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Como di Txillardegi L.,): "Can-
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do _unha língua se· impón a outra.,

Un líder en tecnic.olor
Anfos de · nad~~· que~ia , darlle · dó co seu frac, as -señoras da ·
as grácias ao seijor Couselo, ·por .limpeza, qu~ asi, no seu trabalevantar. a lebre _na sua coluna llo co.mprobar~ a elegáncia sen
( máis ben colunas, pois a sec.- mácula do socialista congresual
. ción seméllalle ao Partenón) so- e secretário xeral. A próxima
. bre o- asunto da ' diapositiva. li- vez, proletárias elas tratarán de
deral (olio, Paco, lideral-, non votar por el~ por ver ·se chegan
sideral) de don .. ~n.tón iRodrí- ao · mesmo lugar; que diso se.
guez, líde_r ou xefe' da cousa do trata para moitos, . non ·vaian
-crer.
.PSOE de aqui.
·
Para os que non gocen das
O ,dia menos pensado ·entra,
sombras (toma xa 'IV) 'do FA- un dicer, a Maria Vitória na re~O DE VIGO e d-a sua última
dacción da Voz, mesmo o .dia
páXina, podemos dicirlle que o qué están pro_bandb o novo pro~_ -.
lider do PSOE de aqui mandou - xector de diapositivas, xusto
a - todas as redaccións galegas, cori aquela que teñen máis a
menos á .nosa, que ' fique claro: man e dalle un patatus, tan foru11:has fotogtafias e diapositivas te, que a retira da política para en cores coa sua imaxe.
·!;)empre do susto. Caberia.a posiprevis-. 'bilidade, e a sorte, que como Supoño que terá todo
/
.
to: puño en alto,. brazo en alto, consecu'éncia, dori Augusto se
man no peito ; . sen mans, sen retirara do xornalismo (por chapes, sen .dentes, traxe spqrt, marlle algo) que . pratica.· Éstafrac, dándolle un bico a unha .mos esperando chamadas do.
·,velliña, con dous nenos collidos "s'uicida de Catro Camiños",
da man... As posibilidades son por ver de pasarlle as pertin~n
tes ofertas, que ternos aqui:
i'nfinitas.
·
--:-Unha de Santiago Carrillo,
Cánto . van goíar nas redaccións por Galiza 'ad-iante. E nós, directam.e nte a polo liome.
sen un mal revelado do señor
-Uns chavales dó Bloque,
Rodríguez co que disfrutar. El, que están .en paro e queren s_atan demócrata e-esquecendo es- ber por onde anda o ouro de
te periódico. ,
Gadafi, que ,hai que c'omer.
Polo país adiante, ao chegar
-Par de incendiários de monas once da noite ou asi,, coas
tes; na mesma situación.
edicións pechadas, todos os moOu sexa, unha boa exposi- zos e mozas deben ficar exta. si.ados coa proxección das dia- cÍón da fotografia ou das diapo·positivas en colorins no lugar sitivas de don Antón Rodrímáis insospeita,do do local onde guez, xefe-do PSO~ daqui, .po~e traballan: ·frente á mesa do x ef~ dar uils résultados 'insospeita-.
de publicidade, que seguro que dos; desd.e a revolución prolea pon, cada duas por tres, por se tária·· mañá mesmo -no Pazo de ,
ven algun do PSOE á: contratar - Verán, até un cacbondeo inima:. · · ·
a próxima campaña eleitoral e· xinábel, polo cómico. ao ver ao séu . xefe contrata o
Aqui, · seguiremos agardando
. doble de anúnciOs.
as jmaxes do ínagno líder, que
- Tamén deben pasalo bastante · tamén temas dereito a · rirnos
ben, sobretodo cando sae vesti- ¿Non si?
/

.;sabeliña .·

1

aos no:
credibilidad e sócial. . Todo estivo
~ncamiñado a protexer á Xustíéia
, e aos xuíces coqtra a crítica e 0
control da sociedade. Pero este
medo · ao povo carrex0u graves
' n:ales
' Sistema xudicial. E ur:i
deles foi a corrupción.

. _A língua ~ é un .dos _eleme~tos
·non ~ o idioma o que en realidade
· m~is . · claramente diferen'ciadores ·
se imp_ón, senón que é o pals que
·du,nha _éom_U!1idade shumana. _Nón .
emprega -ese ' idioma quen se im.- .
Unha Xustícia de signo conser-,é o único, evidentemente. Mais-é
pó?
sobre·o pavo vencido (.. .)
.vador, carente dun sistema efecti·
s~b .idó que ·a líñgt:i_a_ non - é ·sim=
vo de c9nt~oles sociais e ínstituplesment.e un- veículo de comuniHERRI BATASUNA
cionais, favoreceu a fc:>rmacrón
cación, senón que é o sópor~e e a
dun poder pechado e _illado e, co- ·
expresión de toda a -cultura dün
m~ conse.c1,.1éncia, f]berto á corruppovo. A fíngua dinos cómo yiv-e e ·
-ción. Unha corrupción que signiinterpreta un povo fenó.menos ~
fica, sobretodo, a pmgresiva detale~ como a choiva, ·a colleita, o
gradación
do servi'cio xudicial en
p_reñe, a estrutura familiar, o uníPASTORAL
perxuf
cio
da sociedade civil. E,
verso. circundante,' as relacións
portante, falar da corrupción xuMISIONERA
-interpersonais, a sua - concepción .
dicial é referirse ao cor_:ixunto de
do traballo, etc., etc...
SOBOR DA CORRÓPCION . - fallos e vícios de todo o aparato ·
As · palabras .non son iritercamXUDICIAL
, xudicial. A corrupción comprenbiábeis dunhas línguas a outras. "
de
a famosa "estilla", pero tam én
·Todos os que se. inídan no coñeFalar da corrupción na Admio incumplimento aberto e sistecimento dunha nqva língua, sínnistració.n da Xustícia non é nen-málico de todos os deberes protense 'incómodos ante a imposibigunha novedade. Pero hai un certo
fesionais que orixinan amplos
. ~idade de "traducir" literalmente
temor a falar claramente dela. E,
perxuícios, como o .retraso na re·unha palabra, ün ~iro ou unha
sobretodo, quedámonos cáseque
solución
dos asuntos, a pro longafrase. Cat1do a'lguén que está emsempre na superfície do problema
ción indebida das cadeas prevenpezando a falar euskera pregunta
e nos aspectos máis anecdóticos.
tivas, etc. A consecuéncia final é
cómq _se di tal ou cal frase, "solE frecuente reducir a cüesti~n exsempre ·a mesma. o povo non ato·
préndelie" que ·a estrutura e elaclusivamente á inmoralidade propa na Xustícia o amparo e protecboración ·desa frase ·en euskera
fesional
dalguns·- funcionários. '
ción
que deberia obter.
sexá tan difore-nte é! como el a eséando 1 realmente, o problema é
- tába pensé¡ln.do en castellano.
moito · máis .fondo. A corrupción
Ante esta situa-ción, cada funE é que unha tfogua é moito
xud iciai_arrinca da própria naturecionário debe asumir, por suposto,
máis· que un conxunto -de palaza da i~.stitución.
·
a sua responsabilidad e profesional.
- bras, é moito_ máis que un xeito
E o servício xudicial debe contar
A corrupción é unha manifes·de "se entender". A língua é o escos ~eios suficientes. Pero, sobretación máis dun sistema xudicial
pello da cultura dun pavo, da sua
todo, debe institl!Írse un sistema
que se .-forxou h~storicamente ás .
concepción da vida e da morte, da
de controles democráticos dentro
espaldas d9 povo. E unha consexustí-cia, da bondadé, da vivencia,
·cuéncia do proceso cara a "buroe fó~a do Poder Xudicial· que dedo m'edo e da énfermedade.
volva á función de xulgar o seu
ératización" xudicial. Na mesma
Asi, os nomes dos _nosos rios,
contido socia 1. •
medida na que os· xuíces vanse
montes e vales teñen caoa un a sua
constituíndo' como unha carreira
. · (...) En calquera caso, a corrup'p rópria razón de ser, a suirprópria
de "elite~", como unha "casta", a
-significación, a súa própria hi°stóción non pode afrontarse iUadafunción eminentemente social de
ria. Igual que os nomes dos nosos .
mente. A Xustícia precisa unha rexulgar· vai distanciándose.da sociepovos. Igual qu'e os nosos próprios
forrna
democrática profunda para
dade civil. Pero este proceso non é
nomes. (... )
gañar
a
crdibi lidade real, para sercasuat Através del, os xuíces cumPero todo ~ste esquema que re- ,·
vir:
-lcánto
se esquece este con. plen a sua función ao servício, somatamÓs de plasmar poñse en pecepto?ao
conxunto
da sociedabretodo, dos poderosos. E paralerigo eando oütra cultura ven desde
de
e,
en
definitiva,
para
responder
lamente, as clases do11Jinantes confóra tent~ndo.imporse sobre a cul·
ao
seu
fundamento
na
soberanía
seguer:i que o control xudicial non
tura própria do. país. · A história
nacional. Entón e só entón, comelles alcance. Para isto, manteñen
amósanos oomo en ocasións impuzaremos a alonxar a corrupción. A
unha xustícia atrasada e carente
xéronse ·a s eu !turas dos má is podeprimeira condición é, pois, apertar
de meios que só é suficiente para
rosos militarmente -sobre as cultu·o
povo ao seu poder, todo o poder
controlar á sociedade que non par. ras de povos má!s pequenos e con
e,
entre eles, ao poder xudicial.
t .icipa do poder económico e polímenos recursos. Neste sentido,
emprendamos pronto o caOgallá
tico.
cabe d~s~acar a imposi¿ión de
m iño. O povo e a democrácia no
_Grécia,. de · Roma oÜ de Castela en .
Para éumplir esta función, a
poden-agardar máis.
· Xustícia é revestida dunha fáciana
terras ámericanas ou a dos irigteses
na Irlanda. Nestes casos hai un fede 1neutralidade
e de independén.
·cia. que non sempre· respondia á
nómeno comun 't odos os povos
invasores, no sentido de -tentar imrealid.ade pero <;lUe asegurabá unha
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- Edidón de V[ctor F. Freixa nes.
- Manuel Gonz'ález Fresco, posil:51e ini c iador ·da guer.ril la gale ga, deixo u no monte estas
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as portasªº·retor.no. Na.mentras outros se
- lucrandas suas divisas ·
· e eles nen direitos ·
de cidadans teñen·. Son
oS:"dos vagóns de .terceira.

evennal é
i ato·otecfun)Osto,
ional.
:ontar
sobrestema
!entro
1

Je de-

o seu
)rrupil.lada-

1ha re3 para
·a ser1

con-

ciedaonder

erania
comeión. A
pertar
poder
diciaL

pel préponderante, xa que moí- mac1on. '''PareÚ com~ se qui;e~·- · causas moitú máis cÍa~as.
tas veces encóntranse semienrai- serr que non nos enterásemos ·de
zados no país que os acolleu de nadq, ·sobretodo dos proc'esos . CAMPAÑAS POLITICAS
pequenos ·ou no que nasceron. políticos que se están a .dar en
Pero se os emigrantes non poPero falar ~o r~torno é ~alar Ga/iza"~ en palabras dunha emi- dén -votar, .se non se lles resoldo problemá· roáis grande. co grante.
·'
_
- . . ven os seus probleI!)as,- o que si
que se. encontran os emigrantes. ·
Asi. é. _patente a falta de asis- _teñen que aturar é unha propaEles que foron empuxados ':l . téncia aos emigrados, a fálta de ganda ·política sen ·precedeqtes.
m_a rchar' -que lles deron toda . subve.n ción·s -para os seus cen~ - Se primeiro -foi. UGD por meio
" E agora cun ceo de'
" lama" .'
·
clase de facilidades, vense agora, tros culturais € cando as hai, ' de resortes gubernativos, agora
. Paco Martín. ··
cando queren voltar, con que s_o n para aqueles que lles_intere- é AP quen est.á. desatando unha
E agorá cun . ceo de lama é·
non encontran algunha axuda. sa: os que .. imparten unha cultu- - campaña 'en regla. Antes era _o
unha nov'e la insólita .h a litera"'Paréceme", dicíanos un emi- ra estraña, a española. ·~ · ·
P$0E quen . tiña · montado o
-- tura gáleg.a onde o lector-, ó
: 1ong6 dun cento de páx inas, ·
Por non p,ode_i non pod~n vo- . _"fing/a'do ·na emig~q_cign", p~~o .
grante na Suíza, "que o ·que
chega a·u61:ls1ádo de ingraviqueren é qu~ non voltemos. ·As tar. "Parece, que teñen -medo '. todo. se. lle veu a~a:~~' seguµdo~·
dez entre .a re alídade criticadivisas a índa poden moito máis que os emigra,,tes votemos nos informa o ex'.:encargadb de ' , ,·' ...
"'.gla ·e ·a taílta?ía
que ca/quera outrd cuestión, maioritariamente ·aos _partidÓs ' :pró'i:>ltganda . en A.leipán~a. '-'D~i:: ·
agás da propagandística, claro".
nacionalistas . ou de esq.uerda_", me de baixa, .. e como .e~· moita
Asi imposibilitados de voltar cotnentounos algun.
xentr:, xa _qüe ·esia_d ~évar idén:·
encóntranse d.e sintegrados . do · Diante desta situación de tica política que os oiitros. Co~
pais que os acolleu, producíri- abandono reunír~nse diás atrás 'sideramonos traidonados. Ade'dose contínuos conflictos, pro- . en Mallorca representacións dos - . inais, ao ver a .polít[ca.· que setagonizados por grupos que le- Entes Autonómicos .e nacionali- · guen ali os social-demócratas_no
van moitas veQes ao racismo no · ~ades na emigración, aprobando seu -sindicato, afin· ao UGT, _e
senso roáis literal da palabra, co- unha resolución que di:
ao que estal?Jos áflliados,_- que
mo o demostran as agresións de
"Os emigrantes membros das nos acusan de comunistas e non.
Ale,l]lánia ou Frá.ncia.
nacionalidades e rexións do Es~ ':n.os deixan falat, nori nqs quéda
Os gobernbs non . fañ nada tado Español con Estatuto-' de outro remedio qu~· ·poñer ao
por cortar estes abusos, aínda ,Autonomía próprio, reclaman.o PSOE no·montón da dereita". ·
roáis, algunhas veces pódese. di.: . exercício de todos e . cada un - .. Asimesmo-, os emigrant~s decer que o estimulan .. Tampouco dos direÚ:os :cidadáns . cohte,'m- . núncian o roubo que ~stá a fa-·
o Goberno español se preocupa. · piados ·nos seus respectiy,os es- . cer ó Estado español con eles,.
Ten causas roáis importantes tatutos e esi>fÚJ que o~ .en_tes . xa.que cando veñen co paro páqúe falar . cQn estes estados, co- . autonómicos asuman imperiosa- ganlles moito mepos que cobraOS FILLOS
·"Diccionario ·básico .- da
mo son a· OTAN ou a CEE. P~>r - .m ente a r_es/?oñsabilidade de tu- . ria_n alá; Pº! mái~ que do ·país
Í.i ñgua galegá".
Mo_itas das per$oas qué se fo- . non f.acer, mm sequera a protes~ telar · e velar. p9/os · seus -/ex/ti-· .de orixen_ sa~an os_ mesmo~ cq.r' l l"Jstitúto da l ingua .g-alega.
.
. ron ·de novas, cando cojÍ1ezou o ta.
"
' ·
·
· mas int,ereses e necesidades nó tos. PreguP.tanse ónde van pa2 .000 definLcións iluisl~das .
b~om . da. emigración, . 'encón"Parece. que nós non temas estran)(eiro naque/es· ,~mbitos rar.
.
O prime iro ·d icionario que:..tiSa"-· -~
transe agóra coñ fillos. Eles son un Goberno· que esiXf!, polo me- onde. teñan competéncias exc/uTamén está o _aspecto 'da seo ribso . idioriía gal ego pra tó·
o seu gran problema. Se· estive- nos, .que se respeiten os con_cer:. Sivas'·'. '
,.
.
· guranza.· social, que aqui tefien
dalas súas definicións e o
ún ico ' q'u e acompaña cada '
ro.n en -Galiza, agorá non p~den tos internacjonais", ~inos FérraA primeira protesta séria 'da · distintas prestacións· (teñe~ que
palab ra con atinados exem, levalos. Se ·se educaron-no pa,ís . dás.
emigración está aí, aínda que, pagar medicina~; a~bulánéias,
. plos.n~ que es.t aban ~.migrados protemémonos, pouco · poderán ·fa- .' etc.) cousa que ·non sucede, por
, ,Son libros da cole~ción Monducese un cünflito. de identida- ILLAME'.~HO DA suA. ...,
cer, xa que as cómpetél)cias ex/ ·· exemplo, en Alem.'ánía~
tes .e .Fontes, a Biblio te.ca
de ·xa
moitas veces· recebi- · .REALIDADE - ~~CIONAL .
clllsivas-~non existen, agás para
En ·suma, os emigrantes sín-..
Popúlar. Gplega .
ron tres culturas; a galega que
Pero se non se dan ·integrado . coordinar as·· sociedades galegas tens,e doblemente explotados,
era <t dos seus· pai~, a española na socíedade · na ·,q ue traballan, . · no exterior.
·
enganados ·e sen visós de poder
n~ escola e-a autóctona. - ·
' tamén sofren . un verdadeiro illa-·
O . Qongreso .. da . Emi~ación arregl(ilr' a situación, xa que. pa- ·
edicións xerais de gakia.sa
Na problemática volta a Gali~ mento da-sua própria·motivac;lo,. ·. Gatega en E·u ropa, se por.fin po- rece · qu~ agora non ,teñen'· nen--za, tamén
os
fillos
xo·
g
a~
un·
pa.
sobretodo,
polá
falta
de
jnfor·
,
·
de
celebrarse,
pode
deixar
gun
dh;.
e
ito.
·
.
. .
..
.
,
r
.
·-

"Sacáronnos daqui cunha falsa propaganda meténdonos a
maleta nunha man e .na outra
unha bolsa cunha lata de sardiñas que, moitas veces, estaba en
mal estado. Agora tantó nos
países _que nos pedian como
aquí, non querer¡ saber nada de
nós. As condicións son cada dia
máis más e uns discrimínannos
e outros róubannos. E a triste
situación", dicíanos Sindo Ferradás, dezaoito anos en Alemá- .
nia.
A situación dos emigrantes
en Eure>pa está empeorando día
a dia. A crise económica fai que
os paises que pedían insistentemente aos emigrados galegas,
que contribuíron en gran maneira ao seu desenrolo económico, agora diten medidas restritivas que fan aínd~ roáis penosa a
·existéncia <lestes traballadores.
Aí están senón as leis de Alemánia, Suíza e Fráncia~ encamiñadas a que os fillos dos emigrantes i:ion poidan conseguer os beñefícios · dos demais habitantes
do país. Separan asi famílias co
único motivo de que non poi~
dan acceder a un pasto de traballo.
1
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!..abregos: Amadeo Rigueiro, Xosé Celeir.o, Xoxé Présta. la, Virxinia ··r>iñefro, Mª . Xosé Nogueira, -Ramiro Cendán; mo, Xe~ús Balboa, Lois Alvarez, Xairne Aira, Lois Rodrí-Ana Afonso, Dolores Rodríguez, Margarita Esteban· (Auxi- guez, ~ntonio Bello, Xosé García, Vicente Mendez, Xosé
Suarez. .
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Biól~gos:· M,iguel' ¡A-n~o .. Murado, Blanca L~re'Ózo, ·Ro·sa · . M,édicos: ' R.amón Mucharaz, X.M. García Vazquez;
Quintas, Xesus A~reC ·. - , ·
· ··
·
· Fraga, Pilar Sqt:l,mártin, _Xesús Otero, Xosé Caamaño.
C;at~driticor;: Xosé : M: 'Beiras (Úni~·ersidade); Manuel A
Férná11dez (iNB), Raf~el . Romero (INB), Constante Touzón'
(l.NB). .
.
Econofr!istas: Carlos.García; Ma.nuél Jordari, Per.fe1:1to-Ra·
mos, Manuel -Pausada, Enrique Martinez,. ~osé E. Roo:ián,
MarHio Lois, Fernando _Varelá, · Mª Sol Lorenzo, Xavier
Di~z, X_ulio Gomez. . ·
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qutras _Profesións: Carlos Almuiña (Arquitecto), R~món
Valcarce· (Crego), Lois Gonzalez (Filólogo), Gonzalo Reí
( i.ibreiro)~ Salvad9r Hernandez (Mariñeiro), Ce Isa Garcia
(Pedag,oga),-'B.enigna Sanz (Psicóloga), Dolores Budiño (Deli~eanté}, Ramón Muñiz ·(-sociólogo), Xosé A. Mascato
. (Técnieo Editorial), Xosé M. Souto (Xeografo) : Ricardo
Rodríguez, Mª Doores Primo, Manuel Parrado, Mario
rral, Amancia Rodriguez, Isaac de Prado, Socorro Buxan
Mª ·Pilar Faxardo, Mª Xesús Gqnzalez, Emilia Fariña,_Anx~ ·
Rodriguez, Armando Campos, Xosé R. Fandiño, Carlos
. Feaus (Graduado Social.).
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Blañco, Xesús Ratón, Manuel Gato, Xosé Lois Guillén, An- Doores Fontaiña, Mª do Carmo Santiso, Puri Perez, Ana Al·dentes.
. · tonio García.
varez, Nonda Velasco, Elixio Villaverde, Mª Doores Taboa. Escritores e Artistas: Víctor Vaqueiro, Xoan Ignacio:¡ ·. •
bo, · Miguel Anxo F. Bello, Aurichu Pereira (pintora), Xosé
OS NACIONALISTAS iNDEPENDENTES L. ~ope~ "'(piritor), Pepe Barro (Diseñ·o gráfico), Loquis (DiFl~ANTES, SAUDAMOS EAPOIAMOS · buxante), Xosé Caamaño {AJfareiro).
A UNIDADE DO NACIONALISMO, _. . ' istud_antes: Mª do Cármo Garcia, C~rmen R~driguez,
CONSIDERANDO QUE SOMENTES MEDIANTE , Elena Baheira, Concha Torres,. Pilar' Beiro, Miguel Mendei, ·
E~A E OS SEU~ PHESUPO~TOS PODERASE . X~sé R. Quintana, .Alberto Ro'!l.asanta, Ana M. Qonzalez,
CONQl)EiRIR A LIBERACION NACIONAL E · M Luisa López, Manuel Bello¡ lrma Marcos, Carmen Ro~ri. SOCIAL bO NOSO POBO, AO TEMPO QUE ~ guez, kan R. Parrado, _..lsabel Valle, Xosé M. lglesi~s, Xulia
. 1NVITAMOS A TODAS AS PERSOAS Carb.allo, l~bel Cadenas·, Ana García, Pilar Bernardez, XeINlER ESA DAS NESTE PROCESO A PARTICtPAR . sús Redo.ndo, Xosé Lopez, Miguel Camb~iro, .Gumersindo .
N'EL NA MEDIDA DAS POSIBILIDADES- -Vilamaior, Rós'a .Martinez, Carlos Gallego, Xesús Pena, An-··
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da, Gumersinda Puga, Xacinto Losada, Lidia Mendez, Fran- .
cisco Sar:npe¡;tro, Bernardino F. Alvarez, Eduardo Pardo
Manuel Sendón, Mª Luisa Diaz, Manuel Otero, -Ramón To~
rreira, Xosé Casteles, Vicente Verano, Xesús M. Valcarce l
Antonio Alvarez, Carlos M. Lodeiro, Manolo Gonzafe.z, Car~
los Campoi, Manuel Fraga, Marina Blanco, Mª .Merced Viña
Encarna Otero, Clara Ogando, Miguel A. Rivera, Felix Sar~
miento, Xosé Suarez.
Profesores Universidáde: Francisco Constenla, Xosé Estevez, Xavier Vil lar Trillo, Ramón L. Suevos, Xavier A. Olariaga, Xan Carmena, S.A. Garcia Suarez, X. Luis Ouifioá.
Xornalismo: Marita Otero; Margarida Ledo, Celestino Viz
(Fotógrafo), Teresa avaza (Locutora TVG), Pablo Viz:
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Ven de-serlle comunicado ao ,proceso ~ pe'nSa.r que lesiona_-os
noso compañeiro Alfonso Eyré, drreitos de Íibre expresión. Ben, ·
·un . dos artígos era unha entre0 procesamento, segundo un~ a u- .
· -to ao efecto; polos c~tro ·artigas vista. cos familiares de Rob~rto
:publicados no número espedal Albino Liñeira, . mor~o en Giroda Pát~ia Galega do pasado ano. , -na. FlO ,pa8a:d,9 . verán; outro tii:i.Pa
O tal auto leva unha data. no entre.vista ,co- · ·preso, .· daq uela,
:encabe.zamento _dn 18 d~ l)o- Xosé Beiroa; t,m terceiro so pre _a ·
vembro. 4o pasado · ano · e .foi ~repre.sión en G~liza ,e ·un cuarto,
·. agora, oito ~eses . despols, can- · que comp\~ta a serie, · s~bie .o
do lle ~oi comunicado.
. , xulgamento- a ~r~ncisgo Carba. Lembremos, xa que logo, os llo.
..nr,tículos polos que vai ser xul'
A Alfonso Eyré . aplicaranlle
.gado, por máis que o devandito
auto estea recurrido polo noso agora a Lei de Xulgamento Peredactor, por considerar que nal, pola que procede a liberdanon deberia haber lugar a tal de provisória, baixo fianza de

cen mil peset~s, do acusado,; pmmáis que se t~ña que ,presentar."
de vez en eando·:r:io Xulgado. ·
Tan te a So,ciedade editora como o Consello de Redacción ,,,
de ANOSÁ TERRA~ ~m~nifest~.- ~
_mos o noso apóio~ total ao coJ;Il-·
pañeíro procesado~ ta.rito :polo
que ·· nos toca diréct'arÍiente ~o-.~
mo pola defensa daJiberdade de ._. ·
Eu· no~ ~st~u· vinculado de maneira .moi directa_áactividade política.· ;
expresi6,n da _g ue -tanto galan.ea- · Particip~ si na que considero máis axeitada e proveitosa para ó meu pó- . ~
a ·oonstituCión E$pañofa e qÜeVO,; Désde ~OZO, SOUpen que Ó_ Vieiro do nacionalismo er~ O únlco por ,
norÍ remata de verse por nmgu-·
onde poderia facerse unha história con ,s entido para Galícia. Viv·in na .
res. Un caso 'ináis do desacougo
miña carne .e f')a mi~" conciéncia os ~sforzos por ser galego: repoñerme
. frente atoda st:lmisión, s_iléncia:é desterro a que nos tiñan e t~ñen· some
e dó' desvaliinent.o aoque e~tatidos na própria .pátria, Decidir{reconstruir ou descobrir, desde a verda.mas sometidos. e
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d.e; a-miña persoa que só podia ser continuidade ·da fonda, que non apa- ·
, rente~ 'realidade do 'meu país. Desde aqueles tempos, aló polos sese.nta, .
'até hox~, foño descoberto-, definido e· mesmamente. asumido cóusas im- ·
portantes. Cada . di'a que· pasa coñezo miJlor a nosa sociedade. Tempos
atrás posibelme~te tiven gue inventala idea~mente en certos aspectos:
recoñeciA o. seu atraso, a sua ,éscravit.u de, pero concebin roman.tic~men
té a esperanza e necesidade da' revolta popular. Hoxe veso_máis nidia- ·
mente o t~cido, ,as _ persoas que o forman, como produto da función .e da
história ·da meu país, de xeito máls material, real e complexo. Non obstante, o -me.u entusia¿mo conscjente ·non fixo máis que medrar. !¿.s cousas, cando se ven no seu trasfondo·, pérden quizais ese ár mítico, moralista,· ideal, para facérense de carne e oso, duras conflitivas, péro irre.
.
.
vesíbei,s, sereas' e nec.esariamente asumíbeis para camiñar.

