreria baixo os arcos do sol. Cada curupela espumosa é a sua alcándara. O seu vó ascende
nunha espiral amplísima e perfeita. Ao seu
carón as gaivotas descaradas, berrallouzas
e esfameadas, semellan pandillóns de rapazolos malcriados. O mascaro é tamén magnífico pala sua soedade. A sua finura e o
seu porte excluen a bandada . Esquiva a
promiscuidade e a mistura. Unha imensa
herdade de ondas perténcelle e ao mesmo
é, no ar, o ponto central do seu vasto señorío. O seu olla, profundo coma unha
sonda e extenso coma unha singradura, vixia desde alá enrriba. Cando o mar está
quedo e callado coma unha xema, cando a
barbulla indicadora non perla a supetlície
e os barcos arrastan a sua forzosa ociosidade, este paxaro, en vó, é ledícia nos corazóns e esperanza de fartura para o mariñeiro. Mascaro! é un berro de xúbilo e unha
arde. Xa.mais engarra. Elévase nunha espiral que vai pechando. As miradas voan con
el na sua marcha branca que vai raiando o
azul. Cando a penas é unha pincelada sen
forma no centro da acesa cúpula matinal,
precipítase vertical e frechado, coas asas
aberras, gozoso e recto, para se fundir no
mar, coma un golpe de machado sobre un
vidro. A5 augas saltan abertas e un colar de
ondas lizgairas glosa esta magnífica violación. Aos poucos segundos emerxe ca trofeo arxentado da sua presa, que trema no
pico vermello como unha curva folla de
aceiro. Ali pode deitar a rede.
'

O almeiro
É a hora da caldeirada. As 11, ma1s ou

menos. Expáhdde polo barco un incitante
arrecendo a salsas vilanescas. Desde as
grandes olas traségase aos barrefións colectivos o condúmio gorentoso de patacas
e sardiñas, fumegante e vermello de pimentón. É o interlúdio das chanzas. Un
sol de outono arrinca o máximo de cór á
cena. As botas, garrafas e pelellos comezan a circular, cheas dese bravo viña chirlán da beiramar, de albariño roxo ou de
acougado e abacial ribeiro, segundo os
gastos . Cando un dos bebedores, tomando a sua función demasiado en sério, fica
apampado, coa bota no alto, o dita agudo
agroma cheo de grácia natural: "Que acorre, hom, voa mascato?; "Cando teñas contado toda a escuadrilla de avións que está
pasando, baixas e dínolo"; "Deixádelle beber ao pobre rapaz"; "Naceu así, pousón,
ten desgrácia abando".

O

xantar está no seu apoxeo. O meiodia esfarrapa as suas luces impresionistas.
En frente corre a pincelada marela da deserta costa lusitana. Todo ao longo os vapores detidos, pequeniños na distáncia,
coma xoguetes. Cabecean as gamelas con
abalar de berce. Un lene vento mareiro
estofa o mar con anotacións de ouro vello. Os chias das gaivotas demanda con
impaciéncias infantís os restos do xantar.
E é de súpeto que a superficie do mar encacbúxase e arremuiña con choutos de
peixe. Os paxaróns levantan cara aquel
ponto a sua avidez. E ali van tamén as toliñas cos seus brincos de acrobácia. Axítanse as augas nun turbillón dramático. É
un almeiro, un inesperado banco de pesca, descuberto polos cetáceos. A nasa
proximidade fainos donos. Todo o mundo
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Norita comeza a descreber na páxina da auga a sua elegante curva doutras
veces, largando a rede e pechando o circo
de boureis que deixa no centro o cepo do
almeiro. Fumega a maquiniña do guinche,
que · pecha cun cabo as xaretas baixas do
aparello e trócao en bolsa. Comeza a operación de izalo. As toliñas salvan o reborde
con espantos súpetos e grotescos. No meio
ferve o peixe. Foi tan feliz o lance, que a
rede non pode ser levada á cuberta e hai
que alixeirala, descarregándoa con salabardos, espécie de funís de malla disp,ostos
nun arco en barra de ferro na punta dun
pau . Caen por milleiros os peixes nas sentinas, coma borbollón, mercé ao voleo branca dos salgadores. Cando xa non collen
nas grandes caixas de popa e proa, amoréanse na coberta. Calcúlase un total de
duascentas cincuenta patelas, que poden
valer entre doce e quince mil pesetas. Esta
cantidade será repartida, dacordo coa vella
tradición proporcional. Dela faranse tres
quiñóns, dous para o barco e aparellos, o
outro para a xente. Do de todos resta unha
pequena porcentaxe para a Virxe. Para que
a Virxe do Carme, que desde esta harmoniosa igrexa románica de Baiona, vela por
eles, teña festas e galas de seda e pedrarias, tantas, se é posíbel, como nengunha
outra no litoral; que é condición do antergo e noble gréTI?-io de m~reantes, o ser de
seu xeneroso e galano. E quizais por isa
que xentes tan rexas e virís teñan elexido,
para que exerza o seu patronazgo no ceo,
a unha muller; para cobrila de alfaias e poder pregarlle con cantares:
Nasa Señora do Carozo
Patrona dos Mariñeiros,
vela por mín cando estea
perdido do mar no meío.~
LA NACION

17 de Marzo e 7 de Abril do 1929. Bos Aires
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Eduardo Blanco Amor
Eduardo Blanco Amor.
Unha fotobiografía. 1897-1975.
256 páxs.
Gonzalo Allegue, Víctor F. Freixanes,
Isaac Díaz Pardo, Luís Pérez
Rodríguez, Antón Pérez Prado e
Clara Torres Martínez.

-Dalle máquina a modiño. Cada
un ao seu sítio.

Eduardo Blanco Amor.
Sempre en Auria. Vida e obra.
110 páxs.
Con fot.ografías.

Avanta con vagares delicados
o Norita, como conscente da sua

Luís Pérez Rodríguez, Xosé
~amán Pena, Xos~ Montaña
Louzao, Carlos L. Bernárdez
e Clara Torres Martínez.

misión. Risca a proa a seda negra
da auga, charolada coma un
manto de abelórios. Na superficie
comezan a encenderse pozos luminosos. Perde o mar a sua dura
horizontalidade preta e énchese
de fochancas vaporosas e azu.is.
Por baixo da quilla o abalo do
peixe en marcha denúnciase por
áxiles zigzagueas eléctricos. Salta
a auga totalmente inflamada co-

suspende o grato quefacer do xantar e
ocupa os postas. O propel aparafusa a auga con raiba baixo a popa. Toda celeridade é pouca para esta operación. Os golfiños, en grande número, cercan o barco en
movimentos velocísimos, que contrastan
coa sua preséncia de zumegantes pelexos
de aceite . As sardiñas choutan por milleiros, como atoleadas. O cerco cinxe a cada
máis e a mesta masa é furada polo salto
· vertical das telillas. A batuxada dos seus
corpos pesados, que evoluen con fúria,
surxindo e afundíndose outravolta, o fervor escamoso e ruxidor do peixe baixo do
sol que arrinca muxicas ao escamado azul
e prata, constituen un dos máis fermosos
espectáculos que pode oferecer a pesca.

de m a i o
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Ballet Rey de Viana

Xove Orquestra de Galicia

JuánJosé Castro: "De Terra

NewYork
Entre o 1eo10 de maio.
(Patrocinado pola Conselleria
de Relacións Institucionais e
Portavoz do Goberno)
Oviedo

~
(Patrocinado pota S.A. de
Xestión do Xacobeo 93)
A Estrada

16 de maio.
(Patrocina S.A. de Xestión do
Xacobeo 93)

Gaiteiros do IGAEM

Compact-disc
(Colaboran o Parlamento de
Galicia, Conselleria de
Relacións Institucionais,
Secretarias Xerais para a
Comunicación e de Relacións
para as Comunidades Galeg,1s,
Direccións Xerais de Comercio
e de Cultura e a Radio
Autonómica Galega)

Santiago
Salón de Actos do Instituto
Arcebispo Xelmírez.- 18 e 19
de maio.
(Encontros da X.O.G. cos
alumnos dos Institutos de
Santiago)
Lugo
Sen determinar. - Semana da
Música do Corpus Lucense.
Vigo
31 de maio.- Centro Cultural
Caixa Vigo.
(Coa colaboración da
Conselleria de Sanidade, a
beneficio das Asociacións de
loita contra a
drogodependencia)

Colección "Ars Galleciae
Musicae".
Partituras números 3 e 4.
Andrés Gaos: "Fantasía para
violino e orquestra"

Colección de unidades
didácticas
"Encontros da X. O. G. cos
alumnos dos Institutos de
Santiago"
(Colaboran: Departamentos de
Música dos I.N.E. de Santiago.
Patrocina: Conselleria de
Educación e Ordenación
Universitaria- Dirección Xeral
de Política Lingüística)

Folclore galcgo

Santiago
Teatro Principal.- 21 de maio.
"Arredor da vida".
Coproducción co Colectivo
"Maria Castaña".
Director: Isidoro Rodríguez.
(Colabora: Conselleria de
Educación e Ordenación
Universitaria- Dirección Xeral
de Política Lingüística)
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Lugo
Auditorio Gustavo Freire
31 de maio e 1 e 2 de xuño.

"

De Ramuz e Strawinski~;P%t;·x
Dirección escénica de Mi;m·
Guede e musical de Joam
Trillo.
Lugo
Auditorio Gustavo Freire
28, 29 e 30 de abril e 1 e 2 de
maio.

(Coa colaboración do Excmo.
Cancel/o de Lugo)

Foz
Pavillón Polideportivo
5, 6, 7 e 8 de maio.

(Coa colaboración da
Consellería de Sanidade, a

"UnRefaixo pra Cekstina''
De E. Blanco Amor
Dirección: Antonio Simón
As Pontes
Cine Alovi
3 e 4 de maio.

(Coa colaboración do Excmo.
Concello de Foz)

Vigo
Centro Cultural Caixa de Vigo
8, 9, 10 e 11 de maio.

O Barco de Valdeorras
Casa da Cultura
11, 12, 13 e 14 de maio.
(Coa colaboración do Excmo.
Concello de O Barco)

(Coa colaboración do Excmo.
Concello de Vigo)

Tui
Cine Yut
16 e 17 de maio.

(Coa colaboración do Excmo.
Concello de Tui)
Pontevedra
Teatro Principal
19, 20, 21 e 22 de maio.
(Coa colaboración do Excmo.
Concello de Pontevedra)

UNTa
u

DEGALICIA

Ourense
Teatro Prindpal
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21e22
de maio.
(Colaboración co lI Congreso
de Escritores Ourensáns.
Patrocinan Consellería de
Cultura e Xuventude e Excma.
Deputación Provincial).
· O Carballiño
Cine Rivas
26 e 27 de maio.

de

drogodependencias)

Vídeo didáctico
teatro

(Colaboran a ConseU,,,_ ·
Educación e Orden

''Un soño de
Vídeo
(Colaboran a
Educación e Ordenación
Universitaria-Dirección Xeral de
Política Lingüística, e a
Televisión de Galicia)

Colección "Centro
Dramático"
Número 3: ''Un Refaixo pra

Celestina"
(Colabora: Consellería de
Educación e Ordenación
Universitaria -Dirección Xeral
de Política Lingüística)
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Testemuño
A miña novela ourensá, "La catedral y el
Niño" dura sete anos, bulen nela unhas
decenas de personaxes, entrelázanse no
seu contexto duas épocas, Auria pasa
dun estilo social a outro; había, logo,
moitas cousas que contar, que repartir
entre as suas catrocentas páxinas. Sen
embargo, un só de Córpus ocupa case
cuarenta. E non se trata dunha asañada
descrición; neses dias concéntranse unhas formas de vida arredor dun neno comungante, que ten un conflito cos seus
dous pais, o terrestre e o celeste, e que
no seu dia empeza a facer crise. Noutro
libro meu, este en galega, "Os biosbardos '', hai un canto, "O Estreo'', que o autor xulga o máis significativo do volume.
Houbo, na miña longuísima emigración,
centenares de escritos, sesións radiais, algunhas conferéncias, destinadas a evocar
a data, a glosala, a estilizala talvez; e por
último, o ano pasado, publiquei nun xornal santiagués un artigo terno -non sei
se enternecedor- que poño, sen vacilar,
entre os mellares da miña vida. Refírese
tamén ao dia do noso místico patrocínio,
a ese Córpus tan abstracto, tan finamente
teologal, e tan real e penetrante nas vivéncias dos nosos ourensáns. Através da
sua confianzuda xovialidade, estaba
aquel escrito empapado nesa axexante
emoción de Deus' que, de repente, nos
sobrecolle aos tidos por "irregulares". Titulábase "Yo y mis obispos" ... Por certo,
o seu melancólico destino levouno a
romperse contra algunha cachotaria hierárquica receosa da letra de molde, cara
a que fora respeitosamente encamiñado;
quizais nen a rozou sequer co seu alento
emocionado.

r/

Ouer dicer todo isto que cando a introspección, a evocación, a "recherche du
temps perdu" ou o que sexa, me leva a
furgar, case sempre dolorosamente, na miña vida, a re-vivila, a re-sentila, vexo surxir, recobrando os seus xogos de luces e
sombras, translucindo no meio dos seus
claroescuros o dia do Córpus ourensán,
instalado como pivote na miña nenez e
adolescéncia, triunfante do tempo, das línguas, do olvido; cruzando por entre as
suas anédotas, o rasto escintilante da sua
procisión, e, sobre ela, como unha pequena lua misteriosa, cercada de raios "a
branca e terna redondez opaca de Deus
na sua Eucaristía" . Velaqui unha emoción
radical, de raíz, enraizada no ser, que
nunca entenderán as conciéncias berroqueñas que supoñen que o amor de Deus
se queda no pontual mecanismo dos pregos, dando voltas no nada, como o muíño
de pregar dos budistas.
Seria moito exaxerar o supor que tais
sentimentos eran lúcidos naqueles meus
dias fundacionais , pero non hai dúbida de
que iso resultou "ser asi" através da maduración incesante que é a vida espiritual;
vida, na que certeza e dúbida se necesitan
e complementan na elaboración da alma,
que como responsabilidade xa non "é só
de Deus" serrón tamén, e traxicamente mester e coidado do home .. . Nas custódias galegas que coñezo, non soen figurar
reis bíblicos harpistas, coreógrafos e políticos . Sentados na sua ménsula angular,
boiando nas barrocas torsións do incenso,
acompañando ao prodíxio harmonioso
das Tres Persoas reunidas no Pan, soprando milagreiramente no seu fol de metais
preciosos, van carro gaiteiros, tamén procisionais, tamén sacralizados pola máis
breve contigüidade coa Forma, tranzándolle unha aura musical de muiñeiras e alboradas. É dicer, vai o povo, a pagania devota, a fe ornamental e á vez concreta do
labrego; a dozura dos santos inxénuos,
dos menos elaborados polo esforzo ascético ou pola intelectualización da fe, os
amigos máis íntimos de Deus. Tampouco
isto o entenderán os acometidos polo orgullo ritualista que supoñen ao Señor
alleo á alegria dos simples, das suas máis
imediatas criaturas.

Pórtico da Catedral de Ourense.

Por todo isto, odia do Córpus empezábanos senda, xa antes de ocorreren as
suas magnas presenzas, unha cor especial
do ar, un xeito máis subtil de amañecer,
un olido de lilas insistentes chegando entre o olido a coirame dos aldeáns, ainda
envoltos na noite, transitada longamente,
que chegaban a pé desde montañas e vales remotos; e un trémolo diferente das
mesmas campás, como se estreasen a
voz ... E logo do coi dado, a dignidade, a
grandeza case vaticana da litúrxia, a procisión felizmente interminábel que viamos,
sen vernos nunca fartos, unha e outra vez,
correndo a estreala cada vez dunha a ou-

dia do Córpus
"0
empezábanos sendo unha
cor especial do ar, un xeito
máis sutil de amañecer,
chegando entre o olido a
coirame dos aldeáns ".

tra bocarrua; o governador ostentoso ou
aborrido, segundo fose conservador ou liberal; o bispo de rostro tenso e grave como doéndose de algo; os nenos do asilo
unanimemente desmedrados E;ntre as suas
monxiñas espetadas e briosas; a nosa
grande cruz oxival, resplandecente na sua
respeitábel veracidade e tamén nos seus
lamentábeis abalórios agregados pola sofisticación e a ignorácia vaidosas; o pálio
e os seus varais marcando o paso nas laxas ardentes de Xuño; o município enlevitado e comercialmente espectacular; os
maceiros e os coroneis suando a fio; os
guardas civis vestidos unha vez ao ano de
inofensividade, rítmicos e bolos como xoguetes, coas suas polainas e tricómios de
relucente charol e as suas mallas branquísimas cinxidas ás coxas robustas que facian enrubiar ás pias solteironas; a banda
lisa do Reximento de Ceriñola berrando
marchas, e como desvantaxoso contracanto, a Banda Municipal do mestre Courtier
enredándose e desenredándose nun Wagner suspecto e uns Berlioz conxecturais,
pero que daquela nos parecían sublimes,
soprados heroicamente polos Chanquiñas,
Mamedes Collombaos en trombas e bombardinos ... e ainda os motetes e "Tantum
ergos" entre o lostregueo dos incensários
e os seus fumes azuis, frente aos altares
das ruas , sobresaindo do escuro arroteo
dos chantres a voz obreira e delicada de
Gonzalo o ebanista, "aficionado" da capela e solista glorioso do Orfeón. Cando a
procisión se recollia e chegaba a pausa
abafante do meiodia, quedaba ainda a cidade empapada longamente en cheiros litúrxicos: incenso, cera, e tamén o recendo
escandaloso, case concupiscente, daquelas

rosas grandes como repolo , follada torrencialmente desde o balcóns, qu agora
non se levan, e das azuc na , virxinais
cáusticas, levadas en molles palas nenas
da burguesía qu a ababa de r
b r a
primeira comuñón:
"Venid, Je ú mío,
por la vez primera
a este corazón
que ardiente te espera"

E

en chegando á casa, esfameado de
tanta excitación, de tanto gozoso rebulício, xa desde o portal nos acollian os
cheiros solenes do xantar festeiro (guisos
laberínticos, empanadas triunfais, requeixóns, roscóns) rodando cara a nós polas
escaleiras, precipitándose cara as abertas
esclusas da gula; unha gula que non era a
de nengun outro dia, que era, como tantas
ou tras cousas próprias dese dia, gula do
Córpus ...
s i señor, por que non dicelo? Bastante
diferente. Tantos anos de xelado ritualismo mandón e de entraña dura, e esa fina
cisura entre o "sacro e o profano" acabaron coa espontaneidade maravillosa dos
nosos Córpus. Só cando Deus e o seu povo se atopen outra vez, tanseuntes, no
meio da rua, ou nos adras e turreiros, envoltos na luz labrega, as causas volverán
ser como foron: ou sexa, Deus volverá ser
como empezou.~
LA REGIO!\

Ourense, Dia do Córpus,
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Desde a sua própria andaina vital de emigrante-exiliado, o
compromiso co traballo de escritor e intelectual mantívoo ao
pé das liñas fundamentais de toda a sua obra.Vinte estudos
sobre o máis importante novelista galega da postguerra.

