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Editorial 
O májdco contento que caracteriza á vida política 

española detde o abandono da Ruptura Democrática e a 
aceptación da Reforma Polftica, deica o pacto da Moncloa 
e a elaboración da Conttitución repouta nat etixenciat do 
equilibrio económico, político e militar impotto en Europa 
polas superpotencias a cuio ton te baila. 

Non hai moito que J. L. Aranguren definía o preten-
te político en Etpaña como un tittema onde at forzat 
maioritariat te disputan a metma clientela con vontade 
trantideolóxica, tolapándote etcalonadamente AP-UCD-
PSOE-PCE, e onde a militancia, no partido que a tivo, é 
sustituida pola maquinaria electoral. Etto é o que xuttifi-
ca o abandono do leninitmo polo PCE no teu último con
greso así como a caída da carauta marxitta do PSOE can
do xa lie parece improbábel a contolidación dunha alter
nativa socialista a nivel do Estado. 

Un sistema de alternancia controlada que leva con
sigo a perda das referencias definitoriat entre etquerda e 
dereita deixa como única referencia a nebulota tobre da 
que flotan ot actuait tittemat políticot: a maioría silen
ciosa. 

Frente á clase, ó pobo ou át matat, a maioría silen
ciosa carece de representación, non se expresa, non refle
xiona, ninguén pode falar no teu nome. Únicamente po
de ser interpretada. Ot tondeot reemplazan á formación 
dunha opinión política. E no fondo tampouco intereta que 
a produzan, abonda con que reproduzan a imaxe neutra-
lUada dése espeíío político chamado «opinión pública», 
que efectúen o contratte de normalidade cun «home da 
rúa» sin destino final. 

A maioría silenciosa nin tiquera ten de ter alienada, 
pois ela é a forma de alienación absoluta, impermeábel a 
todo esquema de liberación. Velaí a reviravolta deste 
proceso que conduce á esterilización de todo potencial re
volucionario. 

O poder entendido como unha ettructura, unha et-
tratexia ou unha correlación de forzat deica entón, con-
vírtese nunha mercancía máit, tuxeta á lei da oferta e da 
demanda totalmente espida de dimentión política. Es
pectáculo grotetco no que at etferat políticas xa non re
presentan a nada nin a ninguén. O Parlamento, ponamos 
por caso, non é máis que unha Cámara de autómatas, 
onde igual que polichinelas ou monecos mecánicos— ot 
parlamentariot xetticulan accionadot detde ot pasillos, 
que é onde se toman realmente as decisiónt. (Recorde
mos a vergonzante taída polo foro dot Socialittat de Ca
talunya cando tocaba a votar na Comitión conttitucional 
a inclutión do dereito á autodeterminación). 

E non é difícil reducir á condición de maioría silencio
sa a un pobo que eoñeceu o tabor do medo e do tilencio 
mascados durante cuarenta anos. A estratexia do poder 
repousa para a dereita na apatía das matat. Pero a et
querda non deberá etquecer que da decepción, do tilen
cio dat matat, da morte da tua vontade nunca xurdirá o 
tocialitmo. 

Nette univerto político, onde tan tóio a ficción ettá a 
talvo, onde ot feitot non teñen xa unha traxectoria pro
pia tenón que retponden á ettrutura dun modelo estable
cido, as autonomías serán as boltat de contención que 
amortigüen o único factor detettabllizador: a etquerda 
nacionalitta. 

Mait a autonomía nun pobo expoliado e atoballado 
pódete convertir nun poderoto boomerang. A Xunta de 
Galiza tina por ito que pecharte e butear o aval dun gale-
guitmo menopáutico e toconeante na impoluta torre de 
almatí do tuprapartiditmo que únicamente te repretenta 
a ti metmo. Cecait porque at novat xeraciónt teñen reco-
llído xa hai tempo o atulagado tono dette pobo axiona-
llado. Sabemot que a primavera ó inexorábel. E chegará 
e para tempre. Por eto loitamot. 

O SENSO DO CONSENSO 

0 28 DE XUNO 

NON PODÍA SER 
A conmemoración do 42 aniversario 

do plebiscito do Estatuto galego tivo un

ha significación ben diferente da que lie 

correspondía a tan sinalada data. 

Plantexada inicialmente como alter

nativa ao 25 de xullo, pasaría a segundo 

plano por decisión da mesma Xunta, 

cuios membros non adoptarían unha po

sición unánime. 

0 binomio UCD-PC, nacional e pro

gresista, encabezaría os actos e do seu 

saio colgaríase algún outro que non fora 

convidado ás primeiras convocatorias, 

A publicidade non foi moita. Non se 

sabe se para xustificar unha previsíbel-

mente escasa asistencia aos actos ou 

para apoiar os argumentos da dereita 

sobor da feble vontade autonómica do 

pobo galego. 

Os grandes ausentes foron os parti

dos nacionalistas e no noso caso, non 

por antiautonomistas, carentes de todo 

pragmatismo político, senón por esta

blecer unhas diferencias que simultá

neamente e por pés marcaban os traba-

Madores de Astano ñas mas de Ferrol. 

¿Paranoia das bases ou esquizofre

nia dos cumios? 

En Vigo, un traballador de Ascón 

abría o acto denunciando públicamente 

a actitude do tándem organizador: UCD-

PC ante o seu conflicto. 

Mentras se intente disociar a opre

sión nacional da explotación de clase, os 

bicos dos cumios seguirán chegando as 

bases en forma de balas de goma. 

Excluidos da Xunta, esquencidos 

cando peta, convocados cando conven, 

«pasotas» do socialismo e do nacionalis

mo secundarían toda iniciativa que lies 

permita estar no poleiro. 

0 28 de xuño en Galiza non foi unha 

festa. Non podía selo. 
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PLATAFORMA GALCCA 
DA CULTURA 

Hai meses vense xestando unha organización das forzas que na Nosa Terra se preocu
pan pola cultura propia. Está fóra de toda dúbida, en consecuencia, que se trata das forzas 
verdadeiramente galegas e democráticas que, non desde hoxe nin desde onte, desde moitos 
anos atrás, en pleno franquismo, cando a represión no especifico terreo cultural —como en 
todos— era máis dura, se mantiveron en primeira liña, na defensa da nosa esencia nacional. 

Xa que non no eido político, onde toda conxunción nacionalista sernella, de momento, 
¡nacadábel, cabe agardar un acordó mínimo cara levar unha política cultural coerente e opera
tiva, cando tan deixado está o País en aspecto tan fundamental como ese, se é que os nacio
nalistas pretendemos erguer a conciencia nacional galega. 

Daquela, e independentemente de que na avangarda da organización figuren as agrupa-
cións culturáis galegas, o P.S.G. non podfa negar e mesmo tina un interés cabal en apoiar e 
participar activamente, a través do seu Frente Cultural, nunha iniciativa que, co gallo do pasa
do Día das Letras, fixo a sua presentación na Cruña, baixo o nome de PLATAFORMA GALEGA 
DA CULTURA. 

A un mes vista, sóguese a traballar teimosamente nunha idea que o tempo dirá se calla 
como todos arelamos. 

MANIFESTÓ DA PLATAFORMA GALEGA DA CULTURA 
É un feito a marxinación e opresión cultural que Galicia sofre. Esta situación segué a se 

manter polos continuos atrancos que ten de aturar a libertade de expresión en xeral e a cultu
ra en particular. Tampouco resultan esperanzadoras as cativas perspectivas da futura autono
mía, á que temos de lie dar un comido verdadeiramente popular. 

Entendemos a actividade cultural como un obxetlvo de primeiro orde cara a acadar a l i
beración integral do noso pobo. Compre daquela recuperarmos a nosa identidade, potencian
do o noso herdo histórico na percura da sua actualización e posterior desenvolvimento. 

A permanencia deste asoballamento cultural ten a sua orixe na dependencia 
económico-política que, xunto ao sometimento do propio idioma polo oficialmente estableci
do, nos impon o centralismo estatal do capital monopolista. A folclorización sistemática das 
nosas auténticas manifestacións ven sendo o medio máis claro de neutralización da creativi-
dade popular. 

Diante deste ruin estado de cousas, atopámonos cunha dobre falla: por unha banda, de 
medios e canles para o rexurdimento da cultura galega e, pola outra, dunha unidade e coordi
nación das forzas progresistas que o farían posíbel. 

Xa que logo, vemos a necesidade de que as forzas políticas, sindicáis, AA. W . , agrupa-
cións culturáis e demáis organizacións de base se artellen para facer frente a esta situación. 

Proponemos como obxetivo fundamental o espallamento e participación popular a to
dos os niveis da creación cultural en Galiza. Acordamos, daquela, constituir na Cruña a Plata
forma galega da cultura, esforzándonos para que a nosa iniciativa medre e se extenda por to
da a nación galega. 

Agardamos tamén o apoio daqueles que dalgún xeito poidan colaborar nesta tarefa de 
rexurdimento da cultura en Galiza. 

Novo cabodano dos mártires de Carral 
A agrupación local do PSG da Cruña 

acudíu, en boa parte, a Carral, o serán do 26 
de abril que pasou, para render sinxela ho-
maxe aos homes que en 1846 caíron fusila
dos por defender, nunha térra asoballada, 
uns ideáis democráticos. 

