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A NOSA.TERRA

.

.Falar, ·_ calquera fala

pl<j que para a Trilateral ""é ne-, , con ~I un . periódico· e expoñer
"cesário que-a povoación vol te á
nel as suas OP,inións~~multiplicar
apa.tia, .á p~sividade e ao der:ro- .~ o seu diñeiro_acolléndose ás leis
.ti.smo, ·Se se quére que a_demobancárias, . usurp~1~ impunemente·
' crácia sobreviva", dembcrácia tal
o ·esforz<? do traballo dos ~emais
como ele; a.entend,'en, <;!aro.
, coa axuda dos expertos ao seu '
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Nest.as semanas atrás as _meParque · en- cuestión, "que vai
Carl~s Peregrin Otero, gá·legó - .. sas redondas, conferénc.ias, coser ·un dos me/lores cuidados
de
n~ciórr, forma parte~·do cla1:1s- · ·
loqúios, :exposicións e outras . xa que o concel/a/ de parques
servício etc, e o que no'n ten su~
·P.- Vas directamente ao miolo
tro da Universidade ·de· Califórnia
ficiente difíeiro nen para comer
. da· cuestión. O elitismo·, sexa ruco.usas·polo estilo perodigáron- · e xardíris do Axuntamento de
' desde 1959; amigo ~- celabÓrador
t'en, nalguns países, o consolad~'
so ou sexa americano, require un
se .- pola'-nosa · xeogi'afia co gallo · Madrid é galega" en .verbas-do.
de CHOMS.~ ,, está a publicar
que os seus direitos civís están
degrau moi eJevado de apatia e
do ·"Dia {Jas Letras Galegas".
· teniente· de Alcalde· na sua .~di-
"'· unha man . de obras sobre Un- ·
,..,
todos, un a un, garantidos pala
des~sper:anza
da
povoa~ión._·
N
en
Era unhá' d.ellcia escoitar fasertadón, · o Señor · SabeIJ· ·'·d~s- · ·
,: güí stica á ~ez q~e manté11-un ha
Constitución; Contodo, ser ia
sequera
a
tiranfa
máis
despiadada
lar 4 xente. Todo l:,- mundo se · pachou8e con unha ·perotata, ·preocupación socip_olí~ica· d~ .que _
absurdo concluir que as liberdapode sobreviver · sel'l un certo
gabaha .de galeguista, de r_epriGaliza é parte. Txi/lardtJ.gi, ilusiso si,, en galego, referente ao .
des burguesas non teñen valor
grau de cooperación ~inda que só .
mid o,_ de qµe non podia'' facer ·. significado de Breogán; dh;intre poeta basco, entrevisti:>lii·a Penengu n. Nos países .nos que te- ·
· sexa · coo~eráción ~ pasiva) por
máis... qµe ñon o deixaban, en
re_grin fiar uns dia~.- · -~ · '
. .
do entre outras cou'8as ·sen im- ·
ñen non pouco de rea is, como en
part~ dun núm~ro relativamente
su·ma, mostr~ no traballo o . / portáncia que o esgrévio caudi-.
TX. () ·fibra . RadiC~I eriorities
Califórnia, por exemplo, fan as
extenso de "súbditos". O elitis_.
qu~
aca/Jas
rde.
editar~o
Canadá
seu· amor a Galiza e, elato, facousa·s moito máis fáceis aos que
mo "democrática" de occidente
llo "foi q qtJe conseguiu,a tJhi·
,
,empeza
pÓ;
estudar
as,
ideas
de
cíao verbalmente.
.. . ·
·
están
en favor do cámbio social
non
pode
_
sobreviver
sen
un
núdade'.. de Galiza":. Alguén pór ·
· Ch9msky, · iQué envergadura ·lle
significativo. _ Neste momento
"' O diálogo entre o público e _c.:atrás,. e ·que conste que non
mero considerábel de "pasotas",
- .das ti ao CHQMSKY lingüista?
son moitos os activistas norteentendidó o termo en sentido
as mesas case era imposfüel, - eran os ·do Bloque que apare, . ·f:>. Cáseque tddo ·o máis imporamericanos que están sacando
amplo ~ xeral, que excluiria a
... sempre tiñan unha postura
.. ce.ron con bandeiras par~ can-.
. tante logrado nos últimos 25 me.· ·moitos que se definen como papartido, sobretodo a nivel local,
dical ou. a quen botarlle a cultar a - segunda parte do hfuo
s.es e no's . 25 anos ant~riores dé"
das opcións que permite a liber·
sotas
e
incluiria
a
moitos
que
se
pa... de q·ue non se. escrebe~ · que .tanto bandas, ~epresentan
bese a Cho~sk y ªº me~ modo
dade burguesa. Claro que a liberconsideran opostos aos pasotas.
en galego nos~ xornais, de que
·tes como coros, deixarort ·es-·
de ver. ·Resulta pouco meno~ que
dade meramente lexislada é algo
Por iso resulta tan triste ver a al· non se falase galego na rádio,
iñcríbel, pero eu ci:eo que é asi,
quecidas, pregrir\tábase qe. qué
distinto, que non pode ser conguns xóvenes contribuir didectana televisión, de que non ·se
o qu.e, . por outra parte ·f'lon lle
unidade falaba o -Sr. Delegado
fundido coa liberda.de burguesa
mente a fomentar aquilo mesmo
desen clases en galego e - até
re~ta m'érite nengun ás importan- .
real e exercida.
que detestan. Dirás que son moido Goberno, _x a, que nas · se- - se chegou a · dicer por parte
tísimas
aportacións
doutr..os
lin·
tos
máis
os
que
saben
de
qué
guint.es palabras todos, ·Castegüistas, : algun deles verdadeira· dunha Inspectora de· ensino
_ vai, e obran de moi outra maneilao, Breogán, etc., pareCian esmehte . extraordinários,
pero
. primário, de cuxo · nome non
ra, e non che faltar~· razón. No
·pañois. ·
- · ""
nuraca dema;iado f>erto das xefestival de cine (Filmex) puiden
quero acordarme, nunha mesa
nialidades de Chomsky, que para
ver "La fuga .de Segovia", na
25.V.82
redonda en Vigo, que a admiTAMEN SUCEDEU EN MADRID
'min eu'nha das dez ou _doce figu"que non hai a menor cabida para
. nistración nun.ca tomara· meras máximas na - história das.
Resulta que ~a festa qu~
a apatia. Pero tamén é verdade
(. .. ) , Non se espedidas contra os . mestres que
ideas, com¿· escrebin -hai xa basque
a apatta non é a única tramcelebrou
o
sábado
.en
Madrid,
cifica en tan ben intencionada
daban clases en Galego. De natantes anos.
pa na que se pode cair.
babia moitqs galegas. Bueno~
enquisa se os británicos desexan
da .valeron (')S exemplos. Seguia
, Desde a perspectiva da históTX. De todas formas, e para
a·
alguns·
póñapo
~ntre
comisomentes o fundimento dos bar· erre""qüé ·erre en que a adminis- ria das ideas, a · contrib~ciÓn de
que ~on se a~use aos libertários
cos ou que dentro vaia tamén a
llas, senón maréanse' '~ª ,qµe
---. ----rraci6il:;on tomaba nunca.,me-·
- ~homsky é sin.guiar[sima, ao
de idealismo,. paréceme fundatripulación (lso si, en caso de vi.moitos·
deles
non
sabian
'
falai
didas contra estes ;mestires.
meí.J modo de ver. ·s abidQ é que
mental
fer
no
teu
prólogo
que
·tória,
os lores ingleses poderán
o ' galego, por máis que, iso s(
·a complexidade da cje~cia au- .uª-liberdade noo é un conceito
O BRl~~OGAN DO SEÑOR SABELL. _Hes gostase o Rairo e sobre
seguir aparcando os fuciños dos
- menta de -:grau eo grau cando pafilosófico abstract<;> (ou legal)
jates nosJarrapos do esvaído im·~.- O. se~r Garcia-Sabell, Pretodo a queimada.
. samos-' do estuCJo dos fenómenos
senón a posibilidade co"cr(Jta
pério).
.
sidente da-Real Académia GaPero · o _da queimada xa ~á
·_ físiéo~ ao estudo dos fenómenos
vital df} que cada ser humano
(. .. ) E certo que non podemos
outra léria. , ·
·
lega da · Líiigua e Delegado dq.
biolóxicos., dos que ternos notí- .
desenrole plenamente todas as
tetxiversar a História: aquilo era
· éia, ' os, mái_s complicados son os
Goberno en Galiza, '. como era
Resulta que ao·s organizadofaéultades, capacidades, dons
barbárie e "isto" é civilización.
fenómen~s . mentais humanos.
unha -e outra vez-nomeaélo en
:res_ ocorríuselles levar _a: dous
cos·que o do~ou a natureza e de
Antes matábase a croiazos e agoDito isto; creo que basta engadir
· qu_e con tribua con eles á socie.. · Madrid.-=non sabémos a ·-qué
augardenteiros ·~e Portomarin
ra· emprégase sofisticada tecnolo·
que, en certo sentido, Chomsky ·
dade ". Estamos lonxe da lista de
título lle co~respondia máis
que no · médió da festa, cu~ha ·
xia. Antes habia inxustícias aíné o Galileo do estúdo da inente
direitos abstractos que tanto engtande honor, por iso de ir pri- · alquitara se dedicaron a estilar
da non se redactara a Carta de
huma~, é dicer do ~studo do
tusiasmou aos burgueses.
Direitos Humanos. Agora segue a
meiro ou último- desatouse ·a
o bullo.
, "s.o ftware" ou ".programa".' do
P. A lióerdade burguesa, sobre
haber
inxust( cias estruturais
· -falar na inauguración do ParA xeñfo · acercábaselleg;; e
-- cerebro humano.
todo no aspecto económico, é en
mais
xa
ternos
Carta. Se negamos
moitos destes · g~legos pedían- _
que Breogán
Mad·rid, p~t
T. No estudo sobre das ideas
gran medida unha argúcia dos rieste
senso
evolutivo
da História
que ·que lle qúeiran.pór de Cas- ' Ues queimada. AÍgun8 -dicÍa,nlle
políticas d_e . Chomsky... é extre·
cos para garantir o saqueo dos
Universal podemos chegar á peritelao, pero resulta-que ,este esque - co~o era que saia qu~nte
madatnente grave e .significativo
pobres 'impunemente. Como digosa conclusión de que nos colégrévio · náéionalista galego xa
e non se via o lume. Outros
o que esc.rebes da Trilatera~ A ·
cia Anatole France, a lei, na sua
xios compre criar unha nova
lle tinan inaugurado unha rua,
afirmaban que aqu.ilo :o facian
incomp.reslbel evolución dunha .
maxestade, nega igualmente ao
asignatura: a Burrada Universal
·antes
que ~ .puidesén 'facer
parte do movimento basco-'crarérico e ao pobre o direito a ,d ur·mal, ·que a a.uga que lle bota~
( ... )
xase repentinamente ao fer alguest~s esgrevios autono_mistas.
mir debaixo da ponte. O que 't en
ban por riba rebaixaba_a qtiei- ·
nha das .afirmacións, por exemMANUEL RIVAS
suficiente diñeiro pode fundmPois .ben; cómo dicíamos ao
mada, outros protestaban_porlevar-r o noine de Breo"~án -o
,' que tiña póuco. .zucre·.
.
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. A preséncia da pólio non é
nova n~ vida gale~a. ~?n sequera súpeta. Sen ll' maIS lonxe ,0 mesmo ano pasado hou- ·
bo',_.q ue".~e.' teñ~ co,ñe~i;ment~~
:outros dous c~os. ~mda que
· es~ÍLdous deste ano, . son ,máis .
¡ben froito da tóxica, pois un
dos nenós tiña contraindicada
a vacuna e o outro tíñaa retrasada por orde médlca, segund'ó
. nos explicou o doutor Rodríguez Míguez, Director Xeral
da Saúde Pública da Consellaria da Sanidade. da Xunta de
Galiza.
Hai que ter en conta que
existe unha porcentaxe da povoación bastante alta en quen
a vacunación é deficiente, que
a nivel do Estado chega ao 39. 40 por cento, o que conleva
que nun momento ou noutro,
poidan darse casos de pólio.
Pero haberia que preguntar- se o-·porqué desta porcentaxe.
Quizais a ·razón estea na desinformación que teñen os país,
enmarcada nunha falta de in. formac.ión sobre outros aspectos sanitários e fil la dos siléncios oficiais cando ocorre algo
que poida afectar ao bon ·quefacer poiítico dos gobernantes,
de tal xeito que sempre é mellor tapar os problemas e que a ·
xente os sofra, antes que darlle
información para a prevención.
FOMENTO DE RUMORES

O PSOE ten acusado á Xun- '

)IS

ta de que o seu siléncio foi
quizais o detonante dos rumores e do medo da povoación.
Asi, nos dous casos da Coruña,
nen a Xunta nen a Consellaria
de Sanidade informaron para
nada á povoación, sensibilizada como está para estes asuntos, e o PSOE acusounos de
irresponsábeis.
'
Pola sua banda, os organismos da "autonomia" tiñan,
cando saiu a nota psoecialista
co_mezada a campaña de maio,
segundo explicou Rodríguez
Míguez, cun calendário definido ao .longo de todo o mes,
que-terian, pésie aoque din en
contra, as datas perfectamente
definidas.
·
·. Pero esta campaña en c~rtos
mveis non tivo o seu complemento, que deberia ser abrigado, nos meios de comunica_ción social, e mesmó ~ na rádio
e na TV nas canles estatais,
q~e tiñan que cumplir a func1on de información ante o fa. to de rumores que como folerpa, m~dra ' medra de boca
en boca.

e

''

O PANICO NA POVOACION

A alarma non tiña por q ~
cundir, pero a --experiéncia de "'
, pa~d,as ~pidé:rnias peso~ nos
PaIS as·vacunas esgotárof!se·en
todas as farmácias, ou mellar

. '· en case todas,. ~a \que eran
· moitos o_s qué'. pel~ngrinaban
· d unha a outra e mesmo nas cidade~ saia xe11te cara ao rural,
r ,·,
. . en -: bus~ do ,qu,e sU¡>Ufran _que
· . · ·· <
· , .r .~:;:.:.t··1:: ='r~ . ~
~
.
-a -x_eJ\~ .dos _po.v os.,no.n tteria xa
~··
collido. Ván intento; porque .
,, ·· .
·.er~n~.Jnoi pouc~, e ~escoñeci_-_d_as,. as que tiñan !J._ .-p~nacea
-m~avillo~ nas -suas_· estante-·
.
.rias. .
- ."
Os
~
país,
non
paraban
de .
.
'
....
chamar ás redaccións_dos pe' Dous casos de poliomielite 'na próvíncia coruñesa -deron a voz de alarina ·e n toda.Galiza sobre a _noriódicos e mesmo ás-seccións
va incidéncia desta enfermedade, ta·n ,grave para os nenos e a que tanto medo lle ten, por p_a rte dos
de pediatría dos .hospitais da
pais que coñeceron tempo atrás a sua forza.
.
.
·.
· . ·
- _ - seguranza Social, na per.cura
As vacunas, esgotáronsé. A Xunta· comezou, a ·primeiros de maio, uiiliá campaña de vacunación indunha' información que, como
tensiva, tratando de botarse fóra de "responsabilidades por desídia" e cunha .ampla camp~a de infor..,,
antes -dixemos, os·meiós de éomación, levado- todo adiante pola consellaria de Sanidade e, concre1:amente, pola Dirección ~eral da
' municación social lles negaba.
A razón básica da alarma foi
Saúde Pública.·
O medo voltou aos fogares, como nos mellores tempos das epidéinias da grJpe, dos piollos, do tifus, .
que a .Xunta, despois do_s dous
do cólera ou de tantas e tantas que uq ano si, outro quizais, recorre~ a nosa tefra subdesenrolada. ·
casos, dados un en abril e ou. tro en xaneirQ~ aconsellou va- ;
cunar ~ todos os neno&,. sen
distinción entre os-non vacunados . ·e os -que sf o estaban,
provocando con isto os rumo-- res sobre a nonefectividade da '
prinieira vacuna, candó a realidade era que os dous nenas
afectados non o estaban.

·--., A·desinformación·,·,como base

o ·novO nledo ·a·póli<l
se

EPIDEMiA, ENDEMIA, ¿QUE?

. Na nosa terra un ·xa non sa- .
be a qué aterse cando se fala
de enfermedades. Desde botarlle a culpa a- un marroqui que· '
polo vísto ,· andivo · deixando ,
resto f ecais nación adía-nte
cando foi o do cólera,en outu. bro do 75, _até estar tan ttan. quilos diante do bócici (coma_
mexilón, din) ou a menimdte e
o tifus dos que ano tras ano se
dan dúcias de casos.
Pois ben, a poliomielite contáxiase por via r~spiratória e·
~áSe, · como se sabe, moi facilmente: nos nen.os, que teñen
móitas menos defensas. Ao ·
primeiro case non 'se sinte, lago ven unha febre alta e dores.
· Semellan os síntomas dunha
gripe- · comun, ~e non ·fose por- .
q-u e lago veñen as complica-.
cións, que rematan co ataque
aos centros nerviosos e coa parálise de membros.
Os síntOJDaS non SOJl. específicos. da enfermedade, ma:is
si as suas consecuéncias finais,
·
as.secuelas.
.. Para loitar contra _ela, · véñense levando campañas de vacunación desde hai im:>itos
-~uios e non se pode dicer que
t~ñan · o · efecto deseX:acl.o, xa
que, un dia -o·u outro, . hai ca. sos, - non sempre como estes
dous, sénón debidos á, desin.formación do povo. As campañas, nivel galego, danse en
primavera e outono.·
· Xa veremos en qué. para o
novo Ínedo a unha enfermedad~ vella, á que aínda os pais
teñen . med.o , polo que viran
cando e~an pequenos.
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· Un impresfonante desplegue policial foi 'a·parafernália tra.:.

,~ ,xi--c_ómi~a da subasta de bens de Xul~n. Rodríguez, por itll~a~

go da ~cuota ~mpresarial da seguridade social agrária, realizada
.:· · .erj.' te{ras _de Láncara-Lugo o pasado dja 19. Segundo o Sindi. . .cató ).1orego ~ Galego..,Co,misiós Lapr~gas, a subasta .foi ilegal e
mesmo a ela nón se presentoti'-nengun licitado;r. . '
; . . ·-r. Eil)íliq _L{>pez1 _secret~i:?- d{! devandito sin~icato, non. puidó esfat na ' subasta, p.Of ·coincidirlle_ Có . recoñecimento que
tiña que realizarlle o forense polas feridas do 29 de ab_ril en
.Lugo. ~O -- labrego ao que lle subastaban os bens tampouco
.puido- entrar, asi como tampouco
sel~ abogado, Leopoldo
López_Rego,
nen
-os
herdéirqs.
o ·,:Mo.tazo segue· ª ser c~_ntro ae novas continuo -e, :gór ·- .n'intiais. de· famediató, co iin
ontra ·banda unha cómarca· onde"os aéorÍt~cÍmentos· µun dia fi- ·' -.· ~e -paliar ·a qµe. se presume for-.
can'~hterrad~~s polOs dó' dia ·seg~inte.
._· · · · ._.. . ·. · · · · "..
·" te .. s~qu~a ~do. es~i() ... Nos tfes ..
. Así;· os problemas da áuga ou do l'n~tituto en ~a~gas; a p/ó. ~:ta , · ;. a:nos non se f1xo ~hsolutamenen marcha deif.füitiva da Mancomun_idad~ ou· os avances en Moate nada P,ªI3: paliar este pr<;>- ña,. soi, as·-notas que cori:(orman os últimos temp·os 'c;Ja a~tualida~ bl~pi·~'.. e . is(),., que era .~n. d?s·
- de. ·,_. ··.
"·
· ··
..
·
. m~ im~ortantes, quiza1s o
_má1s, d~ vila cangµesa.
Quizais _·o máis. proveitoso
os anos a-apagar o-~·monte. .
.- - -E xa que ·vfil de problemas,
-a todos os niveis- do.acaeci' . Comen-t o use tam'é n que :llO- ·-" cumpi:e-destaéar a inforll)ació:n
do·, sexa a reu-nión . mantida· o . ·dian. solicita{os axuntamentos.
daCI~ ·de . q Úe o Ins.tituto _de
dia dezasete en Bueu entre· os · do Goberno Civfl ,que··este · pe:: · Cangas ñon yai s·er ainplia~lcf
.alcaldes- de Bueu'" cangas, Madira .á Diputación a tnaqu~nári,a
nén pola ·sua aza leste nen por
rin e Moaña,' cara a formación
p~a lev:ala aos- motjtes h~ ve-. · _ri:engures·. "A:gora'· haberia ·que·.
definitiva da Mancomunidade -. ran ·e poder a.ténder .os incén: ..· lembrar . as verbás ~ de Xose
de Municípios do Morrazo. O
dios de .gral)des dinieIJsións ~u " · donzále~, ·alcalde de Cangas
de Vilaboa, que pre~enta a sua_ a_q ueles que· afectaran a viven- :. -que·-di~o aó comezó do cur~o .dim~ión esta -sep-lana . penúJtidas e abrit c?rtafogos co:n
que .se. o_Ministério de Educa- __
.
_.
ma ído mes, nori foi, por rapresteza.
·
~ ción_ n<?D- pag,aba · ~er~as ·~ulas , :- Antigo Axuntamento d~ · Láncara, en Carracedo, onde, ben protexida como ·
zóns óbvias.
.
pr~fabn(!adas, o AXu~tamento ven na foto .de Alvez, romada do xornal El Progreso, ·se celébrou a subasta.
Aos estatutos déuselles un
~ALE~O ~ARA
de . Cangas pagaria o seu c;uste.
.
.
visto bon inicial e pará levár á . os FU;NCIONARIOS
A yei; agora qué-fan; lembran:Oe.s de aS primeiras horas da_
butos do Estado, Ezequiel Ro.práctica xa o desenrolo ten
Tamén . d~cidi~on , os· aléal~·
do as vérbas .d itas sen coñed.mañá, pertó . d-e dou8centon
dríguez García, como o secre~
que haber unha , xuntanza de . des d'o' Morra~o .lev~:r aos ~ple-"' mento da .Corporaeión..
policias .e guárdias civís contário do xulgado, Xesus Arias
dnuaadsa_scopmoisl-oios'-i:i-sPleesnpoesciarise. s~ee.scitgi:-.
nos tiriha .proposta pará · facer ·.. --~- A sqlución~: para 9 próximq
trolában os accesos á 'antiga caLópez, foron os encargados de
.
I"
.
·· .;... "· d
·
¡
·'
·
·
cmsd-~
está
ña
utilización".
por
sa
consistorial,
sita
en
Carracelevar
adiante esta subasta ile.. .d
.. l . .
- .
. Vos P.a:'r a a elaborac1'o'n def1"n1"-. ···uns ·cursmos e ga ego para os
. ·s moaneses
d o, l ugar para o que d ous d"1as
l
Parte.. . os esco ante
·
funcionários.
As_
:
ca:ract~rístiga.
tiva dos · Estatuto-s e -1e·vanta- ·
-.
.
. , .
do edifíció de .Fo~maéion .Pro- - antes cambiarán a realización
O secretário foi ó encargado
0
mento· de actas. Só falta·, 'ago- · · ca~ t~ep~p que s· fut_n~mnaritos_
.f
esiónal, prói:imo a_inaugurarda subasta, dun xeito para
de darlle unha hora para que
1
ra·, Marin: por~ nÓm_eaias, que_ia --· asIS man · , vo un arrn:qien e, "se,,xa que· non vai'ser"emprega- · - CCLL totalmente ilegal, xa
se presenten os licitadores, de. -facelo odia 25.
. · ·
fóra- das ·horas de trabaUo _e . d...... ,~ n·-.a sijar" to,t~__ 1._:·_. ad~,-~ po·_10'ses- .
N
· ·u::n·1·o'n' esta" . co b. ran
· d o un h as
- .. b ecas·
· d e est u.v
" u.u
bidamente identificados. ese
. , , A .... pro'""Im
•. a :re
.d .
·: J" FP
-,
. q·ue antes estaba anunciada
"""
·
d ~U h, · ~·.·_,. t. d ·
~
tu 'ántes u~< :.: ~---~·,_ ··
pára fac~rse na Póvoa de San
momento foi requerido polo
,
. ta . para· ·o dia. . 3L para .
o. n a vez .rema a o ,o cm:~ ,
b
d
R d ,
Rº .
. PrevlS
· ~ .· m. ar · _ smo
.-:..: e t Otios' ..J · aq.ue
· - ._
a ·
- · AM BIO
.. Q;E 1MAXE
_Xulián, ...ca
. pital municipál a
em arga o
o r1guez
10,
~s q,u e _ pro- ·· u~ e
aprobar · os.. _' &tatutos, f. ir
b·
··
·
f
·
·
t
¡;;_ :11 · '
··
·-·
·
~unha
.hora
(16,30)
e
foi
feíta
qu~ pediu entrar no loca1 co
' nha' act'a, 'a' eta que .}f;\'.ao -irá .
en e queiran acer o rauaJ o
o' mumeíp' fo . moañes . está.
b
U
"'b
en Carracedo, fóra de instalaseu abogado, que argumenta
·a""'s -~plenos·· on. de ·· t.e· ra'n.
que- · .que .se_,·11es ' PI'de en.,ga· l·~go,.-t e~ ·a-.s·o fr·ir· · ·n·~.ste·s u~ltim.os .tempos
, ¡· ·a
v
·
'
h
t·r·· ·'
· al
· cións· de xulgado e a outra
que o debedor era tamen ic1aprobar os Estatutos de forµia · ran .. un a -gra) icacion _ µien~u
uñ c~í'mbio 9e im~e~ froito.de.
tador, asi como vários herdei9
3
va. · O. visto. .b_o n -_. final.·. no seu-soldo
· ··-_
.
toHos.-=--o s reclMe>_·s feitós .por_eshora < ., 0).
.d ef.in.iti_
p0 · · t · b.. d
"
Fon tes dos sinaicalistas laros.
·. correspóndelle _á Xunta. ·
~ -~u ra ·. !111 a, e xa con ·ta córporacióri 'e que ··están a brego~ nacionalistas Sinalaban
A todo isto, a subasta tma
· ,
·'
_ referencta. aq AxuntamentQ: de ~ ser urbaniiados. P~"ª istó, .o
·
·
caracter pu' bl1'co pero as FOP
B
h
~
que .esta. era unha manobra
. · INCENDIOS FORESTAIS
. · ueu, ª.1' EI_
1:1e f al
. ar d ª conver-_ , . níinistério de Obra$
~úblicas
, · paque rodeaban o ·edifício non
·
·
·
~ ~ sa . m_. ant1da en.tr~ . o '.ªl.ca_lde.' . ·,a,prob.-_ou 9 ·ra.s po,r·. v·..._1·o r d_e· 16 · ra ·evitar que a xe:rite se .acerca,
Na mesma xuntanza, os mu~.
X ~ N .
In
d
.
éU
. -. ra ab lugar da subasta, cousa
permitian . o . _P,aso de ninguen,
. - _ ·nícipés· trataron sobre os in: · _ o,se ov~s e ? x~n.ieiro . l-._ ,m illóps d~,. P'esétas' para prote- ·
,. ,. ··¡ d
· 1
· conculcando a lei noutra volta.
- céndios forestais e · acordouse . re.ctor .Pºr T~~
p~dirl~e q~e- ., ·, xer.., a,,~s~olleira- ext~rior do r~qu~ era mais faci e con~o ar · · Pasada -a hora, o recaudador
,
·
· · -r~q_ueriran . ao. N__auttco d_ ~l3u~J.1 . ·c,h'eo. de· Sea"r a . e . ~ai·a. P.or ou- · .: · en Carr;acedo. Como a .s ubasta
' rexeitar as _relfni_ó ns-que se: ~s' t ...... 't od
' ,
' .rr
.
era de ínáis de 5_0.000 pesetas, . tivo ·que dar outra média hora
.
d
para que· re llw.a
·OS os_e~~ . tr ~ b .:Ja ·~ b -, ~
R " l r1··
.
. 1 , ue
tan facen o, ano ,·tras an9, no
- _b ,
. , . te- .
.
a . anµ , o _·~IO ~ , ea, , - ~ a cousa· tiña que aviarse ·cdn
para ver se @arecia aguen q
"Gober"'n. o C1'vil, .pe>r--ser total.,__
com ·r os,. -e man nan a sua . 11' d . _,.
'I .., d . 20
.
·
- 11'c1'il.ase·, ba1·xando. o tope de liconcesión~ Ilmpá~ xa qÚ~ éomo, . ~ a ~specu, acion e ... anos;
máis de 15 dias -de antelación,
"
m:en.te inop~r~ntes e que .non · .• f
· · .
,_ . - 171 . va1. ser arranx,ado e -~s suas ruas
cousa que . non se realizou, in~
citación nun· 75. por cento,. o
·l> . • d · . · d f; T " . nte
..
.
.
.
. da xente
t
d d
e
m orrnamos no numero . .
van presen ar-· .n~ve , a es. -n n. : dé A NOSA TERRA, a edifi- ~. ~pr . an!zt1a: as d. ·: e !:lld~~~me '_ ..
·ctirriplindo ·a lei ós P,rórprios goque provoco u a risa .
.
_medidas que poidan · cQrt~ racación está case totalmente de·- · · .ara ·IS o, a em_aIS . e para as.
bernantes. ··. _. · ·
·· ·
·que pouco a pouco dabá chedicalmenté -a problemá:tica dos
.rrubada. A resposta fói qu.e iaQ
a~eiras qµ~ .: unirán Meira co· · · AsÍ ántes éle chegar a.Carra-· garlo até o édifício.
-. - ·
.·
req-uerir ao dube . Náutico para , Pt:!ntillóri·. hai xa 'djsp'Ostc>s eré- . . . cedo 'babia . tres controles de
- .Qui~ais. a probar m~is clJl~ª .
lumes no monte.
b· C'entro foi ·a · pfévención · iso~ ·
·.
·· . .
· .,
dito~ estatais.;.·. . ·
. _ , estr,ada ~ ;22- ~u!gonetas e.tres
da ilegalidade.dos feitos do dia ·
de incéndiós, que é onde ~d:.
. Pensase q~e.. ante_s. de fmál .
camións. repartiron por todo 0
19' en Carracedo foi que a nominístraéión non· toma medi- ·
.de . ano xa ~tai_:~ (e'~tas , estas
Iúgar 0 ·núinero.' dé policias do · tificación -da subasta só s~ fixo
~ das· eoñtunde.n'tes para .darlle
CANGAS, SEN AUGA :
·ob~as ~e q- no:vo alum~ado do
que· xa falamos.· Os labregos
·a · Xulián · Rodríguez e non á
un cáinbio á situación dos· in- Se beñ o· alcald~ . de Cangas
casco', urbano de Moaña'."Cen- . foron monte átrávés .e nun,b.on
~ua" dona Só'fia Villaverde, coa
.céndios;~ ~edid~~ policiais, me~ '. füia prometido '''qu~ moi . . tro,. co qu~ cámbfo ~ísico o~
número conseguiron chega~ ªº
.' que ten béns 'en riomunidade·
didas d~ todo tipo que t.e ndan
pronto íar;iós/brindilr con -auga- de ~spec~o d~ · ~o:v9 va1 ser mo.1 · ..lugar, v:é~dose moitos aut<;>bu- . . d~ - ganancjais, ne,n aos seus ira ·,darlle para atrás ·a .-: todo . p
da tra{d(l." . hai dous anos, -o · gran~e: q_uilo~etros d_~ -ace1- ~ · ses cletidos
controles, con- . rñáns. Xosé e Manoel, .cos qu,e
problema dos lumes· no monte.
,.problema, lon~e"'cJe soluc.ionarras· a .,·s ua "~n.tr~da, ~q.d~ -.afu_ cúlca'.ndo a lei a9 non permitir
. ten outr~s · dos embargados_' en
Os alcaldes reunidos erttendian
se segue vivo e., se cadra~ con . meado ~ cun paseo ·marittmo · . as· FOP a libre 'cireulación de comandita de herdanza. Por
~qué_ sen inecÍjdas de preven_. - 'niáis forza. - .
'
de, por agora, dous mil m~tros
per~'.oas. .
.
. . último, •' subliflar que os bens
·_ Até ~ora, o que ha~ de pode longo,-_todo ~xardinado.
.' embargados .estaban tasados e~
'ción,-non vai l).aJ:>er- xeito de
rematar . con iso, _'p orque os V~- . sitivo . só e unha ' moción do
''
:~ .
UNÍIA Sl[BA~TA DE RiSA -..
case 300 ..000 pese.tas can~o so
ciños. están fartos de ir todos
BN-PG para a percura -de maBARO LO
Tanto
. se lle .reclamaban. 86.000.
.
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Manifestación en tugo {