Gar, Mª
1Alboaran- .
rdo,
Torce!,
Car'iña,
Sar-

\.

e

:steOlaViz

Hai todo un traxeéto desde 'aqueles dias ~ ñ que entrar nuncorriércio
falando .gal ego era unha posiéión e disposición de áfirrnación aberta, de
non renegar,do qu"e. de~iamo~ d~ ser -tan ~ixturado coa íntima inadaptación 'ao contexto-, pasando pota defensa pública e política de Galícia
COO · n~ción, COS direitos consecuentes, na tebra fantasmagórica 'ctunha
oposición democrática meQos anti-fascista que españolista, até aturar e sofrer os ataq·ues -var fados e rabiofos·- dos que saben que o nadonalismo é ·a \Jnica salvación para -o país e a Únic¡;l. perdición para e.s intereses ·
-ruíos e. imperiais. Neste proceso descobrir as mis.ér.ias, as tara'~~· as. limitacións e os med-os dos colonizados da Eúropa Occidental: ese i,nd1vidualismo destrutivo, esa desconfianza, agacha.da: no futuro colec'tivo, es~
h_ostilidade· agresiva contra do irmán, ese oportunismo diré-ttista ou esquerdismp estetizante que xustifican a comod.idade, a inacción e aqaptación, nunl:la atmó~fera. na que a f idelidade, o esforzo·, a amisfade,
a~r, o sentimento nacional permanecen.senlleiros, en médio da servidunie, da represión ou da estupidez, perfeitamente administradas aíh.da
par.a a. ~aioda. .

o
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Vigo:

-O axuntamlento .non _paga_
Os parados contratados polo axuntamento de Vigo 1 encerraronse nas 'dependéncias munfcipa_is en .
vistas de que non cobraban.
.
O problema resoJveuse de contado, aínda que non é o único que sofren estes traballadores: que se
mostran descontentos porque lles segue correndo ·o tempo de paro, teñen que fac~r os traballos peo- ~
res e traballar máis horas, estando discriminados con respecto aos outros traball~dores; nen sequera ti:- ·
ñan vestuários.
·

1

-·:_,,

!

._

tral aseguróuselles que ·a· do-' . cupa esta situación. X.a que
Segundo foran as eleicións
cuinentación
ex_traviárase. · pensan que · é unha man.obra ·:- ·
sindicaiS· anteriores -as novas
Naturalmente;
foi
a única . destiñada a:_:pótenciar ás o.u- ·
están a cele.brarse- ao sindique se per:aeu, xa ·que l~v.an
tras ·centrais e a fundilos cara·
cato nacionalista INTC toca
ríalle cob~ar 1L240.000 pe- . . agora m'es:mo repartid'os 400 ·. as · próxi~a~ · e'e~cións ·sincfr·
miHóns 'entre as centrais espa- . ca is.
s~as durante tres ~nos. A reañolas ou .-dóceis, . mentras a
lidade, pórcontra;. é que de.ses
- De -todos os xeitos, é _ pro~ .
pesos non se viu nen unha · INTG non cheiroti tin. peso.
chica.
bábel que ·nos próximo$ dias ·
Res~Iia :que. ninguén sabe ó-nde está d expedfonte e ós sinUes . chegue parte dese diñeiFeíto o ~orrespon~ente ex- · dicalistas tivero.n i que fa,cer . ro, o que ·non _deixaria de
ser unha inxustí(!ia, xa que
pedente ·coa · demosti:ación
·un novo apre$3.. · ·: ·
En
meios
·
d
a
·
dos l.700' delegados da c~n- ·
non ·é todo o _que chega.

. Neste co!lflito, ao cabo deoez anos, sen contar con nac:la a favor, con
moitas cousas ·en contra, partindo socialmente de cero -inda que. cunha
tradidO'n éultural e~ simbólicó-política. importantes.:.....-conseguimos· a rea- '
lísima aignidade .de existir có~o perigO"evidente.
.
Houbo ás veces, . nest'a tr,axectóría dura do nacionalismo, problemas
que- non entendin per.feitarhente, Óutfas nas que albisque~ d_ebilidade
.para unha poi ítica '· tan intencionadamente forte e ·contundente como a
que se requir~·, en ocasiórís ·algunha · pequena contradición, pero nuncaí.
nunca nie defraudou a sua li_ña xeral, o seu· ronset-simbólicÓ e re~L Acabo porcavil.ar. que -a nosa política é-tan transparente que transparen't;ou e
seguirá a· transparentár a alma dún povo asoballado en reb~ldia. Chamá- .
ron lle agresividade e sectarismo aoque· só foi ·dor qo parto; chamáronlle
fal'!atisrno ao qu~ só fo~, e; é, _vonfade d.é defender dignamente uns di- ·
reito.s;. cantáron.lle responsos e enfermedadf7s"r'hortais ªºque .se traduciu
en rnaiqr claridade e· decisión.· Con ocasión dalgunha crise -política, un
. ·compañeiro' de trabal lo tenme comentado que as persoas poden ser criticadas· ou non cairnós simpá,tic¡s, pero~que, as. institucións que represen~n o nacionalismo nunca deben ser a·ldraxadas ou ~eriospre<:=iada§. Dí- .
xome:
-:Eu, 111entras · non ve?'a .Qbxectivámente claro o contrário, sempre
c0á ."oficialidade institucional". ·
.o~· dous sabemos que, até hoxe, a."ofiCialídade institu~ional" no ·nacionalismo popular represeritou o esforzo por seguer sendo. Dime como
te trata o ni migo e direiche ·que eres . .Norma ql!,e njnca me ten f~llado.
Á '-'oficialidade in~titucional'' do nacio~alismo fo~da, al- .
. draxada e cornbat1da, pqr todos os meJos, polos nem1gos reats- e os-seus._ _ __
·é.' co.laboracio.nistas, os traidores e os patufos...
.
Nen quero acabar sen enviarl ies aos -señores. Bautista Alvarez, 1:-ois
Diéguez e Cláudip López Garrido o meu agraoecimento, ·s eguramente.o
respeito e admiración' anónimos de r:hoitos que non os coñecemos persoalmente, pero que nos ~entimos tan (Hgnamente represe"ntados- por
ele.s. ·Xa sei. que foi decisión partidária a de non xurar nen acatar a Constitución é o Estatuto, pero vostedes' pronunciaron moi dignamente:
"Somos demócratas·e defendemos a soberan.ia nacional de Galícia".
Velai o noso único delito ......

NACIONAL_
t.em.as-da-nosa-terra
A FeSta Nacional
de· Galiza .·
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Resulta un agasallo. para a mente ·e o· oorazón ler cómo desde 191'8
se foi formulando o . contido, os programas reiv'i ndicativos e a forma ·
festeira de celebrar a festa nacional de Galiza, o día. da nosa Pátria. _
Ñon saiu da nada esta celebración; .o Antigo Reino de Galiza consi· deraba que o domingo. despois do Corpus', -d iada ofrenda do Reino en
Lug9, era o dla da .exalt~ción do país, no que competian todos os habitantes e todas as cabecei~as das sete províncias en exibíción de dons.
e fantasia. A supresión do Reino no s. XIX deixou un val.e i(o que só
lentamente se foi recobrándo. ANT do '. 20-V 11-18, na sua prime ira. pá-·
xina oferecia as-liñas desta recuperacrón: comezara co nacionalismo literário dos Precursores, logo co económico de Brañas, o agrário dos
Sol.idários e o político das lrmandades da Fala. E o 25-V 11-20 expresábáse asi:
"Po/a derradeira asamblea que en, Compostela xúntou.. aos nacionalis. tas, foi acordado_ facer "Dia da Pátria" o 25, do~mes de Santiago. Para
·cantos sinten e teñen ic;lea da própria estimación, para qúen_o amor dá
nai é realidade máis viva e máis sagra, ese santo dia representaría o
· princ/pio do fin tanto tempo desexado polos verdadeiros géJ/eg,os. ·Nel
comezará unha nova vida na .q ue a cruzada dos pavos traballádores para -Conquerir á /iberdade de trabal/ar e a soberanía nacional, non serán
impedidos potas vampiresas oligarquías "cer-,tralistas". . .
,_
Áté 1931 foron as lrinandades da Fala e os grupos nacionali~tas relacionados ' con aquelas quen levaron' a bandeira da animación do dia
.·da Pátria. lnsistian na significación da ·pátria como amor ao chan nativo, á Galiza nai; terra e pátria equivalian e a. língu·a era a frol desaterra. Non maxinaban lugar nen vila onde a bandeira deixase de pres-idir
nos balcóns e as gaitas de· lanzar aturuxos por. ruas 'e corre~oiras. As ·
publicacións, especialmente ANT e NOS, dedicaron amplas ,páxinas á ·
exposición doutrinal dos.intelectuais. As mellores caricaturas-de Castelao encheron as portadas de ANT. En 1923, Vítor Casas Afirmaba sen
matizacións que--só o arredismo podi~ cónseguer a liberdade e satisfacer as necesidades de Galiza.
Os anos. dá Dita dura obrigaron ao siléncio, pero non á rectificación.
Durante-a República ensaiáronse diferentes.formas partidárias e .Bóveda logrou unha ·expansion ·omnipresente do seu partido; asi a celebración en todos os lugares puido· ser simbolizada pola manifestación e a
noite das arengas na Quinta.na de Compostela. Estabase chegandri 'á .
concienciación resolutiva "G~liza ten a sua festa nacional como todos
os países libres"; no dia da Pátria queremos recoller o pa~ado relixioso, cultural, social, e o futuro dun país ceibe.
O fio CQndutor da nova toma qe conciéncia apartir dos seserita, foi
a misa en memória de Rosalia que se · celebrat>a en Santo Domingo de
Bónaval. l\Íese acto voltou usarse a .língua galega que asi conquistou o ·
· seu direito na litúrxia católica.· Arred_or desa .misa .foi -tecéndóse a histór'ia da liberaciónde Galiza.
-·O p(esente é coñecido; a-sume os valores históri~os, a_reivindicación
dá liberdade pátria, a formulación de alter~ativas de c;ámbio e a con~
testación ás "vampir.esas oliga~quias centralistas" que por si mesmas e
·polos delegados das suas sucursais,;seguen afogando a un pov_o sedente
. de paz, de liberdade e de ~ustícia. Á lnanifestaci.ó n dos. fiacionalistas- en Compostela ten 1.1nha re~onáncia tal en toda Galiza que constitu_e a ·
maior expr~~ión da oposición dun país_aos seus opr.esores. ·E o símbolo_do valor dun povo. Certo.. ._que
,
compria: avanzar na colaboración de ·
todos os galegos ·na · proclamación da 'sua festa· nacional, individual e
col~ctiva .. Os problemas que nos aflixen son tant~s que segue primordial a contestación xúrdia e varil para superalos. , ·

ª
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cartas.
'tás xor.nadas, que se resumen en que
mo .até acadar a soberan ia naci,~nal e ·
son r..eg r~ si vas con respe ito ao gra1,1 de . a l ~b e rac(ó n social. Polo tanto <;ieberá
imidade.qu e defeito
tiña co nsegui- . d efe nqer os interes~s das cla ses popudo no uso escrito do galega e que ' lares, que desde sécul.qs levan unha
O Decr·eto da Xunta "p_o r el que se
t e nden a procurar no fondo unha · loi ta . desi·gual pola sua liberación naregula la e. ns~ñanza de la ·lengua gallemá is doacia asimilación pÓr parte do. ciona l e socia l.
o
.
'
ga" (Abril do 82) ·non é ·má isquea-. esPé!.ñol.
~-2 ) Sexa en galega: O naso idiosegunda edición, actuali;zada · .agora, ·
ma nacional .e oficial deberá perc;o2. A nasa. non . menor repulsa ás
do -primeiro Decreto ·de _Bilingü ismo e
rrer "de arriba a abaixo e de esquerda
"Orie'nta9óns para a escrita' do noso
as 's1:.1as orientacións e directricés pára
a dereita" todas e cada unha das páidioma" (3ª edi9óm)~ erÍ canto repreo emprego do· noso idio·ma no ensino,
. xina.s. Non queremos neste momento
ser1tan tamén u_n retroce.so nese grau
exactamente as mesmas. lsto é: unha
facer unha aposta polas distintas cocarreira de obstáculos para to·do o ·de unidade acadado a que se fai referren¡es ortográficas, pois consideraréncia e u.nha paralización no pr9ceso
que, supoña normalizar o gal ega
mos que hoxe quiiais s-exa un ·tema
d e normalización na· medida en qu·e _para eruditos e Galiza ten outrc¿s procálquer asignatura ou _matéria d e pre!.imitan gravemente as novas ades-ións
.escolar; EXB, BUP ciu FP.
blemas máis urxentes para resolver.
ao -galego.e condicionan p~rigos~men- · ~6 nos atrevemos a ceibar un sinxelo
De novo se cón.xela o uso do gale-.
te' as que .até o momento de forma
f io: Oue se adopte aquela gr afia- na
go ·na. sua preséncia como asignatura
.aínda fráxil se. consegufron. ·
que todos os galegos "bos e xenero.
(que ñen sequera che9a a tal _poi~ é
3. Non · qüer emos ca ir no - mani- sos" poidamos con facilidade falar
oen amplo o repertório de razóns que
ler, escreber e pescudar na nosa iden'.
son suficientes para· solicitar e obter
queísmo ao que nos queren conducir
tidade
en plena comunidade de sentí·
exención {- exención máis d0ada, . tanto 1 LG-RAG como as actuais dimentes.
desde lago; que a da Educación Físirectivas da ASPG e AGAL. Afirmaca, p.ex.~), é de'.novo apareée o· romo-nos, como nacionalistas, a favor
-3°) "Sexa para Galiza": Entre
_sário de requisitos .precisos para o gadunhas normás do tipo da ASPG-80,
nós ciase unha "fartura famenta" de
lego ter entrada legal nas cla'3es·: autoque seguirán a . ser as que levemos á sofrer con pau de arrieiro a intervenpráctica nos nasos centros 'de· traba- ción m iúda, _contínua e abértamente
rización de pais óu tutores, informe
favorábel -do Claustro, p~tición (Ja
llo.
desvergoñada de forzas alleas na nasa
Dirección _do Cen~ro, anuéncia dos
4. Cremos que o cor:if lito non se intimidade nacional, decote violada.
alumnos e, Jñ.lr suposto, que non se
Daí que unha auténtica prensa galega
--l?resenta . com~ enfrenta mento hoxe
toque nen un milímetro do sacrosan - ·entre duas normativas do galega se- precise unha completa dedicación a
-.. to idioma español. · A histéria chega ·
nón -entre os que acaban de publicar ese ideal e teña como presuposto fun·
· ao ponto (ta! e como se afbitrou para
,, ·
·
un decreto que impide a utilización damental a defensa e promoción da
as óutra·s nadóns do Estado: lémbreno.sa identidade cultural e nacional.
do noso idioma no ensino e fortalece
se que esta lexislación é inteiramente
Emporiso, esta preservación de foráespanola, a Xunta sq ·11 e dáa fachada
a presenza do español, ·e os que dia a
ne-as invasións en todos os sensos non
día loitamos pala implantación do
galega) de _prescribir_aum ento de hose
contrapón á teimuda xeira na peruso normal do :galega a todos os niras de españ.ol en caso. de utilizar o
cura da solidaridade cos demais
· ·
veis.
-galega como "língi.Ja veicular, normal,
pavos asobal lados. A residéncia nun
do ensíno. Pontevedra, 9 de xullo de _
1 982 deles, Euskadi, aguilloa o naso sentimento de GALEUZCANISMO, pois
Non é; · ante como ho:x. ~, unha
esta
conxunción de forzas e esforzos
cuestión técnica ou cuantitativá: Non
seria
un paso adiante moi xeneroso
se trata, a UTECJ-INTG deaúnciao .dé
no desatranco do Imperialismo. Co·
novo tamén, -de "tacañería'_' 'n.a .cbn - ' 110S GALEGOS DE EUSKADI
mo dkia un ilustre pensador e nacio-cesión de e_spácio ou tempo ao galeE "A NOSA TERRA"
nalista catalán na década dos Vinte: go. E unha cuéstión política, en liña
"Viver
ceibes, non é viver sós", aínda
perfeha co..¡rato que a galiza como ~
Somos un fato de galegos, resi·
que
moitos
de mente estepária pennación merece do Goberno español e
dentes en Euskadi, e máis concretasen o contrário.
que a nós,. como ensinantes,· nos está
mente, en pavos espallado.s pala ferimpedindo -~u pretende fac.e lo- ·gaCremas que "A NOSA TERRA"
mosa e rindent~ Gipuzkoa, que nos
leguizar o ensino e facer del un vercumple abondosamente estas condiatopamos neste _-intre fondamente
dadeiro servício público, liberador· e
cións e, ademais, derradeiramente ladesacougados polo porvir da única
galega.
boura coa ·ntensidade dun boi cauprensa galega que olla a luz na nasa
relán
na percura da unidade do NaEstamos · 7 'seguimos estando- na
náción: "A NOSA TERRA" .
cionalismo
galega, xeirá que apoiailegalidade e ternos que -continuar deDecatámonos
perante
a
experiénmos
con
todas
as nosas forzas.
nunciando todas as ani~azas que, baicia de longos anos fóra da Pátria inxo forma .d e leí, seguen ·a · reprimir
Por isa, desde a Galiza do exterior
este dir~ito elemental, cal é o de usár _tegradoramente mesturados coas vitacemos un charr:iamento sincero, coa
véncias existenciais dos contactos vaa nosá pró'pria lfngu_a. Por ·isa, _este
forza dun aturuxo celta, para que
cacio_
nais, que os galego_s necesitamos
Decre,to, como seu pai inmediato, setodos os galegas formemos u·n bloe esiximps unha prensa que sexa "gaguirá sendo ietra marta para todos ·os
que, axudando con todos os meios
lega, ·en galega_ e para Galiza".
ensinantes que aqeditamos naquel
que poidamos -á única prensa galega,

VALORACION DO NOVO
DECRETO DE BI LINGUISMO
DA XUNTA

en

a

direito e estamos, coa · nosa práctica
diária, dota.ndo
galega dunha fu-n-.
c1on . indi-spensábel no mundo pe
hoxe como é a do ensino.

Cando os nasos ollas, atafegados
pala léria viyencial -e alguns xa
amortecidos pala rede dos anteolloste.iman por encontrar en "La. Voz de
> '
Galicia", ."Faro de · Vigo", "El eroA UTEG-INTG reafirma, pois, a
greso", "La Reglón" un ha análise
sua vonta~e de continuar usando e
obxectiva, fonda, séria e cómprame~
_propagando o noso idiom& no· en_sino
·
tida
da nosa realidade- e a-s solucións
e loitando contra todos os prexuícios
~ e bar~eiras que impidan facelo, ·leis da _ para ela, <;áisenos a alma aos .pés é,
ás veces, éntraríos a folgazaneria , de
Xunta incluídas.
deixala estrada polo chán e non reco,U NION D E TRABALLADORES ' llela. Eses xornais r{om~ados .:_aínda
· que o facemos sen desexo de favore· '·
DO ENS I NO DE GALIC IA
(UT EG-1 NTG) . ce-los- lacor~an inteiramente "en la ,
lengua del lr.nperio", pois o 2,5 por
-cento de emprego da nasa IÍngua é:
'
unhé! concesión "a lá galería~', galerfa
SOBRE A ORTÓGRAFIA
aveirada xunta da via Santiago;Mad r~.
'
. .
Os profesor.es de ·Ungua 'e . Litera_Sentimos a neGesidade dunha prentura Galegás asistentes ' a estas VI
Xomadas do Ens·i no de Gal iza queren ; saque_ cumpla estas condicións: '
manifestar os seguintes pontos:
-1°) Sqxa galega: con i~to quere1. A nasa total de.s conformidade
mos dicer que faga xurainento expre: .
tanto co xeito de e'labor-.ación,e aproso de loitar . pala ~up_eráción dos
bación das normas supostamente uni- · atrancos que xunguen a. Galiza ao cáficadoras· do 1 LG~R AG como das nor~
·rrq db infradesénrqlo ' e dependéncia
~as en si, polas razóns expostas nesinte"gral e colonizadora do imperi,alis-

