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2.-Ao_enviar aos meios de ea.mu. _nicació11 ·notas informativas en gale:
go, ademais de ·exercer ur:is direitos .
' naturai§ estamos tamén exercendo
uns direitos .legais.
3.- 0 ·modificar ·un texto que se
dá para a sua publicac'ión, facendo.
a~emais -a _sua tradudón, supón _uri

.~¿,~/-~)/~.'

{: ; , .

As eleicións do 2-6-F e~ E~skadi rematá;.~n: ~lJris ~es~;itados~ cuÚa i~~ei~.e
tación dá as máis opostas variantes. Praticaroente .todos os directamente ·
impiicádos parecen satis~ei~os. Os observ~dores- ~s.;iañói.s e_galos móstian- .
se moi reticentes: ... 'un ~scrutínio sen perspectivas'', -opina.~Le Monde (28, ·
11) •. "A..vance do partido' do Goberno 'central", sinalan alguns xornais de
Madrid. Nós tamén irnos opinar: as eieidóns autanómicas· de 'Euskadi
marcan un retroceso ·do PSOE, un creclmento firme do PNV' e u~ha c~n·- ·
. sol.ictación sen . rendixas' de HB. Estas tres eveinencialidades, parece, res- _
pohden .non só ás correntes bascas, ser;:iórt á tendéncias xerais nas rfacións ,
periféricas.
·· ·
-·.
·. '.
O PNV conseguiu aumentar os seus .' votos ,en todas é c~da uoha das consu-ltas desde 1977. Al acougan .as di re itas', o centro e sectores.d o próletariado ·alineados en ELA-STV. , Expres~rí 'ori bloco histórico dé arraigo

ción- de cál é a postura da entidade
cultural que presido cara 'o naso idioma e d_arlle, ademais, unha explJcación aos nosos sócios e simpatizante~
pola publicación dunha nota da prensa, da que nós non somos responsábeis.
Queda afmo. s.s.

. Que non se oos resposte que facer
. un edifício de pedra e bons materiais
-. é algo caro, pois en resultás aqueles
vellos. edifícios, como o que alberga o
-· 1nstitLito Valle Inclán de Ponte ved ra,
aí est~n, cheos 'de frescura de funcio, nc;¡l_i.dade; parece que se rin dos pro-~ xeétos dos "xénios· práticos e realistas" . que planean edifícios que non
duran ·nen dez anos. A fin de contas,
estes antigos edifícios resultan ser os
máis baratos~ práticos' e funcionais,
· José Ferreira
pois
soportan posteriores arranxos
VIGO
sen perder o ponto da sua dignidade :

poucas seVian·a para r~· cd~sulta autonómica Qe CatalJnya . .
Esperamos que contribua na mesma' liña _ao ·c larexamento das tendéncias
_da.s nacións da conste,lapión "Ga/eusca. . .
' ·Para nós o acontecimento éleito;al de Euskadi e pouco influírite a·cw~;
pero .cada vez máis homologábel.. Porque se .están ·a ·gar corrímento~--de .
opinión que corresponden a. modificacións da estrutura· económica .. A di~
ffcil per~ segura cdapión 'de Coalición Galegá (CG); xa coas aportac i6ns
de parte do Partido c;Jaleg.uista e dos ·núcleos heteroxéAebs de Converxéhcia de lndependentes de Galjza (CIGA) e do PGI de ' Meilán, ·vai callar "
· nunha realidade polftica é¡ue ~ecolle os intereses de empresários agrários ·
-da agroindústria- con posibilidades de expansión e con urxéncia de
ronsolidación -cara ó f\llEC, e dalguns de indústrias marisqueiras, textis,
etc. Certo que quedan fóra ainda unlÍa parte empresarial seguidora do arcafsmo aliancista, pero as clientelas do CG poden sumar moitos v~.tos e
criar aqui un poder antagónico que erosione os parti~os es.pañois. _

MANUEL MARIA F. TEIXEIRO
Monforte de Lemas

:-Cunha estética da nosa éRoca e
da nosa terra; ·un pr.oxe~to adaptado
á vna de Cangas, onde se vai instalar.

- ..... !

. ErJ DEFENSA, DA BE LEZA E ·
DIGN_IDADE DAS .EDIFJCACIONS -ADICADAS A CEN·TROS DE ENSINO

Os

profesores do 'nstitufo de Bacharelato de . Ca~as~ ante a boa nótfcia_
da . ~oncesión dun novo edifício .que
. A esquerda naCionalista e'stá nunha situación tan difíci.I como" en' Eus- ·
substitua ao·que vimos Padecendo na
k~di. Aquí pola estratificación social da sua !Jase que . condiciona a s-ua·
praia de . Rodeira, non podemos rnáis j
maduración, 'al.ó polo ataque ' si~temático. de Fráncia. e de l\¡¡adrid co pre 7
que· manifes~ar. a·nosa_ satisfacc!ó_n-.
texto et~rra.
. Non o_b stante hai un~a ser~e_ de
.
A converxéncia· do nacionalismo de ·esquerda ~n ·Galiza é froitó tan±~ · . f:1~?s que nos d~sa~ouga~: Q~e. ~rev1s1on houbo, por p~rte do_s ,t~cnicos
da modificación produtiva comO' da incidénCia cultural. Parece un feito
.
~º M.E;.. C., para. que un__edificJ,o relaleñto pero irre'versfbel. Lograndq avances, poderanse alentar uriha ._dia~ :t1vament~ novo, como_e o actual do
1,éctiea ·CG-nacionalismo real que dismiriua e destrua as slieñtela-s ·é~cÚfüis
_noso lnst1tut<;>, apesar de lle ter engados ·partidos españois. Poderanse progresar na configuración dunha socie ~
dWo unha parte, ~mpre resultou e
' dade gaJega máis libre, -sa'udábel e reivindicativa. Os pwtid~s españois e os
.result~ insuficiente, (poué6s e pequeseus _sindicatos son· a permanente drogadidón que usa o c0Jonialismo, tan
nos locais para Seminário~. · raquíticós
·poderoso como camaleónico. Co ou.vido no ,_burato ; queremos sentir a _
fabdratórios·, .xinas10 desaxeitado;
mutación dunha sociedade cjue se vai enterando de que debe re cuperará .
non ha'i salón de actos nen local para
dirección de si mesma; co.a . mesma sensación, invitamos a alian~istas e.pe-...'
biblioteca)'.
·
soístas a botár as·IJarbas a remollo porque as "barbarías autonómicas que--'
. . ~ Ve~os- como
Instituto Sinchez
ren traballo' de rapa".
" '·
_ Cantón de Póntevedra., outro edifício
novo, hal que bota'lo abaixo, 1pois
am~aza ruína. · , · ·
·
Reparamos ' en cenfrós mal orien,tados, -mal situados e edificado.s con
rnateriais inapropriados · para o noso
.
país. ·,
' Nós ·desex·a mos". para os nosos
Empresa Xornalístlca Editpra ·
· Mundo:
aíunos·un cen1;ro que teña depei;idén-Promocións Culturais Galegas. S.~..
Dollilingo Prieto (Paises Baixos) :· Car- ·
lo:;; Durán (Gran Bretaña) , Xesus
. ·_das -amplas,, súficieñtes, quefites, ben
Co~sell9 de Administración
C.ambre M,ariño (Centroa~érica), Be·
otientadas; en qefinitiva, uñ mínimo
Gonsellei'r'os:
- · · gaña Moá .
·
de -racipnalidade aplicada a-o que ·de~
Francisco CarbaJlo, César Varela, FerIlustración
-be
ser ·!,in. centro de_e_r:isino ~1 Pero ain~
- -1 -nando
M. Vilanova, Alfon-SÓ R ivas,
Xo-sé Lói~ Cali-, C_alros Silvar'. Pede
~ Francisco TrigO"; ·Lois Diéguez, Cesáda máis, - esiximos BELEZÁ e- NO:
Carreiro, Xesus Campós, F erreiro_, Fereo Sánchez e Ramón rv)uñiz, Fer~ando - fo Xúli6 Gáioso .
•
, .•
· B HEZA ' · rlo-s:i:~~af.édªis e , ~a · etÚficaCuñarro .
Fotografia
/ .
_
-~ ciÓn:: ' _· - !< .. ~: " .:: / ' • ·: •;_. • "-,,.-;;,-:~L.~'"'
Oirecto.r ··
Xurxo S. Lo'bato. Netson ·Gómez,
Haberá \quen diga que: pec;:lir bele- ·

TRADUCION DE NOTAS
Sr. Director: a. Agrupación Cultu- .
ral Castelao de Montarte de Lemos,
:· gúe p~esido., enviou, di as pasádos,
. un ha -- nota· á prensa para anunciar
un has actividais :cultrais. A nota apa. receu publicada en distintos xornais
en caStelán e m~dificada cando nós ~
entregamos· redactada ' en galego.
, Diante desta anormalidade pontualizamos o seguinte:
1.-A Agrupación Culturar Caste- ·
lao naceu e vive para defender e. esallar a língua e cultura galegas.
-

Dr. CADAVAL 29 (Galerías)
Telf. 22 10 29
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za na arquitectura---. é un ' luxo, pero
nós 'entendemos _q ue un centro onde
.se recebe · instrución, riunhas - idaqes
en .Qi.Je-todos OS_detalles mater.iais.d?S.
, co.usas que nos rodean qúedá~ grabádos na mente e no corazón, noh pode
descóidar a estética é un aspecto máis .
da formación. · _
-. ..
Se recebimos ·insfruéiori ~en . cent ros destartalados que dan a sensa._ción ademais ·de f~aldade; ·d1{inseguri·
·rdade .e de pr.ovisoriedade, 'iSto á forza
repercute. na actitude q.ü e podama·s
· Nfr oára'o'\énsinó;-qtié tamé'"n~asociat"e~ .

. -e
(

xurxos.lobato·'
.

-

fotografía
pedra furada, 49 - telf . 281006 ·a coruíi<i

- t

O PSOE na Coruña está gotJernando
como se fose a direita. A sua nula
xestión une a prepoténcia, o escuran-.
tismo e, podíamos dicer:, até métodos
fascistas. Ademais está incumprindo
_os seus pactos e as suas promesas, até
as máis recentes.
Unha mostra é o Plan Xeral de Ordenación polo que se leva 12 anos esperando e que o PSOE ten paralizado.
Un plan que ia ser aprobaqo pola
anterior corporación municipal, pero
que uns dias antes das eleidóns quedou paralizado, pois que o PSOE incumpriu máis unha vez os j:>actos de
goberno municipal, ao retirarlle o
apoio a dito plan, esgrimindo· como
razóns que a nova situación xeraria
"un ha relación de forzas distinta".
Gañadas . as eleicións, o PSOE
comprométese pl:fblicamente a que o
plan seria aprobado en dous m'eses.
Xa van dez e ninguén sabe o que pasa. E non se sabe nada pois que o Goberno municipal (nome do. que gastan moito os actuais ocupantes de
Maria Pita, para diferenciárense da
Corporación) non dá nengunha explicación por · máis que Ua pidan oposición, AA.VV., partidos políticos ou
meios de comunicación.
Hai quen fala de que o PSOE está'
negociando con· AP a inclusión de
máis volumes edificábeis no citado
plan.
As licéncias de obras están paralizadas d~sde hai ~áis dun ano (dous
nalgunhas zonas).

Francisco Vázquez na campaña .eleitoral
Ais pasou coas obras do Quiosco
·.Alfonso, presupostadas en oO millóns
"e que· á_g ora van cust'ar 44 máis, pa. sando a ser -o .citado edif ício, dun
centro polivalenté de cuhu(a, á un
gran· palácio de exposicións~ ·

Goberno mu·nicipal. coruñés -

Non se entende , deixar_:ido a un lado .o de cámbio dE;? uso, cómo porlle
un t_eHado de cobre e 5acarlle un pequerio teatro · pode custar case tantci
. com~ as ante iores obras. .
.

Senón--son de
direitas
,
parece~ , pareceno ·
.

-

.....