Alí ficou a monumental cruz ergueita 
«os mártires da libertade» abranguida polas 
bandeiras galegas de tres forzas nacionalis
tas; e acola se encaminaron os membros do 
PSG ao vecino cemiterio de Paleo, onde xa-
cen Solís e os seus compañeiros; perp por 
máis que percuraron ao longo e o ancho to
do do adro, non foron quen de atopar a lousa 
correspondente cubería pola erba: ¿non é 
esto mesmo un símbolo do adormecimento 
da nosa conciencia do pobo e da nosa igno
rancia histórica, gracias, naturalmente, ás ar
tes de quen, de milagro, deixaron en pé unha 
cruz acusadora, cecais precisamente porque 
o descoñecimento popular do seu significado 
era xa de por si unha garantía de «orde», un 
certificado de que nada cambiaría? 

Pero hoxe outros ventos van soprando. E 
nos recollemos a idea publicada nun sema

nario galegp, de que ben lie comprirla á vila 
da cruz adoptar o nome de Carral dos Márti
res: que, unha vez debidamente informados, 
Helo propoñan así aos vecinos... é a nosa su
gerencia: alongar este topónimo redondeán-
doo, e acortar algún outro (comp o de Fe
rrol), sempre axudaría a limpar Un chisco 
máis o noso emporcallado horizonte... Así lio 
proponemos tamén á Comisión Pro Toponi
mia de Galiza, que disque quer volver ao seu 
ser os destragados nomes da Nosa Terra. 

LEMBRANZAS 
En Marín finou, o 3 de xuño pasado, o cpmpañelrq de 24 anos Ánxel Herrero 

Hermida, estudante de Dereito. 
Lembramos o seu labor en prol do Partido ;—mó¡ especialmente co gallo da cam

paña electoral de hai un ano— e non podemos ocultar o noso pesar por perdelo tan 
mozo, canto tanto podían agardar del o País é máis o P.S.G. 

No pasado mes de Abril finou o noso compañeiro de Malpica Manoel Garrido 
Casal (Mariñeiro). 

Galicia Socialista lémbrase deste compañeiro que agardaba coma nos unha Gali
cia Ceibe e Socialista. 

III Concurso de traballos infantís do San Xusto 
Con Jedlcia damos conta dun concurso literario cuia convocatoria chegou hastra nos, 

A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO SAN XUSTO, de San Xurxo de Sscos (Cotobade), convoca 
o III CONCURSO DE TRABALLOS INFANTÍS, ao que podarán concurrir, en prosa ou verso, 
cun máximo de 4 follas, rapaces de menos de 16 anos, con traballos referentes á BISBARRA 
DO LEREZ, nos aspectos económico, histórico ou folclórico. 

Os orixinais, por duplicado, hanse mandar ao apartado 214 de de Pontevedra, admitín-
dose os que cheguen antes do día 1.° de xullo. 

O premio, único para nenos será de 5.000 pesetas, un lote de libros e unha suscripción 
a «Vagalume»; habendo un outro de 2.000 pesetas para o escolante que máis colaborara co 
neno ganador. 

Este III CONCURSO DE TRABALLOS INFANTÍS fallaráse o 25 de xullo e entregaráse o 
domingo día 6 de agosto, ás 7 do serán, durante a romaxe na carballeira de San Xusto. 

Sóio nos resta engadir, pola nosa banda, que ogallá dure «Vagalume» —hoxe en risco 
inminente de morte —, para que o premio poda ser cabal, e para non perdermos unha estu
penda realización a prol dos rapaces, que tanto necesitan destas cousas, como Galiza necesi
ta deles: por eso comezabamos decindo que nos dá ledicia o III CONCURSO DE TRABALLOS 
INFANTÍS DO SAN XUSTO. Que, amáis, nos trae á memoria aquela cantiga popular de tanta 
sona: 
Carballeira de San Xusto 
carballeira derramada: 
na tua corredoiriña 
perdln a miña navalla. 

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 
En Ribadeo: 

A «Agrupación Cultural Francisco Lanza» organizou unha mesa redonda sobre «O galego 
no ensino». 

No Instituto Nacional de Bachillerato conferencia sobre «López Ferreiro e a conciencia 
histórica de Galicia» a cargo de Eduardo Gutiérrez. 
En Fonsagrada: 

Ciclo de conferencias organizado polo Teleclub. Falaron: Bernardino Grana, López Taboa-
da e Eduardo Gutiérrez, sobre Literatura, Historia e Cultura, respectivamente. 
En Villalba: 

Conferencia de Siró. 

PRESENTACIONS DO P.S.G. NO BARCO 
DE VALDEORRAS, A RÚA E A ESTRADA 

No Barco de Valdeorras e na Rúa de Petín por unha banda e máis na Estrada pola outra, 
celebrouse cadanseu acto de presentación do P.S.G.: cara a implantación do Partido naquelas 
zonas, expuxéronse os programas e os xeitos de os realizar, tendo en conta as circunstancias 
en Galiza e no Estado, e procurando satisfacer, en cada caso, o interés da xente pola nosa 
ideoloxía. 

O MINISTRO FOISE: 
AS NOSAS CARRETERAS SIGUEN 

No mes de abril veu a Galicia o Sr. Garrigues Walker, ministro de Obras Públicas y Urba
nismo, para ollar personalmente o estado das nosas carreteras. Ao remate da sua visita, con-
solounos decindo que as carreteras estaban moito peor do que el pensaba, que nunca creerá 
que houbera carreteras tan malas nos nosos tempos, e cousas polo estilo. Pero as carreteras 
quedan... 

No tocantes á polémica «T», que haberla de unir a capital de Lugo coa sua costa e as c¡-
dades desta entre si, dixo que era moi necesaria, pero que polo de agora non había cartos. 
Pero vaiamos ao miólo da «T», pois a cousa ven de atrás. 

Hai un ano, o Sr. Calvo Sotelo (entón ministro de Obras Públicas) veu a Lugo ofrecendo 
o ouro e o mouro, concretado na aportación de cartos para construir a «T» de marras. E a cou
sa iba adiantada, pois estudárnse os distintos itinerarios posíbeles. Pero claro, esto era pou-
co antes das elecciós do 15-6. Pasaron as elecciós (gañándoas o conglomerado polo que se 
presentaba o Sr. Calvo Sotelo) e non se soupo máis do contó, pero supónse que quedou es-
quencido na grande caixa de promesas que certos políticos abren só ñas suas campañas elec-
torais. Hoxe, o Sr. Calvo Sotelo anda por Europa adiante ocupado doutras «vías de acceso»: as 
que nos abran o camino para a nosa integración na Europa das Multinacionais (tamén chama
da C.E.E. ou Mercado Común). 

Hai moi pouquiños meses, un diputado lucense faille unha pregunta no Congreso ao Sr. 
Garrigues Walker encol da famosa «T», para se enterar de qué é o que pasaba con ela, e 
respóstalle o Sr. ministro decíndolle «para tranquilidad de sus electores» que esa «T» endexa-
mais estivera proxectada pola Administración. | Abofé que estivo gracioso... I 

E o tempo pasa, cousa que se nota na carretera da costa. Un dia derrúbase a ponte de 
Vilachá; outro día volca un dixestor de 430 toneladas que se transportaba nun convoi especial 
(deténdose no talude da vía férrea, pola que pasaba un tren de viaxeiros minutos despois). O 
estado da carretera é calamitoso, e hastra os alcaldes da costa ameazan con dimitir se non se 
amaña. 

Un día de febreiro, sábese que os fondos previstos para amañar a «Travesía de Villalba» 
se van utilizar para amañar uns kilómetros da carretera da costa lucense (o tramo Xove-Vi-
veiro). E a cousa estoupa. 0 Pleno do Concello de Villalba acorda pedir a dimisión do Gober
nador Civil de Lugo, aínda que non faltou quen dixera que haberla que apuntar máis enriba. 

Estando así a cousa, o Sr. Garrigues promete visitar en canto poida a provincia de Lugo, 
para «enterarse personalmente del estado de sus carreteras». E faino en abril, deixando ben 
claro desde o primeiro momento que viña «debido a la presión ejercida por los parlamentarios 
de U.C.D. de la provincia de Lugo» —para que non nos esquenzamos de a quén He temos que 
pagar o favor—. Por se non quedaba claro dabondo o senso do seu viaxe, e para pódelo capi
talizar mellor ñas próximas elecciós, a roda de Prensa celébrase en Lugo... na sede de U.C.D. 

Despois, o Sr. Garrigues voltou para Madrid (pero as nosas carreteras siguen...). Entre as 
suas «compasivas» declaracíóns, díxo: «No creí que quedaran carreteras tan malas», pero o 
que cecais non sabía é que unha semana antes de vir el andiveron tapándose os baches máis 
gordos da carretera da costa, como recolleu oportunamente un xornal editado en Galicia. | Pa
ra que se faga unha idea de cómo estaría...! 

E foise o Sr. Garrigues, pero sigue o problema de fondo das nosas desastrosas comuni
cados. E é que, por riba da demagoxia e as declaracións triunfalistas, as máis das carreteras 
galegas atópanse nun estado cáseque intransitábel, construíndose namentras unha AUTO
PISTA que supon unha inversión duns 70.000 millóns de pesetas. A cousa é paradóxica e á 
primeira ollada inesplicábel, pero hai claves que axudan a comprender. Vexamos duas: 

Nun reportaxe de «Sábado Gráfico» encol da «Autopista del Atlántico» declase: «... el t i 
mo de la Autopista se agrava cuando es ministro de Obras Públicas y Urbanismo un hombre 
que representa a la Liga Financiera (vinculada a Rockefeller) en España: Joaquín Garrigues 
Walker es juez y parte en el asunto de Autopistas del Atlántico, S. A., concesionaria que reci
be créditos de aquella entidad multinacional». 