"º
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se
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en ga/ego e para Ga/iza: "A NOSA
TER RA". Con estas datas comezamos nós · aqui unha campaña de
apoio. Para quen queira informacións
e de~exe participación pode chamar a
este teléfóno de Gipuzkoa: (943)
42 26 39. Como dician· os cregos de
~ntes: iGraciñas e. que Galiza volo
pague!.
FATO DE GALEGOS EN EUSKADI
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Pregámoslle aos nosos leit~res
que, eri caso -de mandarnos unha ·
cart.a para esta sección, cumplan
. as seguihtes normas.
1)
escritos non deben sobrepasar a e~tensión de 32 liñas ,
_de '.6'5 espácios, ~u sexa, un fólio..
. 2) A rédacción reservase o-direito a re~umilas.
3) Non se. ~antén nengunha
caste. de correspondéncia sobre
orixinais n~n solicitados.
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"Non xuro nen prometo, porque 8 ?n demó.cra,tit e defenc)o -a sÓberania náci~nai de. Q-aliia'\ éon es~ ·~- ::lía, por pór un ·e:Xemplo·,- ~ en- . terven·cíóris. est~ 'en poténciar o
~ fra~, desde ~s seus a~en(os, os diputados do ~loque-PSG, Bautista Alvarez, .Lo is Piég.uez e Cláu- ~ ·trada .. na ..CBE o q·ue . fixo-. fói · .español frente aó"' galeio, por ._
dio Lope~ Garnd.o, rn~garonse a ~acer xuramento ou a&~tam~ngo ~c:Ja .<;ons~titución e do Est;.ltuto de ·. a_gr~yar as desigualdades. roáis que querrán disimulalo con .
·
· ,
·
·'
··
·
·
·.
·
deéretos .de bilingüismo ~ cou:
Autonomm.
· Todos,º~ demais parlament~ios cumpliron co ritual prometendo. ou xu~ah_do, ·iio tra,ns~uts~
se- . · POLITICA DE- NORMALIZACiON ~s P.areddas. ·
'· ·
··
sion plenarm celebrada o 14 de xullo.
.
·
·
:
:
, .
,, .
,
_,,.
·
·
·
· ·
·
·
·
LINGUISTICA
. Agor_á, tanto 0 · Go?ern~ de Madr~d c?mo o autonómico, asi: como os grupo.s maforiÚ1~ÍO!i~ non sa- l'
..
- 'VERTIDOS RAQIOACTIVOS
. ben que facer c~.s nacmnalistás. l:h1has doe~lle .e outr~~ proénlle; A Iei que foj pro~J.fülgada para -r~lega- _
Camilo ·Nqgueira abriu tamén
los, estase voltando agora contni os seus proprios artif1ces, sobretodo contr_a 0 PSOE. . _,
ó ' turno ,tle. mocións pola tarde - . A que si se' a'pr~obou por unanunha Q.Ue pedía .que "a >funta .· nimidade,. ·despóis de negociala·~
de
Galiza práceda a . ,realizar ~ fOi a moción · presentada poir
Acercábanse as duas e média
unha
, campaña de · c&nden.cia- ~ Cláudio Lópéz Garrido (Bloque- .do dia catorce de xullo e a
ci6n
pedagóxica
e fÓmento. q.0 PSG) ' sobre vertidos radioacti:. ·
"Constitución -Española ' " (un
uso
da
galega
no
. ensinO"; 'Ao yos no' Atlántico, na :que se .indilibro moi gordo),' sobre a cal,
.final
.seiu
derrotada
pór 31 vo- ca ·~a grande preocupación do
man extendida, -recordaba vetos
en
.
c
óntra,
vinteun
a favot .é Pa.rlamehto G_a/e_go pólos veftillos tempos-, xuraron ou prosete· abstencióiüi~
,
·
· dos radioactivos na· Fosa A tlánmeteron acatamento os parla,,
· tica, a 30G millgs dá -costa gafe~ .
mentáríos galegas, agás os tres
Reseñat. os·dous votoK1davor ga, e rexeita ·á ut ilización do
do Bloque-PSG, era levada por
· d~ d.o.us,dip.útados d_e UCD ~ as mar pára 9 evácaación de resí~
un ordenanza ao Hostal dos
_cinco abstencións_ de diputados · puos radioactivos", dirixíndose
Reis Católicos. ¿Non hai libro
, d.o mesmo par~ido e dous de tamén ao Goberno :Españo'l paJa
.·de Constitución no Parlamento?
AP.
·
·
.~ Que mostre a sua repulsa diante
¿Tiña que ser fo~rado en pel?
. AlguJJs qu~eron v~r ~·esta vo- dos países qué fan, ditos verti¿ou gárdase o libro na caixa fortación as distintas tend~ncias dos.
te do hotel? Non sabemos.
dentro da UCD.
Tam~n se aprob_~m por u.ñaniO que si se podia a predar era
"
o
que si .quedou Claro era midade urtha, proposición non
·unha tensa calma que éscondia
que AP e UCD non aprobaron a de leido centrista Gerardo .Gonunha situación non desexada,
moción por cuestións estrita- zález ·Martín, ~ontra ·a .anunciada que, tanto o Goberno, como
mente ·políticas. Camilo Noguei- da clausura da oficina do Banco
. os grupos maioritários, non sara, cede~ - estaba disposto a ce• de España en Vigo. .'
ben como. sair.
. Dicer tamén que todos os
Na fotografía do noso colaborador Tino V iz -JÍ<)dese ver ao-s ,diputa.dos electos der máis para .que fóse ·aptoba~ ~
. Todos preferian, agás os do pola coalidón nacionalista BLOOUE;(AN...:PG. / UPG)-PSG, Bautista Aívarez~ d~. · Aquilo parecia únha ferra 'ele. parlamentários, agás os do "BloBloque-PSG · q~e parecian os Lois Diéguez e Claudio López Garrido, durante a celebraéi€m do Pleno do Par- regateo:: ... "etJ apróboa _,.se. lle . que-FSG, quixeron introducir
menos contrariados, que o ·tema lamento galego, no que se negaron a xurar a .C onstitu'ción española e.máis o ~acas urxenfe ... non podo; pon~ - unha pro posta µon de lei-sobre
quedase para máis adiante.
Esatuto de Autonomia. lle · dmto antes".~.;. -até hábia a .ubicación na Coruña dé,l sé da
quen 'partia ,as 'Ciiferéncias. -Aó Del~g~ción do ~obeq10 ., Bautis,,
. Escoitábanse alusións "velafjnal
o dito xa: ·non fof aproba- : ta Alvarez indicou que non hadas" contra o PSOE como cau:.
da
porqúe_
á J]CD, sohretpdo e á - bia qu6rum e que, . ademais,
sante de provocar a situación, nha incidéncia . .Nen sequera . _Algun parlamentário afirmaPc:>liticamente
non lles inte- -"tratar de . sgr:;ar adiante · esa
AP
que por o~tra parte é a primeira ~ cando os nacionalistas se nega- ria en voz alga: "Camilo quere__
resaba,
xa
que:a
suª
teima,' co- proposta seria facelo pala porta . que se produce no Estado, xa ron a facer'acatamento se levan- quedar na casa e estar na festa".
mo
quedou
d.emostrado
nas in- . falsb".
··
que tanto en Catalunya, como tou nengun marmÍI!io. Upicaen Euskadi, tiv-€ron bon coida- mente cabe destacar ·que cando MEIOS DE COMUNICACION
do en non provocala.
Bautista Alvarez lle pediu ªº
O señor Nogueira inte rpelou
~residente
Ro~ón
q
u~
l~se
?s
arseguidamente
ao Goberno AuO Presidente do Parlamento,
tigos
_que.,
facian
re~ere~cia
-na
tonómico,
do
que,
por certo, só
Antonio Rosón, intento u por
0
(Bloque-ES~)
Con~tituc1on,
d.espms
de
que.
estaban
presentes
tres
membros,
.·
todos os meios que-a negativa
0
Presidente
explicase
mecamssobre
.
a
inexisténcia
de
·infraesde .acatamento do Bloque-PSG
quedase aprazada para máis mo ?,e xur~, este ne~~use a le- . trutura de ,radiotelevisión no
los. Esta e unha ses10n solem- noso país.
.
·
. adiante.
ne e non se abre debate nen·
Chegou a insinuarlles aos par- gun". Bautista alvarez., que sosXosé Luis Barreiro, en nomé
latnentários nacionalistas que tén que ese acto .é anticonstitu- do . Goberno, intentou xQstiÍicar
non fosen á sesión, despois que cional, .pediu que constase ell' a situació.n en base a transferén~
xurare~~s,
chegasen tarde e por último que acta a- actitude "antidemocr,áti- cias ·e incapacidade; quedando
pasaria os seus no mes é que non ca e autoritária" do pr~sidente. .demostrado tanto · nas interven.:
eións do ponente como dos d'é-·
· contestasen. Todas foron nega.tivas.
o' primeiro diputado en subir mais oradores que ·o qUEdalta e·
Aos p~dam~ntários dcLBloque-PSG que se -negáron a pro"'. .
: Agora o diJema · preséntase . 'ao estrado na sesión foi Camih unha ve!dad~ira vontade p9lítiinevitábel:·· ¿qué .facer?. )mpe- Nogueira, da Esquerda. Galega, . ca.
"meter oúprestar :xuramento de fidelidade á ·constitución"e ao
Esta.t uto ·de Autonomia, aínda Hes quedan duas sesións da· q~.,,
dirlles . aos tres parlamen.t ários que quixo explicar a sua postuSeguidamente Miguel, B·a~ros
mara Autonómica para faceió _se que asi o· desex&.n. - .·
· do Bloque-PSC- in.tervfr na vida ra ·de ácatamento á Constitu- · .(PSOE)- referiuse '. á entn~da ,-na ·
_parlamentária, xa
a condi- ción e ao Estatttto. O Presidente CEE e as,consec~éncias funestas
Bautista Alvarez, diputado da coalición na'cionálista ~ manifestarÚmos
que. se· está a facér ,moitp f-incapé nesta ctiesHón
.
. ción 'de diputado ven dada pola · negouse a .qüe seguira coa sua que vai traer."para Galiza, pedincando
todo
o muñdo sabe ben ~'gt1e n6s notJ xutámos nen.xu· vonfade pop-ular e non se Hes . ·explicación que, seguñdó iui-co- do que se formalizase unha coxa
que
só .temós un ha palabra-". ·
. . ~raremos
pod.e sacar, -até aí podíamos munica~o feito públi<~o polo ci- misión
de s~guimerito
·das
n~gó.
.
.
. .
.
. chegar-,- ou "pasar p()~ enriba
-11
Qqtiedan
así
totalmente
desmentidos
os
rumores
q'u~
maiü._ .
ciacións. .
dunha lei que . eles mesmo -fixe- . tado partido, se ' tomou apesai
.· festaba:n que· os naci~halistas, -ainda podian 'voltarse atrás, da
de peñ~a:t "que son Insufic,Jentes '
Out'fa vez Barreiro interviu · : ' sua·postura.
,'
,
..
.
. ron para neutralizar aos nacio·halist.as. Eles saben que poüe ser .,e mesmo, én aspectos, contradi- · para ·dicer q\ie o Goberno .e stá ·
A .dec~sión do B-loque-PSG é clara e rotu:Q.da,' como é a sua
peor· o re.medio que-a enferme-· tóri~;,, ' co$ , seüs obxe.ctivos: interesado en- realizar estudos ' . · . oposición á Constitución e ao Estatuto. ·o Aue si -Q-on parecé
·dade. Encóntfanse . sen . saber -Pensan- que asi e t.odo tanto o sobr~ Galiza e· · a CEE e. que esté;ln claro é a: postura a seguer · polos.grupos-·m'aioritarios c9n __
.
qué faceJ~
Estatuto como · a Constitución . tán recoliendo' dados. .
relación a . estes diputados. Darian o que .fose pór que -os' narepresent~n un avance --e que
cionalistas se voltasen atrás da sua post ura. ·nesexos que se .
. Bautista, Alvarez referiuse ao
non ·s.o n obstáculo. para ~vanzar perniciosa que vai. ser para Gé;lli- · ---- deixán traslucir algunhas veces ao falar aínda das duas posibiS~N INqDENCIAS
no · autogdberno'.. ~atestan. ta- . za esta entrada,. aportando gran
lidades que lle quedan ao Bloque-PSG de voltarse atrás da sua
O · último pleno antes das va'= · m'éñ ' p~la inclusión <leste ponto cantidade de dados sobre como
decisión, pero que están totalmente lonxe da realidade.
· cacións, celébrouse 8en nengu- , de acatamento no regulaménto. ~ noutros estados, Fráncia ou ltá%
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Sobre as exencións, ós profe- - _
sores de ·galega manifestan q-ue
- a ·concesión de moitas ·delas é
~ontrária á xeralización do-galego, m~irne ·can~o esas exenInstituto Valle-Inclán (Ponteci6ns están a ser concedidas ep
vedra). Fo ron exentos cursos in-·
.ciréunstáncias pouc~o . claras; a
tei:tos .pola única razón de in- ~metade ou final de curso, ás ve- ·
compatibilidade .de horários
ces con caracter:_ masivo e sen arDOSINDA ARE$ES
(nengunha outra asignatura., foi
gumentos ·.conv,incentes que as
·incom·patíbel).
xustifiquen. Tampouco existe. Non sei -se sabed es que eu son de Leres, ·1ugar de Pontevedra onde fro·
. I. Sánchez Cantón (Ponteveunha comisión cualif icad·a e pútificaa rexas e, duras persoalidades. E non o digo para presumir. ~n Le·
dra). A secretaria, sen ·'au,toriZa-:
res teñen os seus cuar~eis de inverno eses minantes de quen ninguén sabliCa que -responda .<lestes . teción escrita da Xunta, considebe
·se 'son restos de alg.unha escura etnia nómada ou simples subcampenen hai un ·prazo' concreto
sina~fo
a quen afame e a falla de terras abrigaron en remotos antes a virou exentos a todo~ ·os repetido· para . as ·solicitudes, o que fai
vir
na
"ambulancia".
En Leres xurdiron os empresários de pin pan pum,
res de 3° de BUP.
pensar nunha política de indifede barcas voadoras, de tiro ao branca, de-cervexerias e tabernas ba ixo
I. Masculino do Ferrol. . Foréncia e desinterés ·por parte do
toldo, ·de diversos ·oficios itinerantes. Tamén xurdiron en Leres famosos
, ron concedidas, en masa, todas
- departamento. :
ladróns e distinguidas ladras; como aquel Venerando que asombraba ao
-as exencións pedidas (mesmo as
. Q feito de que -n'o n haxa
mundo coa sua maxistral capacidade pra roubar reloxes e carte iras. Le·
de alunas aprobados e suspenunha esixéncia dé cumplimento
res é un distrito moi segredo a quen as xentes cultas só coñecen por
sos xa na asignatura e· máis a·
e vbciláncia do-.:gafego ··nos ·cenJuan Bautista Andrac:Je, ou polo mosteiro no que viviu fugazmente Feidunha profesora d.e galego· que, ..
tros do~entes (inspección, ·asexoo e Sarmiento, e non_tan~o, pola notábel persoalidade que Valentín
por erro, foi incluída na lista). ,
. _ ~o ria, servíci6s )' _q ue evite todo· .
Paz Andrade é.
·
Neste mesmo in~tittito (que
tipo de ·picaresca e' falsificación
-Porque Valentín, o naso Valentín como decimos os galeguistas históoficialmente recebe o nome de .
póde~producir u-nha devaluación
~ricos da outra banda (da que non se pasou ªºenemigo), é un dos fe nóConcepción Arenal) un aluno
e desprestíxio cre~ente donoso
menos da Galicia do naso tempo.
atopouse ao fin do curso pasado
idioma nos plans de estudo c~n
-Resistente coma un pé -de xesta ás máis diversas circunstancias, ·Va lencon tres asignaturas suspensas
consecué:p.cias ·gravísimás para o
tín
é caso extremo de supervivencia teimosa e criativa. En Vigo, onde
(unha delas de língua galega). no do galega·en numerosos cen- futuro.
-moitos
moinantes e algunhas xentes de letras do país de Leres vimos dar
Ao non poder - matricularse ,. tros (principalmente privados)
coas
nasos
osos pra fuxir dos burócratas de Pontevedra, son lexendarias
entón por oficial no cur~ó _se- . e a. posibilidaci'e de abuso por · , ·
-as
narracións
das veces que o naso Valenün fuxeu á marte. Ademá is de
parte
de
directores·
dalguns
des·
SITUACION
NO
~x~
_
guinte, niatriculouse nun centro
algún
acidente
de automóvef absolutamente irrepetibel, Valentín ten no
privado e dali trami~<;>u, por mé- · tes centrqs (a imposición do - As . defici~n_cias _x~rais · no
seu haber uns disparos na cabeza a raiz do lock-out pe:>ql!eiro (histodio .do ministéri<? en Madrid,_. aprobado xeral na asignatura de . EXB veñert 9adas_por .u!lha au- -_
riado por D. Bragado) de 1934 ou 1935. Pouco tempo máis tarde eran
unha exención. Presentou máis galego babeo _ameaza de despi- sén~ia d.e planificación do ensios fascistas de Verín (supoño que entre eles aquel Salgueiro que coma ntarde esa .exención para matri- d-o,. por exemplo)~ ,.
, no do "'galego; -unha falta de con- daba as Falanxes Negras oÚrensanas) os que o tiroteaban, a el e máis ao
-cularse no instituto citado, sen ·
Desta falta de control deríva- trol da situació_n existente; falta
procurador Silva, meu bon amigo e limpísimo demócrata.
.
tra:P.as, no cµrso seguinte.
. se tamén -que -It10itas veces'~ a ~ ,.,- de interés 'por -parte dos organis.
E
Valentín
aí
o
está.
Circio,
reconcentrado,
endurecido: cun inmenso
· Habilitacións: l. de Padrón. asignatura de línga e literatura mos competentes ni aplicación
corréndolle
por
dentro.
,
río
de
reflexión
Neste instituto o Sr. Maisa, ins-. galegas sexa d-ada pór persoas das posibilidades transferidas na
pector de ensino médio, asegu- non ' habilitadás e considerada -actuafü;lade (apJicación ·das tres
· Pois ben, to~:ib esto v-enme aos pontos da pruma porque a saudade fixo
rou.á dirección do centrt> que se coma asignatura de importáncia horas de' EXB'ciue nón se cumpresa en rnin ao ler o último libro d~ Valentín Paz Andrade sobre Caseliminarian as habilitácións d~ mínima.
telao.
plen máís que nun 20 por cen
profesores de .galega e que esta
Desorganización na planifica- aproximadamente: reciclaxe de
· Moita xente non sabe que Castelao, como responsabel xerárquico do
asignatura pasaria a ser coni?ide~ ción dq ensino.nestes niveis que, m~stres que se realizaba por menacionalismo, enfrentouse co grupo de Ramón Piñeiro. Con ise mesmo
rada como · af in ás . de letras e· .provoca inseguridade en profe- dio de cursiños do ICE~ .mamen- .
,grl.Jpiño que é!Qora desempeñan o rol de. lexitimadores "histór_icos" da .
polo tanto poderia ser dada por - sores ._e alunos sobre cuestións · taneamente- eliminados, menta- .
farsa autonDmista. Consecuentemente Ramón Piñeiro e os seus tentaron
calquera profesor desta sección tan importantes .como' a implan-. lización de pais, mestres e insde inculcarlle á mocedade a ridícula idea de que Galicia non é unha .Nae usada éomo "comodín com~ tación do ensino do noso idio- pectores que debería' planif~car
ción., senón un País, que o novo europeismo tiña derrubado pra sempre
pleta-horários". . Ill:ª en cotr~ 2° grau de FP.
ídeal nacional.ista e· que Castelao era un político sen actLJalidade, deso
' se, .- etc. j falta de material 'comfasado,
aínda que. un bon escritor. En ~ste país moita xente é-ran :retor· Falta ·de ·interés e control:
Sinálase, por outra ban~a; a · plementário para refó{zar o em-·
cida
que
cando non ten nada que decir dunha política r·adical e limpa,
Ausén'cia total de c'lases en cen- ausénc_ia·de ·c9nvocatória de no- prego do galega (textos, diapo·
df
que
é
"utópica;, e "literaria", como · si fara algún delito facer boa
-tr,os públicos. Nos institutos de- vas oposicións; a ignoráncia' na - sitivas;·. discos, -películas, etc..);
cu~
bon .estile e cunha perspectiva revolucionária. Pro claro,
política
Pontéareas e.Porriño os ·alum- que téñen sumidos aos profeso- ademais de non cumplir as ha.mesturar
a
mellar
arte coa me.llar utópia é alg~ explosivo,.inasimilabel.
nos de .3° ·de "BUP no-n tiveron · res ·con oposición no tocante -á. ras de . galegó regramentadas,
Castelao é inasimilabel. .Castelao é noso.
cla8es de · Literatura Galega por convocatórla de . traslados; · a adóitanse .poner éando os·nenos
· ·Consecué'ncia deste longo desplazameñto da mensaxe pol~tica- de Casfalta de d-~facjóns para a c9ntra- conservación da redución de 1 están moi -cansosl/t ou dase ocat~laó, houbol ~nha , xener-ació'n de .x0venes galeguistas que se formaron
, tación de profesorado. - ·
hora no horário de Literatura ·sionalmente, non vixl}ándose os
no .desprecio ao lider da Patria. Foi a. UPG quen -resgatou _a Cas~e'lao e .
En EXB· atópanse situacións Galega, .asignatura que se im- niveis ·que tenen ·qtie.alcanzar os
recrenu os seus princípios nacion~listas e autodeterm-inistas. E 'o prota-·
tan extre!llas como a do grupo parte en 3º _de BUP; o _permitir nenos en cada curso; dos cua- '
ggnis.ta prinéipal de ese. enc~ntro histórico en't re m1cionalismo e comutl~ Fonsagrada, por- ei~ar _
algu- ás deÍegácións de educación t'enta .e tantos' msp~ctores de
nism0 foi Luis Soto, ·meu camarada inesquei:-icibel. · .
·
··
nha, coa .~otalidade do alunado ·, atriburren~ direitos que non U~ EXH só hai duas ou. tres persoas
· galega falarite e sen nengunha córresponqen como é o caso do preocupadas abertamenté pola.
Da- 'leitura do novo libro de Valentí'n Paz Andrade reconfórtase unha
- coa ' presénc,i.a viva dun home c~mpleto e inm~nsam,ente· responsabe!. clase d~ gal~go~
·
. contrql clps libros de textos das . promoción -do . idioma, noútros
. o home :·ª quen máis lle deb~ ·a esquer,da nacionalista·; a figu_ra pól(tica
asignaturas de língua e-literatu- . vese dara a sua oposición aínda
· máis egréxia da ,"Gálic.ia éontemp.Oránea. · .
. ra galegas; que teñen unha _le- . que aétualme;ite o ·"toleren".-DEFICIENCL\S EN BUP E FP
xislación independente promulSegundo estes profesores, a
De eiqui a pouco este-libro será compl~tado con .-outro' de _Luis. Soto.
Segu-pdo, o devandito i~forme . ,gada pola cO-nsellaria de ·educa- situación real en EXB débese
E a figura de Castelao poderá ser máis e millar compre.ndid-a polos xo-,
ve.ns e por aquelés, _q1..1e como no verso impar de Novoñeira, .mesj:ur~mos·
vense producindo unha falta de ción; falta duh fomento de acti;. _calificar, cando menos, de in:.
"inseguranza e desamparo".
- ·
control da situación existente·, vidades culturais de todo tipo ·controlada por parte da Conseque permite a áusén~ia .de ensi- . na nosa língua.
llaria de Edticaci6n.
'
ALGUNSEXEMPLOSCONCRETOS
DE IRREGPLARIDADES:
EXENCIONS, HAH~LIT ACIONS E
FALTA DE INTÉRES E CONTROL.
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. A campaña de apoio
está a seguer a sua marcha, aínda que vaia un
pouco lenta. _Precisamos
que antes do mes de .
agosto , rio 'gue todo o
mundo col le . vacacións:
-~ teñamos feitbs as máis
das asambleas . .

Naqueles pontos nos
que non sexa factible
facer asambleas facede
contactos coa .posíbel
xente interesada e mandádenos as suas opin ións, su xeréncias, asi
có mo o xeito da"'sua posíbel colaboración.

Seria preciso que se
a xilizase a sua· convocatória para quE) non se
nos xu nten todas os
mesmos dias. AviSade
con tempo suficiente.

Se non . vo"s podedes
. pór en contacto cos res. po n s~beis das . distintas
zonas, diri x ídevcis d irectamente á redacción
do períódico.

Carta aberta a subscritores e leitores
-

Amigos de A NOSA TER RA:
So xa várias as semanas
que levamos dedipando
esta páxina á campaña de
apoio do noso periódico.
Falamos dos nosos obxectivos.
Unha sociedade moder·
na como a que se está
criando na Galiza, precisa
prensa galega, prensa ceibe
e ·independente. Se conquerimos dotar a A NOSA
TER RA, ao voso senianárió, dunha boa administración e unha digna e competente plantilla de redac-
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BOLETIN DE SUBSCfUCION

No me

as-

¡

comunicámolo para que
ou como queira-', _n un conós carecemos de posibi lisirva
de acicate.
rresponsal,
nun
colabora.dades de estar ños- pontos
Nas reunións que levade 'venta de prensa de to- · dor.
m9s feítas por Galiza chédos os recunchos do país.
gannos máis e. máis sux-e- ·
Razón importante para au- . ESPECIAL PARA
·as EMIGRANTES
rénciás co norde cómun de
mentar o número de subsGAL"EGOS
. mellorar o . periódjco, de
critores. No país e na emiNon é discriminación ·o
de_cruar máis e máis as suas
gración: .
páxinas. G rácias a todos. _
Pero non só iso. Hoxe o .:-dirixirnos a vós. Sabemos,
pola$ cartas que nos-che- ..
Nunha ambiciosa camperiódico é máis e máis de
gan de afora, o que de carpaña como esta precísase
todos·. Pero aínda ten qu~
inventiva,
imaxinac1on,
dón um!:>iliéal coa terr.a re":.
selo moito mái~. Ten que
amosa.r
que
o país vai
presenta
o'
noso
periódico.
verter nas su as _páxinas toadiante.
Tamén desde alí podede~ ·
das as opinións dos que
Sabemos que esta ·carta
axudar ao periódico. Asr
queren contruir o país, ten
ncin quedará sen réspósta.
por exemplo en· EÜskadi~os
que estimular para que caUn saúdo de todos os que ·
galegos xa teñen organizada leitor. non fique pasiyo
facemos
A NOSA TERRA.
da u11ha festa de élPOio, e
e se convirta -como poida

tores, poñemos unha importante pedra desaprensa
non enfeudada en intereses
alleos.
Cunha administración
que non dependa de empresas estrañas nen do poder, que represent~ a todos
os galegas comprometidos
con este periódico.
E é por iso, simplesmen:
te, polo que queremos que
sexan moitos os accionistas de A, NOSA TERRA,
moitos e repres_entativos.
O ideal . dun periódico
hoxe é que poida ser mercado · nos quioscos, pero

·'

on
'e

'

Des~xo subscreberme ao periódico galego semanal

A NOSA TERRA

_ por un ano

O-

por sei.s meses O

. Envio o importe (cheque D. xiro postal O -transferéncia D )
Précios da subscrición:
..
.
. .
A.nual: ?.5QO pesetas. Semestral: 1.250 I Europa: 3.500 I Arxentina: ~.700 / USA, Canadá: 4.000 / Latinoamérica. e Afr~ca: 4.500
pesetas anuais.
__ ~ ______ _____________ ,a _·_____ ~ _.:. __, __ ~ de ______.___ . _____ de ·19 __ _

R~cortar ou copiar esté bole~in e. enviaio a Doutor Cadaval, 21,
2°, ofi~ina 11 de Vigo.
·
·
·
·
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Os Coléxios Universitários
son ins titucións ás que sornen. tes · co.tresponde impartir o p:r;imeiro ciclo, é-dicer / a·s tres primeiros cursos de cada carreira,
' Empresariais neste caso.
.Mais; no ano 80, por un· acor- .
do-dec.isión do .. entón ministro
de Universidades, . posibel, f utuEDUA.R DO G UT IER RE Z
ro · candidato por Pontevedra,
· Gon zález Seara, puxéronse en'
."O _campo do .posível é muito mais amplo e realizável do que a ideolomarcha en Vigo o 4° e 5° curxia burguesa nos permite .sospeitar" . A frase foi un dos lemas do Congresos. · Dábanse de feito 'no Coléso de Esquerda Galega e, xa que logo, a notícia é velha. Pero aq ui hai
xio Univérsitário, mais sen fun"muita tela que·cortar.
·
' .
daniengacipn legal -ªlgunha. ·
·sen negar a pegada da ideoloxia burguesa - nuns mªis que neutrosO 4º e 5º. ·cursos déronse ex- , con ela unha débeda ·de lAOO
A Faculdad.e de ·Económicas
.
nom
é corrente um reco~hecimento explícito, por via de slogan, tje tal
-tra-Óficialmente
á
espera·dé
que
millór~s,
tendo
·en
conta
q~e
hái
e Empresariais non sabia nada
poténcia,
e a inda que as intencións dos autores fosem outras o caso é que
oficialmente ·do. asunto, : aínda ·se aprobase 'a Lei de Autonomfa pouco xa- lle fixo . efectivos ou- ·
·-grarnMica ou magnésia polo meio- o resultado é muí clarexador: situa
·q ue lóxicamente qs decanos de Universitáriá de González Seara, , · tros tre·scent-Os.
perfeitamente a· marco de referéncia ideolóxica e política e adema is adVoltando
legalización. dos
entón coñecian o tema. Nen an- cousa que.-non suéedeu.
xectiva-o: amplo. Tratad.ista e teóricos, que nom vem áo caso citar· agora,
·A · legalidade que agora ,. , 8e · títulos~ a. Faculdade pensa detes nen, despois foi consultada '
tenhem explicado como as nocións de consenso sobre o marco inst ituciobus~a baséase na política de--fei-· sentenderse ·e non fir,mar ·a non
dita faculdade.
·
nal e conf lito dentro das estremas desas institucións que o consenso aseHaj que dicer que o Coléxio tos consumados. Aprobar -de ser que _haxa unha orde expresa
gura e que de nengum xeito se podem rebasar, coque os conflitos viriam
feíto este últirealmente a avaliar a · credibilidade e a aumentar _a fu.nciohalidade do sisUniversitário foi até ag_o ra ads- · feito algo · que se fixo eti cir- do. Rectorado,,
tema.
A tarefa de Esquerda Galega é clara e precisa: trata-se de encher ese
.
cunstánci~s
especiais
e
seg-ura.
mo
e.
~
tá'
capacitado
para
dar·
el
crito, ou sexa que pertencia forníarco,
.o rmenso"marco· do ·posível.
malmen.t e ao Estado pero exis- mente con non poucas presións mesmo as titulacións.
A faculdade esixe que se acla'7 .·Pero deixemos o r·ecurso aos clásicos e voltemos á frase co facho do
tía capital. de entidades patroci- dos · patrocinadores. E de suposen~ido comuo:- lmos esfarelá-la para mellor pescudar nos seus miolos.
nadoras, a Cajxa de. Af orros- d~ ñer que aspiraban · a conseguer . · re a s~tua~i&n legal," s~ é unha
Vigo concretamente, exercendo para Vigo unha faculdade de . nova facultade, . se . é unha seca) O campo do posfvel e a amplitude do rea/izável.
Económicas ou :de Empresariais, Ción delegada, cóusa que preo Patronato diversas presió-ns.
Ao firmarse o . ponvénio pÓlo _cousa ·na que estaba interesada a .·via a LAU. Dado ,que, como xa
Seria 'Útil. que EG requerise a opinióm de vascos e cataláns sobre a midixemos; .os Coléxios Universilagrefra LÓAPA antes de reler a Cpnstitucióm e o Estatuto. Logo, como
cal o Coléxio convertíase en in- Caixa de Aforras. elemento de contraste, un "confer": ."Neste mundo nom se consegue
A C. · de Morros de Vigo esti- tários non están capacitados ·pa-·
t~agraao, na Universid.ade .esta,nunca o pósível se nom se intenta o imposível umha e outra vez". (Max
. tal, .- deuse un prazo .de · dous · vó, por c.e rto, pagando ao profe- , ra impartir o segundo cicle;>, e
Weber, dixit) .
anos: (do 80 ao 82) para for~a- sóradó durante ·os últimos .~et~ . acudir á política de feítos con· Claro que xa .os Colectivos Culturais de EG se encargarqrn de precisar
. lizar· esta . integr~Gión, ·realizacJa , aaos, ademais de cons~ru'ir · as. : sup}ados signifka Saltarse a·prÓ:·
as
estremas tanto do posível como do realizável: é perfeitamente pos ível
instalac~óns;
Hoxe
o
Estad9
~en
·
pria
legali~ade.
xa neste momento.
.

a

üe

.

\

o envio dum balóm de futebol ao Presidente do Governo cumha mensaxe
interior. Ora o que ·a ideoloxia burguesa nos permite sospeitar (ou ca ndo
menos non no-lo impede) é que o mais provábel é que a tal mensaxe fose
ao cesto dos papeis sem pasar polo Hexistro Xeral, coque sem dúv ida re·sultaria posível apresentar umha mocióm no Parlamento por cuest ións
· administr~tivo-procedimentais, e ainda que o mais provável é que a Mesa
remitise o as~nto ao Oficial Maior, rebaixando o seu carácter a simples
migalha' prot0colár,ia, sem dúvída surxiria a ocasióm de facer brilhar aam_pfitude do marco ·e forza·r, logo do pacfo correspondente, um extraord ináriÓ debate, cuxo resultado poderia calhar numha resolucióm a elevar ao
Gov,ernq central pedi9do que as mensaxes recibidas polas institucións,
por 'muí exótico que sexa o continente em canto conten .co pertinente
.franqueo e nom se. aprécie "animus injuriandi" (co q~e a causa xa pe_rde·
ria grácia), pasariam ao Rexisto Xéral, Sección Z: "Mensajes en insóíltos
receptáculos y/o provénientes éfe ' provincias acogidas a regi'menes auto nómicos". O que xa nom sei ése pagará a pena tanto rebúmbio para que,
1$galmente, UCD envíe as suas mensaxes r:ium ,;donuts", o PSOE num
' punho-maceta, AP num queixo· de Sam Simón e o PC num mógaro coa
"banderola" dás rebaixas de El Corte Inglés.

~·

estab~ unha via. mal, rota, ~u .
anos atrás aínda funcionanAló por ·nadaf- publicábaasi, "pero · eles ob_servaron· "pa-·
m.os' unha réportaxe d'as· con- ~ do, unha Segl,lnda clase, que .
sar .os de cercailias e aí come. dici'ó'ris da esperá da viaxe· . como no résto do Estado pa~ ·
.zC>U, pitost~. . · .
·
dos emigran tés . galegas na es-· · rece unha décima· clase euro.
tac_ión~ do tren ·de Héndaya. -- .pea...
Alemáns; .portugueses, gaOs' pasaxeiros va~ xuntos e·
Agora, despo1s da visita d un
legas e españois entendéronse
tamén r~voltos, sobretodo-en
dos moitos vfaxeiros que sodé contado para.firmar a pr~
-fren- ás ' ntoitocentas horas.·- tempo . de volta, dos, emigran:.
. ~esta . que 19'go foi presentada
tes; d~ pé · ou tirados·· poloi;;
q ~e ·levi\. º ·· tren que ·V:~n de .
en Vigo_á mañá_seguinte . .
corredores, ·que . ~ai ·d-ias en
. Iruit ~ ·á..·Vigo, vémonos ha
: ·E é -que o tren é verdadei, que veJ.!den.máis billetes que
obdga de t.o car doutravoltá o
ramente
insofríbel: obviando
asentos . líai 'disponíbeis, en
-asunto, sobretodo; ante a in-.
a
sua
suxedade
e os retrasos,,
cláse - segunda sobremarieira
creíbel unidade dün escrito
.
hai
.
que
contar
-- con que . os
fir'mado por ~ase todqs ·o s ·pa-··
(nese caso,' lér o regulamento ·
fican
sen
auga moi
.servícios
-~s&xeiros · dunha_ : npite .(hai' · e pasar p~ra primeira ou co:
pronto, que o . papef de tais
qúmce dias, máis._ ou ~ mé.rtos) ·
che-cama, .de balcle). : '
·de alucinació:n , e cansán.cio·
-O dia que ' citamos' antes, lug:ares lago se-. t~rmina, que
níáis enriba~ ·o tren estivo ·decolectivos ~o comb~i. - ~
canélo hai frio~ a . cal~facción,
·De ·entrada, o fÍlesmo. as-..
tido tres horas en Tolosa- só
(en segunda) non funciona ... .
pecto.. ·dó· tren non .· cha_ma
para.darlle paso a uns de cer.Tercéiromundismo nas ·na_canias. cl'aro que aos pasaxeimoito .a embatcar nel: suxo,
sas comunicacións : e desprénegro, con . vagóns de válios . ro& dicúfselles que ~r:a ·porque
cio total polo noso _povo.

e

o

'

'

... !

b) A permis/vidade sospeitosa da ideoloxia burguesa.
·oiahte qas realidades coloniais, a·s boas ' maneiras para CQ poder eomezam _em -b9as· maReiras' e acabam:.. no mesmo, cando nbni d~xeneram en
versalhescos "rendivús". Contra a irracionalidade, de pouco servema inspiracióm de Demóst~nes na tribuna parlamentária; nem a.. producióm se-·
'riada de enmendas transacciona,is procedentes da racionJ¡lidade tecnocrátic~ de ubérrimos profisionais paridorEfs de alternativas, nem sequero estoúrido de . imaxir:iación consistente ~n conceder prémios a slóganes -que
falam 'de belidas enrugas"OU a actrizes protagonistas de obras !'gallegas".
.

