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En· Sada 28-29-30 _de· outubro,VI Cruceiro

VI CRUCEIRO: UN ALTO NO CAMIÑO

· F.sta é a intención do próximo Cruceiro:
Animamos a volver a retomar con novo estímulo o traballo con colectivos e
grupos; intercambiar experiencias; coñecer algúns grupos e organizacións vivas
en Galicia; revisar as nosas actuacións. E
así irmos tecendo pobo.
Falar hoxe de organizacións populares
en Galicia é preguntamos polo que nos
queda de aquel alento hoerador e militante que nos animóu a moitos non hai
tanto tempo.
Faíar hoxe do "popular" debe levarnos a volver a definir esa .palabra que tantos "intentos de secuestro" leva· sufrido
por parte dos que a usan para manteras
súas posicións privilexiadas. Debe facernos reivindicar que hai uns intereses propios das clases populares, dos traballadores, e outros mtereses que son aritipopulares anque leven a etiqueta dun "partido", unha "alianza" o unha "institución" "popular". Debe levamos· a desenmascarar os mecanismos de dominación
que seguen actuando, impedindo que agrome unha nova sociedade, unha nova
Galicia máis xusta e solodaria.
Por eso non está de máis que tratemos
de descubrir •s ('.ontradiccións da nosa
práctica que quere ser popular e positiva,
pero que as veces non paSa de ser ben in~
tencionada.

******
(~

NOBEL, Alfre·do, foi un químico sueco que
naceu hai agora cento cincoenta anos,
un vinteún de
outubro. Adicóu a súa vida
á-investigación,
deixando a súa
grande· herencia para premiar os novos
inventos. Así
naceron os Premios Nobel que se veñen concedendo nestes días. O Premio Nobel da Paz foi
este ano para Walesa o lider obreiro de Polonia.
MANUEL COLMEIRO é o gran pintor galego, e
un dos que millor expresou coa paleta a alma
do galego. En París convivíu cos grandes artistas
de talla universal; na súa terra natal identificouse cos seus paisanos totalmente. Agora está expoñendo as súas obras no Museo de Arte Contemporaneo de Madrid sendo a admiración de
propios e extraños.
A PAZ segue debilitándose por mor da rivalidade das duas grandes superpotencias: URSS. e
USA. Rusia supera ós americanos en misís intercontinentais, e estes aventaxan ós soviéticos
en misís submarinos. No mundo veñen meténdose en gastos militares -c ento vinte liillóns de
pesetas cada ano.
OS SINDICATOS LABREGOS máis enraizados
na nosa terra están movilizándose nestes días,
reivindicando os dereitos da xente do agro que
segue a ser pisoteada: a cuota empresarial -que
os afoga, un Estatuto de Leite inxusto.
GALICIA EXPRES é unha nova revista mensual
en galego e castelán, que quere cubrir o valeiro
doutras iniciativas anteriores, algunha delas
moito máis fiel á terra: Chan, Teima, Man Comun, Tempo Galego, foron outras tantas em-·.
presas que foron morrenso por falla de apoios.
Todo voceiro merece ser axudado sempre que
sirva de portavoz dos intereses do noso pobo
moitas veces esquilmados. _

VI CRUCEiRO: 28 (á partir das 7), 29, 30 OUTUBRd en Sada
(Antigo Caso do Sección Femenino)

Dirixirá o presidente de Irimia: Daniel López Muñóz
lntervirán ADEGA, XERMOLOS, ASOCIACION VECIÑOS, XOC, GRUPO RURAL
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Anque sexo bon
valorar e afirmar
o que es e o que pe.nsas,
non andes nunca
demasiado seguro de ti mesmo,
como se nunca puideses enganorte.
Anque sexo bon recoñecer
todo o ben que hai en ti,
nunca te creas perfecto,
nunca penses que funcionas
· como un reló,
que·xo non tés máis para onde Ir.
Anque sexo bon
comprobar e enxuiciar .
o comportamento dos demois,
nunca os desprecies,
nunca o/les para eles de esguello,
nu.11ca fagos medrar a rúo bondade
á costa dos fallos dos demais.
A ninguén lle gustan os chulos,
os creídos, os sabelotodo,
os que van polo vidq
levando diante un cartel
no que apuntan diario
cualidades, méritos e perfeccións. .
A Deus tompouco lle gustan,
onque o fogon disimuladamente.
Moitas veces
"""":S::¡::-;
o xente de igrexo,
o xente de moito relixión,
non se dá posto o ben con Deus
por mor de se crer
perfectos cumpridores de todo.
.Moitos veces
·os menos cumpridores
fanse lntimos de Deus,
porque Deus ten os súos complacencias
no xente humilde e verdodeiro
que sinte con dór diariamente
os males que lle rouban o inocencia.