-

-

~
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O Goberno municipal da Coruña tenlle medo -á direita
ou é a direita?
.
Esta é unha pergunta que se fai moita xente e hai quena contesta_
·
·
·
· sen dubidalo: é a direita".
E son os partidos á direita do PSOE os que están a levar
unha oposición crítica ba~ada en premisas que sempre foron
património da esquerda tais como ttansparéncia, ·participación
e críticas por despilfarro: .
Vexamos alguns detalles, mostra desta x_esti~~ tan denostada.
11

ra o que se fixo foi" que a administra.:
éión executase os acordos de 1981.
Acordos que estab~n conxé.ladós.
. Tamén apr:esentan _como un gran
logro o do Hospital de Labaca, airn;la
queJontes do PSOE, na anterior corporación, afirmasen que, de concer-.
tarse co 1NSA LU D a cama a 4.000
pesetas, o hospital seria ruinoso. Este
foi O · concerto que
·conseguiu, e
agora os mesmos concellais sinálano
como un gran log!º·

se

Pódese dicer que até agora o único

tamp~uco se .sabe o que ·va(custar ·· ~:iepartamento que foncíonou ben é o

o Palacete de Santa Margarida. O que de educación, onde conseguircm _ o~
si se sabe é o' seu cámbio·de desti·no, tan necesarios terrenos para construir
ainda· que non exista _acorde plenário ' eséolas.
.
das opras. ·
Estaba. aprobaclo pola _anterior
·_"corporación, cos vot9s a f~\lor do PS0 E, construir un museu gal~go de ar·· te contemporánea. Agora d!se que se
vai construir un planetário. · __,
.
Po~ talar de cifras e cantas, a f es~ ·
tá.n as. do concerto firmado con Aviaco pbr ' un importe de tdnta millóns ·
· de pesetas, e que- só serve para resarcir a -esta em'presa das suas peídas, xa
que os servícios rion melloraron en .
nada. -

Escasa· voc@ción democrática
e talante autoritário
t_Pero_ o que máis se lle critica ?º
Goberno muniéipal é ~ escasa voca"ción democrática e o talante autoritário. Nunca mantiveron a ~ní.nima
posición de autocrítica; é máis, a sua
po-sición 'éde prepoténcia ..·

_ Estes talantes d~m·Ó~tr~nse ~n pe- ,,
quenas causas, pero .s on signi.f icativas, tais como a retirada de publiciAí están os catro millóns conc~di
dade ac» Ideal Gallego, x·ornal críti· ·.
dos ao semanário ".El Orzán." (publico labor municipal, ou que a .Faro
. cación do próprio. Axuntamento) e
de Vigo se·· 11e mmue información e
que están ·ainda sen xustificár.. Den- .
nón se ne· convide a determinados acFestival de Cine
tro do · aespi.lfar(o habe.ria que fa lar
tos.
das ceas e comidas que se Gelebran n.o
Aí está .tamén o caso das perma-·
Sobr~ o Festival de Cine de ComéPalácio Municipal ou ·en luxosos resdia da Coruña, xa se teñen vertipo renentes ser pechadas. Escudábase Paco
táurantes.
Vázquez nunha senténcia de Logro·ño
gueiros de .ünta. Unha e mil vt;?ces. se
teñén pedido as cantas, ..peró éstas
segundo facia constar-en a.e ta. Dase a
Esqu~ndo antigas posturas
.: Unha desgaleguización total
non saín á luz.
"éasualidade" de :que a senté.n.~ia pq- .
sibilita que · nas pemanentes eStea a
_;-it·
Nos temas de urbanismo, o PSOE .
Fáiase de qu~ o presl,lj:>osto -se disDesde os acceso á Alcaldia do PS- prensa.
e~u~eeu . as suas ántig_a_s posiciÓns, .. p"arou .o· ~n por .cen_. ~~'-:-f!_ost_elek<?S
. OE, a desg~leguización do ·c:&ncello ·
De)ltr~ deste ámbito · hai que inque '. foron ,;,comuns para a ~..$(1uer.da e · adebéd~nselles 1"5 rpil'ló_ns .e dous mifoi progresiva, até o ponto de que ho_- ·
cluir
tamén a paralización do regulanacionalistas en temas . ~'rno o da :¡ Hóns ~os ta~istas, Fáfa's~ de .conñLvén<xe· todo~ os bandos, propaganda, etc.,
mento
de participación cidadana que,
construció~ na cante ira de Santa M cias entre a·lguns· dos ' responsábe.is do
· Xurxo S. Lobato
fanse en español. Até se' deu o caso
aprbado
pólá anterior CÓrporación,
Margarida, a ·alienación dos terrenos , FestivaLe empresas cinematográficas.
de que -Francisco. Vázquez lle falou a
Ílí-e cánipaña eleitoral, pois ·que era
trna
que
,entrar
en vigor é ainda -non o
tia estación de autobuses para facer : · Pero non se sabe nada, por niáis para rematar unhas obras dias. antes . Albor, na sua visita á cidade coruñefixo.
··
'
áli ''El Corte _lnQlés"-~ Temas ·estes " que as .mntas ·leven t~m¡-:>o .x a feitas, _ dós co1t1ícios.
sa en castellano. Albor· respostoul!e
· --- · · ·
.
· · que Rodríguez Pardo,· senador do PS- pero Pa~o Vázquez non qu~r apreTamén t~n ·o PSOE. problemas cos
no me·s mó idioma.
OÉ, negpcióu no seu dia co. ·ex-alcal- sentalas·.., até . conseguir ·algun · trapo ·
fundonários mu~icipais, ·aos-que non
de Liaño.
.
.·
. suxo da." anterior ·corpo'raCión para. Contratar por pr.ovidéncia
· lles recoñece Q reguJamento de funUns gr:andes éxitos
· A(.está -taméri outro tema 'de . Lia- · mitigar . o impacto . . Falábase· do cré- da Alcaldia
cionários que tiñan conquerido; cam. que non existen
~o- q~e Paco. Vázquez quer re.sucitar: ·dita sindicado. pedido pola anterior
biando a l4" delegados. de sección.
A meira.nde parte das . obras CQn..,. .
En suma, como dicia un 'observaa ·construción' _d o aparcame.nto sub-... cotpor:ación, ~perc~» .aí o PSOÉ teñ un
O actual goberno muni.cipal apre- . · d~r municipal: "fan todo por conten·.terrá.r:ieo nos éaf1t{ms. ·_,·
pero; eles.- votaro11 ··a favor, os-únicos trátanse por -providéncia da Alcald_ia.
, ~Afüma5e .que
~stas ·póstur;~~ :... .que .se· opuñer-on · foton ~os naeJ011alis- Qespois o· tema t!_ levado aó pleno· ~-. · . senta como éxitos algo que non son , tar á di.reita, .goJ:>ernari ·c omo a direita ·
. ur&an rsticai_t~n . moho /Qti~~ve~; ~ ,·~ ":l~~1~1 ~ BP. f.f!:\Je~.
9-- ipt~~J?r~tj~JU1 ~~~..
ue
__ ·
construtor Manuel Soto, todopoderoso na época de Liaño, que coa · anterior Corporación non aparecia por
Maria Pita e que agora é asíduo visi:
tante do Palácio Municipal.
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Aprobada· .a L~i . de Orgaríiza~_~ón do Te~íitório

A Lei de Galeguidade ·
non ten presupostO.

11

,

'

cando se aprobou a Lei da Galeguidade foi sa_udada par "unha lei ex~p
cional un fito un caso único unha lei sen parangón; algo .transmndental
para Galiza".
. : .
.
_Polo que parem, todo era. prop.aga!Jda, pois que doutrá formá non se. ·'
entende que agora, nos presupostos da Xuntjt", ñon apareza nen un peso
para· de'sttmiolver. o que di esta lei. Nen un peso~ polo que hai que ·pergun- , ,
tarsé ónde lle ven o importante os políticos autonómicos .que tanto alabaron a lei no seu'dia. O importante .é que esteail esaitas unhas c;mtas~u-sas? Qué é'o impé)rtante? .
·
·"
·':..·
· - ·
. Non se sabe o porqué desta postura de Alian~ Popular; o que si se sa- ·
be é que o PSOE ·ríen di nádá a'e ne respeito, xa ·que teñle que e~es cartos
puderan ser·utilizados pola Xunt-a ·como propaganda.
·
,
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•
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•

-
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Rexeitadaunha p-. .roposta
.
."
de Nogueira·
··r' b---e .a· 'xura da··- ·e· o·· nst•··tu·.c···o;,n·.
S. o
1'

'de

Por só.tres·-votos irferéncia, os. da maibria parlamentária,·
quedou apr:obado o p"roxecto 'de lei da 0rganización territorial d~ .
ldaliza". · - · ·
_.
-. . .
· -- ·
.
Por máis q~e fico_u aprobada, non convence~ a· ninguén este proxecto~de le~, nen aos próprios q~e a apresentab_a n., .
11

"·

.

.

.

.

.

Cinco-" emendas á totalidade, e 37
emendas ·par:ciais dan· uhha idea do
contestada 'que foi ·a proposieión; de
Lei- de Ordenación do .Território de· _
G:aliza. Uñh~ Lei das .básicas que po~
d en facer unha autonomia . .
Pero·todo foi igual, a maior.ia par· 1amentária empeñouse en gañar unha
votación que todó
mundo sabia
que tiña gañado. De nada valeu a entrevista de Rosón 'Con Albor para que
este proxecto de lei fose retirado. l?e
· ·. · nada serveu -que os principais xuristas

· moitas cousas, ainda que coincidindo
·no substancial. Por exe,mplo Camilo
Nogueira (EG) afirmou.que -"_todo o.
qle di esta lei esta ·dito .. Ésta lei só
.dá un rodeo para noh d is.c utir certos
.
poderes cadquis".
Pero · por rnáis que '-füga :o que xa
está dito; tamén di algunhas oousas
que-non aparecían nas outras leis, como é a consagración da pro-víncia como unha institución básica de Galiza,
éando na Constituéión só aparece como institución no poder estatal.
Pero "esta tomadura de pelo",
damaioria "nón .q uixesendefendereste ·p roxecto, de nada valeu que alguns "como
calificou Anxel Guerreiro,
·deles se · ausentasén na votación ou
) PCG) tamén fala das transferéncias
non asistis~n ao ·pleno, caso de l'~le
da Xunta ás deputacións, pero non
·
·sias Corral · {.l[ldep .. A.P.) ou _. Míguel - destas á Xunta, ·o que significa un re. Piñ"eiro '(I ridep.); p~ra non verse em_troceso no que os diversos grup_os po1.íticos viñeron admitindo, até AP, e
P órcalfados~ de ' nada serviron 'as_.cha:
madas ao consenso; nen ten nequer ·-non digamos outro.s que abogan pola
~aleu que ·~ defensa 'que fi~o o señor desapariGión das_deputacións.
Pía rv1artínez . (-AP) do proxecto fose ·
Esta leí, segundo Pardo Montero
máis un ataque que un·ha defensa. JAP
( centristas), ven demostrar un "des-que·ria gaña'r, · podia gañar e-gañou: · á
coñecimento palmário d_a realidade
única razón.
galega", ademais de só ser u11ha "simples ·lei de enunciados", criticou ta,¡Tomadura de .pelo"
mén o se,ñor Pardo que se puxesen
Desta le·i os emendantes dixeron
aos axuntamentos e províncias como

º

...:.

no tema, nen consumii'on o turno en .
~
cohtra de dita proposición. Só na expliéaciÓn :todos se 'mos't raron '.unáni- ,
nies nesta medida ~ue "aprob0u o
Trrbunal Constitucional" eque "non lie 'priva a n'inguérí da. liberdade;'.
, Sánchez Pr.esedo, do PSOE, despois de corroborar que _non supón-·
nengunha limitación, foi . máis alá
afirmando _"que o que habia que . fa-.~
. "Car era buscarlle solucións aos proble- mas de Galiza e deixarse destas ·cou.sas xa que a Constitución e o Estatuto son patrir:r.ión_io _de godos os galegos":
·

a

institucións básicas da autonomia .
cando isto non é asi nen debe selo.

Unha leí mimética da andaluza
Gonzalez Mariña6 ( C.G.) referiuse
a' que.esta lei é mimética da anaa·luza,
acusando á Xunta de ter un "gran estilo copiati vo".
Ceferino Díaz (PSOE) afümou
que · facer que se corrixa artículo por
artículo das leis "debe de ser unha es- ·
_ tratéxiá para entreter. ao parlamento"
afirmando qu-e esta lei non está, pensada para Galiza, afirmando que só é
un ha· recopilación dos textos do Esta~
tuto e Constitución.
O ponente Pía Martf nez, que afirmou que ia defender a lei "dentro do
que sexa posíbel",. referíuse a que a
lei ten contido xa que "está dentro
'do Estatuto e da Constitución".
A Xunta nen replicou, e afinal
afirmouse outra vez polos emendantes que este é un retroceso na organización territorial de Galiza.
Na explicación de voto unha anédota: Ceferino Díaz reprochoulle a
Camilo Nogyeira o querer ap~recer
sempre e facer uso da palabra dicín:dolle que se non fixese direito ao turno de replica a votación estaba igualada por estar ausentes vários deputados.
Hai que dicer que, ainda asi, a lei
- pasaria igualmente:
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Os deputados de AP (AP-1 e -AP-2
ou lndependen_t~s) n_en sequer falaron . ._

O Parlamento Autonómico rechazou

a proposición de Lei feita por Camilo Nogueira , que pretendi.a modi!icar
o regl,,!lamento da ·Cámara autonómica , para que alterando . os artíéuío.s.
ci ~co e sete, onde se fala de gardar fi- ·
delidade e da obrigato.riedade de xurár ·a c 'onstitución para ser parlamentário, pudesen voltar a.o parlamento
os deputados do Bloque-PSG.
. Só o próprio Cámilo Nogueira votou .a favor da sua proposición. Os
demais fixérono todos en coñtra, desde AP ao PC. Por non querer entrar

e

Dase a casualidade de que Pardo
Montero tiña tamén no ·seu dia ·unha
proposición . no mesmo sentido que ·
retirou por estar pendente o fallo do
Tribunal Constitucional, afamando
que "a presentarla máls tarde".

s
a

e
t
1

·t

Daquela ~ cando se mudou o re'gu-·
laniento para que se pudese formar ·
un grupo. con tres parlamentários., xa
o señor .Noguejra presentara unha enmenda semellante á agora derrotada.
Naquela sesió~- , as_posícións en c~n~
tra afirmaban qUe era "para nor¡ in- ·.
•erir no labor do Tribunal Constitu- ·ciona l. Agoira as ra·z óns quedaron ola-.
ras, e o señor earcto Montero, aasen-.
touse dá c~mara_· neste debate, ainda
·
que o seu grupo \/atase 'en contra~
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Ün .g~arl ..é~ilo-coPiador''