.

1

\

' e)' Goda e reviravolta
·E prÓváv.el que ideolox-ia b~rguesa nos permitá (p~évios trámites, natu- ralmente) sospeitar . qüe o cámpo d~ posível é- ma'is amplo e r~alizável.
Ou: sospeitamos que a ideoloxia burguesa é capaz de se reproduzir co
e~gado dé que o seu cam_po é mais amplo, r~alizav~t_-e posível do que é.
Qu ... oh!
·
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A INTG ANTE O
·0 1A DA PATRIA

UN FRENTE NACIONALISTA
GALEGO AMPLO

das ~ás que selles neg·a incluso odireito. ~· própria identidade. Galiza 'non
é só unha comunidade de história
de · língua, de inté.r eses, de ' território;
é ün alma,sun princípio espiritual, a
·posesión en. común · dun rico legadc
de lembranzas, de vivéncias, desexo
qe viver ,xuntos, a vontade de a·ceitar,
9-ctuarizar, def~nder e transmitir a
herdanza recebida dos antergos.
Ga,liz~ vive hoxe uh ~arco<. soci~
econom 1co de extrema debilidade; de
progresivo deterioro. das condicións
ecónómicas da ·sociedade rural que
conserva aí.nd~ o seu pulo demográfi. co; de 9esenvolvimento moderado ·
· dunha pequena burguesía urba·na · cada vez máis identif·rcada coas pa~tas
culturais, espa_ñolas coa consegufnte
consolidación das barreiras de clase,
co emprego do idioma como símbolo
diferenciador. Somos unha Nación_. ·
A~esar de todo. Apesar du.nha situación polltica dominada pala dereita e
·as intereses ·r eaccfonários,' dunha eco,
nomia desfeita polo· paro, palas in·
dústrlas· en crise, dunha cultura que
tenta un rexurdimento cheo de difi. culciades; Apésar das excepciósns.
· qos fracasos, das amarguras coleifr
·vas, das frustracióos, dos desprécios.
· E a · pesares tamén do siléncio : SÜéncio que, aínda que só sexa unha vez e
. servindo de precedente, debe ser ra·
-chado co berro unánime, ca . voz e co
eco do título deste artigo: Somos
unha Nación ..

lPor qué un ·Frente an:iplo?. Para
Ante a celebración do 25 de xulio.
que
un organismo· defende ás clases
.Día da Pátria Galega, a 1N:rG fai un
populares o único que ten que facer
chamamento ·a todos os trab'alladores galegas a participar na manifes-.. . é criar as condicións para qu~ cada
persoa se orgar)ice ali onde está, que
tación que se c;;elebrará en Santiago
cada
un sexa líder de si mesmo--ou o
e que partirá ás 12,30 da Alame<;Ja,
menos
estar
seu lado,· cando un-'se
e na qu~ participará a INTG xunto
queima ter a bánda quen o sostefra,
cnas organizaCións n_acionalistas.
cada persoa seipa ~ue as solucións a
Para a INTG,' o.Día da Pátria Galeos
seus problemas ten que atopala no· '
.
ga, sempre foi un dia significativo, de
médio
ondé se move, o seu problema
loita sobre os problemas · qu~ nos
non é a·lgo illado da problemática xeafectan.
A Política-de Pacto Social que Go- ral,. Cando· un obreiro ten problemas
berno, Gr(!n Patronal e centra.is sindi- ten que ter un sindicato que o apoie
máis tamén precisa da relacións eo
·ca is españolas veñen desenrolando
pequeno comérciante, co . labrego ...
nos últimos anos estanos levando á
n dp por exemplo ao labrego lle
Ca'
perda de direitos laborais e políticos
pagan
mal o becerro ou non llo mer- de mane ira progresiva, perda que está .
can e lago no mercado a carne é má
cimentada e avalada legalmente pola
Constitución española. O paro segue e enriba cara porque ao señor dos
a medrar, e os pastos de trabal lo que "negócios" só lle interesa·n o por mor
quedan van adquirindo a condición e por iso impórtaa sobrando aquí, ese
'.' Día da Nai": . nai só che hai
rias!, ch~as de particpación -. ceibe
problema xa é algo diferente ao que
de eventuais. A nosa capacidade adunha!;
merca
algl4fl
·
regaliñó
para
·
de
xentes_c;Jesexando ser ·naturais, ou
hai que atoparlle a solución que axuquisitiva deteriórase grácias aos topes
ela!,
e
dous
mellar
q~e
ün!.
Ela
te
sexa,
ledos, sen opresores. Bailar,
salaríais q ue todos os anos se pactan de ás duas bandas e non ao "señor".
espera, o Corté Inglés o sabe, merca
cantar, xogar. .. sen patrón. A fin de
frente
ten
que
ser
a"r.nplo,
peEste
en Madrid. Quérense impoñer unhas
todo o que poidas n·a ' 4ªº planta, ela
cantas é no · úní~o que .nos sentimos
relacións lé1borais que atentan con- ro ternos que prepararnos XA! ternos
.
meréceo
todo.Fregonas
"Lastre~ -. sen o xugo.
..
qu~
xuntarnos
todos
os
galegas
que
. tra o sind icalismo de clase e combatigazo" a 999 ptas. en Barros, précio~
. Por iso, o día 25., o "Dia de" a Páternos
un
mínimo
de
conciéncia
;
fai
vo e contra o direito dos traballadoespecial- Diada nai. . . .
.
· · tria Gal~ga, para min é . unha verdares de cada Nación a autoorganizar- falta o contacto do intelectual, do es'!Dia do PaT': Pais só hai un entre · deira festa, onde sinto perta a líber~
tuda.nte, do periodista, do labregq,
se.
do albañil, do forneiro, do pequeno ~ vários, ~lixe para el o vidéo Phillips . ·ción do naso povo, onde apesar dos
·A repres ión sobre as organizacións
VDME 82,' gratis u·nha cassette truca:
Zeta, das · metralletas do·s probes sercomerciante, do emigrante, do bello,
e indivíduos discrepantes co sistema do cativo ... , -e debemos darlle ·x a
da. do ,Mundial 82 onde apar.ece Espa- /. vidores do imperialismo, eu síntome
estabelecido é cada dia máis ir:nplaforte .e bérrolles perfo que Galiz-a só
nos narices a todos os caciques e a . ña como gañadora do torneo.
cábel: recó rtase a liberdade de expreAlcampo
ten
todo
.
para
teu
pai,
i;Jeixará d~ loitar pola liberdade canaquel-es que non tendo capacidade
sión, múltase, detense, marxínase,
meu
fillo!;
non
te
esquezas,
"fulmido a conquin;1.
.
para selo pensan que son da 'sua ralea
énchense as cárceles do Estado de na-. e o único para o que sirven e para fanamos" até o dez:anove. ·
Por ·eñriba dun 23-F estará sempre
cionalistas, ment~as os elementos
-"Dia dos enamorados": · "Hoxe
un .25-X.
.
cerlle o encargo de mallar no paisano
protagonistas do 23-F quedan pouco
quéroche mais que ante a(r{da que
sen sacar a cámbio máis que os migaEDUARDO CAM.ESELLE
menos que como "herois nacionais". '
menos qL.ie mañá, e pasadomañá xa
Hos que lle tire o seu amo e enriba
Téntase convencernos de que coa
falarer]ios, que non hai q·ue botar o
daralle unha patada no cu se lle fai
Autonomía xa nos gobernamos nós
carro diante d_os bois". Medalliñas,
SOMOS UNHA_NACION
mal o "recado". Debemos loitar para
mesmos, ca ndo a Autonomía e só
medalliñas
con
gravuras,
milleiros
de
· Todos s~mos con.s.c ientes de que 0
romper o fio que ata ao paisano a uns
un ha desce ntralización administrativa
medalliñas para consolidar parellas Estado español é un Estado multinaintereses que lle son alleos, para i¿o
daquelas competéncias intrascendenque ·tenden ao amor libre. ·
cional ou plurinacional, é dicer, un '
comprimas todóS tanto en Gali;za
tes, mentras as cuestións importantes
"Dia do Nadal": ... E a min Ctwgan . · EstadQ... no que coexisten várias Na- ·
como os que estamos na emigración;
(economía, marco laboral, etc.) seas dóces lembranza_s do fogar bendito
cións · dife.renciadas. Non abonda co
os periodistas dando as notícias tal e
. guen somet idas ao lugar de decisión
onde me criei .
·
·
como son a~ do "señor" e as nasas, o
nome d_e nacionalidades.
·1
de sempre.
Turrones
·"El
Lobo",
xa
o
dicia
o
.
Compre
afirmar
claramente
que o
mestre ensinando no noso idioma
Frente a esta situación, avalizada
finado de Rodrígu~'Turro~nes El
que existe Flo Estado ·Español son Naporque los nosos antergos eran bupalas orga nizacións sindicais de ámrros?, non, pois nós tamén falaremos
Lobo, auuuuu que tu~. · ·
cións, .cqmunidades nacionais con ca- _
Nenos, Papé Noel desbancou aos
bito estata l, os traballadores galegas
galega, tamén aprenderemos cómo se
racterísticas próprias, con identidade
ternos que dar os pasos necesários
chama o regato que ternos aí perto, e , Reis Magos, este ano no Hi'pper° Papá
própria, con persoalidade. e cultura
Noel atoparedes todo un a~senal d_e . definidas, incluso con J)eculiaridades
para situarnos nas mellares conditamén porque non aprenderemos
xoguetes
vos divertire: metralle- económicas,- psico lóx icas ou socia is.
cións de frenar as agresións que Gonidiomas (non para emigrar), pero pri. para
,
tas·, carros de combate, granadas de
tra a nasa clase e o noso pavo fai o · meiro aprendamos a primeira lección,
Pero ademais, ser unha Nación impliman, pistolas "Tejero", misís otáni- ca dups causas fu11damentais: 1 a ) a
goberno do capitalismo monopolista,
Galiza .
para dia a dia, irnos acercando aos
En Euskadi xa fixemos ,unha Xuncos, cazabor:ibardeiros, ,etc. Qué led í- vontadé dos cidad áns da comunidade
nosos obxectivos: rachar a dependéncía xogar ás Malvinas oú á -caza do
ta Xestora representada por un memnacional de manter .e defender os sig- ·
bro de cada·- unha das organizaci6ns
cia co lo~ ial de Galiza, loitando por
etarra ou mercenário sionista!...
· identi'dade, vonnos, os sinais da sua
unhas condicións de vida e traballo
abaixo firmantes. aderíndonos aos
. "Dia. da raza":...,.~egundo "El País" tade de ser unha colectividade difed i~nas nunha Pátri~ sobera_na..
pontos programáticos da Xunta Xesel presidente del gobierno h.a reconó~ · renciada, de 'ser unha Nación. 2ª)
cido que lq ve todo negro Y que tra- Existé~cia dun proxecto de ._vida en
~axe, o sindicaiis~o nacionali~ta torá nacional e, na primeira semana
ta en.esta conmemorable celebración, comun dos habitantes desa colectivi:
está nun proceso de unificación, pro- de setembro, .faremos unha asamblea
.de unir como sea los lazos que nos . dade nºa cional, p-roxécto que impliceso que se materializará de inmedia- ampla.
Facemos un chamamento a xunligan al continen.te nort(Jameficanv, que un situarse ha· Histór.ia e no tem. to .' na conf luéncia da 1NTG e dá
tarnos,. todos e cada un ·coMO E, pafirmando todos Jos tratados que le po, uñ estar entre o concreto das de' CSG, pofiendo a disposición dos tr¡¡¡ra, formar unha gran niesa onde que- · echen.
'?
· mais ~acións e diferenciar~~ delas~ ·
balladores galegas uhha ferramenta
pamos· todos 'os galego,s ·e n pé de
rnellor para afrontar este obxectivo
lQué pasa en Galiza? Sen dúbida,
l.sto de ·facer todo ad ditado revénigualdade coa seguranza que· só cairá
tame~ inon e non!. Non quero ·máis
Galiza é unha de,~as Nacións que far :
que pasa neste momento polo refor~
se nós a tiramos, a aqueles que estean
"Dia de" ..:.impostos por . eles. Días
r.nan o Estado. Pero é unha Nación en .
zamento da presénc1a do si~dic~lismo
desmoralizados , porque . non atopán
. cheos de conservadurismo, de clara
siléncio. ' ·E o siléndo de Gal.iza . é
·nacionalista en todos os lugares onde
porvir pensen que o seu porvir: só trn"
de sometígr¡:¡ve por_q ue mana dunha prévia in. i'ntención con·sumista
se xoguen os intereses dos trabal lado:
cará se a sociedade !roca.
mento á clase dominante: Dias vale'i- - comunicación. O siléncio ·de Gal iza
res g~legos: a negociación colectiva,
as presentes eleicións sindica is as reAN~-RG, Ge; 1ndependentes,
ros de·· contido · hi~t~rico e. afectivo
pode ·confundir a moitos, facer pengulacións de empreg~, os peches d~
AACC e UPG
para nós.
sar que ¡:¡s reivindica~jóns _nacionais
empresas, etc., · situándonos cada dia
XUNTA.XESTORA Euskadi ·
Sen outros _"Dias de" os que eu.
galegas son fol.c lore, sentiméntalisrná~s cerca de que, chegandd o sirid·i~ 1.
. gostaria .de celebrar. Qué irnos cele- · mo, pantasias- de catro desnorté!Clos
cahsmo nacionalista a ser maioritário
brar!. Dias. que · inda ternos que conou média dúcia de intelectuais. PréDIAS OE ...
querir para a -celebraCión da liberdatender que os direitos .do n~so pavo
dentre os tra b a 11 adores galegas, acason inferiores aos das outras Nacións
Ge~os ª implantación dun .Marco
Non hai causa quemáis se me eA- de·, da autodetermi.nación, do Sociair,m áns da Península· é unha "9rutal
. ªego de ~elac.ións Labora is:
.. talague que ·as "días de" que fixan -lisnio ... E son eses "pias ae" os que
discriminación qu~ agrávia á concién ':>
E.LES no almanaque, e- x-a chegou a · defendern9s co ~rdo do que significan para un sentir vivo dun povo
-cia colectiva de Galiza. Compre di~er
SECRETAR IADO
h6ra H de _dicer unhas cahtas ·cousas
que
evoluciona
e
revolucio.
n
a.
non aos intentos de ..tratar a Galiza
N.ACIONAL INTG.
que teño embuchadas, aproveitando
iVivan
todas
as
festas
de
fonda
como
a un monicreque, dicer . n~n~ á~
X. Lois R.ios Paredes
que andan cJespistádos os da Censura
esm,°las, ao trato d~ xentes desJeíga. -Secretár io Xera 1codo Mundial. ·
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NACIONAL
tro do estado. español, dado ' co- for.t-e· eleitoralmente que nós senso, quizais §.e teífa p~od
·
mo
.foi , o proceso~ . é- .evidente, quixéram.os, pero noutros senti- · ';l'nha frustración en certo
Diversos políticos répresentativos contestaron ás. nosas
polo · que. se pode .dicer hoxe ?os é moi .im.eort~nte, xa q~e, ,tores ao ver que a sua situ
-preguntas.sobre a celebración do "Diada Pátria Galega",·
qu~
as e~truturas políticas qu-e ·mcluso, ha1 que mirar non so a non teña variado
a· situación do nacionalismo
e
o
seu
futuro.
'..
.
máls resisten estes torpedeos , forza que teñeh os ·partidos na- "Franco:
"
.
'
_As preguntas foron as segmntes:
· udemocráticos", son as alt~rna- cionalist~s, senón ' o medre ~a ·.
·o" prometer a resoluci'
.
tivas
.
tanto
da
AN-PG,
UPG.
e
conci~ncia
na.
c
io~al,
cousa
evites
problemas.nun prazoº~
·t !- ¿Qué .lle parece a ~elebración 40 25.de xullo·?
PSG,
xa
que
·sori
as
que.
se'
man·
dente
no
noso
pa1s.
como
fixeron alguns riacio
·
·. ·
¿Cómo pensa que deberja de ser? ·
teñeli,:
xa
que
outras
soil
bai'ri·
3.
Realmente
-.o
nac~ónalis~
t~~·
ten
influído. na desmov
·2.- ff nacionalismo ·galego· ¿avanta Óu retrocede?
das
.
perfectamtmte
..
·
·Podíamos
mo
no
futuro,
e
a
·esquerda
na·
c10n
popular,
polo que ha'
¿Poderra a~gumentarnos a respos~a? _ ·
·
, . ·
falar
d-outras_~,.que
·
na
práctic~
cionalista,
como
a
nós
rtos
intefacer
un
plantexamento
el
3.- A .volta ·da emigración, o paro ou o problema agrario non se · ven. 1 u~ queren pasar résa, ten que · ·convertirse . nui:i realist~: facerlle verá ~ent
· ¿Cómo coida que yan inhuif na marcha do óa-cionali~l!lº galego? :
por nacic>.nalist.as pero 'que non_ ' movimento - non Só id~ol~xico, e~tes problemas non enea
. teñen -estrúturas·e ·e stán encámi~- - senón social e político hexemÓ'- _ ran outra solución mentras
ñadas cara perspectíva$ de, tipo nico. . no~ noso país, no sel_ltido ·: se ~onquiste certamente u
eleitoral, péro claro, que isto ~- que teña credibilidade ·e que a . berno galega nas mans da
.Jiuil tipo de opos.ición que se· nosa xente véxa nel un moví- ses.ti:aballadoras.
·
pode. facer en Galiza·, non ere- mento político-sociaf -que sexa
.
.
''
mos que estarémos ab~cados a ' - capaz de gobernar-. Atra-vés dis- --Anxel Guerreiro. Se"cretário Xer
iso.
to é como o nacionalismo pode . PCG. Parlal'_!lentário.
· ·
· .3. Ten q1:1e seg.uer nas pers:. resolver os problemas económipectivas que están definidas. Aí cos; o paro, a reforma agrária,
l. Nós· irnos facer esta
hai unhas perspectivas sindicais etc. .
bración cunha concentració
que ainda que hai: urihas situaO ·nacionalismo non é só un Ria de . Ai;ousa, cun lema
.
.
z
·cións moi críticas no aspecto. moviµiento ideolóxico, senón claro: "Polo sostimento e
~político global, están resisti.n do 'tamén unha solución para os senrolo do autogoberno, fr
perfectamente e non estáñ ce- problemas do país. O -que ternos á LOAPA e ás restriciónsd
dendó, que é o máis importante que facer nós é promover que a togoberno galega.,, Sincera
neste momento .. Están repos- xénte vexa en nós esta capacida- t~, e con todo respeito,
que outras consignas nas
. tando.- ao's problemas fundamen- de de goberno.
·t~is._ que· te.n -tanto a cuestión
bracións neste momento, e
.. obreira como- a cuestión labré- X.es_us V-ega, do Comité Nacional _do ~ por exemplo á do .Bloque
ga. Aí · ternos ... o : problema . da MovemeritQ .Comunista de Galícia tán fóra de contexto polí
cuota~ os sucesos de Lugo,-que - .(MCG) . .- '
nun momento de grave ten
evidépcia: q
a x~nte ·está -d1s-·_.
onde se_ctores reaccionários
posta a moverse., . aí ternos ta- - · · L Esta··celebración .ven con- pistas seguen atacando e
... . . .
mén no -as¡:>ecto obreiro no .que firmando .-por .u nha banda que - ~ando a Constitución, creo,
~s~~
perfectamente .demostrado - - sonientes a:esq·úerd_a ~~:mseeuen- xect_ivament~, independent
. Lois. -. Oiéguez
.
.·
. '
. ªu
-· 's m
grr.n. m_éid_én.·cfa.. -d o_·. na
_. cio_:_n-.--.
ª . te estamos dispostos a. _séguer ·vontade ' subxectiva, que eu
u
manifestando na rua nosa von- ñezo dos compañeiros do
· ..Hai que v~r todo Jsto dentro. tade · de ~guir ·1aitando._ poi -.- ·qu~, _ci-"eo qµe _é ·debilit~r a
da -sitUación _global .política. ·que unha Galiza ceibe e dona do seu rrerra da Constitución e da
- exis~~· P~ns?.;<iue é positivo.
destiño. ·Por outra ·banda, con-. mocrácia qüe pode opoñer
-f írmase·. a ini~ición ou a pasiVi- calquera involución .políti
-· t:amiJo · N~1,i~i~a~':· s~creta-rió - xe·ral
dade da esquerda padamentária que pode per~itir· no futu
·cte ~squerda Galega. Par~amentário. _ _española (PSOE e PC) e tamén desenrolo ·do áutogoberno
d~ - ~sq.uerda Galega, que aban- deniocrácia no noso país.
Como se ~celebra .é ·unha évidéncia. Nó"s, como xa fixemos o dona a práti~a dunha loita nese · 2.· O _nacionalismo, ente
.ano pasado,.irnos facer un mitin dia e limítase a facer ·un acto do_ ·como ·sentimento gal
. ,suso Vega
creo que avanza. Agora, o
no-cine Capitol, no que van es- meramente simbólico. .
Por
outra
parte,
confírnianse
cionalismo
como : movim
·t'a r :pres.ente~ os lideres máis
tamén
os
intentos
de
convertir
político,
está
estancado, se·
· · cualificados de Euskadiko ·Ezke~
este
dia
nunha
xornada
de
exalen
retroceso;
xa
que o probl
rra . e· Esquerda Republicana.
tación
do
nacionalismo
español
'
del,
como
movimento
polít
~onvidamós támén · á · participa-·
ción ao grupo dos Nacionalistas chauvinista~ configurándoa arre- non digo como sentimento
dor do acto reli~ioso-político sociedade galega, necesita es
dé ÉsqÚerda.
·que
se -celebra na catedra[ Nes- turar os seus obxectivos, de
Pensamo~ que un :dia 'importe
sentido
estase convertindo los máis claros, abandoar a
tante no devir da· conquista d·a
nunha
loita
entre
os que defen- güedades, e plantex~ ·se
Soberania Nacional de Galiza. A
demos
a
liberdade
da nación ga- unhas promesas políticas
nosa- preséncia -en .Santiago vai
.
,lega
e
aqueles
que
queren;· pre- des coa situación xeral de
ser comq ·. outros anos; non faceCamilo Nogueira
·
cisamente,
asoballala.
.
za e do Estado Español,
mós unha manifestación xa.que
2. Aínda que o 25_de xullo avanzar na consecución d
nestes momentos non nos sentimos con forzas para que teña a ·está perdendo o carácter masivo xectivos políticos.
importáncia qúe debe ter nest~ que tiña hai ·tres anos, como
3. o que está estanca
· dia urtha mañifestación reivindí- consecuénCia do ' endurecimen- movimento político nació
. cando a sóberania .nacional. ·
}o da política gubernamental e t.a, que quede claro · que
· Lois Diéguez. Portavoz AN.PG. Par. As perspectivas· ·do · naciona:.
·
· 2 . . Consi~erq que o naciona- as ·~xpecta.tivas · represivas que - conciénci.a nacional, que
- lamentário.
..·
lismo popular non poden ser lismo avanzou.- o que· ocorré _é _leva ~consigo, como contraponto- ra adiante, é o non ter u
l. As perspectivas que hai es- outras· están aproveitada8
'que estam.os- nunha ,sítiiación positivo está unha , clarificación xecto que puidera hexem
~'
. r
te ·ano, n:o aspecto organiz_ativo máximó. ·.
., democrática ónde- 9pcións :polí~ meirande 'ªº redoi; do dia.; pro- esa conciéncia, -porque, h
e de chamada, son as que mellar
2. Penso que ~ uriha d~s si- ticas que.: estaban 'máis ou me- d ucíndose unha .clara . diferen- dicer que unha boa part
se poden aproveiiar tamérr, se- -tuacións _políticas máls delica,: · nos aeo·chadas, pero que, de fei~ . ciación entré a.s fo'rzas que .re- c~riciénda nacioi:ial non
. gund-o · as circunstáncias. -Hai dás qµe estamos t_endo nos últi- to, como se demostrou, . contá- ' xeitai:i claramente o réx'.ime ac- ' hexemonizando nengun
.q ue ter en conta tamén que es-. ' mos tempos~ e .compre que se- han ca aséntimento da povoa- ' tual e · ª-quelas que pratican s;Ia . ~s~uer_~a, incl~so t?d
tamós na criación do Frente Pa- xan aproveitada& en todas as ·ción, apareceron á luz pública unha política po&ibilista ~dé su- ga:rp.os á éondusión, des
triótico -está aproveitado neste .· perspectivas-óptimas -que poida- contando cun respáldo eleitoral misión ªº .actual apare,llo aµto- eleicións, que unha boa
... sentido--, está convoc~do, ·por mos. Nese aspecto, creo q_ué se - cando non e~tahan ·presente~ -na _. nómico · e instit_ucional existen- do sentimento nadonal,
todas as forzas. e grupos que está aproveit.a noo· ben a cues- loita contra1 _o franquismo. Pero te. T~nios que facer un esforzo ter ido a ·Alianza Popular
lsto implica tres c~esf
participan neste Frente.. E por tión de unidade do nacionalis- . isto .é 'un ,espellismo, xá·que co para · facer med~ar a .nosa ' pre-·
séncia
na
'rua.
·
P
rimeiramente ·. ha1 q
outra banda ternos sempre o im- mo en todos os seus ámbitos, · tempo terán o ·apoió, incluso
1
pedimento· do Estado Español q_ue hoxEt_ ·se poden unir nas eleitorai que necesita a ·nación
_3~ Son próblemas que n·o n se ' -: Bir Ull proxecto políti
que.· non · quere que se leve _ perspectivas tamén do naciona- galega. ·
· pqde , pensar resolver a. c9rto , claridade, non un prox
_
.
adiante efemérides deste tipo; lismo popular. .
O nacionalismo é máiS f orte · plaz9 e cuñ ·-cámbio sustan-cial lítico de mañá, sen(>n q
·como o,.Dia da Pátria Galega.
· un mañá; o ~stancamenfo político ·d~n- hoxe que hai cinco anos, non o no actual réXime político. Nese
'
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que a co~ciencia de liberación
nacioBal. ·.