·Unidade coritra ·o Jume .Dos ,montes . ·

Eleición:ao: Coléxio Médieo
da Coruíla

--A Cañdidatura Democrática
ffiferente
·/
· Un dia al.) tes. de sair á r11a o noso sémánario celebrábanse na Coruña as eleicións páJ;a "ª dirección do Coléxio Médico provincial,
.eleiciQns. nas que é .de d~stacar a presentación dunha Candidatura
'. Democrática- Gálega;- encabezada-· polo ·doutor .F rancisco· Cerviño
G!>nzalez, do sqs _e :que. tiña arrecende de ·unitárm~ xa..que nela
ian miXforados xente de CCOO, rama sanitária, SGS e simpatizantes do UTSG-INTG.
. /
.' o prop.rio programa recollia un pouco do ideárium de todos os
sindicatos citados, logrando, deste xeito, que fose aceitábel por
unha boa cantidade de médicos .que entre si poueo teñen que ver
na política_~indica} e sánitária cotiá.
.. .
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· O programa foi elaborado
. ªº longo de várias -asambleas
nas que participaron un bon .
número de médicos de toda a
província e está -a candidatura
formada, sobretodo, por médi- ·
cos da _zona da Coruña. A última h9ra, tiveron que retirar . ,
dela ao colexiado Fernando
Día.z, porque a normativa eleitoral non ·permitia-a presentación nas listas de médicos en
paro-.
Conforme teffen ·defendido,
·e· falado, para a CDG os colé. ·xios · médicos non c11mpliron
co pá'pel que debian te~, antes
ben, caracteriz~onse -por ser
un ha plataforma de defensa
d_os priviléxios dun sector dos
colexiados, que se concretaron
na sua recente oposición a que
fose a~robada u~a lei de incompatibilidades qlJ.e atinxira
a este sector, non importándolles que moitos médicos vivan do subemprego ou no paro
laboral, situación esta· que leva
a _un desprestíxio do colectivo
médico. No seu progr~ma, te·xtuaJmente, din qúe "se~ amáis ·

da manifestación ' "Esiximos
medidas do Goberno e da
Xunta para evita~ e .c ombater
os incéndios foresta is". No co-

5PONT0SDÉPROGRAMA

mz'nima ética~~ a{ eoléxzósfavo
receron que até agora se repartiran títulos:· de especiali$fas
se-n,nengunha garan-tia de pre- "
paraci
seica - hai a_lgun mé- dico que ten · 27· especialidá,des), levando i-sto a unha falta
de éategoriá profesional e a un
presidente de ADEGA, que fiengano á povoacii>ñ.-

m(

O domingo 23 de maio,
maio, máis de dous milleiros
de galegos e galegas recorrian
as ruas de Lugo protestando
contra os incéndios forestais.
Convocaba esta movilización
ADEGA (Asodación para a
defensa Ecolóxica de Galiza) e
máis diferentes organizacións,
políticas, sindicais e estudanfis ' · (AN~PG1 . EG'(. M.t :··tcRi
' GC,' INTG'
UPG, PSG, 'ERGA,
e CCLL). Na cabeza ·da · manifestación 11nha pancatta;'"'lewa-·
da por representantes de .quen
convocaban, resumia:n o sentir

_ Ña · orae moral, os da CDG
acusaron ªº cuine actual . de
manter . aos médicos como'
unha élite desleigada das nece-·sidades da comunidade, favoret!éndoos aínda q\.ie fora á
coñta · do . empobreclmento
doutrós colexiadós e da. própria povóación.
'
O programa co que se presentaron ás eleicións consta de
cinco ;.pontos nos que s~ falaba
da democratización ·(con fun. cionamento asambleário), de
tres Íliveis na asisténcia sanitária .para conseguir unha adecuación á realidade galega, e .
aínda coa crÍación dun Servício Naciorial da Saúci-e que ofere'za unha atención total~ente
gratuíta á povoación; da. criac1on de ·incompatibilidades,
.para poder r.espeitar o acordo
asambleário do 1980 no que
dicia que~ nengun médico po-.dia cobrar máis que unha vez
só do Estado; da mellora da
formación médica, con éursos
clínicos e potenciación .da: medicina·'J)rimária e11:efilción 'd un _
boletín periódico interno; -

"_ Q\iizaís b ponto - ~ destaé~
sexa .-º quinto, ' precis~mente

no que .se fala da ·in-"tegraci6n
do coléxio na comunidade galega,. ·xa que ~ste - ado.ptar~a
corrio~idioma oficial ·o galega, .
· participando activamente · na
normalización lingüística do
idfoma. Ao ·mesmo tempo, o
coléxio deberia programar -~
prámocionar estudos da . reali, d"adé . da saúde en . Galiza para
· axeitar a asisténcfa médica á si1tuación do·país.