Outra clave pode ser a reportaxe de «Posible»: «Los amos de España. En la democracia 
mandan los mismos». Aparece Don Joaquín Garrigues Walker como vocal de «Autopistas 
Concesionaria Española, S. A.», amáis doutros cinco cárregos en distintas Sociedades, como 
«Euroholding», etc. 

Non irnos entrar a fondo neste artigo no por qué da Autopista, nin no por qué non dou
tras alternativas existentes para construir un sistema de comunicacións axeitado para Galicia, 
como pode ser a do C.I.E.S. Simplemente queremos deixar al duas claves das moitas que po
de atopar calquera observador crítico. 

O que sí está moi claro é que o Sr. Ministro foise, pero aquí todo sigue igual. E é que os 
espectáculos pasan, e as promesas lévaas o vento, pero as realidades quedan. 

R. M. 
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CASTELA E MAIS LEÓN NA PERCURA DA SUA ORIXE 
<m .•.,-...••-.., i 

Non hai moito, nun telediario, entrevistaron a 
certo líder do movimento autonomista castelanleo-
nés que explicou por qué a nacionalidade máis antiga 
— dixo — da península, a que tina vencellado a todas 
as demais, precisaba, tamén, decidir sobre dos seus 
propios recursos naturais para coutar o proceso des
cendente da sua economía. Este era o senso dunhas 
declaracións que non podo lembrar na sua literalida-
de. Mirando cara atrás no recordó próximo de tempos 
cáseque inmediatos, unha entrevista semellante re
sultaba tan insólita como insólito me resultou ollar 
pegados ñas paredes da inmensa e escanastrada pla
za de Medina del Campo —moi perto do sonado cas-
telo da Mota— pasquíns convidando á xente a se su
mar á petición autonómica de Castela e máis León. 

Non sei se irá para adiante esta corrente autono
mista castelá-leonesa que supon a renuncia a hexe-
monizar o Estado e a por en cuestión o seu unitaris
mo, pero coido que tería de ser desexábel o éxito au
tonomista das térras da Meseta. Non podemos es-
quecer que, por exemplo, o asoballamento dos reinos 
que deica entón se autogobernaban, foi imposto por 
Felipe V hai menos de tres séculos en nome de Cas-
tela e que ás suas leis tiñan de se conformar. Aquel 
centralismo unitarista producíu o que tina de produ
cir, a macrocefalia ou, por decilo dun xeito non tan re-
chamante, o «separatismo» de Madrid. E foron Caste
la e máis León as máis perxudicadas, primeiro na sua 
demografía —como consecuencia da emigración— e 

Sociíiüstas catalanes apoyan !a unidad ñé 
FSOE y del CoJecíivo Secialista Galega 

Compañeiros: 

O pasado día 4, e «diante da crise do socialismo 
galego» como eles din, membros do Consell General 
e do Secretariado do Partit Socialista de Catalunya 
— entre os que figuran Marta Mata, Isidre Molas, Sal
vador Coromina, Obiols, Luis Bouza, Narcis Serra, 
etc.— firmaban, na prensa de Galicia, un chamamen-
to á unidade dos socialistas galegos, urxindo o proce
so de unificación entre o PSOE e o Colectivo Socialis
ta Galego que identifican consciente e sospeitosa-
mente co Partido Socialista Galego. 

Diante desta incomprensíbel intromisión dos 
compañeiros cataláns nos asuntos do socialismo ga
lego, preguntámonos: ¿cales son os datos que mane-
xan os membros do PSC?, ¿cecais son os suministra-

logo, naturalmente, nos seus recursos de todo caste. 
Naquelas térras de castelos e enormes prazas 

con pórticos, de eirexas e conventos, un movimento 
autonomista non pode interesar máis que a quen non 
teñen nada que ver con eses castelos, eses conven
tos, esas prazas con pórticos, senón aos que foron as 
suas vítimas seculares. Villalar está no corazón mes-
mo da meseta castelá e Villalar é, moi significativa
mente, o lugar escolleito polos autonomistas para as 
suas manifestacións. 

León, pois, e Castela, contra do centralismo uni
tarista de Madrid, cidade de Castela Nova, zugadora 
de recursos alíeos, monstro convertido nunha xustifi-
cación de si mesmo mediante a capitalización de to
do o territorio peninsular agás de Portugal, que puido 
se afastar do absorcionismo unitarista. Castela e 
máis León, recoñecendo, mediante os seus autono
mistas, que a casteláleonesa non é máis que unha 
das nacionalidades peninsulares, non son recoñeci-
das do mesmo xeito polos casteláns vellos afincados 
en Madrid e, polo tanto, implicados nos seus intere
ses centralistas, conféseno ou non, porque estes son 
evidentes e ofrecen poucas dúbidas. A lección caste
láleonesa conven a moitos inda que se trate, polo de 
agora, dunha lección reducida, probábelmente, a mi
norías activas. Apuntan ben, é decir, apuntan, sen ta-
puxos metafísicos, a crudas realidades económicas. 
Desde que Castela non é xa Madrid, desde que sóio 
Madrid é España, a emigración medra, os recursos 
naturais son infrautilizados, a Meseta desertízase 
mesmo no que non son as parameiras, mesmo onde 
hai posibilidades de explotación. Mais hanse vencer 
denantes as cuestións básicas, que non son única
mente castelás, que son tamén andaluzas e extre
meñas e da Mancha, etc., é decir, as cuestións deri
vadas do absentismo latifundista que non sóio infrau-
tiliza os recursos senón que, asemade, non reinvirte 
en mellorar a agricultura, en crear outras fontes de ri
queza, o excedente de capital que obten, as máis das 
veces, con precios agrarios de garantía. 

O entrevistador preguntoulle ao líder, no teledia
rio, se é que podía asegurarse que non existía nin un 
chisco de separatismo no autonomismo castelánleo-
nés. A resposta, naturalmente, foi negativa. Nembar-
gante, é que non «separa» a macrocefalia desa zuga-
da de recursos que constitúe Madrid desde que o uni
tarismo é unha argallada para a sua fartura?. Fálase 
xa de Guadalaxara e máis de Toledo como cidades 
satélites dun Madrid que, de seguir na sua actual di
námica, chegará ben logo a convertilas en arrabaldos 
propios. Quén, nese caso, «separa»? Qué é eso do 
«separatismo»? Atentar, polo visto, ao «status» privi-
lexiado de Madrid —que non quere decir de ningún 
xeito que a meirande parte dos seus habitantes vivan 
privilexiadamente e esa é outra consecuencia da acu-

dos por quen se virón obrigados a deixar o seu parti
do tras dunha manifesta actitude de deslealtade, fe
lonía e oportunismo?, ¿serán por caso os mesmos 
que lies aconsellaron o seu insolidario abandono da 
Federación de Partidos Socialistas, ou é a mala con
ciencia que lies fai buscar aliados na xustificación das 
suas propias renuncias?. A verdade é que nos custa 
creer que quen teñen compartido connosco as espe
ranzas dunha historia común e solidaria poidan pres
tarse ao xogo de quen renegaron, non xa do ideario 
dun partido, senón da causa dun pobo, de quen sa
ben xebrar con meticulosidade a ética da política. 

Pola nosa banda, como ben sabedes, tivemos 
coidado de non facer xuicio público da vosa retirada 
da FPS; porque considerábamos que as condicións 
específicas dun país podían indicar solucións que ca
recían de sentido ou non eran as máis axeitadas nou-
tro. Nin fixemos valoracións públicas verbo do nivel 
de renuncia dos vosos postulados orixinais que poí-
dera supor aquela decisión. Ao cabo, o tempo amosa-
rá quen andivo ou non trabucado. 

O PSG sigue a ser o mesmo partido que partici-
pou convosco no silencio, ñas feridas e na determina
ción de existir como pobo. E por esto ollou a marcha 
dos argallantes do antedito colectivo co mesmo alivio 
que os vecinos de Hamelin virón correr as ratas tras 
do frautista. 

Temos para nos que, se os socialistas cataláns 
firmantes do referido manifestó sinten preocupación 
especial polas cuestións galegas —cousa que lies 
agradecemos sinceramente— ben podían prestar a 
sua atención e os seus coidados aos milleiros de emi
grantes galegos que sofren a historia da sua explota
ción en Cataluña e que soñan aló con recobraren a 
sua térra e a sua ¡dentidade. 

¿Ou revela cecais este entremetimento que algo 
profundo está en crise no socialismo catalán? ¿Ou 
son os compromisos do PSC os que o obrigan a xo-
gar ao «non quito nin pono reí, pero axudo ao meu 
señora de Duguesclin? 

mulación unitarista de recursos de todo caste — 
poner en cuestión a estrutura do Estado, atribuir ás 
outras nacionalidades os seus dereitos de autogober-
no — «restituilos», por empregar o concepto británico 
ao tratar do caso de Escocia—, organizar a conviven
cia desas nacionalidades autogobernadas no ámbito 
peninsular é «separatismo»? Ou o que ven ser o mes
mo, é «separatismo» todo aquelo que He resta prepo
tencia a Madrid, capital de todos os escalafóns, de 
todas as burocracias, de todos os intereses minorita
rios pero dominantes? 

Castela e máis León, tentando conter a sua deca
dencia, semellan querer alinearse coas outras nacio
nalidades, tan antigás como a propia, na loita polo 
control dos seus recursos naturais, da sua propia cul
tura, da sua propia historia, para se por de acordó, 
desde esa soberanía, sobre do xeito de convivir no 
espacio xeográfico no que fixeron todas xuntas unha 
parte da sua historia. 

Agardemos que esta vez «el justo derecho de 
conquista» non prive sobre do dereito á libertade de 
todos os pobos que arelan ser eles mesmos pola sin-
xela razón de que non poden ser outra cousa. 