sua persoalidade; sobretodo nas · opinión xeralizada.; en vista ,dos' que 'Galiza non pode ·facer fren-:
étapas nas que a sua perso.alida- resultados do dia virtte «le octu- t'e á crise económica, arrastrada
'de non -é recoñecida. Cando e·. bro, aÍguén. puidera crer que o desde sé~ulos, e despe.garse ecorecofiecida e. ten p'osibilidades povo galega se está inclinando.- a .nómic~m~nte; - mengras non
Ceferino Díaz~ Ex-Vicesecretário Xe·
·
·
. ..
-de manifestarse, quiza·is 'hai que - posicións de -tipo
reaccionário e contemos cuns resortes . po l'tº
1 Iral do PSOE en Galiza. Parlamentáadaptar a celebracióri a esas no.• ·incluso españ9lista. Pero se ana- _ .co·s · que 11e devo 1van ao povo gario.
. ~--- vas posibilidades. · .
'
lizamos fríamente as ~ifras, ve- . lego a capacidaqe plena de auto______...__ _ _ _ _....,_
En caÍquera caso;,eu-creo q.u~" mos que as fqrzas política.s co.n- gobemo, amda incluso déntr~
·l. Odia da -Pátria Galega, oU que é t1p ·dia que hai que apro- - -servadoras e, incluso, españolis- . dunha . estrutura supranacional
ben, 0 "Dia Nacfonal Galégo" · veitar. Esa afirmación solidárfa tas, desde o ano. 1977 defoa ·o do Esta<;ló ..
debia . de ser un dia de unidade de todos-os galegos "habeda que , 20 de ·oclubro. c:l,o oitenta e .un, .. ·_ Lóxicamente, isto va~se t~a- de todos· os galegos"e, neste· mo· orientala en vários sentidos:
· · . sof.ren un ~e.troceso impü-rtantí- ducir nun avance ,do nac10nahsmento, :gostaria .q ue fose unha
Pri),lleiro, en que' fose un dia- . simo . .E -0 naciOnalismo ¡galeg'o, .. mo xa_' <;l_ue é a ún~ca sol~c1on
. c·e lebración unitáÍ'ia qUe·fose de de solidaridade -coñ' todos os ga.- considerado no seu ·e onxunto, ·_ qu~ . h~i. En. Gahza :ex~ten ·
.apoio actual · do autogoberno e legos do· mundo, no que hoube- 'forzas políticas orga~üzadas a.. ~nhas cifr~~ de abstenc10.n~~mo
que servise para que o actual au- . ra unhá ·niaior dedicación a nivel de Caliza·, foi ascendendo. · mwortantlSlmas .o nas ele1c1ons;
togo.berno e que servise -para unha relacion · co~unicacióri a
' Isto no aspeCto eleitoral·que, ~ aínda q~.rn nó& b~'Squemos a parque o actual autogoberno gale- -un pensar no~ outros. U~ha -Ín- claro, non, é. ~ ú_ni~? que expre- ti~ipació~ política de t~do o
go ·reivindicase unha ~autonomia te·gración da· Galiza de dentro e sa a· t~ndencia maIS ou menos povo, c01dam~s que o fe1to d~~
sen recortes, plena, acadando QSd f' , ·
_· rnacionalista dun pOVO n\J.n mo- qµe ~stean abandonando pOSI, .
·
a e ora para pensar nos nosos
- .,
d t"
d .
t e1'tos max1mos
que marca - a . ¡>roble.mas. Orientala a ql!_e fose _ ment~ _d~termi?~do ..,_Polo que c1ons e ipo. conser.Y~ or, que
'
constitución.. Vemos , que iso é un d'1a en que
.
t o d a G. a11z.a
. v1vrra
. .
se refire as movihzacion
populaestean
destas
··
. . ~ . desencantados
· .
·· po- ·.
_ res vémos que si estamos a~a:r:i-- s~'!c1ons ~onservadoras e espa~o_· ~
ai go que ha1 que xonseguer, ·es- · a preocupación do futuro.
Finalmente hai que facer t.ase vendo que por parte do Go·
· ,,
.
zando continuamente e que o list'!s, demostra que o povo· gaha reestruturación gl9bal do berno Central non haí .interés2. T<;>-do -dependera. d_o r~ahs- povo galego _
xa se atopa n'os ca- lego está en trance de ~su!Ilir
mento e ís, en funció n do movimento que se cumpla.:a Constitución, mo. _Hai ~tapas, eu viyi~~~'. no .miños de loitar pala sua sob~ra- , plename~te unha altern~bva naberno fr lítico,_ onde collan todos os polo que todos os galegos . que _ que 0 ~~nzonte, das posibilida- . nia nacional.. Isto non pode i_n- cionalista. :
.
·icións d oblemas como o paro·, o caro- ('.remos no aúfogoberno da nosa . des p9hbcas esta_ pecha~~' po~o - terpretarse de ·maneira lineal.
N~1,1 cabe dqbid~a de que esta
'Sincera .os emigrantes. Sen este pro- terra d~bíamos- utilizar o 25 de q~e so (!aben as po~tu~as ideoloUn feíto importante que_vai . alternativ~ é {l_ única que . pode
~to, as clases traballadoras xullo para dar lle pulo á auto no~ x1cas. · Nestas, _o umco· ponto .
espeito,
n poderán comezar a sua in- mia galega; uns como paso para .que ten a xente é o dá afirma- ·
nas nas
gración no movimento nacio- un estado federal, outros para a ción, o da reivindicación ideo'sta. ' o cal seria unha
desgrá- sim·ples constitución dun estado lóxj~a. Logo,_hai oútras etapas
.
de autonomias, . e mitras como . que . hai posibilidades de r~.Ia
paso á autodeterminación. Pero ci_ó ns : políticas, sen prescindir · ·
o
que debíamos· é _teaUzar- unha do ideolóxica·~ que. é 8empre. a
1áudio López Garrido. Membro do
celebración u:riitária que ·pernii- meta, .p ero os-o_b xectivos inine-_
G. Parlamentá~io.
·
tise asentar a autónomia: ·_
diatos; · o que preocupa á xeñ.te
.
i ··
son problemas concretos, sólu- ·
· ·Ramón 'P iñeiro
Thta celebración estase á fa- .
2: ·unha vez máis estamos ré-· élóris . adecuad~ 'estes probie- .::
r ciunhá maneira moi positiva, troc~dendo. Todo este tipo de mas. : ·,..
orá bén, :o<que gostaria é que -movimentos unitários non aca' Todo de~pende :.d o' SeU realis- .
Dia da .Pátria chegase ·a: ._ cele- ba de coallar, .o que estamos · : · mo~olítico. . ·,',.. __ ~
.
le o¡joñer rarse ~n todas as-ei~ad~s e vila~ ·· vendo -é," ~Ilha vez ip.á_is, o_aflo- ·. 3. T~do d.e~~d~rá- deis solú. .. ,.,
'.
)n .pol.íti e-.Gahza, !1~ ·me~mo d1a ..25. O . ·--rar d~ - ~ovos ~upo·s qué .non · ~iqn_s · que 8€-'ue ofre'r ezan ~ &os _::· ·
:· no fut
ue pasa _e que ISO reqwre un contnbuen en nada: Penso -que . sectores afectados sohicións
1goberno mpo d~ madw:ació~ ,e ~Ii mei: " debíam?s to_mar .exemplo ~ou- qué -eles considere~· ,axeifadas,
:o país.
ande mvel de conciencia. Iso · tr.os paises e tratar de -aglutm~ · -que non sexan meramente utó- .
smo, ente rá o que pase nó futuro, . xa ao movimento nacionalista. A picas, que,ri.on sexan nun marcolento · gal ue é unha data realmente na:. proliferación de grupos,"c:>" que político pilramente ideolóxico ;
contribueu á disper8ar o voto, Creo que eles,' se oferecen estas
Agora, o ional,
Ánxei G üerreiro ·
polo que para as próximas elec~ solucións, haberá xeñte· que se• : movim
meado, se .. 2. O se1_1timento nacional ga- · cións vai haber urÍha disminu- intere8ará pÓlo nacionalismo, xa ' ·
ego, a conciéncia nacional en c1on
·' do vo t o nac1ona
·
l"ist a, en que
lle o probl
0 nacionalismo, adem.ais
aliza, aumentou nos últimos f unc1on
r,
d a d.ispers1on..
. , por ou
. 't ra dos problemas concretos, com- _
ento polít
;entimento años, o que é certo é que existiu banda, tamén se vai dar ·x a que prende . a realidade total dé. Gali- a nivel organizativo unha certa hoxe forzas políticas que no pa- za. Todo dépende da actuación .
crise, xa que hai unha Clarifica- sado non asumiron o nacionaUs- política.·
ción política porque se están mo, están asumindo cada vez .
dando'
certos pasos e certos máis os seus postulados., o que .
ttex~ ·se
· Ba~tista Alvarez. Parlamentário do
avances
·
políticas d. · , que supoñen unha certa lles saca campo aos partidos . Bloque.PSG; Presidente
da ~PG.
msion.
Pero
a
nivel
global,
a
estritamenge
nacionalistas.
xeral de
l. Só hai un xeito de cele.
Español, nivel popular, pódese comprobar como si existe unha meiran3. Non penso que a crise
Claudia Lbpez Garrido~·
cución d dé conciéncia nos últimos anos. · económica faga que os partidos hrar 0 Diada Páfria Galega, isto
,
nacionalistas tomen máis forza dedúcese da mesma deriom,ina3. Un dos .problemas máis ·, xa q~e a situación d crise, de ción que lle damosª esta efemétco nacio graves que ·ten Galiza é que as descontento, \ non se poden ca- rides. lmplicitarnente está recQ-·
!Keracións -máix .xóvenes son as nalizar exclusivamente-. desde . ñecido aí que o~ que irnos á moiro que
l
,
vilización do "Dia 25 de Xullo'' caracterizar. o diá da Pát~ia Ga- .- paliar tod~s estes problemas~ xa
al, qi.le
que se van .fóra. _H ai r.e almente, -partidos nac_ionalistas, xa que
·
1
é
para a defensa ·d a · soberania. lega no ·presente .ano, e que por · que· mentras Galiza non poida
on ter u unha capacidade que o _. p aís está ·requiren, ás veces, axudª8 e co·
perderido nunha · auténtica he- laboracio_'n a 1¡nivel' de esta_do. nacional de GalÍza e por lib~rala · primeira vez, quizais, nos últi~ dispar -·dos ·seus r~cl!rsos. natui hexem
·das gadoupas do colonialismo. · mos anos, se reunen unha serie . rais~ económic~s - e .financieiros,
orque. h
Son elementoE que se poden Agora be:n,. está claro que só PO: de f<?rzas políticas .que non só ·seremos un peón a xogar polo
>oa part
utilizar nun ~omento dado, peá ,. Por .o utra qan_d a, hai uriha la-: ro
polo -colonialis·só moment neamente'. O mo- den participar _nu:nha moviliza- van ir xuntas a celebración da imperialismo
lal non
oou.ra
Pº!
P!ll'te
dos
meios
de
ción
destas
aquelas
forzas
polí~
0
"Pátrfa Galega~ .senón que . preten~- mo español para levamos ·man
vimento naci' nalista, a sua po·
·
. ºi¡t':ln~cad?n .que están '. inten- te'n ciación, é un traballo diário · ti~as que tanto, ~a Sll~ _~e.orfa c?.; den ir tnoito mais alá e cóns- de ' obra.. barata para outras parando desinté'grar esa unidade _q ue non se f~i con fracCionalis- . lll? na .sua pratI~a d~ar1~ ~stan - truir un amplio frénte patrióti- t~s dó esta.do e do . estranxeiro,
acional de·Galiza.
mo senón dentro da unidade. . · ~ 101tando polos obxectivos da so- co e nacionalista_para co11§eguer _ seremos suministradores" de ')-&
. '
··
· berania ·nacional. Polo que -coi~ o ñ,oso ·óbxectivo de soberania cusas naturais sen elaborar ... ·e
Aparte · de .que a crise provodo , que nengunha outra forza · nacional. seremos _· exportadores de recúrta . que · unhas contradicións R·a món Piñeiro. Pa.rlamentário.
que non sexa nacionalista estará
3.- _E stas situacións non van . sos . finan(!ieiros. Dentro ·desta
tumplan un .:_ lugar · prÍoritário
1.. . Esta é reálmente unha da- disposta (,lSUD?-Í!-~· COl}tido do influir du~ha maneira peculiar, economia · de:pendente, Galiza
~iante doutras, incluso o -mes·xa que_se veñen arrastrando.des- non' poderá erguer nunca. a ·sua
n lllo ·23-F, ·o _temor ao golpismo, ta de afirmación · tla personali-· · "25 de :Xullo".
de hai {!a~ dez anos. lnftu!u ate ". cabeza ·para sair do seu atr'asó
2.O
nacionali'smo
galega,
situa para moita xerite a contra- dade de ·Caliza como povo. Totomado
.
R
O
SeU
sentido
.
~mplo,
agora, e seguira influíndo en · secular que veu dado pala perda
ª1 d~cións entre deniocrácia fas- dos os· povós teñert .máis ou me'
.
cismo .nun lugar máis avanzado . nos unha data na cal afirman a está avanzando. ~~ . contra da anos ~uceslvos xa que est~ visto . da sua soberariia.
Jver correctamente. _.qs . pro~
as políticos _de ~axe. E~
que nunha par.te d~ movi: -:to político . namonahst~ ha1
adicotomia entre ·?s ob~ecs
lución finais e· a sua · concre~1za- ·
prazo e para logralos, o que e un
is n·acio blema ~ave.
desmo . segund a cuestión é que haQue ha· a que definir con máis clari!ento cJ e as clases sociais? o bloque
: á ~ent ·a1,· que pode ,encab~zar o
ceso da liberacion nacional e
socialismo en Galiza. Penso
no movimento nacionalista
unha ambigüedade en canto
'les son as clases, os sector~s
- -.-vangarda, en función diso, de
'instrumentos hai que dotanon só políticos, senón so-
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XAN CAR~ONA BADIA
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En realidade, esta aparente duplicidade de empresas.non era
máis. que unha ficíón porque a SGGE posuia un paquete maio-'
ritário de accións de FCGE, o que convertia na práctica a esta
última empresa nunha filial da primeira. O proceso de concentración no sector está, xa que logo, consolidado xa antes da.
Guerra, configurandose a SGGE -da· que logo agramaría FE NOSA- como empresa hexemónica no mesmo. Dentro da
SGGE, empresa que nacera en Madrid no ano 1900, o grupo ·
Pastor ordena e manda; cando Pedro Barrié de la Maza.sucede
ao seu tio Ricardo Rodríguez Pastor ao frente do seu futuro
condado, a electricidade .en ·Galiza está xa en boa parte nas
suas máns.

O dia 2 de abril· do ano 1851 o doutor Casares, catedrático
de Ouítnic;:a da Universidade de Santiago, dei'x ou abraiados a
profesores e alumnos cun e~perimento sen precedenges en Ga-liza, realizado nun pátio daquela institución: durante duas· horas .fixo locir a luz elé{ftric;:a. Ao dicer dos cronistas, a grande'
pila produtora de corrente contínua permitia ler facilmente ·
.ünha carta a 50 pasos de distáncia do foco.
.·
O dia f9 de abril do 1982, o's señores, Salorio e Hernández
Rubio, presidentes dos Consellos de Administración de FENO- SA e Unión Eléctrica, non conseguiron abra.iar a ninguén can·. do, nu~ comedor do Hostal dos Reis Católicos, anunci~ron a ·
sabida nova de que a máis importante empresa eléctrica aínda .
domiciliada en Galiza ficaba absorbida por unha sociedade madrileña do mesmo sector. Ao dicer de voces dos seus amos e
cronistas paniaguados; a empresa resultante permitiría unha
maior competitividade nun. eido cada vez máis difícil. .

r

A PROGRESIVA DESNACIONALIZACION DO SECTOR

Amén· doutras protestas e declaracións de xenges e sectores
de opinión máis coerentes que axiña se decataron de que m~da
podían -facer. as institucións estatais ou autonómicas contra· algo que non era outra cousa que o exercício da liber·dade de
empresa consagrado na Constitución, alguns opositores nostálxicos chegaron a declarar que a decisión non podia ser tomada
pola Junta General de Accionistas, porque FENOSA, aínda ~
que xurídicamente era unha empresa privada, en realidade era
un pouco de todos os galegos. Contodo, na base deste populismo que a realidade do estado dos monopóli.os _c onvirte en demagóxia, .si que existían unha man :de razóns que rrierecian
mellor defensa: FENOSA era, no eido dos recursos, o resultadad General GaHega de'_ Electricidad ho 1900, etc. Esta partido d~ expropriación forzosa e do asul?gamento de moitas Has.
cipación bancária irá medrando paralelamente ao proceso de
das mellares terras galegas; e FENOSA era; no ·eido empresa·
.
concentración
do' . s~ctot_ que se producirá a partir" da efapa serial, o resultado dun proceso de concentración monopolista
guinte.
no que ficaran absorbidas unha niorea· de peque~as empresas
eléctricas de carácter local ou comarcal nacidas a comezos do
O predomínio durante esta prilT)eira._ etapa de empresas nos.
· sécúio. fas o éarácter' "social" de FENOSA, que como aconte~ .,_
máis dos casos . cativas· e de_ cará~ter lo<::al, era unha consece con c~lquera outró monopólio entra en flagrante contradi·cuénci~ da cativa demanda eléctr"ica existente na Gal.iza escadón 70 cará~ter .priva~o da apropri~ción dos _benefícios que
samente industrializada de princfpios de século, asi como das
realiza.
·
· dificuláades técnicas para a-exportación de enerxia por mor do
escaso desenvelvimento das técnicas de transporte da mesma.
Pero este carácter de crecente con~entración monopolista ,é .
Finalmente, compre engadir· que, a diferéncia do conxunto
a tónica da história do sector eléctrico a nivel mundial, e en
do
Esta~q español, onde nos primeiros anos do se~tor predoGaliza FENOSA é unha parte -absolutamente básica de tal hismina a produCión· de electricicÍade por meio. de centra is tér.mi· .
tória; como .irnos ver a seguer.
' ~ cas, e.n Galiz·a a hidroélectricictade resulta dorilinante xa desde ·
un princípio, tanto no que atinxe ao ·número ·de estabelecimentos como á p0téncia ·instalada.
.
·
·. O NACEME:NTO DO SECTOR ELEGfRICO EN GALIZA
. , O experimento do doutor Cásares non pasa de . ser no seu
A CONCENTRACION NO SECTOR ELECTRiéO
irmoi'iÍfÚÍto unha anécdota, e compriria agardar .á década do
E AS QRÍXES DE FENOSA.
..
1890 para que comece en Galiza a explotación comercial da
O colT)ezo 'da posta en furcionamento das liñas de transporenerxia eléctrica. Na primeira etata, que poderíamos COl)Sidete
de at1a tensión na décadé;I de 1920 -permite ó arrequento d~
rar qu~ dura até os comezos da década do 1920, as empresas
poténcia
instalada naquelas zonas que posuíndo boas condideste _sector erarr d~ moi-reducida dimen~ión e tiñan un mar- .
dispoñian de pouca demanda local. . Obviacións
hidráulicas
cado · carácter local, non pretend~ndo nos máis dos casos· outra
mente, a construción et~ instalacións de májs; poténcia requecausa que o forneceren . de electricidade algun núcleo urbano·
ria maiores i~versión·s de capital, .favorecendo polo tanto ·o
pr0ximo ao ~ugar de instalación da central. Os nomes das soproceso
de concentración e o aumento do peso do capital
ciedades de éomezos de: século non deixan lugar a dúbidas sobancário
no conxunto do capital social das empresas eléctri- .
bre este carácter ·lo·cal do seu mercado·: Electra Guardesa
·
·
cas. '
.
(1900~, _Elect-ra de Verin ('1900); Electi-a Popular de-Chantada
Apesar de que durante os anos, anteriores á Guerra o cre(1905)-, etc.:
cimento do sector · está ÓrientadÓ exciusivamente á · satisfac- ·
En moitos casos a iniciativa da explotación corresponde a_
. ción d~ demanda do mercado g~ legp, xa na <Íécada d~ 1920
particulare_s (notábeis · locais: abo,g ados,, piédicos, ... ) que solicomeza a sentirse a tendéncia indicada. A multiplicidade de
citan a concesión dalgun ·s alto, e que posteriormente ens~ian _
pequenas empresas locais prórpia dos primeiros anos do sécualgun tipo de asociación c¡ue permita a construción e explota1.o vai cedendo diante do avance das empresas .mé;liores; contra
• ción ·do ml"smo; nas sociedades que a tal efeito se col')stituen ·
1925 delimitánse xa nidiamenie duas empresas que ·c apitanean
pódese espreitaf, cabo dos notábeis e dos técnicos _-ás veces
o p~oceso de monopolización: Fábricas Córuñesas de Gas .y
estran~éiros- -unha ·ampla preséncia . da pequena e mediana
Electricidad ·SA, e, sobretbdo, a Sociedad (ieneral 'Gallega de '
banda autóctona. Asi, ·os . Marche~i participan na Sociedade
Electricidad. No momento do estouro- da Guerra Civil estas
Eléctrica .de Prense xa no 1905; Riestra na Eléctrica de Ponduas empresas posuen xa ~áis da tércefra parte do capi~al detevedra-Marin no 1903 e na Soci~dad Eléctrica Gallega xulito
sembolsado no sector e controlan a produción e distribución
a Hijós de Qlímpio Pérez xa no ano 1899; os Pastor na Sociede enerxia eléctrica na m~ior parte de Galiza.
· ·
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. Un dos rasgo_s do sector eléctrico na Galiza dos anos 20 e 30
fora· o de producir cáseque exclusivamente para o mercado gal!=!QO, e sob o control maíoritário dun capital domiciliado igualmente en Galiza. No que atinxe a tal control, non sempre fora
. asi xa que durante os primeiros anos houbera unha importante
participación estranxeira -nomeadamente francesa-, pero que
á-_altura dos 20- fora xa rescatada pola banca galega (Banco de
Vigo, Hijos de Olímpio Pérez, Sobrinos de J. Pastor).
'Este carácter ·relativamente naci~nal acadado polo sector durante os anos 20 e· 30 comezará a esvaírse apartir dos anos-40.
En efeito, o medre da demanda eléctrica no Estado español nas
décadas posteriores á Guerra imputsará ao capit~I español, tanto privado como. do 1N1 á explotación das a·índa daquela inex·
plotadas posibilidades hidroeléctricas de Galiza, posibilidades
que requerían unha inversión que a SGG E e a súa sucesora
FENOSA non se demostraron en condicións de efectuar. No
que atinxe ao capital privado, Saltos del Sil SA, empresa de
capital maioritariamente basco, unida por fortes vineallos con
IBERDUERO, pota que será finalmente absorbida, convírtese
axiña na primeira produtora de electricidade de Galiza, desti·
nando ao mercado español a práctica totalidade da produc·
· ción, e rompendo así cun dos rasgos típicos do sector na etapa
.anterior como ~ra o de producir para o próprio mercado. No
que atinxe ao 1N-1, comeza a sua participación no sector eléctrico galego através de Hidroeléctrica de Moncabril e máis da
Compa~ia Hidroeléctrica de Galicia, pasando posteriormente
através de EN DESA a explotar o complexo de As Pontes, que
se ten convertido nos últimos anos ná principal centrál eléc·
tr ica galega.

l_

. A SGGE, transformada tras da compra da FCGE e doutras
empresas menores, en FENOSA, subsiste durante os últimos
tempos; ao pé de lberduero e Ehdesa como o bastión do capital .-oficialmente polo menos- domiciliado en Galiza. En realidade, este domicílio viña sendd c~da vez rnáis formal porque
a. política ·de tarifas unificadas non permitía nengun trato discriminatóri9 en favor dos países produtor'es, e porque o ere·
·cente proceso de .concer.ltración no sector -apoiado polo es-.
tado- -viña obrigando.. a unhas' crecentes conexións con outras
empresas privadas estatais.
En resume, o enorme crecimento da poténcia instalada e d.a
produción de enerx.ia eléctrica na Galiza dos últimos 40 anos
foi supoñendo ' progresivamEfnte o al'leáment~ do~ consellos
administración nos que s~ tomaban as dedsións sobre' a produ·
ción do fluído. A caída de FENOSA non é m~is que o acto
final. deste proceso; riengunha : das dec·isións sobde a prod4ción
eléctrica galega será tomada desde agora aqui. E non hai Xunta
nen lérias que o 'impidan -hoxe-. 82 anos logo da fundación ·
en Madrid da Sociedad Gallega de Electriéidad, a su~ sucesora
regresa á capital do seu exílio provinciano. Alguns. maliñten"
. ~ionados din · que o banco que afirma segue~ a serr accionista ·
maioritário da nova Unión Eléctrica-Fenosa vai segu.~i: o mes- ·
mo ~aniiño dentro de moi pouco tempo. _Non o creades, sor:i G>s
de sempre, os resentidos, os ·que _·p erderon a guerra; quizais polo contrário, un dia non lonxano algunha dama enloitada anún~ ~
-cie bafxo un retrato dun conde difunto· que un banc<;> de todos
os galego.s ven de absorber ao Banco Central, ou ao B.anoo
Hispano~ ou -aínda m.ellor- aos dous ao mesmo tempo.
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o Col~ctivo "Asambl€a de· Nacionalistas
.Galegas" reunido en Asamblea o pasado dia
11.07 .82 · acordou retirarse do proceso de .. ·
constitución dunha nova organización polí- .
t ica nacionalista, ao ter constáncia de que
os. preuposto.s mínimos que habian de co~
fi urala e que nós víñamos defendendo nón
eran eompartidos. nen defendidos palas
restantes organizacións políticas que eonstit1,.1en a Xestora Nacional, quen de xeito
uná nime elaboraron e aprobaron un documento unitário para pasar á discusión das
respe itivas asambleas, ao tempo que se negaban a aceitar e distribuir en pé de igualdade
o documento presentado polo noso colectivo.

:i,

Entendemos que a nova organización que
.se tenta montar · non é a organizadón democrática, asambleária e plural que hoxe
precisamos para dar cabida a participación a
cantos queiran trabaUar pota liberación ·.nacional e social de Galícia; trátase por contra
d_un ha plataforma de lanzamento para uns
poucos partidos e organizacións políticas,
qu e unha vez máis antepoñen os seus concretos e particulares intereses aos intereses
do pavo galego. Neste senso .consideramos
significativa ·a ·presa po~ rematar o proceso
de constitución da nova organización, só explicábel desde a persp~ctiva de ter todo completamente amañado para caAdo cheguen as
eleicións xerais, hipotecando incluso cal.queira intento de debate sério e construtivo. ·

.

l.

;

,.

l

'En resposta ao escrito de EG sobre a ·cons- titución dunha· nova organización suprapartidári'a d·~ · .esqu.erda nácionali~t"; temó~ que
· puntualizar: /
.-!. .

1.~ EG fai unha exposición pormenoriza·da dun pres1,mto "contido ide.olóxico;' ca .
nov.á organizaé¡_6=n, cand9; até o -de agora, tal
, contido .non ..está concretádo e. só se. conére-·
· t~rá través dun p'roc~so' de d.iscusión ~erta
é demócr-atica no que "se inclufan todos es
pontos de- vista. O documento de EG constituje ·unha falsifi~ción da f ealioad,e tipiea, '
f!1ente n:ianiqü~a e pouco séria: . .. · '.

a

.

.

.·

.

.