xo un resume das catastróficas
Segu~n -dicindo ·os candidaconsecuéncias que ten para o
\tos que pquco Óu nada se copaís. a queima de montes e
ñece ,a nivel de publicación paanalizando.
as
cousas
e
culpara erguer o .nivel· cultural e
rrer da manifestación escoitácientífico · dos ,,. colexiados,
bilidades,
propoñendo
comci
.
banse berros nos que se culpa- ·
ba ao Goberno pola sua irres- . medidas axeltadas un· total re- · amais de non haber actividades.
forzamento das medidas de
de-· form~cióh continuada, nen .-·
ponsabilidade, da queima dos
se exerceron ,.presión:s para que_
montes e outros, quizais -OS
vixiánci(¡l ·-e prevención, e non
fofa elevad o o baixo nivel da
.• .E~1u~rnmos1. no ...pr&,;ximo .núque máis-~ ·resoaban>.con~a ·a
~~~WJ~~);}~,:·~·:~s~~a\t~~~~i formación li"ñiv€IsítéÍtia-,-e r por f;.mero
.. poder oferecer ínforma-·
cuota empresarial da SS~, > das ·:qi.édidas d~,, extinción; e. fin, tampouc'<:> se íntentou pór . . ·ción .§0,b+~ ~:a ·desenrolo _das voamosando a solidaridade coas ~ ademais a realización de repó:-· · en marcha a .reciclaxe for.mátitacións e ·os resultados, dada a
"recentes.,, mitas-labregas. Ao ti- - .voación . ax:.eitad·as, .,e non con.
vá· .dos · médreo&J r-uraiS~-,·- cen
importánefa que teñen éstas nal, na Praza Maior, dirixiuse· pjñeiros, éucaliptqs. e outras
todos - os direito~ económicos,
eleicións polo qué« pode-a sigaos pres.entes Ram-On Varela, -· especies de folla perei:ie.
como existe noufros países.
nificar de cámbio.
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._. ~as t_en .. brar1c0;~-.,r:1~s ca!es,~cad~qu~ri' ·
poidae.s creb.e r O'" que li"e ~pete, Poid~
-<' '-'",_...

~ .. Co dia 23 péchase o tempo forte das xprnadas dedieádas ás,,Le. ·
tr.a s Galeeas. Compre; de momento, ollar-o seu s.ignificado~ :. .~ ·. Aumentou cuantitativamente a participación dos entes oficiais; e
non ·vái isto de louvanza. ·Para duas semanas en · benefício. da nosa
cultura, · as restantes do ano '~ses mesmos .e ntes apoian ben.' á espa-·
.ñola, ben ás formas sen interés nengun :e.só.P..ara~g\~11~ de4l@r:so_a:s-. ,_ ·
· alleas. ·
·
.
·
.
-Aumento"' tamén .a part.i cipación de grupos de teatro, .c anción,
b,aile, etc. en éÓntraste eoa de perso~iros; positivo parécenos isfo. .
. As Asociacióvs Culturais federadas tiveron unh~ pres~ncia _dis. , · cr:,~/1mesmo ,pasaron algunhas desapercibidas. A sua tarefa segue a
ser reprantexada. Ao meHor non· tivo nos meios de ~füusión ·cabida_
o seu ºtraballo silandeiro, 'C:omo as contínuas 'prox'é ccións de audiOvjuais, a redacción de artigos, os debates froitíferos para ~n avance ·
ria animacióñ culgural do pavo. Porque pasou o tempo da vida iso. lada nos centros e compre entender a animación' das ·ruas, das festas
e de canto congrega· moitedumes: as ·AA. Culturais poden e deben
sair do seu local para animar, inundar. e· compartir. a criatión cultural do noso povo en momento decisivo de cámbio.
. .
O dia 23, unha desa!tasociacións, a do Condado,·celebraba a fes- .
· ta da ·poesia, multitudinariamente, con ancha e longa aportación de
gr u.pos e de poetas, superandó 'as dificuldades, rachandó ·as incomprensións, ' inspirando solucións· e· buscando ·unha saída para a -sua
bisbarra e para toda Galiza. Cremos qú~ é un bon cami~o.

A ·guerra das
\
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Doinos, angúrianos que hoxe se batan en batalla Cious estados, e ·
os soldados de várias nacións. lCómo é posíbel? Pero da Antártida, ·
nun terreo arxentino, ··d· Imperialismo do Reino Unido volt@ lem- -.
brar canto de violento·, de provocador tjvo sempre o poder -cólonial:
Difícil medir a culpabilidade dunha "Junta Militar'; que a_provei. ta as xustas reivindicacións nacion'ais de Arxentina para •oachar a
sua ~ira11ia, tan difícil como a· dun goberno, o da Da~a de Ferro,
elexida ·m~nha democrácia burguesa, que é capaz de enganar a fui ~
lleiros de s4bditqs ~ndenados ao paro·, atrapados por .un partido
conservador irresponsábel, para lanzalós a unha aventura. inxustifi~
cábel e só danosa.
·
· / As consecuéncias' estanas a pagar os povos arxenti~o e británico',
1
. os gaños só son para as oligarquias:
· ~.
•
Xa dixemos que estamos convencidos do ·d.ireito.do.povo arxen- '
tino á soberania d·as Malvinas e a utilización conveniente de aquel _.,
terreo. Pero igualme'nte c;onfesamos a nosa protesta ante.o comportamento inumano, sálvaxe, irracional de ambos e dous góbernos, só
reprflsentantes da insensatez e da falácia. .. ..
_
Talvez.cando 'este periódico chegue á~ mans dos leitores, se teña
c<inseguido algunha f~:>rma de transacción; alegraríanos, pero compre deixar .fe d~ irritación ante esta ' absurda, incivii 'e criin.inal gu~
rra. . E,. oomo ,norÍ, o total re.x eitamento do ·¡mperiafümo como de
. toda ditadura".
·
·
·

Empresa Xornalística Editora
Promocións Cultura is Galegas S.A.

Presidente do Consello de Administración
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Ouerh' qµ'é.
rn;ó seJ perÍ·&i¡:~-;;y
r :. ~: ~.
~) < ...~ _.\. ~,.·: ~· -i~!{t:~.l~~~r5flL~~a!:~;¡.~:i~~~~
co. ~ · miña breve e defi.nitivá contes-. · · " · CA~ILO NOGUEl~A ROMAN · cousa. uRacha/as antes de pasada .
tación sobre o rece'nte xuizo dos naCO
·
vintecatro horas." é outra cou~ qu:
.M.UNICAZON,
XOSE, .. , .
Cl·ona11·stas en Mad.r1·d e a p·reséncia.
·, ·
non compa rt o. c reo ·que esas obras .
de EG ns> me~mo.
.../" ; •COMUNJC~ZQN·. .
das que ti falas son ás que te refires

¿ónsfo

.

NÚnca ·pensei ser o contrincante ·
de GaliCia Ceifle neste asunto. <;::oi~
daba ~ _que o serian. ~n todo caso o
.- Min'isterio cfri-·foter-ior; as 'Forzas' de

O~d~ Publice :ou-·o';na'Cionalismoés-~
pañol. P~r. iso non vo'u·'comentar.:as

consideracións-de Galicia Ceibe so~. bre EG ~ a .rriiña per~a, Í!1ais que
para éatifi~-l~s-!;. dé irrespo,nsabeiºs; "
De todas ' formas por . respeto -aos
lectores . e . Para qu.e non- se podan
· misturar. as opin.ións de Ga,licia Ceibe sobre nós, que oo·m o .pode supór
non · nos . preocupan'~ maiÓrrf!el\lte,
coa . veracidad~ _ informativa •. quero
expór o segu.inte:_
,
/
-Hai mo.itos n:ieses que a m~ller de
.. Arias Curto, Sl!poño que tomando
como base a miña·amistade co seu
.. home, me p~iu que o noso partí' do e m'ais eu .foceramos o posibel
para ' incidir positivam-ente-n/o xuiio dos naci<;>nalistas. Asi" 'q fexemos ·en formas difersas desde a
nosa .Posición política, tendo en
corita, ·adema.is, a ·apreciada rela- ·
ción persoal con alguns dos nacio. n.alistas procesados .. O que fixe·mQ.s consta publicamente.
Ta~én me Pédiu que fora ·de tes. temuña ao .xuizo, simplemente-~
.como apoio e ~resaltando -a mlña
condición de deputado; Dixen·lle que _si.
~con posterioridac{e non volvirí a
tér oengunha <x>münicación en re- _
lación coa miñ.a postbel participa- ,
ción no xuizo, non parecendo, .
polo tanto, que a defensa contara
coa miÍ'ía presénciá. Sµpoño que .
se a- defensa considerara dªlgÜn
modo d_ecisiva a níiña preséncia
· i:eria 0 cuidad"O e .a 'résponsabilidade de dicer.- mo. Se -non ·ó fixo
está daro onde ~stá a r:esponsabi~
lidade, ·no suposto d~ que a_ mifla _
pr:eséhcia tuvera importáncia, que
non a tiña. .
·
.....:.unicamente recibin unfia rara co. , rhu.nicáción _da Audiencia para
persoarme en Madrid o ·día 22 de
· Marz.o, · cando 0 xuizo era .0 30,
· ;enque ni~guen · se puxera en con. .tacto directo conmigo. Mentres
tanto eu xa · tiña compromisos
·protesioñais, personais e políticos
inexcusabeis e _EG tiífa decidido a ·
.preséncia no . xuizo de Fernando
Martínez Randulfe. ·-

·
Espero que despois disto voste·des e Galicia Ceibe se preocupen
ma.is de con'lbé!ter aos que . mante~
) · ñen en pr'isións aos compañeiros
nacionalistas, que.' de intentar atacar ~·o unico de~utado nacionalista.
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Xoaquin Aco_sta Beiras

Director ·
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Hoxi,. sentado diante do xornal
cando falas ·.de rachálas, pero estas
TERRA~l,estiven ~pd.o o!" · oQi¡a~ que, ; -x_µn:to ..con , 01,1tras, Tok
"ESPECIAL LETRAS GALEGAS"
man a base dunha .cültura, e racha:·
(. palab~a.s, º par~gr~fat;tas). Nel . Hri o
las: serria--Linha equivocación, ·pois. se
artigo~ · de ' Xosé_ Manoel' Mar.t-Ínez
as rachas, rachas cunha . parte ·da .
Oca, · 0 un~ha · suxeréncia na. celeera- .
CULTURA. No~!, Xosé,_ garc;talas
· ci~n ~:e.fo Dia · d~s Letras Gale~as"
et-ernarnent~, . trasmitilas, pois xa
q·ue me suscitou _gránde . inter:és ' e
que -os,, meios de ucqmunicación ~'
que.en céfta . parte co,;.parto.. .
(non . todos, aí a "A NOSA TE- '
., UMoita xente que escrebe o fai
RRA") se insertan no sistema e
para ceibarse dunha série de com- . facelas ctiegar ao público por médio
plexos freudianos así como para
dela's, é impos1bel (imposípel por· conquerir fama, · ganáncias, etc...
que lle darian a volta aoque q'ueres
Algunhas éonquiren grande parte
dicer, e non porque chos deixen de
dos fins expostos, mais se a fama,
publicar, polo cal xa non serian
a ganáncia non os ve feítos, realimeios de comunicación, senón de
zados, veranse introducidos nunha
información) fagámolo de persoa a
frustración máis complexa" ""A ~ persoa, en· nós está a base de•comusolución: escreber libros, para
nicar, a liberdade. A información
deste xeito evitar toda clase de
dáa o sistema, a comunicación dáfrustracións, e proibir a publicación
mola nós, co.n cpmpleta libertade:
de.. toda casre de libros".
Comunicación, Xosé, comunicación
Xosé, identifícome co teu planda cultura; non eres?
texamento enriba expo.s to, idenSEV E
tifícome relativamente coas solucións que dás. lsto vai ser o ponto
.QUEREMOS NOTICIAS
no que vou centrar a miña "re"
DA EMIGRACION
(oposición).
Plantéxome o seguinte; se é asi,
Queridos amigos e compatriotas
cómo Podemos desenrolar a nosa
de A NOSA TERRA:
cultura? cómo des~nrolar a Cultura
Estou na emigración e as únicas
ea xeral? (remítome á proibiciór.:l da
notícias que teño daí son por meio
_que fa las) : Creo que hai que escrede ~rtas de ·familiares ou léndo ese
·ber t9(1o o que sexa, e cantos máis
.periódico, que para miri, é·unha carlibros mellor, e a .poder ser en GAta que me chega cada semana. Unha
LEGO. Nestas "esqrituras" cabe incarta que me trai noticias da miña
trodacir "a· 'publicación de libros
terra, de toda ela. Que me enche de
" para eviiilr ~ toda .. ·e/ase de frqstra:
fedícia por máis que a metade das
cións", e ·asi desenrolaremos a culnoticias sexan de aldraxes, de puta·
tura. Non a comercialidade!
das, de ataques que sofre o noso ·
- .E a comercialidade (entrando no
povo. Dá igual, é necesár io que non
tema da venda de libros)..a causa da
esquezamos o que pasa na Galiza.
ºinvenda" de libros. Fai falta unha
Pero, dígovos, tamén nós somos
nova concienciación cultural do
Galiza e non ollamos moitas notínovo autor, asi como a iniciativa,
cias _doutros lugares da .emigración.
. q~e ten que vir das editoriais, da
lQué pasa? lnon hai notícias, ou
publicación de toda caste de libros.
non vos enterades?
.Outra causa seria .o sistema que,
Non desconfío do voso interés
- guiado~ polos .intereses: non lle inpor publicar cousas da emigración
teresa (valga a redundáncia) que as
xa que sempre que vos mandamos
persoas, e sobre todo en Galiza, se
algunha cousa saiu publicada, polo
culturicen, pois se isto ocorre, as
que coido que o fallo é noso, dos
consecuéncias seríanlle perxudigalegos esparexidos polo mundo
ciais, unhas consecuéncias . ~que lle
adiante que non vos facemos che~
botarían o seu sistema ~o "caralla".
gar o que nos ocorre. Asi uns non
Estas son as .ca'usas polas que non se
nos podemos enterar do que lle
mercan libros.
·
pasa aos outros.
A solución, Xosé, é escreber,
Desde aqui e, se vale para algo, _
mais noo pola banda única da que ti
pídolle a toda a xente da emigra·
falas (que tamén t~n que ser _utilización que vos mande notícias e a vós
da), serión por t9das, pois na arte
que
as publiquedes, non sexa que
'(de escreber., etc .. J no.n existen '
eri·Ga~iza se vaian esquecer dos que
fro~teirás e. calquer obra ~n.vírtese
estamos f óra.
nun acicate máis para o seu desen-

A·NOSA

.

rQJQ; asi pois os libreiros d~berian
"luxo" con fo-

·EM 1LIO VEIGA
LAUSANE .
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. Dia 1· de·xuño .ás oito d~ serán en primeida convocá.tória e o·mér~orés dia 2 á mesma hora, en segunda, no local social , , · · ~ · - ·.
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1.- Leitura e apróba~ión, . se procede, do acta anterior.

2.- Información sobre a marcha da empresa. ·
.

O S.ecretário
Xosé Paz Ro~íguez.

ide

l.ü"
ten
dib
vas
do

3.- Ampliación de capital, se así se. acorda~
R&gos
e pr~guntas.
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Visto bon,_o: Presidente ·
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Est~n~ · a 4ar a~ ~~as_l>a~állas polo t~ma · 9a ~apitalidade que, ven:mit~do, env~i;,. de ,ser por este , ·~.
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Agora convertiu o · tema da ·
capitalidade como m~io . de
ocupar o Pazo_de Mana· Pita.
Todo isto apoiado polas instáncias da dirección metrnpolitana ·do . partido. que tentou
sempre impedir unha . mínima
galeguizaci,~p o.as suas :stru~uras por maIB que engadrran ilegal~ente novas siglas.
A visión de Paco Vázquez e
os seus·acólitos do poder amosan a óptica de Madrid na que
·non ·existe Galiza como tal, senón un eido que hai que conquistar para conseguir a Moncloa. Atrás, moito atrás, quedou o federalismo e agora, en
palabras do Sr. Vázquez, "o
- que imp9rta é_o socialismo",
-xa non existente por nengunha
parte no programa do PSOE,
máis que no nome.
A ambición do Francisco
Vázquez e o antigaleguismo
dos seus dirixenges madrileños
levaron a pór este tema como·
prioritario na Galiza de hoxe
esquecendo temas como a
Cuota, o Idioma ... que non pa- ·
recen existir para os pesoístas.
Pero este despropósito político , falta de política dir.íamos, supeditación a intereses
alleos, teria que ter os seus
custes que, agora se manifestan coa división no seo do Partido Socialista Obreiro Español en Galiza.
Aí están enfrentadas duas
tendéncias: os oficialistas con
Francisco Vázquez e unha
tendéncia que, enfrentada ao
aparato partidário; reclama
máis poder de decisión para os
cargos directivos galegos.
1
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·..,

· A dimisión,s o brigada, _de
FranciSco Vázquez, deixou gañadores do primeiro "round"
esta última opción. Pero só foron cinco votos ináis os que
acadaron aqueles qu~ propugnan a sé da capitalidade en
Santiago que os partidários da
montaxe capitalina como opción de poder municipal.
O próximo vinte de xuñÓ
no congreso extraordinário a
celebrarse en Lugo, será o segundo tempo. Ali quedará definitivamente proclamado o
gañador~ O relevo no posto de
Secretário Xeral é problemático, xa que a Cefermo Díaz hái
tempo que o queren ''linchar"
desde Madrid. Esperemos a ver
o q~e pode fa.cer Alfonso Guerra ou do que é capaz a chamada oposición, que xa cedeu
bastante ao permitirlle, nun
partido que se chama socialista, presentar, nada menos e
nada máis que cinco enmendas
personais.
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. tema, convírtese ?unh.3 d,emostración de efectiVos loxístic6s cara as direccióris dos partidos. ' . '.
. Sobresae aqm ? ~.S?E_ cun Paco Yázquez_be~oniza~o -ao que se lle parece poueo ó seu~cargo- d.e- ~
presidente sucursalista, mtentan:do ser o próximo ¡\'lcalde d~ Coruña~ El foi, por esta obsesión de; figu,-:
rin.do poder, qu~n, rompeu os famosos Pactos do·!-fostal que propiciaron a caída do nacionalista Merino da Alcald~ da Coruña. Que e~~a fose ocupad~ por unha persoa de .UCD. pouco lle~importabá, ~a
. que el mesmo mteni;~tra, tempo atras, engr,osar.as filas do ''~onut".
+ .
;• - ~-~~~· _. _... :
; :.. : · _.
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. Todi únh~ _niostra de di~ci- .plina p~tidaria; ¡pqbre Pablo
Iglesias! .
-----· -~, b domingo dia. trinta terá .
O proceso _~'a!Jerto e demo- __
lugar en Santiago a · prürieira · crát.i~o" pógese configurar se:
OS OUTROS GRÚPOS
'.-xuntanza ·de xestora a berta . gundó ·os .seguintes mínimosAPOSTAN POR SANTIAGtj.
_para- ·tentar de a~ticular · u~i ... - préndpios: que foron ·aprobaEn UCD., aínda que-desbara- · frente nacionalista.
-~ dos -nunha· reunión celebrada
.tada a manobra dos coruñ.~siS_-A
~Asamblea
N~cional
Popu_en ~an~~go d~as . atrá~_~Ól~s or-_
tas no congreso de Lugo, .aín:-lar'
Galega,
Galiciá
Ceibe,
Pargamza~1ons mdep~nd~J;ltes . e
da existen in~ñtos, ~non- de ·
tido
Socialista-·
Galega,
Unión
_
colectivos antes d1tos: ..
'facer cambiar~ fundamental- :,_
do ·Povo Galego, Independien- · ''Recoñecim-e nto do -earác..'
mente o proxecto da)fonta, si
tes
de
.S~nfiagó
e·
COruña,
eñ.;
~
ter
pZurjnacional do Estado Es· ·
. de quedar ben diante do e'i·
tre
·os
q·
u
e
·se
encóntra
por
.Cipañol
e defensa do direito á_·
torado rec.alcitrante -coruñés,.
tar
alguns
_
a
Xosé
Manoet
.Bei-.
aui.odeter.minadón
·das nacions
· pedindo que -se redacte -tarde
.
r~s,
Troitiño,
Ramón
-Muñiz·
,
que
o
compofle.n,
negados
pala
piastes aó non -facélo cando
·e
un
longo
etc;,
de
coñecid_
O
S·
actual
constitución,
moti.VOS~
.'
·p udestes- un novo texto inte~.
nacionalistas,
Colectivó
Asam.
entre
outros,
non
pode
ser
_
- gradar.
bleário
de
Nacionalistas
Gala.aceitada.
Tarríén tres diputados · elei-:
gos , no que e_~tan insertos ·p~r- - ·Defensa · dunha alterna.tiva
tos ·nas listas coruñesas de :AP
s?as que a~,~donaron nos ulde ·autogoberno real f ren te á
presentáron unha -enmenda ao
timos temp_?S a UPG e AN-PG'
autonomía. -'D efensa práctica
proxecto de lei da_X:uñta ·sobre
como Garcia Monte~, Ma~oel~
do princípio de autoorganiza· a sé autonómica.
Fraguela
..
.
.
e
Colectiv:o
Liber•
ción política e sindica/.
Polo demais as enmendas
tário
Arcó
d;;t
Vella
'fanlle
ün
· ·
present~das polos integrantes
chamamento a todas as orga- _.
Posición ántimperiall.sta a
do Grup_o Mixto:-Bloque-PSG,
nizacións, . colectivos para que
nivel'do Estado e do :m u n-do .
EG e _-PC, coinciden de-forma
· Ca,rácter
ideolox'icamenté
sustancial ao ~anifestáÍ' que a _ se inserten· "no proéeso de eta- ·
que
plural
e
funció~amento
·demo:
bo,ración
dá
alterriá.tiva
sé do Parlamento; da- Xunta e
arelámos"
e
acudan
á
citada
crático
na
organización
unitddo Presidente desta entidade
reunió~.
.
ria
do
nacionalismo
".
será Santia_go-de Coqrpostela e
que a_sé do Tribunal Superior_
de _Xustícia será a Coruña. ..
_ Por outra banda, destacar
tamén os intentos que están a
facer certos sectores coruñesis-- ·
tas para_lograr q~e persoas de ·
diversos partidos - políticos
cámbien dé 'opinión re~p.ei~o a
este tema, inflado, terxiversado, ~desquiciadó ... ; aí ~stán
senón a famosa comida propiciada pola "Voz . de _Galicia",
- xornal que está inserto nunha
dtira batalla co "Faro de Vigo".
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Asimesmo m3!1ifestan como
Acaba de facer público o
militantes da UPG e AN-PG de
prioritário
consolidar a "orga- ·'
seu primeiro manifesto o
Lugo que ·al>andonaron esta,
nización
de
caráeter naciona"Grupo de, Nacionalistas' de
organización despois dos resÚsta
"
.
Vendo
- así ·con "bÓns
Esguerda", que segyndo manipeitivos ··conro.-esos, pretenden
.
pr~c~so
-de unifica·ollas"
. festan. "non é nada novo . sefacer - unha - reun.i ficadóh do
nón darl/e nome ao que xa' é'ranacionalismo, _segundo plante~' ción da INTG-CSG e. ·co_n- 'oµ- .
tros sindicatos d~ rama. _mos. Non é un novo . partido,
x:aron· nas organizacións qúe
.
__ Intentan potendar unha alnen tan sequera ·unha nova siabandona.ron. ·
,
.
ternativa.
. nacionalista de es_gla, senó ~ . un colectivo de pe,r' Afirman que en Galiza exis,
querdas,
plantexarído os· ~'de~oas que nps cdinpré unha ,
ten duas estratéxias na.cionalis- .
bates. nécesários"~ ·
· · ·
zd~ntificaeión ".
Manifestan ,. ·tas e o que hai que f(,lcer e que
Para rematar afirman .que
asµne smo a sua, certeza de qÚe · "sexan , respeitaqq,s as duas,
as . opcións politicas·· en Galiza
cousa que; segundo eles -non· Des parel;!e positivo a criación
·están tot~ll_!lente cubertas, po- . posibilita frente qúe se ·'está _- do '"Frente,' como. unidade
lo que~. xa que logo, . o seu in- _,a ~construir".
~
, -.. .d un -sector", pero que · hai qué
.t~nt.o será darlle meirande cre- · ·· Os' obxé.ctivos deste grupo .-intentar a unidade. co oütro ·
dibilidade e facer . máis efe~tison o _f'conquerir a ·unidade ae .. sector · "na ' medida que sexa
va s.as xa -existentes intentan·
posíbe/".
·_
,
·
-- accióh entre os- .doús sectores
do· .confluir · "coas,,_~ue estea, Tamén plantexan, a · corto
en problemas tales· como ·~ a "
mos rnais de acordo ,,
.
plazo, "unha, campaña de· to. _ CuCJta,.
Lóapa ou" cara - ás
· As pérsoas que . ~onstÚuen _pr.óxlnid.s eléiCións ao P~rlá- : . dos os partidos. implicándo ás·
~ste gdupo, na meirande parte
Jnstitucións", contrá da Couta.
"!en.to Español".
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A f oiga_de Jame ·de·
·-

:Matalobos ·nas Porite~

Carnes.elle -Corbacho e a represión en Indugasa
-

'

'

-

-

"

.o mz~-saD01rpara. despedilo
\

'

'

O pasa~o dia ~ezasete fallaba o .maxistrado Antoni? González Nieto, da Maxistratura número 'un
de Vigo, o ·Iitíxio en!re o traballador de lndugasa~ · Anxel Enrique Cameselle Corbacho, afiliado 3 .
CC.00., e á sua empresa, co despido deste.
·
·
.
'.
...
. _, ~n efejt~~:ha~ rpijs a~,, cinco meses~ a'empresa_INDÚST~AS MEGANICAS·DE GALICIA (IN-·
Xo~ Antón Matalobos leva desde o dia . 17 en folga Cle ·fa~epe: .. ··nuGASA).; qn~· ten un capital repartido ~nfre Seat e Citroen, con dirección empresarial desta. última, despedia a Cameselle Corbacho, ale.gando, despois de terlle aberto un expediente, transgresión
chado no Axuntamento das Pontes; O motivo: as proinesas incump:lidas por parte da Empresa Endesa de readmitilo n_o seri tráballo --. 'dQ dir~ifos ·siJidicaiS pata uso noutras matérias··das ·h~ras que.para realizar traballos .próprios do sin- ·
·
·
dicalismo lle· corresponden·.
do qu~ Jora despedido no 79, por máis que no 81 ~ceitase· a dua
admisión.
Esta fo]ga de fame, como último. extremo para facer cumplir a ·
na sua casa felicitándoo, .non
lei, pQn ademáis de manifesto como a empresa fa'i a sua política, .
.puido selo por non estar ·nela
diferénciá entre Galiza e o resto do Estadó.
despois da unha.

· res po~ escrito que · non : ·~e
UNH.A SENTENCIA ... ¿ILEGAL?
cumpliron, Matalobos o 1 7 esAntes de falar da senténcia
comenza unha f oiga de fame e
compre
saber que Induga8a esun ericerro , n,o · Axuñtamento
tá metida de cheo na política
das Pontes, onde está récebinde medo e represión que a dido numerosas mostras de solirección de Citroen impón na
daridade ..tanto· de compañeisua fábrica e duplica nesta ouros., viciños ,€orno cargos' sindi~
tra.
cais e políticos.
·
Como exemplo pode valer
O venres dia vtnteun ·a corque antes das · eleicións sindi, ·poracióri municipal de As Pon'.'
cais do 80, foron Íevados uns
tes celebraba.u·n pleno extra.ar- ·
500 traballadores de Citroen
dinário onde se tr;;ttabá este ·
para Indugasa co fin de monNo xulgamento, celebrado ·o .
~erán, pregµntándolle onde
tema, manifestando a su.a solitar
unha candidatura marela
pasado -dia 17 de febreiro, ·a_ vivia ·o presidente da -comunidaridade .co traballador, acorcontra os outros 500 que xa
dade · e respostándolle aquel
dando- ·asimesmo enviar tele- · .empresa trouxo como testigos
habia
anteriormente. Indugasa
aos empr~gad-os dunha_axéncia
que "no piso dabaixo". Segungramas á empresa solicitando a
é
unha
empresa en auxe, que
readmisión do traballador ·- e· de detectives qué andiveran se- . do nos sinalou o obreiro deselabora
as
chamadas " transmipeqido, -non só hai unha grave
formar uriha comisióp..- muni- . · guindo .a Cameselle nos meses
sións"
para
várias marcas de
de outubro e novenibro ·do·
cipal para · entrevistarse coa
contradicción na hora
que
.
coches,
tanto
do Estado como
· · ano pasado . .
di que o viu, (acordábase porempresa.
.
estranxeiras.
Das diversas contradicións
que era de dia ... ) senón na ·
Ao remate, todos os asistenPero irnos á senténcia.
que
o
.
xufa
non
·
recolleu
Qa
testemuña, xa que el sabe que
tes, manifestáronse. palas ruas
En
princípio a lei di que as
senténcia, facendo caso omiso · no piso d~baixo... non vive
da vila.
senténcias
deben ser dadas nos
ás alegacións aa parte actóra ·
ninguén.
N unha nova· entrevista de
cinco dias seguintes á data de
( neshLcaso era o ábogadÓ Fer-=
Lois Rios e Fermin Paz, .cargos
celebración
da vista. Como,
1 DE DECEMBRO
Qañdo
Ra.ndulfe
quen
defendia
da INTG c;o Director, este non
normalmente,
hai exceso de
. _No primeiro deste mes, saiu
.mudou as suas propostas, non ·a Cameselle ), podemos citar al·traballo,
pás;\nse
un pouco,
SO FORON PROMESAS
gúnhas, d·atadas ·convenienteda fábrica ás dez e cuarto da
. admitindo facelo, por escrito.
pero
dátannas
ben,
correctamente.
mañá, dirixídose ao domicílio
. O sábado, data na que .se .faPero só ·foron promesas. ·Do
mente.
Ninguén
se
·preocupa
segundo o despedido "para reacordado non cumpliron nada . cia a· botadura do portaerónadisto, coas causas e os meios
coller uns papeis necesários"
v:es
na
Bazán,
todo
.
o
pomposa
.
23
DE
OUTUBRO
co traballador galego," por máiS
como están.
que os outros'·dous compañei- _. que se poida perisar ·e con des-· =- · A sent~nCia di que non - causa que pode albiscarse polo
Lago hai que ter en conta
tempo -escaso que vai desde
.ros entrasen a .t raballai segui-,_ . plegue informativo seir par,
con~'ta que despois de saír da
que
o maxistrado González
· · desde hai varias semanas, . ós
que saiu da fábrica (situada na
dainente.
·
empresa ás once menos.· cinco
Nieto
levaba, e quizais aínda
zona franca, ,.,despois da Cidelegados sindicais de ·Endes.a
Así con .promesas ~ .mái~
da mañá se .reunira coa execuestea, moitas semanas de baixa
:t roen) até que saiu da sua casa
promesas chégase · ao viriteun . ·estiveron pre8entes no _ acto
por enfermedade e que teoritiva do metal para tratar temas
(ás orice menos cuarto) no
cunha Í>.anc~rta na que se pede márzo déste ano, data en
relacionados· coa representa- camente, a senténcia deuna esdia a readmisión . de Mátalobos,
. centro da cidade viguesa, rumque mandan a Xosé Antón a
ción <Jos seus compañeiros 'de
tando de baixa. Cabe pensar
bo aos· locais de CCOO dos
repartin~o asimesmo pasquins
·And~rra para que ·se presente
que
collera o alta' o mesmo dia
traballo. No escrito presentado
_informativos. ,
.
que· saiu -segundo a senténna empresa para empezar a trapolo actor fálase .de que a reu17 de maio, data que leva, tres
. Tam~n dentro das· mostras
cia- á unha ~enos aez para ir
ballar, pero o Xefe de Rela- ·
meses xustos despois da celenión de . executiva do metal de
cións Lab9rais di" que el non ~ de solidaridade e das distintas .cc.oo: era polo. serán, non . para a sua casa .
bración
da vista.
sabe nada. Espera e tres días· accións para esixir a readmi- .. pala maná, "e o tempo dedicou.- .
. O señor Cameselle alegou
. Quizais o que haxa que dessión, o domingo encerráronse
que, se fara certó o de ir para
despoiS: mandano á . empr~sa
. no a outras causas ~ que non
t~car, polo precedente que
várias persoas ~á igtexa de ~n
a
casa, haberia que ter en. canCada, tamén de Andorra para
.tiña n~césár_iamente que ir
sehta,
é que no contid-0 hai co·.
desa sendó desaloxados polo
que «empece a traba'llar"·. Pero
ta que non se pode chegar nuonde a E. ·do M~ para informarmo
·"un
canto" á perténcia das .
director e unha chea de guár-nha hora, con todo o que hai
· tampouco aqui saben nada do
llé do' tratado o dia 22 até o
horas sindicais á empresa, que
dias xurados,.1 ·amenazándoos
· . que andar entré autobuses e a
seu traballo., todo.o que·Ue din
,
•
seráp. ·
é quen as dá como se dela fopé, d9s · lbcais ''de Cómisións
que bote unha instáncia, po-'
con. ~xpedientalos e recurrir/
lsto non . ~· ~it~ para nada
ran e non ~rtencesen· aos diObreiras até o lugar da Zona
lo que ten que voltarse para
.xur1d1c~m~nte co!1tra.~les..
, ~ _ no texto da senténéia.reitos adqÚirid'os ªdos._ ttaballa-·
·
. Galiza..
T~men o domingo nas Pon·~ ·
Franca.· onde está endavada a
dores.
·
· empresa., .Pero, ~on to~o, Cates producíronse diversos éor.
Vistas
estas
causas,
o
despe-_
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·
DE VOLTA NAS PO~TES; IGUAL
tes de tráfico ... Está igualmente
, .meselle Corbácho asegura>que
dido pensa re~urrir ao ~ib li
.
odia_
26
do
mes
de
Santos
o máis"probábel sexa que o deXa de volta, entreVista coa
previsto que se boicotéen as
nal Central de Traballo, en Ma_ dirección da empresa nas Pon- · festas de Ende8a (o que xa non_ pediu permiso o señor Came- ... tective perderá a sua pista,
~ drid, para ver se lle fan a xustÍ·
selle para sair da empresa e de- · pois logo de deixar o s;ndicafo
tes, quen se compromete busseria o .·Primeiro ano, posta
cia qu~ pediu; mesmo.odia 1-7
senrolar· actividades sindicais e . · foi cara a Maxistratura e.lago á
carlle traballo en· Dragados y
que no ano 75 xa foran boicode maio coa preséncia de re·
f íxoo ás ~itó e vinte do serán.
-Delegación de traballo, para
Construcciones a8i como· adteadas polO. seu c.arácter clasispre~ntantes de t~das ·as cen·
· _A saída d~ fibrica, do traballo,
quirir un' c9mpromiso .verbal
t.a e retró-grado) . .
logo ir comer por aí; xa que se·
trais sindicais de' clase na porta
tiña que producirse- ás ·dez da . atopaba de aniversário.
de ad mi tilo ·en Endesa·.
Agora estase ·á espera d unha
.
do edifício de ·Maxistratura de"
noite. ;
'
J
. O traballador .esixe que es· entrevista que .vai celebrar .en
Fernando · Randulfe soliciVigo en demanda dun n·ovo
Madrid, a onde foi chamado,'.
tas c,ondicións lle sexan dad~s
M~s ·º que deelarou o det.ou, para mellor prover, que se