Domingo 30
do tempo órdina·rio

OS QUE SE :REBAIXAN_SERAN ENALTECIDOS
Propuxo .tamén Xesús esta
parábofa, · dirixmdose a uns
que estaban moi seguros de sí
mesmos, créndose perfectos e
despreciando ós demais:
·
-Dous homes subiron ó
templo a orar; un era fariseu e
outro recaudador de impo~tos.
O fariseu, de pé, oraba para
os seus adentros deste xeito :·
"Meu Deos, douche gracias
porque ·non son como os demais·: ladrón, inxusto e adúltero; . nin. como ese recaudador.
Gardo o xexún dúas veces por
semana e pago o dezmo de todo canto gano".
. O recaudador, en troques,
manténdose a distancia, non se
atrevía nin a levantar os olios
6 ceo, senón que se golpeaba o
peito dicindo: "Meu Deos, ten
compaixón de min, que son un
pecador".
Asegúrovos que este baixou
reconciliado con Deos para a
súa casa, mentres o outro non.
· Porque todo o que se enaltece será rebaixado, e todo o
que se rebaixe será enaltecido.
(Lucas·18, 9-14)

"Temosquechegaróeitslno•ngofego

e non só do galego ".
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Entrevista cq. ProfE

Lentamente, pero o galego vais• afirmando cada día méis. Hai seis anos.
de ldio1,11as da Coruña. Hoxe o galego ensínase en todos os:grado.s do e
dos seus tillos: algúns, se cadra, sorprendidos,·-ou_tros cQntentos, ilguns 1
.gado de lingua galep e xefe do Departamento de Galego da Escola de 11
nosa fin~•1 anerece, cando menos, a nosa atenci6n.
Profesor ¿Que é a escola de-idiomas? ¿Por qu• do ese pensarnento de que o galego s6 vale para
se lle chama oficial?
.
_ falar do gado, do campo ou do mar, ou para fa. A Escola Oficial de Idiomas é unha entidade cer poesía. O galego é un idioma como · calque_
q ue .ven funcionando nesta cidade desde o cur.. · ra outro, e como tal debe ser usado.
so 1973-74, se non me trabuco. Tratase dun
Hai quen di que o galego non vale máis que
centro cunhas peculiariedades que o fan distin-: para aquí, que se saes fóra non serve para nada,
to a outros centros do -ensino. Ten como obxe- eu, cando me din isto, sempre resposto o mes- ·
tivo a aprendizaxe dos diversos idiomas ás xen- mo: pois xa me diredes que fanos holandeses,
tes interesadas. Na actualidad e estes estudos os húngaros, ou os suecos; fóra dos -seus países
constan de 4 anos ou sursos e unha Reválida ou non se f ala a sua língua, pero non por iso dexan
proba de Aptitude. Unha vez feíto isto outorga- de falá-la. Ademais ternos que deixar de mirar
selles 6s alumpos un Diploma,'que con outros para fóra, e empezar a querer ser nós mesmos,
títulos pode ser de utilidade. Está en prepara- coas· nosas cousas propias.
ci6n u segundo ciclo, pero de momento non hai
·
nada.
¿pero o galego da para estudar catro anos?
En canto á segunda parte da pre~ta, direiE que catro son poucos. Unha língua tan rica
-che que é un centro do Estado, non é unha en- como a nosa precisa muito tempo para ser ben
tidade particular. Polo tanto os alumnos pagan coñecida. Vemos que na Universidade de Sanunha matrícula, pero non hai mensualidades. tiago hai especialidades de Galego, e creo que
Hoxe por unhas 1700 pts. podes cursar un ano nas Escalas de Maxisterio hai intención de crear
·de calquera idioma dos que se imparten, por unha sección de especialistas.
Ademais unha língua, non é só língua, é liteexemplo inglés ou francés ...
ratura e todo aquilo que xire en torno a ela, e
¿Pero o galego .é un idioma como o fracés ou o iso leva tempo coñecelo e usalo ben.

inglés?

.

Desde o ponto de vista de idioma como tal,
por suposto que si, e isto xa ninguén o dubida.
· Desde outro ponto de vista, diremos que para
nós non é igual, é superior porque é o noso. Inda que ata o de hoxe non era normal, xa estamos vendo como o galego é unha língua válida
para tratar calquer tema. Hoxe pódese comprar
en calquera libraría . un libro de matemáticas,
de filosofía, de economía, de botánica, de historia ou de xeografía, escrito en galego. Eu qui-:.
xera que xa dunha vez a xente vaia esquencen-

· Daguela os que nunca o estudaron non saberán
naifa...
.