. -.' 2 :~ Solpréndenos o radicalismo político
" .e ideolóxko de EG, ~~mo fala / dun ·E.s.tado
socialista~ g~lego, e. dese~ar.iarios que a ·sua
-. práctica pública aparecese tari clarif icada
CblJlO parece estar neste El~cum~nto.
' ·

. 3.- Queremos reiterarlle. u·nha vez máis a
. AG ,·nasa _ invita.ció~ a participar na Comiunilateralmente por cada partido político
reql a to.do o riacionalismo,..para poder hexe- ~ ·sión Xestor/a e en todo o próc~so constitulnque entra en contradición coa perténcia e a
té da. nova organización. ·As( EG tería oca. mo_nhár. a vitfa ··poHiica do ~oso País., dando ·
•·
·
militáncia- de xeito individ~al na nova orga- - · respo~ta -~ multftude~ de ·cooflitos e. ag' resións · 1 . sió~n
de' dis.cutir as báses teór!cas e prácticas.
·
n_ización. Nada se regula acerca da estruétu- " . qu e por auséncia·dunha- organizadón adecua- ··
d~, están ·situando ás clases-populares galegas
da acción po,Ht.ica da esquerda Racionalista, e
ración interna ·da nova organizacjón, descq -na indefensión.
' ·
.. · "., tería ocasióo dEt coñecer as _liñas . ide~lóxicas ·
Recéndose cales. serán ~s seus organismos de
dos nacionalistas que estamos"ª asumir.a noO noso colectjvo segulra poi·s emp.eñ~o
base. Non se analiza con espírito crítico .as
va organizació n de m;meira· direita; ~sen ne-.
diversas causas que fixeron necesário o sur- ' por co:nquer.ir a· Unidade ~eal do nacional is;
xiinento desta nova organización, presentárimo-., contiouando aberto a-·cak¡uera .accl.ó n
cesidade de-facer presuncións .irresponsábeis.
doa simplesmente como unha, idea boa e xeou iniciaJiva 't endente a-lograr ese ()bxectivp. · · Este éonvite :faise extensivo ·a grupos que taA nosa retirada da Xestóra Naaional., leva ·
·
·
··
·
nerosa de "alguén".
.· im~l(Cit~ a nosa non participación 1na convo- ' mén rexeitado. acompañar.nos. neste procé~~
Convencidos de que se parte dun acordo e
catqria oficial da manifestac!ón do 25 DE · · democrátieb, Zona Abetta e Nacionalistas de
duñs presupostos amañados de .antemár:i
XULLO, D'IA DA PATRIA GALEGA. Non
Esquerda.
polas 'cúpulas dos grupos presentes na Xesto- · obstante, .manifesta.mos publi~amente o .noso
COMISION XESTORA ·ra Nacional_, o proceso asambleá;io ' está v,iapoio a' ese acto de reivindicación n¡;icionaliséiado de antemán, sen ~ue poida darse na
_._f\N-PG, E.RGA,G.ali'cia Ceibe (OLN·)·,-PSG,
ta, no que participarémo~ os membros do .co·práctica o debate e o contraste que ~oidamo's
UPG·, Colectivo
Libertári~
"Arco .da Vellá",
lectivo. ·
\
.
'
.
.
imprescindibel,sse realmente se quere mon>
Colectivos do Condado, C9lectivos
" Santiago de Composte'lá,
tar unha organización que superando erras
1ndependentes de Vigo, A Co rüña e Sani:iag·o
a_11 de-Xullo de 1982· : ·
· Asamble9 de Nacionalistas.
do pasado, sexa capaz de xunguir . de xeito

a

1

Neste documento unitárjo nada se di respecto do espácio polít\co a cobrir pala nova
organización, non se fala nen duns estatutos
ne n do programa mínimo de actuación inmediata que dean coeréncia e dinamismo á
nova organización. Proponse xunto ·a' unha
representación directa e democrática das
respectivas asambleas nos órganos de dirección, unh~ representación directa designada

,

:

'

{

>

A~te o charnamento pota "Un1'dade.do Nacion.:11ismo".
feíto. .
'
'
que ·~é,
non ~e P.Qde form.ular nengunha unidade .
"1
Non queremos·, .de · ~!ngún
xéito, poñer
· 11os ·prop(\Jñen,
·
poJo Bloque-PSG e ,grupos af íns e con independéncia·de ter ou . qu'é se, rnunifiqwen .aqueles, que .~e. ri discrepar' coas liñ.Bs· xerai's que, noo sexa,,refer.JP'a a un cenx1:1.ritQ de grupcfs qu~ teñen un ha .
no_n recibido o convite <;le asistir á constitución dunha x·estora dó modelo ' político· a p.otenciar · ;n G~liza estiveror'i separados : · esfra:i:éxfa GÓmúh. · Por 'ou~ra ba11da, p_ensamos, que' na situación
para lev(}r adiante este proceso, as organizacións abaixo firman- . · est~ s últimos anos. P'aréc~~o~ ·{sto. coer.e~t~ cos éhamamen:tos · ~~ actCJa.I achegamento ·e a <;:olabora.éió;.¡, dá:s ~(frf.erenté~ éstra'rétes IJÍanifestamqs: .
.
.
. . as r.esolucións ~ongre~~ais-dos f i;mantes .dos mesmos -e ·v'é~o-1~ . x'ias do' n'aCÍ@Aalf;mo de ·,esq~er'qas, ~i~(;já" g~·e: nece~fia, só"' é ·' ; como unlia ref~r~ulación clo vello · e para n'o; f-racasado rmo-· .. pos!.~-el baixo -~n 'plantexa.ment~ -~ber~~· basa~o. na uni<;Ja~e .de ~·faise· en
polfticas á elo, fréntista
' que a·ANPG representou
· ~ deica
, hoxe, baixo 'unoa
" · · a,cc1on
conxuntamente •en ta-.".'· 1.- . O ·charnamento
.
· torno a .unha.s bases
·
· en mu1tos campos,.part1c1pando
,
elaboradas só . palas organizacións convoc.. antes .sen' ·cÓnlar cos · estratéxi,a
, ·- ·vella. taméo··
'
refa
.
s
qu.'e
consideramos
.
fundam.
e
ntais:.-Construcio'
n·. du-.. n s1·n.d·1de e,nfré~tarr:ie.nto frontal ao si·stema
pósíbeis .conito!1:éldos. Hai pois un .eixo político acordado ,pre- ·'estable~id·o : plasmádo ·1;1a_Con~titJicjón .CIÓ' 7'S'e no Estatwto_d·e calismo 'naciomÚ unificado, acción por unha riórmalizácion lin. viamente , que só pode ter ·a in~encio'nálidade de presentar aps. Autonomía .. T.ráta-se . da .reunific·a.ción, ·xa que lago, db:s· que, · güistica e 'cultural na nosa.. ·Q¡;¡Gión,. potenciación:·d~ org~niza. q4,e non a.éepten éstes pr:_esupostos ou a q.uén q~~ira .discutilo, s dentro 'd o naciona l ismo~de esquerda, ~~stent~n · unha més~a es~ cións cidadáns, ·asunción ccmx.unta de' campáñas eñ defensa de·
:
· é rea.lme~te·
'
· nacionali~-mo
·
- que -- custións fu. n.dament. ~is
·e' .precisa los, c0m,1i o· contrarios ª'1.'1: unidad, e cio 'nacionalis.m9- .e in- ,· t.ratéx.ici.
PeT'o ~éste
no'1
o ·único
· para . 'º pa.·1.'s,· concurtencia.. conxühta -e
cluso como non nacionalist:as. lste plantéx.amento·de P.artiqa é. • €1Xiste.: Presentalo ·as(.sería uf.i engano. Existe hoxe:outrb sector "determi~adas confiontac;:i'óns eleit~rais ... , e e.n i:odo.aquelo que
.
. .
. .
bel
f
-b , .
.
d
d" .,
'o peor 'favor que se .lle fode'f~cer á unidade (fos nacic;)naÜstas . . '
" · ..
.nacic;>ríalista ,arnplá ·e op,erativb. que ien _vo~tade.. de' construiré! .. se~ª. posi ,, . e que_!"_.on._, se aga a1xop· prism.~ a s~pe,..~
. '.~ª~
. 1. on
Trátase, xa que .logo', Glunha operac'ión p'·ara descalifica.r·e non tmjd.?de . p9síbel ~ptre as forzas .nacioti~listas
.
·
d
·
t t
~-t
d
0
1
galegas~ Sector ' . as es :ra exia_s P ~ ic~s qu_
e ca a qu.en ~uste~tamos. _
. ..
'
·
.
t' , . . d -.. t ~ fi
. , · d,
. d d.
. .· . d ·,
Por todas 1stas razons e porque non consideramos pos1t1vo
tanto para sentar 'as bases da.'urii,clade posibel, cuxa es ra1·ex1a e raris ormac1on a .soc1e a e ga 1ega e · e
· .. · . ,
,·
. , ".
" . .. t d · .b
,
· ·. '. 1 · ~t
.
· ".
·- part1cipa·i: e·n nada que leve a confusron e. áo .desconcertó aos·
·
·
,
'
.
·
·
d
•
conqu
1
s
a
a
so
eran1a
nac1ona
asen
a-se
na
progresiva
con"
·
.
·
.
,
.
,
·
.·
'· . .
2. ·-::- · As b~.se5 . p.revias, que necesar,iamenteteñenquesera ~
. t _...J
• d .d · -.. . t · , d
, t .. ·
. - .,
··
traballadores e tr.aballadoras gal.egos, a~s, ·oomo 'ao conxunto
1
fl:lÍtÍ~as. pa,ra .parti~ipa~; por é:ifY1~igl:laS ~Ue Se p~esenten pÍJblio.a- -~UI~ a ""ª soeie a e .CIVI ·a raves a _au .OOFgam;z:aeion, no_n nun · d·O~ cidadáns,. non n.OS é posibel participar no:proxecto fre~tls- · mente
. , d a: est ra t,ex1a
. d un so, 1.11os
,.J
•
t - res aa ,i-unecq
frente,
de outras
sociedades
. se nos- propon.
, -, .
. .
. , son a p 1as.mac1on
seco
, · d
· . proprio
.
~
. . . ,contextos,
d
ta que
.
· e outros
1
.
,
~ ·
.
. , 1· . , · .
· senon un xe1to p 1ura 1. 5 ector para quen a superac1on o mar·
. , , ,. , · . . · ·,
·
.
-,
.
. . 1. .
r::iac1.ona ·1smo de ~squerdas. lsto·supon de fe1to a exc us1on me-..
;· -- ·, : · h .·
b. . .d ··
. .,. d.
Facemos publico este comuniuado para conocemento e da1
1
. .. ,b.
· · ·
. · ·
·.. ,
.
. co .po1t1co
oxeesta 1ec1 o.tenquepantexarsenocammo
e
.. .. ,
. .,
' \ .,
; '.
· . . ,.- .
-~1.ta . el, do proxecto que, s~ pr-ése_nta,_de.·.ql,len,, non se ,smta _
, . . · , .,
. :. · .
.· · f . e:. • , •
r;1f1cac1on.. d1_a nte ~a op1n1on P.u.blrca.
idenff d
· . · ,
. . bT ·
. e l!lOe o proxecto nac1ona 11sta e. progresista se aga 11exemonico .
,
.
,
1
. to d 1 ic~d· odcon eses"presudpostos e ind";oJ1a, 1 iz.a cta . ~~er prol x_e. - s~cial e .políticámeri'te n~ .' s~e do pobó. Ni;Quen, en definitiva,
.
.
.
. e uni a e que non po_ e, nen po era; cons ru1rse po a 1rn·
·.
· :·
. . .. .
. .
·
·
.
.
.
. .. . ·d e .un d os sect ores
.
d o nac1ona
.. . 11srno
, ~,- GRUPÓNACIGNALISTADEESOUERDAS
' ·p·os"ic··
1.on d os. prmc1p.1os
" ·ter1pantentedemon.opollosobreona.c1onallsmo.
·
·
· .
.·
·: ~obre o do olltro:. ,
· , · . .. :
· ·.
·
" 4.- ~ Er;ifündei:nos, er:i ·.r:esumen, qu.e bai>fo 'dos presupostos
,
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CóriSideracións
sobre·µnha .guerra

:P<>síbel desligadura
dalguns .· estados. latinoaniericailos
da ·dependencia· militar dos USA
.

~

...

.

.

f:

. ~omQ- en anos ánteriores,. soba dirección do Pentágono comezaron .nos Océanos Pacífico e.Atlánti.co as manobras nayais '.'Unidas". Habitu~lrilente participan nelas- as flotas de 'v~rios · estados da 'Áll)érica. Latina, pretendendo con .isto demostrar a. so/idaridade continental cos USA. Agora a situación -cambiou. Só Colómbia e Chile aceitaron a invitación ·de seg1;1er ao porta-insignia que ehatbola a ban,
·
.
.
.
deira.ianqui.
.
· A guerra cías Malvinas obrigou a moitos a ~v3.luar desde outro .ángulo os seus intereses defensivos,
cómo e de quén debe salvagardarse a seguridade naci<?nal. ·
·
D\Írante moitos anos, os·usA
tentaron in.culcar aos militares·
latinoamericános o cj ue eles· deben, sobretodo, prepararse para :
loitar contra do -"nemigo interno", sob o cal, habitualmente,
entend íanse os partidários dos ·
cámbios sociai's e da liberación
do xugo imperialista." Os asesores do Pentágono educaban· aos
oficiais locais no espírito de "fidelidade a Occidente", noutras
palabras, aos Estados Unidos.
Daqueles esperábase que actuasen aínda contra os seus pr:ó- .
pl'ios gobernos cdnstitucionais
se i~to ·conviña a Washinfit;on.
Asi ocorriu, por exemplo; en
Chile en setembro · do 1973,
cando . . os 'xenerais rebeldes derrocaron ·ao goberno do presidente Salvador Allende. Ade-.;,..
.
mais, o éxito daqueles esta ga.
.
rantido pola' preséncia- -frente.
ás costas· d.o país-, da Armada
norteamericana, .co prétexto· de
levar adiante as devanditas manobras navais "Unidas".
Ao mesmo tempo, os USA
tentaban por todós os meios
persuadil aos mandos dos exér-.
citos_nacioriais dos estado$ do
~b~ntin~~q~~p~~ci~is - --~--~--------~-------~---~
- nemigos deles : eran Cuba e a".
Unión Soviética.
. -dos seus .aljados da OTAN,. para . Méndez, representaría unha
A Admini$tración Reagan -in- o Terceifo Mundo. As áccións ria ameazq para a paz, a seguriterpretaba de form·a t~r.xiversa.; . agresivas de Londres contra Ar- _dade, a indepen_déncia e o ·de-:.
da calisquera manifestad.ó'n das xentin'a, apoiadas pola. Á~hninis~ senrolo .dos. estados ribereños da
masas populares na rexión, con- tración- Reagan, confirmaron a: ' Amiric<¡J Latina ~ de A frica' Susiderándoa expoñente do "te- razón que ·tiñan quen chama- doccidenta/. ....
. rrorismo inter{Jacional dpoiadó ban a .non deixarse levar da ré- .
A luz dos feítos exposto's, a ·
por Moscu e A Habana".
dea polos-autores dos mitos an- decisión de vários importantes
Empregando o Tratado In- tisoviétiéos~ A confrontación ar- países de América Latina de se
teramericano de Asi~téncia Re- mada "Occidente-Sul''· obrigou negar e~ta· vez a participar nas
cíproca, o ' sistema interaníerf-· a numerosos ·estadistas latino- ·. manobras :navals "Unid~s" podé
cano., .·.os· Estados· Unid.os · con · americanos . a · reconsiderar ás ser considerada cómo unha ne-' máis énerxi~ .. q_ue antes, impu- suas anterfores apreciacións res-. gativa .a participar na estra~éxia
ñan aos .seus viciños do Sul a· _peito do lugar e ·o p~pei dos colonialista dalguns .países de
"afinidade · estratéxica;'. Abrí- seus respec;tivos Estados no área Occidente. Pode ser que _isto ca~
ronse perspectivas para empre- internacional. FíxOse máis clara rrexe outras medidas encamiñagar os exércitos dalguns países a estratéxia global do Pe~tágo-. · das a rematar coa sua de_pendén-·
de Amé~ica Latina contra os no. .
cia militar~estratéxica respeitó- ·
N· este sentido
•
· .cabe lembrar
·
dos · EstadüS Unid9s ·e os seus
povos .afri~anos no marco
dunha~ alianza '~ilitarista· ¿oa R.· aquela parte do discurso de Co~~ ~ aliados dos bloqu~~' cuxas ,ac·,
Al'
· · ··Su1. · ta Méndez, ministro de Rela- - c1'o'n· s nada teñen en' comun ·coa.
s.ud africana
QO
t antico
Un dos resu~tados de dita· pre- .cións Exteriores da Arxentina,' auténtica seguridade . nacional
sión . por parte de Washington . pronuncia<Jo, non .hai moito na dos Estados de .Aft:ica, Asia e
foi o envio de militares urugua- . reunión d,o Buró Coordinador América Latina. E rp.áis, precisaios e colombianos. -para partici- do ·Movimento de Non aliñados mente da_OTAN 'parte e ameza
par nas . "forzas multinacianais" (na Habana), na que se contén teal'para a liberdade e indepén· d· as a mi~
·
. "' ,forza~ cna
unha adverténcia respeito áos dénCia dos devanditos estados.
no s ú1a.1,
·
t'
d
E
't
d
u
'd
·
c1a 1va os s a os m os nos· .de, síños dos estrategas_. dá OTAN ' O que se ·viu confir_ mado nos
_marcos . d o · coñecido acordo de no. Atlántico Sul e na que dixo' dramáticos acontedmientos no
Camp .Thvid_.
que pretende' (irmar un pacto ·Atlántico Sul e no Cercano .
l.,,
·
s
1
.
A
' O confl1to no t antico u militar· coa participación dos Oriente, asi como noutras áreas
· que re- USA e da Rep. Sudafricana. Is- do m undQ.
most rou t o d o o perigo
,
presentan os plans dos,.. USA, fo, segundo palabras de Costa
YUR 1 GVOZDEV
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F oi urlh~ guerra lo.riga, dura, -suxa. Dutante case dous anos
os enfrentamentos sucedfanse· o tempo que ardian vilas e ter:
trtinais petroliferas. As. eéonomias de ambos países quedaron
seriam~nte danadas, cando non semi-arruinadas polo esforzo ·
.armamentístico. é, só en Irán, as vítimas calcúlanse en ·máis
de . cen· mil mortos. E mentras o mundo ca~ba; nenglinha das
. 'Superpeténcias 'rexeitaba dunha forma aberta esta guerra que
ao longo.de-vintedous meses ia claramente en favor do réxime
baasista de Iraq, aliado da URSS por un tratado de amistad~ e
. coo'peración, e máis -tratábel para Estados Unidos que indo- ·
meñábel Jomeini~ cuxo ·non aliñámento real e efectiva quizais
sexa o·único ponto positivo do réxime chiita.
As conaenas, as protestas, as rexeitas só comezaron cando
dando un xiro vertixirioso ads acontecimentos, o exército
irani. reconquistou Jorramshar, atra·vesou o rio Varum e durante dous meses. estabeleceuse ao longo da fronteira iranoiraqui ameazando con irrumpir no território de Iraq para forzar a destitución de quen J omeini considera <J seu nemigo
persoal, . o presidente Saddam Husseim. Unha vez consumada,
conforme avanza a invasión medra tamén a preocupación
polo que a ampliación do escenário da guerra pode traer como co·nsecuéncia nunha das zonas máis "quentes" e vitais do
r mundo.
Preocúpase Estados Unidos porque· ve en perigo as grandes
terminais petrolíferas do golfo Pérsico e dos emiratos árabes e
a estabilidade dos reximes "moderados" da rexión, dos que o
autodenominado revolucionario gober~o baatista pasa agora
-paradoxas da politica- a seconvertir en defensor e principal
parapeto frente a revolución islámica chiita de J omeini.
Preocupacióº' tanién en Moscu, que está a ver como racha
o delicado equilibrio mantido máis ou menos ao longo dos·
. dous anos de guerrá a base dun apoio discreto ao seu aliado
oficial, Iraq, ~ unhas lenes e conciliatórias ~ondenas contra
· Tel_ierán~_ íacendo ouvidos xordos ás moitas veces feroces ata. qus qu.e os jomeinistas dirixen decote ao Kremlim. A loita
· pola influéncia na zona do · petróleo mantida nesa outra
guerra agachada que libran os dous grandes do mundo, pode
asi acadar novos compoñentes, forzas novas alianzas e novos
apoios polos dou_s lados, xusto nun intre en que a Unión So. viética ven de gaijar-pola man a Estados Unidos en várias zonas do mundo -véxase Sudamérica, e mesmo Oriente médio
co gallo da invasión israeli do Líbano- e que, polo tanto, ~
Washfngton necesira recuperar como sexa algo do prestíxio
perdido.
• En canto ao mundo árabe, unicamente Síria apoiou abertamente ·ao réxime de Teherán. Nos outros estados medra día
a dia o temor ao c~ntáxio da revolución chiita no seu próprio
território, IJ'lªis tendo en conta que todos eles contan entre a
seua povoació~, en proporcións variábeis, seguidores desta
secta, que nalguns casos, como Bahreim son claramente maioritários e ven con non agachada simpatia as accións· do imán
Jomeini.
Sé, a anterior guerra, cando era favorábel a Iraq deixou daros certos pontos, como a inestabilidade das alianzas, xa que
o goberno de Bagdad recebiu case tanta axuda militar americana -ben que indirectamente, através de terceiros paises- · .·
como rusa, e a total ineficácia das.presións diplomáticas sexa
pola cimle que · &exa, sobre o réxinlen chiita, falta concretar
agora cál vai ser a ·estratéxia ruso-norteamerica:p.a nest~ fase
da loita, inda que xa hai oferecimentos de maniobras para de- '
inostral" que "Estados Unido~ · non ' abandona aos seus alia- ·
· · dos". O que si ven amosar a nova .situación, é a hipocresia in..
teruácional, tanto na "indignación" que tQdo o mundo indus- .
: 'trializado .parece sentir ante a invasión irani e que non sentiu
coa entra~á das forzas do Iraq en território inari, tan;conde. nábel unha como Qtttra; como has chamadas . á solidaridad~ ·
árabe ·lanzadas por Saddam Hu~eini, calado ipentras _os xu:..
dees·masacran aos palestinos no LI'bano: .
.
· .. Non ten dúbida qu·e a chamada.ievolución chüta supóñ -un
retroceso ' ná inaioria dos aspectos sociais, e ten arnosado o
seu éarácter represivo no 'ímico país onde se chegou a instaurar, facendcf dos fusilamentos de opositores algo cotian, ao
te~po que revitalizaba as máiS retrógradas e reaccionárias.tra. dicións islárrÜcas; pero o qúe-si é certo é que ten: sido un·re- .
· yúlsivo que ven darexar moitas posturas supostamente "consecuentes" non só no ,mundo' árabe, á v~z que m:anten O· que
posibelmenté sexa o ·seu único as¡)e_cto .progresista, un non
aliñamento real, alteo ás presións de calquera das f~nzas que·
hoxe dirixen o mundo. - '
··
·· · .
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.EÍitrevista cOn Pereira, port~iro: de fútbol .·

¿síntese un emigrante no
mundo espectáculo, aínda ,
contando con que gañades, ou
dise, f1!0itos cartas?

•¡

Todo· o mundo me di, sobretod~ a miña família, que ·
desd~ que marchei, sinto moito máis a terra, penso que iso
contesta en parte á pregunta
de se me sinto emigrante.
Por outra banda, cando .teño tempo procuro vir por
aquí. Incluso as causas da te:
rra as saboreo moito máis ago_ra que antes, pode que sexa
porque paso moito menos,
tempd aqui.

Pereira, xogador de fútbql profesional. Gal~go emig'r ante en · Valencia, -. Santande~, oú onde lle.
cadre. ,
_· ~
.
. E porteiro, e, .secadra, distinto por.iso. ' G~lego máis que ·~e- nacéncia. Fata~ podia .dicer aínda moitas máis cousas, aín<}á~ que o· que di ·qeixa ent~ever un mundo: suxo moi distinto ao que pre~ntan _frecuentemente os medios de comunicación.
.
·/
·
Os futbolistas tamén ·son
traballadores explotados.

. de~~- o momento que. ti non
eres 'do p~tido que· é o presi- ·
dente oú o·entrenador; toman
represaliás cnmo ·sexan . .· ·

uns

Camb)e~os ·lago ao deporte, aínda qlje se;<a especfá,<:u- ·10.., non v.aia se.r que _ta1?7én ago- ·
·ra ás tuas de.elaracións teñan
repercusión s...
¿Qyl che 'pareceu o _mun- ·
dial? .
··

Un d~sastre. ··A demais desde
un pri:t:icípio xa ):¡e via,. Xa di- tÍ
xen. antes dé.·comezar que pa·saria a primeira ronda, que
chegaria . á segunda, . péro que
daí n.on pasaría. Crin que ian
.facer máis, pero aínda asi... o,,~--
que pasa tamén é que na se1ec- _ .
ción habia eatro ou cinco que
no~ tiñan que estar. O SantaUlaria levounos,- supoñ_o · que
teria. as suas presións; perq _
logo x.a se viron os resultados.

Todo traballador que se
marcha, necesita adaptación.
¿cómo é a adaptación dun xogador de fútbol galega, dadas
as peculiares re/acións que
· conleva este trabal/o e o cámbio frecuente de residéncia?

E o 'fútbol galega,. cómo o
ves?

Son difíceis estes cámbios,
xa que contrariamente ao que
sucede noutras profesións, nós
~omos uns emigrantes que dei. xamos sen tra bailo' polo menos nese clube, aos homes da
terra, polo que tende a haber
choques xa que os que 8on
daquel país xúntanse todos en
contra d un. Eu nese aspecto tiven bastante sorte, xa que encontrei con xente moi boa, sobretodo en Santander., e non
tiven nengun problema, pero o
choque é bastante difícil.

·equipo, moitas veces _bastanté
xo. Entón habia moita xente
que con vintedous, vintetrés . distinto á sua mentalidade e á sua forma de pensar. ~ ¿E un
·anos, andaba · con moito diñeiproblema?
ro no bolsillo, polo que "era
normal" que o destragasen por
aí, polo que a xenté ·se ·facia
Si, é un pro bléma real: Non
esa idea de nós e, podia ser · cabe dúbida que eu seria disque tivesen razón. Agora. ben,
tinto se xogase. no Celta ·ou , ·
hai xente que pensa no futuro,
Fálase moito da alienación
noutro equipo galega; que xomáis que nada porque a nosa
do fútbol espec-táculo cara os
gando en Valéncia. Agora ben,
vida deportiva é_ curta. ·
espectadores, ¿prodúcese esta
cando estás no campo non se _
alienación cara os próprios
acorda
de nacionalismo nen
Pero o que se pode conside.profesionais?
nada
diso.
Xogas o· mellar que .
rar é que os profesionais do
·
podes.
fútbol non son unha xente _es- .
Creo que non. O fútbol é
pee/a/mente
cemprometida
Pero aí está.tamén .o probleunha cousa moi distinta vista
coa rea/idade da que saíron.·..
ma de que se estás en Valencia
desde fóra que vivida desde
tes que sair, secadra . coa banCombativo·
s
si
que
somos,
dentro. Eu non sei quén dixo
deifa valenciana, que, _ certaxa o fomos algunha vez. O que
unha vez qu~ o bon do depor-mente, non _é a tua. · ·
pasa
é
que
é
moi
difícil
xa
que
te son os deportistas.
estamos rexidos por uns reglaEu creo que. estes pmblemas .
, Ollado desde f óra ves un
mentos como se e'stivésemos
téñenó máis os directivos que compéndio de depórtistas,
na. época de Nerón. :Asi. que
os xogadore$. Os directivos X.a
xornalistas, directivos ... , pero
'. colien a un por: un, como pafan · a discriminadóp. no . mó-: ·
os profesionais somos unha
sou na última· folga, na que es~
mento en que fano equipo; ou
parte.
tábamos_todos de acordo, e lode renovar as fichas. Trátante
graron roi:npela a poder· de
dunha m:aneira ou doutra ..• is0s directivos son xente, na
.to pode 'r epe.r cutir nos xogado.maioria, - ·hai -algunh:a ·excep- . pr~sións, .a un que lle prometian.. UQ.: emprego nun banco,
ción- , que só están aí para
res.
nutro que . aínda tiña: a· .ficha
promocionarse~ pai:a. chupar,
s~n firmar, .con tratos qu~ están
ou.. . non están en fodo o esta· ¿NoJ? peñsas qug os .'d_ep?r:
de · palabra ... , __ uns forol_l arrasdo q µe estean de boa fe. tistas
de. élite podedes_ cumplir
trando aos oútros
áo final;
unhq
.
/aboura na ·conciencia, . foise todq ao traste .·
ción .doutros sectores, poña- · :
. · Pero asi. e todo á vós consi- .
· Combativos si somos, o que
.
. ~érase_vo's como ú¡,ha élite que
·
·
, mos por iaso,á lríbar?
falbf é que o egulamento ·g_ o
estáaparte, como noutro mun-:
Hai que ter en conta que os ·
da,,dentro do país. ·
·
, . ' · .fútb~I. cámbie e ~os perm~tan
bascos sempre estiveron:. niáis ··
'
~· · facer outras cotisas.
unidos que os galegos, pÓr iso
- Isto é certo·,
q.u.e, o nivel
algun se puido permitir ·cliscor~
. cµltural que agora está· subiriExiste lago a da pretendida
dar cós canóns im postos-.
do, antes estaba bastante baiidentifiéa'ción do xogador ·co

e,

r_

.xa .

-~

.. A min por exemplo costoume· moitos disgostos · que un
xornalista dixera que· eu era do
Bloque, xa que a directiva do
Valéncia uns son do Opus, outros de ·Fuerza Nuev~, ent~n, _

-

O fútbol galego de élite case
. se r~sume só ao Celta·, q ile hai
anos parece que está levando
unha política axeitada, poten·ciando a novos xogadores da
-canteira. O l éportivo, ~gora ."
~anién pare·ce que e!llpeza a facer o mesmo, ·veremos se os re-. sultados .son os mesmos. Pero
está moÍ baixo para o que
debia estar ..

.

~~--

Mentras os . ases do fútbol estaban xogando , o · campeonato ·
mundial e os .meios de comunicación estaban intoxicando co. as ihformádóns de-ste evento, habia outras persoas q ue se de.dic~baiI a pratíc~r o ·verdadeiro deporte. tJnha práticá q_ue
non tiña nada que ver cos g.randes millóns, aínda que rion faltase e,peño en lograr á vitór_ia.
Un. destes torneos-foi o que ·organizaron os traballadores do.
Ba_n~.º Simeqn na provfocia ~e P?ntevedra.'
Ao remate, o campeón foi o .equipo Marihuana q ue ven aqui ·
na foto.
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NACIONAL
F

'd
' C

-GALICIA
· Me~morfose ? . ·
Transmutad<»n ?
CamaJéonismo ? · Ou é que por primeiia ~ez des-.
cúbrese a verdadeira-' .facmn da ·; .. : . . . " .
.
. A Voz de Augusto, dl1 Cados
Luis, de Ultreya, de Maria
Victoria' dé España,
e de. tantos e ~antos homes
,_. :-...
mulleres ·a nónimos; ·
"'
grandes einpresários·e
nobles, beatos, visigodos,
enanos~ poderosos,
todos·,
todos xunguidos·
nunha soia palabra verdadeira,
nunha sóiá Voz,
¡¡¡A _VOZ! ! !
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", Máfaana es en~º~ª Gallcla-, menos aqur,
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Mira se será besta o correspondente este do "Faro" en Ribeira.
Mira ti que · dicer que o Dia das Letras Galwgas é o 17 de Xullo
cando tOdo o_mundo sabe que é o 17 de Febreiro ...
E asi pasou o texto por todos: corrector de. orixinais, linotipista
ou no seti. defecto.-pianista de IBM-composer, montador, redactor
.
..
. de· regionales. . .
A ver se se coidan máis esas cousas, homiños, que non se pode
piar para que fagan actos en Ribeira pola conmemoración mentras
en Barakal_do, Madrid_, etc ... non se enteran do que programan desde a ribeira norde d~ ria de Aro usa·. .