xulgamento · para: Cameselle
por escrito ao ·q ue se nega.
· Fermín - Paz, delegado Ha
tective privado" .pagáao· pola. pedira · certificación á oficina
Corbacho.
· Diante· desta ·postura e, en
INTG en Endesa, co director , empresa foi. que falou con Ca·de telégrafos conforme un te~
.X.P.L.
. \ vista de compromiSos ailteriodesta empresa estatal.
.
mes~lle na ·~ma casa ás sete do
legrama que ia ser entregado
N. 191/ DO 28 Ds MAló .AO 3 DE._XlJÑQ/ 1982
No ano 7-9. Endesa despedia
a Xosé Antón Matalobos, o
primeiro delegado.sindical despedido dunhá empresa estatal. ,
Acusábaselle:: de facer unha
asamblea ilegal (para a que ti. ña permiso verbal) na que se
insto u ao paro ~
Desde aquelas, nos distintos
convénios ·vense esixindo a
readmisión deste traballador.
· En' mil novecentos oitenta ~
un consíguese que a empresa
admita a Matalobos xuntamente con outros dous traballadores de Madrid e Ponferrada,
respectivamente. ·Pero nientras
.aos traballadores non galegos
os admite nos seus mesm:os
pontos de traballo . non o fai
con Matalobos que en vez de
reintegralo á sua plantilla nas
-Pontes o' que . fai é pmmeter
que lle dará traballo en Almeria. Mentras isto non sucedera,
empregaríao nunha .compañia
auxiliar.

en

1

e

.Al..

1

cñen· os nosos ·nervos· en punta; sen1_ihlo~ demasiado .~ a·ngúria, a .preocupación~ Precisamo~ ~a desde hoxe
du.nha maior colaboración de· todos
os leitóres, subscritores, amigos. -

evamos catro anos saindo á rua
cada semana para informar ao
povo galego das realidades que acorren dia a dia. Ouixemos sempre
oferecer unha información desde
Galiza e para todos.

' e'

~a ' a~soluta ' c~nf ian~a en vós,
da _que ternos prob~s abondo'S&s,
pedimos ag_?r~ ,.,o voso apoio a ~ta
- campaña de roáis subscricións, máis
colaboradores~ m·áis .accionistas,
máis leitores.

m

entras os periodicos restantes transmiten as noticias das
axéncias tal e como llas impón as
empresas, nós queremos comprobalas•e servil as de acordo coa realidade.

d

.-

'·

-

e inmediato queremos, porque
_ o_ necesita~os, c>mpliar- o capi,,.
tal da sociedade .para saldar os atrasos nos pagos· e para compartir ·con májs persoas a xestión deste perió-·
dico.

P

ensamos que irnos avanzando
neste servício e que desde aqui
tacemos un labor necesário e moi
útil.

a

razón de ser de A NOSA TE.
R RA cobra cada vez máis argumentos:· só un país ben informado
pode ser un p·a ís libre e capaz de tomar decisións para o seu ben.

~

1

t

emos qÜé dotar á soéiedade de
_ máis instrumentos de trallallo e
- - infraestrutura infOrinativa.
·- -"~ .... ~

q

.~

1: ~

-

ch.~ar ~

f

·I~-~~-

ueremos
todos _os
·
_ res da nac1on e da em•grac1on
galega afravés d~ novos subscritores
e de venda en todos-os posto,s -de
. ,. _ prensa.
·

P

ero esta tarefa, este servicio,
ocasi~na grandes gastos, contí- ·
nuos disgostos, sérios perigos. Non
irnos calar, nen estamos desanimados.

e
. . ño
~

&xa durante este mes e o de xuponernos . a ·tala con todos
vós mediante x_u ntanzas a .organizar
por lugares, co~1larcas e locais que os comunicarémos.

P

ero A NOSA TERRA precisa
urxentemente· de mellor dotación económica. Os déficits anuais
.acumulados gravitan sobre -nós e po-

No me

e

Enderezo
Profesión
Povoación

Dese~o .~ubscreberme

ao -· per;iódic~- galeÜo semanal A NOSA ·

'--T°ERRA
~or -~eis. meses

D

Envio ·e;, importe (cheque O '· xiro p·ostal D transferéncia O)
1
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· AS ~TENDENCIAS··
•

.

• . r:

•

T~d~'Cjl~.~~Í<i~~f~u<Í;Í{~j~!ffe

fr !Í~o ?m¡i~ .;¡;~averig¡,a,fie~s~J;;~crfci9.;'; facénd~11iS'iierJli~

te Uailismo.
/ · .
xe1t0 de ver, un criterio 1deolox1co. ,No campo ~emte.grac1on1s- ·
-senso pnm1t1vo.
·
' ·
·Esta quer s~r non ~ais que' unha ~portación .á sucesiva converta
téndese
por
veces
a
des~alifi~a~
tamén
aporta~ións
c.ultas
dos
Seguindo
co
léxiéo;
lingüistas
dunha
t~ndenci
d
,
sion de' A NOSA TERRA en gaceta filolóxica ¡- aportación dun
·1, .
1 :ts - d b . t
Td
.
.
a e a outra
que n~rí é_filó.logo.
.
' ~
_
subestiman por veces a creatividade, a calidade e a reflexion _
c as1co~ ga e~o qdu_e e enan -~r ~-~ empre~? .m~1 v~ ~ o, m~1s
50
en xera 1 venen ese sector as criticas mats ute1s congra dos
bre 0 idioma con que certos eseritóres (desde lago
APOLEMICA
b d
1 b
·
d
·
·
· ·
que non .to.
. __
.
,
_
,
.
_
1t
a_ ~s~s no em¡:¡>rego _e P~ :ª ras__ ~~~~n~a. as, ~n - esp~c·~~ s~- '· dosl , tr_a~~llan, estudo, pescuda, rec~~~ __g~e pare~yn invalida. - A discusión; polari~ada en duas tendencias.básicas con. n'µ- . ~ant1cos t:a~~cq~fos, ~-n . ::~:~,,sa f1~~1~1~~?e -~v~I~~'~ª· _Con.,,. i ~----q~~ sg,.._nQn ¡§.~ ,pa~ou _ PQf~ ~ facultade . . 9.utr~s veces, fi!ólogq_s
·· merosos~porttos inté'r~ectiÓs, está pasando a impregn~r diversos ·_. , ~i~~· _P~ cntene~ .ti~"ns· ª~~u~~~~"~n~en __por~e~s ª.em~obrec;,r· _·:, qu~ traoál~an como cr_íti~os limitan~a . sua á_nálise á compoñente
'forCfs !e l:rieío's-- d~ comunH;acion/ói:>inion en 'Galicia. O ·q ue non · .. . ~ 11.n~~ª· . < " -· . . . , ~. :·· ;·.:
·· · _. .. .. . ""· - ~-·
.. :. ffng~í~tica da obra literaria ~ 'ig~ran tod_~s as outras, partic~deberia ser un problema prioritario, a inda que· tampoucb des- · ~No . que at1nxe ·-a . ortogra-P1a ~ -~nde ..as pos1c1ons se :enconan-;. ..l'-· ·larniente a estética. · -·
. ·
.·
.
,
prezábe-1, está a desplazar moitas oir.IJras cu~stions · relác'ionadas '. fñais,· élf creo · albiscé!f tremer:idos apriorismos e, unha discusion
Paréce.rne Ce. Jnsisto ·que non p~so da. apreciacion pers~al) ·
tamén coa . lingua,· Penso que, en vista das influencias eócerites ~;,"· c_uase ~nteiramente voug~ ~ terxive·rsada, che·a de ~erdades a
que
ca.meza a haber e,ntre os escritores un· crecente descanten- ·
da polérhic¡.i, os princ·ipais perxudicados están a ser os alumnos. · .. me_ias. Nen hai ~.nha ortogr~~ia galega do XX fixada qe.n a lusoto
_
diante
o que vai dando en ser u_nna dictadura de filólogos '
e lectores de G~lego, manexados ·_a xeito .de pe:fo~as de t~nis , b.rasileira é constante ou unif~rme~.] - uri esc[i~or brasileiro ·con- .
que
.non
de
científicos. Ninguén se encabri_te,·qué xa sabemos¿
dunha tendencia á outra: .
,
..
setirianlle en Portugal iicé"1~ia·s q?e algu_ns filól~gos reintegra-,.
que
hai
que
salvar as grandes diferencias e sinalar quen é 0 verAs tendencias normativas encomezaror;i hai anos non ·sendo
clonistas' censuran en Galicia.- Meras · convencioris· elaboradas ·.
dadeiro
ini~igC? e a auténtica diétadu_ra, a _
q ue impide ·que 0
mais_ que opinions, recomendaciÓns, proposta.5.: .-, ainda . que ,
por consenso ao Íongó do tempo, a~ ortografias non salvan nen
Galega
estea
normalizado
na
sua
casa.
Mais
por eso mesmo é
puidesen aducirse razoris históricas e antecedentes ilustrEl:s. f=oi
condanar,:i untl~ lingua' en trance: ·.son pura ide~ioxia. ó intento
que
custa
comprender
o
por
que
das
intoJerancias
normativas
moi recenterriente que as duas tenderi~ias dofui1 na111te~ ·preten- ..
de· preservar a órt~grafi'a et1mo'l9X"ica ''(e a Portuguesa non o é
cando
as
tendencias
distan
moito
de
entenderse.
aqui
e
agora,
deron erixirense coa verdade abso-luta· m.inha materia ·q:!:Je non
tantó como se nos quere ~segurar), )linda que sumamente resNon hai argumentos pra invalidar ao contrario (contrario, mais
- , pode ser competencia exclusiva de 1-ing.üistas, e en nome des~ '
petábel, non deixa de ser unh¡:i opcion ideólóxica. Conviria
o
obxectivo é comun), non hai outra dialéctica que a represion
verdade que uns e outros decla·ran, en con'tra<;ficción, "cient!fi-- ·' · percurar un acordo provisorio, un·auténtico consenso, '_en lugar
editorial?
ca", as' liortas persoais, e trepa; os alardes~ p([) lérnica _chea de
de primar criterios persoais por moi· óptia:nos que poidan pare:
aldraxes do'" pior gasto, o mesianismo de conversos están a rem~
cer -aos seus autores, ·porque· unha: ortografía ten que ser un
Podería todo reducirse a unha mera cuestion de falta de hu. plazar o nivel de discusion necesario. liai anos rec0mendábase; ·
. , ,c::ódigo aceptado polos seus _benefi_ciarios, non imposto por lei
mildade, de intencions de evolucion, de receptividade, a un exsuxeriase: hoxe pontificase. O toA insultante ·e persoal da disñen priv.a tivo dunha minoría.' ~
ceso de valoracion social prao título universitario, prao libro
publicado que, penso eu, e á vista dos resultados, significan .
cusion (en f\NT tcimos varias probas recentes), mesmo ao altor
1
ben pouco. Penso que a reflexion,!O diálog 0, prestarán tanto a
. dos catedráticos, a mais de aportar. moi poucb á clfihficacion, .
ESCRITORES VERSUS LINGUISTAS?
probabelmente hon importa, o mais mínimo á nasa sociedade,
creadores como a lingüistas de calquera tendencia. E que a dis- ,
~ 1 Sen que 'esto vaia ·pasar dunha opinion per~oa!, -coido que
cusion debe abranxer a un sesgo moito mais amplo da nasa somesmo ~OS SlfüS sectores Snesibilizados verbo ~Ó proólema,'.
moitos escritores, rarárri~nte · adherjdos a algunha das tendénciedade que o das élites i[lt~lectuais, compostelanás, masturbaLEX,CO E ORTOGRAFIA
ci~s, viñ~ron seguindo con máxico interés é escaso prex~izo a
torias.
sucesiva aparicion e discusion é:las xa i'n núnieras normas ~ ainda
Entendo ·que o primeiro defecto metodolóx.ico ·na polémica
Non ignoro, en contrapartida, que un sector de filó logos
que tbdos re,cl~mamos·a máxima·libertade de expresion, de fincbnsiste en qu~reren n:ie~er no mesmo saco os problemas léxico~idera discutíbel, cando non nociva desde o ponto de vista
.. gua, en definitivé), de. creacio;i, é~difícil concebila sen un mínicos e os ortográficos, que prá-min son absolutamente independa sua especialidade, a obra da grande maioria dos escr itores
mo . código que gar~ntice ' as- relacions escritor/lectores, con
dentes.
·
·
· galegos, clásicos incluidos. Este1sentimento parece mais exten:
todas ás licen,eias que'c:ada caso réquira.
·
En canto 'ás teorías léxicas, non. at_o.po unha mínima definidjdo, e sen dúbiaa mais comprensi~el, entre os filólogos caladi·
ción previa nas ppsturas: os do Instituto da Lingua Galega' afir"' Non obstante., a Intolerancia das po.sturas inclúe hoxe en oia
ños que -se adicañ ao-ensino e non á censura. Na miña opinion,
man basearse estricta~ente na realidade constatada polo Atlas
a· "traduccionr·· indiscriminada dos textos a algunha das norma~
o·s mais dos escritores de Galicia estarían de acordo en eliminar
Lingüístico de Galicia, pero vacilan unhas veces, outras evolu'tivas .existentes,- tanto en ce-rtas ed itoriá is, onde-a-gr afia reintediscusions onámicas pra dispar dun código ortográfico e unhas
cionan as suas .decisions previas. O Atlas, en todo' caso, non
gracron ista está proscrita, como n'as rev_istas; onde os correct~
poucas solucions léxicas que merescesen o acordo de todos,
pode dar solucion pra cultismos e neoloxismps. Os reintegra: . . r.es. reintegras eren . que o -Ga!e·go pode desaparecer se escribiainda que os creadores, desde logo, nunca se comprometerán a
cionistas tend~en con frecuencia a chatar de ~ulgarlsmo ou diamÓs iylaria e n-on memória. IVÍÓito 'mais grave é a ·aplicación léescrib1ren ao dictado de ordenador ñengun nen a limitar aspo·
lectismo o que, non existindo en Portugués normativo actual
~iGa da censura lingüística, cando ¿f supervis.ion de filólogos
sibilidades dunha lingua que ten que estar en constante amplia(rarament_e citado polo seu nome), non poidan_calificar . de ca~:
trnca frases, xlrqs, -expresions q~e 'n on entend~ ou ás que non
cion.
NACHOTAIBO
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forro é a inexisténcia ' do galega na escala
ció'n das· posibilidades -do poder político
ma non está no prémio, está que hai pouco
cara a normalizaeión da língua- nas instituque premiar, e cada vez ·haberá menos, e un
mentras, por outra parte, hai un volume
Foi o dezaseis e .l)on dezasete, que cacións públicas".. No médio dos aplausos
·algÓ disto notamos na última edición. A
f itício cÍe indústria da cultura onde est~n
draba en luns. No_hotel Sarnil-praia, un mi.nace«:> d-esencanto. "Resulta p~iloso -dici~
cousa era clara para Ún leitor révirado coma
grabadas causas ingrabábeis e publicadas
lleiro de persoas esperaba -..o fallo dos pré·un CÓmpa®iro de _Íñe'sa- que sexa pri:Úniá- ·
min. Láia.se o xurado de ensaio e pensacousas impublicábeis.
I
.
mios da crítica, Galicia 81. Pouca xeri:te
bel -facer os bandos en ga.lego''~ E a carica~
·mento da escasa produción deste ·ano. O de
nova.: e _menos '."g_au_che divine" que en anós
Fálase dun "boom" e tanto ten falar de
tu·ra non deixa d~ alóum.iriar uo algo a realiliteratura nunha reviravolta eclecticista pré_pasados. Curio~a111ente, ·non foi o presiden~
boom como de "crash" porque paseniño
mia ·estrutura, "andadura moderna" e .
. dade: .é premiábel dar pulo ao noso idioma,
te da Xunta, pero si o presidente Rosó'n, e
vai morrendo toda a' cultura do exilio e
"vontade de estilo" e siléncia o idioma. O
facer o que se tiña que facer porque non se
. 111áis o conselleiro de cultura, Filgueira Valmáis paseniño medra a de hoxe. ·Agora esfai. Premiouse a excepción .que tiña que ser
de música sub liña o papel de animador culverde. Rádio Popular retransmitía o acto ·
tamos ClllJ pé nunha e .outro noutra, cun
regra: E teño para min que non é, précisatúral dun musicólogo e director de grupp
en dfreéto; · e unha morea de meios de co.pé n·o despacho e outro na rua, cun no
menté, · pecar de maximalismo, a preséñcia . . de" Cámara. Vamos, que nón se Pllliian ·de
mt:.inicación cqQrian a riotícia. Aos .cafés,
Caurel, ou~ro en Europa. MesrTIQ. par~z
do galega sen faltas de ortografia na vida
acor(io en por qué darllo, e déronllo por
que de súpeto dera vergonza a vaca marela
alguns . fo:t,ógr:afos . tir~ba.n - do earrete na
pública.
.
unh~ actividade,· entendo . eu, ~n Villanueva
e houbera que tinxila de asfalto. Ouizais
teima · de facer. '-s fagos- para Q arqúivo.
se o prémio.dé iniciátivas culturais amos.marx.inal..
'.
.
non compra -un· sospéitao clecote- ceibar
Mentras un pensaba que non deixaria dé ter
traba a ·precariedade do ..idioma," oÜtros· ~
En · ~in, que· ~e est~ ' esgotando a fonte
vergonzas ao dóce ár da letra de imprenta. ,. . ,
·a sua gráoi~ ollar nos me~es vindeiros a boa
hot,1bo que desveiaron outras. ·cando o ,(u- "' · · p_qFqué~ t-en po!-lca :,aq,ga. _(l!Je O,·'capital ppn
1
Ouizais ·non teña' pelo ~ranco e soróentes , ,~
parte da intelectualldadE; de gala, en idériti- ~
rado' de Arte~ é Ciéncias_da·1representación
resulta a falta de v'italidade do prémio, que
ca postura, co cóbado ~hantado na ·mesa _· sé poidan dicer cértas pousas á luz.da expe- -~
deu o fallo;~ solpresa -topou eco ·en todas.-:-,
dabondo loitou por sobre~iver e agora por
diante 'do café.
- ,
.riéncia e do lumbago. Pero _e11 todo caso, .
as_ mesas. Xen~e· ha~ia que non . sabia qué . . fin van · as autoridades, ·senón ó "impasse"
Peste cavilar~ · viJ;:foso o pensamento en
era . isa de cigarróns e· peliqúeirós, e houbo;..
·dunha 'cultu-ra que' seica_din gue é' a nnsa . .;.;..-;$. teño a certeza de ter comido . mal;e,non es- --- -~
fantasias simbólicas, · ~fástame Bieito Lédo
-i:a.r a dicer nada novo. De que h~i ~egred9s ..
outros que, coma min, non .sabíamos astra
Non -percura este inventário de.:. desa~atos
que coas .suas .palabras chama á reflexión. ' · qué ponto· gañar.a para'teatral. Oue gañara ·
·
a
voces verdemente silenciados entre prima- ·'
péqueniños cuestionar .nada. o' pan a.mai~
0
, - "A 1cultura gálega, ·a· que fa/a e escrebe en
veras
e consellos de. aClministra- . .
, cotovias
.
laza foi vizos_a decisiQtJ de afirmar' o aquel
da códia 'ten miga, 'e . o que se pon ria pegalega, _ten qu~ ser.p ronw a ~ultdia normal
cióñ. Entre cravatas; entre elas a miña, sode tara~ que hai· na cultura tradicional, a ·
_riei_ra, sén)' dúhic;!a seh ax~da miña, é que seen' Galiza", di o presi do .Centro Oúrensán e . _ sua v.ixéncia;, ~ua .impqrt4ncia~
nou a nai de- Sus~ Vaamonde pedindo pÓlo ,
salie_n~
xa normal o anormal: que a c;ultura oficial _
dirixente gálá.ctico . . E v~lai que éstámos da.seu fillo o 1t5. Ni..msr momentos os seus be;
. · fo_x a do_ idioma, que a universidade ~stea
, tar, sequera unha vez,' 0 .a ntroido antes que
.•
'-córde, case-. E .velai que)peta. ná razón;--p.orrros acalmaron o fio .das gaitas desrocmdo ·o ; .
· o. libro,_ cando, ás-"veces, as mais, ~ - libro ·
desgalequizad~. Oue apenas ,haxa ensaio ou
que irlda que pareza mentira a cultura que
. está a médio escreber.
·
·
· que música e narrativa, por poñer un caso
postre, e ~ q~e isto esérebe, que non atur~ \
fala e escrebe en galego non é a cultura .nor. Pero nón ·ben cavilemo·s un pouco, un · . cl~ro, .sexan· hoxe ' un númerus claúsus e o
a" músicá de Sus0 mália·· seu; comezóu a ·mal (Je Galiza. E tan:ta razón ten que isto
precedente como este faise ta'n perigoso
que ·é ·piar, ,poucos~ Porque son pouoos, e
sentirse incómodo: mal,. cama ma'I o veci~
. que para moitO:s é unha·-vaga~sospeita concomp suxer:ente. Para o ·ano que ven, senón
valga o desatino •. os que teill'.lan -nestas lides.
ño, t:co. desacoÚgo nos beizos preguntando
vfrtese logo en ·evidénoia .. "Pré~io da Cd- ·
'ha'i qúe premiar ou noh hai acordo, a Coda.
. E isto da cultura é, mália ·todo, cousa de in-qu~ ·pasb, m_entras eu, lenemente alporiiatica :de Iniciativas Culturais.... · ao Conceno ,
'cte Redondeta en Artes, ·os maios en le_tras e
dividÚalidades ·e · ternos a chaqueta, por dido pénsaba, forzosamente, "maldi?_eru .se. de Redondela como- exemplo da utilizamais a carolina en música. Porque o problec_ilo dalgun xeito, sen forro. -E chaqueta sen
_qU-~rá ' nest.a crónica por -is?. ~LOIS RODRIGUEZ ANDRADE
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s.omente 35 dos 2.500 vitic~ltores valdeorreses que' estaban inscritos nos catro düerentes censos -.· ·- ou~se ia haber. máis du~ha me. Estíma~ que a primeira das
sa. Xa , se tiña ~ntóh a impreemitir?n a sua ~ap~!eta de vot~,nas eleicións pára reriovar as vocalias do Consello Regulador da penoxibdas (na noite do 'catro ao
~inac1ón de Orixe. Val~eorras ·
.
'·
.
sión de que a votaeión -ia ser
cinco) causou_dano~ nun · cinA . estes comfc1os so se presentaba unha c!ind1datm;a, . que contaba co referendo ·das bodegasmínima.
~
co por cento da superfície decooperativas da coma~ca, as cales con me~iaci~n persoal do d-iteet9r provinc;ial de agricultor.a, ~<>sé·,,
. . , di cada a:videiras (na sua -maio-·
Manoel López Seco, tifian consensuadas a formación da dita lista como a;única vía para evitar a desaAs XIADAS
· -ria ~nas zonas altas, en·_ t~tó
parición do Consello Regu~dor, tendo en con~ o qesintefés que s~guiu aQ anúncio de convocatória
-As · duas xiadas caídas , na - .que a .da no¡.te seguinte, perxueleitoral.
·
primeita semana na província
dicou -,ao_60 por cento dos cul., .
·de Óurense _e noutras zo~as de
.tivos,
d un xeito máis xerál. En .
As xuntas rectoras ·das tres ·
' · .Galiza ·afectaron sen~ibelmente
total,
cafo(llase que ~a superfíbodegas coperativas da comar··' ao 'Cam-po ;Valdeorrés, segundo . cie afectada foi duh 70 por·
ca asi como destacados alma· as ópinións dos técnicos .pú:..cento.
;.
~ ·
'
'
,
e
cenistas,
que mandan no negoblicas-nos ;meios de comunicacio a este nivel, coa mediación
ción. ~AN_ CQRBEI RA
de dirección provincial de agricultura e .tras várias reunións
ch~garon ao consenso da can.didatura, apurando ao máximo
os prazos. O acordo está ci.
.
.
.
mentado sobre a base do reparto das vocalias correspondentes ás coperativas de acordo co número de sócios que
o · pasado 27 de abril, o Comandante de Marina de ·Vilateñen cada unha.
. - garcía, üirlos· RipoUGutiérrez, enviaba un escrito ao Pósito

·Sobre a intervención <h!.~rina nos pósiÍós
~

1.

DEZ VOCAIS

1

Un só . voto chegaba para
que fora proclamada eleita a
única candidatura presentada
a estas eleicións, e integrada
por dez persoas. Catro, repre. sentantes dos viticultores integrados nas coperativas do ámbito da denominación de . orixe: Tomás Alvarez Fernández
e Xose Luís Macías Fernán- ·
dez, da Rua; Manoel Lafuente
Martínez, por Larouco e An- tónio Mateo Criado, do Barco.
Había tamén un representante
dos viticultores independentes,
Xulián López López, de Vilamartin. No que toca aos almacenistas particulares, babia tres
representantes, Xesus Sotelo·
(A Rua), Anxel López (O Bar. co) e Manoel Dobao (Vilamar1tin). Por fin, outros dous representantes·da coperativa Xesus Nazareno do Barco, como
entidade almacenista: Enrique
Prieto Gavela e Manoel Puente
Cereijido.

. A única mesa eleitoral era a
instalada na ofícina do Canse- /
llo Regulador no Barco. Tal ·
mesa estivo aberta desde as
nome da mañá até as catro do

serán ( cun horário diferente
do do Ribeiro). Do total de
1.529 vjticultores integractós
nas coperativas valdeorresas
(A do Barco ten 655m a da
Rua 588 e a de Larouco 279) ·
emitiron o 8eu voto vinte. Era
un voto doble, toda vez qÚe se
podía votar en calidade de- coperativista e como colleiteiros,
membros de sociedades que almacenan e embotellan viños
(Censos A e D).
.
Sobre un total de cerca dun
milleiro de viticultores inde- .
pendentes, votaron 10 e dos
nove colleiteiros almacenistas
con bodega prÓpria, votaron
cinco, dando estes o maior
índice de participación ( Censos Be C).
Estas persoas integradas n~ '
candidatura ·consensuada xa
foron proclamadas vocais do
Consello, xa que non houbo
nengunha reclamación. Para a
eleición do presidente, que ten
que sustituir ao actual titular,
~ulóxio· Gavela·, vaise seguer
un p~ocedimento ~oi curioso:
os vocais vanse reunir e confeccionarán unha terna na que
algun ou os tres nomes poden
corresponder' a persoas que

..co·N- .G AN.C MO ·~
CON. ~1-D'eA:s

.

,,.,,

~

non teñen _a_ condición de vode Mariñeiros de · Santa Uxja de Ribé~a polo que destituía
cais no Consello e esta: será elead actual cabido, en base a un recu,r&o pr~sentado polo-sev.ada ao Ministro de Agricult.u- cretário- Isolirio Pen~s Gó111ez 1_10 Ministério de Transporte,
ra, Pesca e Alimentación, qüe,
do que dependen os pósitos.
.
_
despois das consultas e co vis- "
Non irnos entrar agora en se o cabido actual está "1egal ou
to bon ao Instituto Nacional . - · ilegalmente cg,nstituido {pénsese ·na ~ntj.dade. de tempo que
d·as Denoníinacións de. Orixe
pasóu para que o .secretário decidira facer ·o_escrito: case
(INDO) nomeará ao presidendous anos), nen en'foubar ·ou atacar as suas obras e log!OS. _
te do Consello.
Nada diso dá pé a·-esta columna.
·En palabras dun- dos diri- Para nó's .é moito · máíS importante ~xamiriar cómo un~Co
. xentes .eope·rativistas qu~ máis
níandante de Marina, -dependente do Ministério de Defensa,
intensamente traballaron na
pode meterse: a destituir cabidiis ·de Pósitos de mariñeiros,
formación da lista trátase de
ele.Xidos ~eníocrª!-icamente, cando estes dependen da Sube-vitar a desaparición do con- ·
secretaria de Pesca
<;lo Ministério de Transportes, cousa
se/to regulador, ui]ha vez que
extrañ~ en todo caso,, a da doble perténcia.
xa é coñecida a-decisión do acNon de~mos esquecer 'que aínda os mariñeiros poden ser
tual presidef]te de non presen- - · -xulgadós pola lei militar en caso .de que tiveran problemas
. de caste penal abordo do SéU ·barco, O que ven dar: de VO}ta ,
tarse á re!eiéión. E habia que
cos marinos no Ministério de Defensa.
·
.
ter en con~a que nengun 'dos
Non ·Estado que ~ realníente sexa democr~tiéo, 11nha in tergrupos de intereses parecían
: ve_ción de ,,J~~~s ~lt.i!res !1ª .· yida civil dos. p?sitos deberia - . _
ser . capaces ..de formar ll~t~ O·
- ser ~mpensábel. Mais.semella que· a niriguén lle interesa e elisinaícafismo agrário non teti
. minación deste outro priviléxio dos militares para controlar
_
preséncia na zona.
a vid_a civil: patrón maior ciue qon go~t~, _ patrón mai!lr destiPode· darnos unha idea da
fuícfo pola autoridade:
. ' ' ' '·
- .~ •' - falta de" interés dos sectores
Tomando un pouco polQs p~los · o 'tema de R~béira, com~
que ·teñ.en que ver coa viticul-.
lniria .d estacar que 'os homes que a Autoridade militar no- ·
tura vaMoorre'sa ··ange ~s elei~ me.Ou para formar parte. da xunta eleitoral do pro.ceso que
eióos ao Consello, o feito de
vai' rematar en xuño én -Ribeira, non son, -en parte, sócios da que, dous dias antes de celeinstitución e mesmo un é afiliado á da Póvoa do Caramiñal. ·
brar~, na própria oficina .do
ConseUo non .se dispozia de in--¿Qué -intereses houbo,' logot para no:IJlealOs sen ~her se
forma.ei6n .sobre a mecánica, o
eran- ·ou norí·· socios do Pósito de Ribeira?! A manipulación
· horári.o nen·. se se i!ln póÍ- autopolítka, no11 cabe dúbida, é un bon obxecto dé motivación.
, .
.
buses para-.os de f'ora do Barco

ou

~

'

'

..~:.;.: .. !YEN ,CON!fb.sCi)f.'":·;,,; "'"
.

-: . Est'!fn~s~_ nfl 0nd4·Media 'en-- 1:124 Kcs/S,. . .
·. (t_nq · Frecu~n~ia Moduliidá.' en ., S.7.,8-_. Mhz· ·
' . ··~POR · UNHA
!

t:, • -

.

•

~-

.

RADIO:"JWAIS·_-· NOS"A
. ,

'

~

'

.

,,,

.

...

.

-

-'
. i

./

\

.

-

/

1

~

1,.

•

•

. O pa~do dia quince entraron en vigor o que se deo 'en. c:Pamar "Normas sobre condicións exixí- _
. b~is aos enfermos . ~entais para _a prestación a'sistenc~l e illternamento ou ~greso no Centro da Fun.d ación Pública. do Sariatório de Conxo", ditadas polo Con~llo ~e Goberrto .de,dita Fundación na su~
-xuntanza do dia viÍttetres de abril nas que negan a asistéiicia siquiátri~a ~os. beneficiários d~ . Seguranza
· Social, tanto-en Conxo como nos 12·dispensários ·que .hái ·na província c-O~ñesá, de cuxa Diputac.ón
depende.
- ·
·
·
. ·· .
·
. ·
· -.
· Agora, para ingresar no sanatório de Conxo, é preciso cumplir unha manchea de requ~itos burocrá. ticos cáse imposíbeis de levar adiante. A.si, o proxecth de asisténcia siquiátrica sectoriza~ e comtinitária comezado no ·1972, despois dun deterioro _progresivo e xeral da calidad~ asistencial nos_últimos
anos. ·
.
.
~
.
Debaixo, subxace toda a manobra d~ UCD car1,l·á privatización da Seguranza Social na .que esta da
siquiatria ·non seria máis que un pequeno·paso para coÍlseguilo . .~orno o 90 poi.centó-da povoación
·coruñe~ está afiliada á SS, non lles vai ficar máis remédio que acudir ás clínicas privadas, verdadeiro
·
obxectivo, xa que logo, das "Normas... "
Este sector contou ao seu lado
cqa parte máis inmovilista dos
médicos
sanatório e da província, · ante o pedgo de ficar
desa_c reditados publicaménté
ante' o medre do prestíxio da ·
calid,ade do trahallo desenrolado .en Conxo. A prepsa local
de San~iago, daquela, ·realizou
unha' vergoñenta campaña de
desprestíxio ante a opinión
-pública ., que descÓñecia -por
. completo o que p~saba no interior d-0· manicómio, e tivo
·que sofrir algun ap.edr~ame_nto ,
das suas instalacións.

do

Até 1975 fixéronse catro
dispensáriós p~~a -xente que
f orias, inxecCións de tremen ti-· non tíña que ir a Conxo a re~
A história dos dez últimos
na, illamentos · en -celda_s, etc:
ceber asisténcia . psiquiátrica.
anos de Conxo é a hlstória da
·. Na actualidade s_o n doce, que
·lib.e rdade e da psiq uiatria que
Pór cóntra, . o enferme) mental,
·van ·ficar pechos ou subatendi·non puido ·ser. A reforma .co· abandonado desde sempre, foi
dos.
· ·
; mezada por . Monto-ya Rico, o
asistido
por
vez
primeira.
Na~erente que logo se vería des- quela reforma, o tolo deixou
O. obxectivo -"d~stes dispenbordado , e se convertiria no
d,e
ser
~onside~~d? como un
sárfos
enJI1arcou8e no proxecto
contrarreformista ·por exce- ser arq _ g~e ./só hai que vixi~r e
Montoya
de trasl;;idar o centro
, léncih .ao · cabo . dos· anos, foi j¡
caStigat:. para entendelo ··éMno - asi$tencial á comunidade-que o
un xerme, no 1972, aos tres
unha persoa chea de contra- _ne~esitara. ·
anos da merca do manicómio
di.ciqns
,e inmer..sa non ambienparte da Diputación, du.REPRESION
te·
social
marxinante~ na maior
nha nova asisténcia, ·que ia
parte dos casos. ..reforma Monto ya foi sudurar a.t é 1975.
·perada
en pouco tempo pola
Coa entra,da · de novos -rríéREFORMA
.
própria
dinámica dos traba)ladi~o~ e perso~l auxiliar, ·come-. dores' do -sanatório, organizán- ·
zouse unha transformación en
. O plan consistia fundamendóse-· ·cursos para o persoal,
comunidade térapéutica onde
talmente en desplazar a asistanto de ·perfección t~cnica
traballadores e enf~rmos debaténcia do manicómio comucomo de idioma galego, ·cousa
tian xuntos a organización do
nidade. O proxecto, avalado
esta última que se consideraba
trahallo e a liña terapéutica/
pola !Jiputación c_oruñesa,
básica para unha boa _atención
m4is axeitada.
· contemplaba a criación -de
P?r inserción no meio social.
dispensários f óra de Conxo e a
o manicó~io de Conx¿ de. Todo isto, ante a represiqn
trasformación · d,a_. asisténcia
·senrolou desde · 1972-á 1974dentro do manicómio, que na1975 unha actividade inípre- · que xa se estab.a -a ver, levada
po1o próprio Montoya, r~µia~
· . quel momento- se destacaba _ . sionaJite .con-resultados impretou nun}la folga· xeral na -qu~
sionantes que se traduciron na
.polo seu carácter custodial e
os traballadores conseguiron
· carcelário. Xa que l9go, tratáredución da povoacié,n do saunhas-melloras importantes. A
base de . d9tar
manic?mio ~,natório desde 'p erto de ~ 2.000
de·mo~ratizaciónt. de ·conx~ foi
de· instrumentos humano"s · é ·~"<;). enfermos a 800. ·.
·
eritón-un feito: desde a base
técnicos __ suficientes para deO proceso · democratizador
aos órgaos de representación e .
senrolar unha psiquiatria máis
das relacións laborais no inte- , dirección técnica, todo ~staba .
' ·racional. . . As mellor_as foron
riór do centro e os cámhios excontrolado polos traballadoaxiña realidade.
·perimentados
no eido · asistenres. A Xunta -Facultativa '. deciNo primeiro ano descerideu
.cial' alarm~on ;;io sector máis
dia a !liña asistencial e velaba