Aló-polos ános cincuenta- habia ~.n

Saiase de Gal iza. ó venres ás duas e
O dia 25-de Xaneiro celebroÍlse
· cronista deportivo na Cor:uña qu~
média, e voltábáSe o sábado as· 16,3ff.
a·n Madrid unha manife'stación
era alcuñad9 o "-Marqués de Comi' Convocaban ' a esta manifestación cont ra á tt> o-e-á-qu'e .
.
llas~.
·
·
a Cohledéicaci'ó'ñ Nat:ióncil "éfe'.iPad!'es ~
~ - asistiron. _
persoas de todo o ·
~-e víñalle pÓil~torma
. d~ Alumnos, a Federación Española "" ..
Estad_o·. Ainda qu~ a ·cifra de
en
que
est~:-xorna
1ista elaboraba as
de Religiosos _de Enseñanza, a Co_nfe- ,
man.ifestañtes
dez ~ ---, .
'
·
suas
cróniWs.
de
teoria
depor_Üva:
deración Españo.la de. Centros de En~ '
veces menor que a _q ue daban os
faGíalles
:uiiha
iritroduciórt/
a~ria
señanza ·e ós· Sindicatos lndependen- ·
. ..·
organi~adores, non é·de estrañar '" tes. ·
cqmillas
·
.e
copiaba
integr~.mente
,_
de ·ealq'ue·r libro, até que, ~(i: rema. que fose - moita a-xente que .se ·
- O chamamento facíase en "defen- ··
/
te, pechaba comillas pér~ '-_úraJ
desprazase a .¡·v1adrid, dadas
sa da liberdade de · ensino qu"e a ··
uríha conclusión. ,,
- ·,,_ "
as condicións . ..
· LODE :- ~a · sóa 'a'ctt~al redacción, non :'.

era

~

.

presta".
· · lsto é o que ~sta .á '._tacer .m~is ·
Mil' pesetas ~ra_ o précio c:la vfaxe para
Segundo os 'panfletos ·dos cpnvooú menos a Xunta-de .. Claliza á que .
asistir á' manifestación contra a cañtes, pretenden clÍegar a_un '!.pacto
- o C:e.nt~sta Gonzalez Mariñas· ~cú~. ,
LODE que
celebrou o pasado dia escolar".
·so4 c;t_e "ter un gran estilQ copia25 en Madr_id.
.
.
Cos·préciás fixados para esta viaxe -. · dor",; ainda que non é privativo do .
, O preció . incluia o desprazamento 'tiveron moi~o que ver os transportisgob~rno, alguns ·parlamentáriQ.s taen autocar, a.lmorzo e a cama 91Jn· ho- _.:.-tas. Tamén eles se senten perxudica, mén .º están empregando-·ab_ondo,.
t el,_cle tw,s. estrela~.-.,..,:.-.,, ...~ ' . "" . ,..., ...·--¡¡¡,,~,.€.los .coa J...--00~ • .::-. ·" ~- ,_ ., ~. __ '""'--·'
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'sendo :Camilo· Nogueira qven máis
' acu'sacións récebju neste sentido.

"Nun mes ten que estar feJga esta
. lei", di~o algué~, que debeu ~er
Barreiro. Mans á obra. O conselleiO proxecto de Lei da Ordenaro chamou a un sobordinado e díción do .TerritÓrio é case un calco
xolle pouco máis ,ot:l menos: "_mire
exaóto~.d~~me-s~a lei da comun·ida nos arqui.'lOS -e vexa se· ternos ·al·de andaluza ·(qué semellanza entre
gunhá leL;parecida doutr-as reo muAndal,ucía e Galiza!)
.- .
, nidades autónomas". Apareceu a
Hoapo .q ue -nos.. éon:tóú deste'
andaluza. __;oéu.sell~ Ún vistazo p9r
xe ito.a .x~stac.iórr de~a léf: ' ·
riba;;. parece ben, non di nada gr.a- · .
ve. Traducfori ,ao canto, algunha
"Estaban ilun Con sello da' Xunretificación, so_b retodo nos núr:neta e falábase de que· habia que sa"
ros, · para que .non se note tanto,
cár leis para d~ante para presentacomo xa pasou algunha vez, e o
las como logros da autonomia,
· .que -habia qu_e facelo a marchas · proxecto de. lei xa está Jisto.
forzadas antes ·de que se acabase o
Nas próxim¡;¡s eleicigns apresen- . ·
tempó e chegase a campaña eleito-_
tarán como logro o "facer a Lei de
ral. E puxéronse a bara'llar as leis
Orde'naci'ón do Territorio", xa que
do que parece ·tratarse é de esgri·que eran urxentes. O turno tocoulle á de ·ordenación do Tefritórlo.
mir as leis ,como razóns eleitorais ..

~ :; :'~( <· ··t>z~. }~t? ;;'t~~'.
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.;AS N0TíCIAS .
·Alfredo Bea Gondar, alcalde do
Grove aoque lle puxeron üna ·
modori"'°de censti ra'Y>ara .) .;~ ~·-"
substi~u ílo, di qu:e. non lle., ·
fmporta nada .o que pense_a
<-- oposfolórÍ:,' ademais ,"
afirmou: ~'Eu nunca di>cen qué -1
rión fose cacique'>
,
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A .medida que . pasa 'o tempo v,qu.,,matinan.Po ,con máis for-za na sorte'. q4~ ,.
te.;,o~ ~~-galegas ·P~~ ~oder ..escréhér o nos~: pensamentó nuri xc)rña.I gró'prio e- noso como é A 'NÓSA ,...ERRA.' Añimo aos q~e hoxe non se decatan dó' que digo, a ·qué examinen · con· toridura o que seria o panorama
. O 27 de Febreiro nove concellais per, xornalístico galego de .non existir A NOSA TERRA. ,como poder-íamos ·
tencentes a PCG, PSOE, BNG, un ex...
cofrontar os sucedas máis importantes de Galiza, do Éstado ou aindá do
el loi aberto posteriormente en base
AP e un da CIG- apresengaron:. unha
O 25 áe Xullo de.1981, a
Mundo, sen ter. i.mhá~ porta _ab~f.ta da que . botár · m.an?, Norl ·se ·estraña, '
a unha fotografía aportada como p-rosolicitude de pleno extraorc;Hn~rio n9
policia cargaba violentamente
pois, que sexan as forzas . poderosas do Pals as intere5adas na m~rte deste
ba pala policia, na que, segundo ésta,
Axuntamento do Grave. O motivo
,, grande proxecto.
.
· . ·· ·
1. _..
"-,
contra a parte~final da
aparece o acusado dando unha patadeste pleno é o cese do act!Jal aléalpe ...
· . OS últimos sucedqs da nasa naclón '. e do Estado fixéroriti:le pr.o~unªjlr ,::.
manifestación santiaguesa. Os
da a un teniente. No estudo dás pr:oBea Gondar e a el~ición dun ~.novo
:moito no que antes dixen. A etapa social que estamos a aturaré da máis
militantes do MCG no servício
bas, un perito fotógrafo declararía · que recairla na persoa de . Carñaño ·
·c erradas e contr:óladas desde -1975. No plano da información e_ste_<;:ontroJ
de orde· e os demais
que era imposíbel áfirmar a ideñtida~
Prol, pertencente á Cl.G. ..
, chega x~ a ' ur:Jhéhnanfp~lttión i sibilina, iso si_:_ que enru.tiiaria-aos técni:
manifestantes situados naquel
de das persoas presentes dada a.baixa
As forzas citadas chegar~n ~ ·un
cos dos meios de información.das ditaduras máis enrabechadas. E o que é
sector resistian como podian a
calidade da fotografia.
· '.!_pacto de goberno" e afirman- que
máis grav~, _esta técnica hoxJ mol sofisti~da, estase facendo con coidado
embestida. Froito deste
Esta fotografía foi a úni.ca proba 'por máis que Bea Gondar afirme que
. surnÓ pará .quff á xente _.norí se dec_ate e 'aSi_ -yaia aceitando-.= -engorºe, en- .
suceso agora, case tres anos
apresentada polo fiscal, non existin- ·non ten pensado cele_b rar o pleno xa
gorde,' sen "se súfprende(- as "in'teá:lretáci~fi3:~ciu.e ·.Sotji~ps sute.dos:de to:. '
do nengunha clase de testigos da acudespois, Enrique: rasancos
que "nor:i poden bota.rme aqueles que
' dos o~ di~s 'lnté're5an_ aos .é!iversos .poderes dp ~Estado. ,.
~·.:· · sacióQ, aparte do próprio policía.
Fernández, membro do rv'ICG,
non rne votaron", afir.m~n que o ple- ' Hab~rá quen . diga que me , est.~.U pasan:aó_·· "E:res anacrónico" seria a
No tocante á carga policial, esta
no vaise celebrar" queira o a_lcalde ou
ven de ser xulgado por presunto
·frase qué os "demócratas" de cb nciérícia·-franquüa e_bándullo farto m e '
qué
"se
tramande o Gobernador civil".'.
foi
xustificada
en
base
a
delito de atentado contra un
botarían. (A ·fra~~ está de moda). Mais.noJ1 .é asi. En todo caso, friái~ ben,.
taba dunha manifestación ilegal que
B.ea .Gondar conta agora co· apoio
ainda me podo qu.e dar 'Curto. Veredes:' '. ->
·
axente da autoridade. Segundo
.
•
41
.
.
ia
detrás
da
le~al
portando
bandeirasde
7
concellais
pertencentes
á
CIG,
As
eleicións
a·
o
claustro
da
Univer~idade
·
de
Santiago
pasaron'
ante a
un informe policial
ainda que hoxe
señor B~a rn'ilite
proibidas, insultando e agredindo".
opinión pública dun xeito estraño, qontraditório, escuro. A propaganda,
o acusado é un 11 fanático,
en AP. Dándose 'o caso de que·:AP
Seria logo no momento de. cargar
.
ou simplesmente · informa~ión das dj_stintas opcións qüe concorrrán, dé- .
radical, exaltado e violfmto".
cando o é!CLisado "levarié!_ a cabo a . quer "estud_ar a situáción do partido
ronse en parte 't an 'só. Falábase moito da P-EPA esa, da PU,
~6-1, pero
· Por outra banda nengu n
de: Camaño Pral",- cabeza de lista por
agresión".
non dos ·Comités de Faculdadés: Moita xente naéionalista nen tan séquer .
dos policias participantes na
Esta versión non é· aceitada polo , AP ás eleicións municipais e agora
sabia que .hab_ia unha candidatura deste cariz, e moito menos do que esviolenta carga resultou xulgado. MCG, pois., segundo declaración dun · proposto comó alcalde.
taba a pasar ali dentro. Pois ben, resulta que os gañadores foron estes CoO concellal d6> CIG Garc;Ja Camados seus dirixentes, o MCG tiña comités. E. qué dixeron os soados comentaristas que antes trñan secuestrada
A vista celebrouse en dias pasados na
ño tora cesado o 21 de Outubro por
municado formalmente ao Gobernaa infÓrmación? Po is · isto: - "Resu Ita hasta cierto punto' normal que los esÁudiéricia Provincial da Coruña e a dor Civil, Gómez Aguerre, que ia for- ser familié~r dun "empregado munitudiantes se inclinasen hacia la· izquierda en la elección de sus represensenténcia será xa pública nos dias en
mar parte da manifestación convoca- . cipal", ainda que o motivo real foi
tantes ... ". E qué di rían de "ticar como ficou, por 'exemplo, a PEPA esa?
que este periódico estea á venda.
da polo Bloque-PSG. De tei:--en conta que votou en contra dunha proposieois: "Claro, el nacion~lismo extremista no tiene nada que hacer. UnicaA petición fiscal é dun anó de pri- esta segunda versión, a carga policial
ción do Alcalde. Agora a Audiéncia
. mente cambiar".
sión menor por presunto delito de estaria completamente inxustificada, da Coruña 'ven de sentenciar a reposiO programa que · a TV~ puxo o domingo 26, ás dez da hoite, durou
atentado a un axente da autoridade, voltándose as acusacións de agresión
ción no cargo.
hora e meia. Falaron todos os representantes dos partidos canto- quixeo
quince dias por faltas e 15 mil pese- en sentido inverso.
-ron. Me~os un: Herri Batasuna. Daba a sensación de que non existia.
tas de indemnización, dado que o poPor último, resulta significativo o · Gobernar por decr~to
No decurso da primeira parte, os apresentadores e os que non o eran, es·1icia declarou que estivera 7 dias de
informe policial lido polo fiscal no
Desde o 27 .de Agosto en que o setaban contentfsimos machacándonos a cabeza coaquilo de: HB, sólo 9.
baixa a causa da agresión; como pro- cal o acusado é definido como "fana ~ ñor Bea Gondar perdeu a maioria
1Derrota aplastame. . . La gente -empieza a abandonarlos". Cando as porcenba desta última acusación apresentou tico, radical, e~altado· e . violento". está a goberl"\ar por decreto; sen con- ·
taxes variaron e de 9 paso1i1 a 11 deputados, crispacións, caras de ferreiro
un certificado médico onde se dicia
Estes calificativos, sobre os que non
vocar plenos ordinári~s para que non
(qué ben se lles notaba!- ~, pero ax·iña reaccionarol') e: '.' De to~ás formas es
que lle tiveran que facer difersas cu- se aporta nengun tipo de probas, ade- se lle fagan perguntas. · Retrasá até
una derrota porque tienen los mismos que la otra vez y ahora no •se eleras durante sete dias, non presentou
mais de constituir unha valo_ración que "eu queira", a' entrada dun congian 60 parlamentári9s, sino 7.5''. Non nos falaron nen das persecuci~ns
non oostante nengun parte médico
psicolóxica gratuita, · parecen estar . cellal do BN·G, do ' que di que ainda a que están some~idos. os nacionalistas nen dos partidos que se apresentade baixa, contradicíndose durante o
baseados na perténcia do acusado a "n9n lle dei posesipon por non xurar
ban en 1980 para que non· nos decatásemos do éxito real de HB.
xulgamento no tocante ás lesións de- un partido de esquerdas; a non ser a Constitución". Fai contratas de
.. Despoi"s comeza:ron a dicer - polos 19 do PSOE-'- que a sodedade basclaradas en princípio.
que se pretendan xustificar no feito
limpeza . de coléxios polo dopre que
. ca definírase poló pluralismo, e que iso era.. :·o máis positivo_. Que estaban·
de que Enrique Trasancos fora xa de- se viña pagando. Os cargos -técnicos
fartos do .goberno unipartidista do PNV. Eu perguntá~ame cómo coijo
Unha fotografia de proba
tido e procesado polo antigo tr_ibunal fundal]lentais para a xestión foron
podían-. dieer isto cabdo son os criadores e potenciadores do bipartidismo
Enrique Trasancos, traballador ad- de orde -Pública, sendo posteriormen- designados ~en facer oposición. En- "much;s partidos es un lío"-, ou cando nos están a remachar até.ficar
ministrativo, acusado de agredir. a un te amnistiado; a utilización de dados · fin, segundo os conce·11ais da oposi. sen álento que · "el puebJo .español está con ellos",- fachendosos e asoba- ·
axente da autoridade non fora detido deste tipo e a sua mesma existéncia ción "goberna corno se fqse a sua emllantes como galos de.pele.xá. Por qué, logo, non obtiveron maioria?.
aquel 25 de Xullo. O proceso contra
presa".
resulta,-como é sabido, ilegal.
·
E tivo moita grácia á pergunta que teiniosamente lle facian a tododiós
-"estab~ programaqo; non sexas inocente,. ho!-: "lPi_ensa que los últi. mos sucesos sangrientos incidle~on en los resultados?" Os esP,aqólistas
O luns 27 de Febreir9 Suso Vaa.\
contestaban ·con ch!,Jmbo . .Os-1 naGionalistQS, por aquilo da Lei ~ntiterro
monde ingresou na cadea de Ou.rista, r~petian con ·eoidado: "Podemos demostrar ·con dados que a morte
rense despois de permanecer en
· de Enrique Casas a quen ·p~rxudicou foi a nós" : E eu _pergúntorn~ ~ e se
Venezuela desde o 18 de Marzo de
- perxud ica aos nacionalistas, cómo o P!;JdO · matar xe~te que se chama na1981, a consecuéncia dunha con_dona lista? Pero non pód9 s_e,g~ir por iso da Leí esa:;re,.rq,,tk~is eu, Jei~
dena de' seis anos e un día que lle '
· ·'-- ~
..
2 st9r"ouJeiti.;>i:a,:.estaflil.PS a pensa~ o mesmo, nonsi?
impuxeron por cantar nuh .festival
- -.E cando falou ·o señor Albor.? Manda nabo! No Café, todos avermellaanti-OTAN en P@ntevedrá . . :
dos, como agachando a ~b~za, e vai un e berra: "Es~e'.-~!1 canto abre . a
L0 ' 1cañtahte· ·to¡ recebid() polo
boca escarállanos!"
Gobernador civil para despois
Tamén podía talar dos de -ADEGA que farón a Londres á Convención
dunha hora·· pasar por comisaria,
·sobre os vertidos ainda rexeitados polo Goberno por iso de que eran de
pasando seguidaménte -a disposiAD.E GA (non eran d~ PSOE, querian diper). A presa:-·caladiña para que
ción .xudicial que decretou o en- .
. ninguén se enterara. Só afinal, cando todo qued<?U pior que o ano pasado,
cadéamento. ·
·
dejxaron sair ª- notícia de cando amañaron a pancarta diante da sé da
Os seus fa mi liares viñan desde ·
'·
Convención.
.
hai tempo realizando diversas xesDe verdade que podía ·facer ben libros con máis exemplos. Mais isto es~
tións cerca do . ·Goberno para lotam~ saindo longo. Só. quero dixarvos algunhas perguntas. que ateiga..n a
grar o indulta. 1nd.ulto que segun- .....
miña cabeza. -Onde están :os dem.ócratas amantes das libt?rda~fos? Onde os·
do promesas se decretará en cuesintelectuais ceibes? Por qué
nos talan dos sucedos de América latina?
tión de semanas. · ·
E reafír~ome no pensamento do comezo: sen A NOSATER RA os galeA espe;a 'de indul_!o está ta~én
1 gos non·poderíamos informarnos a xeito.
o xornalista Xavier Vinader. _...