~

PJlOJVJESO~•S .

-.AU.TO,·JESCO.JLA

_:-_.m_u_y_a_l_e1-·a_d_o_s_d- e-e:~s-ª_º_'_."_ª_ª_.l_as_q_u_e_l_le_g_ª_'_ª_c_u_lt_u_rª_·

extrañ~ ya que frente a nosotros, allá a ·10 lejos, está
América. Miramo:$ tan_a lo lejos, que no podemos ver tas
_
y _n_otros
o_n--=o's--__J
·cercanías. Es éste un don que para sí lo quisieran
núcleos de población.

·¿~~

.SOCIEDADJE .
SECC I ON

El día 17 de julio él día qu~ se celebra en todo el inundo
gallego el aniversáriQ .de fa obra ·que más gloria aportó al
IJOmbre-de la poetisá del _
Sar. Con este motivo se celebran
diversos actos en todos ·los lugares de Galícia y de otras
partes en los ·que ·exisújn entidades gallegas: Madrid, La
Habana, Buenos Aires,.Barcelona, earaoa/do, etc. etc., pero
aquí, en S~nta Uxía de Riveira: ¡nada!. Se ve que estamos

.

«0 -~5 DE XULLO»
El 2 5 de julio se celebrarán en Santi,a.' go los actos conmemorativos del- Dfa de
Galicia; 9ue~ coincide éste año' con_J¡i
festivida_d del Apóstol. Con motivo de
Son os duendes da imprenta-, o problema de ter que "corta.r ".
estas efemérides, el 1Ayuntemiento comLogo xa se sab~, o que queda ao recompoñer o t~xto,· pode ser. .postela_no organizó una serie de festejos
que se inician a.las 9 de, la m¡'.!ñana, c'on
simple coincidéncia co que dicia anteriormente.
Isto debeu de ·s er o que lle pasou a "Tempo Gaiegó" no seu "nú- dianas, alooradas y disparo veintiuna
b'o mbas .- de palenque, que anuncian r a
mero cero.
festividad del Patrón de España. · Media
Vostedes lean-e comprenderán. Verdade ...
hora más tarde , las primeras autoridades
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Feira do Libro en Vigo
_o pasado 15 de xulló inaugurábase a VII Edición da Feira do

Libro en Vigo-_ Quizais mere.za un estudo máis xeral
carácter real deste tipo de mercados, co obxe~ivo de aumentar a. difusión da leitura que sempre é un baremo
· esencial sobre o desenroló. dunha ·sociedade. O pregón deste ano foi lido e elaborado por Uxio Novóneyra, presidente da Asociación de Escritores en Língua Galega, ·e como mellor .xeito de ilu.strar esta informaéión recollemos alguns-dos seus aspectos.
0

ira.
1110

.sta
tor
1de
ras

.es-

Parece que xa ninguén pode fuxir da cinguida atadura. Esa renda
de teirriosos fios con que esta sociedade de fins de siglo nos vai
pre;de n~o. Esta spciedade americanizada en corto que hasta perdeu a éspranza segura dunha saida
ao socialismo soñado palas mocedades, aquelas mocedades tensas
dos sesenta~setenta que imposibilitaron coa sua loita a prolongación posterior da ditadura que
cruzou toda a nosa mocedade.
Crebouse o pulo aqui co ·que
eremos abondar libertade e recuperar a nosa ·Galicia de tan longo
a perderse ( .. . ).
Os libros, algúns libros teñen
marcas máis ou menos claras pra
poder seguir aínda a dirección da
espranza, da cega espranza que ás
vt!ées ve e sabe que o home pode
ser outra cousa . Non pensamos en
ningunha pureza, din,idade ou felicidade ou libertad e ou f elicidade
ou.xusticia imposibre.
Sabemos que hai unha,liberta?e
posibre.
Unha xusticia posibre.
Unha dinidade posibre.
E que a terra pode alimentar
' compridamente a sua poboación .
E que xa ten programadas todalas .
colleitas futuras. Mais un medo señorea o mundo nunha imparable
espiral que fai <loada calquer presión e imposición sobre das mentes e das xentes. E inermes <liante
tanta alevosía, ante tanto atentado
contra a posibilidade dunha vida

roáis dina, roáis ~v~rdad5ira, máis
coniprefa nos volve cara os libros.
Quizaves polo engaño qun ance_s- .
trál respeto que se lles tivo cando
se supuña portaban 'sempre a verdade. Estamos xa moi lonxe de
tales su pastos: Estamos moi lonxe
de <loadas ou vellas mitificación~ :
Estamos xa de volta de cáseque
todalas mitifü:aci6ns. Mais x:a é
hora tamén de estar de volta da
xeneral desmiti;fipación, pof calquer verdade . sentida sin forza ~
.ino.p erante. ( ... )
O libro foi sempre unha promesa de sabiduría pra redimirnos· das
forzas que negan a . posibilidade
. certa dunha máis dina e feliz residéncia na terra. ·
Sabemo.s que hai dores e limites imposibre de. evitar escoar ou .
ralvar, pero sabemos tamén que
hai causas facedeiias e que a esis_téncia non .seña tan dura para a inmesísima maioria, p9r decir pra
todos pois hasta os mesmos esclavizadores teñen cáseque · tanto
medo como os que poin. ( ... )
'Sabem9s, eremos, queremos
crer que o home pode estar rriáis
compridamente instalado na terra.
Esta é a mensaxe que queremos
dar relegando a angustia e a deses- peranza ( :.. ) .
O libro, certos libros, facilítanlle ao hom~ a máis crítica e veraz
informaci6n frente 8s. médios de
comunicación de n)asas -Oomipados polo poder ou polos intereses

Festival
de Ortigueira

dos que o deten-tan .. Cláro" que a
. información nos libros ás véces
chéganos demasiado tarde pra asis~
-timos no intre dµnha -urxéncia. de
·d~cisi6n qÚe -si a: demoramos po·gé .
vir .dema'siado tardé . ..Pero hai ta~mén decisios ·au tomas de postura ·.
pta. _longo .que·nqs dei.Xan tempo. Libros
me.
Libros
. ción.
Libros
Libros
Libros
. posible! ·-

contra a suedade do hoISLA.ND~SAS

contra a desinforma-

akúll gfalaaon

contra a ·malforma:ción
contra os libros.
pra ·soñar iAdiantar o "Lendas lslandesas

1

~ibros pra sa-ber que as nosás

dores -non- son soio nosas_ e pra
mover á _$olidaridade.
Libros pra avantar.
Libros para volver á orixen.
Libros prá ler unha vei.
Libros pra ler máis veces.
Libros pra ver -outro camiño ,
que pudo ou· pode ser o noso.
Libros pra érgµerse.
Libros prá. sentir indinación. ·
-· Llbros pra sentirse culpable. ·
Libros pra: sentir o novo e q~e
esta surxindo nóutro lado e que
. nos pode chegar' que nos c-hegará.
Libros pra suscitar. · ·
Libros pra alentar .
Libros pra non-cair baixo a trivialidade do· e_x terno ~otidiano.
·Libros pra ser libres. O libró tamén,tén unha especial
siñificación si p.ensamos ·concretamente· en Galicia, . na reivindicaciión . da nosa pátria da. n~sa lin-. gua, na yerdade deposita.d a · na
· nosa lingua.
A moderna cultura galega, a
moderna conciéncia galega fíxose
primordialment<;_ :;¡_ base de libros.
( ... )
.
'
.

'

Skúli Gíslason Fadas e elfos, bruxos, feitiéeiros -e a.pa,recidos, son xunto
con outros , os protagonistas
destas Lendas 1slandesas. ré- ·
collidas no século pasado polo
.reve rendo · Sk.úli Gís lason. A
súa publicación en galega tenta poñ er os nasos lectores en
contacto cun país, Islandia, sen
dúbida un dos _mais suxestivos
~:..de_EuroP.ª·

e

"Poesía completa en :galego"
Rosal ía de Castro. Ed ición de
B. Varela Jácome. O próiog o e
mailas notas a pé de páxina
facilitan a lectura da poesía da
. primeira dos nosos clásicos.·

,·

A VI edi ción do Festival de Sta.
Marta recolleu máis xente aínda, .
que en anteriores ocasións. O celtismo musical estase a · pringar
nestes Últimos anos de diversas
conn~tacións alleas ao xénero, sexan estas tdcórnios e botes de fume ou todo tipo de "chorizos .internacional.e s". Todos queren ·par-.
ticipar facendo da festa o seu saio.
Moita xente, e unha boa parte
dela de fóra de Galiza, moitos madridistas . e asturianos.· Houbo un
bon ambiente en xeral, .agás da
p~xina de sucesos para a cal ·hai
que reseñar vários feridos entre o
servício de orde despois d0s inci-·
.dentes habituais.
·
Entrou bastante xente ao festi:val, sabido é que unha gran pq.rte
adoha ficar na praia o.u nas ruas
. de Ortigueira. Moitos dos asisten.tes eran indúso petsoas non acaro. padas.
Resultou agradábel o comport;i-·
mento dos grupos . estranxeiros
aínda que faltou a representación
de Gales.

OS LÓSTRE.GOS E A CARBl\llEIRA
ro.iCtldemsermn.elmatl'1E?ZOQl

ÓVENTo

pOOsn de rmM t oaz vdal

UN PUÑADO DE TIERRA
l"OIC!l:tde:lda m<UQ.Jetl ~

LA HORA DE LAS TRES

~00~ ~

edk:ións xerais de Qaida.,,

"Premios casa de Galicía.
Las palmas".
Varios.
· Este libro reúne dúas novelás
curtas e dbus po.emarios premiados no primeiro -concurso
literario da Casa de Galicia en
19-S Palm as de Gran Canaria.
Son libros da colección Montes e Fontes , a Bibi1oteca
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'r
Ó .vento renascido ·· . .

jd unhd mo~Úde s?culo-s
. · venago"¡;a ·coru;or:rehtes novas 1:1
· --~.·, lev.a.htar cabems
.- , ,..,.. dasiapazas · : ·
1 as nfañs de todos ,_
vanse a-einxif

a

os

· ·'

¿, estq hosa (erra ·
: . .·,"/o az'U! ebranca
' estl-elecido da nos& bandeira
:. ondexará ~on ise vento xieiro
- que· levanta as ialmas ·
dos qu~ /oit(Jn e camiñari
~ara ái10 va patria
.
Viva Ga/iza ceibé! · . +-Marran. os canallas
que durante-anos nos esprotaron
Viva A Patria Gakga! '
Sea el~-mesma sociálista
/rmá de outros papos
que loitan polo sua libertade
Viva Ga./izq Ceibe!
Benvidos os márúres galegas
i os heróis das nasas guerras
Viva Galiza e o seu pobo ceibe! .
Viva a Ñación Galega!
berro incontenibe/ dunha patria
Viva Galiza proletaria e mariñeira!
Hino de bata/a é a nasa terra
Viva a Ga/iza Ceibe do futuro!
'•

••
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_XESUS LOPEZ TEMEZ

· Eu-.qúixera .bicarte . ·
nas meixelas da nmtl!,,
regalar~hq alo~miños furr_ivos
e pedras e facerte ~nha diosa .
·
· sen poder e sen mm
toda viva f ermosa
.. líquida de voces
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e cantigas de luz'
e roubarche as o/ladas
de me/ cantareiras
cachorras de bicos marelos
esvaírme na area
1
do teu co·r po de luas
e lamber os t,eus dentes
mareirós de sal
e xantdr o teu riso
.
. e mort o serán .
. que te _ olla d~ sombras
. e antr brinco$ furiosos ·
·. espetarme nos beizos
iza tua boca que, chove :
anduriñas via;,i;t:iras
· e correr na tua man
por camiño's/e ªP.ertas
e-morrer antre ftn:zas
loita e 'amor.

ae

,.

..

. .

.

mus1c_a
-Anotacions :sobre
, .
, .
a muslca escenzca
na .Galiza·
do ·s.éculo XIX
Contra do xeralmente relatado
até hai po~co, a configuración
dunha linguaxe musical culta profana en Galiza non depende do
florecimento, ben tardío, de orfebns de afeizoados tanto como
da música escénica -chámese ópera, zarzuela, sainete ou apropósitos- é, logo, das sociedades de
concertos. Lóxicamente, este · importantísimo movimento de renovación da sociedaae musical co- ·
meza na Coruza e cáseque inmediatamente e con grande dependéncia desta cidade, no Ferrol.
Máis tarde seguirán o camiño de
achegamento á cultura musical
euro pea Pontevedra e Vigo, manténdose Santiago nun constante
segundo plano. Non fai falta dicer
que a ópera era un espectáculo favorito dos liberais que representa,
según Vicetto "el avance de la civilización en nuestro territorio".
O primeiro dado _documental
sobre a chegada dunha compañía
de ópera italiana a Galiza é a ins. talación na· coruza de Nicolás Se- ttaro, quen xa estívera en Barcelona, Pu~rto de Santa Cn~z e Lisboa,
no 17 67. Con posterioridade á da-

o·

·ta, non é , di,ffoil atopar informa~ · ., dun poyo. No- caso dqs checos
parado o seu estreno en Pads con
ción sobré a': permanéncia d9 es· · · facer ópera nuñ. idioma. distinto
texto Ítalián ,e como a ópera "Ine- .
pect4culo' e o · i~retés por el des- · ' do alémán logro u uns frojtos ·ben
sé e Bianca".
· pertad<?. Tanto é así, que ·se pode
Do mesmo .xeito que é notória
·coñecidos .. Aconsellaria a compaafirmar que A Coruña "estaba ao
ración entre as óperas en italiano,
·a influé~cia de Adalid -sobr_e o inodia" no panorama "-internaci1mal
fra·ncés ou ~lemán de Dvorak e as
vimento · de canción galega, ·comda ópera, . ,xa :· que a ·diferéncia.
suas. obras . dramáticas_ en cheoo
priri:i · estudar a ~portáncia de
t€mporal entre o estreno absoluto
póstefiores ~· Rusalka. Tampouco ~ . - · "lnese e Bianca" sobr.e os inte_ntos
<e a· chegad~ á Coruña é realmente
é .. dificultoso '._-.entender a dep~npostétiores de -proa'~ción de músi- .
mínima. E, doutra banda, ·pódese
déncia das caricións e as 0bras sin.:.
·ca drarriática~ el) Galiza. mi na erni' afirmai con ~astapte certeza _q ue o ·. · f ónicas '- naciqnaiistas ~on ·respecto
graéión galeg-ª -supoño que a inespectáculo non ·respondía aos .
á músi¿a d41-matíca:
vestigación .en Montevideo onde ~
pre_supostos · elitistas doutras ci· Act"u~lmenÚ é. impósíbel saber
bpera tivo, ·entre ~utrós protagodades de Españá -incluso hoxe ~n
·nlstas, ao dire~or coruñés Francál foi ·a prim~ira obr~ de música_
dia a temporada anual de ópera da
escé.r~ic;t que poidéramos chamar
~ cisco ]3aldornir llodrígu-ez, irmán
-Coruña presenta unhas peculiari"nacionalista". A primeira pe~a
. d<>:- compositor José Baldomir. moi- .
dades sociolóxicas dignas de estu-'influenc~do por Ádalid e que, ·
orquestal coñecida é . a "Muiñeíra .
do- e as representacións viña!:\ f ~.,
Alfonsina'-' de Canu_to ·Bere·a que
segundo Viqueira chegou a -ser ~fü- ·
cilita<las pola existéncia dunha orse..
estrenou
nos
Ju
egos
Florales
do
·
,
cí
pulo <leste; _se ,ben é ~ais probáquesta do Teatro.
1861 coa orquestta do Teatro ·
bel que o fora de Torres' de AdaSeguramente, a investigación
Principal -hoxe Rosalia de Caslid, curmán do anferior e probábel ·
<leste fen.ó meno é un · dos temas,
tro- que era · o Teátro dé Opera
responsábel d; ed.1.-cióñ do último senón é o tema, roáis importantes
municipal. Ternos algunha. notívolumen dos Cántares Viejos y
de investigación para o entendicia ·sobre estrenos de aprop6.sitos e
nu~vos de Galicia" Francjsco BaÍmento do XIX galego no eid<;> da
sainetes e nada .nos impid;e super
domir, estrenou en Montevideo ·a
~úsica. E, xa que logo, é img.osíque algunha destas pézas non fora
zarzuela "Santos ~. Meigas" do seu'b'el prantexar este entendimento
costumista e botara man das melo- 1· hirmán-. Enrr~ . estas co~posi- .
sen considerar a .música escénica.
dias popular-es e do noso idioma.· º · dóns post-adaliniáns .--'cróno1oxi-.
E nisto, dase un fenómeno pare- ·
A prim~ira obra importante que
camente- destaca; por . ser das
llo ao sucedido nas nacentes napodémos
documentar
é
á
zarzuela
.
¡¡;,
máis
tempranas, a zarzuela de Fe-'
cionalidades europeas onde os
"Pedro
Madruga"
de
Marcial
del
lisindo
Rego "Non máis emigranacionalismos musicais veñen da
Adalid, posibehñente escrita nos
ción" (1886.)' sobre libn;to dt; _Ra'."
man da escena musical. Os casos.
últimos anos da década de 1850,
món Armada do. ,que nos· fa1ou
máis coñecidos son os de Dvorak. e
sobre melodias tradicionais de Ga. Manoel López Foxo no n° 1 ~-4 de
Smeta!la na Bohémia e os dos
liza e na que os campesiños cantan
A NOSA. TERRA. Tamén na Hacompositores rusos. A esce~a muen galega e ·os soldados e protagobana foron . estrenadas aigunhas
sical plantexa a utilización dunarnistas en castelán. Esta ·obra . seria
zarzuelas de José Castro "Chane'?.
gumento, dun idioma. e dunhCl;S
reformada: p9steriorment~ e preE, seguramente ·en Buenos Aires s~
melodía~ . que poden ser tomados
0

·· repr~~~~ban con f!ecüéncia e~t~ ..
'tiV,o de ~bras.
·A. ínarxe da importánck~ socio~·,
l~~~éa <leste rno~iment_o de z~arzue.,. ·
la cori libreto en galego, áo que"
coñezo., a m_úsica" segue poloxeral·º.
a' mod.a fácil da -zarzuela madrile- . ·
ñ~ . ~oinéid~ . cronofo~icimente .
coni e),a. · ·E'.videntement€_ com·pr~ · ·
. cápilogar estudar est_~ rep$'.rtórip .
que é ahondes.o ·_é mentras .non .o. ·
coñezamos: non · poderemós .. dar' .
xuíció- sobre o mesmo. Por is.o
· pregaria aos· que realizan 'estudo's
como 9s de "López Foxo que non ·
-minu5valorasen a importáncia da.
música que atopen e ·a · cedan a .
.· tjuen a poda estudar e. valorar. A '
·bistória da nosa música poderase
· escreber cando coñezail).os o suficiente número de dados e -a obra .
de Fellsindo Rego, Maurício Farto, Anxel Rodulfo, Fernández
Amor, Paz Hermo, Faustino del
·Río, Fernández Vide ·ou Mili Porta ten que ser investigada sen prexuí9io.s. Só cando a · coñezamos
poderemos falar da· z_arzuel~{ galega e poñela no .seu sítio na histów
ria da nosa música. E ta¡nén po.de. remos saber se, como eu sospeito,
hai dous capí tules na música dra. miíti-ca . galega -=o romanticismo
europeo tipo Adalid e a zarzuela
costumbrista tipo Faustino del
Rfo- ou se · o fenómeno ·ten outra
expli_c ición.

e.

e.

XOAN M. CARREIRA

libros ·
O Fidalgo e

vida o escritor trasalbés, Cont.qs
dificuldade da · leitura de Otero
tra un botón, que din, Paniela:s, .
do camiño é da rua, e Entr.e a vennon ap.arece por nengunha parte e
home libre. Pantdas é un homé de
dim a e a castiñeira. Agás os rec;its
si aparece, raiolante, un grande
aldea, que logo de acometer un
Pantelas, home -libre (prÍIÍleira
escritor esqueéid°.,' · amante . do
asesinato coñece a-cadea e aló~ re- obra narrativa publicada por Otecoñece,
ou
descobre,
a
lberdade.
·mundo que se derruba, amante da
de R. Otero Pedrayo
ro) e máis Vidas non paralelas,
E volta á aldea libre, proclamando
sua paisaxe físi~<i: e social (o campublicado en Nós. Lendo esta.s naa liberdade,· e, claro, para os oupesiñad9
), amante dos bo.n s viñas·,
Logó da mo'tte de don Ramón
rracións, un olla, con tristura, que
tros é un .tolo. E roáis, o escritor
e
da
boa
mesa (2). Hai en PanteOtero Pedrayo, Carballo Calero,
Otero Pedrayo é un descoñecido
da Trasalb3c dinos que na sua v.elli~-/ . la~:~. ~n apartado "Aló na-s priaté o de agora o seu único crítico,
por pura nugalla, xa que a sua
ce toleou totalmente. E o seu máis
· sións de ·Orán", onde nos di, ledixo ·que fara don Ramón, logo da
obra está á altura de Balza~, Lamgrande ac!o-: de liberdáde foi o se
darriente-, sen culpas, o · porqué o
guerra civil, un escritor admirado
pedusa _o u Lloren~ Villalonga. Cocasar e enxendrir .un f ilÍo que viria
seu protagonista rematará b_ebenmais non lido. E nisto tiña toda a
mo estes tres escritores, Qtero nati~
.
a ser subnormal e morrer afogacjo.
razón do mundo. Apesar da sua
rra a caída dun mundo (a fidalNon
podía
'ser
doutra
maneir.a.
·
inxente obra, o escritor de Trasal·Mais apesar .dé ·todo, estas naguia) qúe é sustituído por outro
· N~nha sociedade patriarcal como
ba é inda un descoñecido como esrracíóns -de · grande calldade(a burguesía mercantil á que Ote- •
a que descrebe Otero, o recoñeci-. ·
ctit6r para a maioria dos leitores
non dan .o ton-do noso narrador,
ro, como os tres es.c ritores citados,
mento de que existe_a liberdade só· _
galegos. E apesar de que a sua
~
para · iso compre · acüdir ás suas - '
ódia con todas as su as forzas). E
pode· levar á loucura ou á liberaobra pode ser encontrada doadagrandes obras: ;Os · camiños da
como os .tres escritores citados, ao
ción colectiva, que po~ unha resmente en calquera biblioteca;
vid:a, (obra mestra <;la n~rrativa
fondo a paisaxe, é dicer, o campe- , tra de .causas ·que . nen irnos enuapesar de que a,s suas obras antegalega),
Deva.zdr,Fr.a. Vernero (oh!
siñado. Para don Ram~n había
.m.erar aqi.ii, nuncá podian chegar
riores á guerra non estean editadas
o capítulo "Tristes viños de Hunduas clases en Galiza, a ~idalgu~
os persQnaxes do escritor tra54l¿.d'o que non é de todo certo, xa
gría"), etc.; ·_ mentras, estas narrae máis o campesiñado, rexidos pór
b és.
·
que duas das roáis impÓrtantes, .
cións . sérvennos par~ -introducirunha caste de cregos . comellóns, ·e
. Mais apart~ de toda esta leit_ura
A rredor de si e máis , Os camiños
monos
· nun grande escritor máis
entre túzaros e ilustrados. Cando
icieo~oxizada de Otero, ternos que
da vida están no mercado~ non é
louvado que lido.
'neste mundo entran seres estra- .
descobrir -pódes\ · facer doada~
. óbice para o descoñeéimento que
· ños, a burguesía, todo se disloca,
mente- unha leitura lúdica da sua
del°temos. E, un ,dos-.atrancos para
todo se vai drrubando -pouco '!XESUS GONZALEZ QOMEZ
. obra. E disfroitarem()S con el, coa
·nos achegar ·a O.t ero Pedray0- é 'ª ·
pouco ate desaparecer. Mais non .
sua
obra,
¿oas
suas
'narracións
e
.
lenda -e como toda lenda 'un pou- '
era o escdtor ourensán 'un: inxénovelas. Estas narrac~óns, da ' 11\eco falsa- da dificuldade do escri- .
nuo, e decatábase qu« se este
- lioF época do no so escritor, amotor. E agora podemolo facer. r.ern-.
mundo seu -esta Galiza sua- se
san a sua comple){idad_e e. -o seu
_ 1) Editorial Galaocia, 1982. ~i~
rrindo ~ a peqq~p?¡s :.-9.bfas \mssl:!~s.
derrubaba, ,,era. coá colabi:)r~ción
barroquismo, _ aquí condensadó,
bliot;eca Básica da Cultura Galega. ·
que, compoñen este libro de O fida fidalgti·~~ e a ' indit~r~~cia: do
dalgo... .
· ·
.abigarrado, sen perder ápice da ·
· 2) Remata~d9· esta ·reseña véncarnpe.siñado.
!~directamente
Otesua
calidade
_
estilística.
Diríamos,
·
.
seme
que ben se podja_ler a Otero
Este devandito volume está
.¡
:
•
' ,
• • ~
;'
• ,
ro.
recoñece
que
ao
campesiñado
.
_'
parafraseando
a
Oterq,
que
aquí
a
·
Pedtayo
á luz de d direito á pre~· .
composto por vanas narrac1ons
·
ner1-lle
iba
nen
lle
viña
nada
-a
guiza
de
Paul Lafargue (xemo . de
sua
.
narrativa,
ª·
sua
escrita,
non
se
(cantos e noveliñas curtas, recits
1
~non ser algo e gañar, que nada_ga• perde como o vento entre os carMarx e introdutor do marxismo
__que ' lles chaman 'os frar:iceses ·a
ñou-nesta loit.i entre a b~rguesia
ballos. E unha escrita Júdica, para
·. en Espatja), sobre,,todo dos capítuaquela:s ·obras narrativas qu.e 1\o'n
m~cantil (subliñem6s beh,· m~r
agrÚlar ªº leitor e contar un mun- .
los <leste _libro nos que fa.la dos
son novelas nen contos). Proveñen
cantil, que é a burguesia que non
do. Por iso é unha narrativa apaivellos seijores c0mellóns e bébetodas éstas narracións dos "dous·lixonada, condensa.da. A . sonada ·
cfia) e a fidalgula.. E s;omo mosdos.
bros .de contos_ que publicará en

outras narracións,
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:campos>eléc(l~icp~ ·corrsidfaa~e ~ampo ·elécr~ico . aó ·

eS°¡j~CiO ~0 . 'qµe . Se <I n,:ianife'stafl QS
. ife,ito's d~nha ' c~rga el~ctr:1ca; a, c~l .

pode se'r" debida a un exc,e~o de
electróhs { cárnp9 .~lécgfró ·n~g.át~- .
vo)"':-Ou a unha falta· dÓs m:esfuós
(Campo el~~rico ,p~sitivo). ,.
, •.
'

.

. ......

O estudo de_stes -~~mp>o~ lé\iou a ·
·dentífiéps :de dis;tintas univer;sida- ;
d.~s' :~ .. ~·~ntrq:s -~~ i~yestTgaCió~<- a
facer dedaracíóns sobré os efeitos hio16xicos que t~ñen sobr~· o· orga~
'nisrrio; po,is .~a se sab~.~ pc;r ex'emplo.i qu,e o campo eléctrico que se
produce. 'a entr_q _dos ye(culos, na .
maioría dos casos con forte preséncia positiva, provoca o males_tar e .inare~ dos viaxeiros ·que o
o~upan, e que. para evitalo, coló~ .
case t.mha goma endurecida' desd<::
o coche a rozar co -cha.n; co' que
se tjismmue o devandito .campo ..

'

.t an só entre. cinco" _centos e mil
c'in,~o: c~pto~. .
' ·. '. ·t/ '.'. _
Por outra barnda / aoJaia:r des'tes
c;~mpos nonse ~ t'ai 'com_o 'en física,
en que os ~ampos ·positivos neñen
·,.só ións positivos, e o's negativos sq
·negativos. No ~ ái. hai 'se~pte mái~~
i6ns positivos que negativós, o qu~
. varia é a: ' propo~úó~ .entre eles; de
tal man~i):-a qu'e os' ~~amados ~ám
pos negativo·s son ·aqueles· en que a ·
.' presencia de ións cleste signo _está
p9_r rib~ -do .. que se .consiciéra normal.
'
"

podemos notar sobre os efeitos
de~tes caHJpos está en que, por .