o número_ de internadQs, na
reaccionário da comarca, que
polo cumplimento da. Reror1 cantidade de 300; foroi1 suprivia como en .Conxo se estaba
. midos · os tratamentos violenmá, ao mesmo tenipo que se·
xerando un novo tipo de relatos · como o electroshock,
-encargaba da selección do peisoal.
· -. .~
cións incompatíbeis co ardeashÓck -insulínico e . cardiazóli-cos, manoplas e cámisas de~
mento imp~sto pola Ditadura.
Por fin, no · 1975 t_ivo lugar
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o final do que foi ·unha·tentati-: ·médicos e encargados de f
va ' de .xerar unha ·transforma- . de "Galiza, xente que des
ción democrática da asisténcia,
ñecia o contexto social gal
liberadora dos tolos e ·dos trae os traballadores nacidos
halladores. O --poder político · ·curtidos aqui erari rele~~do
non po4ia consentir que o mopostas sen ·responsabihda
delo de Conxo fora seguido . non. cualificados, chegand
· n'outras ·-.·institucións porque '·"' asistencia ')psiquiátrica•'.' aos
.. constituia unha tesposta alterveis de 1969. Ao mesm9 ~
nativa ao poder das institupo o ·sector · :rtláis inmovil
cións fascistas.
e .~ue estaba contra a refor
Foi entón cando foron desfoi ascendido e o exem
pedidos 16 . trahalladores, dos
niáis claro. é ~ actual direc
cales ·unha gran parte estaba _ Xosé M: Lado Romero ~ue
vinculada ao ~G naquel mo< . qiteles momentos -era so un
· mento.
·,
,
sidente en prácticas.
·.
. ~ _óoa represión, comezou a
o
siStema xerárquico foi
·
· d sa
contrarreforrriw, que duraría ·. forzado: nos sectores 0
- tres anos e -nela t~ouxéronse · tório voltaroil. prevalecer

o, ~coa

upervis
[dous) q
o insti1
ivel e
ices da

e

o í)(

erénci~

cióri. te
dminis·
'nmiscu:
cial. A
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pouco persoal e sen nengunhá
P.O~iki!idade 9.~ .~einse~ción so~
.clal: . _~ -· . -'"·~~ r ~ - . • .
Estes case ·600 crónicos -es.;
tán "distribuídós entre · dous
·sectores, o pechado e o semipechado e moi poucos son os
que teñen posibilidade de chegar a uri réxime a_berto.
No .~ sector

pecho, onde ·se
aos intérños que non
cumpJen · as "ordes" p_asan
·. anos e· anos os internos sen sair ·
del para nada, enclaustrados,
rp.oitas veces. ·sometidos a pro- :
· cedimentos coercitivos e vio~
lentos. A algun enfermo ao
que · lle tiveron cplocadás as
manoplas (correa' que aníarra
os brazos cu:tzados . ás, costas,
inmovilizándoos) durante _un
ano, ficáronlle a8 mans s~mi- ·
paralizadas dá postura. ·
·
:·castiga

un negócio (tal ·e como· pretende facer agora · a Diputación . pará~\1ué as · clínicas- p:rivadas
·- poidan fiolecer). '. - - ~ · ·
, Seica que por .unha insinuación do ditador Franco áo-Cardenal Quiroga · Palácios, este
comezou cos seus sócios·a ne- gociar coa .Diputación para
·'transferirlle o m~icómio. ,
Por fin, no 1969, a empresa
vendeu11~ ·á entidad~ . provincial
o edifício. en ·55 millóns de pe- \,
setas, pr~cio, extraordinaria. mente baixo pará o valo.r real
do inn:ióbel e as terras circun. dantes.

- O Plan ·Montoya (no que ta)llén participara o do.utor Her- · ·
nández · Cá'chón) aínda non
perdeu a sua· vixéncia oficial
.:Qero os homes pastos pola Diputación .nen · sequera son ca- : .
· · No sector~ $emi-pecho están · paces de cumplir ··ou . facer
' os que se poden considerar en
cumplir o que eles mesmos
·
liberdade provisqriat. que_.están - ·- aprobaron.
baixo a atenta ~irada -.d os viO Consello de Gpberno,
xianfes por ver se algun come-te algunha falta e ·é.tlevolto ao ... neste mesmo momento, atópase fóra· da legalidade, xa que
pe~ho. A sua· yida é un po"uco
·
actua
fóra das suas competénmáis fácil que a dos da pechacias
no
que se refire á _actual
da, pe:r;o poucá teñen que ennormativa
que ven de ser aprovexar U.ns a outros;
badR;, porque esta~ decisión tiña
_que ser tomada no seo da
O sector aberto, onde esj;án
Xunta de Goberno, que é onde
os agudos, os pacificas, con
os distintOs estamentos do satodo, é un paradiso para eles. .
'
natório están representildos,
COmo xa dixenios, Conxo
segundo ·o Real Decreto 2.082estivo désde 1902 en mans de
78 do 25 de agost~ d o 1978.
capitalistas composwJanos que
fa:ci~ da asisténcf~ ·~iczyiátrica
X:: P.:IÑEIRO -LEMOS
1

.

s da

Diputaci~n

para Conxo

ts •'trica,.cara
.

a privatización
.

'

ritérios dos médicos e encarrect~r médico que · cumple ao
o terror tradúcese cu"uha _disados de ~.mida.de, a Porto Ani~
pé da letra as suas instrucións. " minución do . rendimento dos
0
nomeano · como xerente
O órgano .máximo de xestión· é · traballadores.
.esplazando a Montoya a~
o Consello de Goberno, vestí~t0..?e _Director dos servícios xio "do primitivo con8ello c~m- .CONXO,
IÍ,ISTORIA DE .NON DURMIR
siquiatricos e o ascenso ·de
posto por .capitalistas c:omposdo Romero a director médit~lanos que financiaron. Conxo.
Chamarlle marucom10. a
¿ ·,co~ c~iación~ dos cargos de _, '·n<5 1902 e coltstituído por vá- . Ct>nxo é . potÍoo: ~ cadea·, .c entró
pervISores · de enfermaría · riós diputados e o presidente .pé .repr~sión ... calquera adxec{do~s) que constituen o apara- da diputación, de UCD, a· éal tivo válido para definilo.
· Agora hai internados 670,
~ . institucion~ ao máis ·alto
máis teaccfonárfo, compl~ta.1vel e que son ·xestores e artímente incompetentes no eido
máis ou menos, enfermos,- dos
cales só 100 son ·agudos;._·q ue
ices da Contrarreforma
psiquiátrico, pero que, _na
~ ~o~er centralizo·~se na práctica, toman- as decisións teñen un período m~io de·es- ··táncia. d
30 dias e están nasc:=n~ia! 9ue de ter ·unha fun- · máis trascendenta·is.
novas
c9n
. máis persoal
'
s
ás
ad
;
.eori~a
de
competéncia
·
.
Aos
traballadore-s
_'
se.
lles
¡foi
. ~mIStrativa-laboral pasa · a · ·ameaZ-á decote co despido para · para atendelos. O resto ·son os
osa innuscuirse
.
no . t erreo . asISten-·
m·antelos calados e inesmo dei- . chamados crónicos, _que están
icer ci'al.· A tal f~n,
d~pón d di- ' xaron de asitir ás a~mhleas e
localizad,os nas sás vellas, con
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As. sociedades, ·sexa. p~I sexa a forma en que se eonstituan, · · ·certa funcionalidade máis teóii~ 'que real,.- entedíb~I -111áis co-:Colee:tivismo ·
1ndiv idualidade· .
talan: Falan porque se eonstituen e .constitúense porqu~ falan.
rea'c ción a· moda_s ornamental-elitistas que como necesidade
(Uniformismo
(ser diferente·
.Todo aquilo qu~' está "máis a'lá,; do que é Natureza:-é Comu- - . efectiva. :ff uso . da i>ana, tfós vaqueiros, dos .tec·idos to-seos ia,
.. totalitárie
"
sensíbeÍ
nicación.
·
·
pois, n-ese senso, e, supoñia tamén, de·implícito; un .intento de ·
. gris, 1984)
afectivo
Os homes, non hai dúbida, .pomunicámonos mediante un
superar .a escisión -entre traxe dé traballo e traxe .de tempo libre ·
ámbito privado, libre)
particular código lingüístico verbal (o galego neste caso) ·mais
próprio do American .Way of Life importado a Eu~opa na posttaméfi mediante a nasa xestualidade' facial e cinética,: mediar:ite'
guerra mundial. . Verdadeiramente, . esta ,moda declaraba asi
Acción Organizada
,
Liberalismo
. o v.estido, a arquitectura ou as cousas, e mesmo mediante-difeunha cefta solidaridade estilística polos traballa-dores. O mito
(Egoísta Vontade-de poder)
Eclecticismo
réncias térmicas· {"tocando a man da mLiller, podo advertir que
de fl:lncionalTd~de - estaba , acQmpa~ado' dunha fundéncia ao
. (Dogmatismo)
(Passsa tio.J
di "si'-' é;ltravés dufJ cámbio de temp,e ratura insensibel :._mais·, ..· igualitarrsmo (spcial e ·entre,os· sexos) e, en-realidade, a afi°rmaadvertido-" U. Eco),.
·
,
. ción da funéiona·Tídade no vestir era ea realidad e o desexo da
Agora ben, non podemos deixar d_e facer notar qu~ os sisteafirma'ción do .igualitaresmo no ·vestir e no viver. Un igualitarisNaturalmente este cámbio de vías é verdadeiramente, "unha
mas de signos tamén teñen donó e que, como o _expresa ·Rossimo. que, a rlifer·éncia de tempo.s. posteriores, non -suponía de
cruzada cultural internacional que unifica a filosofía do rea rme
Landi, a clase dominante ·é "·á clase · que posue o control da
implícifo· a créncia de que 'a -libre expresión de cada un estaba
ldeolóxico neoliberal da Trilateral e a filosofía do niilismo de
-emisión e circulación das mer,saxes ver:bais ·e .non verbais consen _contradición coa libre expre~ión de todos.
'
sencantado de estetas conformai:ites da nova reserva espir itual
' Outr.o aspecto_ contitúeo o feito de. ser, no plano ·das cores
titutivos dunha determinada comunidadé, e que, portantor os
_de Occidente en combate contra o marxismo" como o expresa
usadas, •unha· continuación do . traxe burgués masculino, é
fenómenos de comunicación non son neutra is, ' infor.ma~ivos
_M. Vázquez Montalbán.
dicer, oe col_ó res apagadosAri·se's. ~sto -haino .q ue entender, por
unicaménte; -no senso da teori_a matemática da información,
O caso é que, evidentemente, isto non podía deixar de tras·
unha banda, como unha' espéde de solidaridaé:!e simbólica (non ,
no límite- senón que tamén portan mensaxes de segregaéióh 'e
pasarse para a moda e, probabelmente, através de duas grandes
consciente 'claro) - cos traballadores --os cátes Qbviamente tenestrátificación socia is. Fenómenos de ·comunicación que, por
tendéncias.
outra parte, desde a sua própria irimanéncia e- d~sde a .dos sis- , den a usar eses tonos por ser ·menos manchadizos-, como, por
· oütra bándá, por reacción tamén a modas órnamentalistas conPor unha banda a moda Camp: como se sabe mírase cara
temas de significación na qu,e estan oaseados son xa be'li.xerannotadas de elitistas.
·
·
atrás sen ira, mistifícase o pasado, espec_ialmente, cando a espe·
tes "A semiótica móstranos no universo dos signos, sistematiMereee ser: evide~ciado i o fe.ita de -ser e·sta. mo.d a unha forma
ranza e a confianza no futuro é mínima . como, clarámente,
zado en .códigos e subcódigos o universo das ideoloxias que se
simbólica de coesión social, de integra.ció~ ao próprio grupo
acorre na actualidade. Por isa non é estraño que de repente , se
reflexan no~ modos preconstitui'dos dé utilizar · as linguaxes"
(definido por posición social, . ideas, etc.) mediante ' a ade.c uanos ocorrise que nos gastaban o viña e as mulleres (eu, ade·
· '
.
,
(U. Eco).
mais, téño debilidade polos pasteis) apeténcias todas que, se·
Asi pois -dicimós'7 os signos non ·son inocentes como tam- - ción ás suars _norn:ta.§ e estilos de viver e ser, e ·de respost~ aos
mecanismos alienantes g~ publicidade ·e do con.s umo. .
gundo parece, a política nos ocultaba e impedía. Por iso entre
pouco a forma de u~los. Agora ben, esta .afirmación ten unha
Estes· critériós estético-simbólicos vestillfentacis tivero·n,
as mulleres inmediatamente voltáronse levar tacóns, traxes de
importáncia extraordinária se, como afirma Lefebre, est~ sécu.como é evidente, particular tra-n scendéncia en sectores peque· telas floreadas. Tamén e multiplicaron os colgantes e. outros
lo ~racterízase pola caída dos referentes, isto é, _pala perda da
motivos dignos de Toulouse-Lautrec ou da Bauhaus que nos
no-burgueses que constituen, po!o demais, 0 ·principal destacatransparéncia na reláción home-entorno social e poJa correla·mentó organizado da· oposición ao réxime. ~
. _ permitían e permiten exercer a nosa dóce malenconía sobre o
tiva instauración dun espesor. sígnico que regula esa relación.
,,. Contodo, da mesma forma que as ideas e os valores difusapasado (esquecendo pudiCé!mente as suas infámias).
Idea esta última que enlaza coa hipótese post-Baudrillard de
mente progresistas· tiñan corta preeminén~ia socfal, esa estética
. Po-lo que respeita aos mozos, comprendí nos (un pouco ta iRubert de Ventós segundo a ca·1 estamos ante "unha nova fase
constituia, serÍón ó gasto dominante, ·p olo menos ungosto de:
diamente é verdade) que ~'ser joven no está reñido con ser ele-estrutural onde a forfna-mercancia ten sido rebasada e reabsor~
bjda pola forma-signo (. ..... ) que constitue hoxe a nosa paisaterminante.
·
gate".
_xe". L:Jnhfi paisaxe ond~ "máis qu"e expeA
riéncias de obxectos·
Os anos ,da chámada· transición a esta democrácia de ma( _Asi que compramos caras pellizas, sacamos á luz o tergal e
que ternos que comprender, atopámonos cada vez máis con
gosto qu-e padecemos hoxe,:. non c:lbstante, · abortou o avance·
os tecidos delicados, compramos roupas de cores plaros e insi'mbolos ou mensaxes. xa ·manufact'u rados para sernos ino·culadesta estética.
-·
tentamos poñernos "bonitos" conscientes de que o fenó meno
dos".
·
Como se sabe, a ruptura democrática, obxetivo á esperanza
elemento (por sor.te) xa non traga aquilo de que "o home e o
· E, -naturalmente, esa forma-signo non · pode menos qué so- .
dos u.s uários da. moda "prngre''.., foi progresivamente devaluada
oso.'.'.·"_
·
meterse aoque Bernard Cassen chama a lei dÓ m'e rcado ...<lin~ . mediante sucesivos pactos e cambalach·es entre os poderes fácA 01:1tra gran ponla da moda, segundo eu creo, que floreceu,
güístico. Vemos, . pois, como o inglés inunda e contamiria
ticos e u'n ha_inxustamente denominada oposic~ón, máis perta
foi o orientalismo (probabelmente importado de Berkeley dez
-como o español en Galiza~ outras socieda.des e idio-mas; co- .:.
anos despois) que se .adaptaba perfectamente ao universo ideo·
(creián) cada vez do poder e máis lonxe de calquer opción
mo se universaliza a iconograf ia americana, os rostros·americadigna d_ecser chamada "polÍtica" e/ou in.o ral. ·
· lóxico dominante: Ir.racionalismo misticista oriental contra
nos, a forma de mover o corpo americana, o deseño industrial
Esta 'tomadura de pelo efectuada ao conxunto dos países
occidente cuadriculado, máxia e pantasia -tamén presente no
americano... En definitiva como1 a perspecti'(é;! . 1984 (,.Coca- - deste Estado, fgi, senón a única, talvez a causa máis clara dese
Cqmp: arlequir:is ... - contra monotonía e rollo político, indivi·
Co_la: un sorriso ... uniforme) se agranda e coiT-IQ, paralelam,eri-te · fenómeno polftlco- e, para rr10itos, existencial · que se deu en
dualismo, exaltación de si e auto-realización contra responsa·
..a outros imperialismos, existe .un imperialismo semiótico a ni· chamar "Desencantó" e que Jaime Chávarri captou cunha sen. bilidade moral e socia, Eros contra Tanatos (como se ve, falsas
vel lingüístico, xest1,.1al, cinésico
Un imp;rialismo semió- ·
oposicións mistificantes...-e valores que non deberían estas es·
sibilidade maxistral na·sua pelicula.
ticó totaiitárfü. ... · · '
~
- 'A-co1uml)a vertebraldese~fenómeno·de masas consisteu procindidos).
',•
babelmente na ·exten'sión düñha actitude de distanciamento
Asi que as féminas inmediatamente se apuraron a saquear as
APUNTES SOBRE A M~ODA E A TRANStCION POLITICA
críticó, ·irónico, escéptico xa · non, unicamente, das maquinátendas onde se ofrecían vaporosos traxes da India non moito
. Énmarcáñdorios _nesta dirección intentaremos dar canta dos
rías pofíticas que defraudaron as se cadra excesivas e inxénuas
despois adaptados e confeccionados en série polo ''Corte 1n·
cámbiós máis significativos · prqdu'éido's r;ia moda no Estado Es- .e xpeetátivas da xent~ comun,· senón ·mesmo de todo próxecto·
glés". Adornáronse con médias luas arábigas e o peinado afro
pañol no períod-o que _vai desde éi morte é:le Franco até hoxe,
de fut'urq. . .
.
_
,
..
fixo furor.
asi como a;sua correlación signi-fic~ti\{a con diversas circunstán- -:'
A bancarrota da _idea de progreso, o .tor'narse cara a-probleOs elementos vestimentais de diferenciación dos sexos -e 'de
cias sociá-i-s, ideolóxicas e políticas.
, ..
.
.
mática individual de· cada quen, 9 proceso de mitificación de
creación de sexismo- acentuáronse con rapidez.
Debemo·s precisar, previamen,t e, que para nós resulta evide'nvalores cómo a ~ensibilidade e.. a afectillidacle, a alza teó~icá do..
,
Polo que respeita aos homes, incrementouse a porcentaxe de.
te que a-moda constifue unha das formas de:eomunicación que
anarco-direitismo~, dos "novas filosofas", o descrédito da actimencionábamos ao ·p rincípio. -Un ha forma. de comunicación
vidade social ·e política ... · estes e outros rasgos de _diversos nimorenos-mauros, novas blusas e traxes vaporosos e saltos fixe·
· con f"1guran ·a xiro
· casi· COJ:l:ern1cano_
·
·
ron a aparic. ión (Adolfo Domínguez "la arruga es bella"), _ta·
qué, sen dúbida, desc~msa sobre códigos e convencións; cada
veis
das,ideas e da sensibitiprenda, tipo ' de tecido, color, forma, non pode deixar de addade dos antigos protagonjstas .do cámbio .é qÚizais, sobretodo,
mén se popularizou 0 uso de cores máis vivas e, en xeral, empe·quirir significacións ·aírida que estas-sexan extremadamente va- ... dos sectores en que posuiah predicamento, e·.marcaron, tamén,
zouse
sexualizar
exotizar con máis forza 0 seu corpo, ra·
, -;:.i
h oxesu b Sl$ten
·
( mats
· pro~t1tu1
· 'd os )·
chando asi unha tendéncia a.ntiga~.de
simboliz~c'ión e subli ma·
riábejs e~_rapidamente cambiantes. ~.
"
- ·eses ·• novas• rumos que ·,a1riua
•
·umberto
sinala nun pequeno escrito ("o hábito fai ao · , e cuxa expres_ión rnáis extrema e · .clara foroñ os pasó!a$, cur'ioción do .sexo na moda masculina (a _cor?ata-sí~bolo fálico) e
monxe-") qu"e par:_a o caso concreto .do -vestido é particularmenso ~ubgrupo social de mentalidáde talvez por _v entura non .tan · -achegando nese _sen.soª moda masculina ªfemenina.
.
¡
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·,te. impórta~~~:,a :&IJ$ti@ci~n~p~tr,~;.. ~glgpsJ?r~~diaqt;!.~.lil~.~-" _,estr~J~a ~-._Tp_,r(>tprf~;_S,~~~lr.,~.~t~JJl.2~.~M?.L~!"'. cqmq ,t~n. foi~o &. ~ - 9~ ~l!e !~n_ós _nos ~ ntereªar, i~ ?.est~c~r é º ,..feíto. des~as d~a~
e a moda e un caso parad1gmat1co de cod1go feble en tanto
no'tar Schaff
unae xunto con estereotipos, ,1deo'(i)x1a. Algo
granCfes tenoenc1as da moda abrnlfe o paso a unha ma~o~ dife
_este "é...feble í!_On tanto porque non. estea ben' estr_uturado nun ' · :· particuláLmente_ ~yipente nes!e"caso). · _ ~'::_ ~-- _
·- _ ·__ . ,, . _
renciacion da- mo~a segundo os sexos, os. estratos soc1a1s e as
. ~ intre dado senón porque se modifique con rapidez e, antes da
, Na i:-iosa op_inión alguns dos cámbios de va_lor~s~ máis signifiedades (asi como no interior de cada un dos sexos, grupos so· .' ·
.~u~ se !i~ ·p~da ~a~t-~r e descreber, xa esta .cambiad~'.'·. Caso pa- · ·cativC)s s.e~á.n os segui!"'tes: - ~ue int~i+ttar?mo~· ordenar en camc~ais, edades) e, ademais, tamél'I unha· máis rápida ob~-~le~cen¡
· rad1gmat1co -d1c1mos- porque unha das caractertst1cas esen.pos .semant1cos. ·Conven d1cer que ese c.amb1? de valores, pala
c1a .das modas. Calquera pode comprender que, nos ~ltim óf
, ciais da moda é ,a · sua rápida obsolescéncia, o 'seu veJ9z consuambigµed~e <?~ _po.lhtaléncia dalguns deles que ágora tiñan e _. anos, as mo_das aparecen e desaparecen a gran veloc1da~e ~
JllO para é!b,,rir paso a · no.vas ~ercancié!s, característica esta que
teñen ,,é~ito ,t tavo_rec:eu e fa.:vor·ece a penetración de ideoloxjas
. apenas si ,sabemo~ cál é a moda ~q t~mporada cando Xé! ~e .
: n_o caso concr~to do Estado ltspañ·o l ~ense aC"Í:'!ntuado. nos úl~i·
(fragmeh~ária~) burg,uesas: ·
, ·
, .,, , _ ~- _·.
anúncía 'a -~f)arición doutr·a·s prendas~ "'('endéFicia esta favore; 1:.mos. an9s. :col}, togb / Qó~ in~ñt~fe.m§s _descreber · QOr:l unjca- .
, Pr;9_f~s~ · est~ ~qtt_e se..v.eu ·apoJado ' pola - integracióri~o E5t,~do _ J d~, fon:io é~ o~yio, _pOTa dispoilciQI"), que~ase cops~itue_ un sin-_mer:tte rasgos p'ropiamente ditos da moda nos último.sanos seno universo ideolóxico-cultural da . Europa Occidental, parte -~ · drome de escasez, ao consumismo en épocas de crise.
,:
:nón, máis 'ben, a sua significación .social as suas transformaintegranfe, como é notório, do que se volta chamar ultimameri- . ·
Sucede, pois, que estas estéticas coas suas correlativas ética.s
· cións~
·
.
te "civitización ocCidental", "mundo tibre", ' ~espírito humafavoreeeron a_ Jntegraci_ó n nó horizonte. neoÍiberal e merca~t~·
Sen dúbida algunha moi poucos obxegarár:i que, .á mort~ do
nista e' cristián" (sjc) etc,., símbolo, dinn·os, da modernidade
lista, .de ·diferentes grupos socia is. Non é pois de estrañar o ex!·
' Ditador existía no conxunto do' Estado · español unha certa
· frente ao, segundq parece, n.o so atraso secul~r do qüe d.iferento posterior da moda p'archi-s e outras (modas "Guerra das gala-·
preeminéncia de ideoloxias de progreso e transformación social
tes mesías sé aprestan a ~edimirnos.
; ~ias'; ((Grease" - p_o r ·exemplo) que son, máis evident~rl?ente,:
-en particular ó man_< ismo-. Non poderia, entón, deixar de
parte integrante do universo visual, colorístico da estet1ca da
_obxervarse qu_e _o.s valqres, 'as paUtas, a~ acti~udes dos sectores
Racionalismo, Cu'ltura.
Ir.racionalismo, Ubido
·Paz Americana. A educación .(ou' o acostumbramento) dogos-.
· soiais imbu(dos desas ideas tifi°an natúraÍmente un correlato na
(esquemático-marxismo - "
. (Desexo, Eros,
· tq colectivo a ese- Úliliverso l>pticé) efebtista- favorecé,,·: e~ úl:ti~~;
fasqui~dísica dos individuos. Confirmando asi a 'idea tan antiga
que-todo-o-etiqueta)
expresividade de· si)
instáncia,,C> tr.unfo do ' 1 Homo Con~umens Universahs atur ~~
de que .non e~iste estética sen ética e vic:;ever~a. o·que imo$ de{é~uto-represión)
(liberación)
do e emocionado pola brnlantez e o ·ruído ,de "La Juvent~ t
nominar rhJ>da "progre'~ -caraéterizáb'ase -pO-:la percura . duñha
(com·e-.cocos)
· - -~ Baila".
·
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ANECDOTARiO
~ Cunha participación nas fumas do 66,09 por ~en to 'o povo andalu~__culÍnj.nou.o p~sa-~lo d~min$o ,-_ pacto -~ co PSOE_ para gobernar
23 de maio a sua andaina cara a constituci~_!l do primeiro ·parlamento autónomo da sua terra .que coAndaluéia (o seu lema era 1unCompre subliñar que -o par_,,. mezara un catro de decembro de 1978 carído os andaluces saltaran á rua pedindo autonomia. _Dn
tos podemos) ·e~.isto fixo que · · tido extraparlamentário que
morto e dúcias deferidos foi a resposta do goberno español.
-~
.
.
"regalaran" moitos votos aos
·m.áis votos tirou foi o PST
.o 28 de febr~iro·do 1980, péste á campaña da dereita que <licia que "Este no es tu referendum", s~ialistas.
. __(~artido Socialistá ' dos; Traba-.
Andalucia pulou pola via do artículo 151 da ~onstitución española 11ara.acceder á autonomia.
Con referénciá á dereita o - lladore~). Segund~ fon tes _do
, Por último, o vinte de outubro do 1981, foi aprobado o-Estatuto andaluz.
· '; - - · -_.
_-:.d!3~cal~~ro da UCP.~. er~ ..,pr~yi: . ,_P,St>E,: ~ .c~nfusión,do ~u· slm- · ,
.
. .'
___,_ .
. ·'.
t .. ,,
' ,-:•
-síbe} ~senda as suas causas a . bolo ;CO deles, resto,ulles a:lgun
o trunfador destas eleicións
abstención que propuxo no _ que outro _parlamentário e deu _
foi o PSOE. A sua campaña 1a
referéndum do 80-e ama xeslugar que nalgunha mesa -p uier encamiñada, desde un primeiÜón gubernamental. Mais non
ran as - papel(ftas do PS'r no
rÓ a acadar o voto moderado
se previa que fose superada
mesmo feixe que as do partido
qde en antEtriores comícios tipor AP, que -realizou unha
de Felipe González, coa conseña votado UCD, pero resulta
gránde· campaña publicitárja
guinte protesta. que do millón de votos que gaque superou en cantidade á doAlgo semellante x3: ocurrirá
ñou, máis da metade,son votos
resto dos partidos, pasando d-e
en Galiza.
procedentes do PSA e do PCE.
ser ún partido extraparlan;ienO seu programa de goberno
. tário (non tiña nengun di puQue Se saiba,. -ql,llZatS O
carez de contido, sendo máis
tado andaluz) a convertirse na
PSOE non vai ser _ capaz de asuben eleitoralista. Este trunfq
.mir unha vitória tan rotunda,
segunda forza política en núsupón un reforzamento no pomero de votos en Andalucia. ~
xa que carece · de homes suficientemente capacitados para .
der dos órganos do PSOE da
:_ ,Pc;mto e aparte merece a
levar esa maioria.
corrente socialdemócrata, en
campaña que, como se foxe un .
detrimento de Izquierda Sociapartid.o político r.ealizou · a
Un terceiro ponto 9,estacá:lista.
CEOE através da Confederabel. é a manobra de certas asoO Partid o Socialista en An. ción -dé Empresários Andaluciacións de pais que ian . p~din
dalucia é o gran derrotado,
do ~ó- voto · para AP aos seus
ces e a patronal do ensino_priconseguindo só o 5,35 por vado- camu~lada baixo as siglas
afiliados através do ' teléfono,
cento dos votos. Os seus badunha coordinad.o ra andaluza
.argüindo que se votaban ao
queteos con UCD e o seu aborpro .liberdade de ·ens~no"'. O
PSOE, ian pechar auto_maticatado pacto con Martín Villa
medo, a mentira e o . engano
mente to-dos os coléxios privapara encauzar a autonomia anfóron
suas armas para ten- -- dos e os nenos ficar sen escola.
daluza pola via do artículo
O voto, unha vez máis, do metar -asustar e tratar de impedir
144 en vez do 151, son razóns
do' e d0 cáciquismo.
o
trunfo
da
esquerda.
que poden explicar esta derro- ·
, A mediocridade, tanto_dos . · Sen confirmar, chegan ruta. Xa se especula co pase ao
partidos
como- dos- lídere~ da
mores de que Uruñuela, alcalPartido Socialista Obreiro Esde·
de Sevilla, chegou ás mans
dereita
fixo
que
a
CEOE
asupañol de concellais andalucismira
_
a
campaña
directamente,
,
con
Rojas Marcos, número
tas.
pedíndo
desca~adamente
·
o
_
-dous
da
candidatura por SeviPola sua banda, o Partido
voto
par¡i
AP.
lla-que
non
_CORSeguiU ser dipuComunista, que até o 23 de
tado · mentras que si o foi Urumaio fora o único partido que
En resume, a maioria dos
ñuela. Pouco -nengun- futusubira progresivamente pasou
andaluces, máis que votar _por
·ro se lle ve ao partido andaludo 17 por cento de votos obti· unha opción política determidos nas municipais ao 8,4 7 por
nada, votou polo c_á_mbio, e es/ · cista no inmediato.
cento. A sua estratéxia eleitote conceito fói usado ·cbmo
bandeira · eleitoral p_olo PSOE.
XOSE LODEIRO
ral estivo enfocada cara ao
,.;.
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Partidos·

IS

Toda
Andalucia

o

CADIZ

ALMERIA

CORQOBA

GRANADA

HUELVA

·escai\os (%)

l·

MALAGA'

JAEN

Total
Escaftos

SEVILLA

le
:0

PSOE

52,07%

6 (48,33)

ÜCD

12,93%

3 (21,82)

9 (53,95)

7 (48,.66)

8 (51,98)

8 (55,28)

8.(51,65)

9 (52,75)

11 (52',80)

2 (11,24)

2 (12,92)

2 (14,65)

" 2 (18,52)

2 (16,09)

1 (10,68)

1 (9, 18)

·15 -

2(17,16)

2 (16,95)

1 (12,52)

' - 2 (16,26)

3 (17,98)

3 (18,42) .

17

2 (12;33)

1 (S,86)

-- (5,22)

-1 ·c8,91)

1 (7,2i)

'

16,87%

AP
PCE

2(17,15)

a.47%

'

PSA

5,35%

3·

..

2 (15,09)
'

(5,95) •

(4,08)

l

'(3,80)

1 (9,06)

. :..

.

(4,88)

(4, 1~)

(2,82).

a·

.Outros

e

Particip.

Abstención

3S

e·

r

3S

''

,..

'''

2,95%

(3,56)

(3,25)

(3, 17)

(3,67)

66,09%

59,08%

60,87%

74,17%

·67,21%

33,90%

· 40,91%

?5,82%

~ 32,78%

~

1t"""

-

.tl',:s

39,'12%
~

-

-

3~ }~

~

-

-. ~

(3,45)
..

' ~

(3,30)

(2,82)

60,64%

74,45%

39,3~% . ..,
.
-

. 25,54%
-

-

'

!

o

¡,

.

1 (5,_52f

(2,94)

- (2,11)

60,51%
39,48%

--

2 (9,99) .

(6,66)

1

-

66 - .

8

' ~

-

3 :
"
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68,25%.
31,72%
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~
.Estif p'ro bado que qu~n ag~da nunca alc~nz~, e tanto por·esta f-ilosofia;·c~IIío._. p,~-la~r:ecé;i<lá<ltde . ~ ~
~
enmascarar parte 'aós seus problemas internos; a · Xunta Militar, Arxentina recup~rou a soberartia das
A
.. A li- ·
C t' li
t'
1grexa ng cana e a 1grexa a o ca es an a manter _.
. .
· · ·
·
.
·
lllits Malvmas.
..un diálogo cad:,i vez .máis. activo .respeito a unha aínda hipo~tética unión. Signos dese achegamento, sequera superficial
son.o··recente;no:meám.ento ·dun.núncio papal pe#ante a· eo:~
roá"btitárlica ·(non babia nf:mdo en·Inglaten:a desde á·Refbr·•" ,
·ma protestante)~ e á próxima visita do própi'io Papa a este·
· r' país, a·:·cal ultimamente ten sido Qbxecto· 'de considerábel ·•,
.. 'oposición po'r parte de sectores protestantes ultras, sobretodo__ na Irlanda d.o Norte, e mesmo foi posta en dúbida pola
~ situación das Malvinas.. .
·
.
Mais f óra destes aspectos máis ou menos xornalísticos da
-cuestión, o . certo ·é que as duaS igrexas están a dialogar e a
formular pr.opostas e contrapropostas de textos doutrinais
conxuntos q'ue. Iles sirvan de base ampliábel para unha eventual unión. Compre notar aqui que a tal unión reffrese á
igrexa anglicaña ou lgrexa de Inglaterra (Church of England), dependente da Sé de Cantuária, ou Canterbury, e
no_n ás chamadas propriamente igrexas protestantes, que son
"protestantes" non só respeito á Igrexa de Roma, senón tamén da igrexa nacional de Inglaterra, que se chama a si mesma Established Church e Hig Church. (lgrexa Alta), presidida ·
pola Raíña de Inglaterra, para distinguirse das outras igrexas
_protestantes, non confornústas ou.calvinistas.
A diferéncia na composición sociolóxfoa das greis católi. ca e protestante, sobretodo anglicana, é palmar. Fóra dunhas cantas familias católicas aristocráticas que se mantiveron na .sua fé desde os tempos da reforma (e agacharon sacerdotes á persecuCión estatal, de xeito similar aos esconAs consecuéncias posterioo' apoio . dos· USA á Gran -· .conflito e· tamén no ·Atláritico
·dios antifranquistas despois da Guerra Civil), os católicos inres amosan"as contradicións no
Bretaña tamén·_ten a intención .Sul. Razóns éconómicas: ingleses (uns 4 millóns) son .de extracción popular: fundamenmensa·s r~servas de' ¡}etróleo
seo do bloque imperialista e
de debilitar as posicións co- tálmente irla'ndeses, cun' importante influxo mediterráneo e
merciais e douti'o xénerq d~ses '(21.000 millóns de metros. cúcomo se teñen aberto impor- ,
africano recentemente. Nunha función relixiosa típica, . a
bicos) é de nódulos.polimetáli- ,
tantes fisuras. Por unha banda
Gobernos nunha zona de "in_ ~ei cátólica ten un feitio ~arcadamente cosmopolita, mo-·