Vicent VENTURA 

Se cadra as necesidades tácticas vanse conver-
tindo en constancia estratéxica, pero aqueles que no 
seo dun partido socialista atravesen, sen descender 
do cabalo, desde o nacionalismo á complicidade im
perialista, desde o socialismo á socialdemocracia, de
ben poder xustificar o xeito de permanecer na silla. 

Parécenos gratuito que nos chamen os dirixentes 
do PSC «á loita polo socialismo e a liberación de Gali
cia», pois estes son precisamente os obxetivos que 
dan sentido e razón de ser á nosa existencia, e dos 
cales ninguén pode facer presente que nos teñamos 
apartado. Se de opinións se trata, os compañeiros do 
PSC teñen dabondo con loitar polo mesmo á sombra 
do «honorable». 

Os socialistas galegos temos demostrado reitera
damente que somos tan solidarios e tan unitarios co
mo podan selo os compañeiros cataláns; pero non 
aceptamos someternos a quen queren utilizar os me
canismos da dependencia colonial, o sucursalismo, e 
o bromuro da alienación ideolóxica —aínda que sexa 
««de esquerdas»— para impedir que o pobo galego 
cobre conciencia cabal de si mesmo. Non estamos 
seguros de que algúns socialistas cataláns actúen da 
mesma maneira. 

Coñecedes a historia da usurpación das nosas si
glas polo PSOE e non obstante non vos detedes a re
parar en ¿qué se pode agardar da unidade que acobi-
lla unha agresión?, ¿cómo se pode falar de democra
cia e socialismo, asoballando sen contemplacións?, 
¿cómo se pode invocar a legalidade, se somente se 
respeita cando conven? 

Nos non tentaremos poner senadores en Cata
luña, nin xiquera en Palencia, como fixeron outros 
pretendidos socialistas galegos. Respetamos a von-
tade allea e outro tanto agardamos se faga con nos. 

Un saúdo socialista, 

Secretaría Xeral Colexiada do 
PARTIDO SOCIALISTA GALEGO 

RESPOSTA A UNHA INTROMISIÓN LAMENTABLE 
Carta aberta: AOS SOCIALISTAS CATALANS FIRMANTES DUN CHAMAMENTO AOS SOCIALISTAS GALEGOS 
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os EQUÍVOCOS DA SOC I ALDEMOC R A 

Unha encrucillada de c 
No congreso de Epinay, celebrado en xuño de 1 9 7 1 , M. Frangois 

Mitterrand e máis os «históricos» mantiveron unha enmenda que pre
tendía eliminar dos Estatutos a pertencia do novo partido á Internacio
nal Socialista (1). 27 de novembro de 1976: na enorme sala de confe
rencias da OIT en Xenebra ábrese o XIII Congreso da Internacional 
Socialista. 0 presidente da solemne sesión de apertura chámase 
Frangois Mitterrand. 0 seu discurso programático encol de «0 socia
lismo democrático no mundo de hoxe» dá lugar a tres días de traballos 
e debates que debían reactivar a organización e abrir o camino do seu 
renacimento. 

A Internacional Socialista representa hoxe unha potencia consi-
derábel: reúne 33 partidos membros que, entre todos, suman máis de 
8 millóns de militantes; somente o S.P.D. alemán ten máis dun millón 
de membros. Perto de 100 millóns de persoas viven (en Occidente) 
baixo un gobernó socialista, e, se se conta os cidadáns doutros países 
nos que os socialistas, sen seren maioritarios, participan de xeito deci
sivo na dirección do Estado, a cifra pasa dos 200 millóns. 

Feito sorprendente: a Internacional, que acobilla algúns dos ho-
mes políticos máis cínicos deste sáculo (Helmut Schmidt, de Alema
nia ou Daniel Obduber, de Costa Rica), manténse aos olios dos pobos 
como unha institución inchatábel cunha autoridade indiscutíbel. ¿Ilu
sión, falsedade? Non. A Internacional Socialista manexa a razón de 
estado da mesma maneira que manexa a moral de xusticia (2). Ela é, 
portanto, unha organización ambigua, equívoca. Por unha banda é un
ha a xeito de clube privado onde se reúnen os xefes e ministros de go-
bernos socialistas e pola outra, o sitio no que se entrecruzan as espe
ranzas onde se centran os soños de millóns de militantes. Pero, sobre 
todo, ela é un ¡ncomparábel instrumento potencial para a loita de cla
ses, a loita anti-imperialista. 

Existe hoxe un socialista imaxinario, un «imaxinario de convoca
ción» (Regis Debray) (3). Este socialista imaxinario encárnase na Inter
nacional Socialista, ou, por mellor decir, son as esperanzas inmensas 
que desatan nos pobos dominados do Terceiro Mundo os avances dos 
partidos socialistas de Europa as que se reflexan na Internacional So
cialista. Cinco partidos árabes (o F.L.N. argelino, o Neo-Destour tune
cino, a Unión Socialista de Exipto, a Unión Popular das forzas progre
sistas de Marrocos, el Baas sirio), catro partidos africanos, seis movi-
mentos latinoamericáns, están hoxe integrados na Internacional. A cal 
(Resolución de Madrid do 1 7 de outubro de 1977) apoia a loita do po
bo saharaui. En setembro, Olof Palme dlrixiu unha misión de solidari-
dade e información da Internacional Socialista en África Austral, a tra
vés dos cinco estados da «liña de frente». 

Mario Soares, Bernt Carlson e máis os delegados dos partidos 
francés, italiano, suizo, irán daquí a pouco a México, Costa Rica, Vene
zuela e República Dominicana, co obxeto de estreitar os lazos da In
ternacional eos movimentos socialistas de América Latina. 

FRENTE AO EUROCOMUNISMO 

A Internacional arrastra unha serie de vellos problemas que son 
perigosos e ás veces paralizantes. Existe, por unha parte, o problema 
de organización: o aparello da organización é feble. Un exemplo: o no
vo, e eficaz, secretario xeral Bernt Carlson (anteriormente secretario 
internacional do partido sueco) está instalado nuns cativos locáis, en 
Londres, xunto con dous secretarios con dedicación completa e máis 
dous colaboradores con dedicación parcial. Non embargante, somente 
o Partido Socialista Italiano, cunha influencia relativa nos asuntos do 
seu país, ten sóio na sua sede central máis de 250 funcionarios con 
dedicación completa. 

O XIII Congreso tomou decisións: o novo presidente, Willy 
Brandt —que ven a rematar felizmente coa era Pittermann (antigo 
presidente e ex vice-chanceler de Austra) esixe unha reforma e un re-
forzamento do secretariado, que debería, amáis, ser sustraído á tutela 
do Partido Laborista inglés e abandonar a sua sede en Xenebra; mais, 
un ano despois do congreso, ningunha destas decisións se levou a ca
bo, curiosamente por falta de fondos. 

Difícil problema, abofé: desde a época da presidencia Vandervel-
de e deica a II Guerra Mundial a Internacional está en situación de im
poner as decisións dos seus congresos aos partidos membros recalci
trantes. Contra a razón de estado, ás veces trunfa a moral da xusticia. 
León Blum tina suores fríos cando houbo de explicar a sua política es

pañola á Internacional (4). Outro exemplo: en 1904 a Internacional, 
Congresos de Bruxelas e Amsterdam, impon prácticamente a Guesde 
e a Jaurés a reunificación do partido francés (5). 

0 desequilibrio actual, que se acentúa a partires de 1945, entre 
a deficiente estrutura administrativa e financieira da Internacional e a 
importancia das estruturas de certos partidos membros (especialmen
te o alemán, o italiano e máis o austríaco), limita a capacidade de in
tervención e de control da Internacional cara a execución das suas de
cisións. 

Segundo problema: un grande foxo separa aos partidos mem
bros que practican unha política de unión da esquerda eos que, como 
os partidos alemán, escandinavo e austríaco, se oponen radicalmente 
a toda colaboración cun partido comunista, sexa o que el sexa. 

Xuño de 1972: firma, en Francia, do Programa Común. Algun-
has semanas despois a Internacional xúntase en Viena. M. Frangois 
Mitterrand e o partido francés fican ¡solados. 

Maio de 1973: Frangois Mitterrand reúnese en Latche eos diri-
xentes dos partidos socialistas do sul de Europa: Mario Soares, Felipe 
González, Beño Craxi, os dirixentes do PASOK grego e os do Partido 
Socialista Belga. A postura do Partido Socialista Francés e a do seu 
Primeiro Secretario é a seguinte: «Trátase de saber cómo desenrolar-
mos nos nosos países a unión das masas arredor e máis eos partidos 
políticos que representan as forzas populares. 0 que plantexa o pro
blema da alianza, da unión e máis da coesión entre o Partido Socialis
ta e o Partido Comunista. Trátase para todos nos dunha opción socia
lista. Velaí a faciana nova, particular e moderna das nosas preocupa-
cións» (6). 

A comezos de 1 976, os delegados da Internacional reúnense en 
Elsinor (Dinamarca). O conflicto atópase no seu climax: un violento in
cidente enfrenta a Helmut Schmidt e a Frangois Mitterrand. Hoxe o 
conflicto está en vías de solución. A política consecuente, ríxidamente 
unitaria, valerosa do partido francés acabou por impresionar mesmo 
aos socialistas alemáns. 

Un novo conflicto, máis perigoso e aínda máis carregado de 
ameazas que todos os precedentes, asombra hoxe á Internacional: 
trátase da loita que os países de África, América Latina e Asia man-
teñen contra a dominación imperialista exercida polos estados capita
listas do «centro». 