v,istO, p~ra ',~ntén,Ciá ..
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Suso

engaiolado

so

AnceÚ ·(Ront.@caldelas) ,,.

lJnlla poitte'·.\
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qu_
e ·espe·ra

A par~óquia. de Anceu e outras.lirnítrofes do mu~icípio /
·. de Poñtecaldelas está quedando"abagdonada e moito~ dos se,u~s
viciñ'os están vivindo. en v;¡g-6~cilnao;:(f~oderian f~cer" $Ua:ai~~ª· . ;__:,º .problema é unha ponte;;,q~e~~gilr,da_.
.
~ ~o~_Str-~dón
· . ~ ~·.,,.:~~:-. ~~.:, · ;::., ...,~ ,. ":·
desde 197-1 , cando·a antig~- qiJe"Qqu del;>a..i~f? ·das' ~g~as do e111~~~P~~~;.:.
de E-i"ras>·· · r..
.. , · "'·· - - ·
· -·
• •
'
'- :
., :,~ <?::· ~:;~~:~. .;".ff-;_

na

··-fF-

.

···

•

1

-1~ase
..

ne·,botan . á ·. casa ab8ixo
e por-·riba méteno no ~ulgado
,·

.·"'.

.

-

.

~

A 1·1istória que lle~ narramos
· non foi tirada da.nengun libro
de ~<afkc;i, nen é produto
..· ·
cian.
dunha mente entrambilicada. E
Fixérbna -de ·formigón, pero ao · ,. r
.· ,
.
pouco· tempo quedo· u d. ebaixo da
_µroba· de
como
~lgljen
,
·
f" 1
a'·gua. Co_.mo tamén qÚeda·ron moitas
sendo agredido .pod.~, a ma ,
terras e aldeas inteiras.
· resultar xul~aclo p.o_r provocarll.e
Daquela eran anos · q~e se gañaba _ danos _
ao agresor ..~ -~. · .

prazamento latera 1 da casa afectada arranxar os danos -recoñecéndoos
outravolta implicitamente- en 90
de 3 á 6 centímetros.
. Daquela puxéronse, dunha banda dias. Dias que pasaron sen que apare·un rode~ de ·máis de 20 .qu.ilmetros é
a outra, unha série de vigas de ferro, cese ninguén.
.·o que teñen q~e dar· os vici,ños de An- . '
No xufgamento foi condenado o
pero pésie a ser nLimerosa-s, foron do·
·
, f es para ·ir. a
ceu e parróquias.
lim1tro
brando e houbo que reforzalas. Nós proprietário da casa afectada ( ! ?) , e
Vigo o que fai que moitas· persoas
. pudemos ollar unhas fotos e era cer- agora esa senténcia atópase recorrida .
que traballan actualmente na capital
tamente _impresionante ver como Mentras tanto a casa segue sen repaviguesa non podan viver na sua.aldea.
máis dunha dúcia de- vigas de ferro
rar. Pero ainda hai máis.
Estas persoas reclaman a constru- diñeiro na emigración e ninguén se
ian encu'rvando como vfmbi¡;¡s. . .
Os arquitectos utilizan a quen fora
Xosé ·Pena, o.,. protagoi:ti~tá da inforción dunha ponte que quedou anega- opuxo moito. Hox.e · moitos voltaron,
. Despofs púdose erguer un muro de contratista da sua óbra ( Construccioda en 1977 palas águas do encaro de e encóntranse que · non hai :ponte -e maéión, .é. un home :que conie:zou a- contención. e as obras no~as seguiron
nes Carballo), para que tase os danos
Eiras que abastece a Vigo. Daquela fi- ,, que teñen que dar unha gran volta
traballar aos· doci"-&1ños, · como. mariadiante, pero permanecendo os danos -recoñecidos tamén por eles-, quen
por carreterns, metlor dito caminos,. fleiro, e que despois·de. vinJetrés anos
xéronlles a promesa de facer un ha
da casa .do ~ñor Pena. apresenta· un presuposto non desgloponte, pero lev~n espei:ando xa sete . cheos de curva·s, qúe fan que-Vigo es- de esforzo, senda xa patrón de~ pesca.
· Con demora e algunhas visitas de sado, que dá un montante total de
anos e, como nos dicia un viciño, tp· tea no fi~,_ d~ mu~d 9 . .
. · pu.ido nierCérr. unha casa en Vigo. A
"boa vontade" por parte dos .arqui- 165. 000 pesetas. Presuposto que se
Perq hai quen-.se benefícia desta ·:c asa: situada no. cenfro d~ Vigo :--na
das son pegas "unhas v~ces porque
tectos, vai pasando o tempo sen que facia un ano despois do último que
hai pened_a, outras porqÚe .a ponte ··é . situacjón: os · comerciantes: · Dalgun _ rua .Ui:záiz 173 interior.::...., adquiriuna
_se reparen os danos; E nese tempo d iran constructoras totalmente inde. moi longa ... " non acaban de _d écidir-· _. .metido a política coméntase· que tira,.... , n~ ario. 1963 . nun ten~pó eh qye ao
que ainda hai unha ·carta pola que os pendentes dos fe~tos narrados, e que
se. ,,
' ó".
• ~' •.
5',": . e • .
o q~e. p_~)ét~'. para atrás para que~ potl~-.> r.edo( só. ~habia canipo e no que a
_pro.prietário"s. do editrcio, que son de era 7 veces maior que este de C. Car. Adem·ars est~n· a b~rallar so_lucións · te : ~~!1 ~.:s~ -faga -re.a lidade; outros ~_in·-·", ~~n~fr.uciÓn . indÍscrimi~ad; e desor·
Lugo, delegan a sua responsabilidade ballo.
para"a poc_lt e c.Óa que · non están ente·i ~ q~.~';':
. ]f};.;p seu alcalde tamp~9,co,;...· ,,~i{é:rlad·a na _ci,dade ~inpa- _d abá os seus nos arquitectos, que aceitan, e tamén
rament e d e· acordó Os v.iciños "xa que fan·· l'li!da-, por:que :se arran:x~· O pro~le-.<:<,: pdmeirós pasos. < .._. • ••
.
•
un escrito destes ao proprietário da Un exemplo diferente
-alg~nha~ delas ·f~ríanos · rodeªr igual,
.· ., ..
~.,;,.,,-.1':< .Ate··aqú¡: ·_ñada ' anormal. Só é no casa na que se adm.iten os graves daHoxendia a situación está penden·
ainda que ño_n _tanto . .Moitos--pensan
_
>~·,.
,~ "
-"~ --~ ,:f97s que se- iníciá a· história que 'leva nos causados.
te
do
xuício. Pero como dicia o señor
. que a mellor.·solución ser_ia que uni·. .A "·carretera. de máis ·curvas do a- este hÓmé e á sua família polo caPena
"eu
teño a sorte de poder facer
· ·
·
miño do a margar. ,
sen Anceu coa carretera de Forne los, · mun d,_o·
asoballamento. Pero e se
frente
a
este
Tasación
dos
danos
e
denúncia
po.is que asi e~stari'an19.S nun paso · en '
-~~Neste' ano, e por unha beira dá sua
lle sucede a alguén que non pode?
Vigo e mohos"de nós poderíamos viPero · o . pr0-151ema das · carreteras· casa .-:;pódense ver as fotos- princi'Nese longo período de tempo, e Porque eles teñen os cartos que queve r outra vez aq1,.1i_".
sem~re fÓi- gra~d~ na con:iarca . .Ai' pian a cimentación de dous futurds
pós o recoñ'ecimento dos danos, o ( ren e poden estar toureando a un". E
está á de Pontévedra á Cañiza que din~ edifícios.- A CQ_Usa non ' seria alarmanseñor. Pena encarrega a un contratis- engade "eu que levaba quince anos
que
ten, en 18 ~uilómetros~ 188.cur- . ter pésie aos 18 metros de a profunda- ·
Aldeas abandonadas
. ta un presuposto dos arranxos que xa . tan tranquilo véxome metido nesta
vas:_ "é· a 'carretera. de_.máis curvas qo
mento que se efectuaban a rente da
no ano 80 se eleva amáis de 800.000 históría tan desagradábel, que até hai
Hoxe estas aldeas teñe.n tres veces mundo". .
.
vivenda, se non fose porque ·comeza-:.. · pe.setas e posteriormente; ñoutro pre- , veces que penso se non seria. mellar
E até hai quen lle busca motivo a
ron a aparecer importantes gretas en
menos habitantes que hai uns anos.
suposto, a_máis dun millón cen mil que' tivese caído a casa, sen ninguén
Moitas .das casas están abandonadas. . t~ntas curvas: "POritecaldelas é partj = diferentes lugares da ~asa.
dentro, claro, e estaria xa todo arranpesetas. . ,
M9ita xente vive
·'J.igo, pero a do xudicial. Cando logrou ist9 diPosto . en contacto co ;abogado
Pero cando as causas parece que .xado".
·'
Atán de Vigo, este díxolle que mirara
maior parte está en .Portugal e no ·cíase que non podia · ser cabeza de
vañ
por
bon
camiño,
de
súpeto
chéContounos,
e pudémolo ver nós,
Brasil. Foron precisar:nente estes emi- partido se non .quedaba máis de 18 quén eran os arqUitectos e _os contragalle unha demanda· xudicial contra o
un caso que é 0 revés da moeda.
grantes os que costearon o arranxo · qt.Ülómetros, por iso _lle fixeron tan:
b
,,.
tistas da o ra para apresentar un inPola o~tra banda da casa tamén
señor Pena. Nela os querellantes.acú· as a' guas ta· s curv.as, ·para que houbese esa ,dis·
·
da Ponte qu·e quedo.u ba·1xo
·
·
·
.
.
.
terdito
'de
paralización
inmediata
das
sano
de
provocar
humidades
nos
pi·
están.
a edificar. Pero desde un-princí-cando as cont(nuas riadas ·a desfa- táncia".
obras". Tan pronto soubo o nomé
so; do lado, e veñen dicer que é espe- pio fixeron a 'cimentación case con
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= · dos Mqulte~os, a activ~ade dest~ 1cialmente pala ·. utilización dunha
agarimo, "con pico e pá, que están
abogado foi é~mo o . Gua.diana: dese
·mangueira para regar ás plant~. s · e la· por téstigos todos os viciños", e daOUTRO PRÓDUJO GALEGO OUE
propósitos e postergamentos. Menvar os coches (ver na foto!!). \
- quela. non houbo danos. Pero . desSE EXPORTA.
tías, as obras continuaban.
. . Qué sucedla?, pois qu,e os. danos p~is, por razóns das dóras que van a
Os arquitectos resultaran s~r 'Ló·
feitos primitivámente, af:ectarari pro- rentes da casa, houbo estragos no co' pez Santander . e má:is Desidério Per·
fundam'e nte. á estrutura mesma da ,ea- medor da casa. Non h~ubo proble. nas.
sa; provocaban filtracións e estas mas e a construtora (que non ten naafectaban ás edificacións que estaban da que ver coas outras .d uas), arranpor -baixo do nivel da -casa do señor xou os· danos e "ai·nda os deixou me~ on apre~ntoµ denú ncia
Pena, e entón as humidades impe.~ian
llor que antes".
.
Apesar de quE! ós. danos eran ób· · verider os pisos. A esta altur.a das
·· Mentras', . a easa ,segue profunda. vios, o séfÍor' Pena non apresentou de-· cousas xa o _agresor q-ueria· virar agremºente afectada con fenoas en numedido.
·'
núncia quere'n do arranxc¡r a cousa porosos sitios, as c6usas seguen un.pase·
tas boas. Naquela altura os construto·
No acto de ~ónciliación, , porén, o , niño rumo ·burocrático. '' . _
O PASTOR E_!:.ECTRICO
res estaban alarmados polo cariz das
arquitecto López Santander, qu~ - non '
a coruña
APARTADO 322 NADELA (LUGO)
co~sas e mesmo recoñe.perOJl un des- Desidério Pernas, comprometeuse a
.x.c.
.
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-- Pareéiame descobrir igual lndulx-éncia . .- Os'fneus~problemas matrimoniais co ...
para si mesmas n.as compañeira.s que
mezaron moi cedo. Eu sublevábame
Ti tes ·ideas. E eu~ cando
'
-· l~uarq~e o·anterior-, os textos·
!Se
queixaban
de·
ter
pouco
espácio
no
contra
."o tirano", como~<u -chafnaba
traballas ·e nenQs .e stán ·nci ·
que seguen son pensamentos ·-.
·
partido.
·
Producíanse
controvérsias
,ao
meu
bélo e·querido home.
escala, non teño nada".
escritos por múlle.res quem po·r .
hurriil'lante's
sól)re
~
núrDÚo
d_e
mu;
·
Só·~
pasaran
tres- años desque ·casá( ilfiadam,e ·Proudhon.
ser respeitadas· p'o lo: seú
.
llares
que
había
q·ue
cq_locar
aquí
ou
,
ramos
e
nos
instalámos
nun pisiño ina .seu marido). <
- traballo, constitu-iron excepción
alá . · ·
deperidente perto da casa dos .meus
Rossana-Rossanda: "As outras"
páis .. :
.
Pala tarde, á's veces el viña a casa
Os prolétários -fix.eron a revolución·
con amigos. Había que '
en . Rúsia, os negros en H~i-·
preocu.parse de . ·ter algo
ti, os indochinos ,loit~n en
que_tomar CQh té. Todo
Indochina: a acción das
isto er:a moi ·ágradábel. Pe
mulleres non ·ten _pasado
ro dos es:tudos--qué? A mi
-dunha axitadón simbólica,
.. íJa 1J1.ellor amiga, Zoia, vi:.
e non téñen" ganádos~nÓn _1
via agor~ connosco. Mo·o q1,.1e \os. hor'nes lle teñen
- nera 5eu ..:paf e- _ela viñerq
que_rido co'ncedef; ·non te~
a Petersl;>l,lrgo a estudar
ñen os meios concretos de
canto. Eu tfñalle emiexa:
se agrupar nunha. UJlidade
" ne'n gunha tarefa.doméstique se :plantexaria ·ao rebe. · ca, nengunha preocupa.. larse; ·non teñen _nen pasa-.
tión polas ~ntas. Zoia
· do, . nen. _história, .nen -relisa ía todos ·os -dias, bQ a
xión próprias, e tampouco .
un concerto-~ ou !i escoi~eñen . como os proletários
tar . atgú nha·· ·ce>nferéncia,
unl'ia solidaridade de trabaou a e·ntreviS~arse co prollos e intereses, nen sequer
fe5or de eanto. E eu pqsa·
h~i en_tr~ elas esa _promisba ~oda o tempo _na cása
cuid~de espacial ql_:!e '_ tai
e debia - aprender'»· a · ser
unha comunidade dos neboa · es-posa ·e boa na i,-cogros de América, dos xu- r
mo dicia a miña. Pero_to. deos dos ghettos, dos obré. do iso non res_ultaba. ·
- ...olllllllllll
iros ~e Sa i_nt-Óenis ou das
~ _ fábricas de Renault. ·,
Alexandrá K ollontal
'