tereses vitais" americano~ . no · cos (manganeso, níquel, cobaliós USA están nunha grave con.- desta no vestido, -desde nenos de peito até vellos, multi-~a
tradición ao apoiar o colonia-.
Hem.isfério Occidental, frente . to, cobre e "ferro), que coinci.cial. En circunstánciás similares, a grei protestante ~ria tiden cunha gaÍJoupante depen· lismo británico (segundo eles o
aos avances da RF.A: que con-, picamente' inglesa, branca, acomodada, vestindo traxe e
.querira afortalar as :suas· posi- , déné~- e carencia própria dos
seu mellor: aliado na OTAN); e
sombreiro elegantes, adultos na sua maioria. O oficiante poianquis respeito dest~s mined~r a espalda á Arxentina pésie
cións na América Latina désde, no caso católico, ser inglés ou irlandés, negro ou mediá OEA-(Organización de Estaprazando en móitos casos ao - rais. Razóns xeoestratéxicas; o
terráneo, pronunciando talvez o inglés cun forte acento escontról .do- Atlántico Sul que ·
dos Americanos e ao TIAR ·
capital ~ericano ( tii;an metranxeiro. En troques, o protestante será sempre inglés, cun
xa foi S,empre ·unha teima. de
(Tratado Inte:ram·erican<;> de · drado espec:ialmente as inver~
impecábel ace.n to do Establishment, circunstáncia importanAsisténeia Recíproca), q_u~ no .
sións xermanooccidentais n_o
Wáshington ( Gerald Ford phe- _ .' tísima neste país en que, máis do que noutros, a mensaxe é,
papel, .obrigaríaos a un ·doble ., Brasil ,·e . noutros . países d,a
gou a ·pro.por a creación dunha
-, . en grande medida, o meio en que vai expresada. Mesmo os
. .... _
·apoió. Aí ábrese quizais unha -. · area), ..
ÓT AS -:--Organiiación do Tra- _ " . cánticos dos católicos teñen letra . e musica de feitio ecumenista e pacifista, mengras que os protestantes adoitan ter un
das meiland~s D!cógnitas cara .,
A~Ósa;'t1amén o.dramático. t~d-0 - do ._ Atf~tko Sul.-) .; o U:
aq futuro; pois o que non poi- ~ noutra alternativa; xa en~iada
carácted nacional e triunfalista (hai inclusive hinos relixiosos
do facer anos e anos de loita
redescubrimento . da inutilidano
Caribe,
e~tender
o
rádfo
de
protestantes
que chegaron a se convertir en hino nacional
de
de certOs 'or~g· anismos interrevolucionária, . conquíreo a
acción da OTAN: Razóns de
dun país).
.
crese ·das Malvinas, :precisa- . . . nacionais (ONU poÍ exeníplo)
"expenmentaciól)
militar
que
_
Mais
pasando
ás
diferéncias
de índole interna, é sabido
e · de· rimbombantes.. ~ "-mecÍiaestárt vindo moi bén á poderoque, en xeral, os protestantes só eren nas Escritura:S como
mente desde unha postura macións" e "'chamament~s á paz."
·
tizadamente é!_nti-ianqui: a uni" sísim.a indústrla armamentista; .
fon te de revelación (e non na tradición, como os católicos),
ficación de. grande parte dos · que tell.e~ moito de testílno- --son dfrcias e dúcias de miles
e fan delas unha interpretación persoal (non institucional,
nialismo e nada de efectivida'Gobernos . latinoamericanos.
de · m~lón.~ que se destruen dia
como os católicos); ademais, na cuestión da predestinación e
Ten· esta unidade ·ribetes tra·
·de ( 0 Papa e 0 Rei~ español). · _,_ a dia á que é preciso repor. ·
~ grácia, os protestantes tenden ·a considerar a prosperidade
xicómicos ao· ler como o MiEn tanto o conffito militar · - · A ·situación ~ grave para . o~
,. económica como signo de seren eleitos, mentras os católicos
escada.· posicións (nese senso
nistro.- de ·Asuntos Exteriores
póñen énfase nas boas obras cómo meritórias ·para a salva·
imperialism9 e ~. Unión Soviésemélla ter difícil ~ saída) e os
arxentino, Cost~ Ménde.z,
. ciól). E un importantísimo obstáculo á integración é a dou·
tica ngn precisa mover ún só
cóinpara a .. postura actual dos',
apoios e ·contraapoios tendeµ
. trina na infaíibilidade pontifícia. :
·
'dedo .e recolle toda a rendabiEstados Unidos, con certa
moito a erguer ,cortiñas de fÚ. Alén disto hai asp·e ctos prácticos nos que é difícil, senón .
lidade.. política da posición .ar- ·
perspectivá. no · tempo, .' alcu- . me ~a realidade do .conflito, e
imposíbel, a converxéncia. En efeito, as igrexas protestantes··
X.entina, aínda que pareza pa, sénón aí está o caso dun pre·
mando de "criminal o bloqueo.
. teñen xeralmente unha actitude moito máis liberal que a ca~
radóxico; mesmo en termos·
.daq u,~l~~..~ C~ba.
. ._¿.. ~ · .. ,
s~l!i~ ;~, fl~oi9,~~u. .d~~icano_, ,·:vía . até:_ haj unS..~~m.~s~ -_Ínsosp~itij_.
., . tólica nas cuestj.óns que xiran arrf.~q~ jdo ,,s..ex;o; r~!JJ~~9.~s pre;; ,.¡ 1
· Outra das .incógnitas que se
Uruguai, á Arxentina.
matr,imohlais, ·.·planificación familiar," anticoncep~vos, .~borcJos, ao propor .Reag~m unha ,
_albiscan .é a da fráxil ' estabili··~ ·
. Se é. gr~ve·no ·seu conxúnto 1 drástica d¡smin.ución -de arma7-....
+ to, divórcio, homosexuali~ad~, celibato d~ sacerdócio, orde· ·
dade da .unidadé da alianza
·
,
·
.. ·nación· de mulleres, etc.
--. _' ,
. : -"~ ·. ~ " 1
atlántica.; . no . q·ue · tefren· de ·:t. a crise - para_ os , dous _povos- mentos, . presumibelmente · en
·
_
Yendo
istd,
?
podemonos
pregunfltt~'~t
dás
·"dlías ipexas' ·'
refación : dii'e'cta ' co devir da
¿c~t'.9. ten: t~m~n, de "pas~.
eontraditórias as políticas dos
.está
máis-interesada
nunha
eventrial
'unión,
·se·
a
· católica~ que_
Gob~rnos ~á Europa éapitaliS.:.· · adiante" para o Goberno B~i- · crÍse. .Esta .rendabilidade t'iiaposta colectivamente .polo "póvo"' Óu ·a anglicana, que, op-.tánico, ante un país fortemen- .. .nl:én 'vén avru~da'' .diante ·do
ta (postura forzosamente soli- ·
. ta poló individuali~mo- <Jas clases ditixentes~ .
· .
_. t~ deteriorado no eco~ómico, ·.. teito de'. ser. a·~uRSS, hoxe, o
. · ""'_
. d
ill · · princ.i pal comprador da Arxen- ~
dária co' ·COionialismo dos-;Go- · .
'· Cuó Páp~ 'pola~o, pod~ríase pensar que é a_Igrexa católica
.bernos .da OTAN, .¡)osturá· do . , ._ con dcen~o.~ pdce~t)os, e fm~ de1· .a · máis in.teresadá na. unión, pará ·facer frenié áo_:marx~~· ·
- 1· )
- ros. e para os. , eo un a- · tina (40 ·por cento:das expor..
Go berno Espano
,. .. , que xa i
tal , - te · · f
·
·M:ais.-talvez é asi só nas altas xerarquias, pois a igrexa mili:taCións
totais
.
e
o
80
por
cen
tiveran -irilportantes en·c ontro· · ·. ~entomh.· en ~ara ºd ~~cio~a- :. '
tante no Ter~iro Mundo .inclinase a favor dos epr~~1#dos e
qos
cereais).
"
.
-·. . d ( 'o· r exemp
omoxeneo o unper1an~zos no pasa o p
._ .lo
Iimen
·
-~-da
liberación. I)~sde o ponto de vista inglés, a ~nión ·axuda·
Paseniñameñte, .a análise po..
no caso · de Centroamérica éo
~mo.
ríalle
a resolver a cue-stión irlandesa, removendo un impordera~ elaificar ínáis. Hoxe só
, apoio do Goberno francés 'á
Vi~to ·está que até .·as -~ellotante
obs~culo
ºp ara unha, integracjó~ política ap~ecendo
. guerrilla ·· salv~doreña), coa aéres máquinas, mesmo da mor- .face19os unhas poucas coilsidemenas
tem~is
como
''périda Alb~ón ".
iac~nL ·.
·
. tual política beliciSta dos Este, rematan por se derramar.
CAR LOS DURAN
tados Unidos.
_
. _ . Subxacen outras cousas no "
MAf\JOE L ALOf>!SO
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Todo ~(p,onto para ~
a·,riova .temporilda ·" W.S ·traiñeiras
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crónica depo?tivá ·

'

- Xusto a pont~ de· comezar
a campaña de .regatas de. tram"-ei.-a
· ..; · ·
- - b t · · · ·.
.
_
.u s na nacmn e cando ·a .d
avanzada e deu com? resultado a participación dos remeÍros de Meira (Sam t la .
e a e1s va1
. to do Es~~Q d_e bateis, representan~o a~liza Sul~ en todas as categorias: . er_o meu)_no Campeon~. Se a campana.do pasado ano est1vo-ammada·por Meira Tir'
c bo
·
. · -1 .
· poden ter a variación da · pr~séncia ·da traiñeira do clube Nosa ;~-e ~ ~ Cr_U~, as · c~usas este ano
Moaña, froito dunha escisión do C.R. ·San Xoan de Tirán ·d~ qnora. os d emedi?s,..~~é-~ d~ Tiránmesmas páxinas.
·
__· . _
'
ue xa se eu cumplida con ta nestas
< ••

Antes de meternos coa análise da temporada vindeira, ha·beria que facer uñ resume do
·que foi a pasada. Das regatas
que houbo;· a maior parte fo.:ron gañadas por Samertolameu-Meira-Moaña mentras que
Tirán gañaba a sua (prévio ac.cidente por colisión de Cabo
da Cruz cunha das embarcacións do Grove cando ian moi
parellas) e Cabo da Cruz aproba de Meira e o Memorial Payón na Coruña con participación só de lanchas da Galega
Norde.
O campeonato do Estado
celebrouse na Coruña, coa participación de Meira e Cabo da
" Cruz, ficando esta última por
diante, pero as duas nos últimos lugares.
En xeral, pódese dicer que
se fixeron mellares tempos
que na temporada anterior
para os mesmos campos de regatas cunhas condicións ambientais parellas, cousa difícil
sempre de medir porque o mar
non sempre está igual.
Por outra banda, o nivel técnico medro u algo, mentras que
o físico avanza roáis apresa.
Para alcanzar aos bascos no
. primeiro aspecto, quizais aínda falten tres ou catro anos,
dada a falta de entrenadores
que hai na nosa terra en canto
ao té~nico. Segundo nos explicaban fontes ligadas a un clube
moañés, pode que en tres ou
catro anos unha traiñeira .galega entre na tanda da honra
nun campeonato do ;Estado,
onde se disputan os postas que
van do un ao cuarto.
Repasemos, lixeiros, os clu- ·
bes que remaron o pasado ano
máis que nada para facer ~
comparación cos constituídos
·na acttialidade e ver o avance
do remo en banco fixo.
Na província de Pongevedra
:(Federaci&n Galega Sul) habia
catro clubes, dóus en" Moaña
.(San_Xoá!1 e _S amertolameu) e
¡dous-,no ' Gwve (Os. Mecos .. e .
Anié,grpve), . q·u~ se · pode ·~lic~~ .·
que naceron · tod· · b
, · ; -,_ .
os _ a1xo os
auspícios de Samert~lameu: . .
~a Coruña (Federación G·a~ga -.~orde) . babi~ cinC"o clues, dos que un As Xúbias só
Par~icipou · nÚnbá 'regata. · 'bs
o~tros :eran Cabq da · Cl'Úz~
Ri_anxeÚ'a,_ Perillo e Póvoa :do
·.
Caramiñal
.· ·
/.
b ·Agora ?na sul apáreceron clu~s en, B_µeu~ Ill~ de Arousa,
Vil~xoan e outro o dos Remé-_.

Moito máis pó que vento, máis ruido que noces máis musia que campás, levantou a non preséncia na TV d~s equipos ·_
do Celta :que o P3:~do d.ia 16 se .p roclamaron carnpeóns. Un,
· ·o femem~~ ~e baloncesto, da c9pa da raíña e outro, de
· fútbol profesi~maL _da Segunda División~
- T~légramas de conceUais autoprocáhnados ind~pend~ntes,
esperas no aeroporto d~ .Vigo a un Robles Piquer que non ·
chegou ... · pór culp~ do _'neboeiro que lle inipediu aterrar ao
-avión q~e o traguia~ protestas cen, mil, por aquilo da presu- _
mt'bel marxinaci_ó n de Vigo . . ,
S~ ben o problema de non ter posto ·na TV unha boa reportaxe da gran festa que foi o Estadio Municipal de B-alaí. dos cando o Celta meteu seis goles ao Getafe ou non retransmitir, no programa matinal, nen un anaco do partido de Balo~cesto que estaba a xogarse no_Ferrol entre o Celta e o
Complutense,- poden considerarse xa non .Q,nha manobra de
marxinación para <;unha cidade se rion mesmo unha eviden1e
falta d~ óptica p~riodística, non é ,men9s evidente a mano.~r,a de certos per~oeiros e cólectivos que aproveitaron a ocaston para facer da bandeira viguesa ( aínda que, iso si, sen enfrentarse _ao resto .dos galegos) unha boa p~~orma p~ si- .
tµarse, que xa es1amos no tempo, na lo ita política que se ·
avedña cara ás eleicións municipais e mesmo ás xerais, que
. ~e todo vai haber.
·
·

o-

Os remeiros de Samertolameu, c;n-pleno esforzo. Este ano, -a ca~peténcia pre-·
séntaselles dura.
·
,. .,. ·

S'on pataletas isó dos telegramas (e moito máis ir corren~
un haxa. probas ~ no · Cabo· da
do_a di_cerllo á p_r~~sa, para que es~ publique que mengano
Cruz e o oito 8e celebre o Me- ·
pro.testo.u). A af1c10n ao deporte-espectáculo, pola que tan- _
morial -Payón na Coruña, cointo se preocupan quen pensan que o non transmitir nada é
cidindo co Teresa Herrera de
perx~~i~ial para el, pouco t~Íl qµe ver coa ~ición ad depo.rfútbol. Para odia quince, regate-pract~ca,_ e menos coa realidade deportiva galega.
_
ta na Póvoa do Caramiña1: · ·
¿Quén v~i protestar se no verán fan un ''Deportivo" deses . ,
'A. regata niáis importante da
· e no~ poñen .nen_un segundo das competicións de traiñeiras
nación, o Trofeo Condesa -de
e bateis que, ria~ a ria," ·porto a porto, se van a celeb~ar na
Fenosa, vaise celebrar os días nosa
nación e mesmo . en Euskadi? E dos xogos populares
21 -e 22 coa prirÍleira data para
das
festas,
¿quén va_i dar fé de que na TV nada puxeron, nen ·
as clasificatória.s e a . segunda
no
_Panor-ama
nen en ningures?
-para as finais, adiando o sisté-ma de pontos do ano pasado.
Quizais na prensa diái'ia o único que fique sexa esas inforAS PROBAS DESTE VERAN . .
COa traiñeira de San Xosé de ·
macións ~teresaclas, éon notificado_r loCalizado, indepenAstilleiros-Santand_er, terá por
Para o próximo dia dez está
dente e eón noQJ.e que pronto vai Calar do· seu altercado co
esceário a ensenada de Meiraprevista en Bueu unha regata,
direct~r de TVG, Uxio Pena.
\
·
Moaña.
'
·
clasificatória para a que o .dia
~olo v_isto todo o que necesitában·para darse cont.3 de -qYe ·
O dia 29, no campo de Re~
20 se vai celebrar en augas de
TV non informaba en realidade sobre Galiza era·que non pu-.
gatas do Con-Moaña, regata orVigo con motivo do Mundial
xeran_o partido do. Celt_a, non que decote a información só
ganizada polo clube Nosa Sede fútbol, patrocinada por uns
fora de froles e sorrisos, sen falar para ·nada dos problem~s
ñora dos Remédios, de 'Ilrán.
grandes almacéns, cun presu- -g ue a~afan á nosa S()ciedade. ·
'pasto de 500.000 pesetas e' ·á .
Xa · no mes de sete~bro, e
-T,oda a ,forza ·se· lles vai en protestar polo-fútbol óu pc,ilo
no dia ~inco, pode haber unha
que deberían ir 4 lanchas da
Celta,
mentras os .xerifaltes dan voltas e máis voltas á f'31ta
regata -en Perillo.Oleiros, que
Galega Sul e duas da norde.
de meios técnicos, sobre todo para o sul de Pontevedra.
·~Mentras que os do norde aínda
-aínda está sen .concretar ben.
: · Caen, uns e ou~os, _pola base. -O u · sexa, ·que ·se teñen
O doce, é ·segura· a probe que
non teñen resalto o sistema
meios, que falen de fútbol e se non hai meios no sul, mellor.
clasific~tório,~. da regata de , coincide- coa Vi:r;xe de Guada...
que ~stean noutr·o s lugares onde non pasa nada, para desinhipe en Rianxo ..-0 19 posibel- ·
·Bueu van sair as do sul. A re_formar mellor. · ·
.
~ ·
mente teña· lugar o campeona' gata de Bueu cont'a cun p~esu
to
da
:galega
sul
no
campo
de
.
. p_os,to d~ _1so..ooo· pe~etas e .
._·. A _aµea _á práctica galega ~o-~ep9,;t~~ xª ,non ,n~ tiq;~~
regatas- do Corr-Moaña _e o ZS;
. es~a orgamzada 1>ob_la .~diüunta
xe e 1d1oma que _empr.ega o señor Tena cando- fala destetea 1 Bandeira de . Galiza, que. se
, ·mento e· po1o c1u e . e remo
-_. ma no P~n?r~a ~u il? ·programa dos seránSc p,ara <!ar reSt;td 1 il
está a levar adiante p.ó r inicia. '. mes deportivos.
:':- '
._
- '
..
-..
· a. v
tiva·
do
Axuntamento
de
Moa. Xa en'xullo, e parad aja 17,
Tan importapte- éo~o f alar .do deporte galeg~ -é fac~l~ en
ña ·e as clubes . daq uela vila e
está-_ previstO cefob.rar unha ·
g~lego- ~a audiéncia é a nacional: ,Por Uláis que pense o-seque. xa leva várias reunións de
_.proba no Cabo dá Cruz é o 18
nor 'f.én~ que por ser o deporte unha cousa "nacional" teña
no Grove. Tamén hai ·posibili- · . preparación.
que ir en españ~l _para que O' entendan aqueles que só falen
. O ponto final da temporada
.dades de · qu~. haxa probas en
·ese
idioma en Galiza, esa pequena porcentaxe.
.
.
constit'ueno p Campeonato do ~Ma:rin e Rianxo nese lnes.
. Estado, a ~lehrar na ria de Bil·
··
·
.' Aos que ·calamos galego; que_nos zurzan, que o pó _D on
No que .respeita,a agosto, o
bo, entre _Portugalete e Santurnos deixa ver, as rioces ·non as catamos e. as campás.Jton sacalendario aínda Qon.. está to- .
zi, os dias ·2 e 3 de outu]?ro.
"'
bemos onde están.
talmente perfilado, aínda que
PUCHEIRO
hai posibilidá~es d!3 que o .dia,. _
clios-Tirán dos que xa teñen
embarcación Vilaxoán e Nosa
Señora dos Remédios. Na fe- ,
deración norde só apareceu
unha traiñeira en Rianxo, a do
Clube de Remo Riapxo.
Quizais a difeJ'.éncia estea na .,
vontade e práctica do clube
Samertolameu de Moaña que é ·
o que apoia e anima aos novos
clubes ná província.

!':
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Pá~
de i
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'· Xa pasaron _,set~ meses·e seica o eleitorado non es~~rmenta
~- ~~n esc.~en.tará._ Le~b!émonos daquel re.cadriño que viña
no noso ~'burato ..~a ·porta" no número 162, primeiro desta
xeira . viguesa:- Titulábamolo "pod~il prometer e promete-

..

'

t"

.l-

in.vitar/e ' a . los actos ' que: se - ~elebrardn. el día,

. rciene

~~tu~L, · ~on: '!'ºª"~

del

.«<Día da~ Petra~· '· <i~Lec¡,as_»~·

18'- horas: CJJescubrimiento
. im- La fachada
"

.
mico

-

..

d~ '~

casa

~~

de La

··.• ·

pla~a ..ded1:cada al'poet~

qu·e. uíuip ·reo~ián CR_of/ic;nac,
~

. -

17

..

..sfl.,;,ado earballo, ,

~squina a Cf3e~Úo . eorbal).
-

'

"

2q·-·- ,horas: Cn el c5aLón' dé c5esiones d~· La e~sa eonsi~fori~·,, acto . sll.cadéde la · lN.eal sflca~emia <}all~g_a, , c~n {nter.uenci~n del G~cmo . . c5;. CJ). r¡;osé

CJi19ueira CJJaLuerde, .sl1.djunt~ . ·a_' la : JJr'r!oiden~ia : de Ía

~unta de {jalicia y. .el

es~rifor _CJJ. . <¡}osé·_. cm~ríG: !illuare~ ,• 93ta~quez .

·

ro,i". _Pqis ben de todo .a quilo; .non fixeron nada de nada,
estes liomiños do Go.berno.
·
·. A pla_ntilla do H,ospital .Xeral de Galiza e a do Íaboratório
Gil · Casar~s aínda non se ampliaron; o tren especial para estt;adantes Pon~evedra-Santiago, inyep.ción xenial de Pepe Rifas, tan máis.· tempo .para chegar ·que o transiberiano e iso
9ue ~fcian que "en xaneiro,- segó.ro". Claro que os inconve·.. nientes e os .i mponderábeis., _xunguidos a que as eleicións xa
pasaron ...
- A co~sa · ~e teléfonos, non hai nada que non estivera pre' visto anos antes. E pe4idos, que sabemos de xente á que tardaron:· dez anos en porUo.
A estrada Monforte-Ourense, segue ·tal cal, peor. Pero 0
' mellor é o da ponte da illa de Arousa, aquela pola que pe~ian votos antes de que safra a concurso, 4a que nada se sabe. A autovia Vigo-Baiona, que estaria lista para o 83, máis
ben semella parva no 82. Mellor asi, claro, pero alá os votan_tes da USD.
·_ Asegúramos e pro~etemos (podemos) que nas próximas
irnos facer a cousa moito máis extensa (ademais agora podemos met.e r no saco a AP, co seu goberniño). E logo, ao remate do curso, exame que te criou.
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Asegilramos, pofa honra de quen nos pagá -a empresa esa que ven na páxi, na sexta- que-UCD non. pagou este anúncio daqui ao lado. Nen tampouco
~ :-pretendemos que o señor alcalde de Pongevedra, ese que ia para galeguista e
ñcou en alcalde, loza o seu español "co gallo do diadas letras galegas" e con. vide a· todo quisque ao acto que pon a tarxetiña.
. . . En·-fin, o. partido do _Pepe RiVas vai centrar Galiza ben centrada. Suponse
que de_sde o extremo direito, claro, nunha hábil xogada comezada en novem. bro clo- 75 na que o káiser (duque) Beckenbauer (Suárez) levou a batuta até
soltar o bal<}n .(para centralo):.Ao remate, Fraga (Müller).
-no patadón, aínda nos_ doe a pátria. Que conste._
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Bermas·baixás .
.¿UN SANCHEZ DRAGO
GALEGO? . ·.

hai moitos d/as: uE o pobo
andaluz -o que -~a súa sal]id.urfa nunca desmentida; · tras
madura r.e/fesi~n.. ,-,, ·

· ALCALDE HUMORISTA
- .,,, Po is non. é ~oñ6~ nin na- .
da o . señor Quintanilla, de
Ferro/.
· ·

A inda .non ti ven tempo.
{nin _seise. o tere/) de ler "A ·.,
GRANDEJBIA '.' ,que áseu ·
O xofnal da -Editorial ca:
. Primé/.ro toi aque/a saída
autor e editor promociona
tólica referíase, é obvio, ás
d~ qué o que de!jexe aforrar
este.s dios · dun xeito que lle
eleccións andaluzas:. Pero ·
que se vaia pronto ó outro
ha levar os seus bps cart¡- ~
¿non· ·lle sona a .~ vostedes
mundo; referíndose a unha
ñas. O .libro__ seique ven de- ·
como .algo ~q esc9itado por
prosJma
subida · dqs tarifa~
mostrar que a civilización
aquí eso da. "madara fef!e'-~
doS;
nÍchos
no cimiterio fegalega · foj a mais antiga de
$ión", "a saqfduría do po- .
rro/ano.
Ocidente e qu~, por contra
bo'',-etc. ~
, ··e: lago foi a venda como
do que se supón, de .a quí di,
·
Corño
se
os
·
c
artos,
o
po~
papel
've/lo . de parte dos ·arfuhdeuse cara Oriente.
_
der
e
a
'publtcidade·-norr
fo- ··
quivos
municipales, 'entre os·
Asegún _a publicidade, as
sen
o.(
que
determinan
..os
.
q
ue~
figur_aban
.co°Je.ccións de
teses do libro están basadas
_.
éncuadernadas,
periódicos
resultado~ de cada votación,
·en' .Probas "que será difícil
de · fins do. século pasado,
vamos:.,
rebatir", apoiadas na xeoloque .pró ~eñor , alca/dé non.
x/a, na Jingü/stic_a, d topoeran senÓn J-~unha ,riJO?O innimia; a biblia (9ito sexa sin
EUROPEOS E
f
arme" pe "papf:les · corr~icoña) ,e a· historia. non escri-..
AMERICANOS- · . ·
'
dos
e con fungos" .. r
ta, ''pero transmitida"'.
Así o dixo don juan Car- ·,_
:·
El!
refome~daríaiie os fe~
Espero que o .autor nori
los I de· España na.inaugura-·
-rrolanos
:qu~ se .o asunto do
' -- fagq .como o cara/Ión 'do
c~9n: {f.q, asqrpf;~(!fl ,do lnst_itu"G~lateo">cheg&·
a bo pottd,
·Sán ch~bz '.Dragó, ~ qúe nó~ se"t.1
··to lriternacionál de Prensa:
(é decir: non s?. motie de: FeGárgoris y Habidis se fartou ·
"Somos .un país europeo;
rr,ol)
1eíjpn coidado non vaia '
·de _~asarsf!_ ..en ·e/tas que. un,
· pero somos igualmente un
o·.
señor
·· alcq!de :ordenar . -o
. p_or mais ~que as busque f!.Of! ~ . país americano".
.
.
sep
de~guace
· pf(l pproveitar
as da -.con.fi(mado por_nihgu· Toma! Pois ·¿e-lago? Ou
·
a
made7ra
na~
,cachare/as de
res. ..
senón que pregunten p~r
¿E así quen é. o -que se .
San Xoan.
Torrejón di! Ardoz.i "
atreve ·a rebatir causa ninE se ,. t(f acnegas a dar.
gunha? .os "PERRY MASON' ; .
'unha voitiña pota '''Costa .do
DE CAMPAM~NTO .
So/"
entenderás iamén -_.
- TRANGANILLOSeso da tradicl9nal amlstade
É_perdoen ·que tam'én eu
PREELECTORALES
cos paises árabes, que , alí . : fa/e· deste noxento· aSIJf!tO.,
Do. periódlc.o "YA", non ··
d.omman
· ..
r
Pero é qúe_. o_s defensore_s

o,

xa
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dos -golpistas do 23-F éhegaron a tan inefables estremos
como aquel que nun literario recorrido de José Anto-nio a_ Calderón, pasou de
· recordar o de que "España
es una unidad de destinos
en lo universa/'1 a aque/outro de que "el honor es
patrimonio del alma y el
alma sólo e.s de ~Dios".
Nama[s lle fa/(ou o toque
final con eso de "... y a ti te
encontré -én la calle'', unha
. ._das cimas líricas da nasa
canción ó longo dos "cua- ·
renta anos".
·
: AS_COlJSAS ASÉGUN
QU~N AS DIGA ·
· . Porque, erara, se -estás
i1Un ?(uicio en . Campamento
.,. e es gqlpistd cqqfeso, ou de. tensor dun , golpista, podes
· Geibar sín. medo ·caritas babosadas se che -ocurran. E o
mismo
es/ás n-un· club- rril-: ..
litar, -como nos recordaba
non , ha(. moito ne~tas plÍxinas 9 amigo Manolo Rivei. ro.
· "·
PéPo upha coÚsa é o · que
digas se es militar·{ultra, na:.·
. tura/mente) e outra se · és '
cantante .e, en vez dunba
·-eompañ ía de cortos de com. bate, non tés mando mais
que sobre unha guitarra, an~

se

que sexa eléctrica.
Ou senón que /lo pregunten a Suso Vaamonde, a
quen o Supremo lle acaba
de confirmar unha sentencia
condenatoria por cantar
oque/o de "se España é a
miña na/... ".
E menos mal que ainda
non ~e querellou contra el a
MtJría Victoria Fernández
España, que senón a saber a
onde chegar ían as causas.
·MALVINAS
E mentres tanto siguen os
tiros no Atlántico Sur (ané¡ue eso arréglao en dúas pa- .
tadas o naso "diplomata
Pérez. U(j)rca).
Eu, huin//demente, fago a
mifia proposta-: Xa que tan
'chulos son, · Uhs e outros,
¿por ·q.ue non solucionan o.
asunto 1eµfr.entándose. a,Gal., _,
tieri ó frente ·do seu gabine-·
te e a Tátcher 'idem e deixan.
.ós 'foqs respeltiv,os pobÓs en
páz?
. Que · lle dean _c«dansúa
metra/lúa·. ós membros de ~
' U!1,
OU:tro goberno ':. que
vaian dirimir entre .eles a tirapuxa nun terr.eo iie~tral.
No deserta. de Gobi, pór
.exemplo. : .QÚ no 0./C Corri:if.
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A. E.' Enviado Espeoial
.
Concertos;'; ecitais, mesas redondas, poesra:, ballet, expos'ieións, teatfo;.ciIÍe, feir~ ~o libro e, c~mo non, gastronomía, .'
homenaxes e festa. Isto foi _a Pdmeira Semana de Galiz~ en Madrid.
·/
_
. ,~ ,
Unha boa idea que, como todas, pódenselle pór tachas~-' _
- · ,
·
-· .
·
·
Ao comezo moitas promesas, moitos ánimos, ao remate, as promesas, polo menos oficíais, como sempre n~n · se
cumpliron e os organizadores terán que acostar coas perdas. ·
. - -·
_
. . .,
·· _
..... ,.
..
Iso si, nos actos de agasallo, os polít;icos·; os m_esmos que non cumplen as p~omesas esttveron presentes, por ma1s que
nas mesas rCdondas e debates, o mesmo que en. Galiza, non comparezan.
_..
.
Polo demáis, todo o mundo parecía querer rivalizar en galeguismo, ~té aqueres que se opQñían a que se falase en _
Galego, como se en Madrid non se sonpese quen é cada quen.
·
_ . ·
.
Por outra banda dicer que o dilema desta semana foi: "para os galegos madrileños· -como dixo Tierno- ou Pt!-fa os"
galegos en Madrid".
Nun princ1p10 todo parecia
indicar que a Semana de Galiza en
Madrid ia ser unha semana para
colonizados emigrados. As verbas
de Tierno ·"a este pueblo arraigadamente español de talante un~
versal y a la vez amante de su Galicia sentimental y bella", parecian
un presáxio. Tampouco as p{onunciadas por' Piñeiro ian moito
máis alá.

••

Os primeiros actos tampouco
deixaban presaxiar que en Madrid
se entroncase coa vida real galega:
inauguración da Semana Gastro-.
nómica, ofre_nda floral polo Centro Galego.;. e nese mesmo lµns;~
17, Dia das Letras Galegas, inagurábanse as exposicións BibliográfiCa.s e Arte popular, Dibuxos de
Castelao, Cartografia, Fotografia
Retrospectiva da Coruña e Arqui-~
tectura Prerromántica; Galiza:
panorama da arte moderna; Petroglifos Rupestres e Humor Gráfico.
Xa no serán a apertura da F eira
do Libro e a actuación do "Ballet Rey de Viana".
Pola noite Milladoiro dei.xou ·
ouvir as suas notas nun Madrid
caluroso ao que non ~uerian adaptarse os seus instrumentos.

O MARTES, DICOTOMIA

O martes tivo lugar a primeira
mesa redonda. O título "Língua
e cultura en Galiza" aparecendo
por primeira vez enfrentadas duas
concepcións.
Parte· do público propugnaba
que se falase no idioma galego,
mentras que organizadores e con~
ferehciantes insistian en que habia .
que facelo en español, e que se alguén preguntaba en galego, . con.testarian en galego. Como quedou
, ben demostrado. no colóquio a, ~
se absoluta maioria' éntendia per~
feíta.mente o -galego, ·e só .se ~po
ñian por razóns políticas enmascaradas nunha "má educación cara
os que non e.ntendian . o galego ",
cousa que ninguén . se atreveli a
afirmar. Os ·nacionalistas p.edian _
nuns. carteis : Idioma Ga:lego ldio- ·
ma Oficial. .
Anteriorment~ xa tiña empézado "GaHcia en el ·c ine" ,e' poJ.3. noi-,
· te Amáncio Pgrada -ofreceu un re-,
cital.
·,
.

UN INTENSO MERCO LES
Foi o rñercoles, sen dúbida o
dia máis plagado de ~tctos e máis
interesantes-a posteriori de toda a
semana.
Pola mañá na Faculdade de
Ciéncias da Información_celebrouse unha mesa redonda sobre
"¿Novas alternativas para a prensa
en Galiza?".
No serán xa outra rríesa redQnda : "Ayer hoy y mañana de Galicia".
· Que veu· ser sen dúbida o acto
roáis brillante e clárificador de
toda a semana. O idioma empregado foi case no~ dous t(!rcios o ga--.
lego.
No acto titulado "Homenaje- a ·
la poesía gallega", Carballo Calero
explaiouse máis dunha hora nun
recorrido por toda a noSa. poesia,
intervindo logo poetas como Manoel Maria e Uxio Novoneyra, r~
citándose tamén poemas dos ,máis
famosos poetas galegos xa desaparecidos.
Continuou o cine e
teatro.

comezo~

o

A medianoite, queiinada ·e bortacheira, sobretodo da xente non
galega, todo hai que dicilo, que
non aguantaban ,º Ribeiro. O DÍA POLITICO

O domingo á Ínañá era o dia po- lítico, por máis que qs organ~zado- 
res di.xesen que non q:uerian pol~
tica.
A')lUi puideron aparenter-e sa~ar
peito, manipulando a unha figura
como Castelao ao inaugurar. un
parque co nome .de Breogin e un
monolito ao autor do "Sempre en
_Galiza" que alguñ nunca debeu ler
ou quere facer parvos aos que os
leron; o -Presidente da Xunta que
falou en espafioi' e o Delegado do
Goberno que falou en Galego
- cousas veredes, todo ao re~és-.
· la estar pi:esente Q Sr. Tierno pero
non se sabe qué ocupáció:~1s non
llo permítiron-.
·
Pola tarde máis - teatro, máis
cine ' e máis fe~ta con Wiquingos e
. todo.
UNlí'A SEMANA BOA
QUE PUIDO SER MELLOR

En fin, unha semana bQa, que
puido ser mellor, cos oito millóns
gastados, sobre todo se o~ organi- DIA VINTE
zadores contasen desde un comeO DAS ARTES PLASTICAS
zo .coas agrupaciói:is -culturais preNo dia vinte o máis importante
sentes n~ ·capital da metrópole, o
sen dúbida foi a mesa redonda só:
que non quixeron facer, _tanto
bre o "Dilema rutalismo-industriaLóstrego_. co~o lrmandade, preslización '', na· que o galego xa foi
tarlles -a sua colaboración sen ter
case o único idioma empregado,
poder de _decisión.
por máis que o tema puidera dar .
- 'Asi ·e todo, sobre todo visto·s os
ben máis de si, pero os poñentes·
resulta~os, é. de eloxiar a laboura
non quixeron er:if~entar as suas P<?destas persoas con. Manolo Lomsicións encontradas.
bao e Ines á cabeza, que mostra
O · Grupo Maii-Gaila cerr,ou -os
que se poCie lograr ,cando se trabaactos <leste dia.
- lla e se quere .facer .unha cousa
be.n, por máis que móitas das promesas fosen incumplidas: verdade
O ·DIA DO TEATRO
·sr. 'Filgµeira?, primeiro millón · e.
Destacar no "<lia vinteun a repré- . ·
médio e logo nen sequera un cuarsentación dg Gi-upo Ai'tello e
to; ~xuntamentq.s, caixas de afo· mesa redonda sobre "El ·hombre y