Non é certo, de muitos deses que nunca o estudaron é de quen nós ~prendemos. O galega
como outra língua, é para ser usada, e os que o
teñen como maneira natural de falar, posúen
unha grande riqueza, que para moitos de nós é
· descoñecida. Unha língua aprendese f alandoa e
ouvindoa falar.
Outra cousa sería o coñecer as regras que fan
funcionar o galega: para iso ha~ería que estUdar

esor Lois Barros, prOfesor de lingua galega

;, somente se ensinaba galego oficialmente.ou ni Universidade de Compostela, ou na·Eicol1 Oficial
msino. Moitos pais pagaron este ano por primeira ·vez o· libro de lingua galega no .comenzo de curso
poucos quizais recelosos~ A todos p6denos · int~n!sar a palabra de D. Lo is Barro .oíaz, profesor.agrediomas da Coruña.desde.a sua fundación no curso 1977..78. El 6 logo.un home veterano no ensino d'a
e non é tan doado como pode parecer.

lOuen esfude galego? lOue tipo de alumnado
se matricula na escola?- - ·
¿Quen estuda galego? Moita xente que saben
que é a súa língua, e que como nonpuideron es. tudalo antes, veñen agora á Escota. Eu creo que
calquera persoa que se considere galega, é un
posíbel alumno desta escota ou de calquera outro centro no que se imparta, porque coñecer o
galego é coñecernos a nós mesmos.
·Polo que respecta a que tipo de alumnado
direi que non hai un alumno tipo. As clases
veñen advogados, A.T .S., mestres, funcionarios,
amas de casa, un pouco o que dixen antes: xente que por unha razón ou por outra sente a necesidade do galego.
,
Hai que destacar a afluencia de alumnos libres, isto é, alumnos qu.e non podendo vir ás
clases, veñen. a examinarse en xuño ou setembro. Dentro destes eu sempre destaco os que
proceden da zona de Ferro!, non só pola cantidade senón pola calidade deste alumnado, e
entre os que hoxe teño o honor de contar con
bos amigos.

lPor que veñen? lServe-lles para algo?
Penso que xa fica en parte na cuestión anterior. Uns veñen porque queren coñecer o seu
idioma, porque o idioma é parte de un mesmo,
outros veñen porque o galego é útil para o seu
traballo, os mestres por exemplo.
O idioma propio sempre serve, ademais xa
deixei ditb que o Diploma ten valor, con outros
títulos. Máis adiante implantaranse os estudos
de Tradutor eo Intérprete.

No EXB, no bacharellto, na FP, estuda• cada
vez. máis a- as•natura de li~ua gale_ga. lEslí
vostede satisfeito con ese ensino do gafego?·

Creo que é un primeiro paso, pero.non o d'~
finitivo. Ternos que chegar ó ensino en galego1e;
non só do galego. Cad·a comunidade debe estudar na língua · que lle é propia, e no noso caso
teremos qu.e estudar EN galego. Pero, repito.,
que o estudo do galego é un primeiro paso, e
pode servir para irmos valorando o que ternos
de peculiar, o que é máis no so, pero non podemos conformarnos con iso.
Eu penso que o galego e o portugué·s son
duas variantes do mesmo idioma: o galego
-portugués. Eu non escribiría como escribides
aquí, pois manteño que sendo duas variantes do
mesmo idioma, deberíamos escribir coas menos
diferencias posibles. Mais vós sodes os que levad es a revista e eu respeito a vosa opinión e ovoso traballo e non me parece xusto que se me
ofrecedes un espacio nesta publicazón, empezase a pór condicións para que escribades dunha
maneira ou doutra. Este respeto que eu sinto
por vós, sería desexable que algúns dos que
manteñen opinións contrarias á miña, aprendesen a telo cos que non pensan coma eles. Para
que o galego chegue a ser o que debe ser, b.ai
que darlle unha forma auténtica, lonxe das influencias do castellano.
Esta é unha opinión puramente persoal
non representa o pensamento dos demais menibros do Departamento de Galego na Escola,
pois cada un tería as súas cousas que decir a este respecto e eu non podo nin quero facerme
portavos deles. Isto quero que fique claro .
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PEGA CELIB.E , ¿OU. SOLT