A CUESTIÓN DO TERCEIRO MUNDO 

Cada día doce millóns de persoas morren de fame no noso pla
neta. O mundo en que moramos é un inmenso Auschwitz. Para as tres 
cuartas partes da Humanidade cada día, cada noite que pasa é un in
menso martirio. 0 mundo dos Estados é un mundo de fría crueldade, 
de cálculos de forza (e os estados socialistas non son unha excepción). 

Os vellos marxistas alemáns (Horkheimer, Marcuse, Blocho) di-
xérono acotío: «A instauración do socialismo comeza por unha ruptura 
epistemolóxica». E coa destrución da vella palabra humanista, burgue
sa, xeradora de todas as indiferencias, de todas as baixezas, co que o 
fin do reino do capital comeza. Edgar Morin di : «A moral anterior ao 
fascismo, da que precisamente xurde o fascismo, é, naturalmente, a 
moral humanista burguesa, «a que glorifica o home abstracto e cubre 
de silencio a morte cotia do home concreto» (7). 

Duas tendencias enfréntanse no seo mesmo da organización: a 
primeira é a dos socialdemócratas alemáns e anglosaxóns, para quen 
o obxetivo é a redistribución da renda nacional según parámetros de 
igualdade, a construción dun estado social e dunha Europa anticomu
nista encostada en América. Estes non ponen en tea de xuicio nin o 
xeito de produción capitalista, nin a propiedade monopolista dos me
dios de produción, nin ningunha das estruturas básicas da desigualita-
ria sociedade burguesa. 

De cara aos pobos asoballados do Terceiro Mundo, a postura do 
S.P.D. e do partido laborista inglés é sinxela: o aumento do produto 
nacional bruto, a acción «benéfica» das sociedades multinacionais, os 
imperios bancarios e, por qué non, de certos reximes «duros» de Amé
rica Latina, Asia e África, todo esto é o que asegura a estes pobos da 
«noite» unha lenta e progresiva evolución cara o benestar. E para con
querir todo esto compre, de acordó co aliado norteamericán, combatir 
os movimentos revolucionarios «comunistas» e «anarquistas» do Ter
ceiro Mundo, para o cal se emprega, financiado polos sindicatos ale
máns, o Instituto Latinoamericano de Investigación Social (ILDIS), 
que deica 1964 tina a sua sede en Chile e agora tena en Quito (8). 

Os cartos do S.P.D. alemán dominan hoxe cabalmente a Interna
cional. A Friedrich Ebert-Stiftung é a sua fonte de financiación princi-
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pal e os partidos socialistas portugués e español saben algo desto. A 
Fundación Friedrich-Ebert dispon dun enorme presuposto cuia cifra 
real é un segredo celosamente gardado. Máis de trescentas persoas 
traballan somente no seu «departamento internacional», ten sucursais 
nun grande número de países, sobor de todo de América Latina (10). 
A sua dirección está en mans das persoalidades máis reaccionarias do 
S.P.D., entre as que se atopa Walther Hesselbach, presidente do Bank 
fuer Gemeinwiertschaft (a principal institución financieira do S.P.D. e 
máis do movimento sindical), que dirixe o seu consello de vixiancia. A 
carón del áchase o presidente do IG-Metall (o sindicato máis impor
tante) Eugen Loderer, o ministro de Defensa Georg Leber, o presiden
te do D.G.B. (Confederación de Sindicatos Alemáns) H. O. Vetter. Lo
derer e Vetter están íntimamente vencellados aos dirixentes nortea-
mericáns e participan, a petición de David Rockefeller, na Comisión 
Trilateral, na que están hai anos Cárter, Vanee e Brzezinski, e, por tras 
de Vetter Loderer e Hesselbach está Helmut Schmidt, chanceler da 
nación máis potente de Europa, fiel aliada do poder americán. A Comi
sión Trilateral elabora a estratexia a longo prazo da agresión capitalis
ta imperialista contra os pobos da periferia. 

A segunda tendencia está dirixida polo partido francés. No últi
mo congreso de Nantes os seus dirixentes evocaron o «Imperio 
Xermano-Americán». Diante dos representantes do FRELIMO, do 
MPLA, do SWAPO (Namibia) e máis do ANC (África do Sul) e tamén 
de Carlos Altamirano (secretario xeral do P.S. chileno) Francois Mit te-
rrand prometeu o apoio sen reservas do seu partido aos movimentos 
que combate precisamente o ILDIS. 

Di Frangois Mitterrand: ¿Cando se defende a libertade e se avan
za con coraxe compre mirar onde se ponen os pés ou compre manter 
a ollada alta, sen nos ocupar doutra cousa, e decir a todo o mundo 
xustamente o que se pensa? Eu quero decir que nos temos o deber de 
intervir na conciencia universal e, se a oportunidade se presenta, so
bre a política universal, cando nos chega o eco dos fusilamentos do 
Irán ou a Indonesia. ¡A lista é tan longa! Nos axudaremos aos movi
mentos revolucionarios de independencia todo o que nos sexa posí-
bel» (11). 

Para os socialismos francés, escandinavo, belga e suizo a meta 
do movimento socialista é a unificación gradual de todas as forzas dun 
país (máis tarde, do mundo); a abolición da propiedade monopolística 
dos medios de produción, a transformación das relacións de traballo, a 
descentralización dos mecanismos de produción e de decisión e, en 
resume, a creación de todas as condicións obxetivas necesarias para 
que poda nacer a libertade, a conxunción das comunidades autoxes-
tionadas de homes e mulleres responsábeles do seu destino. 0 obxeti-
vo do movimento socialista é, por f in, facer desaparecer do mundo a 
fame e máis a tortura. 

Pero a Internacional Socialista non é únicamente este par de 
proxectos diverxentes. As cousas son máis complicadas: o S.P.D. é 
hoxendía un partido profundamente dividido. En Hamburgo, o 1 5 de 
novembro de 1977, a esquerda e a dereita do congreso do S.P.D. en
frentáronse duramente a propósito da Berufverbot, a cuestión nuclear 
e a loita contra o «terrorismo». Ehmke dixo: «É un milagre que esta 
coalición de ideas tan diversas e mesmo contradictorias se poda man
ten». 

ALA ESQUERDA E RAZÓN DE ESTADO 

En 1976 efectuouse no S.P.D. un a xeito de «reparto tácito de 
competencias»: a ala dereita conserva o poder en Alemania (gobernó, 
partido, sindicato) e a ala esquerda ocúpase da Internacional. A esto 
debeuse que Willy Brandt (presidente do S.P.D. sexa presidente da In
ternacional). Por tras de Brandt está Horst Ehmke. Home fascinante, 
orixinario de Dantzig, Ehmke chega a Alemania Occidental logo da 
guerra. É profesor de Dereito na Universidade de Friburgo de Brisgo-
via, fai renacer os «Reuter Kreise» (especie de clubes de reflexión que 
levan o nome do primeiro alcalde de Berlín Oeste) que renovan o pen
samiento socialista alemán, abrindo así o camino aos movimentos es-
tudiantís de 1968 e aos Jusos dos anos 70. Foi ministro conselleiro 
con Brandt, o seu xefe de gabinete. Despois da dimisión de Brandt 
convírtese en xefe da ala esquerda do grupo socialista do Bundestag e 
o seu portavoz en política internacional. Algún dos seus amigos como 
Karsten Voigt, antigo presidente dos Jusos e hoxe diputado por Franc
fort, soportan todo o peso da hostilidade de Helmut Schmidt. O presti-
xio internacional de Brandt, o cerebro político de Ehmke e o discreto 
apoio de Egon Bahr (secretario xeral do S.P.D.) fan que o novo equipo 
alemán, situado en cabeza da Internacional, faga concebir aos progre
sistas de todos os partidos membros certas esperanzas. ¿Esperanzas 
fallidas? Non, pero a razón de estado alemán ou, máis precisamente, 
xermano-americá, parece pesar fortemente sobre o actual presidente 
da Internacional, mesmo a pesares del. As conferencias rexionais de
cididas polo XIII Congreso celebrado en Xenebra, e destinadas a levar 
a ¡dea socialista a rexións de alenmar, foron anuladas: a de Dakar non 
terá lugar, a de México (ou Caracas) retrásase «sine die». A admisión 
de partidos irmáns árabes está bloqueada. En materia de política do 
Próximo Oriente, Yitzhak Rabin (vicepresidente da Internacional) fai a 
lei. Duas misións Kreisky ao Oriente Próximo non deron lugar a nada 
concreto. A Internacional ten estado decote ausente do conflicto 
palestino-israelita. 

Hoxe hai na Internacional un fráxil equilibrio entre a sua ala im
perialista e a sua ala antiimperialista, que Willy Brandt, gracias ao seu 
prestixio internacional, tenta conciliar. 

DE «LE MONDE DIPLOMATIQUE» 

(D 
(2) 
13) 
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(5) 
(6) 
(7) 
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(10) 
(11) 
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(13) 

Claude Estier: «La plume au poing», limiar de F. Mitterrand. Ed. Stock, París, 1977, páx. 304 . 
Colette Audry: «Les militantes e leur morale», Ed. Flammarlon, París, 1976. 
Regís Debray: «Les rendez-vous manques», Ed. du Seuil, París, 1975, páx. 38 . 
Jean Lacouture: «León Blum», Ed, du Seuil, París, 1977. 
Mlchel Batallle: «Jaurés», llmlar de F. Mitterrand, Ed. Plgmalion, París, 1977. 
Claude Estier, op. cit. páx. 306. 
Cf. Edgar Morin: «Autocritique», Ed. du Seuil, col. Points, París, 1975, páx. 266. 
Foi o gobernó Frey, balxo a presión da ala esquerda da democracia cristiá, o que puxo o ILDIS ás 
portas de Chile. 
Ebert, dlrixente socialista da República de Weimar, ordenou o esmagamento do movimento sparta-
klsta e do movimento dos Consellos alemáns, afogando en sangue a revolución obrelra da inmedia
ta posguerra (1919-1924) . As finanzas da Fundación operan a partirás de varias bases, e especial
mente de Suiza. 