Á VENDA EN QUIOSQUES E LIBRARIAS
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O galega e as mulleres

Hai e
prenc
emba
ela; n

un ha
anos
moi ~
nitiva
aí su
Cand
no at
Odié
do a
rrom1
cree,
gosté
Pero
circu1
tras
nace
sabe
na vi1
que 1

Dende vai pra máis dun século, unha boa
mau de xeraciós galegas veñen loitando
pra faceren da vella fala ilustre -que se
fora quedando en mingoada leria nos beizos dos labregos, dos mariñás e dos a11esanos dos burgos, onde a foron, de novo ,
a buscar os Precursores: Pondal, Rosalía ,
Curros, Lamas- un idioma que fora quen
pra campar, con méritos dabondosos , no
concerto das grandes língoas modernas de
cultura. No esencial, iste xurdio e arriscado
empeño xa se vai acadando; e arestora xa
nos podemos gabar dun idioma bastante
pra conter no só a eispresión literaria senon a filosófica i en certo modo a centífica. Mais pra súa meirande perfeición será
aínda perciso que non nos deteñamos no
seu desenrolo e que o poñamos, xa incesantemente, a bater na zafra da "necesidade", resgatado dunha vece pra sempre das
cambras da retórica, da súa limitada e firente tradición de língoa de xogos froraes
e "festas minervales", facendo do galego
-e a iso chamo língoa de "necesidade"
non só de ornamentación- unha língoa
de uso cheio de plenitude cultural e social,
de praxis, de indispensabilidade real, máis
aló das polémicas, xa ociosas e sobreentrenadas, do seu uso "comprometido".
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lsto que xa se vai conquerindo no terreo
cultural coa laboura sistemática dunha esgrevia minoría, e coas simpáticas penchas
intuitivas dunha mocedade, xurdia pro tamén minoritaria, aínda non acadou, como
língoa falada, o seu logar nas eisixencias
novas, posto máis aló e a salvo, das rexouvas magoantes do pintoresquismo, das
eisibiciós fedorentas do "xambolismo", das
arroutadas dos ¡ei carballeira!, e do botar
por ela das coprolalias "enxebres". Isro
que xa se foi conquerindo entre certos intelectuás, en pequenos grupos provinciaes
con resonancia en Madrid, en núcleos do
ámbito escolar compostelán i entre algús
cregos mozos - de anos ou de espritoaínda non tivo resonancia no groso da
xente. A língoa galega aínda non é falada
a cotío, como uso natural en toda a gama
das súas posibilidades, da súa capacidade
eispresiva, a carón do uso que facemos do
castelán; xa non a língoa como desquite e
desafío doutras xeiras superadas, senón a
do uso sereo, fluído, farto , atento, escolleito, abondoso, como ha de sere decote
unha língoa de cultura; ou sexa unha língoa de axeitada naturalidade entre o uso
total e normal e o poder criador i escrarecedor. Mais -insisto- pra chegarmos a
isas ulteriores gañanzas é, previo a tudo, o
uso "normal", corrente, eispontáneo, non
especialmente "eisixido", que vaia facendo
da nosa fala un instrumento de integral
comunicación entre os falantes nados nesta terra, ou na súa língoa afincados, talcomo fan non somentes os catalás ou os
vascos, que o mundo das língoas non se
acaba niles, senón os franceses, os ingleses, os alemás; porque a eisistencia dun
idioma non é cousa da cantidade ou da
oficialide sinón dunha realidade coñecida
e ademitida e dunha vountade posta ó seu
servicio.

~talco

fu coido que sendo o galego
mo se di "a nosa fala nai"- , na súa restauración viva, no seu futuro amplor e no
subseguinte espallamento e "comodidade"
como fala de cadaquén terán moito que
ver as mulleres, as nosas mulleres galegas
coa súa fala valente e garimosa de nais,
de irmás, de noivas, de amantes, de compañeiras nos traballos profesionaes, sociaes e políticos; as mulleres nasas, xa de
sempre e no feíto da nosa convivencia,
misturadas a nós , en tódalas aitividades,
dende o fondal da nosa vida histórica,
dende os alicerses mesmos da nosa ialma
racial. As nasas mulleres teñen que facer
pola vidalidade real e cotián da nosa fala
o mesmo que nós, os que andamos nisas
angueiras, facemos co seu esprito de cultura; nós nos papeis, elas nos usos do
esistir; nós maoirmente, aínda que non
tiscrusivamente, nos traballos da criazón e
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Blanco-Amor en Sevilla no 1968.

da pescuda mental; elas no seu vagantío
mundo sentimental, sinaladas istas tarefas,
na súa inxela delimitación, como obrigas
estremas definidas a priori, dentro das
atribuciós habituaes -e provisionaesaxeitadas a cada sexo.

nos viaxes, cos amigos, cos da súa casa,
cos paisanos e noivos, atal e como o fan
agora no algareio dise castrapo que teima
somellárese ó "madrileño" (unha das formas máis repunantes , lerchoneiras, desaxeitadas e viriloides do mundo, na fala co-

O

dla que as donas, señoritas
e rapacetas das nosas cidades e vilas -hoxe lixadas, coasi estercadas, pola máis laiarnel cursilería da
imitanza castelanizante- teñan a
gabanza o usar da recobrada língoa nai; cando chegue o intre en
que teñan a gala falar galego nas
praias, nas saas de festas, centros
de estudos, nos clubes, nas rúas,

(( ¡\

loquial femenina), ise día o galego, corno
língoa "necesaria", corno mester xustificado
pola vida mesma e non só pola literatura
ou a política, atoparase a salvo e xustificará
a fe que nil puxemos os que durante tantos
anos viñemos traballándoo en soedá, e ás
veces perante a incomprensión
dos nasos gozos, dos nosos amores, dos nasos sufrimentos, das
nosas espranzas e dos nosos degoros a prol da Terra Nai, da patria natural que nos diu nacencia e
á que lle debemos as obrigas máis
propias tenras e nobres do agarimo que son as da fidelidade.~

/-\restara xa nos podemos gabar
dun idioma bastante pra conter no só
a eispresión literaria senón a
filosófica i en certo modo a centifica ".

LA

REGION.

Ourense, 17 de maio de 1968.
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Hai cen anos a sociedade comprendia que a nai enfermase no
embarazo mesmo con perigo para
ela; morrian os nenos e dábaselle
unha importáncia relativa . Nos
anos 20 e 30 non morrian nais e
moi poucos nenos. Vaise en definitiva valorando máis a vida e de
aí surxe o diagnóstico prenatal.
Cando un se enfrenta á saude faino até as últimas consecuéncias.
O diagnóstico prenatal vai orientado a valorar á vida e non a interrompir xestacións como a xente
cree, erroneamente. A ninguén lle
gasta interrompir unha xestación.
Pero si se valoran determinadas
circunstáncias, igual que os pediatras a determinados nenos que
nacen non os reaniman porque
saben que non van sair ben, igual
na vida prenatal hai circunstáncias
que non van sair ben e as parellas
ás veces optan por rematar con
esa circunstáncia antes de tempo,
porque é incompatíbel coa vida.

'Q diagnóstico
prenatal vai
orientado a valorar
a vida non a
interrompir
xestacións como
alguns eren".

Centrándonos no cariotipo debo
dicer que hai unha série de mulleres con indicacións nas que
de forma especial aumenta o risco de concebir un tillo cunha alteración cromosómica. A máis frecuente é en nais embarazadas
por riba dos 35 anos, pero tamén
é importante estudalo en mulleres con antecedentes de alteracións cromosómicas neutros tillos e na sua família anterior; que
teña morto un feto sen causa
xustificada nunha xestación anterior; que a nai teña algunha enfermidade crónica ou finalmente
que os país desexen coñecer se
o seu filio ten ou non unha alteración deste tipo.
Eu trato de enfrentarme ás cousas dun xeito obxectivo e creo
que os país están no seu direito e
ninguén pode decidir por eles. A
sociedade non vai comportarse
como país cos fillos que presenten esas alteracións. O outro dia
dicíame unha muller que non lle
recomendaran facer a proba con
39 anos e viña anguriada a facerse unha ecografia xa de sete meses. Falando con ela pergunteille
como non viñera antes: "é que o
médico díxome que como profisional recomendábama pero como
pai non" e eu retruqueille: "cando
naza a criatura, se ten algun problema, ese médico vaise comportar como un profisional e non camo un pai". A sociedade nestes
casos actua profisionalmente.
Se a sociedade estivese preparada para que os que nacen deficientes poidesen sobrevivir en
boas condicións, non existiría ese
tipo de pensamento que hai nas
parellas que veñen facer este tipo
de diagnósticos. Se eu teño una
tillo nesas condicións, pero a sociedade me axuda a que a aprendizaxe sexa idónea, que se escolarice con normalidade, que non
sexa sinalado polos demais, etc ...

non existiria esa tilde que se lle
apón a este tipo de medicina. Os
mesmos que poñen ese estigma
quizais non preparan o mundo
para que nazan eses nenas. O
mundo e a sociedade tampouco
están preparados para iso, aparte
de que os país teñen que valorar
as suas circunstáncias. A libre
eleición dos pais, igual que despois a sociedade non se responsabiliza deses nenas, hai que respeitala totalmente. Nisto ternos
que ser moi solidários.

r-----------------------,
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Non
concibo
facerse
médico
para ganar
cartos'
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Poucos meios
As nais que non teñen esas indicacións peden facerse amniocenteses?

Vostede é neto do
investigador Santiago
Ramón y Cajal. Pésalle o
apelido ou axúdao?

Levo traballando aqui desde Novembro do 1989. Facíanse amniocenteses na Coruña só desde
uns meses antes e empecei a
practicar a proba contra vento e
maré, porque hai rexeitamento
cando se introduce unha técnica
nova como esta, que se relaciona
-mesmo por moitos profisionais
da medicina-, falsamente co abarto. Eses críticos deixan de selo
cando lles toca de cerca a eles,
"é que o meu é algo especial" din.
Nada de especial: é como o problema de todo o mundo. Hai que
ser moi solidário nisto e en todas
as ordes da vida.

Con todo orgullo podo dicer
que sendo dunha família de
moitos médicos, nunca
fixemos cartas coa mediciña.
E con isa está todo dito. A
mediciña privada se xera
saude paréceme ben. Pero
un ten que vivir tranquilo e
conforme co que lle dá á
sociedade. Estou dacordo en
que ao mellar ciruxano do
mundo lle paguen o mellor
equipo e moitos cartas, como
se fai neutras profisións. A
máis responsabilidades
teñen que aumentar os
ingresos, pero baixo o meu
critério enriquecerse a canta
da mediciña é difícil de
entender. Ten habido moitos
médicos de moito prestíxio
que non fixeron cartas coa
medicina.

Actualmente estamos entre as 1O
e as 14 amniocenteses semanais
(poucos departamentos na Galiza
ou España chegan a esa cifra) e
sen termos laboratório de xenética
no centro. Acollemos toda a pavoación de Pontevedra e Ourense e
no último ano triplicouse o traballo,
sen aumento de nengunha dotación. A demanda da povoación aumentou, e nós agora aconsellamos facer amniocenteses nos casos indicados. Non se pode oferecer abertamente porque primeiro
hai que informar moi ben dos riscos, non podes espetarlle sen
máis a unha nai que o seu fillo é
mongólico, tes que falarlle dos riscos diso e doutras moitas causas.
Eles decidirán despois se o asumen ou non. Pero se non hai indicación de risco non ten sentido
meterlle esa angúria a cada muller, sobretodo cando nunha muller
nova embarazada é mínimo. Pero
se quer saber está no seu direito e
a medicina pública debe oferecerlla esa posibilidade.
Se nós tivésemos un laboratório
de xenética, como deberiamos
tendo a cantidade de probas que
tacemos, poderiamos oterecelo a
máis povoación e con máis calidade. Poderiamos facer a proba
con máis precozmente e con
máis celeridade.

O apelido pesa porque xa
oferece unha imaxe
determinada. Meu abó, e isa
cóntao sempre miña nai,
pasaba visita e ingresaba
aos enfermos a conta da sua
nómina, e deixáballes cartos
debaixo da almofada porque
alguns non podían comer. Isa
era solidariedade e foi o que
eu vivin e me empuxou a
facer medicina. E se non
podo facer esa medicina que
me gosta déixoo.
Que razóns o empuxarian a
abandoar?

1

A falta apoio que moitas
veces topas e as
incomprensións. Dedicarialle
moito máis tempo e estarzo,
agora que son xoven, porque
creo que paga a pena. Non
se pagan con cartas as
satisfaccións dos resultados
e das vidas que axudas a
sair adiante. +

Que laboratório llas fai?
Un privado. Mándanse a dúcia de
líquidos semanais e ás tres semanas devólvenas cos resultados. Pero co volume de análise
que tacemos, ademais de cordacénteses e intervencións cirúrxcias intrautero, se dispuxésemos
dun laboratório de xenética acorde co naso nível de traballo os benefícios serian enormes, cun diagnóstico máis precoz, máis afinado
e a progresión da calidade seria
xeométrica. Hai que pensar que
atendemos a unha povoación de
máis dun millón de persoas. Cando as parellas comecen a ter acceso á proba será unha invasión e
hai que estar preparados para isa.
Que posibilidades hai de tratamento médico dun feto?
Se hai unha alteración cromosó-

----------------------mica non hai intervención posíbel,
e poderá ser mortal para o feto ou
non. En fetos normais pode haber
problemas de corazón, de riles, ...
e dependendo do dano pódese

'O máis barato é
prever e ese é o
critério que ten que
imporse nas
políticas sanitárias".

actuar. Detéctanse palas ecografías, e toda muller debe tacerse
algunha durante o embarazo, canto antes mellar, porque se esas
lesións son incompatíbeis coa vida debe sabela a nai para decidir
se quer ou non continuar con ese
embarazo. Estas patoloxias pódense ver incluso antes dos cinco
meses, pero requiren meios máis
sofisticados. Alguns problemas
pódense intervir durante o próprio
embarazo e saen adiante con posibilidades e outros pode esperarse ao próprio nacimento, e non só
no caso do corazón, tamén con
outros órgaos. lntervencións cirúrxicas son poucas as que se poden facer, por exemplo puncións
para evacuar líquidos que están
presionando nalgunha estrutura
do miniño. Ternos realizado algunhas operacións pioneiras de
gran dificuldade.
Cando talamos destas causas
ternos que entrar na organización prenatal. O ideal obrigarianos a pasar moitas horas de
conversa porque faltan moitas
cousas, que deberían existir porque ademais a sociedade esixe
tillos sanos. Unha boa organización disminue o que coñecemos
como morbi-mortalidade perinatal. Un bon control do embarazo,
durante o parto e no posto-parto,
cunha boa unidade de prematuros, que este centro ten , disminue a enfermidade dos nenas e
a mortalidade. Este índice de
morbi-mortalidade perinatal é o
máis valorado pala Organización
Mundial da Saude, para saber do
desenvolvimento dun país.

A prevención é barata
A experiéncia nunha equipa como este é unha das claves. Como se forma nova xente?
Como é unha medicina moi recente e que se enfrenta a problemas novas, hai pouca bibliografia
e poucos coñecimentos. Ainda recentemente naceunos unha rapaza que era a primeira vez no
mundo que se lle diagnosticaba o
seu problema prenatalmente, e
saiu adiante. A vida prenatal é un
mistério e estamos ainda na fase
de ver e describir as cousas.
Quen practican esta mediciña teñen que ter moito interese e moita adicación, e é a partir do contacto con quen están metidos
nesta medicina como se poden
formar novas médicos e novos
exploradores fetais.
Os custes dunha unidade de
diagnóstico pre-natal é moi elevado?
Como todo en mediciña o problema é a rendabilidade económica.
Un bon ecógrafo vale 8 ou 9 de
millóns de pesetas, pero é barato
porque non xenera nengun gasto
agás a enerxia eléctrica. O problema é que se miran as cousas
ao revés e non se inviste en saude senón en enfermidade. O máis
barato é prever e é o critério que
debe imporse nas políticas sanitárias: prevención. Necesítanse
máis ecógratos, un laboratório xenético paralelo en funcionamento
e calidade ao que nós ofertamos
(de que me serve se só me dá
cariotipos e non outras determinacións; ou se quera facer as
análises máis precozmente?). Tamén se necesita informatizar a
unidade, porque a informática
axuda moito a traballar e é barata
para o enorme servizo que fornece. Todo isto seria unha primeira
fase de crecimento. Co conxunto
de laboratório, persoal e aparatos
pódese facer un diagnóstico ade-

'Hai que explicarlle
aos país que
condicións lles
aterece a sociedade
para atender a un
nena disminuido, e
que eles decidan".

cuado, despois iso debe arrastrar
outras mellaras e mellares prestacións . Fai falla tamén unha boa
bibliografia e unha boa comunicación con outras unidades do mesmo tipo. Hoxe adquirimos persoalmente moita documentación
porque a biblioteca do centro non
os ten, e é imprescindíbel para os
diagnósticos.
Vostedes enfrentan situación
psicolóxicas difíceis, está dabando humanizada a medicina?
O embarazo é o ponto máis importante e termoso para o que
se preparan moitas parellas , e
cando vai algo mal a caída é rapidísima, producíndose unha situacion de angúria incomprensíbel. Hai que dedicarlle moito
agarimo e moitas horas a explicarlle aos país o que pasa. Unha, duas, tres horas seguidas talande, e conseguir que salgan
tranquilos é moi satisfactório. Tamén se dá o caso , por sorte excapción , de que proteste a muller que está na sá de espera todo ese tempo, e eu dígolle, para
que se decate da sua insolidariedade, "espero que non teña que
estar contigo tanto tempo , polo
ben do teu tillo". A humanización
da sanidade pública depende da
comodidade e das boas candicións nas que se traballe, e co
que describin non se pode estar
moi cómodo. A maiores na medíciña obstétrica prenatal hai unha
forte presión legal.