.

.

.

!

:ós

Eu non d.istingo o inverno r<ene o verán polo estado da herba ou das toxeiras das gánd.aras, senón polo vapor
húmido ou polo xelo que \se forma
nos vidros. Eu, que antes camiñaba
polos boscos de faias adm.irando a
cor azul que adquire a pluma do grallo ~ndo caí, e que atopaba no camiño ao vagalume e aq pastor ... vou de
curto en cuarto dun plumeiro na
man.
Unha heroína de Virginia Wolf:
"As ondas"

Sofria un sentimento de inferioridade
física, alimentado por críticas incesantes na casa ... Miña nai, impulsada
pola sua esaxerada vaidade, queria
verme sempre especialmente avantaxada e indicaba á modista un cúmulo de pormenores para disimular os
meus defeitos: os ombros caídos, as
cadeiras moi abultadas, - o traseiro
moi plano, os peitos demasiado
cheos, etc. Como durante moitos

A imaxe que Rousseau fomenta non
seria má se non fose porque está baseada sobre unha desigualdade radica 1, o que resulta estrañamente irónico cando se pensa en gue, por outra
parte, preconizaba asimesmo unha radical igualdade. "Liberdade, igualdade, fratern idade" era algo só aplicábel aos homes, tanto de pensamento
como de feito ... No "Emílio" abondan as referéncias explícitas á posición da muller: Haberá de ser educada como subordinada ao home, para
atender as suas necesidades e parlle
pracer.

.
Eva Figer: "Atitudes patr:._iarcás"

.o

Simone de· Be~uvoir:
"O segundo sexo"

anos eu tivera o pescozo inchado,
non podia levalo espido ... Eu inco~ modábame comigo, sobretodo por
.,,: - MMOAllJOO -4, Q~:. - O!»
causa dos meus ,pés, que durante a
miña pubertade eran moi feos e me
\..
p; '-"? ~ m: on.s tJ
irritaban, pala miña maneira de camiñar ... Se atopaba a alguén, a miña
·primeira idea sempre era: ''se polo ·
menos poidese ocultar os pés". Unha muller

cit~da

por Stekel

Mais vanse pasan9o-os anos,
as cousas son moi distintas:
o qu~ foi viño, hoxe é tinta,
o que foi pel, hoxe é pario,
o que foi certo, hoxe engan~,
todo é penúria e quebranto,
das leis de hoxe me espanto,
eu vivo confundidiña,
e é grande torpeza miña
buscar alívio no canto.
Violeta Parra: Autobiografia"

11

.

.,

Memórias"

~
En perseguirme, qUé interesas?
Casei aos dezaseis anos cun home que
. · En qué te ofendo, cando só intento
me levaba Jtrece. Casei par.a marcharo pór belezas no me1,.1 pensamento
e non meu pensamento nas t>elezas? - . m~ da casa dos ~eus pais. Meu home
· só pensaba el"! facerme fillos. "Asl
f\:Jon estim~ tesauros nen riqu~zas,
quedarás en casa e non sairás", dicia.
e asi sempre me cáusa ·máis yontento .
Non quería que me maquillase, nen
o pór ri_quezas "no meu pensamento ,
leva-rme ao cine. Eu tiña que aturará
e _non meu pensamen~o nas riql,Jezas.
· miñ·a sogra, que viña a casá todos os
'Nen quera fermos~mi, que vencida
.el ias e sempre lle daba . a razón ao roé despoxo contínuo das idades,
ñento do meu home ...
nen-riqueza. me agrada.fementida.
Unha prostituta~·~En te~ps rviodern_es"
E teño pola suma das verdades
o consumir: vaidages desta vida,
non vida eonsumir ·
n~sta-s' vaid_qd-es.~ .,:

Juana -lnéS.

Quérome ire, quérome ire!
Pero dónde, non o sei.
Rosalia de Castro:
"Follas Novas"

AC.ARDAt-JOO A CSN~ ~ l.
i~C.WA

O·

Ma\J TSMf>O

- o ·á deme .500 libras .ao ano e unh~ habitati(m própria e quedaivos co. voto.
·
Virgfoia W oolf
Atis, estou namorada de ti hai moito
tempo ... Eu . víate . como untia nena
baixiña e s~n grácia ...
Safo de L~sbos: "Poemas"

Entre os machos hai máís · ~un que grandeza . considere con desdén ªº remulleres que se atreven a faconsidera como suas opinións que el baño
l!irlle
en
pé1ie
igua_lda_d e.
non invent~u ... O notábei" {que por
médio do:equívoco do ''ffüs" se iden- ·
Simone de Beauvoir:
tifique con San Paulo, Hegel;- Lenin e
;,O segundo se?<o"
Nietz_s~he, e que d~sde o alto da súa

de

A situación da mulle~ é sempre unha
consecuéncia do tipo de traballo que
realiza nÜri momento- preciso da evolución düñ s"isféma' ecÓnómic6 particular. Alexandra Kollontai:
"S,obre a· liberacióh.da muller"

· Co'mo ·poder.ia conformarse unha muller cor estar sentada todo odia cun-Ládraban confra min, que camiñaba
ba agulla na man, ou tocar o piano,
Cáseque serÍ alento,
. · ou estar soia, plenamente soia, se
sen podé'co meu fondo pensamento - pensa que seu home ·non a ama e que
i a pezoña mortal que en min levába.
a ten reducida para sempre á escravi1 a xente que topaba, .~ _
tude? ollándome a mententa,
Sofia Tolstoi: 11 Qiário"
do meu dor sen igoal e a miña afrenta , l't..•"'-"'~.J>....-...-....~1...,.""""""""""-~~...,..__,"'
traidora se mofaba .. .'
Nota: Este resumo -forma parte dunha car. Rosalia de Castro: u.Follas Novas~' peta ooit~a eri 1gs2 pala comisión da
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Só houbo campañas de va'cunaéiór'l ou ante problemas

,. Os ·enterramentos radioactiv:os ho fondo
.de ·mar,.· terna de~,aebate-. Jnternaci8nal . .: ~- .- ,_ ·
. ::·'.
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· Oefeifos acliinu la~os Ademais dos probíem_as de insálubridade, o. caso Cofl ·que ~bríamos a
inf~_(mación é espeUo doutra ·-situaci"(m impqrtante ~e que' tamén recol'lian os nasos infor.mantes .' . Trátase -da acüm~IQción de defei·_tos visuais-, ou auditivos, que pravo. can,· no tempo, 'importántes d~ficién
' ci_ás" na .ádquisición - e · no aproveitamento escolar. E non só nestas duas
facetas orgánicas, senón en · caso de .
.problemas psjcomotrices, ~que en ab~
·so luto son atern;Jigos, ou se ·o son suc~e cumo haquela ocasión en que
unha· mestra comentaba coa riai, toda.
preocupada polo seu tillo, ~'non rende nada e é moi traste. O psicólogo di
qüe é mói infantil". O rapaz tiña ... ·cinco anos.
._A a~umulación de, retrasos escolaHai uns dias, _nun c9léxio de Vigo,
Nori ·hai revisións
res por e-stas· r(!ZÓns, ten un ha imporunha revisión feita por.un mestre descobria defeito's visuais: en 8 nenos - ,
Puxémonos Cn cont~cto con dife- tante incidéncia. Como exemplo, nun
dun total de 35 alunas ~ e, nun dos carentes profisionais do ensino . eri dife" insti'tut~,-:do interior de Lugo, unba
sos, con probábel perda da visión nun-· rentes nive:is e púdose constat.ar un ha profesora descobria nun aluno de 1°
olla.
· total auséncia dé revisións.
de BUP ·an_ha disléxia .elevad ísima . .
Nalguns casos, como nuri coléxio · Un .rápaz de xa quince anos.
,
O exame que efectuou este mes. Post0s -· ~ · fala coa consellaria de
tre, en primeira instáncip, foi domáis - do _Mórrazo, fürnron unha · revisión
primária da vista, pero quen a efec- · Educación din .non saber nada do te~
simples e primitivo. Empregou a tartuaba ,era ... unha óptica; que~ afinal -: ma, e rem:ítennos ás direccións dos
xeta que se pode ver . na fotografia,e
que el topara nun anterior destino en · do trabailo repartía ehtre os -rapaces '. centros. _Na- Consellaria de . Sanidadé
propagand~ do seu estabelecimentO".
. cítannos Lei de Sartidacle Escolar;
Quinte la de Leirado (Oureinse), e reAdemais d~ non existir OEl~gun ti- . o que conStatamos, desde lago~ é que
collera, ou pouco menos, nas cousas
po de r:evisións, observáronnos só Se ninguén -sabe, nos centros est~tais
·
inservtbeis. ·
fai en caso de que algun mestr~, pola : . de _revisión periódica algunha e me~
Con -este· simples elernento pudo
sua co'n'ta e ínxénio,-tome a iniciátiva - nos as que aconsella e /ou abriga a
constatar os danos e atal la los en ·vá~
ou descobra a'lgun tipo de _problema · leí.
rios dos, Gasos.