Cf. co exemplo dos ILDIS. 
Texto do discurso en «Le Monde» do 21-6-77. 
Horst Ehmke, citado por Gérard Sandoz en «Le Nouvel Obsrvateur» do 28-11-77. 
Cf. «Der Spiegel», n.° 50, 1976. 

(•) Diputado socialista por Xenebra no Consello Nacional suizo, profesor de Socloloxla na Universidade 
e no Instituí d'Études du Dáveloppement de Xenebra. 
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CONSIDERACIONS SOBOR DAS ELECCIÓNS A 
CÁMARAS AGRARIAS 

Os resultados das eleccións a Cámaras Agrarias 
suponen, sen dúbida, unha fustración máis para o po
bo galego, amosando expresamente a colonización 
da nación galega. A devandita frustración rebocha no 
derradeiro ano coa chanza do referéndum, segué 
coas eleccións do 15 de sanxoán e pasa polo pacto 
da Moncloa e pola autonomía de Rosón. O referén
dum é a mangancha para asentar o neofranquismo, 
as eleccións do 1 5 materializan o referéndum, o pac
to da Moncloa é o visto-bó das forzas seudo esquer-
distas (PCE-PSOE) ao anterior, e a autonomía de 
Rosón é unha bulra descarada ao pobo galego. 

Todo estaba previsto, desde o plano legal, por 
unha lexislación feita á medida para que ganase a de-
reita e, desde o plano real, pola disposición das redes 
caciquis que seguen asoballando ao traballador do 
agro; e, dito de paso, hai que seguir falando do caci
quismo xa que as persoas e os modais son os mes-
mos de sempre e non de neocaciquismo, como fai o 
representante do PSOE de Madrid na Xunta, pois o 
neocaciquismo é outra cousa que se chama socialde-
mocracia ou axeitamento aos tempos do neocapita-
lismo, e eso xa sabemos polas mans que ven. 

A lexislación foi imposta polo gobernó da UCD 
sen contar para ren xa non sóio coa parte máis ¡me
sada no asunto, os sindicatos democráticos do esta
do español, senón que xiquera contou coa esquerda 
parlamentaria. Desto saben moito os pactomoncloei-
ros. A lei é, neste caso, unha pantasma que ¡ñora 
completamente a realidade, e a sua plasmación é un
ha farsa que parece que cambia algo para que todo 
siga igual. En termos xerais, o decreto é uniforme pa
ra o estado e, xa que logo, ¡ñora por completo a reali
dade galega, a parroquia e a bisbarra natural, son 
conceptos que non aparecen nos dicionarios centra
listas, a duración da campaña, o tempo de votación e 

os trámites burocráticos estaban feitos para que os 
sindicatos da esquerda non poidesen facer ren; a de-
reita non precisou campañas para ganar e as suas in
fluencias na administración son ben coñecidas de to
dos. A todo esto hai que engadirlle o intento do go
bernó de facer das Cámaras o seu sindicato, baseado 
no corporativismo e deixándolles aos sindicatos de
mocráticos o dereito a berrecar. Por desgracia, este 
intento xa está materializado, dados os resultados 
das eleccións. 

As eleccións foron ganadas pola dereita cunhas 
organizacións cuios nomes eran descoñecidos non 
somente para os traballadores do agro senón para a 
xente máis enterada, inda que, eso sí, os apelidos 
coñeciámolos moi ben porque eso venlles de familia; 
e gañáronas sen mover unha palla e sen gastar un 
can porque a dereita en Galicia cando xoga non res-
peita reglamentos, anque cada día se embolleire 
máis, e ten moitísimos anos de entrenamento na la
ma e no sangue. Pero, a esquerda tamén gañou se 
temos en conta as trabas que He foron postas e os 
poucos anos de loita, sen esquecer, por outra banda, 
que a abstención, anque non fose defendida en Gali
cia por ningún sindicato, é de por si unha postura de 
esquerda no senso de anticaciquil, xa que o que non 
votou fíxoo porque víu aos secretarios das vellas 
«hermandades» facendo candidaturas amarelas, en
gañando aos labregos aproveitándose da ignorancia, 
o que non votou fíxoo por unha falla de confianza ñas 
institucións porque polo de agora aínda non se de-
mostrou que as Cámaras señan algo distinto das 
«hermandades» e vai tardar en demostrarse no noso 
país, e da confianza que o labrego tina ñas tales «her
mandades» xa sabemos todos dabondo. 

Esas eleccións foron aproveitadas xa que logo, 
primeiro, para confirmar as redes caciquis, as cales 
seguen intactas; segundo, e como consecuencia do 
anterior, para un afianzamento da UCD no noso agro; 
terceiro, para que o PSOE trouxera ao agro unhas no
vas siglas, chamadas FTT, sen historia de loita e sen 
base labrega, contribuíndo á división sindical e mere-
cendo parte da responsabilidade o propio PCG ao tra
vesó das suas Sociedades Agrarias quen dalgunha 
maneira foron a partureira que quixo salvar ao PSOE 
do aborto anque a criatura polo de agora vai precisar 
unha boa atención quirúrxica; cuarto, amosan a pou-
ca incidencia da esquerda española no agro galego; e 
quinto unha ignorancia dos xefes das CC. L.L. da reali
dade galega que precisan moitas horas de leccións 
de marxismo para chegar a entender cal é a contra
dicción fundamental no agro galego e, xa que logo, 

encetar a costrución das condicións que nos leven a 
unha loita efectiva contra o caciquismo. 

CONCLUSIÓN; 

Para que se poidese falar dunhas verdadeiras 
eleccións no agro tina que darse xiquera un mínimo 
de condicións que sinalamos: 

Que na elaboración da lexislación ao respeito 
participase a parte máis interesada, ou seña, os sindi
catos democráticos con implantación no estado es
pañol. Entón podíamos comezar a falar de democra
cia. 

Que na realización das eleccións ningún órgao da 
administración tomase partido. Entón podíamos co
menzar a falar de independencia da administración. 

Que se recoñecese a realidade social galega a 
base dunha potenciación das institucións propias que 
pasaría por un recoñecemento real da parroquia e da 
bisbarra natural. Entón podíamos comezar a falar de 
autonomía. 

Que se acordase a unidade de acción dos sindi
catos da esquerda con implantación no país para loi-
tar contra o caciquismo. Entón podíamos comezar a 
falar de coñecemento da realidade do agro galego e 
de gañas de mellorar a situación. 

Que se tome, de paso, en serio a unidade sindical 
para chegar a facer un soio sindicato galego de clase 
que supoñería, desde logo, e como principio, a exclu
sión das forzas seudoesquerdistas españolas que 
venen ao agro á percura dos votos sen gardarlle xi
quera un mínimo de respeito aos labregos galegos. 
Entón podíamos comezar a falar de honradez políti-

C3 ' XADA 

COTIZACIÓN ADMINISTRATIVA DA PESCA: DE DIRECCIÓN XERAL A SUDSECRETARIA 
Por unha recente disposición oficial a administra

ción pesqueira sube un posto no rango burocrático, 
créase unha Subsecretaría para a pesca e máis para a 
Marina Mercante, ambas dependentes do ministerio 
de Transportes e Comunicacións. 

Non sabemos qué extraña relación (suponemos 
que decente), pode existir antre unha industria ex
tractiva e produtiva como é a pesca en un ministerio 
coma o antedito. Se cadra, a perspectiva de Madrid 
sóio contempla aos camións que a cotío transportan 
os peixes e máis os mariscos frescos, desembarcados 
na Coruña ou en Vigo, até os mercados centráis de 
Madrid, Valladolid, Barcelona, onde están os grandes 
asentadores, que de feito teñen o meirande poder de 
decisión sobre da industria. 

Da disposición oficial sóio nos parece interesante 
o nomeamento da persoa que ocupará a Subsegreta-
ría; D. Víctor Moro, vello coñecido nos ambientes 
pesqueiros polo seu paso efímero pola Dirección Xe-
ral de Pesca, cando ésta dependía da Subsecretaría 
da Marina Mercante, e ambas do Ministerio de Co
mercio. 

Agora ben, se o mal puido ser peor nomeando a 
outra persoa incapaz ou descoñecedora do enredo no 
que se metía, esto non significa que todo o poderá 
solucionar o Sr. Víctor Moro coa sua variña máxica 
desde a Corte. 

As situación actual das pesquerías galegas é 
abondo grave como para matinar moi amodo as me
didas que se tomen cara a percura de solucións. 

Temos primeiramente un descoñecemento enor
me respeito das condicións biolóxicas do noso litoral, 
e por ende, descoñecemos tamén a potencialidade 
produtiva das nosas augas e fondos. 

Esto significa que calquera planificación do sec
tor ten de partir nun principio de simples hipóteses, 
máis ou menos fundadas na experiencia, pero sen un
ha base de mínimo rigor científico. 

E a repercusión deste feito chega a todos os e¡-
dos da produción relacionados coa pesca, a constru-
ción de barcos pesqueiros (¿especializados ou poliva
lentes?), a proibición ou uso de determinadas artes 
de pesca, a centralización ou espallamento da in-
fraestrutura e servicios portuarios, a mesma oferta e 
comercialización dos produtos pesqueiros. 