>-- 1

Ese debate legal e ético, que
contempla esta especial id ad e
pouco menos como pro-abortista, presiona moito en vostedes?
Primeira premisa: a ninguén lle
gasta nen quer abortar e a nin guén lle gasta dicer que un feto
está mal. Eu non entendo certas
causas. A ética aplícase moitas
veces con insolidariedade. Os antiabortistas talan da vida, e eu tamén digo Viva a vida! pero prepara a sociedade para que nazan os
que queres que nazan. Poderiamos aprender moito dos nenas
con problemas os que non os temos. A nosa gran capacidade de
relación, que é o sistema nervioso, ten moitas portas de coñecimento pechadas polo uso e abuso que tacemos do ouvido, da palabra e da vista, e nenos deficientes que non abusan deses sentidos fano de outros que nós perdimos. Aprenderiamos moito, pero
asústanos ver a un ser humano
enfermo, e non preparamos a sociedade para isa.

É diferente dicerlle a unha nai
que o seu tillo vai nacer cun problema e que ela poda decidir, sabendo a que mundo e que servízas lle oferece a sociedade a esa
nova persoa. Con información o
problema ten un planteamento diferente.•

f
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Valdoviño e a
normalización
lingüística

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Bruce Springsteen
é The Boss (O xefe). É
norteamericano. Pero
Sito Miñanco é /1 Capo,
para El Correo Gallego e
Faro de Vigo titula que
se celebrou o primeiro
rodeo para denominar
ao que de sempre se
chamaron curros. Igual
que as tobas ou
tobeiras, buratos para
agachar obxectos
clandestinos, son
denominadas zulos
(termo eusquera). Seria
como denominará
Xunta Generalitat.

~I

Unha muller paga en
metálico a compra que
ven de facer no Corte
Inglés. Logo non ten
tarxeta? Non lle vai
custar nada, anímaa a
vendedora. Só ten que
reencher este formulário
e asinar acó. Pasa unha
semana e o home da
solicitante recebe unha
chamada do
estabelecimento. Está
de acordo con que a
sua dona use a nosa
tarxeta? E por que non
/lelo perguntan a ela?
Dela xa sabemos pero
ternos que ter o seu
consentimento. Despois
dun diálogo de barriga
verde o marido faise copartícipe da tarxeta e
asi que lla dan compra

Como responsábel do Servizo
de Normalización Lingüística do
Concello de Valdoviño considero necesário informar á opinión
pública das precárias e conflitivas condicións, impostas por algunhas autoridades municipais,
en que se desenrolou a escasa
actividade que este S.N.L. pudo
realizar no breve período de
posta en funcionamento.
Non podendo
Desde o primeiro momento informó use de
forma oral e por
escrito de que
o responsábel
político deste
servizo, ademais do Alcalde, era o Concelleiro delegado de Cultura.

Sen embargo,
tanto este Concelleiro como o
Alcalde nunca
fixeron nada
para permitir o
correcto funciona mento do
S.N.L. e por
cumprir a Lei de
Normalización
Lingüística, senon máis ben ao contrário, puxeron contínus trabas e impedimentos ao meu labor profisional. Un
exemplo disto é que, ainda hoxe,
a pique de rematar os tres meses
de contrato, non se aprobou, nen
se preocuparon tan sequer de
"cumprir o expediente" de levalo
a algun órgao de governo, o Documento de Política Lingüística
elaborado por este servizo e co
que os dous estaban de acordo,
segundo se manifestaron, e que
pretendia ser o marco político
que permitise a normalización lingüística deste Concello, sempre
supeditado á Lei de Normalización Lingüística e á Lei do uso do
galega como língua oficial palas
entidades locais.
Exactamente o mesmo destino,
quer dicer, o esquecimento total, tiveron outros acordos tomados en várias entrevistas e conversas que tiveron comigo, iso
si, todas elas impregnadas de
boas palabras, pero que ao final, como xa expuxen antes,
nunca chegaron a callar en feitos potenciadores da Normalización Lingüística polo "pasotismo" ou má fe destas duas autoridades municipais.
Este documento de Política Lingüística, como xa dixen, nunca
se levou a nengun pleno nen comisión de governo, polo que non
pudo ser aprovado ou rexeitado,
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realizar
nengunha
actividad e
normalizadora
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pero curiosamente sempre puxeron como escudo para non
emprender nengunha acción
normalizadora o feito de non
houber nengun acordo plenário
ou de governo que aprobar o feíto normalizador, polo que nunca
se confeccionaron en galega actas, edictos, convocatórias de
sesións ... nen se chegaron a utilizar nunca os impresos oficiais
que me "permitiron" traducir ao
galega . Non ternos tampouco
papel de oficio coa cabeceira en
galega, nen sobres, nen carimbo

nen absolutamente nada no que
é a casa do Concello.
O único traballo que conseguin
realizar na Casa do Concello foi
a tradución dalgunha documentación oficial (o secretário, por
exemplo , negouse a deixarme
traducir as Ordenanzas e toda a
documentación que custódia no
seu despacho) e impartir un cursiño de língua galega e linguaxe
administrativa ás funcionárias
que , como elas mesmas me
manifestaron, nunca chegarán a

pór en prática porque neste
Concello non hai vontade política para que se redacte nen unha só liña en língau galega.
Non conformándose, sen embargo, as autoridades municipais
coa pasividade política e a negati vid ade administrativa para
cumprir coa Lei de Normalización Lingüística e a Leí de Procedimento Local, emprenden toda unha cadea de accións irrespeituosas e de moi mal gosto
contra este Servizo e contra a
Língua galega das que nalgunhas ocasións deu conta a prensa e neutras pasaron desapercebidas para a opinión pública.
Estoume a referir ao saqueo que
sofreu o despacho do S.N.L.; á
imposición a ter no devandito
despacho o retrato do Reí, que
non está nas restantes dependéncias municipais e empeñáronse en polo aqui, precisamente inserido nunha exposición de
carteis pertencentes a distintas
campañas de Normalización Lingüística patrocinadas ou ca-patrocinadas pola Xunta da Galiza;
comentários infames feitos polo
Concelleiro do Partido Popular,
señor Pérez Quintela acerca da
decoración do despacho (co mentários que tiveron grande
transcendéncia na opinión pública) e da presunta apropriación
do seu despacho por parte miña,
despacho que me foi asignado
polo secretário e Alcalde . A
grande contradición destes Concelleiros de Valdoviño é que a
solicitude de subvención á Xunta
da Galiza para a criación deste
Servizo foi aprobada por unanimidade nun pleno do Concello,
polo que se pode deducir que
unha causa é solicitar e disfrutar
de subvencións oficiais e outra
moi distinta darlle a utilidade para a que foron concedidos , en
definitiva, trátase de destragar
os fundos públicos.
Non podendo, polo até aqui exposto, realizar nengunha activi-
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o de agora a man de obra dos
popular nun espectáculo para
Salvar
viciños, abaratando asi os cus"yuppies". Por isto, pedimos o
tes do mesmo. Esta ampliación
apoio das institucións, como o
a rapa das
é debida ao aumento consideConcello, a Xunta e a Deputarábel de cabezas de gado. Poción. A única axuda que até o
demos tamén comentar os gasde agora se viña recebendo
bes tas
eran vinte mil pesetas do Contos que contraen as bestas ,
Pelegrín,
lémbrate de nós
Semella irremediábel, ter que talar do iminente perigo que nestes tempos corre a 'Rapa das
Bes tas', festa centenária que
acadou, co paso dos anos, unha
importáncia indiscutí~el para o
ben da nosa cultura. E quizá esta importáncia a que dificulte cada vez máis a sua dirección e
conseguinte organización.
Ao longo dos anos, foi a 'Rapa
das Bestas' unha romaria que
se fixo a si mesma, quero dicer
con isto que se autofinanciaba;
o sistema era ben sinxelo , pois
os cartas do curro sumados co
da venda dos poldros e a subasta de postas, era suficiente
para cobrir os gastos da mesma, que non son poucos: mais
cos días que corren, estes cartas non son abondo, e estase a
pasar por sérios problema9 para a financiación da festa. E posíbel que dobrando o prezo das
entradas do curro este siga
senda igual de concorrido, captando asi os cartas que faltan
para cobrir todos os gastos,
mais o que nós non queremos
facer é transformar unha festa

cello, que logo se cambiou por
unha banda de música, aportación esta que non se pode calificar de significativa.
Por comentar alguns dos gastos que require a rapa debo subliñar, entre os
máis, a necesidade dun novo
gradario, xa
que o desgaste Cosdias que
que o tempo corren, estes
produciu no actual non permi- cartas non
te que este si- son abando, e
ga usándose
t
u n ano m á is' es ase apasar
suportando mi- por sérios
lleiros de per- problemas
soas que queren presenciar para a
o curro. Xa foi
feito un presu- financiación
posto e o seu da festa.
valor ascende a
catro millóns
cincocentas mil
pesetas, que para a organización non é pouco. Tamén o cerre onde se pechan as bestas
os días que dura a rapa precisa
unha boa ampliación, ademais
dos arranxos de todos os anos.
Con tres meses de antelación é
preciso efectuar nel, pondo até

pois a abusiva explotación do
monte , non só de bestas senón
tamén de vacas, provoca que
estas baixen dos montes para
entrar en propiedades privadas,
ás cales hai que indenizar, chegando asi a cifras moi elevadas
en gastos ao cabo doano.
Tampouco faltan ideas en Sabucedo para misturar evolución e
tradición, tendo proxectado asi a
criación dun museu no que se
exporá a história simultánea de
Sabucedo e a rapa das bestas.
O museu constaría de exposición de fotografias sobre o tema,
material arqueolóxico como restos fóseis, de bestas e outros
animais, mapas dos montes que
rodean Sabucedo, documentos
e libros acerca da história da rapa e de Sabucedo e outros
meios que se podan conseguir.
A criación do museu servirá ademais de atractivo para os visitantes ao povo, como fonte de información reunida para quen no futuro pretenda estudar ou investigar a nosa história. A criación
deste museu non ten fins lucrativos nen comerciais, senón que
ten fins unicamente culturais e
informativos.+
XOSÉ IIENRIQUE BAZAL BouZAS
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A
dade normalizadora na Casa do
Concello, optei por traballar con
algunha asociación cultural, co
Xulgado e, principalmente, cos
centros educativos do município,
tamén tarefas estas do S.N.L.
Foi para estes centros para os
que planifiquei unha campaña
de promoción e concienciación
da língua galega entre a povoación escolar. Esta campaña tivo
moitísimo eco nos meios de comunicación (prensa e rádio) e
estaba pensada para ser financiada por unha subvención da
Xunta da Galiza, e é aqui onde o
señor Alcalde comete o maior
agrávio con este S.N.L., coa povoación escolar (máis de 400
carteis feitos polos alunas dos
coléxios) e coa nosa língua.
Oseñor Alcalde, pasto en coñecimento da planificación da campaña do pedimento de subvención á Xunta da Galiza, comprometeuse a levar persoalmente a
San Gaetano toda a documentación e solicitude correspondente
ao pedimento desta subvención.
Unha vez presuntamente entregada a solicitude e comezada xa
a campaña, o señor Alcalde ofereceu se a interesarse persoalmente ante a Xunta da Galiza
polo curso do pedimento da subvención . Dadas as contínuas
respostas evasivas do señor Alcalde cada vez que se lle perguntaba pola subvención, eu decidinme a estabelecer contacto
persoalmente con Política Lingüística e ali comunicáronme de
forma oral e por escrito que tal
solicitude nunca fara entregada.
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Ante este panorama desolador,
onde se misturan contínuas trabas ao traballo dunha persoa,
má utilización de fundos públicos, contínuas mentiras e enganos a diferentes persoas; onde
eu me sinto estafada como traballadora e como contribuinte, e
tendo en conta que, segundo os
dados que obran no meu poder,
este S.N.L. desaparece dentro
de dous días, vexome abrigada
a pór en coñecimento das autoridades pertinentes (causa que
xa fixen) e da opinión pública
esta anómala situación.•
ÜLGA AMIGO DEVESA
(RE "PON ABEL DO ERVIZO DE
NORMALIZACIO LINGÜI TICA
O CON ELLO DE V AlDOVIÑO

Nas próximas
eleicións, en
todas as
eleicións, a
quen ternos que
votar?

. .J

Velai a hora chegada de amasar
o que somos no interior das nosas entrañas políticas. En todos
os tempos o horno ten ido bogando en todas as mareas, capeando a sua bravura. E sempre
ten ido tamén varrendo para
adentro, copiando o instinto natural do lobo, de todos os animais
do seu entorno. Por isa non sei a
que diaños obedece o incivil
comportamento de arrenegar, facendo cruces, diante da figura de
Andreotti, Collar de mela que,
con tan mao leite, nos ateigan de
información pero sen tocar sequer un chisco sobre o comportamento de Cristo, Pasionaria ou
de Pablo Iglesias? Por que non
se gastan "ríos de tinta" destacando , pondo estas realidades

ALDEA

ver o difícil que é governar opa-

O MALIGNO
NANINA SANTOS

Aqui a proximidade das fumas tolea ao grémio de políticos
profisionais que teiman en que nós tamén demos da cabeza
(Insultos, acusacións, e logo, na vida non observada-nen-vista
pola cidadania, toman copas, falan amigabelmente, fan negócios de toda laia, discuten o reparto da tarta ... Alá, en Indaiatuba, no Brasil, os bispos católicos andaron debatendo as relacións entre Satanás e a televisión na 31 Conferéncia Nacional.
Que si, que Satanás propriamente "Se entromee nos guións e
dicta palabras", di Rubém Luiz, especialista en teoloxia. Ainda
que Monseñor Boaventura, especializado en fenómenos sobrenaturais, dixo que non hai que ver o rabo do diaño, ou a man
do demo, en toda parte, Rubem Luiz, encarregado de coordenar a Comisión Nacional para a Concienciación da Comunicación, engadiu "a programación de películas eróticas nos horários máis inocentes e a incentivación das cenas de violéncia" ,
teñen feíto da televisión brasileira "ferramenta predilecta de Satanás para minar as conciéncias e socavar a moral dos homes".
Entre o Aquí e o Ali a min, paréceme máis entretido, interesante e transcendente aquel debate, e ademais, fanno todo o tempo nesta língua estupenda.•
edificantes no vieira do progreso,
na conquista dun mundo máis
doado para todos? Non. Por que
non dicimos ren sobre a causa
pola que hai xente sen emprego,
sen tantas endrómenas? Hoxe
un albanel fai máis fábrica nunha
hora que hai cuarenta anos facia
nunha semana e traballando a
reo. Lago a cuestión está en acomodar as horas de traballo as
necesidades de produción e daquela xa non hai xente no paro e
se os capitalistas queren engordar cuarenta veces máis que hai
coarenta anos, que se metan na
cabeza que todas as Etapas Históricas que no mundo teñen sido,
naceron, desenroláronse e finaron como non podia ser doutra
maneira porque chegaron ao seu
fin.Asia Etapa Capitalista está a
chegar ao seu fin por mor do
avance tecnolóxico da produción .
Na Etapa que ten de vir: A Etapa
Socialista repártase o traballo e
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Esta seccion está aberta ás
informacións, opinións ou críticas
enviadas polos leitores sobre
calquer tema, incluidadas fotos ou
deseños.
As colaboracións poderán ser
editadas. Prégase que a sua
extensión non exceda das 60 liñas
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o fruto do traballo , de tal xeito,
que ninguén está valdeiro, ninguén consume máis do que é
preciso consumir para levar unha vida doada. E por isa que dá
ganas de estourar de risa ou
morrer de noxa cando os buceadores capitalistas os listiños vividores que se acochan baixo a
capa socialista, quérennos facer

SILVAR

ís, e todo para xustificar as meirandes ganáncias nos repartos
dos bens que os traballadores
producen. Vaia, que a heréncia
feudal non escapamos dela nen
que nos fenda un raio e non son
só as relixións, que até se atreven a chamarlle o bon Deus, señor, señor, en vez de meu amigo, meu irmán, ao fin de facer
máis doada a entrega, a submisión dos servos para facer máis
doado o direito de pernada, non,
son os que titulándose "socialistas" suscitan a necesidade de
cámbio para mellor e, cando poden facer ese cámbio, autorizados polos pavos de case que o
mundo inteiro, só tan que fustrarnos póndose ao lado, servindo, aos intereses máis porcos
dos pillabáns
que xa foron
nadas espiritualmente na Xa se sabe
Etapa Escravista. As i e todo, que seguirá
pobres dos que tentando
cobizamos un
mundo mellar enganar
para todos, se
, d lle n
na eleición dos pon O U
próximos go- nome novoªº
vernantes non
eleximos , den- mesmo
tro dos maos, deterxente.
aos que tan para eles e mais
deixan facer
para os enganados . Porque a
francmasonaria, dona do capita1is m o na sua Etapa final que
submariña -inxusto pero humancr- a todas as organizacións a
fin de alongar a sua prácida vida
-nengun capitalista ha viver xamais mellar con menos esforzcr- xa se sabe que seguirá tentando enganar póndolle un nome
novo ao mesmo deterxente porque é asi máis doado aumentarlle o prezo. E ten de ser o Pavo,
co seu instinto, o que non trague
máis anzós acochados dentro
dunha miñoca moi brillante.
E non vale dicer: "E a quen voto
eu que sexa honrado, que sexa
bon? O tillo do lobo, lobiño é" e
xa é dabondo para saber a quen
teño que votar.
Pero hai máis: para governar un
Pavo, todos os pavos , non se
precisa para nada un listiño leriante, non: é mellar governante
aquel que suou a fio e mais non
se enriqueceu , porque nunca foi
ladrón, que o "listiño" con mans
e cara de manteiga. Mirade que
sinxelo é saber a quen ternos
que votar.+
XOSÉ FRAGA IGI.ÉSIAS

un loro. Pero como na ·
conté: da muller non
teñen recoñecida a sua
sinatura, recusan a
factura. Débenos un
ave tropical, reclama o
comércio. O consorte
contesta cheo de
paciéncia: Fíxeno a
mantenta. Xa /les dixen
que conta e tarxeta eran
dela. E o paxaro fuxiu a
Cabo Verde. Vaian
busca/o se queren.
Tamos?