E todos é sabido que o día de San Xosé casan os paxaros. O que eu aínda
non din descuberto, nin atopei quen mo explicase é como saben os paxaros en que día
cadra o San ·xosé cada ano.
Pois ben, aquel ano quedara sol_teira unha
pega rabil-onga, _ou carniceira que tamén se
ctí. Ela- non deixaba de espallar ós catro ven. tos que no seu caso a solteiría respondía a
unha opción madura propia e persoal, que
tódolos pegos son o mesmo,.que todos van o
que van e despois adeus, e todas esas causas
que todos ternos escoitado mais dunha vez.
Pero a verdadeira razón non tora esa.
Por non casar dispoñía de todo o seu tempo para as súas dedicacións, paño por caso:
levar agoiros de marte, practicar iuiomas,
-que as pegas poden chegar a fatar-, coleccionar relustros, despelexar veciñas, rezarse a
si mesma, maquillarse meito, arrinc~r suspiros, facer .caridades con neniños pobres, ensaiar dietas, rebaixar o· colesterol, etc.
A sua prumaxe non ~iña unha mácula.
Dende logo, diferenciabase _ben ás eraras
doutras pegas que, por mor ·de tanto trafego
para facer niño, poñei:, chocar e manterse a
sí e ós fillos, non lles chegaba o tempo a nada. E certo que os pegos, seus esposos, botábanlles unha man , pero salvo honrosas excepcións, non se mataban moito tampouco
en tarefas que desde tempo inmemorial veñen téndose por mais té.meninas que va ron ís.
Unha destas extrumadiñas e desmelloradas era unha rebordá que estaba criando oito
f~llos e chorando por dous que lle naceran

mortos. Atoparonse un día as duas e, nin
corta nin perezosa, espetoulle a carniceira:
- iAi, filla, case non te coñecía! iEstás
tan esfracareñada ... !
Unhas palabras de condoencia en por sí,
trocábanse ·no pico da carniceira en ultraxantes polo seu son raposeiro. Cecais por iso repricou a rebordá:
-Ti, en troques, manteste moi coidada .
Vese que non te amolan moito os traballos.
-Traballo, -seguíu a rabilonga-, cada
unha sabe dos seus. E se estou boa moza proveito para min, tamén ti podías estal'o.
-Xa o sei muller, -deixou. caer as palabras paseniñamente a reb.ordá., pero prefiro
gastarme 'en saear adiante anha familia a gasta-lo tempo en mimarme a mirr: mesma coma
se fose a miña propia pequena.
-Eu, ---d·ixo en son autosufic.iente a carniceira-, se renunciei a unha familia foi para
dedicarme de cheo á socieda~e ...
-Vaites, vaites ... , -seguíu moi amoderada a nai de oito fillos-, lE logo a qué agardas para servir verdadeiramente á sociedad e?
Porque o que se dí de ti é que precisas da sociedade para setirte xenerosa e tamén escoitei decir que no teu caso a solteiría non .foi
renuncia voluntaria 6 · matrimonio, seno·n
quedar solteira por querer casar cun pombo,
e os pombos só casan coas pegas nas fotonovelas.
··
Din os entendidos que na solteiría coma
en tódalas cousas as motivaciós:is son importantes; pero non se consola o que non quere,
lou que che parece?
X. ·M. Carballo

ACA:ron c1o LUmi:
A TV: ¿Unha "c.aixa 'tonta"?.
A · TV consigu íu que o nivel"
tanto nos ·nenas coma nos adultos, non teña comparanza coa carencia de antes. Un
neno "sab.e" hoxe m~is causas e
tén '~isto" máis mundo -na pantalla, claro) que os máis vellos do .
lugar.. Calquera persoa das nasas
aldeas coñece, polo menos de vista; os principais persoaxes de España e doutras nacións. O mundo
fíxose moito máis pequeno e todos podemos estar mellar infor. mados.
Tamén no campo cultural a
TV supuxo un cambio importante
pois preséntanos outras formas de
entender e de vivi-la vida; ·outras
malieiras de relación familiar e social, outros sistemas económicos e
poi íticos, outraos xeitos de ve-la
relixión, o sexo, o traballo, a festa. Novas ideas, novos países, novos costume ... Todo isto amplía o
campo cultural e rompe o pequeno círculo en que nos movíamos.
Tén tamén a súa importancia a
posibilidade de entretenemento
que a TV pode ofrecer, sobre todo nos lugares pequenos en que
non ahondan os medios de diversión. lQuen ía pensar en poder
ver un ha película de cine sin sa
da cociña, ou en asistir ó partido
do seu equipo preferido sen moverse da casa?. E outras cousas
máis.
Ata aquí os "miragres" da TV.
Pero lTodo é bo? lNon teñen
contrapartidas todas estas avantainformativo~