. -exemplo, esa atmósfera p~sada e
op~esiva que hai antes das tormen- .
tas está cargada positivamente,' e
unh,a vez que cai a chúvia, en que
·se recombinan as ' moléculas·do ár .
e de,bido tamén á humidade, e~·
, que ha,i unha . pre~éncia de carga
negativa, síntese unha lixeira espabilación. _ ,

1

(Chégase a dicer que a maior ou .
menor eficácia 9.os balneários está
no carácter, má-is ou menos negati. · vo, das suas augas).

· .:· Sábe,se qu.e a-uhs ·setenta q\iÍó-un pouq.uich~ño agr_e- ~ - sab~dor; ~ ·
Entendo, no meu pou.co sáb,er;
metros de altitude, onde empe~a a.
. seu hábito. longo, con .vieiras pr:en-.
·que ¡is · palábra:s pat~r, pai e p~trón
ionosfera, hai ui;iha diferéncia de
didas• como condecoraciÓnS a .Cé!da
. tefíeii moito que ver entre sí e espotencfaJ .de entre. 300 e 400 ql_!i:
banda d~ .peito; as: súas sandailias _
tán fortemente xunguid<1-s rio. seu
lovóltio~ ·con relación á terra, faa.ndaizegas e o ·seu chapeo. de ·aza
siñificado. O patrón · de cada pac;:endo que entre esta e a primeira
erguida, engalanado tamén cunha .
rróquia· ven a ser ·álgo así -:-nun
(a · ionosfera), aparezan OS · efeitos
vieira.· Tamp,ouco· .Ue falta a s?a ·
sentido simbólico- como o pai e
dtin xigantesco · condensador, cuxa
·
escraviña-· sobar dos hombreiros
o prot~ctor da feligresía, da coinucarga se ve alterada nos distintos
_:__4n .purist·a cecáis escrebirí~ fro-s,
riidade .parroquial. O patrón -ou
pontos, polo orografía do chan e
que me percloe- . pra def ei:der~e
patrona, pró caso tanto ten- é .u n
as construcións; xa que veñen dis'· do orballo da mañá e do serau das
símbolo querido; familiar, honr~
minuir o grosor do que podíamos
noitiñ'as. A defoririaCión do's señp- '
do ,e feste:x;ado. A romería eh honchamar dieléctrico <leste condenres cregos e' dos- señores sahteiro's
ra do. patrón, a traverso dos tem-.
oEstes campos, qu~ polo xeral se
sador, . que ·é a distáncia entre o
profesionales e- • industrializados
./ pos, foi sempre a data máis impormanifestán én función das con dichan e ·a ionosfera.
·
~ preferirort, a este naso ·- Santia~o
tante de todo o ·. ano.- Cec~is tan
. cións atmosféricas (presión, humí, Asi pois, as concentracióris de
·peleriñ9, ó Santiago guerreiro, eoa
impo:r:t·ante como o logro . da cóaade, ... ) variando a por.centa:xe
ións
varían dependendo da zona,
espada
ó
ar;·
nun
xe·
s
re
valeiro,
lleita de centeo ou a morte dos
dos dous tipo,s de · i&ns :pr~sente~
c!e
tal
maneira. que os aproximado
teatral
e
inútil
e
as
ferraduras
porcos, -que fornecery a carne. Esno ár, son moitas veces a causa do
damente
2.500 iónf posi~ivos e
cabalo alporizado asbballando a
tas son, ó meu ver, as dúas grandes
est~do ·de ánimo e incluso da saú---; _.
os 450 negativos que hai p,erto do
i.mhos 'infelices .moúfos, con cara
victori<i.'.s que os Iabreg'm¡ aq1.dan Ó" . ·
de que terrios, xa que este~, os
chari, m'ultiplícanse estes ·Últimos
. de espántb e que, si ben -~e olla, ·
long·o dun ciclo que dura. 365
ións, v~ñen señdo parte d.as molépor
dez · nas cidades e divídense
días. Na Ga'liciá vilega e urbana as
son un símbolo do noso povo. O
culas -dos gases que ha:i no 'ambienpola
mesma cantidade .no mar.
fornas mudan mais o siÍiificado de
máis cu.ri.oso¡ cho~ant~ é que as
te, í.ruluíndo asi na función bioló-- ~ ·
nosas xentes d,ó común non · se
fondo é o mesmo.
. xica dq orga~ismo.
O profesor Kéi.µig da Universi.identificaran co$ mouros e rexéidade Técnica de Munjch, nun ar- ·
Santiago - o patróq sabido coPolos estudós feítos demostroutaban ó guerreirff asoballa:dor e
tígo dí que os edifícios de formimo nos enseñou- d trovador Paio
se
que os campos con predomínio
enemigo.
.gón teñen un feíto - negativo soGómez Chariño, señor de Rianxo ·.
µe cargas negativas son)náis favo· Ademiis. cfo .siñífic~do patriódbré a _saude das persoas .e animais
e 'a imirante do mar,· que en galego
rábeis que os positivos, gue teñen
·co ga1~go ·que ten o 25 de xulio, que os ~habiten, xa que _suprime ou
é masculino- posiblemente é o
un efeito nefasto contra o meta- nesta data, pódese decir que Galilimita o pa~po eléctrico ambjensanto máis honrado e f estexado
bolismo; aínda ·que tanto nun ·coc1a .. ~nteira, dende O Cebreiro a·
tal.
- mo ·ñoutro . caso, a"' cantld-á de de de Galicia e ·o patrón do meirande .
Noia, de_ñ de 'rrui a ~iqadeo e. d~n
·húmero de parroq~ias. Na mifii
ióris " po'r ce~tímetro d1bico está
Unha dás demostracións que
~e Fisterra ás Portillas do PadQitribu natal de Outeiro· de Rei lem__ -nelo, é uñha enorme rniríeríª' pobro.is nun súpeto ' ~epaso, as ·parro.p,ular. Poñéndose, _a · profundar ~
.
quias Ele Santiago de. Gaioso e Sanposible que s~ poi4~- de~ir qu~ -~-,_
·tiago de Cl,tstelo, :a c:uias romerías
noso povo celebra, · -ese día:, , o :
teño · ;;icudido puntualmente · de
'~ triunfo do wau, queJ o triqnfo da
neno, despóis de.. deixar feíta a1 seipedangear ,_máis el.o ne~esário) nas
-.luz~ do ·calor, -da ple!!itude, . do -~
1.tl¡ra do centeo; An:edo'r. ele Lug<'>
quefÍtes noites do verán, pódese
e
da vida. Nas•sociedádes agra'ri.as, .
'capitahec;ordo a-Santi_aga de Gas-:;~
escoitar
nídio cantar da-fémia
cecáls ·siñifÍeara tam--~n ·o- tr~nfb 
_telo, .: pola banda -~o~ Ii3:cenfe; a
-,
(o
macho
é
zara beta P.erdido) que
.. "o -paspaJlá é unha faisánida d~
'aa. folleÍta: d~ ~enleo ]~v¡da - a ra-:
Santiago de Saa®S<i~- pola batid~
'
c
hama
ao
amor
con lirismo e arorde ·dos galiformes. E unhá ave
mo, fundamental pra elaborar ·o
do . soipor; a Sant.iago :<Ia Noya no
dentia,
ale.
d
ándonos
o espirito co
_
m
áis
pequen~
.
que
a
perdiz,
,
de
1>an· de caaa- día <¡; que; poio ·Sanmesmo corazón d;i Cidade e, eritre
se·u "pas-pallás" desespetado.
' plum~e terrenta e cola: moi curta,
tiago, xa estal1a n:a. ·airá,' ben me·o Míño e .a estrada qtie vai a CoruOs francese$ tarnen tocan o ·teque ,vai de pa~o pola .Península
dado e. recollido, na agarda dos
ñá, a _Santiago- de Meiláñ. Cando
ma, apostan ·polo estora.do, que
I-bérica con .obxecto de pasar a es- .
mallos ou da máquina. de má.llar.
ún era. mociño no_p -sabía a pal roaínda que menos poético, e indu- .
· tiaxe 1·na "·Pérfida': AI~ióri, ·para
· Na actu<1-lid~de, sin:. dúbida,
mería iba acudir ·e os meus ate11bidabelmente
máis "entrañabel''
que
:
o
s.
se.
u
s
fillos
(os
dé
Albión,
2 5 de 'xulio, coa ~esta ·do patrón,- . tos ouvidos cansaban xa de escoi-·
e
musical
(digoo
pola sinfonia de
non
os.,do
paspallá)
a
'
c
elebren
t9n
·~elébranse as vacacións dos emitar tantas <lucias de fogu.etes que
arrecendos
e
sabores
cos que nos
,
Ín3.gníf~cos
poemas
como
a
'"
'Oda
.
. grantes . .Por estas datas voltari a
berraban _por ún dende.tantos, tan
ob~équie, · debidamente · cociñada
ao •Paspallá' ':·de ~ats, -ós· wrsos' de
iúa cida:de;, l:\- sú~ vila, a súa parro- .
distintos ~ tan f ~rmos?s lugar~s . .
esta galÍñácea afaisan~da).
· Sh~kespeart;: "Quail with melgdy!
',quia, ó seú lugar, ó-lar no' querr;~ .'
sing in our 's.weet lulÍaby ". A pasa-_
Na meira:nde . pante das eirexas ~ _ · ceran, pori br~ves días·, milleiros e
Entre nós a explotación . do fixe en que ~11tónio' con ollas te_ndo . noso rural, che:i.s de poeira,
milleiros e milleiros de galegos, eslón .litérário que é o paspallá, fi- .
ros, chama. a_Cleopa_tra: ''meu pas. desleixo · e humedade, pódense
pallados pOlo mündo sinistro . da
cou_, restrixído aos .libtos . tle cocipallaY, . <)u . a -defmitiva seriténcia ·
oll~r · moitas , efixes do Santiago
· ·emigración. _
ña e 'aos recet~r,ios. Non podemos
d0 Mercader de Venécia, ·"The
matamouros; a m_a_ior parte delas
queixarnos, a· fin de contas é onde
Viaxando . por .Galicia calqueira ·
,quáil, if she shoÚld sing by day/
modernas-_e feítas de cartón .pedra .
mellor está, tamé~ se atopan cit.as .
25 qe xuli~, ún pode c~vilar trabucomo mandan os-tempos e a. sgcie. ' ~en eyery goose Í$ cackling~
en,iditas, nada .·despreciábeis : nos
cadamente q1;le' o noso país é kd0, ~
· · W()uld be trought:/No b1!tter a ·mu-= ·
. dade de consu~o. Sin d-µda sustitextos· dé' inxenieria aer~náutic~.
optimista e feliz. ·Nós;· que dend-e . ·
. sician than -the wreÍi", mais . ou
tuiron ás _estatuas do Saritiago de a
Singular Utilidade prestoume, para
. hai moitos anos cruzamos ese díá
mepos: "Se o paspallá cantase po-p~, · pelegriño polos vieiras e _as co_coñecer certos hábitos <leste.faisán · ·
media Galicia cara a 'corppostela; .
lo diaiMentras todos os· gans.os
rredoiras do noso país. Un Sá.ntia-agaliñado, o libriñ'o -de F .P: Daf~n
I
en. viaxe de ida e vOlta, lembramos ·
gazmean, ~on "s€1-ia/xulgado . ~~
go que d.á confianl;a,. co seU: hig~te
te, de · física aplicada a' caz~: t'Es.e~ me.ditáÍrio; o,s verso~ iil.~squenci
llor músico que o, badexo",
competente, · ás veces un pouco ·
t'udio de la capacid.a d . de s.upervibles donoso .R amón Cahanillas:
Mais non -hai problema, poi~ o . vencia de los objet¿s volantes~ em
rizo; as súas barbas mestas; a súa ·
O teu ca.balo · branca como a nev~, paspallás1. amén dun humor men- .
olláda ·ab@:rta e fra~ca., d.isp~sta- a
·.'. plumados ep un·medio extreih~da
a rúa espada·de rébr.ilos lo uros ,··
tuno\ · teh costumes nout:Urnas·, ·e;
pousarse -a voar dida ún- nos "
·- m~nte_ hostil". Maís non compre
e d relembro das tráxieas f~zañas -"
nas magníficas fragas de piñeiros
xenernsos e ben cumpridos peitos
extenderse máis. Recetemos, rece.
e alcoliptós, agasallo _d o ·leona,
que,
arredado
de
nós,
.por
sempre
en fro i das mozas deica ó punto
temos.
.
,
, (os-leye
e.rripoleitadá nu-~ha alta ,ponla '(cade facdas~ po.ñ er coloradas; o seu
se .serriella uh "lieder'' do ''Minne- ·
o povo que te alcuña ~atamoÚros,
Nunha- caí.ola,- ao. 'lurne _lento,
bordón ·e a S<ía.ca.lbaza:, sin drúbida
sang". que non transcri~o por non
ia sanguinosa xente das Hespañ_as1
cun par de culleradas de a·c~ite,
ningunha ch ea dun vÜio do país,
:J

1

•

'

.,,

'

..,,.-

e

.. < •

.
...
.
cocina

Opaspallá

o

o_

~t

•

•

Nuns experimentos feítos na
Repúblic~ Federal Alemana, demostrouse que a preséncia dun
campo negativo no coche, reduce
a fatiga dos condutores.
· Certo é que unha maioria de
científicos rexeitan estas teorias
pero, por exemplo, en nestes experimentos, feitos na RF A, colocando un dispositivo dentro do
coche que aumentase a concentración de ións negativos, os erros do
'condutor reducíanse nun dous por
cento .
. Noutros traballos feítos para estudar os e~eitos <lestes campos, demÓstrouse que unha forte ca,rga de
ións negativos afecta a unha maior
secredón da glándula tiroides, entre cuxas propriedades está a de
au_mentar o apeti~o.
ramén se dernostrou que os
ións negativos permiten un mellor
paso do osíxeno polos pulmóns,
favorecel}do a calidade do sangue,
axudan á dormir, calman a irritabilidade e combaten a fatiga.
Nas plantas, a preséncia de ións
negativos favorecen a fixación de
ferro e osíxeno.

ERNESTO NOCEDA
bótase cebola picada miuda e
arroz, perctrrando que non collan
cor, cando o arroz transparente,
bótese auga fervendo (duas unidades e meia por unha de· arroz) un .
allo mallado, "azafrán, m_eia folla
de loureiro, t6melo e sal, tapar e
deixar f ervendo un cuarto de hora, no que ficará feito. ~etírelle o
tomelo e o loureiro .e deixe que
orée.
Limpos os paspallás, salpi'méntanse, e untadas cun. pouco de
manteiga de porc~, van ao espeto, _
sobor dun lento vivac, cunhas pin. guiñas de limón. Feítas (1$ minutos) coman o ar.r6z e ~írvense ao

~
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de. Nos dámoslfo ao leitor unha ·
. breve mostra das análises de PM
na hemeroteca d~sta semana.

Desde a semana pasada Galiza
conta cunha nova publicación periódica: Tempo Galego.

~n- .

'

e

[l.l.e

Esta revista tipo "magazin" cu:.
xo 'número 'u n estará na _rua a me"diados de ª&osto naceu por unha ·
iniciativa do empresário Gerardo
Tourí~, o seu editor, quen manifesta que é uhha iniciativa con independéncia informativa qu_e se
basea no r~alismo á hora de estabelecer unhas bases económicas.

ár,:

en
:ga
esou
st á

Ltina
le,.m
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:le
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O
seu director Lois- Celeiro afir.
ma que pretenden que a revista estea aberta a todo o mundo e cubrir todos os campo,s informativos. Así ten seccións fixas de política, consumo , pasatempos, horóscopo'. deportes ...
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Saíd_as semana is ·garaotidas.
précios familiar~-~ --

A revista está na .sua meirande
parte escrit_a en galego.
XERME
Foron tres os exemplares que
da revista editada polo
Movemento Nova Galiza. en Venezuela. Os de Abril, Maio e Xuño.
E· unha revista c~ramente veiculizada en favor do nacionalismo galega. e que está,no mesmo carreiro .
que outras que· temos reseñado,
'como por exemplo o boletin do
Grupo de Traballo Galego en Londres. ·
r~cebemos

PM, Pastoral misio,era, 3,1982,
,nº XVIII.

Chega , ao noso poder o . n° e·
<leste 1982 de PM. Esta, revista
qu e leva 18 anos sen cambiar de
t ítulo, representa hoxe aos movimentos máis djnámicos da Igresa
no Estado español.
Para conseguer as suas pretenEste nº 3 esta dedicado á lnmosións "Tempo Galego" é unha reralidade social. Estuda a realidade
vista bilíngü e, o que nun. país di<leste feito nos axuntamento~, xulglósico como- o noso representa
gados, hospitais e outros centros
unha contradición se se parte de
médicos etc .. Condue cunha síncontidos progresistas como din, xa
tese a cargo de R. Diaz-Salazar : a
que a neutralidade, neste corno en
realidade sociál e eclesial, análise _
tantos outros ternas non existe.
dun tempo inmon,d .
Agora ben, todo o que supoña
A f inalidade do número non e a
romper o rnonopolismo informati- - -dunha,,. crítipa devastadora,ssenón
vo cara o que nos qúeren encamia busca dunha ética social, dun
ñar ten que ser saudado. Cousa
consenso civil e comun que -ensanque facemos nós con "Tempo Gache a toleráncia, afirme a convilega".
véncia e p.o ida garantir a s~gurida-
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*SALVADOR .DE BAHlr *LIMA .
. *STO.: DOMINGO.
·~SUNCION
*PU(Rlo lllCO*SAlr PAULO ·
*BOBDTA.
*MONTEVIDEO

Chegounos retrasado t> número
26 desta revista. Dá conta, entre
outros, de temas sobre o monte, a
acuicultura:, e a .semana verde ·ae
· Silleda.
.

A sua pretensión é cobrir non
só o mercado galego, senón ou" tros p~rntos do território "nacional" e do estran:Xeiro, para o que
·cantan cunha distribuidora pró- ·
pria.
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Nós entendemos. que consegueperfeitamente, mantér ''unha' certa
coesión entre os emigrantes galegas aló, e que ademais faino desde
unha perspectiva que fuxe .da folclorización, e que tenta seguer
unha liña de clarificación e con:·
cienciaciÓn ' do país,. contribuíndo ·
asi, importantemente, a que ~os
emigrantes galegas manteñan a solidaridade consciente coa sua ·pátria.
Trae · traballos sobre a aut<;momia, ~ evolución demográfica, a·
educación pre-escolar, os incén'dios forestais; etc...
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·u nha-aventura de Firuco Turnes
...
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.OUÓD _NATURA
NON DA,

NON
PRESTA
MANUEL RIVAS

Firuco Turnes, despois das alarmantes novas recibidas sobre un estado semi-insurrecio- ·
nal na Coruña por mor da c~estión da capitalidade, agardaba -.que na fronteira do Burgo,
xusto a· caróri do .paraugas de pedra, alguén
lle pedira o pasaporte.
-Home, residente en Santiago, ¿non .será
.
pifheleiro?. Pois.a bañarse aVilagarcía...
Mais non. Na ra~io sonaba ·esa especie
· de sufí grana~ino dos tempos modernos cha~
· mado Miguel Rios. ·
·
·
-Hijos del rock'n 'roli, bienvenidos!
BaÍJcando por Lavedra, A Coruña pres-en- ·
tábase radiante, con esa lus esvaida do señorÍo oceáhico, poliédricamente maraviliósa e..
prometedora. A primeira. persoa que saudou
Turnes foi ao sen vello amigo Manolo Rai~
has, extrañamente ataviado con .ferraganchos
e coás guedellas ·amareladas e alaranxadas. O
Raibas tentaoa convenéer por enésima v.ez
aos compañeiros de gremio, Santiago Romero e' Xosé Manúel Pereiro, ·con . !'atrezzó'~
· moii:o máis.. punky, das 'excelenciás 'de Es__
querda Galega.
-A n,ivel planetario, 'é o únjc.o movimento
internacionalista pseudonacionalist~ , e ·ele
pseudo-esquerdas, ·os seus militant~s viven
nunha pseudorealidade ,.e to~an pseudopisicola. Preguntarllo a Oosinda Areses.
O Santi sorría namentras .introdricía un ·
. imprendib~l por unha orella e/·o recup~aba
polo narís. ·
·
--,Lo v.uestro, chico, es una desgrasia. Todos l(!s gaUeguis,ta~ te neis arr.e.cendo a alcanfor y cualquier dt'a os contratan para una .e_xp.osic~on en el Museo Etnográfico . d,e Lón. don. ·
·
Firuco Tµrnes, opos~tor.' á·ptaza de inSpector da Policia' Autónoma, i-eflexiona robre a
. súa difícil misión ·namentras ..tenta. apartar
.unha inoportuna mosca que ven de.a'terrizar
na , sua taza ,de· ribeiro que degusta no Bar Suso, · Da. .roita do Viño -de Coruña. Firuco
·, esrá como comision.ado especial e' segredo. do, '
Axudante .de .Cámara para Cultura, Filgueira
. .Valverde" no "'I Con~urso de Roclf. Cidade da
Co~uña" que , ta~ta· polímica está a motiv&nas plaza·s pú~licas de M~rmeda.
Filguetta Valverde rec!amárao no seu des-·
pacho. ~es¡)eis ·de introducirse nunha cociña na que fervia unha pota de callos e que remlgqu ser ~ Direéción Xeral'de Cultura, _Fk
ruco asomou:a unha estancia na que se escoi-

..(

no que o capitalismo pode, cáseque sen realizar nengún esforzo cm~sciente, derrotar a
qu-en .se lle opoña"~cita' de Michaei Lydon,
por X.M. Carreira).
.- "El primer./punto débatido fue precisamente el. del festival ro.ck, .en e.l -cual César
Pintos expresó que consideraba muy promocionado el"presupuesto, porque este tipo de
músiea ya estaba muy pro m ocionado. Pídió
su r.etirada del orden del di'a, y anunció que
en caso de que no se hiciese, va tada en con tra, po_rque desde el Ayuntamiento no se potencia· el teatro, música o poesi'a gallegos.
Contestó el ponente de Cultura, Vázquez
Pozo, señalando que no hay que 'tergiversat
la verdad, porque hai asignados 7 millones
para ·teatro y 4 para música gallega,ry que el
rock era un género musical muy poco protegid,o, siendo incluso pequeño el presupuesto de 1.800. 000 pesetas. Rafael Bárez se
mostró ·en desacuerdo con Pintos, ya que
todo tipo de actividad es importante, y no se
trata ahora de hacer un orden de prioridades,
y significó que la áctitud de Pintos le recor- .
daba la letra de un viejo rock que lleva por
ti'tulo "Los rock eros irán al infierno". (La
Voz de Galicia, 7 dé abril de 1982). .
. -"Espero defraudar ampliamente as espéctativas agoreiras de ·aqueles que ignoran
que o rock é tamén unha forma qe cultura e
que o AXuntamento ten que· dar unha res~
posta ás inquedanza-s de miles de xóvenes
con recoñecida carta de cidadanía", señaló
ayer en una !ueda de prensa el ponente de
Cultura Gonzalo. Vazquez Pozo, en el transcurso de una rueda de prensa para presentar
las 32 maquetas que participan en el concurso de Rock Cidade da Coruña (Faro de Vigo,
19 de xuño de 1982).
-En su discurso, prométió la institucionaZÍ'?-ación .del Concurso de Rock ya que "o
rock é cultura e libertade porque a cultura
soio pode existir en libertade". A este respecto es un hecho que resulta obvio que
pobreza de recursos e ideas que supone el
obstinado rt'tmico-tímbrico apoyado armónicamente en los tres grados. tonales, solamente y sin usar de las modulaciones, supli'da por
la abundancia de decibelios, es naturaleza de ·
esta . música. Por esto, dift'cilmente se puede
calificar al rock de ~ultura musical". (La Voz
de Galiéia, Margarita. Soto Viso, xullo de

'ª

taba o Himno · da Infanteria Americána. O
dial-82. Regaleille un ao Presidente; Nós
. honorábel asesor da presidencia para asuntos
aposti\hamos por Brasil, ¿sabe?. Mais está
culturais tentaba facer o pino en tirantes,
visto qu~ a eficacia é centro-europea. O Preaxtidado polo Director Xeral de Mús~ca. ~ po~ sjdente sempre está a falar de Baviera...
lo Director Xeral dé Deportes;
· ·
FUgueirá decatouse de que estaba a so·--:-Don Manu~l. Fr.afragá, farfÚllou Filgueira
bÍ;epasar os -límites do estrictamente confientornandó con anguria os oUos cara ao sQldencial. Así q~e se incorporou e cambeou de
-prendido Firucó, ag¡iant~i"así me~ h~ra coa , "' tono.:
__
descomunal testa como único soporte. ·
. f -Señor Turnes, quero-un informe sobre o
1982).
·o equipo infraestructural axudo~ño a i;:e- Coñ.~urso de Rock. Cida~e da Coruña. Quero ( ... )
~obrar · unh~ posición di~a e filgueira, lini- saber todo de. todo; Scirte.
Firuco apuntou' .algunhas das frases . na
paildo~e os-rios de suor, foise derrumbar no
ó _-Director Xeral de DepÓrtes rubricou as
axenda e tirou . o voluminoso feÍJce de recorL~is ..XIV.
" , últimas"'verbas cun aceno de kárate· ao· t~mpo . . te; que d~ron corpo á polémica na praia de
..:_¿Eres-F!fuco Turnes?
que b~_rraba:
-_
.Ria2lor. Parecialle ter vivido aquel rebumbio
-'-Ü mesmo .
· · · -Ca.na al mono basta que hable ruso!
hai Iiloitos anos, nun "campus" de Berkeley
~-¿Onde levas espada:Excalibur?
ou.. nas frondas· primaveiras. de Praga. Ma.is·
Añtes de aventurarse no rabellón dos Deeran lembrani:as catacumbicas; -un tempo
...:.~onorabel señ~r, nesqi primeira fas~ vou - portes; aquel &libado, día 10, Firuc~ tratara
· desarmado.r Cando se produza a· quinta ·t anda- -·de doé'amentarse sobre ~ fenóm,eno. A estas · ·irreal, un tempo moito máis ·inocente e me- ·
de tt:ansferencias, no .a.no 2.005, os membtos -alturas, tiña un_ éonsi!1erabel cir·io mental.
nos mediocre. En definitiva-, Firuco-er'a máis ·
·da f-0licia .f\utoñoma pode.r emos utiliza1( pol- . rn.o rock c~ltural?, ¿~o rock liberación te-/ ... n~~º" Seguramente todos, -todos ·os qu~ enrapéutica?, ¿é .ó rock imperialista?~ ¿tras da . tintaron a polémica eran máis novos. Mesmo
- vos pica-pica.
.
o que escrebeu. sen ningún pudor e.·sen firma.
-Menos retra~ca, Túrnes. Os ·de .Interior iniciativa de Vazq'~ez Pozo all stars hai algún
poden estar satisfeitos. Tedes transferidas as · obxectivo inconf(:sábel?,s¿q"'éº p~pel_xogaron
en "A NO.~A TERRA": "Mozos e moza.s. as·. · f álticos, . p~lucionaa·os, · que más~c~n e ba'c;ompetenc~s ·relativas a insp~cción de confh ,J ome;iniie. ~. nova dereita'nest:a polémica?.
bea~ imitand,o _unha brava: enerxia ~mort~ e
Firuco tiña. algunhas frases ctiuscas subte!'ÍaS e alambiques, amén de s~pervisar o .re,.
gu~lµento estatutarió das -peñas do ~Celta de ·raia<;las· P&:ª· ver se conseguía reconstruir a - lonxana.s As cómodas víctimas d~ IJ?tox1caVigo. ,
". .
trama, -ent:iar o laberinto e poder así, escre- · ción permanete".
Firuco ·entro.u -no Pab~llón. Xa sabia ent~n
Filgueira falaba con tristura, maís un <:re- ber un informe para F·ilgueira :onde duas e
duas foran catro. Firuco quería alonxar toda
que endexamais faría nengún informe sobre .
cente brilo tintilexa9t~ ·á.somaba nas meniñas
-paúcón. En definitiva,sera un funcionario. .
o Rock. Fi,¿o 9ue non coñecía aos coñet~d_os
dos ollos.
-'"O rock, máis que ser. un exemplo _de · 'd e sempre. ~ J,ailou. Sinxelamente, bailou
_-A mín ainda JÍ~·n me transferiron presucómo pode, conseguirse a liberdade de~tto da . até e'sgotárse e asulagarse nun suor' safado e
pósto para papel secante .. Este-mes mandareconfortante, ·
ronnos uns ."posters" moi bonit9_s do Mun~ · estru~tura· capi~lista, e un exempl¿ de xeito
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