Celta-Real Madrid.
Sábado no estádio. "Hai
anos, di un siareiro,
viñan aqui peñas do
Madrid e do Celta e
desafiábanse entre si.
Agora xa non veñen os
do Madrid ou é que non
se atreven". Se cadra é
que se fixeron celtistas
nun trunfo do amor
próprio.

Boa precisión a de
Joaquin Arango,
presidente do CIS. "Os
inquéritos de 1.200
entrevistas son
perfeitamente válidos
como reflexo do
conxunto da opinión
pública a nível nacional.
Pero non son
estatisticamente
representativos a nível

provincial e,
consecuentemente,
todo intento de asignar
escanos sobre a
devandita base é
totalmente espúrio".
Ollo, xa que logo, cos
tamaños das mostras
que hai moita man
invisíbel por aí.

ATVGe
o Hino Galega
Como espectador habitual da
TVG, ás veces chego até o remate das emisións no que, seg ui ndo o costume de moitas
televisións do
mundo , unhas
paisaxes son
acompañadas Na TVE o hino
polo hino nacional. Deica aqui, españolé só
todo normal, se unha música
non fose polo
pequeno detalle pola sinxela
de o hino estar razón de que

:~co:~~~º~ ~º~ non ten letra.

meu televisor
só se ouve a
música e non a
letra, polo que despois de revisar
a fondo o meu aparello, decídome a escreber esta carta para
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Gelucho era policia.
Deixouno_ Desde hai
cinco anos ten unha
granxa de coellos en
Doade (Saber). "Vouno
deixar, non me dá nen
para o penso. Pensei que
era unha saída. Pero a
cada pagan menos.
Os dos supermercados
exixen comisión.
A Deputación
subvencionou as obras
da granxa que valeron
dous millóns con 36 mil
pesetas, porque aqui
coñécenme e Cacharro
sabe que non son do
PP".

O rockeiro de New
Jersey Bruce
Springsteen, dirixiuse ao
público en galega,
durante o seu concerto
en Santiago. Ademais
do inglés que adoita a
utilizar, aprendeu várias
expresións coloquiais en
galega. Unha lición para
Julio lglésias que ainda
di Obradeiro e ten certas
alérxias á sua terra

nai.+

animar a todos os leitores deste meio a se dirixiren por escrito á TVG, como eu xa fixen, para recordarlles que se na TVE o
hino español é só unha música
é pala sinxela razón de que
non ten letra. O naso si que ten
letra, os "Queixumes dos piñeiros" do bardo Pondal, para os
que o mestre Pascual Veiga fixo a música.
Haberá alguns a quen lles parecerá este asunto pouco importante, e é certo que hai problemas abando dos que falar, mais
xamais ouvin falar dun país que
esquecese a letra do seu hino;
talvez porque tamén se esqueceu de que era un país.•

R.P.
(A

FREIRE
CORUÑA)

De onde ven
esa forza
De onde ven esa forza, que por
séculas a nós, os galegas, nos
fixo seroutra causa?
Esa sábia forza, que hoxe fica
médio atarecida ante as enfermidades da pasividade, gregarismo e desconfianza.
Mais, pésie a todo, ... deonde
ven esa obstinación para seguir senda?, de onde ese novo
berce que sentimos moi dentro
cando regresamos cos nasos,
a nosa casa, despois de ficar
cun tempo inmedíbel no bosque, escoitando a mensaxe, recollendo o consello dos anos
dos sábios carballos, penas e
fontes?
... Nas noites de lua chea; no
Samhain cos outeiros; no San
Xoán co lume; cos cánticos da
primavera cos maios, as flores.

••••••••••••••

De sentirse na compaña das sá-

Esa forza desembacante en
Noia, A Garda, Arousa, Laxe,
Vigo ...

CORTICOIDE BATE A
LEPORINO E VICEVERSA
X.X.P.C.

Ábrese o telón. Prindpia o tinglado da amiga fars a. a obra é un
xogo de ocultacións vodevilesco, dous personaxes e unha vella
dicotomia mentireira que escamotea e oculta, e produ ce esa
crónica reducionista á que estamos tan afeito s.
Dous personaxes, un contra outro en campaña. O auditó rio, á
forz a, ten que tomar partido. Joselito ou Belmonte , Kubala ou
Di Stéfano, Pernales ou Tempranillo. O dilema ven de longo .
Esopapado e persuasório, o candidato Corticoide finxe , esbardalla, ameaza. Adestrado e destemido, o aspirante Leoporino
promete, acusa, satiriza. Na comédia non h ai máis p ersonaxes. Están asasinados por un mes con opción a non existir
nunca porque, en realidade, asi o esixe o guión <leste curioso
melodrama.
Vostedes poden escoller, señores. Mesmo poden pensar que
participan. Isto ven sendo como "telepic", un xogo de butacón
interactivo para tomar as máis importantes decisión da história:
Coca ou Pepsi, Pronto ou Centella, Flor ou Perlan, Starlux ou
Galiña Branca ... Corticoide ou Leporino e xa verá que mútis e
que cena máis redonda.
Se non lle produce gargalladas. Se non ve por parte nengunha
o nó, o "happy end" e os risos incorporados, pode moi ben
pensar que, se cadra, Corticoide contra Leporino e viceversa
poderia ser mesmo unha traxédia grega. Ou polo menos.de tan
lonxe que, seguro, está situada noutro p aís.+

bias presenzas ficando un á carón das fontes, nos cruces dos
camiños lembrando ...
De coller mansamente o sábio
consell-o dos anos das nasas
vellas pedras sabiamente dispostas.
De onde ven esa necesidade de
rebeldía do naso pavo?, de non

acatar, nen o imposto , nen as
"cuotas", esa enerxia latente por
séculas e feita presente neses
momentos precisos, sempre presene en nós, como fican en nós
os recordos dos nasos imorrentes
herois, que se tan todos un cada
vez que nos poñemos nesas coordenadas a andar...

Esa forza que se fixo presente,
testemuñando o seu recordo en
Fisterra, O Pindo, Santa Tegra,
Muxia, Marin ... no interior lria
Flavia, por Padrón , cara Com postela.
A mesma forza que deseñou A
Coruña, coa testemuña da Torre
do seu bon Rei ,
e que reina sobre unha cidade que un bon De onde ven
dia a non tardar
voltará a ser a esa
que foi.
obstinación
Aquilo
que para seguir
transcende e sendo?
se eleva por riba dos séculas ,
dos milénios ,
que fai dun dóce sano a realidade de "nós
mesmos".
E ... todo iso o corre mentres ti
continuas na encrucillada cavilando polos teus orixes, a carón
dun cruceiro ...
Namentres os sons dun harpa
harmonizan o longo camiño que
ten ali o seu berce e que, carregado de saudade , che vai lecar
por ende dos outeiros bretemosos da lonxania.
Namentres , ao son da harpa
váiselle unindo o clamor afastado dunha gaita é sua vez unido
ao zoar do vento, a choiva, o
saúdo dos carballos e castiñeiros, o rumor das fontes .. .

FRANCISCO CALO

Hai cousa de 15 ou 20 anos era tan pouco o
que se sabía sobre esta cultura que facer un
libro sobre ela non tiña demasiados problemas.
Os avances, as investigacións sobre tantos
aspectos fan que teña mudado a situación.
Con este volume preténdese levar ao grande
público uns coñecementos sobre o que foi a
Cultura Castrexa, introducindo nalguns apartados
ideas novedosas.
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Entonando o cántico esperado
da esperanza agardada.

eur1

MANOEL "MOR" CAMBA

(A Co ru ña)

PREPARACIÓN:

5.- O Reino de Galicia, de X. Armas Castro.
7.-A igrexa galega, de Francisco Carballo.
8.- A burguesía galega, de X. R. Barreiro.
9.- A desamortización, de Ramón Villares.
10.- Historia económica contemporánea, de Xoán Carmona.
12.- Llngua e Historia, de Santiago Esteban.
13.- Prensa e outros medios de comunicación, de G. Luca de Tena.
16.- O Agrarismo, de Henrique Hervés.
18.- O nacionalismo, de Xusto Beramendi.
19.- Guerra civil e Resistencia antifranquista, de Bernardo Máiz.
20.-Transición e autonomía, de X. R. Quintana / A. Romasanta / M. Valcarcel.

Numerosas citas e a principal bibliografía sobre
cada tema divulgan e facilitan o camiño aos lectores
interesados.
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A xeira americana de Santiago
ou a evolución nada pacífica do Apóstolo
• MANUEL VILAR

Será na catedral compostelá na
porta de Clavija, mais ainda non
ternos mauros mortos aos pés do
seu cabalo, estes aparecerán máis
tarde, case que cando a Reconquista xa toca ao seu fin.

A exposición Santiago
e América pretende dar
unha completa visión
da presenza do
Apóstolo no Novo
Continente através dos
nomes, dos homes e
das representacións na
arte de Santiago. Pero
aquí tan só falaremos
dun aspecto, quizais o
máis chamativo, polo
meno que chama a
atención a moita xente,
e de Santiago
Mataindio , españoi e
patriota .
Todo sabemos que Santiago, un
do doce apó tolos de Cristo, era
tillo dun humilde pescador xudeu,
o Zebedeo, que vivía ao pé do lago de Tfüeríades. O que non sabia
eu paj era a axitada vida que lle
agardaba ao seu filio, tanto de vivo como de mono. Despois de
predicar na sua terra e, segundo
outros, tamén na Península Ibérica, foi o primeiro Apóstolo que
sofreu martíriro e foi decapitado
no ano 44 por orde do Herodes
Agripa.
Pero é agora cando realmente comezan as andainas do fillo do Zebedeo. Seica os seus discípulos
colleron o cadáver do mestre e
embarcáronse nun porto da costa
de Palestina sen saber moi ben cal
era o seu rumbo. O destino fixo
que as ereas ou os anxos o empurrasen polo Mediterráneo até
chagaren a unha ria galega, onde
a señora que governaba por aquí
non os recebeu moi ben. Logo xa
se sabe, buscaron uns touros, derrubouse unha ponte no camiño e
puderon enterrar o mestre. Despoi dun tempo ergueu e unha catedral onde ante había un campo
de mámoa . Foi chegando xente e
isto pa ou de ser un lugar e quecido a er unha feira con bandeira
europea.
Mais Santiago non estaba contento con tanta adoración e oferenda. El nacera para seguir os
mandatos do eu mestre: "ide a
todo o mundo e predicade o
Evanxeo". E iso non o podía facer tumbado dentro da urna de
prata. As cousas tampouco estaban para levar unha vida contemplativa. Os mouros infieis case
estaban a petar na porta da sua
basílica. Había que facer algo e
ademais o povo pedíallo, e tanto,
que a cousa surpreneu a un grego
que viñera gañar o xubileo. Este
ficou abraiado de que os fieis invocasen ao Apóstolo como cabaleiro, cando todos debían saber
que segundo o Evanxeo o seu
ofício era o de pescador e nen
tan sequer o pobre rivera nunca
un cabalo nen sabia montar. De
noite Santiago aparéceselle ao
céptico grego, cun cabalo branca
rinchando pola nave románica da
sua basílica, para demostrarlle
que si sabia montar, máis ainda,
aseguroulle que ao dia seguinte a
cidade de Coimbra seria arreba-

Ao rematar a Reconquista non se
acabou o traballo para o Santiago
Matamouros. Non, despois de cabalgar pola Península e aparecendo para axudar militarmente as
forzas cristianas e amparalos ideoloxicamente, Santiago vai seguir
loitando contra os infieis ali onde
se atopen: ben na Europa contra
os seguidores de Lutero, ben nos
novos territórios que se van descobrindo, pois era tal a sua coraxe
que unha vez chegou ensertar
cento cincuenta (mauros claro) na
sua lanza

Santiago e a eles
ou Santiago Mataindios

A imaxe do Santiago matamouros é a mais reflexada na exposición Santiago e América.

tada aos musulmáns grácias á
sua axuda. Era o verán de 1064 e
estamos asistindo á forxa do mito do Santiago Matamouros, dun
soldado celestial protector dos

cristiáns na sua loita contra os
inimigos, ben sexan interiores
(demos) ou exteriores (árabes da
Península). Mais ternos que agardar até a batalla de Clavija para

ANXO IGLESIAS

ver ao cabaleiro Santiago intervindo directamente na loita e un
século máis para ter a primeira
representación simbólica do
Apóstolo brandindo a espada.

.•..................................................................................................... ,
O conquistador conquistado

ou de cabaleiro a gachupin
E ao cronista índio Poma de
Ayala a quen lle debemos a primeira representación dun Santiago Mataindios. Nas ilustracións
da ua crónica aparece un inca
caído aos pés do cabalo de Santiago. Pero é, tamén, a este mesmo cronista ao que lle debemos
o relato de aparición de Santiago
no sítio do Cuzco e que nos sirvirá para ilustrar o por que os índios adoptan ao Apóstolo como
un novo deus.
Segundo Ayala "baixou o señor
Santiago como un trono moi
grande, como raio caíu do ceó á
fortaleza do inca. Espantáronse
os índios e dixeron que caera
Illapa". Levaba na sua man direita, coma sempre, a sua espada
"que parecia un lóstrego ... Os
índios espantáronse ao ver ao
novo cabaleiro e uns e outros dician que é aquel viracoche que
ten a Illapa na man". O ruído
dos cascos dos cabalas e do fogo
das armas eran totalmente novos
para os incas, que moi ben o puderon identificar como tronos e
lóstregos.
Illapa era un dos precolombinos
das tempestades, do raio e da
choiva. Como moitas outras divinidades nativas pasou por un
complexo proceso de analoxias
para procurar evitar a morte e
chegar a unha equivaléncia cos
santos da igrexa católica. Santiago a cabalo ten todos os elementos que o fan rapidamente identi-

ficábel con Illapa.
Pero non só iso. Santiago tamén
enlazaba cos deuses da guerra. O
carácter triunfador deste santo levouno a que axiña substituise as
divinidades nativas da guerra,
pois viña vestido dunha maneira
semellante, con todas as roupases que realzaban a vistosidade
dun guerreiro dese calibre. Un
auténtico gachupín ou cactzupinill, quer dicer, o que pincha ao
patear. Ademais, el participaba
nas batallas, como o facian alguns deuses nativos. E como xa
non podian os índios guerrear
veñen as festas de Santiago, co
colorido das danzas importadas
da Península de Mouros e Cristiáns, a substituir as guerras floridas precartesianas, pero agora
dun xeito ritual. Nestas festas o
Apóstolo, sempre a cabalo (hai

'O caracter
,
triunfador <leste
santo levouno
a que axiña
substituise as
divinidades
nativas da
guerra'.

que ter en conta que aos índios
estáballes proibido montar a cabalo, pero non lles estaba proibido facelo coa imaxmación e, así,
inventaron uns cabaliños de madeira e cartón que os danzantes
colocan a maneira de cinturón),
enfréntase aos seus inimigos, que
simbolicamente pode ser o mal.
Pero Santiago non é un santo
normal, é moi caprichoso e ao
mesmo tempo un santo bon e
mao. É un santo que che pode
facer un favor como mandarte
unha desgrácia, iso depende do
humor do que estexa ese dia. En
Chimaltenango cabreouse cos
devotos porque un ano esquecé- •
ronse de darlle un trago antes da
sua festa. Agora emborráchano
antes de que empecen as festas
para que non se inteire e podan
telas tranquilas.
Rematada a conquista Santiago
non se retira a descansar, pronto
ten que sacar a espada outra volta para empezar a guerrear, desta
vez, contra os patriotas que loitaban pola indepedéncia. Pero vendo o rumbo que tomaban os feítos, Santiago non pensou en voltar a Península nas naves derrotadas e pensou en trocar de bando e quedarse na América para
sempre. Pasou, pois, a pelexar no
bando dos libertadores contra os
que o trouxeron á América. É o
Santiago Mataespañois. As últimas andainas parece que foron
contra Pancho Villa.+

•...............•...............................••................•.••••••••••••••••••••••••••••..•....

Expulsados xa os mouros da Península, Santiago embarca nas naves de Cortés e vaise facer a América para seguir ali coa Reconquista, porque sempre guerrearon españois contra infieis e non ia el
deixar de axudalos, ainda que fose
en terras que non coñecia. E hai
quen asegura que no camiño tivo
tempo para visitar e batizar aos
tres Reis Magos que seguían a viver, como pagáns, no Oriente.
Santiago non chega como un humilde peregrino de sandália, bordón e escravina, senón corno aliado deses novos cruzados, que se
sentían elexidos por Deus e vaino
facer dun xeito mítico e lendário.
Parece que a primeira vez que actuou contra os índios foi porque
Cristo o invocou contra os tlaxcaltecas. Impaciente Cortés e non
querendo repetir a noite triste decidiu atacar baixo a consigna de
Santiago e a eles.
Mais a primeira vez que o viron
en batalla foi o 25 de Xullo de
1531 nunha batalla contra os chichimecas: houbo un eclipse, parouse o solo e no alto do ceu apareceu Santiago en brioso corcel e
coa espada na man. Dez anos máis
tarde vai aparecer na batalla de
Guadalajara nun cabalo branca,
cunha capa colorada, unha cruz
na man esquerda, outra cruz no
peito, e unha espada desenvainada na man direita, botantdo lume.
E co seu cabalo branco foi batalleando contra os índios do Norte ao
Sul da América. Chegou mesmo
ao extremos Sul onde . viven os
araucanos, cousa que fixo no ano
1640. E o cabalo, que cabalo!!,
mataba o cabalo tanto coa boca e
cos pés e mans, como o cabaleiro
coa espada.
Mais os soldados españois que desexaban ter en cada batalla ou escaramuza contra os índios ao guerreiro Santiago ao seu lado, non
sempre o conqueriron, ainda que
os cronistas nos digan que si. A
proba témola xa na primeira aparición de Santiago na batalla de
Cortés contra os tlaxcaltecas que
nos conta López de Gómara. Pero
ali estaba de soldado Bernal Díaz
del Castillo que asegura que o que
viu e coñeceu foi a Francisco de
Maria nun cabalo castaño ... +
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DIAS
rock, nen no folk nen na new age,
senón nunha adaptación da sua
tradición musical. No pasado ano
a sua popularidade conseguiu
facer chegar ás listas de éxitos do
Reino Unido un tema con máis de
catro séculos de história, "Coisich
a ruin'', tema principal do seu
álbum "A Prince Among Islands".
A actuación terá lugar o 20 de
Maio ás 22,30 horas no Centro
Cultural Caixavigo. +

• Castromil

libro titulado "Inmolados galegos:
Alexandre Bóveda, Victor Casas,
Adrio Barreiro,. .. " na série
Documentos de Ediciós do
Castro. O volume dá a coñecer os
textos das causas militares
seguidas contra o dirxente
galeguista e os seus compañeiros
de infortúnio conseguidos polo
investiagador de Corcubión nos
arquivos militares. O libro axuda
a recompoñer a represión de
retagarda que tantos miles de
mortos levou contra os
paredóns e as gáveas de
Galiza, recolléndose tamén
testemuñas familiares.
Lamela publica unha lista
oficial de falecidos obtida da
investigación en diferentes
rexistos civís. +

en galego
A empresa de transportes que
dirixe Ramón Catsromil ven
de apresentar catro novos
veículo que foron batizados
cos nomes de Castelao,
Rosalia de Castro, Otero
Pedraio e Eduardo Blanco
Amor. Na mesma liña de
galeguización esta empresa
de transportes ven de asinar
senllos convénios coa Rádio
e a Televisión galegas para
dotar de material audivisual
aos veículos. Tamén nos
próximos dias sairá editada
unha nova tanda de 15 títulos
dos Cantos do Castromil.+

•Reaparecen
as Xuventudes
Musicais

• Encontro de
Escritores
Ourensáns
Os dias 14 a 16 de Maio terá
lugar en Ourense a segunda
edición do Encontro de
Escritores Ourensáns que
organiza o Clube Cultural
Adiante, o Liceo Recreo
Ourensán e a Xunta. Haberá
conferéncias de Carlos
Casares (Marce/o Macias e o
círculo da Comisión de
Monumentos de Ourense) e
Alonso Montero (Don Florentiino
López Cuevillas como escritor); e
mesas redondas: Xan da Cova, o
inventor do trampitán (Xosé
Filgueira Valverde, Alonso
Montero e Carlos Casares);
Narrativa e poesía: as linguaxes

O grupo escocés Capercaille.