rros, diputacións e .demáis entida. ·la Cultura Galle15a en el Exilio''.
qes que non cumpliron o prome_ri~ do. Cando- se prómete har que
O sábado destaca o festival de
cumplir, · e facer unha semana da
música galega na qu'e p~rticiparon
·cultu.ra non se pode confundir
oito gruP.OS, q sol fixo que o pú- ·
con~ eleitoralismo, xa que aqui as
· blico ·non acudise á Casa. de Camsuas promesas incumplidas van ter
po como era de esperar, .véndose
así os organiza<!ores privados duris · ~ que pagal~s os..otganizadores.
·ingresos esperadQs.
_,Por o:u'tra banda, ·destac-ar tamén o gran· desplegue informativo
SegÚiu o teatro, o cine e act~ou
dos meios galegas, en , centraste
o Grupo Universitá.r.:io de Cámara.
de Santiago;- e Ars Musicae-.de
cos actos :celebrados nas di.s tintas
1
vilas galegas.
Pontevedrá..

ª

il Pestivtll dá Poesia
Condado ·

.,

c!Cóm~ é posíbel-.unha: taf nios· Do 1-6 .ao 23 .celebrouie en Saltra cillt:urai? O norníal. seria o ·
vaterra do Miño o 11° Festival de
Poesia: U;ma semana cultural orapol.o das_instáncias que clin pro:: .
rriover a nosa .cultura. Pero . esta
,ganizada pola S.CD. Condado que
. está a callar como .animación Cl.\1coJaboració~ faltou; . contouse só
tur~ da- zona: Non é·é~al ~ste
· coa a~da .do povo, coa gratituae
feito. ·o grupo_ organizador leva
dos actuantes, coa venda do li~ro
- t~mpo espaJlando _prensa _ga,lega,
albume das poesias.. O esforzo ?os
reivindicando a riqueza local, deorgaajzadotes e asi má~ níqio.
f endendo a pesca do Miño e tantas
Ternos que reSa.ltar o _feito de
e tantas outras accións. Asi a seque _a seméÍna non se reduciu a uns
m.enteira e~peza verdear~
actos cerrados, abriuse ao povó,
A · e{iuin~acióñ 'dos actos da se- _
meteuse nos fogares e' pechou cu. maria pode parecer fácil,s -pcro
nha serán rios aaarves das murallas .
-dada a experiéncia dos organiza- _
de Salvaterra, un lugar de gr-ªn be-.
dores adquiriu _capacidade- de p~- -. - leza ·e visibilidade.
.
netración no povo e' despert9u áuNóri ·gostamos de 'panexíricos é
ténÚco interés.
·
'i sto pode ter sabor deles; pero sen-~
O dia final estivo dedicado ás
. timos a necesidade de . louvar o
actuacións musicais e aos recitais
acerto desta semana do Con~ado,
p.o~ti<;:_ós. As primeiras recorreron
ae dij:er .que ese é o camiño .da
ruase lugares cr~~ndo _unha r~l at-animación CU:ltural do povo, o camósfera fes~eira: 'Logo aco,!J1pañ;rmiñ:o no que o povo actua, do que
r'on os recitais a_o lado da banda
· significa cultura pop-ula.r. E dicer 1 ·
musical de Mol_!~ao !?-ª serán do
á vez que esta liña de criación e
23. A lista dos poetas que l~rón os
de 'Compenetración popular esÍXe
seus poemas é por si suficiente
a aportación das institucións; pero
, ,para o ·peso e medida do acto:
,n on para · corrompela, . como
ocorre noutros casos, senÓI) polo'
Da~io Xohán Cabana, ·cúñá Novás;
direito
de todos á.s axudas quepa-.
.-Forcadela, Manuc;l . Maria, Egito
gamos
todos.
Gon~alves, B. Grañá, M-éndez Fe.:
. De~de · c{iba, onde reside, enrrin, Neira· Vila~,' A. Pe:x;egueiró,
viou
a sua adesión Xosé Neirá ViGrupo Rompente, X. Valcarce, V.
las,
que
recollemos como resume
Pintor, Viale Moutin.ho, Cesáreo
do que ~ste Festival, representa. _
Sánchez.
\

.
_
, ,
' Amigos.
A poesía é tamén uhha arma de combate. Sobr:e todo é tal cando o autor do _poema fai canxai 'a teoría eoa_práctica;,cando i?e~ ' e aición van xuntas.
. Os f estivais .de· poesía, nos países marxhmdos, nas culturas asoballadas,
son. tarrién actos de fe, espresións da vixeñcía dos pobos que se resten a ser
asimila4os. Sobre ·todo son tal cando os que neles participan apunta.Lin .o
poema~º . facer de cada día;, aoque se~a un facer modesto·, camiñ~o a que
no mundo hªxa· máis dignidacle e xusticía soc~I; a que ~exan ,r espetados
-e non ofendidos- os líomes e os pobos.
Se coa ljeleza da palabra_non se pode acabar coas _múltiples fames, nin
. tomar o' pod~ pra que manden os que son máis e teñen menos, podemos
tan siquera roer ·n a conciencia _dos opr_esore~:_e ~brir os_ollos _d os oprl!nidos.
Tal será 'se o verso non se limita escrusiv~ei:ige a louv~as de viños e san~os p~imaverais (Non se trata de desbotar teinas; refírome .a .que non se
. debe _perder de vista en~examáis a condición soc• do sed1umán).
· Felicitacións· por botar a andar esa empresa do-espíritu. Agóirolle o meirade ·éisito o Festival.. ~
·
·
Apertas. Voso e de ~alicía.
Xosé Neira-Vilas
' A Habana, 11 de marzo .do 1982.
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_A morte hunha;
.Ca/etaria.da ·cidáde

.N:OTA DOS AUTORES
AÓS DOUS CONTOS '".

/ Non.hai dúbida, a morte é unha muller. As veces, ee€rto, SÓ, e
unha presenza de rnuller,' sen sexo, sen corpo, só un ser. Mais eu .
diría que 'sempre, case sempre , hai unha muller fisica detr:is da
morte.
. E hai rrioitas muller~s : moitas mortes.
Moitas veces, as mulleres ·que pasán á nosa bejra son A Morte. Esa
vella toda colorid<J. da ma~uilaxe, ollos de mouchó, pel .chea de rugas
·1ampexintes, a lucir alfáii! de moito peso, cos cabelos tinxidos
.
dunlia cor amarela avermeliada,'sempre vestida con roupas de
ele~nte burguesa_vida-amáis. Ou senora que baixou connosco no·
ascensor, muller madura e fatal, envolta nun perfume -que nos '
incéndia tqdos os poros do corpo, sabedora pO seu ~ngado e 1
dcimínio, a ollada tran·sm~_ada dos v~des claros da primavera ,e os
beizo~ dibuxados en dóces e afirm~das curvas rnsadas·. · · ·
Todos. ternos topado algunlJi vez con estas mulleres e outras, -:
tantas-outrá.s, 'asi, que hai. A história do que isto .escrebe aconteceu
~nha delas e sorte tiven que non me,escoll~_u a rriin para a incerta
vi.axe.
Enttei, como fago todos os días, a tomar o rileu café de. mañá na
<;.aetari;l de sempre. Era-un dia normal, como tantos outros. Ali
estaban na barra coñecidos siareiros, xentes que van e veñeQ;
oficinis~s, trabaliadores da banca e do comércio, señoras,
estudantes... Que ben senta de mañá ese café arrecendente e
fumegante
Eu sentei-me a unha mesa a estar ali un pouco, entre aquel
desperto ruído de xícaras e vasos, voces e sorrisos) atmósfera
convidante é humana ~ movimento. Entraban rostos familiares,
,frontes felices e arrufadas unhas e graves e sérias oitras.
E entrou tamén aquel vello. Case sempre chegaba cando a mañá
vai nas doce. Era un hol'I!e de vellez malfadada, mais el pqsuia unha
forza Ínoral e líuinafl:á, espíritp de vida, non comun nos vellos.
·
Padecia unha estraña doenza. que obrigaba ao seu corpo a un
continuo tremar de mans e aínda de pernas. Andaba o home .moi
'
¡
, devagar, e sen caxato, acaluga contraída e o queixo fixo e apertado.
E .babia na sua fronte e na sua ollada unha nobreza antiga, un aceno
interior de lembranza.e tempo repousado. Aquel vello, pobre el con
ese sofrimento, afirmaba-se <liante a vida, el sÓ, coa sua malafada, ·
pero reboddante de hurnanidade.
·
..
Sentou-se na sua mesa de sempre e xa ao ponto trouxeron-lle o
seu café con leite en vaso alto e con palliñapara pocler toma-lo . .
. Gardaba as mans tremantes b~ixo a mesa e daba conta
amorosamente, sorbendo pola palliña pouco a pouco, do café
saboroso.
O vello, ·que algun dia me tiña amolecido até s<.mtir m'ágoa por ei,
tiña hoxe en min fonda admiración e simpatia vital.
~ asi ia todo aquela mañá na cafetarfa. Igual que sémpre. E' foi
entpn ,q"1p )~ntrou ª· señqrita do.,~adeliño. ..,; i ~;. ..... ~'. 1.;:;nrr1 .,
·' Aquela señorita ult;ra-fina, ·critaíña e acaramelada, con-aquel can
faldriqu~i+o e efeminad9, elegantemente levaqo correa en µlan . .
A estilizada señorita ~e manteigo.sas meixdaS:, arábiees olios,
cabelo az~bichado e riso entre dentes dernasiad 0 .brancos;daba en
' sentar-se nunha mesa perto da d9 velliño eartdo o minúsculo cari,
.en súbito alpoti~amento -modelo de can histérico- , come'zou a
fa.drar con raiva tola cara o vello.·A señorita termaba-o da correa:
...:..chispiño, po'r favor,' compórtate. 'Pero o · cari,'·in cre.s cendo, ladrábá,.
. ladraba. e botaba-se ao vello. El, ao primeiro, quiXo sorrir-lle, mais
logo case tiña que repregar-se <liante o ridículo m.onstriñó agresivo. ·
~ x.e nte na cafetaria, visibelmente afectada polo indignante e
triste do sµceso, ,recrirµinaba, educadamente, a dona do animal. E
da, enrubescida, cos ollos algo saidos das órbitas, un riso; xa
imbécil., de auto-xustificación, ti_rando da corre.a~ termando daquel
deme, tan ~onturbada se viu ... - xa un señor de f:idalga apariéncia .
lle dixera: ,- Pero, señor~ta, faga algo, hóstia..:... .. : que nun aceno de
discurso irado eixo :
--.Oigan ustedes, que yo les s.o y u-niversitária!
. ,,E}q~9, ~n.tr~ .resfplgos, ~f p ariz: erbotando mll;xiqts polos qllos,
tii:ou7 éoi'i ":fül-~a· dcJ can,\irrastcni-ri~'sen compaT~ón, íüró'ií-se_os
. dous,_ela <liante e o Gan detrás doente de laios, afnda con fachenda e
fac_e ndo-espa,,vento.s~
. :'
'·
,
·o vello ficou ·algo triste. Xa pasara todo~ ErgueM-se
moi amodo e .
1
· foi-s~·~l f~b{~1 camiñof( a'~ p6rta'.; j~b~tr?land; o~i~~~or\i</~~~po,
andando como el sabia.
·
-Até mañá, señor · digo-lle ·eu qµe non ha voltar por aqui ese can_
filio do demo.
·
·
·- ·
-Qu~ lle ~~ia ben, amigo.
-Ate mana.
O vello foise. E eu s·e ntin en min un siléncio xeado que me cobria
a peL Estalou~me no peito unha espiral de frio : as sombras e os ,
ag.oiros:· Tiven que sair .arua. Paseei longamente o ·resto da maná:
A9 dia seguinte o vello non apareceu"pola qfetaria. Nen ao dia
s~guinte, nen ao outro ... Eu, desd~ aquel diá; son algo máis
misóxino.

a

, ¿Qué é a inspiri~ción? .¿Qué parte ten -0 individual e qué partq o ~ntomQ que rodea a ese ,
· individuo no proces~ do tr~ba:llo criativo? .
D~as persoas de semellante formació_n e que
se moven en parecidos ambie11tes tratan de fa- .

cer unha proba: tÓman nota dun feíto, . simple,
escueto, e apartk del van desen,volver- pÓr separado c;adanseu relato.
~si, o individual, o particular, convirte-se en
. universal. A inspkación é unha resposta do real,
do concreto, materializa-se -desde o_pasado, no
presenté e cara o futuro.
·
Nós os dous, apartir do feíto da morte dun
. vello aqu~ixado do mal ·d e. Parkinson e coñecido
- de vista nuil café, decidimos . sen :ináis. dados
relatar unha história .. O resultado · é -este: As
coincidéncias que se dan entre as duas versións
pod_en dar pé toda unha reste- de considera. ción~ ... O leitor J;Culgará.

a

E sub~jdiariameilte gostaríanos· que esta experiéncia tamén servise dalgun xeito como mos. ira de toleráncia entre dua.8 persoas que encaran
' de xeito dif~rente a ortografía do galego.

. ""
. , I
.
_
A aquela hora da mañán sempre eramos os mismos. As d, ~
mo zas (oficinistas?) que facían a súa consumición na"barra mentuas
repasaban porriba as follas do periódico. O rapás (esthldante?) res
~esa apegada á vidreira, sempre enfrascado nalgúns dos libros quena
se
.amorea b an a'b.
erra d o seu " corta.d,,
o . O vel1o da tremeira (xubilado?)
co seu vaso de café con,leite. E mais e
O café sempre está en silencio .a esas horas da mañán. A mullu.
· - da limpez:a dá o~ últimos barridos ó longo do mostrador: ·~r
camareiro pasa o pano pola botellaria do andel. Eraµios sempre
.
. f 1
os
mismos e sm a arnos xa nos sentiamos conocidos
O vello ~entábase dúas mesas pra alá de min. De primeiras ·non.
me fixa:ba moito nel. Levábame mais mirar prás rapazas do '
mostrador, aire novo ·n a decoración avellada do local, vinte minutos
de pernas cruzadas nas altas banquetas, repaso de periódicos e café
.
con churros.
No local as únicas. palabras que se escoitaban eran as delas.
EspaciadaJ. Un comentario a un titular de prensa. Unha frase ó se
afasta~en pra deixar sitio á limpiadora. Un fü,ciero riso a unha
observación en voz baixa:
Pouco a pouco empezaron~ saudar. Entraban candó os demais xa
estabamos alí. Saían e nós seguiamos sentados ás nosas mesas. Bos
dias. Adeus. Primeiro decíano en xeral, pró aire, sin miraren pra
ninguén. Logo as súas olladas acompañaron ós saúdos, definíndoos
dándolle destinatario. E as contestacións tamén. Primeiro foran ~
silencio. Progresaron astra un abaneo de caoeza, un movemento
mudo dos labios, un "hela", un "astra logo".
Cando elas marchaban o vello miraba pra min. O mozo da vidreira
,esquecía por un tempo as páxinas dos libros e deixaba vagar a ollada
pola rúa. Eramos xa case coma da familia, os mismos siareiros de
.
sempre no café semi-deserto de primeiras horas da mañán.
O vello padecía dunha tremeira nas mans. Cecais o mal de Parkinson
que se lle impedía coller sin verquer o vaso do café con leite. Por es~
llo poñían así, nun vaso alto, cunha palliña. El íbao sorbendo ós
poucos, as mans seguradas contra o mármol, pra 1'on lle fuxir.
Era un home elegante, coidado. Alto, esguío, sempre de sombreiro e
_ cun traxe de corte impecable. Cabelo branco e olios inxénuos: .
Levaba con. dignidade o seu acabamengo. Anque por baixo do seu
esterior pulcro adiviñábase un corpo minado, arruinado pola parálise
axitante, capás de ser vencido por un mínimo soplo de vento.
· Unha daquelas mañáns sucedeu algo fora do usual. Cando xa
estabamos o estudante e maiseu, chegou o vello acompañado ·dunha
muller. Eu, abstraido nas miñas contas, case nin me decatei da súa
· entrada astra que os vin sentados á mesa de costume. O vello coma
· sempre, de cara pra min. A muller, a intrusa, virándome as costas.
A presencia insólita daquela muller puxo coma un punto de
desasosego no ambiente deserto do café. E sentín como se me
comunicaba aquel difuso desasosego, a entrarme polos poros, a me
proer na polp_a dos dedos.
O estudange da vidreira tamén se remexou ir.cómoco, e cando
chegaron as <lúas mozas da!barra, o seu saúdo sonou apagado, volto ó
bisbisexo dos primeiros tempos.
As mo:ias follearon a prensa no mostrador, mentres mordiscaban nos
churros e tomaban o café a sorbiños, O es tudante afundeuse nos seus
libros. Noq andaba a muller da limpeza. O camareiro pasaba o pano
pola cafeteira', a lle quitar brillo ·Ós niquelados. Todo volveu 6 aire
de sempre, pero con aquela ténue zozobra do inhabitual, a presencia
·
da muller de escuro en compaña do vello .
Desde o meu asento tratei de analizar o seu corpo,' adiviñarlle
o rosto. Ainda semellaba nova. Ou cecais non tan nova, a piques de
entrar na madurés. O cabelo longo, liso, negro, caíalle sobre os
hombros, ocultándolle a caluga. P~la liña suave do hombreiro, o t.alle
axustado do vestido escuro, arrisqueime a lle adiviñar unha edade
prósima ós cuarenta anos, non menos de trintecinco. Esperei a lle
escoitar a voz. Pero o vello e ela semellaban non teren nada que se
decir. Mirábanse ós ollos. Aqueles ollos inxenuos do vello, hoxe
coma cubertos dunha né~oa opa,ca, o brillo amortecido.

Cando foi zugar da palliña do ·~afé con leite a tremeira das mans
parecéuselle contaxiar á boca. Non daba atinádo a sorber. A súa
acompañante tendeu a man cun aceno de solicitude pra lle axudar.
· Unha man longa, fina, branéa, diríase que translúcida. O vello
sorbeu o Gafé con leite e mirou pra min.'.Quíxenlle surrfr, pero noni
fun capás. As <lúas oficinisq1.s maEcharon. un "adeus'' esvaido a
ondear no silencio"do c;afé.

e

11

,
Nun.ha reacción sorprendent~ ·polo desacdst'umada, 'd est~dante
'pégou rios ltBrb~ 'eYHárchou taitiiéh;· d~H3:séi1élas~ úMi8 ítlto insólitd.
haquela mañán inhabitual. Quedamos o vello, a s{Ja a·compañante e
mais eu. O camareiro a follear .no periódico de ·s obre o rn.Qstrador.
E unha sensación a cada paso máis tensa: a me agarrotar. A ollada
/
,
do vello espetáoase agora.en min, fixa, anguriada, coma se me
'
~
f
)•
· . ·
quixera decir algo e non ose capas.
'

'

I

'

'

~

O fin fixo in,t en.c ión de se levantar. A súa acompañarite ergueuse con
. .prqntitude e foino axudat. Eoi daquela cando lle vin o rosto. Un
rosto que xa lle debía ter presentido pola finura translúcida da~ ma~.
Unha face. branca, étéirea case. Un ros~o escalofriante. ¿Que babia
de irresistiblemente atráinte .naq:uefrosto impasible, que me fuxo
.
.
·
.
·
frío' na alma?
...
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T-~do _ isto pode .revelar un
.pOUCÓ por onde _van ?S gosto~ d,a _
xepte, ' ao <litado das multinacjo.:
nais e' do rnal-go-;to fóme~fado
j
.
'
.- pÓr outros meios de ·comurtica:
, - o,, dia ~ 3 Ú abril tjña lugar no
, con suma fortuna- . os xeitos
Montes ~qfu~ máxima expresiqp
-~ , ción> A nivel .xer!tl, ·hai tam~n-' '..!' ~- Pazo :ae MaiÍñán a prirÍlerra ín-~" . poéticos-. das: can~lg:ts , inedi~vais" =--· ·; da -~ltura- musiqJ.l galega e«gue
1
·c~rtas cori~t~ntes =,uhha preferén~ t~rp;~ta'ci6~~a
·
. ~- 'A unidade 'temática dos poemas
- ; consigueu ertter-i'ar a: 'nos'a histó:. <_
cia ,. polo ~me de for~, sobre t,odo'í · ~· ., ción -de Róxélio _Gi"oba: "Canfi,.- _ "- o mar-;- casa coa unidade te: . ria musical. . verdaderra._ .A.ín.dá
amerieano; un-ha baixa ,contm~a: ·-~ .,,."'"' ·gas 4Ie Mar::•rn .Mo"do .Antico'. " ,,, : --má:tica -~ ó tema .musical é .úni· ..qti·e só .fose polá importáncia,. 'sosobre. ·seis < poelllá.S .. de F~lgu~ira _« . ·co+ ,da_s seis rartes da · cantata.
de_ espectad.ores e t~i:nen- do . n u..d.olóxiea - sen:co_ntar os grand~s -· .
mero : d~ --e.mes (a mv~l galego,
- valverde. D'~mattes 28, no' Tea@ COflCeitp C?,merÍStÍ<;O respéta· méditps da ~ pura ~ inta.Xe musí- :·
moitas sáas de _vilas pequenas es- ·
.tro Rosalia
Castro f~cíase a, . ·
se ~scrup~losamente, como -r in-:cal-, xa seriá _.'mponante esta
tán p.echando); upha .falta de
en certo moda-; pres~ntación ao
. dica o P. Lbpez_-Ca'lo; todos os
~omp9sición. Per.c aír,da compre
CO~pe!Í~ividade d~I cine español·
_público Xa que , 0 CO-IlCertO" de
instrumentos e voces teñen a
siñalar o mérito pplí íco q~'e re-~ mesma importáncfu.~ non existen
co americano (a mvel de presu: rnariñán foi restrinxíclo e de ca:-· presenta que a cor ,posi~ión . s~ ·postos e promoción); o 'éxito
, ·rácter 'exttaordinárío.- Están.... ,. protagonisr_:nos' exduíntes; <? · <;;o- ·
realiza -sen ~ervi'.ísQ'io neri funñecido · PUl}'iori&mó ~ de '- ·Groba ·
aseg'urado ~o cine familiar t ªº
anunciadas) xa v~ias inté'r.prét~- .
.c iónalidade- ao st;rVÍcio do País,.
apare·ce nov'a,rríente e, cq1110 semque. poden ir os país_ e · os fillos
cións desia · nova · comp~si~ióñ,
do mesmo xeitÓ . que servia . a
·¡}re, . sen ·conce_sións extrarríusi-__.. . ·i:Jungria a . mús.ica. de Bartok e ~: . xuntos (por exemplo,sas pelícuasí corno ~ -grabación dun dis'co
- C~is ~orno nd-peculiar, ataque na ~
L;is_ de Walt Disney en períodos
contendo esta -cantata .d~ c_áffiaKodaly; ~- U.R.S,.S. a.·- a~ Shostacaix-a· dos . viqli:fis coá. tnan es- '
de vacacións) e o desprazamen~ó
ra e . 0 copcerto grosso "Intres kovích e-á Gran J~retañá a de Bri. querda ;-u na · "metáfora1 ' . gas
do público cara outro tipo de ·di.:
Boleses" do mesmo :compositor.
tien.
As Cantigas d~ Mar "In Modo
proez-as .contrapontísticas ,-;un
versións : as discotecas prefe~en- ·
Supoño que non · faltará- o
"encaixe" ' musical- · :no trataAntico" son, evidentemente,
temente na xuventude, a motori~ "moderno" q~e ,aínda se crea .a
mento das ;-;Fur~as-_da Costeíra"
zación e a posibilidad e de desunha compo~ic_ión . pensada ":en ...
__"':história. da música contemporá:
prazarse ao campo, e a compefunción de _Galiza corno o .foran -as furnas forman un '.'encai.Xe" '_
nea _inade ~irt Í>arsdadt, versus ,
t éncia televisiva (factor relativo ,
.. os "Intres ·Boleses", "Cruñesas"
.. nas pedras_;. Teria que ~ agar.dar ·
Universal Verlag, segundo .a car pois noutros países europeos
e. a -produci0ri pedagóx·i~a de
'váría-s audicións dá obra eo éstu~
no~ hai :rnáis :-música "~ctuaF.'
emítense máis películas en TV.
Gropa. Per9 tamén son unha im· do da partirur~ par~ ~or'neñtar a
q~e --_a que definen .como t al os
sen que isto afecte ás sáas), xunpiésionante inestra de madurez: ·
grande cantidáde de ·pequeno·s
. escolásticos do-. post-serialismo ..
to coa falta de imaxinación dos
dun autor que se atopa nun m¿:· .detSt-lles . que_ me ·entusiasmaron _ · cando, xa· calmados'' os ánimos, ·
programadores de ,cine -~lvo esmentó importantísimo da sua ca- na presentación; Cando saia. o ·_
atopámonos cóa "so_!Presa" de caSa.s excepcións- e a falta de esrreíra.. A partirura ·é, en .cert~
disco terei"'=ñova ocasión de face=
que 3: audi c~ón _dé Britten é
tímulos para atraer ao especta~eito, un desaJio , pa~a Grób.a xa
lo, coa val}taxe, de que o 1e~tor .
atractiva - como o é a de Xenador ao cine. Todo isto confirma que babeo a ~ aparen,te · sínxele.,
poderá· 't er ocasión de compartir
-kis- meQtras.cada vez é·mais di,.
o ÍI!lportantlslffio papel que
za do "Modo Aritico" escóndese
o .coñecimento da obra.
fícil "meter o dente" ás compocumplen os cine-clubes espalla- _
autéhticas proezas- dcníca.S. éoHai 'un ·aspecto importantísi, siéióris "estritas" de BoµÍe~ .- ou
dos pola nosa nación, fomentanmo escrebe o _P. López:.cal<?, na _
mo desta n·ova obra de Groba
·aos pastiches ~algún membro
do a afición ao cine e aportando
, pr~sentación da - obra: "s_uperó
qU~ resi~·e .,na própria_caractéfís~
dos "Six" compre analizar a esunha mínima formación cinemaz.os riesgos egr~giamen-t;e. -y no "' ·tica de "torn:: de force" que r~
tética novó-clasidsta elexida por
tográfica n.un público que cada .
buscó disimlflos,,_ porgue no los
pr-~señtan ás"''Cántigas de Mar''. =
Grobá. E qubcera matiza~ qu~ eu
vez máis vai esixir mellares pelínecesitaba, - para _ninguna limi--.
Trátase, _ ~ novamente terei de ·
mesmo errei un tanto : ao eser~
culas y estar menos controlado
ta~ión . propia en inspiraci{m o
citair. ao P~ López-Calo, do que
ber aquí. de '..'-Íntres Boleses". A ·
polos <litados das multinaciona.Ls.
en técnica: _aquella fluye esponsignifica como afirinacióñ estéti-'
audición _das "Cántigas do mar' !
Haberia que falar aínda do cine
tánea, en graciosos temas· lleno_s
ca e satial, comq demostración
revela perfeitamente a data de «
pornográfico, que x a é out-ro tede frescura. y de ~bor popular;
?e que' a música galega precisa escritura é imposíbel acusar a
ma ; é triste que, pór exemplo,
est(J se · nos presenta.· en toda· su
agora' mª1s que nunca do vrofe-.:
obra _de ollar atrás, do mesmq ·
José Frade S.A., que se d_e dica ª
intens.idafl en las for'!"as adopta- - ~ sionalismo. A trist~ herdanz~ do
_xeito. que é .innegábel a datación<
producir 'e distribuir películas
das, sobre todo, eri el contrapun' ~-'amateluÍSmo" está á vista e se
d~· obra derradeira· de Britten, a
pornográficas (con enfoques moi
to im itativo, q-µe con_stituye-~ la
·-queremos caníiñai Cª1'a a un ,fu''Suite ·s obre l emas populares·inreaccíonários ou mesmo fascistrama sobre la que e5tá teji4_~ la
turo ·de· recoñecimento -CÚltu.ral
gleses''.,9 "proble~a da música é
tas) sexa a distribuidora «de máis .
composición."
,.
temó'S que rachar cunha pseudo·que estea viva e as "Cantigas de·
recaudación no 1980 (casi 400
A "d.isculpa" para
trata, tradicion que só serviu para es<
'Ma:r' 'In- Modo AIÍtico' . "·, ·son
mento · novo~clasicisra reside nos
' millóns de pesetas).
clerotizai a nosa cultura e a nosa ·
unha "inostra ·excepcional _de visociedade .musical. Un · ~ amáteu
prÓprios poemas, onde Fílgueíra
talidade.
·
~
ris~o·~ ,que .consagrou_ ·a Juan
'· XOA_N M. CARRE tRA
Valvercle ·recria: -entendo ·que

.

segurida p~rte
As películas . ;espaiíolas de
maior 'recaudación (e acolli_d a
popular, xa que lego) tampo~co
son excepcións en canto ao mal
gosto i~p-erant~; Son, ~viden:~- ·
mente, produc10ns mo1to ma1s
modestas e de menorc;s bendícios económicos evidentemente.
No 1979, as 3 películas españolas máis taquilleiras foron "Os
bingueiros", "As verdes pradeiras", "A insólita e gloriosa fazaña do cipote de Archidona" . A
película de máis taquilla do
1980 fo i "E ao terceiro~ ano resucitou", baseada no panfleto
carca de Vizcaíno Casas con 174
millóns de ptas. de Recaudación
e máis de un millón douscentós
mil espectadores (dadÓ interesante pra sociólogos e politólogos); seguida de "Opera prima" ,
un produt o que soupo atraer a
determinado público xoven, e _
"Pós máxicos" . No 1981 a película de máis éxito (a nivel de
taquilla) . fo i ' O Crimen ele
Cuenca", por riba das películas
estranxeiras, con máis de 367
millóns de recaudación; película
interesante e moi coerente, aín-.
da que o seu éxito debeuse á
propaganda indirecta dos avatares represivos que sofreu (e dos
que se lamentaba a própria -directora, Pilar Miró, "agora veráñ
é!- miña película como unha película maldita"). Seguían a esta
"Património nacional" (Berlanga, a comédia) e "A quinta do
porro" (Bellmunt, outra vez o
público xoven). Despois destas
abundan . os subprodutos 1 du.n
pontido claramente reaccionárío
e tamén o cine familiar ("Aguerra dos nenes").
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O vello e mais ela achegáronse á barra pra pagar. Quedamos soios o

' camareiro e mais eu. E u_n ha estraña presencia invisible no aire
remos un .pouco ·do t."'De.catro... ", 1· "'ªntro'·' como lugar de reu~ón de,
silandeir.o do café.
c~mo exemplo._ ,.,_
.·gais-lesbfanas:-porteros -e cotn\:tniso outro día volviamos iniciar a mañán coma sempre. o mozo da .
En~lavado
no
.fudefiníbel
valla
cis.
. ' ·- · . ' ...
vidreira, a Iíluller da limpeza, as <lúas rapazas da barra, o camareiro e
.
.
.
·· a 'definición- bárrio ~e As tra'veVan fixar _-segundo _nos teñeñ
mais eu. Ainda: faltaba o vello. E no aire medraba a misma
~as, defca : aló chega.n · x~iites de·
<lito-,- a continuidade dos concur.:.
-inquietude difusa da mañán anterior.
Com~zariamos ptegunt~ndo se
··todo Vigo. o· ambiente é_.bastante
-~o~ de xadrez · (que- xa 'este ano .
Nun momento dado, o camareíro falou ca muller da lirripeza.
é posíheÚ existénc~ de estabdeheteroxéneo
e
c¡µubianté,
·
s
egµndo
'
~ontou. con priffi_eiras· figuras pro&iches a esquela do periódico? E ela a acenar que <si. E~térrase _ ás · . ~
cimengos . dedi~dos á doble tare.
as
horas
OS-dias-da
semana
:
Des:·
vihciais
· e importantes prétnios)J ~
doce, bel?- me gustaría poded.le ir ó acompanamehto. E ·a mlu ller ~a
fa · de "Café" e lÚgar de actividade --, '
de
a
sua
a~ertura
'ás
seis
d
~
.serárÍ,
de
relatos
.. .de Ciéncia/pólítica.".' ·
..
_ .
·
_limpeza : pro be don.:.Eusebio. ,
-cultural, 'e S<! acti\jdacfe comple- .
con
clientela
estudiantil
e "silen- :
~ fidón, ·o de poes.ia '~Manuel AntoNún lampo pareceume adiviñar. Erguín a voz pra lle preguntar 6
mentliria· cult.ú ril dalguÍis . neg{>- ' -.
-c~osa:'', a~tra -:'os típicos ateigaI;Pen-:·nio1' í,s-dotado -na prilneíra edición
· camareiro·. E si morrera o vello das maµs tremantes e traxe
cios clo ramá non será unha' m~ra.·
tos
das
"horas
punta"
dos
9utros
con 40.000 ·pt~s. ·
, . . inipecablemente eÍégante. Seique dou ~ alma onte pola ma~án.
coartada pata' ~t~agÚ'er
compa~ ·,
vese
pasar
.
p
or
aú
unha
_
_
·o
.
fallodo
_
ántedito
<;oncurso
.
h
ábiruais,
¿como que o¡.ite pola mañán?- Non podía ser... As moza~ da barra ,
recéncia - ~o p~blico. E_n caiqu~i:a
varíada
série
·
d~
visitantes.·
Aboi;i"
poético
rea.lizo
use
o
pasado
· 17 de
deixarsm de follear o ·p·eriódicp ~ miráron pra min. O estudante virou
caso, a promo.ción da ".ida cultural
~
.da,
~obor
~e
·todo,
a_
xuyentude.
~·
"
maio;
os
gañadores
fotón.
. catró
· o rosto prá rúa, a ,través, da vidieifa. Si~ insi~teu -o camareito', o vello
_ desde o Caf ~bai mi Pub pó_de r~·~ '
_morrera a mañán anterior, pouco despois de abrir~o día, co d~balo
·
Lugar
tranquilo
,
p
ara
'<::onversar,
ex-aequo:
Andres
Ferñández.
; He:importante estímulo pa- . ,;suitar
. ·
·
· .·
._
· ··· qa iÍl.area'.
. , c~n copas, xogos e demais, alguén
lena efe Carlos, Manolo Ribas e
, ra a criación artística, aglutinando
. . ¿pero e logo non estivera.. .? Calei antes de formular . a pregunta. ".~
defin.iu coma "b~r que n_on tén
n,x. ,Gabarra. A ca11tidade e cali. ás . xentes . dedicadas ao tral;>allo
0 _
· \ . · Non compría ínql:lerir mais. O instante entendín quen era a
dade da part~cipación abrigou a
cul~liral;' organiz~né:l,o . actos e .ofre':. > - - T.V.", e támen por aí, ~algUnha
acompañante do yello na ~úa derradeJfa visita. PágueL!: saín á rú-a, ó
. gu~ ocasio,n al: ..lugat de e~contro .
orga:r:iización' a aumengar ó valor
céndeos ·directament~ a un públi· : •'
fresco, ó .bruido ,d a mañán que empezaba a -traba_llar.
de intelectuais·, que_rurifa; claro,
inicial do prémio, que se- concre.co _que alterl).a ,as copas coas suas
taba
en · 25-. 000 . pts. para d · gaña~
· .Pero -por ma:is que_lriítei de distrairme·ca xénte que pa~ba a car6ri ·
inquedanias cultura~s e so'ciais. .
pero qut~, se cadra, moitos ~ poidemeu, non se me .d·a ba borrado do pensamento a im-a:xe,dunha man.
• únha iniciativa desta -caste re.:
. ra_n considerar ÍIJsidioso.
. - ',
..:_dº.~utro estabelecimento semelonga:, bran_ca., tra.nslficida. E~ un to~to fermoso, ~pásionado e .
presént~a ·o· cáf.é "D<{ catro a caE.n realida,de .non pasan desaper- · · ·
·
foexp'resivo a uri tempo. E a ollada abismal dunha muller de media
· lla.nte ªº "De catro ...." é G-"Arbocibi4os as xentes de certos grupos
. tr.o " · de Vigo, ao P1erfos esa parez .
re'', .aínda moi novo e con menos
edade, ~istériosa ~pa;rición premoniJoria; acompañante solícita .do """
ser , a it\tención - dos seus donóS~
marxi.nais
de Vigo, os poetas, ·
" '. .
. . home no se-u ~v:iaxe cara o Alén..
me~bros·
de
·grupos
teatrais,
.
proactividade, oriengado como -Café. ,'_ Por p~r~e, ~.un lu9ar de encon~o
·"fosoús,
'
poÍíticos,
etc.
;
'
P
olicialAteneo.
Que sigan.
_
p·ara determínados .secto:r-es do · b~
mente t~ríal.llOS a clasifi~ción do
LU.l_S S. PENA.
lir no~urn.0 (e non. só ).focal. F ala. N. 191/ D0,28 DE MAIO AO 3 DE ,X UÑO/ 1982
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·Cesáreo Poupariña
POUPARIÑA
CESARE O
MOIRON é' de Bretoña, fiaS' térris ·éfá PaJtdrizª ~luguesa. Deúñé>s
noticia~ dél o noso 'amigo ot escritor 'Paco Martín, que exerceu 0' ·