'--~~~~~~~~~~~~~
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0

q~_ndo seJpon·en prática ·. a tei1··

,

"·'Y. ~T

,

A Lei dé~;rii~ade-.'Esc~lar recolle
segundo grau da_ FP,~x~me's que ·
na exp0.sición de motivos que
· sqn . extendidos,.con obrigatorieda"polas· actuación.s dos organi~m9s .·.. ".de -.J~ro.én~ ' á".· idade· preflscolar, ou
a~to.nómicos. ~ púdos1!. ·det~ctat ~"_';:-_en:· cit cunstáncias especia is a . ouunha · série: . de án'áma:li:as rto~ eidb ,., _, .__ :tíos rirveis.
.concreto~ d~ $ar:i idádi Escolar, 'b~~ :-'.:" · "~'- · ,!'•
por falta. Cie eoordenación dos dis,, . O~ inf?rme~ dos que se fala s~n
, - ' · •·
.:
.
, .
h
.
amplo~, e o~ exames, ... pero uló
1 f@r~n'c a
tintos .ser...v1~1os ,...ven pQJa
,. , , • ~ "'· 'f-'l §§'
·
..
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A telefónica non ucháma''
.

. .

-

· Vários traballadores están sen cobrar
·remuneracións · pendentes da Compa~ ,
ñía Telefónica, xa que esta empresa ..
se neg_a a aceitar os escritos- nó.·idioma galego.

'

E~a postura contrasta ampl~men
. · te con que dita compañia estea agora
_facendo publicidadé cara afora cun
. "Chámame ... " que máis. ben paí.ece ·
un
sexuaL
- provocativo reclame
.
.
)

,

~

.-

En cranto ao t~ma dos enterramentos, a postura espa.ñola fai criticada por apresentar u_n' texto,
xunto con outras 17 deiegació.ns,
que non foi sometido a votación
segundo alguns . 'observadore·s:
por presións dos Estados L)nidos,
quen aceitou negociar unha postura de consenso tras se incluiren algunhas especificacións. Este text9
)> consensuado espeCifica que os ver~ tidos e os enterramentos segúen _
~· estando suxeitos aos ditados da
Do 20 ao 24 de Febreiro, reuniuse - London Dumping Convention
en Londres a conferéncia interna- -denominación orixinal . da Concional spbre vertimentos-no mar, . vención-, e que nas investigaci.óns
que dedicou case toda a atención . non se podan utilizar elementos
a un problema que desde ·hai anos radiactivos. Tamén se especi~ica
acapara a atención rt:1Undial: 9s re- que, en ealqu~r casoJ se os resultasíduos radiactivos.
dos científicos dan luz verde aos
Este ano, na VIII Convención, enterramentos, estes materiai-s enproduciuse unha enorme oonfu- _terrados estarán ilÍados da biosfe-sión ao redor das palabras "Verti· ra t serán "aceitábei_s ambentaldo" e "enterramento", xa que a mente", e o seu procesamentÓ esnova tecnoloxia está enfocada ao tará sometido -ás normas legais que
estudo dos mecanismos necesários se estabelezan nos . organismos
para que os resídues radiactivos . competentes ... Estes últimos pende alta actividade sexan introduci- tos foron introducidos pólos paídos dentro da capa terrestre baixo ses posicionados en contra dos enas águas CJo mar. A delegación of i- terramentos, par~ acadar o concia! española, da cal foi excluída a senso e prescindir dunha .votación
ADEGA pouco antes de partir, que daria á medida unha meirande
veu de Londres cunha opinión forza moral.
moi positiva, que contrastaba
Esta · última cuestión . recebiu
abertamente coa dos grupos ecolo- fprtes críticas, fundamentalmente
xistas. A respeito dos vertidos, Es- dos ecoloxistas, por non ser somepaña apoioú a moratóría xa apro- tida a votación. As razóns da delebada o pasado ano até se'l;,embro gación española para non cooperar
do 1985, data da próxima reu-. ªº referendo, eran de "que resulnión, onde se apresentará un in- tase unha votación ridícula, pois
forme científico, sobre o cal se dos 18 países 'que apoiaban · ·a.
dite a permisividade ou non da proposta, polo menos dous -Cavertedura, dependend.o da sua nadá e a RFA- abandonarian o
"Peligrosidade".
bloco". Como consecuéncia "d.e
Hase lembrar que a ADEGA nÓn ser apresentada a votación, o
apresentara á delegación .española texto terá que agardar .até o ano
unha resolu~ión alternativa en seis seguinte , cando no mes de setem-.
pontos, na que se pedia a reforma bro se volte a reunir a London·
do Convénio de Lonpres en orden Pul}lpir19.
" ·:
a proibir calquer tipo de vertido
A. ·PR fETO
radiactivo no océano. Por outra

·

info~cíosos

... Q 30 de Xuño do i 983 foi aprobádil'ª Lei de Sanjdade Escolar
· entre -0s seus al unos-. ·.
. polo Parlamento Gc;ilego
Por exemplo cárido· _se detectan
Cobr_iríase, daquela, un"'valeiro importante ·no s~ctor da· profilaxe e
piollos nalgun neno pa'sa. o· inspector
· a medicina preveli~iva nun .eixo furidamei:ita_I. Pero os ·resu'ltados· • de sa·nidade · da -localidade e separa
práticos ainda nqn se ven. Ou ao menos.isa deñúncia
ao_s nenos afectados dos outros-. Ou
iñfofmación.
·
-/1 '~-- ·,sf-aescobren, como nos dicia · unha
. p~ofeso·ra de BUP,· enfermedades de .
. ~ pEi"'rig"O, como pode sér unha meninxi~
. t e.
' -As: c~ildipións. ' de . salubridade· dos .
' ·centros tartipoÚco · son coidadas. Ou ·
cando menos non é un traballQ si.stemático: Nós lembramos o caso dun
c;¡éxio estatal no mesmo centro de. durense qµe, durante máis dun ·ano
estivo unha zóna do ed ifício cos sanitários atascados ou .rotos para os cati-.
. vos', e no verán era ins0po~tábel, e·in·sano, o lugar: · ·

. banda',- .o 1 oberno 'inglés;:+ciue ~~
anuneiara--a _ihterfoión de verter ig- ·
norando o ·acordado na reunión
internacioflal, topp~ase novamente ".'
coa acción dos sindicatos británicos do mar q1..1e anunciaron en
Londres, por boca do seu presidente Jim Slatter, que ·adoptarlkin
a mesma postura de boicot que tiveran o ano 83.

1.

.

·

·de Londres
non serviu para frear .
os vertirnent9S'

'\

.

Esta atitude de non admitir· q galego nos escritos dos empregados
contrasta tamén :coas dedaració¡;¡s
que facia u~ responsábéi da ,;erli°presa, ·
cando ·lle tespóstaba a~ rpgo s:fo Al~ .
caide de RedondeÍa que fle pedia_que
a.s guias demais documentos da l;elefónica. fos~n- escritas er{ galega. Dicía na contestación _q ue
T.eléfón.i~
considera' ao galego como idioma -ofi. cial-de Galiza".
. ,

e

"a

s!o'.'. Posteri,ormente desenvo lvese- ~ q~e- ,non é x~~ifi~?e.1.. o ~anti-_
-, -· "d
f, 1
d . ·'. , .
-~" · - ,,- ~ i:neri~o ,oun.ha :sttuac1on, co,m0_esta
. :~:~;: .~~~~teª~~n :;;:~~c~~~~c~"~·::·:_ ~c;n-~~bas~ :·ª ~ rá2ó"n ~''- ei~·, t~~mpo · ou ..
. saúde dos escolares mediante a
. competencias.
""
·EducaCión Sanitária,· os ·Exa'mes
de Saúde e a.s práticasae Medicina
Prev~ntiva acónsellábeis· en todo
-ca5o.'.-/ '..
- O plan qUe ~e d.esenvolve · des-._
pois· é completísimó, peró · no~ !mos aqui reiterar a le'xislación .. Si chamar a atenC'iÓn sobre a
obrigatoried~d~ dos ex~m~s perió_dicos en 1°, 5° e 8°-de EXB, no ·
derrad~eiro cur5Q do BUP e ·aos de

.Son várias as perguntas que
asaltan a un 'cando recebe es~s informaci.<?ns: qué preparación tén
un mestre; qu~ non sexa a sua pró13rja . ~reo~upacion, par~ d~tectar
ou axudar á prd.:filaxe e á preveneión ?, onde ·vai Q!exceso de médicos do que tantcf5e fala?, cándo se
pensa- comezar a pór en prátiéa o
lexislado?, esta ~ e outras moitas
máis" /qu~ todos coñecemos. ·
En tanfo a ConselJaria de ·sanidade p'uxo eff~prática, isd si na
totalidade do~ centros cos que falámos~ os programas de vacun·a.-

M_entras sé dilucidan esas me·nudéncias,_a situación ·permanece
~ e . agrávase. Se- por , mG>itos dados
. indicati.vos (númeró"de camas, por
ción e agor,a ~núncian ~ início
habitante, mortalidade infantil...),
dunha campaña sobre a. erradica- .
- O" naso país ten un nivel.de subde.::.
ción _do .piollo- e prevención.9a cá, senvolvimeríto chamativo, tamén_é
ries.
certo tjue as diferéncias son clara· -Pero ese ou_tro labor de base,
mente discrin:iinatórias; para · o .. . esencial para a mellara da calidamao, do nivel médio do'- resto do . d~ de vida da· povoación, segue
Estado..
agardando'demóras.
,,-.
.f.¡•
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Michael·Jackson.
·o·tio _Sam .está:orguUoso de ti, :rapaz
Michael, cantante, famoso, vende~
dor de 23 ·millóns de discos do· seu
· úlÍimo álbum "Thriller", "guapo
apésar de ser negro", furor dé aiscotecas, ex-Jackson F ive nos anos
70 cos seus ·catrQ. irmáns, ten ao
tio San contento. Michael Jackson
·
é un pigno representante da gran .
família amer:icana.
: .
''
Hai pouco unha r~vista, d~sc~e
bia a Michael desta manefra:
"moitas veces mllhnário, solteirísim.o_, vivendo eñ ·casa dos país. Sai
pouc.o , _le a Bíl:>lia, frecuenta o
-templo duas ou tres veces por-semana, é vexetariano, non, fuma,
non bebe qebldas alcoólicas, nunca tomou drogas. O se.u pasatempo favorito son os· debuxo_s anima- .
rdos, e en e~pecial Peter Pan, seu
herói predilecto. Viu por dimersas
~eces o E.T. e chorou sempre.
Non se l~e coñece_n ligazóns a:morosas e cando ~¡ é acompañado
pola irmá. Desde que · pertenceu
radas, ~a famíÚa 'unid~, e do amor
sar de ser negro- por oÚtra afi.la ó
ao_s Jackson' -Five até hoxe, hoxe
estilo Hoilywoodanos 50.
·
nariz · e aclará'a pel; negro s( pero
alisou o pelo afro, afilou o nariz e
· A . -igrexa_ intentou asumir. ·as
botou cremas especiais para 'acla- ~;non dé-masíado, os herdeiros-as da ~
Mayfl.ower a inda .conservan .. o pu·:· · guitarras e os hippies,_ai~d~ que ·
rar a pe le·" ..
'd ór'.
con· menos exito que as IT!ísti~s
O modelo e perfeito; .parece fa.· -~.:; O caso non é único, ven se11do
orientais.' Agora; na det;>ilidade dos
bricado, un tipo relixioso, non
observáb_el _nos~ produtos "moder- · · movimentos alternativos, a Casa
toma -drogas -as drogas son para
. Branca asulágéjnos· ve.stida de menos" (falamós da erá dos quentaoutros. non para contaxiar aos fi~
dores, de. "Farria!'; do. Aerobic, ou •· derña, métenos ideoloxia~ vende.:
llos das boas familias..:..., ten afei- .
nos os vesti~os, sen_q.ue nos ~ea
zóns tan populares <?Orno idiotas,
de "Flashdance"). unha espécie de
onda subliminal que deixa 'eritr¡;¡m~s de conta, mentras baHamos.
·e se por unha banda quer reprever un potenciamento da virxinÍ- ·
sentar a ' superación do raeismo
' ...:..hai que ver, fíxose famoso ape- · ~ dade, das práticas;relixiosas modeM.V.
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·~A Vella Guárdia" volt~u - gañar as eleicjóns á Asociación ~a

Prensa da Coruña~ Con este resultado volta· estar
ainda moi lonxe a criación~dunha FecJeración de Asociacións
da Prensa·d,e uallza, ou do Colexio Profisionaf
.
de Xorñalistas aoque son proclives as c;lirectivas de Vigo
e Santiago, asi como tainén o era a cándidatura que resultou
derrotada ña -Coruña por 21 a 18 votos. ·