Despois dun ano sen actividades
as Xuventudes Musicais de Vigo
reaparecen nun Concerto
Extraordinário de Primavera coa
actuación do grupo escocés
Capercaille, fundado no 1984,
que non se pode encasillar nen no

• Documentación
sobre a Caliza
mártir
O investigador Luis Lamela vai
editar proxirnamente un novo

literárias con X.C. Carlos
cadernos da
esco..
Caneiro, Camilo Franco,
la
dramática
galega
Víctor Campio e X.M.
Vélez Latorre; Ourense: o
paraíso perdido con
Femández Ferreiro, Cid
Cabido, Cesáreo Sánchez,
A ACTRIZ
Chus Pato e Camiño Noia.
En actos de homenaxe a
Blanco Amor e aos
escritores Marcial Suárez
e Xúlio López Cid, falrán
Xosé M. Martínez OCa,
Manuel Outeiriño,
António Pérez-Prado,
Xulio Francisco Ogando e
Segundo Alvarado. Como
actividades paralelas
representarase unha obra
do Centro Dramático
Galego e un colóquio
Número 100 dos Cadernos da Escota Dramática
dirixido por Millán
Galega.
Picouto con
interpretacións musicais dos seus
• Recoñecimentos
poemas medievais pola Capela
Madrigalista de Ourense. +
a Diaz Pardo

• Cen números da
Escola Dramática
Os "Cademos da Escola Dramática
Galega" que dirixe Francisco
Pillado e coordena Manuel
Lourenzo chegan neste mes de
Maio ao seu número centenário. A
publicación é a única estábel que
no eido dos textos teatrais ten saido
na Galiza, fomecendo textos para
representación, de autores galegos
e traducidas doutras línguas. A
honra desde caderno simbólico é
para a obra de Lino Braxe "A
actriz", premiada no duodécimo
concurso de Teatro Breve da
EDG.t

s u B s·e RE B A s E

Se recentemente se lle deu o
Prémio Trasalba 93 -menos mal
que o Isaac di que son un
demérito, nun paí inflacionário
en galardóns-, o In tituto de Sada
voltará a homenaxear ao noso
intelectual nun acto a celebrar o
vindeiro 21 de Maio, dándolle o
seu nome ao centro. Na invitación
pública que o director fai ao acto
lémbrase o labor de Diaz Pardo
"como colaborador e transmisor
das esperanzas dos exiliados
galegos, como Luis Seoane ou
Castelao. Trátase non só dun
home prestixioso senón dun
estímulo vivo como referéncia
para a formación das novas
xeneracións". +
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conta de libros

Leituras
ma eles e esquecerás aos teus e
de onde ves.

Menosprezo
da corte,
gabanza
da aldea

Non esquezas as raíces. Ti pertences ao teu mundo. O teu mundoé
outro. Diferente, non existe nel a
hipocresía, o cínismo. Nel non se
intenta govemar nos demais. Todo
no teu mundo (a aldea) é diferente:
o sexo, o amor, as relacións; mesmo (páx. 101) "as luces da cidade
non iluminan: sinalan direccións,
delimitan camiños, emiten prohibicións, conceden permisos ( ... )
serven para todo agás para iluminar, a diferencia da cativa
bombilla da al- A noveleta
dea, que fai fu- éunha
x ir as tebras, ·parábofa
xoga coas avelaíñas e acari- con
ña a porta da moralexa
casa instando a dupla: non
entrar e disfru- te arrimes
tar do seu
acougo e a súa aos
poderosos,
seguranza".

Desde a aparición de Non somos
inocentes (1990) ventábse que o
ex-conselleiro Carlos Mella dedicaría un dia ou outro certo tempo a
escreber unha novela. A aparición
de O protocolo xaponés, hai cousa
dun ano, dentro da série de librosfolletos cqp que "El Correo Gallego" agasallaba aos seus compradores, foi unha primeira confirmación daquela suspeita. Hoxe, logo
de se converter nun dos mellores
articuli tas galego , xa está nas librarias a sua primeira obra narrativa venal: Bieito Bieito<•>.
A noveleta ten, francamente, un bo
início: "A Bieito Bieito atopárono
morto, glorio amente morto". A
partir daquí éntrase nunha narración estruturada de maneira circular; quer dicer, comeza coa morte
do seu protagoni ta e -acto seguido-- continua desde o princípio da
sua vida. Un momento antes de
morrer, ' nun longo segundo, que
non era quen a medir ningún reloxo, ía ter tempo obrado para recuncar no que xa fora, xogar coas
cousas xa ids, vivilas de novo mirándoas vir". Bieito Bieito ve pasar
a sua vida (momentos dela) perante
sua, ese segundo antes do seu pasamento. Como coñeceu a don Anselmo, a sua arnistade con Valiñas
(o outro eu de Bieito Bieito), o coñecimento da morte de seres queridos. O cárnbio que se produce nos
seus amigos da aldea, logo de conseguir unha licenciatura --cámbio
que alcanza, mesmo, ao seus país
(Valiñas explicaralle o por que dese cámbio). A primeira viaxe a
Madrid, que lle ensina que a vida
talvez exa unha repre entación. A
entrevista con don Anselmo, do
que aprende como se pode subir
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porque

Carlos Mella.

XURXO S. LOBATON.N.

nunha empresa. Sube nela. Até
chegar ao momento cume. Antes
Bieito Bieito casara, lembrara os
primeiros amores na aldea, con
Dora, máis sabedores que os actuaís. Casara, non por amor, senón
porque conviña á sua posición. En
todos eses momentos, aparece lernbrado-- sempre o outro: Valiñas. Valiñas, que cos seus consellos, que lle dera había anos, vai facer del o triunfador, o gañador na
sua empresa. Ese dia, Bieito Bieito
sofre un ataque e toma a aldea, para e coidar e curar. Mais a estadía

no lugar nativo faille ver muitas
cousas: a) "ti xa non es desta parroquia (... ) Ademais, a casa dos
teus país xa non é a casa dos teus
país". b) "A súa vida real non fora
nin siquera un soño: fora un pesadelo". E c) "nun repente Bieito
viuno claro e voltou para a casa"
onde toma unha decisión que podia
ser tráxica, pero non o é, ben que o
sexa (tráxico) o seu efecto.
A noveleta é unba parábola con
moralexa dupla: non te arrimes
ª?s poderosos, porque serás co-

Mais deixando serás coma
de lado a "ideeles e
oloxia" que
transmite -e esquecerás
atravesa- a aos teus.
noveleta, deste
novo narrador,
cbegado serodiamente á literatura, pódese dicer
que usa dunha linguaxe sinxela
(como a sua obra, non hai aquí
malabarismos técnicos nen tal se
pretende), pero é nesa sinxeleza
na que acada o seu maior grau de
eficácia "expresiva". Bieito Bieito
podía ser simplemente unha narración "naturalista", mais o autor recorre á fantasía, ben que regrese á
realidade (últimas páxinas). É
cando bota man da fantasía que
recorre a recursos lingüísticos que
foran o grande acbado de V. Risco
en O porco de pé, novela, a de
Risco, que é un antecedente da
presente. Tamén se pode dicer que
a posición do autor perante os homes é de cálida ternura e anelo de
solidariedade.

A situación

no mundo
O Centro de Investigación para a Paz
ven de editar o anuário do
Wordldwatch Institute sobre o
desenvolvimento e o meio ambiente
no mundo. En case cinconcentas
páxinas analísase a situación
meiomabiental do mundo, as relacións
entre situación da economia e ecoloxia
e artigos específicos sobre o
resurximento do ferrocarril, o
suministro de enerxia nos paises en
desenvolvimento, a procura da paz, a
vindeira Revolución Industrial, entre
outros temas, redactados nun estilo de
xomalismo de investigación. Pódese
pedir a Ediciones Apóstrofe. R/Sta.
Horténsia, 45 12 F. 28002 Madrid.•

(continua na páxina seguinte)

Rádios municipais
or.s@•M

A cidade

dos Césares

Case trescentas familias de Galicia saen para América dende o porto da Coruña,
entre 1776 e 1780, coa misión de poboar as terras máis inhóspitas da Patagonia.
"Os máis pobres dos meus reinos", di el-Rei Carlos fil. Basilio Vilariño, piloto noiés,
conta a dramática aventura cen anos despois, nunha noite feroz de auga e medos.

Edicións Lea, especializada en temas
de comunicación, publica o traballo
de Henrique Sanfiz, director de Radio
Fene, sobre as Emisoras Públicas
Locais, un fenómeno a cada máis
frecuente en Galiza. Sanfiz analisa a
situación actual e apunta liñas de
actuación para avanzar na constitución
de médios abertos á sociedade,
institucionais, galegos e alternativos.•

NA MESMA COLECCIÓN

Arianrod
é dorneira

A CIDADE DOS CÉSARES

Víctor F. Freixanes
Premio Torrente Ballester, 92

XERAIS

~~
~~

BIEITO BIEITO
Carlos Mella

PERCIBAL E OUTRAS HISTORIAS
X. L. Méndez Ferrín

Bahía Edicións apresentou hai poucas
semanas o poemário dun dos
integrantes do Colectivo Ronseltz,
Xavier Cordal, que era coñecido por
publicar en diferentes revistas e en
recitais públicos. O libro con
ilustración de Ladislao de Regueira
penetra naquela maneira de facer
peosia: "Arianrod son as torres de
Antioquia a brillar nas augas /
Arianrod son as campás afogadas de
Valverde / Arianrod son as vacas que
beben no lago de Lucerna/ Arianrod é
dorneira".+
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Mais Carlos Mella non consegue
deseñar os personaxes da sua narración. Só un, Valiñas, brilla con
luz própria. Valiñas, o outro eu
de Bieito Bieito, a sua conciéncia. A voz da sua conciéncia. O
personaxe secundário que, como
eses secundários do cinema americano, remata por roubarlle o papel principal ao protagonista. Os
demais personaxes, Bieito Bieito
incluído, son esquemas, arquetipos mecánicos sen unha vida própria. Bieito Bieito non é unha boa
narración, é un primeiro intento
narrativo dun escritor que debe
comezar a reprimir a sua voz cando escreba textos de ficción, que
debe deixar máis liberdade aos
seos personaxes para que estes
deixen de ser meros esquemas e
acaden vida própria. Un narrador
que -talvez- debera usar máis
dese método indutivo que pratica
nos seus artigos que do dedutivo
que emprega nesta noveleta. E,
tamén, nótase en falta un uso
máis acaído da ironía, que é o
que o fai grande nos seus artigas,
e que na presente case non aparece. Fai acto de presenza, iso si,
unha vea filosófica, no penúltimo
párrafo da obra, que remata por
estragar case que todo.+

XGG
1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo,
1993.112páx.

zancos] Daquela estaban os coñecidos, os da sona". Espreitante, a
mamai Otília segue aí perscrutando
um horizonte incerto. "Levei-lles a
obra que acabara naqueles dias. A
verdade é que a suavicei, unha miga só, para non discutir con don
Román, e permitin que introducisen as suas teimas lingüísticas (... )
Ela ten razón, fun inocente ao crer
que o acordo chegaba pola calidade. [di Plácido referindo-se a Mirian] Até aquel momento os prémios repetían-se practicamente nos
mesmos, por iso vos interesou
apresentar a alguén novo con sona
de crítico pero que ao mesmo tempo non fixese dano. Quixen xogar
con vós e ... Pero ainda son novo,
Henrique, ainda non se dixo a última palabra". Olha a mamai Orilla,
agora ainda esperan~ada.
Nesta sua última cria~om emprosa, Lois Diéguez apresenta o leitor
um amplo mostruário de situa\:ons
psicológicas com um inquestionável atractivo de partida, como é o
da sua irrefutável actualidade. As
histórias aquí contadas, os interiores dos vários narradores, produzem-se em primeira pessoa...
"(... ) se ben é certo que a primeira
persoa non é novidade literaria algunha [e é que acaso som possíveis muitas mais inova\:ons no já
experimentado campo da narrativa? -perguntamo-nos] tamén é

te os relatos aquí por ele narrados.
Estas subdivisons que o escritor
estabelece respondem nom ao número exacto de relatos, mas ao de
temas no livro tocados (l. 'Da solidariedade'. II. 'Da paixón e outros síntomas'. III. 'Da felicidade'. IV. 'Do ódio ' . V. 'Do control
cercán'. VI. 'Da vellez'. VII. 'Filosofía da subsisténcia' .). Do II
ao VII, cada título sim se ve correspondido por um único conto
cada um, no entanto nom aconte~a assim com o I, já que som
tres os relatos narrados, e através
de também tres narradores diferentes ("o Fendepenas", "o compañeiro de Fendepenas" e "e outro máis"), embora todos eles participem tematicamente do epígrafe sobre a solidariedade.
Chegados a este ponto, é preciso
falarmos igualmente da atinada
jun~om de elementos existente no
novo livro de Lois Diéguez. Os temas, como umha cadeia unida por
umha série de elos, os retrados do
nosso "ego" --entendido este como "eu" social ou protagonista colectivo formado por indivíduos
isolados em quem nos vemos reflectidos [no seu "espelho"]-, a
pertinencia do título do volume,
assirn como a escolba dos diversos
subtítulos que aludem directamente ao que se vai tratar, manifestam
a leitura compacta e de colec\:om a
que antes fazíamos referencia.

Os Monólogos

do espello,
ou dos
retratos do
nosso "ego"
Lois Diéguez.

Quase seria ingénuo da nossa parte se quigermos justificar a maturidade narradora do monfortino
Lois Diéguez polo aval de umha
escrita ininterrompida desde que
em 1968 pu blicasse A torre de
Babel ou figesse a sua comprometida incursom no campo lírico
com Albre de espranza em 1966.
E pouco ajudaríamos também se
ainda lhe acrescentássemos a isto
a consecu~om do VI Prémio de
Novela "Eduardo Blanco Amor"
no ano 1986...
«... "pero é algo forte e non segue

as normas"» [di-lhe D. Román a
Plácido Lizancos em 'Do control
cercán'. Monólogos do espello]. A
mamai Otília(l>, sempre presente,
olha para todos nós e lembra com
saudade aqueles primeiros anos do
prometedor prémio. "Din por aqui
que abundan os políticos e pouco
se ven os intelectuais. Non pasou o
mesmo cos teus prémios. [di-lhe
Plácido ao seu irmao Henrique Li-

X. CARBALLA

certo que o libro ofrece unha lectura compacta, unha lectura de co1ecc i ón que
tampouco é
usual nas letras
galegas [e aqui Gras;:as ao
sim concorda- monólogo
mos com quem
interior
isto assina]"< 2>.