maxist:erio, varios anos, en Bretaña, anterga capítal dunha diócesis, como escribiu Cunqueiro ,
naigunha o·cas1on, "navegan't e
entre a nébo.a e q mar".
Soio por <lúas veces, hai xa
inoitos anos, ternos estado en
Bretoña. Ademáis da _Beleza do
seu nome traemos con ·nós a lembranza da súa vella eirexa, fórte,·
severa e pesada como un monte
e a compaña do seu ceo chumbo,
navegaadó por pesada-s nubes ás
que empuxá o vento cantáb-rico
cara,
claras, anchas e _fondas ·
soedades da Terra Chá.

ás

Nos anos da miña mocedade
·eran célebres en toda a provincia
· de Lugo - crego e o médico de
Bretaña. O médico acadara sona
debido a qu~ non creía na efica~
cia qa penicilina, nov~dade esta
que tanto os seus pacenges como
os seus colegas se encargaron de
espallar polo mundo adiante. O
crego era popular pala' sua es'traordinaria gorduFa pois chegou
a pesar 135 kilos e, ademáis,
polo seu escelente apetito. Tanto
a ún· como o outro · podíanse
ollar con frecuencia en Lugo, co·· ·
mendo no Hotel Pornos, oxeengulido por unha ·entidade banca~
ria, ou tomando os seus cafeses,

o

ae :

Cesareo Poupariña é un hoine
aberto, simpático e. falador. Estas cualidades e esta súa necesidade de comunicadón nótaselle
nos versos. A súa poesía é clara
como . auga . de fon~e mohtesía e
lixeira como o a,ire da serra:

Vagalumes dos cam.iños :
nautrora, as xentes coidaban
que en vós se amasaban_
1
as almas dos difuntiños._..
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Popariña escribe poemas moi
longos, nos -que con ta e ·canta
-rrfaiormente conta- feitos e
. costumes que foral? e que son.
Estas narraciós en verso, -ctinha
'!-guda nota de ironía ou retranca, lembran as composiciós costumbri~tas de Lamas Carvajal ou
incruso o lirismó fondo, delicado
e sotil, cheo de ternura de Noriega ou Crecente :
Volvoretiña dourada
que apousas n.o. carabel,
voando so bor de él
e da rosa coorada.

E son cativos bichmos
coa t.~sta r.elucente
" e xa non dá creta a x~ñte ·
ó trasmundo ' dos vermlños.

.Aiomean polo vtau
de noite os paSa.xeiros
nos camiños e carreiros
cal f irmamentÓ no chau.
Cesareo Pupariña é 3: voz da
colectividade. Cecpais sexa o de- ·
Fradeiro poeta do povo =-popular .
xa t~n 011tro significado- que ternos en Galicia. -Os poetas eran _a: . voz- e a lembranza da tribu. Os

----

;'

:~.en:•. '.1_""·--~-~---~ "3" "':'S"'......;• ~::i

' que . movían en conmovían ós
seus. Este sinificado, sacro e fermosd¡ perdeuse. En- Euskadi aínda e&tá :viva a tradición dos versolari. En Galida se1mella que
morre, no povo, · o . gusto polá
poesía. Non se renova a canción
po.p:ular. ~fon hai ql.!en i.!Ilprovi_s~ .
.~n poern.a .:nupha . rpm~ría, ..nun
bautismo ·ou · nunha bod¡i.. ,~s
xentes
misturan r:as _nasas ""vellas
i
•
.,,.,
canció~ éori asturianadas: andaluiad~s ou e~e ah~ibre merengado
q~~ fabrica · D~ Mánolo E.scpbar
·"corazón de Espana" .

.

Poupariña _anda entre os cincuenta e 'os sesenta anos pra poñer unha datapre.cisa e concreta. ·
E UJJ. home de talla regular, un
. pou.co pouson -de rpovimentos
. .J~n~.os i~c;>mo.. t'lo~iega•_ ;y~r.e~a-_, ·
' c~ra -~ncha, eón-· ~s~ feitura
_ pan . centeo · ~~n común p.~s no.sós ·
labregos, o.lladá viva, .int~l1xente
e lumi~s~: E coroa:q.do .a súa no- ·
bre testa un cabelo rizo .xa neve
. ou· frol de cerdeira. Un entendido falarÍa
· t~mén
da sú;¡i. qµéixada .
I
.
.forté, indicativa dunha vontade
fé.r rea e disdplinada ... Naceu e viviu sernpre e.n Bretofia~ cultivando a~ terras que herdou dás seus
devanceiros~ Está casado e é. pai ·
· ' dun fillo que estudio~ ou estudia no Cen~o de Formación Profesional ' de · Mondoñedo. Seg.ú n ' me noticiou Paco Martín, a quen
deb0 os datos e os versos d~ poeta, Poupariña é un mil mañas: un
deses homes con habilidade, pra '
todo. Ademáis de labrar os seus
efoós andjvo ó trato palas feÍras da bisharra. As f eiras, mercados ·
e romerías son unha boa escóla
pra deprender e espavilar as en- ·
teridedeiras,

.........,." ;_

/

· , Polo que nos mostrou Paco
Martín, a obra poética de Poupariña é moi estensa e de moi desigual valor. A un poeta hai que
xuzgalo majormente polos seus
acertos. O poeta de Bretoña é un
pozo fondo, de vea fértil, abundante e xenerosa. E realmente
fabulosa a riqueza do seu galega.
. __ Cismo nos poet?-S da miña tribu ·: Pepe· da Costa e Manuel de
Paderna ou o "Grilo" dos que
non · nos ·quedan versos porque
non se molestaron en escribilos.

)!
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·Dado '1~~h~1: ~3:bana recolle~
poemas aé· Xán : Branco, 'Ótpoetai
fogueteíro . que, nas romérías da"
Ter,ra ·Chá, de pas9 que .iba botar
os seus foguetes,, decía os séus
versos no quisco da música. E'
agora Cesareo Poupariña.

.-
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· Eri .-. Poir):ugal ''esisten :inoitus
póetas"ao povo . . b .m:iis f amo~o
delés·: foi -Ar!onio Aleíuo, faiecidg. _en 1949·. Estes poetas bstán
estudados e editados. En Galicia
esistiron e cecá!s esistan moítos
1
'<lestes poetas. Entre nós ningú~
erudito tivo a curiosidade de recoller os seus versos, editalos . e
estudalos. -Nestas voces do povo,
humildes, sin pretensiós, ·pódense atapar belezas insospeitadas,
un xeito de sentir fondo e auténtico e un idioma dunha riqueza solprendente. Tal é o caso de
Cesareo Poupariña Moirón. Coido sinceiramente que a súa obra
merece una edición e un bó e
intelixente estudo e máis nestes
intres nos que o poeta, aínda na
súa maturidade, pode dar unha
testimuña humana e poética moi
·
valiosa.
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Sabemos que Cesareo Poupariña Moirón é -un home aberto e
xeneroso. Calqueira día aparecemos por Bretoña pra disfrutar da
súa poesía e da súa ~onversa. Si
os seus versos teñen o rumor puro e inxénuo do Miño en Foruniñá, na Pastoriza baixa, ternos a
seguridade de que a súa voz posee a música lene e áspera do
·vento ó tropezar coas carpazas e
coas follas dos carballos de Bretaña, na Pastoriza outa. Cesareo
Poupariña, sagro cantor popular,
é un poeta auténtico. Desto non
hai ningunha dúbida.
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··O .Vídeo-Disco
_Despois do "boom" do Vídeo-cas_e tte e quizais por -aq,uilo
de que a grabación en dtsco é
máis fiábel que en cinta, .as principais casas produtoras de apatellos electrónicos, dedicáronse a
prepa,rar a saída ao mercado do
Vídeo-disco. '
.
Con m6llor ou peor fortuna,
as máis · prestiXiosas fkmas da ·
electrónica l}UXeron a . ponto os
seus aparatos, coa intencif>n de
empezar a: comercialización nos ·
·últi~os meses do an~ en curso
ou comezos do .que-ven.

a

_ Qui.zais debamos co:psiderar
como pioneira do sist.::ma á casa
Tel~fu~en¡ · cquen pola metade
da década dos ·setenta presentou ,
nos Estados Unidos un· Vídeodisc0, qu_e roáis tard~ houbo de
deixar de fabricar, debidn aos·
moitos fallos técnicos qu~. tiña.
- Logo, o ·.CED (Disco Electrónico Capacitivo), . intrÓducido no
. mercado USA i:ia · prima.vera do
. oitenta -e un, e que se basa na lc:itura capacitiva, tamén houbo_ de
ser retirado pola pouca fiabilidade que pres~ntaba, sobre todo
cando se pretendia a reprodución dun sinal sonoro de Hl-FI.

anterior unha lámina ou electrodo metálico, o cal produce, entre
'si e a superfície do disco, unha
diferéncia de potencial que se
manifesta con efecto capacitivo,
facendo vari~r esta capacidade.,
en función dos sulcos que contén o disco .

Hoxe, tres tipos ou sistemas
de Víd~o-disco, loitan pqr aca- .
dar o prll.neiro pasto en: número
de ventas: O Laser-visión de Philips; o VDH de JVC (Japán Vic.tor Company) e o CEO de .RCA. . .

Apesar de que o rozarnent o é
mínimo, aqui hai a posibilidade
dun desgaste, tanto do disco
como da cabeza de leitura.

O primeiro, e quizais _0 mellar, _
é o .Laser-visión dé Philips; feíto
conxuntarnente con MCA e ·
adaptádo logo por IBM,~Pioner e
Sqny, que basea o seu funciona- '
-mento ~a ieitura óptica' con raios .
laser. · ·

Ne.ste; a información do dis~o
está nunha pista .espiral formada
por unhas mosegas/ microscópicas chamadas "'Pits'', de .tal ma. neira que nun milímetro hai séiscentas espiras .d e sulco "con infor. rnacibn.
,_ - .,~
·
· Asi pois, a .leitura, faina un
raio Jaser que se reflexa nos Pits,
modulándose, para ser lido por
un foto-diodo. .
,
Entre as vantaxes que presenta o laser-visión está a de poder
pasar .d o .sonido orixinal ao texto
· post-sincronizado, ·simplement~ ·
- con premer unha técola. Ademais das posibilidades de relenti, .
visu'a lización en avancé e retroceso, aceleración, imaxe fixa e busRueda· duh fotograma dado. Se

N-, '191/ DO 28 DE .MAIO AO 3 DE XUÑO/ 1982

Prevendo as ráiaduras provocadag... pola sua manipuladón, o
VÚH presenta os seus di~cos
nunha funda, da que o mesmo
aparáto os extrae a.utornáticamente, é tamén automátictme~
te os devolve árf unda unha vez hdos.
ben, isto só ·~e .presenta na versión do disco de trinta ·e seis minútos· por fado, menfras que de
2X60
non consinte tales vánta,,
xes.
. o ·disco, qu~ ªº non 'ter necesidade de contacto físico n~ le,itura, xa non pres~hta en princí, p~o problema~ de desgaste, coa
conseguinte alteración de infor- mación, ten a S\la superficie pu-•.
limentada e coberta por unha resina plástica que prot~xe a graba:
ción, fa~éndoo insensíbe.l ao ·pó
e ás raiad_u fas, que <leste modo·

o

non tefien maior influéncia na
duración do mesmo'.
O VHD (Vídeo de.. Alta Densidad), recolle a información
através dun diamante situado no
extremo dun braz0 de leitura.

N'este sistema, o disco está feíto dun 'm aterial condticj:or (Plu.r iclorurp de Vinilo), .portando a
información nuns microsulcos
que se dispoñen en forma espiral
soor~ a superfície do disco.
O diamante, -que toca moi someramenge ao disco~ leva na cara
. '
.

Entre as aplicaoións dos Vídeo-discos, ademais da própria
.visualizac'i ón ·de películas, pén-sase en usalos no erisino ·e .na informática,. formando : parte dos
micro-ordenadores .
En desvantaxe có 'vídeo-casette·,; o Víd_eo-disco non pode ·ser
gr~bado pólo usuário;,j.índa que
os fabri'c antes xa traballan n~ste
campo, preteríd<:ndo . oferecer
axiña un . aparato . Vídeo-graba..do{.
.

FRAN~ISCO'ANT.· VIDAL
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·11 CERTAME FOTOG~IeO
CARLOS VARELA ,·

-v

O Club Cultural ALLE:.IN<;:~N, co patrocínio das A~o~ia-.

dóns Culturais seguintes: ··A.sociación _C. -de Vigo. "Auriense"
de O\lfense. "Me~tílio" do Ferro!. ·"Afexandre Bóveda" da
Cruña. "Sementeira" de Viveiro.
"Francisco Lanza!; de ltibadeo:
convoca o 11 Certame FOTOGRAFlCO CARWS V ~LA,
baixo o lema "GALICIA, o seu
entorno, as suas xentes, os seus
lares'', coas seguintes
BASES
1. TEMA

Declárase libre tanto na temática coma nos procedimentos a
empregar, sempre que se ateña
· ao lema do certame. Limítase sornen te o tamaño, que estará
comprendido entre as superfícies
de 24 x 30 cm. e 30 x 4-0 cm.
2.0BRAS
Cada artista poderá presentar
un máximo de 3 obras.
3. PLAZO DE ADMISION
As obras presentadas estarán
en poder do Club Cultural "Valle-lnclán" de Lugo antes do día
24 de xuño de 1982.

'

figura de .Sarg~delos . grabadá ..eri.
prata, donado.-polo Banco de Bilbao.
·
·
.;,
· a) Os pré:r~:iios non se declara,.
rán desertos e nengun autor e
'poderá' optar a ·dous . pré'obr'a
•
1
mios.
!

.

. los"' festival _para celébrar o seu
seguI14-Q a~iversário : Desde "·as .
b) As.obras prelll.iadas queda5,3.0 da: tarde actuaráp,. grqpo
rán en pod~ das Asociaciófls
de teatrq-guiñol da ~upadón
Culturais, que poderán e.ribilas e
publicalas citando sempre ªº·au- ., Culturál Auriense·,. ~ sqa: obra
tor.
"Papalandroc~", de~pois aCtúará o
de gaÍta ~ da Vila "o'
- e) Comunica.rase , o fallo por
Piorno",
e
ás
7 o grupo "Fuxan
meio do correo e o~ meios de coos
Ven
tos''.
'
Os~
actos levaranse
municación galegos. adlante na Praza de .Maria Pita.
. 5. XURADO

o

grupo

O Club Cultural "Valle-In:.
clán" designará. a ·persoi.ls de recozecido_ prestíxio no ámbito
profesional galego.
O :xurado estará facultado
para rexeitar calquera obra se o
estiman os seus membros opor- _
tuno.
As decisións do Xµrado serán
inapelábeis.

SANTIAGO
29 de maio. As 10,30 na Escola de Maxisterio de San_tiago
"11 Encontro Nacional sobor· dasi~~ción lingüística : A normat-i:va".

2 de xuno. As 7 ,30 do serán
na Galeria Sargadelos, _conferéricia sobre "A. astroloxia como
xeito
de interpretar a reali~de",
6. ENVIOS
polo profesor de Astroloxia en
Por correo ao Club Cultur;tl
Barcelona, Rafael de Arana Mén"Valle-Inclán", Rua das Nóreas, . . dez-Núñez. '
n.o 15, departamento 22-Lugo.

7. DEVOLUCION

LUGO

As obras recebidas devolveranse no outono. -

4. PREMIO S

8. EXPOSICION

Establécense os se,,.guintes prémios: ·
t. 0 de 25.000 pesetas subvencionado polas entidades culturais
patrocinadoras.
2. 0 de 15.000 pesetas subvencionado pola Cai.xa de Morros
de Galicia.
3. 0 de 10.000 pesetas patroci- ·
nado polas liqrarías lucenses seguintes: Biblos, Souto, Stende.
Lucus e Escolma.
4. 0 de 6.000 pesetas donado
por Eqicións Xerais d~ Galicia.
5. 0 Accésit dun ttÓfeo dunha

Coas obras premiadas e seleccionadas farase unha exposición
a remates do mes de xuño e, posteriormente, no outono acompañan por Vigo e Pontevedra o remate da Mostra antolóxica de
traballos de Carlos Varela a reali- .
zar nesas datas.

Para ouvir

-,

$ de xuno. Organizado pola
Aso·ciación CÚltural "os Xérmo~ .

2 de xuno. Organizado polo
Clube Cultural Valfe:lnclán, no
Ci~e Kursal, proxección do filme
"O Coitelo na Cabeza" de Reinhard Hauff.

Hoxe tócanos pofter -~ ramo ao noso: concurso, que._durant~ cinco
meses, iritentou ser unha ca:nle de coi:ñuiricación ~os nosos escolares.
· Desde estas páxmas-non queremos decirVÓs. adeus, senón deica lógo,
- e agardarríos q~e estes trabal,los de .colaboración dos . esC9.lares teñan
éontinúadón. A t'pdos,_ ao~ grandes, graciñas, e ao~ pequ-echos nioitos
..ibiquiños". e que te~4es _todos u_n bon remat:e·de curso. ·
,
Velaqui .ás prem~das desta· semana, que ro.rresponden. as duas a
· ~ unhá me~a esco.lá. ·
, :

OS'NOSOS XOGOS
Son moitas as erases de xogos que. temos: pero os mais deks van en
· decadéncja pois, hoxe, os· rapaces non van coma antes co gand-0 a pacer, pois é e,sta ·hora a que mais se aproveitaba polos nen os para xogar. ·
Topamos· sen-tráñsformacióris de n'é11.K1fnba ·cas~e, ioda erase de materiais parf1 f aé~ xoguetes. Moitas veces. són ·causa de xogo os animáis
CO que rÍos divertimos: a m(lriq_uiña, a vacaJoura, ,OS C~/1a/mos do demo, os za,pateiros e ou.tros.
· As moras esmagadas Süñ tamén n;zotivo. qe xogo. Esmáganse cunba
' pedra e despois cómense cun garfo de dous ou tres dentes.
Un-xogo mol coñeci#o por tod.os os nenas son _os cabaliños._Unha·
'vara desprendida dunha árbor_e, o mángo du'!lba basoira vella .ou-un
pau ca"lquera, ·pode_ proporcionar unba magnífica qlbalgadura, meten- .
doa_por médio das pernas e. mandándoa con,outTa ·a xeito de fusta. Os ·
aparellos q~e precisa outro, xogo ·m oi socorrtdo "<!n teñel'! complicacion: a billarda. Con. do11.s país, feítos dun a~aco de pon'Ja, un-_de _(), 75
·metros que se chama patán e· outro ¡/,e 0,55 metros que ·se i;bama bi-- llarda.
.
· Pbdt:n ..interv;;. dous ou ináis xogadores. O palán ponse· a cert:a dis- _
·táncia dos rap~ces, n_u n r~co. O pirmeiro collé a billarda' 4altura.da
fre1!_te e déixaa cair. "Tal e co_mo que débe.xogar. Bátea co palán nunba
_ punta f acéndoa saltar polo ar e ·vólvelle a Hater no ar có pa~án lanzán~
doa a distáncia... Tres veces repite a soTte ao cabo das cais- ~n que me- ·
. dir a distáncia entr.e o.si'tio .de partida e no que est.á. Toma como me. -áia o pall.m: Se acerta segue xogando e senón tócalle ao outro~ Gaña'!
· que ten máis tiradas:·
E xa para rematar un xogo de nenas:
tendas. Buscando Ün caixón
.coma mostrador. Ali vend~n_ cousas feítas por das; tella .moida, /roles
pechas etc.. : (l cámbiO de follas ou pedras que lle sirven de moed~s.

as

VIGO
. 3 de xuno. No ·cine~Avenida ás·
10,30 proxección de "Fe, esp-eranza ~ caridade" de Alcoriza-·
...:Sojórquez e Fons.

-

... ,.,

Mª. iso~Otero Ruibat·
11 anos
· 6° eurso
. Coléxio Nacio]!al"Veigas de i.axe" MAÍu;N
/

OURENSE
A participación no certame
supón a aceitación total destas
. ba~es e a conformidad e coas
decisións do xurado, sen cireito
a recursos ou reclamacións.

. 1 de xuno. Proxección gratuíta de .'°' 1789'' ·de Arianne Mnonchkiné, organizado polo Cine
Clube Padre Feixoo. Na Casa de
Cultura.

Humor

NOVEDADES
DJSCOG RA F 1CAS
Giovanni Battista Pergolesi.- STABAT. MATER e SALVE REGINA
1leana Cotrubas e Lucia Valentini'
Terrani
1 Solisti Veneti
Dtor.- Claudio Scimoné
Erato-Hisr.avox,- S 90~594
"Pergolesi é un d6s compositores
máis frescos da ltália barroca. A sua
música relix.iosa deste autor, ~~rto
aos vintes.eis anos, é unha curiosa
mixtura de respeito palas normas .litúrxicas e -o ·vangardismo máis desen. fadado. o talento ·musical .do autor
de . "La ser~a 'padrona" amósase ·e~
traord inariaménte no. "Stabat · mater" que é motivo de discusi6ns mu- :,.·.
sicolóxicas• .lleana CÓtrubas é unha
' intérprete extraordinária tanto po_I~ L
fefmosura da voce como polo estilo.
Boa grabación e prensado .. Recomen~ ·
dación absol_u ta".
.
e

'

'

•

NOTA
.
.DA REDACCION
.

~~

No número especia( das Letras Galegas, .publicábamos · ~ artigo
sobor de Maria Mariño, ,nalguiis dos seus -aspectos biográficos e -personais. O artigo non levaba firma, por un erro técnico. ~En x~stícia
·,d amos a co.ñ~cer hoxe os. nomes doa autores:
··
SEVERIANO PER.EZ SUAREZ, MANOEL IGLESIAS-NIMO,·
.
' ·~:NA. :RoMANI e ~NA.VILLANUEVA VAZOUEZ

iQu~ romaria máis c:uri~sa!
., Nos escrebemos isto de::San Cibrán para que saibddes o que se jai
ali; _se alg!Jn dias , icles, .veredes, as xentes biitando pedrqs no tellado da
capé la. ·
~ ·
.': ·
- Cañdo vaias ali tes que ._botar nove pedrqs enriba do tellado, péñsas
Un des'eXÓ sen que te sinta.n OS demaÍs e p,r~méteslle que, se se CU'lr!ple_,
irás_tádos' o_s anps aSan -Cibrán. Despois'. hai unha misa, e candó remata, arredor da capela come"se a rosca, pero aconséllovos que non a comades toda, e que me deixedes un chisco para min, que me gosta rrzoito; ~ia(pero se me-dal.fes; despols non me p-üiade~ da' miña.
.
· ·D.f!spois veñerz·uns ga-it-eiros e tocan, ou.senón, ás veces, un covxunto de múseca e.. ~ hai qÚe bailar, non é obrigatório isto pero dígovolo
para· ir colzend~ xa noivo.
·
·
·
'
. . _ Cando é de noite ~anse para casa a ~lmBrzar, digo a cear, e eúzui re. mata a história_, que... _xa sabedes o que hai que facer en S'!ri Cibrán.
Mª. X~sé Vázque-L ~il
12 anos

A PRENSA CLAND.ESTINA NA GALIZA

DO FRANQÚISMO

MOVEMENTO COMUNIST,A DE GAÜClA

parte segunda .
••

1
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Segufudo co tema dos voceiros clandes·tinos de oposición. ao franquismo, irnos ver.
hoxe os editados por organizacións e partidos a nivel estatal. Os partidos e organizaN'20
ABRIL 1.977
2 PESOS
cións · estat~s difundiron primerra~ente os
seus voceiros estatais, despois a medi<;la que
av{lnzou a galegu.iza:ción social do país, foron sacando '· voceiros en Galiza, priineiro
e máis recentemente a Federación Anarcobilíngües e logo ~lguns foron decantindose ~
comunista Galega (F.A.G.) que fixo a sua
até . chegar a ser monolíngües (en gal~go).
propaganda en· galego,- mesmo con enfoOR&AD DO COMITE NACIONAL DE &ALICIA ·oo PARTIDO DO TRABALLD DE ESPAÑÁ. ' ANO 11NUM.o115 XULIO Í977115 PTS
O período de apoxeo coincide tamén co
ques nacionalistas, pero sen sacar nengun
que vai desde a morte de Franco até as
voceiro regulu. Aquí inc;lue X.I. Taibo (ardantes troskistas de Vigo sacaron no 1972
prime-iras eleicións democráticas, logo a
galego máis _outros .idiomas_ das. cofaboratículo ·citado) unhas follas soltas que se tiun voceiro chamadpi "GALLO ROJO'', sumaioria deixan de sa'ir ou saen dun xeito
cións de autores non galegos. (Só teño noraron no peche universitário de F onseca de
poño que en español, en contacto ~o gruticia do primeiro número).
m oi irregular e mo{pouc~s suqsisten hoxe ..
febreiro do 1976 e que se chamaban "REpo "Octubre" de Madrid. Tamén tiñan, no
'o mundo . sindical inspirou vária·s publi:
En certa maneira, o índice de publicacións
VOLTA'~. Tamén un gÍ'upo ácrata sacou
1977, "UNIVERSIDADE ROXA ", voceiro
cacións. Xa falamos dalguns --.voceiros de
de cad.a movimento' político vai denotar a
"FRENTE LIBRE", voceiro en castelán.
da:: Organización universitária da LCR, de
sectores locais ·· de CC.00. influídos pola
sua incidéncia real na sociedade do momenA nivel sindical, ademáis de CC.00., hai
características similues, e en ocasións puU.P
Aparte <lestes, as Comisións Obreito.
que incluir "UNIDADE ÓBREIRA ", ediblicaban follas ·seltas · ("FOLLAS Rq·ras de Ferrol editaron desde 1973 o voceiro
Un dos movimentos políticos que máis .
tada pola Confederación Nacional de Gali·
XAS "): O troskismo, ademais; era moi
publicacións clandestinas (e · logo lega.is)
"10 de MARZO", q~e no 1977 se imprimía
ciada CSUT no 1977.
activo na distribución dá. ·propaganda estacontou no seu haber foi o organizado arrelegalmente cunha tirada de 5 .000 exefD.plaPor último, haberia que falar dos partires; as CC.ÓO. de - Vigo sacaba~ ,...VIGO
tal : o . "COMBATE", órganq central da.
dor do P~rtido Comunista de Galicia
dos socialistas organizados- en todo o Esta·
(P.C.G.). Ademais da 'distribución do seu
OBREIRO"; as CC.00~ da, Citroen v~ésa, , LCR-ETA VI; "IMPRECOR" ("correspon-· _do Español. Estes distribuíron a súa propa- _
órgano estatal, "Mundo Obrero", contaba
déncia d~ prensa internacional"); "JOVEN
"A VOZ DO OBRE/RO"; as .CC.00. de
ganda elaborada a nivel de Estado princi-co seu voceiro oficial, "A VOZ DO POBO"
- REVOLUCIONARIO" (das Xuventudes) ...
Ourense editaban .. no .1976 . "CHISPA'',
palmente. Asi o Partido Socialista Popular
nado en agosto do 1969, logo do Congreso
As publicacións antes citadas .desaparecemensual e bilíngüe; na Coruña, houbo vátiña como órgano oficial "ALTERNATIVA
.fundacional do P.C.G., con cel"ta irregula~
ron pronto e hoxe a L.C.R. non conta con
rios voceir~s, "DEMOCRA.CIA OBREIRÁ" .
SOCIALISTA" primeiro, e logo, desde
ridade (non chegaba a ser mensual). ,Editánengun voceiro en galego .
e fi.o 1976, ·" LOI'('A" (s~ctor de ihfluéncia 1977, "GACETA SOCIALISTA", mensual,
base prim~iro a multicopi~ta, cunha ·preO Partido do Traballo de Galicia (antes
PCG) e "lO.JTA OBREIRA" (corrente uni- con formato de diário. Cando a sua aparisentación difícil,' de cati;o a seis fólios, até
Partido del Trabajo de España) foi dos últitária das CC.00. c~ruñe5as, pró~i~a . ao
ción, en muzo de 1977, declaraba ter unha
1977, cando, coincidindo coa presentaci6n
mos €n galeguizarse. D~stribuia ós seus voMCG). Haberia que engadir o seu órgario .
tirada de 60.000 exemplares; tamén se penpública do partido, mellora moito a impreceir~s centrais ("El Correo del Pueblo",
estatal, · "GACETA DE ·nERECHp SOsaba entón en criar un órgao de difusión en
sión, en form_ato tabloide, fotografías, delogo, desde 1977, "La Unión del Pueblo'~),
CIAL"; e o m_áis recente, ''GAJICIA ·SiNgalego, ben como independente do estatal
buxos, e portada a 'dua·s tintas, escrito en
pero non contou cun voceiro en galego até
DICAL ", órgano do 'Sindicato Nacional de
ou como un suplemento <leste, pero non
. galego. Como dado peculiar contou en tem- _ CC.00. de Galicia, -cuxo número O saiu en
feb!reiro do 1977, chamado ''ERGUEDEteño notícias de que se realizase. A vida do
pos ·cunha - sección de comic ("O fill_o de
outono do 197..7, baixo a dirección de Xe- - VOS ", que logo tortmu o noine de "GALJórgano estatal supoño seria escasa, debido á ·
, Breogán") e alg~ns artigo.s va·n firmados
CIA OBREIRA" (o número O é de xullo
sus A.bufo Redondo ~ Leonardo-Baltanás:·
integración deste partido no PSOE. En can"
por coñecidos militantes e dirixentes do
As -Comisións Campesiñas, puladas · polo
do 1977), e q~e sacou con este nome pol~
to ao PSOE, contou cun voceiro galego que
putido.
·
.
PCG, tamén sacaron unha publicación cha- · _menos catro números,s formato tabloide,
primeiro se chamóu "GALICIA SOCIALIS~bundante material gráfico, boa impresión,
O P.C.G. editou tamén, a fins do 1976,
mada ·"O VOCEIR O", cuxa sexta ·edición
TA" (1977} e logo "O SOCIALISTA GA.con artículos e .entrevistas firmadas. Tamén
voceiros locais nas zonas onde tiña maior
corresponde a outono do 76 (8 fólios por
LEGO", m~nsual, no 1978, cuxa primeira
existía, no 197 6, un vo ce.ir o en galego do
.espallamento, -asi na . Coruña tiraba "ES10 ."pese~as): ......
tirada era de 7 .000 exemplares. Polo que
Comité Nacional de Galiza do Partido CoCOITA ',' e no Ferrol - "EN PE_". A órgañi-·
Un grupo político particulafn'lente actieu sei, o PSOE en Galiza non ten hoxe nenmunista de Unificadón (P.C.U.) de nome
zadón Universitária do P.C.G. sacaba un·
vo a nivel de publicacións fo,i o Movemento
gun voceiro público.
"JNFORMACION OBREIRA" e de moi
Boletín, chamado "FOLGÁ ", que debeu
Comunista de Galicia (M.C.G._). O .seu voAo chegar a:o · final, vemo~ como a vida
escasa vida.
sair a~edor do 1971; eran un total de seis
ceiro en- G~liza, "CALIZA .EN LOITA"
da mai0ria <lestes voceiros foi moi escasa.
Outros grupos mo1 minoritários, que
a nove f ólios fotocopiados, con debuxos e
apareceu en nadal do 1974 como boletín
Son moi pouquiños os que sobreviveron
moitas veces só tiñan alguns mifüa-ntes na
fotografías, escriÚ;>s en galego (ao menos no
bilíngüe· até ó seu número 13, cando .se
primeiras eleicións e apenas teñen regulari~
Universidade e que desapareceron co tem1976). No 1977 .mellora a impresi{>_n, xa en
transforma de voceiro do órgano galego do
dade hoxe en día, máis ben saen cando e
' f~rn'lato tabloide, con entrevistas e artícupo .. tiveron · voceiros galegas. Asi, o Partido
M.C..E. en , voceiro d.~ Comité Nadona! de
preciso ter unha comunicación propaganlos firmados. Comunista de España (Reconstituído.),
Galiza do- M.C.G., desde entón publicouse
dís~ica directa co público (p. ex. nos proAs Xuventudes Comunistas . Galegas
P.CE(R), tiña un voceiro co nome SETEM- '
integraníente en galégó. N"o 1977 pasa a·
cesos eleitoráis). E probabel que fose un
(X.C.G.), desde a suá fundación no 1967,
BRE ROXO, .a OMLG contou con SOCOvenderse publ,icamente nas rúas e mellora a
proceso inevitábel e, en certa medida,. l~
editaron unha revist~ de nome "AICION",
RRQ ROXO, a Unión de Mujeres'Democrá. sua presentación, tipo revista, dé 8,,a. 14 fóxico, dada a érise xeral da prensa de partique -sacou poucos números. L'?go, no 1976,
lios, incorponi·n do abudante material gráfi- . · ticas de Galicia _:,_orga.nización de masas do
do en todas partes. As opinións partidarias
sacaron ~· "ALENT.9 ", que no 1977 ofere-· · . co e. cor nas portadas. TivQ .. pe,rfocidade . · PCD-ML- editaba no ~967 "ALBORApódense hoxe buscar na prensa diária ~u.?ª
cia unha impresión moi .coidada, tipo re· mensual ou bimensual, agorá nioi irregular; - DA'', etc... Outros moitos grupos fixeron .
prensa de .importantes sectores de opm1on
vista, con tlebuxos, comic, abundant~ rµapropagandá ·en galego (panfletos) e distrid~do que o último núm~ro, 'o 56m data de
("A Nosa Terra" no caso do nacionalismo ;
terial fotográfico; entrevistas .e artículos
buíron ·a súa propaganda -estatal, pero non
··outono do 1981, cando as eleicións autocertas-revistas estatais, a:lgúnhas tamén en
firmad0s. ·As X.C.G. do Ferrol sacaron tanómicas. fl.. 'informaci&n ve·n erdenada por · . coñezo que tiveran voceiros en galego (encrise como "La Calle",- para outras corren7
mén no 76 un voceiro local;-..·"REVOLU'tre eles, ORT, ODEA,11 OCE--BR, P~O·E,
secciós e- ~bundan os artigas f !J:mados. No
tes ideolóxicas), de todos os xeitos parece
CJÓN'', e na Coruña ·sacaban un' voceiro : - número 50 élo .mes¡po .(de ma:iq 9-o_1980)
Acción co·m unista, o PCE-ML,sPST, etc ... ). · ' que algo se perdeu ~on aquel rebulir de ~~
local, qu~ queria. ser. mensual, :·dlamado
Os grupos -feministas est~táis e galegos
publicou unha selección commemorativa
ceiros que anuncfu.ba unha sociedade ma1s
"XUVENTUDE R. OXA ", cunha ·tirada ·ini- ·
(AGM; ADMG,s Coord. Fem, <le Vigo , . ' plural e menos concentr~da a nivel ~n~0~7
cunha escolma de artigos da. vida do vocei-·
cial de 3.ó(JO e:xeinplares. (Alento coriio._u / ro. A.mais deste;so partido distribuía o seu
-MDMG, G.F. de Santiago, etc ... ) entrarían
mativo. Haberia qui! referirse aos mentocimha tirada arre_d or dos 6.000 exempla.- ·' · voceiro estatal ("SERVIR AL PUEBLO").
·
neste apartado tamén. · · :
~ios intentos de sacu adiante t voceirós co. res). Amais destas, distribuian o voceiro das
Os grupos ácratas fixeron a suá propaTa~én os grupos troskistas tiverán vomarcais en -galego', cun claro contido poJ .~;E., co riome de "HUMANIDAD" . .
ganda polo xeral en españo~, algun grupó
ceiros en galego. En concreto .a LCR-ETA
P,illar (os casos -do PERIODICO DA MON·
Tamén impulsada e promovida · polo
(CNT-Ourense, por exemplo) sacou propaVI contou cun voceiro en galego nos anos
TAÑA na bisbarra de- Melide ou de ORPCG,ssae no 1978 unha. revista teórica de
ganda en galego-, pero non voceiros pró- ~ CELLÓN na de -Carballiño, moitos outros
1975-1977 chamado "O ROXO", do copolítica e culnira, bimensual, "NOVA GAmité de Galiza da LCR.,ETA VI, tiña unha
·prios. Hai, contodo, · algunha excepdón.
na emigración), pero este xa seria tema dun
L/ZA", xa como revista legal, cunha tirada
Un colectivo coruzés, qu~ ·editaba COLEC-;
média de ,5 f ólios multicopiados co'n debq.- '
estudo-diferent.e.
"
inicial de i'.000 exemplares, 70 páxinas en
xos e logo algunha fotografía . e alguns ·arTlVO-DENUÑCIA, bilíngüe; o coléctivoforma..to 22 x 22 i~p_resas a duas tintas, en
tícufos firmados. Tamén un grupo de estu"Bacalo~ra"· ·de Santiago, tamén bilíngüe;
MARCOS VALCARCEL
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