.A

TV estase a co nverter" na
mestra máis influ ínte da forma de
pensar .e de vivir de todos nós. A
escala e os mestres tradicionais
que eran os que impartían a cultura, e os mesmos pais qutt no ambiente familiar transmitían un ti-·
po de educación, perderon eficacia e non poden hoxe competir co
influxo desa pequena e milagreira
"caixa" que figura en tódalas cociñas ou salas de estar de cada familia.
O feito da TV é, pois, moi im~
portante: O pequeno mundo da
familia, da aldea e mesmo da vila
vese ampliado de súpeto, e nel
irrompen, coma _elementos extraños, os grandes problemas de todo
o mundo, os persoaxes do eido
cultural e político, os costumes
diferentes doutras culturas e todo
un conxunto de ideas, valoracións
e formas de vida novas.

xes_? Claro que si, e moi cu.stosas
algunhas ·delas: lNon vos fixastes
en q"ue non se canta para nada coa
persoa do ·televidente? Todo cho ·
dan feito: as i_deas, as opinións, á
selección das películas, as · noticias, todo vén xa pr&parado. Ti a
escoita-lo que che din, a mira-lo
que che botan, a pensar e tace-lo
que che·.manadan. A persoa está
pasiva. Esta pasividad e é.o. principa I problema. En xeral pódese dicir que non dei>(a á.persoa pensar, non favorece a creatividade,
as ideas propias, as opinións contrapostas, o diálogo. Tende a facer cabezas coa mesma forma de
pensar; de sentir, _de vivir. E.dicir,
masifica, desperso'naliza.
E este perigo a nivel persoal
pode irnos levando pouco a pouco
a outro xa máis de nivel nacional,
en canto somos un pobo diferenciado, con cultura e idiosincrasia
propias. Porque, ó deixarnos levar
polo que nos dan na TV, podemos
sufrir perda na nosa identidade ou
unha renuncia a pensar por nós e
desde nós ou un pouco aprecio da
nosa maneira de ser, de talar e de
vivir. Sería a perda da nosa personalidade colectiva de galegas. E is~
to sería grave.
lOue facer, pois, para non
perde-lo positivo que nos aporta
este invento, sen caer nos perigos
citados?. En xeral pódese dicir
que a solución está en ve-la TV
desde unha postura crítica. Pero
isto queda para outro día.

G4NTAR:JUNEr;a
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Escomenzou hai semanas
o campeonato da bola,
e nestas cousas do fútbol
a xente ponsevos medio tola.

Moi ben xoga ese rapaz
que os arxentinos din "pibe",
polo mesmo, á súa lesión
o mundo enteiro é sensible.

Se todo deporte ha ser
espectáculo e mais festa,
o xogo do balompé
está a converterse en besta.

Pero, con todo, dá noxo
e para moitos foi, chasco
que porque custou mi!lóns
castiguen de máis ó vasco.

Nun dos primeiros partidos
o do Bilbao-Barcelona
un vasco deu un bo couce
ó famoso Maradona.

Non hai a mesma medida
· para todos, e adiviño
que tamén só se batiza
no. fútbol quen tén padriño.
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AFALA é CAMiBD
-A mocedade de onte, vai xa lonxe

Eu xa non vos son novo,
pero cando era mozo as cousas víanse doutro xeito. A
mocedade non disfrutaba onte da libertade que lle cómpre
para se desenvolver na vid~. E
: isto vén a conto de que un camiñante da fala me pide que
fale dalgúns castela:nis~os. . .
Hai quen di "'xoveñ"e."xuventude" e non ousareí dicir
que sexan castelanismos, porque proceden do latín e tamén se empregan la lingua ir-

mái, o portugués·. Pero a nosa Falanxe. Soamente é unha
xente galega dí sempre· mozos op1mon, desde logo sostida
e afirma que unha rapaza é polo feito de que a ningún veriova e non ."xoven" e, se ben llo lle sentín falar da "xuvené certo que pouco se usa mo- tud.e" senón de "la joventú"
cedade ( agás na linguaxe cul- sen disfraza-la procedenci~
·
ta), este "\TOcábulo abstracto castelá.
convértese nunha frase: xente
Estou moi lonxe (e non
nova.
"lexos", evidente castelanis· Teño para min que o 1atín· . mo) de querer ser dogmático,.
"juventute (m)" entrou logo pero como me alonxei (e non
da man do castelán e··quizais "alexei") da cuestión, queda·
por vía da Acción Católica ou para a semana que vén o asundo Frente de Juventudes da . to de ·onte. (e non "ayer").
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