empregado

É evidente que por nove
o monólogo, e narradores
o título do livro
distintos,
nom engana ao
possível leitor, a altura
está baseado psicológica
no emprego da atingida é
primeira pessoa como voz rica e
narradora ca- diversa.
racterística. Sete som os subtítulos que Lois
Diéguez usa para estruturar esta
sua colectánea de narra1tons breves em forma de monólogo, mas
isto nom quer dizer que sejam se-
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Gra9as ao monólogo interior empregado por nove narradores distintos, a altura psicológica atingida
é rica e diversa. É salientável a estreita comunica9om narrador-leitor, já que quanta ac\:om se está
aqui a desenvolver, através dos
perfis psicológicos descritos, fam
que se produza umha aproxima~om directíssima com a nossa
realidade, e que a versimilhan1ta
efectivice assirn o diálogo que poda haver entre ambos os interlocutores (narrador-leitor). Os narradores todos, ea-protagonistas dos
seos próprios relatos monologados, som seres conflituosos, contraditórios também como pessoas
que som, e expressam os seus pensamentos e sentirnentos sem nengum tipo de peias, daí que a dimensom psicológica, o mundo interior que deles conhe~amos seja
certamente amplo: 1) O mundo laboral em conflito em que tres homes diferentes, desde tres perspectivas diferentes, abordam a sua
nom participa\:om na greve de úmha fábrica e actuam como substitutos dos grevistas para o patrom, e
as tensons que isto produz em cada um (em 'Da solidariedade'). 2)
Os ciúmes insuportáveis e o mundo tam contrário que o Suso tem
para viver com a Sara (em 'Da
paixón e outros síntomas'). 3) As
rela9ons amorosas, o descobrimento da sexualidade como mesmo sexo e a nom aceita\:om disto
último som magistralmente toca-

dos em 'Da felicidade'. 4) A longuíssima carta que Leonor escreve
a Alexandre contando-lhe todas as
cuitas e problemas que a acejam e
que aos poucos vam fixando os
seus ódios, que finalmente acentuará sobre os homes (em 'Do
ódio'). 5) A crítica a manipula\:Om
da cria~om literária, cujo objectivo
é anular as vozes discordantes fazendo -as entrar no seu jogo (em
'Do control cercán '). 6) A velhice,
encamada através de umha mulher
viúva que mora junto com algum
filho e cuja ideia é a de botá-la para umha residencia (em 'Da vellez'). 7) Finalmente, a corrup\:OID
num concelho onde a impossibilidade de conseguir aquilo que se
quer acaba de ser desafogado mediante a brutalidade (ero 'Filosofia
da su bsisténcia ').
Toda esta conforma\:om de situa9ons controvertidas e dolorosas tecem um objectivo panorama
humano com o que o leitor se
sente próximo ou identificado ,
embora as vezes este tenha a sensa\:om de se sentir perdido ante a
suspensom de referentes, a imbrica\:om de variados acontecimentos e personagens que podam fazer esquecer o fio lógico do narrado, ou a pontoa9om anarquizante que por vezes rompe abruptamente as constru~ons sintácticas. De qualquer modo estes simples pormenores de polimento
para nada incidem na óptima
concei9om do produto , o qua] nos
fai de obriga a recomenda9om
<leste denso livro (e nom decerto
ero páginas), corn o que a editorial Laiovento alean\:ª já o seu
número vinte no mercado.•

bre socioloxia electoral. Logo de
estabelecer o marco no que se desen vol ve a actividade política, o
autor estúdia o comportamento
electoral dos galegos.
Son 136 pp., delas 54 dedicadas
ao abstencionismo. E este un tema
recorrente en todosos traballos
dos departamentos universitários
de Socioloxia. Os profesores autocítanse e buscan apoio en libros
clásicos de socioloxia campesiña.
Con frecuencia é dado observar:
os clásicos din, os dados poden interpretarse da
mesma forma,
logo é asi. Entre citas tex- A obra é
tuais, mapas e recorrente
algunha que
outra estadíti- con outros
ca, o computa- vários
dor e declara- ensaios
cións de aula .. , sobre esta
libro ternos.
Afortunada a temática
editora que o eleitoral,
saca a luz.
pero

diferénciase

¿Ten isto algo
que ver coa por
obra de J.L. intentar
Sequeiros? O unha
seu irmán, Juanálise das
lio G. dedica a
metade de "El razóns
talante del Sr. agachadas.
Breogán, 1990,
" ao comportamento político
en Galiza. Coincidéncia familiar,
seguramente. Coincidéncia mental
Os dous dan datos de poboación
activa agrária do 39 % para enriba
(nos anos 1985)- para José L. é do
38.86 % en 1988-; os dous aceptan
HENRIQUE DA COSTA
os números da abstención no rural
que dan as estadísticas. ¿Cómo po(1) Personagem central de A canción
de aceptarse unha poboación activa
do vagamundo, ganhadora do VI Préde máis do 39 % no sector agrário
m io de Novela "Eduardo Blanco
cando os últimos datos da Banca a
Amor".
cifra no 23 %?. ¿Cómo pode acep(2) IGNACIO CALVIÑO: "'Monólogos do
tarse ese nº de abtencións se calespello' de Lois Diéguez", em Revista
quer traballo de campo feíto antes
das Letras, nQ 26 (4/111/93), publicai;om
mensal de El Correo Gallego.
de 1985 acredita que os censos
dos municipios rurais tiñan infla.--------,------~-,.....,
dos os datos en máis
do 25 %?

Xosé Luis Sequeiros.

Cámbio
social e
conduta
política
na Galiza
Co título de "O Muro fendido"
danos J.L. Sequeiros un ensaio so-

Pero segamos co libro
de José L. A autosuficiencia familiar ven
ser o gran explicador
do comportamento
político dos galegas.
Un país de pequenos
propietários, en grande parte con econom ia autosuficiente.
Pouca influencia do
mercado nese caso.
¿De verdade é esa a
realidade?. Que lle lo
pregunten os historiadores da Galiza agrária como Cardesín,
Hervés, Arteaga, Balbo, Fernández Prieto ... Pero di Sequeiros :" A autosuficiencia económica e a autonomía social son as dúas columnas
que lle permiten a cada explotación familiar e a cada un dos seus
membros marxinarse, ou vivir
marxinados, do discorrer do conxunto social", pp.76 ... Como isto
teoricamente é asi, se a nosa realidade é tal, logo acontece asi.
O autor avanza no libro con conclusión mais pormenorizadas. "A
explicación que cabe darlle e na
que cobra coherencia o elevado
voto ás formacións conservadoras
sostense en tres esteos, todos necesarios xa que a explicación é
(continua na páxina seguinte)
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Amores
desganados
O amante

bilíngüe

(ven da páxina anterior)

debedora da interacción entre eles.
O primeiro, e sen dúbida o máis
importante, refírese ós parámetros
económicos e sociais sobre os que
esta sociedade se asenta e toma forma. Máis en concreto, a xeneralizada pequena propiedade que caracteriza ó seu segmento poboacional
maioritario e a outros moitos estratos sociais. De feíto, cando falamos
do electorado galego, estámonos a
referir a uns actores que na súa
gran maioría son propietarios, posuidores dun patrimonio. Pola súa
banda, o segundo remite ó cosmos
de crenzas, valores, afee- tividades
e actitudes a través do cal o pequeno propietario agrícola interpreta o
sistema político e interactúa con el
e que, pola súa "extensión social",
impregna o esquema de valores e
orienta as accións de amplos segmentos sociais non propiemente labregos. O terceiro, á fin, remítenos
á actuación, sobre un transfondo de
invertebración social, das institucións con capacidade de influencia
sobre os comportamentos dos suxeitos ( a familfa, a Igrexa e a/s estructura/s de poder local, fundamentalmente)", p.116.
Sequeiros pasa logo revista ás formacións políticas. Mais que examinar programas e actas deses
partidos, móvese con datos dos
medios de comunicación - coa sua
carga de estereotipos e de valoracións esperpénticas- para augurar
que o mapa electoral de Galiza
segue aberto.
A obra é recorrente con outros vários en aios sobre esta temática
eleitoral, pero diferéncia e por intentar unha análi e das razón agachada ou esquecidas. Cada convocatória eleitoral volta a traer á
me a o debate dos porqués do reparto do voto, da abstención etc.
O muro que Sequeiros di fendido
non é o de Berlín, é o da mutación
social de Galiza; razón para estar
atentos e dicirlle aos políticos que
lean e se arrodean de expertos nas
análises de fondo.+
FRANCISCO CARBALLO
SEOUEIROS, JOSÉ Luis, O Muro fendido,
Cambio social e comportamento po/ftico
en Ga/icia, Xerais, Vigo, 1993. pp. 185.

Vicente Aranda é un cineasta irregular: xunto a traballos tan interesantes como Amantes ou Os xinetes do albor -adaptación para a
pequena pantalla da obra homónima de Femández Santos- hai outros que son sinxelamente adaptacións correctas de obras literárias
-Tempo de siléncio-, outras
erradas -Se te din que cain, inintelixíbel versión da obra xenial de
Juan Marsé. Tratándose dun director que fuxe coma da peste do estigma de autor é lóxico que teña
tocado materiais tan dispares como as das partes dedicadas ávida
de "El Lute" ou adaptacións alimenticias de obras literárias como
A rapaza das bragas de ouro, a
sua primeira aproximación a unha
obra de Juan Marsé. Quedan alguns pontos identificábeis do seu
estilo nesa variedade fílmica: unha sequedade e austeridade na planificación, o interese pola mostra
dun erotismo directo sen coartadas esteticistas ou sen unha referéncia indirecta, e a presenza dalguns actores-fetiches como Victoria Abril, que comezou a crecer
con el como actriz a partir da sua
primeira colaboración en Cámbio
de sexo.

O amante bilíngüe é ante todo
unha obra persoal, o que neste
caso non significa necesariamente algo positivo. Parte dunha obra
homónima de Juan Marsé, galardoada co prémio Ateneo de Sevilla e que é unha das máis frouxas

Mundo,
demo e tele
Dixo o outro dia un prelado brasileiro, abraiado polos "culebróns"
que tan ben se dan naqueles trópicos, que o demo andaba polos corredores dos estúdios de televisión,
disfarzado de guionista de teleséries. Non clarexou o apocalíptico
crego que técnica utilizaba o maligno para esas interferéncias nos
argumentos pecaminosos das telenovelas cariocas. ¿Serán de natureza semellante ás que lle facían o
outro dia a José Mil García nas
suas conversas en exclusiva cos
direitores ciclistas, dado o carácter
episcopal da sua emisora? Tamén
os bispos brasileiros, ao relente da
denúncia do prelado, anunciaron a
sua intencion de criar unha emisora televisiva própria, vacinada
contra as falcatruadas de trasnos.
O descubrimento do brasileiro non
é novidoso. Sabido é que a Adán e
Eva se lle apareceu o demo en forma de "culebrón", e non faltou
quen describeu á tele como verdadeiro inferno na terra, ainda que
este último desde un ponto de vista lúcido e non cuase esotérico das
cousas.
O que xa nos tememos é que dada
a competitividade extrema imposta entre as distintas cadeas, ese de-

e anodinas do autor -ternos que
esperar a publicación da próxima
O feitizo de Shanghai para ver se
a sucesión de obras boas e cativas dentro do ritmo do escritor
barcelonés trai por fin algo a altura de Un día volverei o Se te
din que cain. A novela de Marsé
é un divertimento sobre a normalización lingüística en Cataluña a
partir dunha história de amour
fou entre Juan Marés -un desarraigado, un charnego fillo en
clave paródica
do Pijo Aparte
e de tantos hero is de Mar- Non acaba
sé- cunha de ser
moza da alta
sociedade bar- unha
celonesa, Nor- crítica do
ma Valentí. suposto
Ese carácter racismo
paródico pérdese na pelícu- lingüístico
la de Aranda: a existente
fita non é unha na
comédia -o
1
seu sentido do
ata unya·
humor agás en
dous ou tres
situacións moi breves non aparece-, e recolle elementos de cine
fantástico ou surreal xa presente
nos primeiros títulos do director
como Fata Morgana, ben que a
integración de tantos elementos
narrativos dispersos non logre
aparecer ben trabada en toda a fita. A película non acaba de ser
unha crítica verbo do suposto racismo lingüístico existente en
Cataluña --é posíbel que Aranda
como barcelonés non se atrevese
a tanto- nen unha história de
amor louco con elementos de astracán.

e

A química entre a parella Imanol
Arias e Ornella Muti non existe na
pantalla lmanol parece moi inte-

mo-guionista se vexa asaltado por
intrépidos e agresivos axentes das
distintas emisoras cos seus apetitosos contratos na man. Ainda que
un pensa que quen máis quen menos xa hai tempo que se fixo cos
seus diaños particulares, amén de
cos seus cregos e variada parafernália eclesial, que soe ser bastante
máis insufríbel.
Na TVG, no que é no plano meramente estético, quen máis se seme1la á imaxe dun pequeno demo
é Carlos L. Rodríguez. Máis que
nada
polos
seus olios algo
rasgados e a
sua expresión Pior cas
un tanto ator- caldeiras
mentada, ainda eternas,
que tamén poidera semellar seria a
un síntoma de preséncia
úlcera. Ten un do
aquel de diaño
de baile de dis- Lobatón
farces "demo- ouda
dé" no casino Leticia
de A Coruña, Sabater.
poño por caso.
Tamén el se
debe crer, a
xulgar polos seus artigos diários
máis que polo seu labor televisivo,
un teimudo trasno sementador da
discórdia e o rechinar de dentes
(nacionalistas, "of course") cos
seus voos nasantes. O mao é que
ten pouca autonomía de voo, que
se lle notan moito os truquiños de

resado en resultar cn'bel en todas
as transformacións físicas que ten
o seu personaxe pero sen profundizar nelas, mantendo unha tendéncia á sobreactuación que xa estivera presente en Tempo de siléncio ou en El Lute JI. Omella Muti
foi unha imposición dos produtores e non resulta cn'bel como catalana cúrsi: na pantalla serve para
mostrar o seu palmito que, para
máis, a cámara de Juan Amorós
non sabe sempre mostrar en todo
o seu esplendor. Como antes pasara coa excelente Anna Galienna
ou con Stefania Sandrelli en Xamón, xamón parece que as actrices
italianas non son ben aproveitadas
polo cine español.
Ainda que resulte incríbel -sobretodo pola sua presenza constante e insofríbel nun programa
de televisión e pola tendéncia a
molestar o espectador nas películas de Almodóvar- o único vivo
da película de Aranda é Loles León que compón con grácia o papel da viciña que quere aprender
catalán para poder traballar no
Corte Inglés.
Nen a fotografía de Amorós, nen a
música de José Nieto axudan a facer esquecer a sensación de aborrim en to, de mecánica absurda
que mostra a tradución desganada,
coa dirección perdida que Aranda
fai dun relato de Juan Marsé. Ainda que a base literária estiver ben
lonxe da perfeizón.
Hai que agardar a iminente Intruso de novo coa habitual Victoria
Abril e história orixinal do director para ver se este alcanza os logros de Amantes, unha fermosa e
desesperada história de amor, un
thriller orixinal e sentido.+
CARLOS AMARO

mago de quinta fila, a pesares do
cal hai que recoñecerlle (máis en
detrimento de quen asi opinan que
en favor seu) que sí consigue que
moitos detractores teman as suas,
as máis das veces, ridículas e
acomplexadas diatribas.
Supoño que haberá outro tipo de
demos máis anónimos habitando
despachos diversos por San Marcos
adiante. Sen embargo, e por se ascaso, a parte contrária, ás veces en
forma de "obra'', ten ben asentadas
as suas posicións na canle galega.
Finalmente un, despois da confirmación vía Brasil de todo este
túrbido asunto xa non sabe se o
infemo, "lugar de balbordo, discórdia e malestar", radicará realmente no aparato televisivo, ou
se certos programas de tele-5 serán o verdadeiro ceo, un ceo de
tonos rosas pastel e prácida idiotez eterna. Pero de crer nesas
cousas, impresionaríame moito
máis que a ameaza das caldeiras
eternas a dunha eterna preséncia
en "Su media naranja'', ou a condena a ser perseguido polos séculos dos séculas por Lobatón e os
seus secuaces ou, eu que sei, ter
que aturar todos os días ás presentadoras/os de programas infantís con Leticia Sabater á cabeza repetindo "¡Al mediodía, alegría!" como un disco raiado.
¡Arrenégote, tele!+
GONZALO VILAS

ESTE É O

LIBRO
DAS LETRAS
GALEGAS
Unha análise rigorosa, obxetiva
e documentada de toda a obra
literaria de Eduardo Blanco
Amor, contada ó través de cinco
capítulos:
-Percorrido por unha ubicación desacougada.
-Novecentismo, literatura e
modernidade; a traxectoria poética de Eduardo Blanco Amor.
-A novelística "galega" de
Blanco Amor e o problema
da lingua.
-Retorno e recuperación do
galega e asunción da realidade
conflitiva.
-A preocupación pola nor·
malización cultural, lingüística e política do país.
-Epílogo útil e bibliografía.

O libro imprescindible para
acercarse e coñecer a fondo
a obra do autor de A
es morga.
EDICIÓNS DO CUMIO S.A.
Travesía de Vigo, 156 - 1!! D
Telf. (986) 25 07 67
VIGO

Distribúe:
DISTRIBUCIÓNS ARNOIA
Ramalleira (Cruce de Bértola)
Telefóno (986) 70 93 40
36140 VILABOA (Pontevedra)
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Manuel Forcadela
'Non quera ser máis un poeta de postais venecianas'
• CARLOS BERNÁRDEZ

Despois de vários anos
de siléncio, Manuel
Forcadela retoma a sua
andadura como poeta
publicando o seu
cuarto libro de poemas,
titulado Profecía e
editado baixo o
anagrama da colección
Xanela de Poesía de
Sons Galiza. Trátase
dunha obra da que xa
tiveramos unha
pequena aproximación
a partir dos textos que
o autor <lera á luz na
carpeta acompañada de
gravados de Laxeiro,
tirada do prelo con
motivo da celebración
do último encontro
"Horizonte Atlántico", e
que dadas as
características da
edición, limitouse a
círculos moi
restrinxidos.
Que ere que hai de continuidade
entre O varredor en outono e
Profecía?

En primeiro lugar, teño que contestar que desde que comecei a escreber poemas teño a sensación de
non estar a facer máis que un único poema. Isto, ainda que soe a
tópico, non deixa de ser unha verdade, cando menos no meu caso,
xa que se trata unicamente de dar
saída a iso que eu denominaría o
rumor cerebral, unha espécie de
voz interior que non pára de falarche e de dicirche causas, todas
elas dispostas nunha clave enigmática que só o poema é quen de
darlle cabida e canle de comunicación. Asi, sen amostrar nengunha preocupación pola evolución,
que non deixa de ser un complexo

CHUS GARCÍA

de moitos poetas, creo que o que
fixen foi volver a escreber o mesmo libro, ainda que agora desde
outra perspectiva, ubicándome
máis na liña do que na poesia alemá do dezanove se chamou escala
dionisíaca e que tiña a Nietzsche
como principal figura.

Como contextualizaria a visión
do poeta e da poesia que se oferece no seu libro no panorama
literário galego actual?
Sen pretender ofender á ninguén,
creo que o poeta e o seu papel están definitivamente acabados.
Deste xeito, frente á saída diletante que propuxen eu mesmo noutros tempos máis venecianistas,
concluin nos últimos tempos que
habia que rematar coa figura do
poeta. Isto é, o poeta non é ninguén, afortunadamente. Sentadas
estas premisas, deducin, a partir
dos meus estudos da obra de Pondal, emarcándoos dentro do contexto simbolista finisecular, que
babia unha proposta estética que
ainda non fora suficientemente
elaborada, cando menos na nosa
tradición máis recente. Asi, pasei
do poeta ao profeta. E enténdase
que o profeta non é aquel que di
cousas que logo se van cumprir na
realidade, senón aqueloutro que
no seu discurso pretende redescobrir o que no humano, demasiado

humano de Nietzsche ainda queda
de sagrado.

Teño a impresión de que dentro
do seu libro hai unha forte influéncia da conceición simbolista, que acaba de mencionar,
unida a un pouso marcadamente romántico e unha certa preocupación clasicista. Cre que estes elementos poden articularse
nunha mesma entidade?