A,m<el Pad(n, ·redattor de La Voz
En canto á calificación política
-das candidaturas, a chamada "rode Galicia, resultou elexido o mes
pasado novo Presidente da Asocia- . xa", ainaa que formada por xención da prensa da Comña ao de- · tes de moi diversa ideoloxia, pódese 'c onsiderar de progr~sista ria seu
rrota~ a sua cana iqatura á _qué encabezaba Xosé A. Gaciño por
coñxunto. Na nova directiva· f iguunha marxe de tres votos.
ra un ex-concellal de AP, un' trabaPero u,nha votaéión, e un resulllador do servicio -de Prensa da
tado que parece normal, ten o seu
UCD, Xosé Luís Blanco, que soa
trasfondo xa que os 18 votos que
para dirixir as e·misoras autonómiobtivo Gaciño foron -todos de xorcas. En meios xornalísticos da Conalistas en activo, mentras que a
ruña pénsase que . ten moito que ·
~ outra candidatura recebiu sete vo.ver con estas -candidaturas Tomás
tos· de xarnalistas· en activo, coa
Fernandez, Director Xeral de
particura·ridade · de que nengun
Meios de Comunicación, que estimembro das redaccións da Voz e
vo presente na votación xa que
ldea·I V<?t~u pola candidatura
ainda oonserva a sua condición de
triunfante.
sócio desde que_a finais de FebreiAo parecer, a candidatura de
ro de 1982 deixara o cargo de diPadín xa tivo r:noitasdificuldade_s
rector do Ideal.
·para completar a sua composición,
Na Coruña hai uns quince xorsen oferecer unha ·-lista exclusivanalistas titulados que non pertenmente de xubi_lados. De todas as . cen á asociación. Non é este o caso de _moitos xubilados, adminismaneiraS,-' na nova - directiva· hai
- ~in·co xubilados, un fraballa no
tradores da "Hoja de Lunes" que
· Gabinete c;le Prensa do Goberno . foron todos a votar contra a "subversión r.oxa".
ci~il e o fotógrafo ..

p
I
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X.M. Beiras~apresérit~se -~. Reitqr

:·Nas eleicións-- éStUdi_ÉultiS:. aS mimosas
"Pasou o tempo da rosa, chegou o da mimosa" era o léma
b~ixo o cal se ~présentaron os co·m ités .Abertos de Facul~ade
ás el~icións estudantis. O. lema, que logo ·resuhou vitorioso, facia
alÚsión a rosa do PSOE, partido que·apoiaba a candidatura
da "Pepa", a cal .quédou a bastante distáncia.da gañádori ,
Os Comités teñen previsto agora apoiar a XJv1 . Beiras
como candidato a Reitor, estando pendentes
dunha última reunión de aprobación.
O dia 22 de Febreiro celebrábanse as
eleicións- para o Claustro Constitui'nta da Universidade. Urnas, papeletas
estilo Senado, prnsidéncia de mesa,
eté.; previamente · as distinta$ candidatur~s fixeron a sua campaña, destacando a, 'Pepa' que se apresentaba
como gañadora, un pouco ao xeito
de AP nas autonómicas. Despois os'
estudantes demostraron seren máis
"mimosos" do previsto por · alguns
periódicos e pala mesma 'Pepa'. ·
Nas eleició.ns participaban os tres
estamentos: profesorado, alu.nos e
persoal non docente. Air¡da que se
pode dicer que o verdade iro marcador poli'tico destas eleicións son os
estudantes, presos os profesores do
habitual corporativismo.

/

A participación dos estudantes
estivo ao redor do 40 por cento, o cal
supón todo un éxito se ternos en con ta que noutras universidades non chega normalmente ao 20. A participación dos profesores chegou ao 90 por
cento.
Os delegados estudantis repartíronse da seguinte maneira: Comités

cipn, .o diário La Voz de Gáficia dicia
_qua "o estud¡.mtado -. votará pala Lei
·de Reforma Universi'tária". Precisarnente o resultado deu a vitória. a unha candidatura que fi:xo campaña
contra ·a LBU, ·e pala d~mocratiza
ciÓn da· universidade.~ ConÓretando
. · esta _oposición no "numerus-clausus",
selectividade econ(>mica, representación anti-democrática - !os doutores
Abertos, 4!? representantes,. 'Pepa'
teñen · ó 5.1. po~ cer;ito ·do -claustro),
15, conservadores ao pé dos 15. Exispre_séncia de entes .privados . yinculate a'd emais un número · inc:tefinido de _;0
- dos aos órgaos de direcqión da unicandidaturas _diversas (especialmente ~
versidade ( consello sóciaJ), recoñedos Coléxios Univer~itárlos) e outras 3
cimerito
. e · subvención das uh iversida__ independentes, éonxuntÓ eri xeral en- · en
"
.
des privadas, etc. ·
treo que hai unha grari ·parte .prociive §
Como -alternat iva á LRU, o.s Co.mi. ·aos Comités.
X
,
tés -teñen elaborado un ~ma~ifestÓ on- .
Xosé Mán1,1el Beiras
O novo_ Claustro constituínte ten
d~ se recolle.n entre outros os seguin.
'a función de elixir reitor e de elabo.dántes
politizados.
Sinalando
por
outes
pontos:
uUnha vitória ~ ·
rar uns novas estatutos para ~ Uni·_ '"Tgalegu_ización _da : .Universidadé
. tra b~da qúe tnch.iso ..~n .sítios onde
/
versidade. No tocante a este ponto, do _mavimento estu'dantií'~,:, -.
-non se a.presentaban os Comité's, ga - ( formalme _n te, contidos; programas e
a Xunta de Goberno actual, -que ven
. ñaron irideperfdentes . ~a rrÍl'.·~Íl1a liña ao servi'cio da sociedade galega e do
. Para os Jllembr~ dos , Cpmités, os . asarnbleária de_traba!lo de base, ..que seu desenvolvimento).
do réxime anterior, pretende levar
-- serhpre caracterizou ao moví-mento
uns estatutos xa elaborados para que · resultados destas ·elei.c ións veñ.eri de.
-democratjzación (representación
mostrar
"o
apoio
do
alunado
ao
rhoo novo claustro os referende, d.e tal
-estudanti 1.
paritária_ nos distintos organismos de
maneira que este deixaria na prática virnento estuéiantil que_· ºfuncionou
-Para os Comités, a sua alternativa gob_e mo). ·
·
· de exercer funcións constitui'ntes, desde os .anos 60, ·dada a gran mái6ria
sGpón- un - niod~lo de "traballo desde.
-- -direitos dos _alu.nos (folga, liberquer dicer, a de elaborar ali os estatu- ' conseguida polos Comités, ainda ean.abaixo" fr~nte ~ a Célndidaturas IT!On- dade dé opinión, ·direito de asociatos entre as distintas forzas. Este no- do a 'Pepa' se apresentaba _como gatadas especificamente para --esta elei- -cióR e revitalización do móvimento '
vo Claustro estará formado por un 51
ñadbra e sendo adema is . a partidpa- . ción, i:omo a 'Pepa'. Sub_liñ-an éomo estuda11ti 1) :
por cento de representantes de pro.fe- ción · moi alta"'. Apesar-do esmagante
as persoas que máis se distinguir<;>n
·. -.servícios, maior dotación do sesores doutores, un 25 dos al.unos, 16 resultado, quéixa~se os ·c omités de
na$ diversas loitas foron tamén as que gu_ro escolar, etc.
recel:>i~on mái~ votos : · ·
· de profesores non doutores e becá- que a- prensa seguiu dedicándose a en-universidade como un _servício
- rios de investigación· e un 8 por cen- trevistar aos candidatos _da 'Pepa' expúblico e gratui'to a ca-rgo do Estado,
Unha alternativa á LRU ·.
sen ·tasas académicas que levari á seto de persoal de.administración e ser- clusivamente.. A importante: pai.ti cilectiv\dad~ económic:a e oontra a u.ni- ·
vícios, até compor uñ total de 500' - pación- destácana tamén_ comó unha.
Dias' antes de se celebrar a· elei- - . v~rsidade privada.
representantes.
proba de que non - só votan os estu....
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·E STAMPAS
- Fixerono co cemento que caía polo porto. Os cafreteiros
encarregabanse de tran.sportalo. Asi se fixo o
Club del Mar'da Coruña, un clµbe feito por asalariados, foi por is.o
pólQ que os falanxistas o queimaron cando a insurrécción fasdsta.
Hoxe xa-rjon_é o que era, pero -non .está mal recordar os seus ·
:<X>mezos, hoxe que ainda ha_i alguén qúe poda ci:mtárnolo.

de para q ue rende se máis" .

·.- Todo empez.ou coa construciólJ- da
deportivo. Seria o Club del Mar, unha
. ·- "Villa del ~ Conde Cachuzas" rematadas printipais Lnstitucións .deportivas
.da en 1930.
.coruñésas que ainda hoxe, en contraEra ·esta imha casoupa si~uada na
posición a La Solana, Club de Golf;
eñ~enada de-·San Amaro da Coruña
Hi'pica, etc., conserva un Gerto am' ·que un grqpo de entusiastas do bárrio · biente popular e -de bárrio :
. · ·da Torre e- Santo Tóníás lle construíUn dos mentores é Manuel Otero ,
. -ron a ur.q:>0br~ da zona que non tiña
pa i d.o famoso xogador do-Deportivo,
onde' meterse.'
_.
.
o porteiro Otero ~ é quen nos contá
Esta foi a .primelra obra ; Logo vie_sta _epopeia onde uns .obre iros construíron u·n·clube.
·: " ñ_eron algunha . chabola similar rnáis,
"Empezamos case , de monada a _
_ ~té que pensaron que podian facer
ti-aballar d_espois de facer as 'vilas'
.outr.as eoi.Jsas que fosen de utilidade
·para ~s pob.res ~ O cemento recoll ía;' .Pa.ra tod9 a bárrio. »
Asi deddiron construir un clube . meto nos péiraos xa· que naque! tempo o noso porto recebia
gran ·cantidade de ce· . mento. Era
que quedaba
nas
regañas,
-os adoquins ao se roln per _os _sacos . . Alguns
tamén se rompían adr.e- .

o

Xuntando o cemento, os carretei
ros-do porto, case -todos da rua Sant
Tomás do bárrio da Torre, ·eran o
encarregad9s de tran_sportalo á ense
mada de San Amaro .
A PEdra tamén era arr ineada al
ao la.do é o.bre iros, dependentes e al
gun comerciante afanábanse na con
t rución:

Trescentos sócios
O o ito de setembro de 1935 , o
primeiro local social do Club ·del Ma1
xa estaba case construido. Este di
tivo lugar o acto de consti t ución
Tiña daquela xa o clube perto d
trescentos sócios. Elexiuse Di rectiva
quedando formada do seguinte xeito:
Florentino Rodrfguez Fernánd ez ca
mo presidente; Edelmiro López Ra
mos como vice -presidente, Xosé R'e
gueira Rey como secretário e no utrm
postas e como vogais Xosé Sán chez
Ouintela , Xosé Sánchez Triñ ames;
Xosé Barallobre Mariño, Pedro Baltar
'Franco, Carlos García Alonso, Ma·
nuel Bl?nco Muíño, Enrique Sánchez
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priméira foto vemos aos reme·iros do "Clube do Mar"~ P trás ;
na ensenada de San· Amaro, logo viria ~ "Villa,de Aro". Nesta m foto

.
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acadou éxitos a nivel de Gafiza. Hoxe
non conta con tripulación. lsta
a
história da ' "Jeluca" a ·prirneira traíña
deste clube:

e

"Todo ernpezou cando ~ Deporti'vo queria competir como fose en
traíñas e talaron cornigo", dinos Otero .

seccións

"Eu sabia que o Ateneo Santa Lucia tiña duas traíñas ~ue estaban tiradas, xa que este clube- estaba clausura CJ, asi que lle dixen aos do Deportivo que eu podia conseguirllela, pero
que h·a bia que ar'ranxalas. Asi que fumos alá, cornprárn os as traíñas e levéillelas a un amigó carpinteiro da ribeira para que as arranxase. lso si, díxenlle que lle pasase ao Deportivo .a
factura das

Ao nascer, xa o clube tiña seis secóns: natación, remo, atletismo nas
portivas e propaganda, festivais e
pectáculos entre outras seccións. _
bs terrenos primitivos pertencenctiva
s á Mariña foron ampliados coa do~
ceito:
ació n de 4 mi 1 oitocentos metros
drados por parte do señor Reguei- . duas tra_iñas. Foi así como nos fixe, que, corno di Otero "non era de
mos coa "Jeluca". A
qu erdas como nós pero era bon ra"Jeluca foi botada O 5
utros
z"
de xullo do 42, e madriichez
ña foi a tilla de Blanco,
1mes¡ istória dunha trama
o fotógrafo."
taltar
Ma· O Clube do Mar tivo rnoito tempo
Qué;. pasou cos reichez nha traíña .na que cornpetia . e até
do
Clube
meiros
·"~ P trás a sé social do Clube. A direita a prirneira obra qUe se fixo
ta m foto Cachuza, Otero e dous turistas.

.,,.,

-

do Mar? "Pois ~ue ao caho dos .anos
tivemos que deixar de praticar o re ~
rno", segue á contar OterÓ, "xa. que
os que corrJamos ~o·s gastos . eramos
-uns cañtos ea lguns ·cansaron'. ,, .
Qué gastos erañ? Póis .nen máis
nen - menos que a ·comida aos remei~os. "Aos rerneiros habia·~que darÍles
ben de comer, despois de cada.enti-e-narnento. tíñarnoslles an un has -¡:ioias de pan, uns queixos, xamón e chourizos para que repuñesen .forzas".
E asi se perdeu a tradición das
traiñeiras, pero a ponto estivo de perderse o clube, xa que .o.s falahxistas
do 36 incendiaron ' e ra~haron" tódo,
porque erail un ciube de' obreiros e
ali tivo que pasar bastant~ tempo para que, calmadas xa un pouco as pou:
sas, erilp~zaron a reconstrución ."
A EYRE

DE PALABRAS,

:FRiVOUDADE

E 'TRAN's cEl\ÍD.ÉNCIA"

.

.