É difícil que todo esto o poida resolver o Sr. Víc
tor Moro desde Madrid, entre outras cousas porque 
calquera medida de política pesqueira que se adopte 
terá unhas repercusións sociais, e será refugada ou 
aceptada socialmente se está axeitada ás condicións 
de cada lugar, o que implica un coñecemento moi po
lo miúdo desas condicións, o que dudamos que teñan 
os técnicos de Madrid que elaboren os plans, por moi 
boas que señan as directrices que marque o Sr. Víc
tor Moro. 

Galicia necesita un plan de pesca que coordine a 
investigación, o marisqueo, a pesca litoral e máis a de 
altura, os circuitos de comercialización, etc. Un plan 
que parta da situación actual real, é decir, do atraso, 

do esgotamento dos recursos, da falla de investiga
ción aplicada, da explotación dos mariñeiros. 

Esta é a grave responsabilidade do Sr. Víctor Mo
ro, se a sua anunciada «regionalización» da pesca vai 
ser feita desde Madrid e vai vir condicionada polos 
intereses de sempre (compradores, asentadores, fa
bricantes), cativo servicio farálle a Galicia. Se pola 
contra tende a incidir na modificación positiva das 
actuáis relacións de explotación e esnaquizamento 
da pesca litoral e dos mariñeiros, se son creados os 
organismos técnicos funcionáis galegos que a leven a 
cabo, cecais poidamos decir que entramos nunha no
va e interesante fase de desenrolo das nosas pesque
rías. 

O novo Subsecretario ten a palabra. 
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Arredor do Dia 
do Rexurdimento 

IMPERIALISMO 
LINGÜÍSTICO 
E A 
CONCIENCIA 
GALEGA 

Ademáis do imperialismo económico eos seus 
tobos radiáis agachados, do cal pouco a pouco a xen-
te vai tendo coñecimento, existe outro máis vislbel: o 
imperialismo lingüístico, con fondas raigañas políti
cas, que, consciente ou inconscientemente, tenta 
matar a lingua dominada, tolleita socialmente. O idio
ma imposto, a fala común do agro dominante é, coin
cide coa minoría dirixente. Como anticorpo xurde, ás 
veces, sentido por unha vangarda adiantada, a toma 
de conciencia colectiva. E a denuncia deste feito hu
millante, que conleva a alienación sicolóxica e a per-
da da identidade cultural, vaise espallando e fundindo 
coas reivindicacións sociais e a loita de clases. O pro
blema da implantación do idioma galego móvese, co
mo un factor máis, dentro das coordenadas, confuto 
burguesía-dominante-proletariado-asoballado, e das 
libertades democráticas. 

GALEGUISMO E DOGMATISMO 

A efemérides pasada do Día das Letras Galegas 
deixounos unha manchea de experiencias e de cavila-
cións. En 1977 coma no 76, tencionouse capitalizar, 
co alicerce da verdade absoluta, o quefacer cultural 
teimudo e silandeiro de moitos, confundindo a opi
nión do País. Este ano estamos a conmemorar ao es
critor Antonio López Ferreiro (1837-1910), que pro-
dicíu máis de cincuenta obras adicadas a estudar o 
pasado de Galicia. 

As figuras escolmadas ñas duas últimas conme-
moracións, foron as dos patriotas galegos Ramón Ca-
banillas e Antón Vilar Ponte. Arredor destes naciona
listas os actos celebrados en Galicia foron máis nu
merosos que nunca. 

Ñas duas pasadas xeiras das letras galegas fíxose 
a deshora, e sen o estouro que matinaron os desface
dores de academias, uns pequeños actos culturáis e 
peticións ás autoridades, mal encarreiradas, a prol da 
normalización da lingua galega. Vai sendo hora de se 
deixar de tanto comunicado sensacionalista, de-
magóxico e ineficaz, que somente serve para que f i 
guren os nomes ou siglas dunhas institucións cultu
ráis dirixidas. Ao cabo, moito bruído e poucas noces. 
A non ser que se tente normalizar a normalización 
normalizada... Hai que traballar, pois, arreo e con se-
riedade para que non fique todo en cantos de sirea, e 
«omniums» oportunistas e abesíos. Como alguen di-
xo, se a loita pola normalización do noso idioma ha 
de ser diaria, non se ve a razón pola cal o Día das Le
tras Galegas, hase acordar un armisticio. 

Pretender facer ver aos novos —como se dixo en 
máis dunha parola pública partidaria —, que o mila-
gre da pervivencia da fala popular débese a un fato 
determinado, semella un dogmatismo infantil e igno
rar a nosa Historia. Afirmar pola TV un nacionalista 
comunista, co gallo da propaganda política das pasa
das eleccións, que a vida do noso idioma débese a un 
xuntoiro descoñecido hai menos de tres anos, é unha 
simpleza. O idioma galego, que nos seipamos, ende-
xamais morreu para que vena, agora, un mesías a re
sucítalo. Presentar como mastro hexemónico e exclu
sivo a loita dun dia, pola normalización no ensino e 
acadar a oficialidade do noso idioma, lembra o dirixis-
mo cegó e falto de ¡maxinación. 

A «revolución cultural» á que hoxe asistimos non 
foi labor dun dia nin agromou por xeneración espon
tánea nos anos sesenta. Débese, é froito dun proceso 
de sementeira, de estudos, de publicacións, de con
versas socráticas, de decantación ideolóxica e evolu
tiva das vellas xeracións nacionalistas. Rexurdimento 
revolucionario comezado hai máis de cen anos e que, 
dalgún xeito, albiscaron os ilustrados do século XVIII. 
Ao cabo, a loita polo cobramento do idioma tomou 
corpo no ¡dearium político das Irmandades da Fala no 
ano mil novecentos dezaseis. 

Conductor '»« a.s<»bnlliiim>iito 
ClUZaS ,| normalización 
1ÜP 

Ser patrióla. 
P ,PA*A V LA D1SCI-UNA V NUEStRO 

ARRIBA E S P A S M J 

E durante a segunda República, o Partido Gale-
guista empregouno —foi o úneco grupo pol í t ico-
como instrumento de concienciación e de moviliza
ción de masas. Dos partidos que existían daquela en 
Galicia sóio o Partido Galeguista incluíu no seu pro
grama o ensino a varios niveis e o uso oficial da lin
gua popular e verdadeira dos galegos. Os principios 
ideolóxicos do P.G. falaban de cooficialidade idiomá-
tica do galego, pois a Constitución da República de
mandaba tal emparellamento. Hoxe en Galicia, varios 
partidos políticos da oposición, —con maior ou me
nor intensidade —, adican nos seus programas varios 
puntos á defensa do patrimonio cultural e do uso do 
idioma de Galicia. 

Así pois, a loita polo ensino galego e a normali
zación oficial da lingua popular ven de lonxe. Nela es-
tiveron comprometidas varias xeracións dun xeito d¡-
reito ou indireito; desde poetas, historiadores, agru-
pacións culturáis, seminarios de estudos, mestres, 
políticos, xornalistas, pensadores, mecenas, escrito
res, ensaístas, filólogos, conferenciantes, editoriais de 
libros e revistas, artistas, deica os promotores de es
critos reivíndicativos, o falante teimudo e sementa-
dor... e mesmo o máis humilde e sinxelo labrego, ar-
tesán ou mariñeiro. concienciado ou non. Abaixar a 
unha pinga ocasional a loita cotia do eixo espiritual 
da nosa cultura é minimizar a cuestión. 

A NORMALIZACIÓN DO IDIOMA GALEGO: ALTER
NATIVAS 

É comenente matizar o termo «normalización», 
pois para algúns afervoados promotores a «normali
zación» redúcese ao eido do ensino. Para nos esta 
normalización, con ser importante, é restrictiva e dal-
gunha maneira insuficiente. A normalización social 
do idioma galego na nosa Terra ten de ser globaliza-
dora, total, sen deixar fóra sector ningún; ou seña, ten 
que abranguer todos os eidos da nosa vida íntima e 
de relación como pobo. 

Compre ter, xa que logo, as ¡deas ben claras, ca
vilar do por qué e cómo acadar o emprego da fala na 
escrita, na educación, ñas relacións sociais, na admi
nistración. A recuperación e o movimento a prol do 
prestixio social da nosa fala hai tempo que está en 
marcha, mais hoxendía adqueríu un pulo anovador, 
progresista e xuvenil. Con todo aínda estamos a me
dio camino. 

O idioma galego terá o porvir e a forza ardida e 
movilizadora que os galegos queramos. É urxente a 
normalización da nosa lingua nacional para rematar 
coa opresión que desde hai séculos está a aturar o 
noso Idioma. Esta recuperación «natural» da sua 
doencia secular pasa, require, un antibiótico político, 
un poder galego. A lingua, ademáis de expresión e de 
comunicación natural dos galegos, ten que ser o idio
ma oficial do noso pobo. 

Úns pensan sóio na solución stalinista. Mais hai 
que ter coidado coa terapéutica violenta e totalitaria 
para findar coa situación diglósica, dada a realidade 
dunha masa neutra que fala castelán. Hainos que so-
mente pensan na normalización normativa... Outros, 
os legalistas a ultranza, poñéndose «tráxícos» da man 
dalgúns compañeiros de víaxe, que falan de «aniqui
lación», co seu pesimismo, ven o problema ¡diomáti-
co como un fenómeno das forzas de resistencia, e 
agardan que o galego «se salve» por real decreto. Ese 
recoñecimento oficial, con ser ben importante, non é, 
abofé, o único elemento condicionante para a vida do 
idioma dun pobo. O poderío dunha colectividade, a 
orixe de boa nacencia, a conciencia da personalidade 
nacional galega, xogan un rol importante. A lingua no 
país catalán, por exemplo, é vizosa e non perde terreo 
malia o silencio imposto polo aparello estatal centra
lista. 