,,#

'Uneme aos
poetas
simbolistas o
afán, tan
platónico como
inútil, de
encontrar detrás
da linguaxe un
significado
oculto que teña
carácter
transcendente'.

Pois claro que si. En primeiro lugar, o que me une aos poetas simbolistas é o afán, tan marcadamente platónico como inútil, de
encontrar detrás da linguaxe un
significado oculto que teña carácter transcendente. Este camiño,
que xa foi percorrido até o absurdo por Martin Heidegger, é o
mesmo que eu percorro, ainda que
cunha irania que non deixa de
ocultar a humildade. Os teólogos
negativos conciben a Deus como
Siléncio. E eu teño claro que a poesía é palabra, voz. Asi que a pergunta seria: como facer que o que
fala diga algo fóra do signo? Evidentemente, por máis recursos
que teña a poesia para desvincularse da linguaxe ·normal, o que
non pode facer é calar. De aí ven
a miña idea da poesia relixiosa,
neste senso paradóxica, e enténdase a relixiosidade como un conceito espiritual dentro do ateísmo;
unha poesía que recupere os aspectos sublimes da vida humana
pero sen esquecer a xenealoxia
dos outros procesos relixiosos,
xogando mesmo cos vellos deuses
clásicos. Asi, considero que a única verdade, o único futuro que ternos <liante é a morte, e esta idea
entronca con todo o decandentismo que desde sempre foi moi com un na miña conceición poética.

Recomenda que o poeta se ajaste do xentio e procure as brétemas dos bosques. Parece estar a
postular a inutilidade da arte.
Efectivamente. O do poeta emboscado é unha metáfora da que
gosto moito e que ten a ver con
aquel bardo criado por Pondal que
andaba polas fragas á procura da
voz da terra. Situados nesa tesitura, a poesia nón debe ser máis que
o que sempre foi: a voz dos expulsados da República. Somos xente
errante e, seguindo coa ironia en
clave helenista, diríache que un
tanto cegos , visionários do interior, especialistas niso que un poeta, Gonzalo Navaz, definiu cun
fermoso xogo de palabras, como
herme-naútica, unha navegación
sen fin polo significado das causas. A poesía teria, así, un enorme
valor de uso pero non de cámbio.

Iso recórdame ao náufrago nocturno de Manuel António e que
vostede mesmo cita no seu libro.
Manuel António, que non era un
poeta tan moderno como se di , tiña un fondo simbolista que ainda
estamos a indagar. O náufrago
nocturno non é máis ca unha idea
sobre unha situación real que permite, tal e como tamén acontecería no caso dos cosmonautas que
pasean polo espazo, concibir o
existente como unha unidade,
dentro da procura típica dos místicos por afastarse da pluralidade
das causas.

Percébese en Profecía unha certa
estrutura do que poderíamos
chamar boneca rusa, isto é, trátase dun libro de viaxes no que o
percorrido non é outro que o
próprio feito de escreber o libro
e, á sua vez, o relato de como o libro foi escrito. Para iso bota man
dalguns temas moi coñecidos por
exemplo Ulises e Nausícaa. Que
ten que dicer sobre isto?
O libro ten forma de xubileo, agora que e tamos co Pelegrín á voltas. Trátase da singradura dun home que procura entender as razóns ocultas do mundo. Desde o
início en que unha voz de muller
o forza a cantar, increpándoo pola
perda da actividade poética, até o
remate, en que se produce o diálogo con Hermes, o libro trata, entre
outras moita causas, de explicar
un camiño que se construe no próprio libro. O fodido é que e e remate, ese ser quen de entendelo
todo, non é máis que a própria
morte. Por iso eu reivindico un tipo de poeta que fuxa do Parna o e
entre nas salas de espera dos ho pitais, que deixe as postais de Venecia polas visións terríbei do
mortos e a catástrofe do mundo.
Unha poesía que teña máis en
conta toda a obxectividade certa
que hoxe nos oferecen as ciéncia
humanas e que se afaste das visións idealizadas que elaboraron
os homes doutros tempo . Seguramente unha poesia máis dura pero
tamén máis emocionante, mái
chea de tri teza e da vida de
viver. •

O governo galega só destina 50 millóns

a proxectos de cooperación co Terceiro Mundo
Xornadas Entrepobos do 18 ao 28 de Maio en Vigo
•MUNDOCAL

Baixo o lema
"Norte/Sul. Temas para
unha visión crítica",
vanse celebrar do 18 ó
28, na Casa das Artes
en Vigo as 3as Xornadas
Entrepobos. Catro
conferéncias
participativas sobre
temas como racismo,
desenvolvimento,
armamentismo e, o
tratamento do Terceiro
Mundo nos meios de
comunicación, serán
abordados por
coñecidos expertos.

Parte esencial dos obxectivos dunha ONG como Entrepobos está o
de traballar na sensibilización da
opinión pública sobre os problemas dos países e pobos do chmado
Terceiro Mundo, difundindo información contrastada e plural, que
poda servir para unha mellor comprensión da situación actual deses
pobos, poder reflexionar e, consecuentemente, ter a posibilidade de
adoptar unha postura solidaria.
Os ciclos de cine, presentacións
puntuais, participación en mesas
redondas e foros, así como estas
"Xornadas" que se celebran en
primavera son parte do seu trabano habitual.
Este ano Entrepobos, xunto con
outras ONGs, estiveron a desenvolver un traballo de consolidación da Coordenadora Galega de
ONGs, para. aunar esforzos que le-

ven a un mellor aproveitamento
das experiencias mútuas e colabaración nos campos da cooperación
ó desenvolvimento.

O caso galega
A visita de Orlando Paleo, responsable da CEE en proxectos de cooperación para España e Portugal,
significou un pulo importante para
a coordenadora e as tesis defendidas por ésta dun urxente regulamento das partidas destinadas á
cooperación da Xunta de Galicia,
que viña actuando sin criterios definidos. Tanto o estado central como o resto das comunidades autónomas, teñen regulado desde hai
anos estas comunidades autónomas, teñen regulado desde hai
anos estes temas. Un exemplo de
cooperación é o governo Vasco
que destinou no ano 91 arredor de
1.000 millóns de pts. Neste mo-

mento Galicia destina 50 millóns.

administracións públicas.

Paleo manifestou tamén ós medios
de comunicación que: "é normal
que as ONGs resulten incómodas
ás administracións, porque os seus
miembros exercen un papel de
conciencia crítica das sociedades
ás que pertenecen. Sen embargo, a
eficacia demostrada por estas organizacións é recoñecida a nivel
mundial. Sen chegar a dicer que os
fondos destinados ás ONGs en Europa sexan os adecuados en relación ás necesidades, o que as organizacións fan con eles ten un grado de eficacia e eficiencia importante, polo menos comparado cos
logros da cooperación oficial.

Unha etapa estase a abrir estes últimos anos en Galicia, e aínda que
falta muita sensibilidade solidaria,
son varios os organismos que están a subvencionar proxectos que
son importantes para a supervivencía de moita xente.

Os Proxectos
Os proxectos financianse con aportacións dos socios-as, donacións
particulares, e con subvencións das

Organiza co seu apoio estas Xornadas, e xestiona proxectos subvencionados polo concello -entre outros moitos concellos e administracións públicas do estado- en Guatemala e El Salvador.
Entrepobos traballa tamén en campañas de emerxencia, como a do
apoio ó pobo cubano na súa delicada situación, recollendo mediciñas e
material escolar. Participará asimesmono encontro de ONGs europeas
do grupo SUR e Cubanas no próximo mes de setembro en Cuba.+
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" TI ES PRA MIN O LOMBO DUNHA SOMBRA
ONDE TODO RESULTA PREGUNTADO
E O PASO DAS PERSOAS FAISE LENE ...
SEDENTA COMO UN MAR
E NO SEU MAR, AFOGADA."
POEMA "ROSAL/A ". DE XOHANA TORRES

CONSELLERÍA DE CULTURA
E XUVENTUDE
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O trinque
Publicacións

Anúncios de balde
por El País-Aguilar.

El Camino de Santiago
(rutas a pie), é a mellor

guia para camiñantes
realizada até agora. Editada

Léolo. Filme canadiano

tecnicamente perfeito e
de orixinal guión.
Estética de fealdades,
cheiros e
alleamento vista por un
neno.+

Convocatórias
III Certame Fotográfico
Meio Ambiente
O Ateneo Ferrolán con motivo do día
mundial do meio ambiente, organiza
un concurso fotográfico aberto a todos
os interesados non profisionais. O tema das fotos ten que estar en relación
coa ecoloxia en calquera dos seus aspectos (fauna, flora, paisaxe, agresións, etc). Cada participante pode enviar un máximo de tres fotografías inéditas, sen técnicas especiais de laboratório, en branco e negro ou cor, coas
que poderá acceder somentes a un prémio. As dimensións dos traballos andarán entre os 13x14 e os 30x40 cm.,
virán montados sobre cartolina branca
que sobresaia catro centímetros por
cada lado co seudónimo do autor e o
nome da foto no reverso. Para participar compre mandar as fotos antes do
30 de Maio de 1993, baixo plica ao

r--------------------.,
Evie os seus avisos,
anúncios, actos e todo tipo
de convocatórias con 7
dios de antelación,
por correo ou polo número
de fax (986) 22 31 01
---------------------~
Ateneo Ferrolán (r/Madalena 202, 1º.
15.402 Ferro!) . As fotos premiadas e
os negativos quedarán en propriedade
do Ateneo.

VIII Concurso Infantil
de Redacción
O Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo convoca o Vlll Concurso In-

A C0\1A POLIG

fantil de Redacción, adicado este ano a
figura de Eduardo Blanco Amor. Poden participar tódolos rapaces e rapazas que teñan menos de 14 anos, con
traballos de menos de dous fólios a
unha cara. Haberá dous prémios, o primeiro consiste nun feixe de libros valorado en 15.000 pta. e o segundo outro feixe de libros valorados en 5.000
pta. Para participar hai que enviar os
traballos, antes do 15 de Xunfo, sen
remite, ao Centro Galego (Rua Galiza
3, baixo. 48.902 Barakaldo). O devandito sobre, amais da redacción, conterá
outro sobre no cal figurarán os dados
persoais asi como o lema da redacción, que tamén figurará, xunto ca idade, na parte superior dereita da primeira folla. O Centro Galego reservase o
dereito a publicar as obras.

Concurso de cartaces.
Viveiro en festas
A Comisión de Festas de Viveiro
convoca un concurso de carteis
anunciadores das festas deste
verán. O cartaz ha ser representativo
das festas de Viveiro, estará feíto con
técnica libre pero de tintes planos e
cun máximo de catro cores nun soporte de papel ou cartulina de 50x70
cm., do que se reservará un 1/8 na
parte inferior para añadir o texto da
publicidade; no cartaz ten que figurar
de forma lexible o texto "Viveiro en
festas. Agosto 93". Para participar hai
que mandar os cartaces, co nome e os
dados do autor no reverso, nun sobre
pechado á Avda. de Lo urdes 31, B de
Viveiro antes do 30 de Maio. Otourgaranse un prémio de 50.000 e dous
accésits.

Curso de iniciación ao
tecido manual
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A Federación de Asociacións Culturais Galegas organiza un curso de
iniciación ao tecido manual, que impartirá Dores Oviedo do Taller Textil Ramón Alvarez, no que aprenderán a estrutura do tear, un mostrário
de nos, e o deseño de cartóns para
tapiz. Poden acceder ao curso tódolos
que o desexen anque é recomendado
para animadores sócio-culturais,
mestres, etc. O curso vai do 18 de
Maio deica 20 de Xullo, Martes e
Xoves de 19,30 a 22 h.; e realizarase
no Centro de Actividades Culturais
de Federación de Asociacións Galegas (R/Emília Pardo Bazán 25, 2º. A
Coruña). Inscricións e información
no teléfono da Federación de Asociacións Culturais Galegas (981) 24 43
55, de 17 a 21 h. •

Autocaravana pequena, 3 prazas,
ITV, bo estado. 700.000 negociabeis.
(98 1) 22 33 78 a partir das 20 h.

por Javi no (98 1) 57 55 17.

Oferécese traductor e intérprete de
inglés. Perguntar por Ruben no (986)
30 02 62.

O grupo ZAUM está a realizar o
vello proxecto da Bibliografia da
Contracultura. Comamos con medio
milleiro de exemplares de publicacións marxinais comentadas e analisadas. Solicitamos nos mandedes un
li stado de direccións para poñernos
en contacto. Ternos a intención de
abranguer outros campos: maquetas
musicais, colectivos, okupacións,
etc. ZAUM, Apartado 2.228. 18080
Granada.

Quen quer un (ou roáis) mico, micho, gato pequeno, de dias, tigre do
país ou dourado? (A nai morreu baixo
as rodas dun 16 válvulas). Apartado
1371. 36200 Vigo.

Gustariame contactar con grupos
ecoloxistas ou xente intere ada nos
problemas do meio ambiente. Rubén
Chao Franco. Povoado do Barreiro G3, 3º dereita. As Pontes . A Coruña.

Alúgase ou véndese piso amoblado,
moi grande e en boa zona (Avda. Samil. Vigo). (986) 20 26 14 ou 27 95 37.

Véndese piso en Ourense. Evencio Baños. (988) 21 05 85, de 3 a 5 da tarde.

Véndese finca de 2.000 m 2 aproximadamente, no centro do Calvário.
Alta densidade. Oportunidade. Teléfonos (986) 25 05 25 e 49 13 O1; perguntar por Mercedes e Xullo respectivamente.

"A Treu" a revista das Juntas Galegas pola Amnistía (JU .G.A.), distribue material para a solidaridade.
Solicita informas,:om no Apartado de
Correios 875 de Compostela.
Véndese cachorro Boxer, con duas
vacinas postas. Pai gañador de várias
exposicións de beleza. (986) 85 62 97.
Desexaria manter comunicación escrita ou telefónica, con aquelas persoas
que gostan da figura e obra do poeta
Enrique Labarta Pose. Contacto: Xosé Manuel Varela Varela. R/ Ventonillo 78. 15.113 Malpica. A Coruña.
(981) 72 10 85.
Desexo receber pegatinas, folletos ou
páxinas informativas de temas ecoloxistas, políticos ou musicais. Enviar a:
Manoel Bello Salvado. Ruada lgrexa
9. 15.685 Xanceda. Mesia. A Coruña.
Vendo discos e casettes do LP Romper el cascarón, do grupo alicantino
Badana. (981) 23 33 08. Manolo.

Desexo receber enderezos ou teléfonos de contacto de sáas, ou locais onde den concertos en directo. Son represen tan te na Galiza dun grupo de
rock que ten 3 LP's editados. Enderezo: Manoel. R/ San Vicente 43, 4º l.
15.007 A Coruña.
Ceramista imparte classes de cerámica criativa a mao (incluí aprendizado
em moldes para desenhos em porcelana). Forno a gas de baixa e alta temperatura. Cocs,:óns a particulares de obra em
barro (pequenas esculturas, alfareria,
etc). Bairro do Polvorim 14, l º dta. Ourense. (988) 23 54 25. Cándido Ventim.
Vendo piso en Ourense. Zona de San
Francisco. Todo exterior. (988) 22 33 22.
Teléfono Verde. Servício de información instantánea e gratuita sobre meio
ambiente, medicinas alternativas, alimentación natural, produtos ecolóxicos, turismo alternativo; e calidade de
vida. (988) 23 86 86.
Véndese órgao Hammond. Perguntar

Véndense discos e casettes. Gran
oferta. Evencio Baños. Xoan XXill,
13-711 Direita. Ourense. (988) 21 05 85.
Búscamos casa de pedra para restaurar, con terreo, pecto do mar, que
non sobrepase os 3 millóns de pta.
Agradecemos toda información. Digna
Hermo Vitas, R/ Menéndez Pidal NQ
18- 611 - 15007 A Coruña.
Véndese caravana en óptimo e tado.
Cinco prazas. Neveira. Mon cayo Mod.
395 serie Europa. Chamar despoi da
3 da tarde ao (988) 41 31 01 , preguntar por Berto.
Véndese semanário A Nosa Terra,
desde o N11 415 en diante. Prezo 150
pta/número. Chamar ao (988) 29 00 27,
en horas de traballo. Adriám da-Cunha.
Desapareceu Opel Corsa branco.
P0-2199-T. Se o vedes chamade ao
(986) 42 20 93.
Particular vende piso en construción ,
praza de garaxe e trasteiro. É de protección oficial. Zona de San Roque en
Vigo. Para máis información chamen
(986) 47 17 03.
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O Concello de Chantada pretende
facer unha recopilación de fotos antigas. Con este obxectivo chama a todos os chantadinos que teñan fotos
anteriores ao 1975 e que presenten
unha temática de interese xeral nun
estado de conservación aceitábel para
que, proporcionándoas temporalmente, o Concello poida reproducilas para
unha exposición e, de ser posíbel, unha publicación específica. Entregar na
Casa da Cultura xunto ca data de realización, referéncia ao motivo representado, nome do autor e nome da
persoa que a proporciona.
O Cineclube Lumiere-Vigo fai unha
chamada a todos os amantes do cine.
Pretendemos facer rea lidade a idea
dun cineclube coas persoas que teñen
unha paixoal afeizón polo cine. Atópasnos en: Lopez de Neira 22, 1º B,
Merco res de 7 a 1O da tarde, ou ben
chámanos ao teléfono (986) 43 67 73
de 15 a 18 h.•

axenda
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Cinema Portugues
Clássico
O colectivo Edra] organiza a proxección dunha série de películas
do Cinema Portugués Clásico. Os
pases son de balde e realizanse os
Venres, ás 20 h., no Centro Cultural O Pacho (Federico Tápia 12, 1º
C. A Coruña). Derradeiro pase dia
14, O pagador de promessas de

Roma

Amselmo Duarte.

Cine-clube Lumiere
O Cineclube Lumiere, organiza o
pase de películas en versión orixinal no Auditório do Concello de
Vigo, tódolos Mercares ás 20,30 h.
Dia 19 pasan A estrada de Federico Fellini. Máis información no
(986) 43 67 73 de 14,30 a 17 h.+

Lord John Margan regresa a
América para reencontrarse cos
índios Lakota; a película recrea
os elementos de Un home chama-

do cabalo.+

A manda humana
Domingo 16, en Segunda sesión
da TVG. 1966. Arthur Penn dirixiu A manda humán, en 1966, un
do seu maiore éxito comerciai , para o que contou con Marlon Brando, Jane Fonda e Robert
Redford entre outros.

Mar Exeo,
nunca máis!
Baixo o lema Mar Exeo
¡Nunca máis!, Papaventos Educación Ambiental
e a Casa da Cultura organizan en Chantada unha
rnonstra en repulsa da catástrofe do Mar Exeo, que
comprende pintura, poesia, fotomontaxes, técnicas
mixtas, etc; da man de artistas coma Norca, Rairnundo Anido, C. Merino,
Alfonso Costa, Rairnundo
Losada, Lois Rodríguez,
Alberto Uracaray, Correa
Corredoira, Carmen Fernández Chacón e Javier
Meléndez. A exposición
débese á iniciativa do centro cultural do Castro de
Sargadelos, secundada por
unha chea de artistas.
Aberta ao público en xeral
e aos centros educativos
para desenvolver actividades didácticas ao traverso
de visitas guiadas. Na Casa da Cultura de Chantada
até o 27 de Maio, de 6 a 9
do serán.

Viana Zulaica
A vinganza dun home
chamado cabalo
Mércores 19, en Telecinema da
TVG. Dirixe; Irvin Kershner. Intérpretes: Richard Harris, Gale
Sondergaard e Geoffrey Lewis.

Escultura na Galeria Sargadelos de Vigo, até 29 de
Maio.

Richard Harris.

Teatro
Un refaixo
para Celestina
A obra de E. Blanco Amor, interpretada polo Centro Dramático Galego
(CDG), no Teatro Principal de Ourense até 22 de Maio.

História do Soldado
A coproducción do CDG e rnaila Xoven Orquestra de Galicia, encol da
obra de Charle Ferdinand Ramuz e
Igor Stravinsky, posta en cena no Cine
Yut de Tui, dia 15 á 20 h. e dia 16 ás
18 h.; e no Tealro Principal de Pontevedra do 19 ao 22 de Maio.

Entre tiniebla
Ro y de Palma, Beatriz Carvajal e
Flavia Zarzo, representan a obra, E111re 1inieblas, de Ferrnín Cabal no Teatro Principal de antiago o dia 15 e
16, con dou pa e diarios, á 8 e á ' l 1
dan ite.

Ultran it
Noite de variedade na NASA de
Compostela, conta coa actuación de

As Marias , Xosé Manuel Oliveira
Pico, Mofa e Befa, Chévere e as cuplés de Mary Paz. Sábado 15, ás 11
da noite.

III Festival
Internacional de Títeres
Dias 22 e 23, no Centro Cultural Caixavigo.

Festa antimilitarista
Mércores 19, ás 10 da noite, na NASA de Santiago. Rompanfilas organiza a Festa antimilitarista, na que participan Compañia de Maria, Chévere, Urgu i Bluf, Carlos Blanco, Victor+Evaristo, Goldi e Quico Cadaval, e outro .

Ki fatxiamu noi kui
Teatro Meridional , grupo formado
por actores italianos, españois e portugue e adicado á cornédia con fortes
do e de improvi ación. Apresentan a
ua obra Ki fatxiam11 11oi kui (Que facemos acó), dias 20 e 21 ás 11 da noite
na NASA de Santiago.•

mana da Letra

Mesas de debate
en Burela
O Colectivo Cultural Buril, de Bure-

Figuración
corrosiva

la, organiza un ano roáis as mesas informativa e de debate para o mes de
Maio. As mesas teñen lugar os Venres,
ás 8 da tarde no salón de actos da Casa
do Mar de Burela. Venres 14, Alfonso
Eiré, director do Semanário A Nosa
Terra; Xosé Cora, director do Diario
El Progreso e Carlos Agullo delegado
de La Voz de Galiciana mariña de Lugo; tratarán o tema A lingua nos
meios de comunicación.

A Asociación Entrepovos para a solidaridade entre os povos organiza as
terceiras Xornadas entrepobos, adicadas nesta edición ás relacións NordeSul, tratase dunha série de catro conferéncias que terán lugar, ao longo do
mes de Maio, na Casa das Artes de Vigo ás 8 do serán. Martes 18, Inongo Vi
Macomé escritor carnerunés abre as
xomadas cun debate eneal da Cultura
europea cara á mestizaxe. Venres 21,
José Déniz Espinos, titular de economia aplicada e de economía internacional e desenvolvemento da Universidade Complutense, cuestionará a Posibilidad.e doutros modelos de desenvolvemento para o Terceiro Mundo. t

Alicia Bará
Pintura na sá da Caixa Pontevedra.

As paisaxes
na auga
Pinturas e debuxos compoñen a série Paisa.x.es na auga, de Juanjo Jiménez. Galeria Sargadelos de Ferro!.

Figura-Fondo e
Transparéncias

Xurxo Peteiro expón na Galeria Severo Pardo de Vigo
Páxinas coordenados por

IAGO LUCA

Vilagarcia de Arousa.

Blanca Besteiro
Gravados calcográficos e
serigrafias no Cafetin de
Lugo.

Pintores
do reinado
de Felipe III

P. Álvarez Pablos
e Carmen Hermo

Até 16 de Maio, na Nova
Sála de Exposicións Caixavigo. Comprende obras
pertencentes ao Museu do
Prado de pintores do primei ro tércio do século
XVII. Atópanse, entre outros: O Greco, Pantoja de
la Cruz, Bartolomé González, Carducho, Caxés,
Sánchez Cotán e Pedro
Orrente.

Duas pintoras intemacionai s no Café Liceum do
Porriño.

Fíxeno
para me divertir
Monstra organizada por Intermon, composta por unha
manchea de xoguetes feitos
por nenos africanos. Até 26
de Maio, na Casa da Xuventude de Ourense, de 19
a21 ,30h.

Made in Tintin
A história do Tintin e de toda a indústria que xero u
desde a sua aparición en
1929 nun xornal belga.
Acollida nos locais de El
Paseo-La Región de Ourense.

Camiño
de Santiago

Mestres da
pintura galega
Na Galería Praza de Azcárraga Dous. A Coruña.

Keke Corbacho
Fotografía na Casa da Cultura de Vigo.

Tranque ira
III Xornadas entrepovos

:ego de Fotografía e 12 ao
VIII Concurso Galego de
Banda Deseñada, comprenden esta monstra da Casa da
Cultura de Chantada.

Pintura de man de Jorge
Cabezas, na NASA de
Santiago até 16 de Maio.

Obras de Alfonso Sucasas
sobre o Camiño de Santiago, na Casa da Parra. Santiago.

Actos
Vária a ociacións culturais celebran a
Semana da Letra . A Asociación
Cultural Monte Blanco de Pontece o
propón un apretado programa que inc l u e xornadas adicadas a Blanco
Amor, Pondal e a Manuel Maria; asi
como a X Feira de Artesania, concertos, películas e teatro. O Centro Veciñal e Cultural de Valladares en Vigo, organiza unha semana que comprende unha conferéncia de Agustín
Fernandez Paz, un colóquio no que
participa o humorista debuxante Carrabouxo; amais de vários concertos.
A Agrupación Cultural Auriense realiza unha série de actividades culturais que van desde a actuación do cantautor Xan Atanes até as proxeccións
dos cortos dirixidos por Chano Piñeiro, Mamá Asunción e A Esperanza;
pasando por recitais poéticos, a presentación do libro Eduardo Blanco
Amor, desasosego dunha nación negada de Francisco Rodríguez Sánchez;
teatro, venda de libros e concerto folk.
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Exposicións

Televisión
Sábado 15, en Butaca Especial da
TVG. 1972. Director: Federico
Fellini. Intérpretes: Peter González, Piona Florence, Marme Maitland e Brita Bames. Unha visión
da corrupción na Roma imperial.
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O grupo Tranqu.eira amosa as suas Maquetas de
construccións tradicionais no Camiño de Santiago na Província de
Lugo, no Museo Provincial de Lugo.

Galiza:
nas orixes
dunha cultura
Unha visión da história da
cultura galega na Biblioteca Pública de Lugo.

Maria Giráldez
Expón no pub Musaraña de

Peteiro
O pintor coruñés Jorge Pe-

teiro expón a sua obra na
galeria Severo Pardo de Vigo desde Venres 7.

Lema Bouzas
Até 22 de Maio, na sala de
exposicións Caixavigo pódese ver a obra de Esperanza Lema Bauzas, adicada a
plasmar a paisaxe galega
nun estilo de seu.

Carnot
Do 11 ao 24 de Maio, a
Nova Sala de Exposicións
Caixavigo acolle unha co1ecc i ó n de aguarelas de
Camot

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), organiza a monstra
Figura-fondo e Transparéncias, para confrontar
arquitectura con pintura e
escultura, através da obra
de Clemente Ochoa, escultor; Maika Nova, pintora;
e Teresa Banet e Mercedes Rosón, arquitectas. Até
o 4 de Xuño, no COAG .
Santiago.

González Collado
Acuarelas, óleos e debuxos,
na Aula de Cultura de Caixa Ourense.

Artistas
do Morrazo
Na Casa da Cultura de
Cangas, amosan a sua obra
40 artistas do Morrazo.

Combarro,
onte e hoxe

Un canto
á natureza

Fotografia no Ateneo Corredoira de Combarro.

Desde o Sábado 8, na Casa
Charry de Oleiros. July López, amosa 40 óleos de temática paisaxística.

Santiago e
América

Xuventude 92
Un total de 60 obras pertencentes ao VIII Certame Ga-

A monstra reflexa o alcance da introdución do culto
ao apostolo Santiago, en
América. En San Martiño
Pinario, Santiago.•

Música
Culbert Ballet
Dias 13 e 14, ás 21 h., no
Auditório de Galicia en
Santiago. Actua o Centro
Nacional Sueco de Teatro.

Jimmy Ponder
Trio
O trio de jazz composto por
Jimrny Ponder, Carlos Carli
e Miguel Angel Chastang
en concerto o Venres 14, ás
22,30 e ás 24 h., no café La
alternativa Jazz de Sada.

Túzaros e
Trebóns
Domingo 16, na Sá NASA
concerto dos reivindicativos grupos composteláns
Túzaros e Trebóns .

Blues e jazz
Vemes 14, ás 10 da noite na
NASA. O trio Tócame jazz,
abre unha noite adicada ao
blues e o jazz, para seguir
coa actuación da parella
francesa composta por
Alain Giroux e Jean Louis
Mahjun que han amasar as
posibilidades dunha guitarra
e dun violin nos campos do
blues, rythm, ragtirne e folk.
O duo A. Giroux e J.L.
Mahjun, volve actuar Sábado 15, ás 12 da noite no Café Liceurn do Porriño.

Asfalto e Iriote
Venres 14, ás 12 da noite,
na Sá Golden Fish de Boi-

ro; apreséntanse os grupos
Asfalto e lriote.

Director: Stefan Sutkowsi.

Royal
Stockolm
Philharmonic

Grupo austríaco influenciado pala cena musical de Seattle. Na Casa da Xuventude de Ourense o 20 de
Maio, no Amordiscos de
Vigo día 23, e na NASA de
Santiago dia 25.

O 15, ás 21 h., no Auditório
de Galicia en Santiago. Interpretan obra de F. Berwald, D. Schostakovich e H.
Berlioz.

Dr. Hello
O grupo Dr. Helio do Porriño, na Iguana Club de
Vigo, Sábado 15 de Maio .

Bejart Ballet
Días 15 e 16 no Centro
Cultural Caixavigo, baixo
a dirección de Maurice
Bejart.

Reencontro con
Voces Ceibes
Luns 17, ás 23 h, no Toral
en Santiago, reencontro con
Voces Ceibes, composto
por Benedito, Bibiano, Xerardo Moscoso, Vicente
Araguas e Miro Casabella.

Opera de
Cámara
de Varsóvia
No Auditório de Galicia en
Santiago. Tres sesións, todas ás 9 da noite. Dia 18, A
flauta máxica. Dia 19, Idomeneo, rei de Creta. Dia
20, O rapto no serrallo.

Orange Baboons

Luz Casal
Xoves 20, ás 22,30 h, concerto na Praza da Quintana.
Santiago.

Malevaje
Flamenco-rock o Xoves 20,
ás 11 da noite no Toral de
Santiago.

Os Resentidos
Concerto no paseo central
da Alameda de Santiago,
Venres 21, ás 22 h.

Orquestra
Sinfónica
de Munich
Dia 21 no Centro Cultural
Caixavigo. Director: Cristian Stepp. Solista: Micbae1a Martín. No programa
obra de L. V. Bethoven e
Schurnann.

Dhais
Venres 21, ás 12 da noite,
no Café Liceum do Porriño,
folk do grupo Dhais, gañador dos máis importantes
prémios de folk do país.•
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ANOSA TE

Un gicho de ollos cálidos
que nos fixo bailar máis ca nunca

TRES EN RAIA

•MANUEL VEIGA

N

a televisión sairon as escaleiras dun avión. Aquel home parecía viaxar só, de fasquia normal, un
pouco desgreñado, mirou a paisaxe con
ellos dulces e ainda que non se ouvia o
televisor todo o mundo no bar se deu de
canta de que era Bruce Springsteeen.
Acababa de chegar a Santiago. Era certo, tratábase dun tipo normal -imaxe premeditada para facilitar a identificación do
seu público-. Pero a normalidade continuou cando mercou un anel de acibeche
na zona vella e cando iniciou o recital
cun boas noites ou cando perguntou, estades cansos? ou, ao final, cando se
despediu graciñas Galiza, graciñas irmaus!.

Notícias
• G. LUCA DE TENA

Q

ue é notícia? , perguntan os
escolares na Semana das Letras adicada ao xornalista Blanco
Amor. Notícia é que non hai pegadas
dactilares de Xosé Guiña Crespo na
caixa rexistradora da deputación de
Pontevedra. Xustiza é que se publique.

Nacin nunha pequena cidade, puxéronme un fusil na man. Mandáronme a un
país extranxeíro a matar a un home amare/o (Born in the USA 1984) A canción
foi empregada por Reagan na campaña
eleitoral daquel ano. Pero a letra di abando. Springsteen afirma agora que terán
que pasar lo menos quince anos para
que Norteamérica se quite de enriba a lacra do reaganismo.

Notícia é que Vigo con trescentos mil
habitantes non teña biblioteca pública.
(Ao seu alcalde danlle dar de cabeza
os libros e prefire as películas do Ratón Mickey). Non é cativo titular este
de ser a cidade máis inculta de Europa. É unha inxustiza que isto non se
publique.

"Fíxome sentir outra vez que tiña 17
anos, di Carme Seoane, contabel. Eu
son xa unha carroza, ninguén me saca
da casa. Pois resulta que aos 1O minutos
estaba pegando chimpos. Aguantei as
catro horas engaiolada. Ainda me dura
hoxe".

Notícia é que o presidente da Xunta,
xunto do conselleiro Guiña Crespo ,
recibiron unha choiva de ovos en
Cangas pero o xefe de información
da Xunta, Xesús Pérez Varela, coida
que esta notícia non lle interesa a
ninguén.

Sen efectos especiais , nun cenário carente de espectacularidade. Non se vendía alcol, non sendo cervexa, e mesmo
circulaban poucos canutos. "Ten un poder incribel sobre o cenário, di Carme,
dominaba a todo o mundo, se nos mandase poñer a todos de xoenllos, poñeriamonos. E conste -insiste- que eu son difícil de mover e non gasto un peso na
sua música, pero seria capaz de irme con
el, agora mesmo".

Pecharon a fábrica de coches de Mahwah a últimos de mes. Ralph púxose a
buscar trabal/o pero non encontrou nengun. Chegou a casa cunha boa tralla de
Tanqueray e viño. Consegueu unha pistola dun vixiante nocturno e agora chámanlle Johnny 99 (Nebraska 1982).

Os escolares perguntan que titular
merecería (non houbo case) a descarga de cen ovos contra Fraga en Cangas. Un magnicídio de cincuenta pares de collóns. •

Bruce Springsteen empregou o inglés e o galega no seu concerto en Santiago.

LALO R. VILLAR

"É o Miguel Ríos ianqui. Toda a rapazada

"Gustoume? Si. Xa o tora ver a Madrid
hai lo menos dez anos. O que máis me
gusta é o seu cú, pero tamén a música,
isto non o peñas", di Tere Mazaira. "A
verdade é que está moi bon. Para min as
catro horas foron pouco".

rra e unha armónica. Despediuse tres veces, banda incluida. Centos de rapaces
que ainda non naceran cando el comezaba a facer xiras viviron o concerto da sua
vida. Algunhas parellas aproveitaban os
temas lentos para bailar agarrado.

levaba algo ianqui, panos, bandeiras,
non me gustou o ambiente", di Alberto
Campos de 25 anos, natural de Moaña.
"A xente era superficial, van como ovellas. A rapazada é así".

Non parou de bailar. _t-Jpn se droga, fai vá,rias horas de exerclcio todos os dias. E
baixo, pero musculoso. Comezou con tres
baladas que interpretou só coa sua guita-

A mañán cedo soa a serea da fábrica. O
home salta da cama, enfunda os pantalóns, col/e o xantar e sae á luz do día.
(Darkness on the Edge of Town 1978). +

VoLVER AO REGO

U

n fato de sindicalistas son
chamados ao castelo da Xunta. A misiva é confusa. Algo sospeitan
os secretários xerais que prefiren resgardarse e enviar aos seus lugartenentes. Efectivamente. Despois dun
diálogo intrascendente ao redor dunha táboa redonda, o conselleiro emite
un leve sinal, as portas ábrense ecomezan a cair xornalistas de todas partes, os fotógrafos disparan sen piedade sobre os sindicalistas surprendidos
e inermes. Demasiado tarde para decatarse de que se trata dunha emboscada preparada por Cuiña, o príncipe
das artimañas. Os bandos pendurados nos cruces de camiños mostran a
imaxe dos sindicalistas axusticiados.
Dias despois outro membro da Corte,
Don Juan de lndústria, ensaia o mesmo operativo. Esta vez, os sindicalistas, máis avisados, fuxen deixando as
copas a médio encher sobre a mesa.
Os xornalistas fican coas ballestas
sedentas.
Por tras do Pazo de San Gaetano,
nunha congostra escura, un emisário
do rei paga con doblóns de prata aos
salteadores, a metade do estipulado
porque a segunda vez fallaron. Esa
mesma noite, Carlos Luis, o verdugo,
agarra unha chea de marte.+