INSTITUCIÓNS DELEGADAS E REALIDADE GALE
GA 

Fai falla, pois, que os galegos se «empeñen» en 
facer da sua propia fala a expresión do pensamento, 
da creación, da relación social, da administración, do 
ensino, da Igrexa, da profesión, dos medios de comu
nicación social, etc. Deste xeito, importaría menos 
que as institucións miméticas en Galicia seguirán ter
cas, rutinarias, colonialistas, recibindo as consignas 
do sistema oligárquico central, lonxe e de costas á 
realidade galega. O divorcio das sucursais dos minis
terios —que comeza xa a se dar—, sería agoniante e 
evidente. Serían elas, as institucións dependentes, 
daquela, as que se terían que axeitar —se desexan 
subsistir— á nova realidade ganada polos feitos. 
(Non se pode agardar, por outra banda, a equipara
ción e o recoñecimento do noso idioma polo sistema 
centrípeto e engulípante. As poucas e pequeñas con-
cesións lingüísticas fainas pola presión e porque He 
non queda máis remedio ante o medro das reivindi
cacións colectivas dos nosos dereitos humanos e na-
cionais). (1) 

A FALA NO MEDIO FAMILIAR 

En troques tamén ocurre decote, que o labor 
concenciador que anceiamos para a colectividade, 
esquécese na propia casa. É na célula familiar onde 
se deben chantar os primeiros alícerces, os primeiros 
fundamentos da normalización da lingua. 

Neste senso, é de importancia capital a implanta
ción como medio de expresión natural e habitual ñas 
relacións pais-fillos. Se non vai acompañado dése re
forzó afectivo pola célula familiar que marca a vida 
nun senso positivo ou negativo; ou seña, o respeto á 
lingua ou o autodesprecio; a persoalidade enriquece-
dora ou o complexo alienante. Daquela, os esforzos 
das clases de galego e do cultivo da gramática, das 
peticións reivindicativas, da literatura de creación e 
didáctica, das conferencias, seminarios, a introduc
ción nos medios de difusión social, a oficialización, os 
esforzos, en suma, por manter a cultura galega e non 
deixala chuchar pola allea, quedan amingoados polo 
non uso da lingua ñas relacións paterno-filiales. 

E é no campo familiar onde peta, onde bate so
bre todo a responsabilidade histórica das nais gale
gas de cara ao porvir da nosa lingua. As nais galegas, 
— moitas délas comprometidas xa na loita lingüística, 
social e política —, teñen que tomar conciencia na
cional da sua obriga e responsabilidade coa comuni-
dade da que forman parte, e pasaren a desenrolar un 
papel importante na libertade expresiva e no empre
go natural do noso idioma verdadeiro. Porque o neno, 
como dixo Pestalozzi, «fala, quere e fai o que fala, 
quere e fai a nai». 

CONSTANTINO PEITEADO 

(1) De todos os xeitos aquí sempre irnos paseniño, a 
remolque. Mentras Tarradellas negocia e esixe en 
Madrid a oficialidade do catalán -—sen agardar polo 
Estatuto nin a Constitución— en Galicia, os repre
sentantes franquistas, que negaron a nosa diferencia
ción, sen dúbida esperarán (non vaia ser que perdan 
o posto e os alcumen de separatistas) que a UCD 
centralista dea luz verde, e que todo estea normatívi-
zado e ben normativizado. 
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A masacre dos armenios 
de Turquía en 1915 UN XENOCIDIO EXEMPLAR Por P. J. F. 

Nin os matachlns asidos, nin as pirámides de testas, nin as cidades arrasadas 
por Tamerlan, nin os dez milleiros de crucificados agumiando na praia..., deica 
1915, a historia na sua sanguiñenta banalidade non fixera máis que taexar as 
suas hecatombres. Sen dúbida ningunha, o exemplar xenocidio dos armenios su-
puxo naquel entón unha radical anovación. No país que a mocedade turca arela
ba achegar ao mundo moderno, un equipo gubernamental unido e afouto, o fa
moso comité Unión e Progreso, fixo mentes de aniquilar toda unha comunidade. 
O proxecto concebido con frialdade suma foi exectudado fielmente polo aparello 
de Estado. Un trio sanguinario de pachas, Ttlut, Envtr, Djtml, desenxacouse mer-
cede á guerra munidal do Problema Armenio. 

Do drama que se encetou o 24 de abril de 1915 coa detención de centos de 
intelectuais e persoeiros armenios de Constantinopla, sábese cáseque todo. 
Conócense duas cifras: A comunidade armenia contaba con 2.000.000 de mem-
bros denantes da guerra mundial pese ás masacres de 1895. O censo de 1927 
rexistía 64.000 ánimas. A diferencia está composta de arrepío, morte e exilio. 

MARTIRIZADOS CON 
MÉTODO E ASAÑO 

Existen arregazantes testemuñas de viaxeiros e diplomáticos que presencia
ron como un pobo de campesinos era martirizado con método e furor. A ganda-
Hada de xendarmes rivalizaba en atopar os tormentos máis doorosos, como nun-
ha tirapuxa aberta polo comité Unión e Progreso. Dególase, arrapáñase, viólase, 
arrámplase pra os harems, éibase pra escarmentó. Esta arrepuiñante ladaíña será 
contada por primeira vez por un misioneiro alemán, Johannes Lepsius, en 1919. 
No seu libro arremufñanse imaxes que se nos farán familiares cando o holocaus
to xudeo. «Fáiselles caminar, mulleres e nenos, a puñazos e a paus» polo deserto, 
sen auga, contra os campos de Mesopotamia. Antes das S. S. xa se selecciona. 0 
cónsul americán de Kharpout escribe nun informe «leváronse médicos para exa
minar as mozas máis xeitosas, co fin de non coller máls que as mellores.,.». Todo 
un pobo debe morrer e compréndeo. Aquelas nais que afogan os fulos no paso 
dos ríos, aqueles deportados degoirando o intre inescudíbel, anuncian os trens la
crados que un cuarto de século máis tarde rodarán cara os matadeiros de Polo
nia. Os cónsules alemáns utilizan xa nos seus informes unha verba que fará fortu
na, Konzentrationslager. 

UN EXTERMINIO 
MATI NADO 

J. M. Carzou amosa este xenocidio exemplar, noutro libro, como a aniquila
ción deliberada dunha etnia e a sua negación cultural. Un imperio agumiante, 

disposto a esfargallar a unha minoría deberla ter en conta a opinión pública inter
nacional. Nin Estados Unidos, nin Francia, nin Gran Bretaña intervirán. Alemania, 
aliada, cala ou fala como o fai o seu agregado naval co embaixador americán: 
«Non censure procedimentos perfectamente xustificados, cando o pobo máis fe
ble debe morrer». 

Deste xenocidio mascarado —razón de estado que parou en choqueirada — 
sobexan todas as testemuñas para garantizar a tremenda autenticidade. «O de-
reito dos armenios a vivir e traballar no territorio de Turquía queda totalmente 
abolido». Toda inxerencia caridosa é rexeitada con arruallo. Os armenios son tras
ladados a localidades máis seguras. É unha medida tóxica e legal. Ademáis tráta
se de inxurdentes estreitamente vencellados coa Rusia nemiga. Hai xustifica-
cións dabondo, mesmo se, como Tallat dixo a un diplomático, «Xa sabemos que 
moitos dos deportados son totalmente inocentes...». 

0 CRIME PERFECTO 

Desde hai sesenta anos, os armenios da Diáspora interróganse sobre o seu 
destino. ¿Tiveron a mala sorte de habitar na Anatolia, no corazón dun imperio en 
vías de esnaquizamento, a discreción de nacionalistas dispostos a todo con tal de 
que as migallas fosen homoxéneas? ¿Debeuse á divina sorpresa da guerra que 
permitíu arranxar definitivamente o problema sen molestias? O que é certo en 
calquera caso é que se fixo esencialmente perigoso para os armenios seguir exis-
tindo en tanto que etnia viva e artellada. Correxida esta anomalía, Ankara non 
arrenegaría xamais dos crimes cometidos, agás dun curto período despois da caí
da do comité. 

O xefe dos asasinos Talaat xaz nun mausoleo de Estambul. A cuestión arme
nia deixou de se plantexar. Cando algún oficial estranxeiro impertinente fai algun-
ha alusión, o embaixador turco retírase. Cando un representante de Massachus-
sets pretende someter a votación a celebración da masacre, o Departamento de 
Estado responde que «Tal medida sería inoportuna en razón das nosas actuáis re-
lacións con Turquía». 

Un armenio conocido, Aznavour, canta Aqueles que cairon cubertos por un 
manto de área e logo de esquencimento. Os centos de miles de vítimas do pri-
meiro xenocidio do século sucumbiron nun crime perfecto. No Estado herdeiro 
dos carnifexes de xudeus, os compatriotas do chanceller Schmidt esconxuran os 
fadaires do pasado. Aínda hoxendía os turcos néganse a facelo. O exterminio f i -
cou disfrazado de irmán ximelgo da fria razón de Estado. Por eso J. M. Carzou 
conclúe xustamente o seu libro cunha irónica homenaxe a ese crime ben feito, a 
ese xenocidio que tivo lugar. Auschwitz sen Nuremberg, sangue xamais verquida 
que o sol de sesenta veráns inda non enxoitou. 
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