ANTON BAAMONDE

Teñen má prensa as palabras. Ninguén

s~

tia delas. ;Ainda a cultura dé Ocídente CO·

me~a.:a pensarse mediante aquilo que non é
.outra oousa que liriguaxe ~a filosofia- e 'xa
esta empeza a ·desacreditaÍjls.
' ··
. N~ frloso.f ia dos gregos aparece, precisamente, con inusitada ·c1ariv.idéncia a . tan '.
exacta· e férmosa distinción ; entre as pata:
bras que expresan o se! e as palabras qu~ o
imitan. ~obre ela fúndase, tamén, a diferén• cia entre o~ que saben e os que énganan.
· Frente ás palabras, pois, que expresan as
categorias do Ser, límpidas e verdadeiras,
érguense, de Inmediato, inauditas e _vigorosas, as palabras ·que, insolentes, finxen e ·
·ociJltan.
'
••Pa.recer e asemellarse sen ser; talar sen
dicer nada verdadeiro, son .musas oontradi'"
tórias,fórono antes o l)Jesmo que agora".
Platón. "O Sofista"
Unhas palabras, .xa qué logo, tundan · a
episteme'. Submeten ao mundo e, mediante
·un sistema de semellanzas e'diferéricias, ins:
tauran a orde das oousas, delimitan o caos.
. As outrás, pala ·oontra. fiean marcadas
co estigma. Son, apenas, un puro... pecado;
expulsadas do paraíso de dicer o Ser, dedícanse ao infame traballo de dicer aqu.ilo
que non é absolutamente nada .ou só poderia ser : no futuro. Ou que é, mesmamente,.
alumeamento 'dos deuses, ou, simplesrnen. te. espanto ou maravilla. En ·suma, fántas1
_magoria_ ·
Mais o alucjnatório e mítico é poderoso.
o seu poder é lucifer.no, malvado, sedutor.'
As ,~labras, aqui, tanto o·rientan oomo enganan, tanto ·revelan como confunden. De
guias sobre o plan do· universo ás palabras
pasan a ser, asimesmo, soños laberínticos,
portas pechas e falsos ídolos.
. As palabras érguense, pois, como uh de- ·
safío á fanilización da linguaxe. Eias tórnanse deseguida cousa frívola e snob.' RegoSto· polo falso, o fútil e o trivia! .. Cristalízanse, ás veces, en di~curso, en escrit~: fí-.
• xanse. moménta.neamente nun triple 'compromiso .entre lingu.axe, IJ!Orai e história '

· pero, rapidamente, seguen .o seü curso imprevisíbel· de ambígua ductilidade, .festexando, entr~ as vagarosas ribeiras humanas,
o' seu portentoso e nutríciO don de ment'ir,
sobre o que ha_construirse toda auténtica ~
t~oda d~ ·significación.
·

~Canch:> en Grécia palabra e causa opúñanse, era a palabra o supremo, pois
~- unha cóu_
sa non expresada era algo irra, cio~al .. O racional só existe como lingua~
1

:uNon; esta _históri~ non >-é verdadeira;
·non,. xarpais entraches nas soberbias na.. des de Troia, xamáÍs .entra ch~ _e n Pérga- ·

rno".

X.en

H9mero
' A configuración aas pa,labras en códigos
é antiga; o distanciamento e a construción
tamén o son. Podemos a.topar aqui, ledos~ a
nosa comunión de horizontes can ese pasa- do que retorna 'semp~e igual e distinto.
:se unha cen:a modernidade festexa, xus:
tamente; a necesária frivolizaeión dos sig-·
nos, non ·convén, porén, ceder · á tentación
de anular a dialéctica estabelecida po los

bitativas e inseguras;, corteses até o servil.
Palabras que son tratadas por outras -máis
fortes_: coa deferéncia e a prescindéncia
que se lle outorga ao trivial e ao inútil.
A
E ao revés, palabras que, porque din o
. mundo, falan da épita e a lírica do futuro . ,.
En conxunto pois, dobre e contraditória
tarefa. Frivolizar a linguaxe; facela festiva e
sedutora ~ ceibala dun hieratismo frecuentemente malévolo. Pero tampouco esquecer o
seu carácter transcendental de recuperación
e depu.ración do ser.
As palabras, ~orno sernpre, deberiañ ser
no futuro múltiples e distintas. Significar
os mil xeitos de ser da civilización.
Elas, como escrebeu belamente un di-a
Otero Pedraio, "son nascidas ante ·na lene
primavera. Non perderon, nos longos ciclos
de erosión das falas, a fortaleza; nen a sensibilidade ao dia novo e aos seus ecos,. nen á
lembranza".

. gregos. · Porque tamén é ·certo que o ser
trascende na linguaxe.
- Transcendéncia que lle outorga ás pala. bras unha forteza especial. Mesmo, cando as
palabr·a~ n~n se confunden co ser, elas im- ·
.poñen a sua lei: ·

fclegel

.,. .

· Non obstante, ainda que o mundo só se
configure como linguaxe, -as palabras, de- certo, din· o mu ndo. E, como el, poden ser -.
mancadas, rouba.das e invadidas.
Poden ser en.vilecidas e humilladas. Palabras de galégos. Palabras de mulleres. Reco ñécense nelas o estigma da escravitude: du-

FINAL .oo ·xoGO DUN (}RONOPIO
HERNAN NAVAL
Nós, inocentes; andábamos a proclamar:
, que·n 5ostefien-que correr días negros para a
lírica están alegremente errados. A tari derrotista despropósitos poéticos, ouviq~s
xordos. Soprarí ventos fértis e -cálidos p~ra
a "lírica ·n·a cional e internacional. ,
:. 1

. Até que a leitura radiofóniéa.'d un despa- ·
cho de axén~ia --ocidental, of coursé', e que
contrar.ieqade. mon -Dieu.' veredes- ~estro.
l
.
' .
'
..
zou; t1rou t><>r terras as nosas arengas~ encetando a tarde dun f~ió 12 de Febreiro dun
· xamars orweliano 1984·, morria en París,
aos inaíbets 69 anos ·de 'idade e tras toda ·
unha ·vida de compr9miso e~ético e poi íti·eo con todos os movimentos de 1.iberación
. de América léiti.n a, Julio ·Cortázar, un intelectual. (A ornamentación ~rétóriea·; a ambos e doos lados deste paréntese, é . miñ~).
Inverno. fnvemo de luto · para a lírica e
frustración dunha ilusória viaxe: A volta ao
dia
oitenta mundos •. con Cortázar. . En
calquer caso, ímqsl/e da~ a va.Ita ao mundo.
. A edición da má nova estaba envolta na
ftialdade cotiá pero ilóxi~ e indigna dun·
parte informativo dominical ft 'ifespertino.
Frialdade. xeada foi tamén o que invadiu.
' os cora.zons dos ciue non agardamos...o.,pasa- · .~.~'-:

en

..
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.. ,.

~.

'
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' mehto de -Cortázar para lér os seUs libros,
trate sequer dun Final do xogo literário,
relelos, admiralo, harmonizar ·con el ideolopois, aparte da próxima publicación dos
. ~icamente, querer tanto a Glenda ... (Proliseus polo visto numerosos inéditos, f ícanos .
feran, .cada dia máis, coitadam.ente, moitos
a altermfti.va de voltar a ler todos os seus lifigurins que mercan máis libros dos que ·
bros. Repetir a leitura ou abordar o ainda
descoñecido . .
len, a miradores. acríticos e baratos de H_er·
O que non rematou a'i nda fo1 o Ultimo
,mann Hesse, leitores de libros neo:rosas ·
round(: fican moitas Nicarágua tan violen- rol los éhungós, , ·]¡bofé- profusamente .
tamente dóce por docificar violentamente.
ilustrados e cualitativamente por baixo 'dos ·
Des~oide . Cortázar que, ainda que L:atinode Richard Bach, que escreben de cando en
américa
perda coa _sua desapari'c ión ·física
vez al~unha ·parvada nur:t xoroa.l reaccionáun
dos
seus
baluartes interna~iof!ais. (so
rio·~ mesmo en galego, que se declaran antidesaparición física_, ,pois, como se di vulgar~
fascistas peÍ,o tamén fervorosa .e -alporizada- ,.
mente. e · discúlpase:me un ha vulgaridade
mente anti -comunistas .e , por suposto; anti~
· cando estamos a falar dalg~én no que tal
castristas~ porque os· extreñ;fos:.. ~as~ ~at;>e,
' ~usa é imposíbel: a obra _a'rtí~tica .e o fra- ·
e qúe . agora, finado .Co'rtázar, todo o saben
.balló político sdn imperece~eiros; e perdón
e todo o entenden.de e sobre o arxentino, -e
polas obviedades), non tema Cortázar,
,son incapaces
de -comprender.
unha soa. ga -'.
.
.
digo,
que ~s seus nori hemos permitfr a per~
· labra escrita por el, porque non teñen sensi ~ ,
da deste com_b ate. ·.. oi.Jia~de nen gCJStO intelectual OS moi ruiAS.
Recoñezo que ~ós términos en que vou
Farsántes:·se nen o coñeéen .. lncÚltos)." Os
Famas, por unha vez, tivé.r on ·a razón. Des-'.- -· d~r-cabo a ~ esta breve semblanza constitue·n ·
un vello tópic~; un tópi.c o, repitq, ainda
horas para a humanidade.
que fermoso, certamente. Pero é que, apte
A mágoa a señardade pola morte ainda
·aeon.t~ceres·· semellantes, ·a miña xa humilde
recente de Caro! Dunlop, sua compañeira,
imaxinación litérária ' vese circunstanciala leuoémia foron As ·armas secretas .- tan
mente freada; a no~a· !frica entra en crise.
s~aretas que case ningµén sa_b ia-que o autor ·'
Debi.lid_ades di.m mediocre aspirante a .crod'e - Rayuela .padecía · tan · terríbel doenza
nópio. En fin-, JuliQ Cortázar finou, viva Judesde hai meses- que o levaron a realizar.Q
. -:
· seu vital Final do·xogo·. Qybid~ de q(.Je s~ _ 1 lío Cortáz.ar. _ ,,..
,....,.. ~
1
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'. Costa Rica ten exército :
rJos foros interna~ionais Costa Kica adq~iriu unha fa~a. . ~
infundada, de neutr~lidade: A fama viria dad~ póla. auséncia de , ,
A militarización costarricense é un
fenómeno . crecente. A preséncia de exérci.t o, e a só ,existéncia dun número limitado de forzas da Garda .
·'
cuarte is, ca.mpamentos e locais publ i-· Civil, para ~u ncións de vixiláncia nas fronte iras e de arde
·
cos dos .' a'ntisa'ndiniStas oonstiruyen . públiea ihterna·.
'
'
Pero dados reais desminten ·esta fama.
un cuestionamento da· pu.blicltada

b panorama económic_o social

·,

neutra 1ida de.
Costa Rica era un país que se ·gababa de ter máis mestres que soldados,- e o exércitQ, como tal institución, fora proscrito como institución
permanente desde o ano 1949 . .
Ap9s o ascenso ao poder do parti.do socialdell)ócrata Liberación Naciona I (PLN), liderado por Luis Al-.
berto Monge, as irwasións de terra, as
folgas. naciónais, as barricadas e manchas nas · ruas contra a alza de máis
dun 90 por ce.ntó nos précios da luz, ·
vi venda, auga, ... son feitos cotidianos ·
indicativos da situación do país. Segundo cifras oficiais, a porcentaxe
~eral de pobreza no país atinxe a un
71 por cento da povoación total,
sendo dun 82,9 por cento nas zonas
rurais. Mentr'as, a débeda externa so·
brepasa os 4.000 millóns de dólares
para unha povoación de 3 millóns de
habitantes. Ou sexa, a mái·S grande
"per capita" do mundo.
Nese contexto o FMI, que dita po.Hticas económicas ao seu antollo, esi(;orpos militares e paramilitare~
xe un recorte mínimo de 70 millóns ·
Son nove os estados que dan axu- .
de dólares do presuposto total de
da militar a Costa Riéa: Estados Uní: 560 milións, e o despido inmediato
dos, Panamá, Venezuela; Corea#do
.
de 3.300 empregados públicos. InSul, Taiwan, Israel, Xapón, Arxenticluiria tamén a disminución do presuna e España. A axuda militar consiste
en armamento, equipo, becas para
. . posto das universidadeis e o incremento dos impostas e as. tarifas dos serví- policias e envio ao país de_instruto_cios públicos.
res militares -especializados en antiteTodo este panorama completouse" -· rrorismo. .
co incremento das tensións entre NiAs org~11izacións -paramilitares_
é:arágua e Costa Rica e a globaliza- -como se pode observar no cadro:._ ,
cion da crise económica que, nos úl- teñen máis de 39.000 homes, ainda
timos dous anos, levaron aos sectores que hai vários milleiros máis que non.
máis direitistas do partido Liberación son computábeis.
Nacional e á oligarquía ~nservadora,
A OPEN (Organización- para
representada no partido UNIDlDA
Emerxéncias . Nacionais) foi criada
- coalición da Democrácia Cristiana,
por decreto executivo e ·esixe, a quen .
Renovación Democrática e Republi- quer int~9ralas, comprobado ·" credo
cano Calderonista-, a unha alianza
democrático". Os se.us responsábeis
cos sectores máis antidemocráticos e foron relacionados con actividades.
militaristas da área e dos Estados antisandinistas de apoio lox(stico e.
Unidos.
cobertura militar, e son o coronel

Os Estados: lfnidos están en. plena- campaña efoit~r~I. E é curioso constatar. cómo os ·meios ·d°e comunicación ecoan este proceso cqn móita máis
·
atención que moitps problemas de arde interría'do "próprio. Estado.
A reteváncia que . se · 11e ten dado estes días ás vitórias
Ha rt sobre
Mondale o.u ás declaracións pre-eleitorais c:ie Mr Hégan, contra-~t.an ~otra
to que se 11~ dá, por exemplo, ás eleicións que na·· onión Sqviética se fan
para elixir. l.500 m~_mbros do. Soviet Supremo.
·Para-estes meias· 9e cómunicación, que. se faLna U RSS, ao igual, tamén por exemplo, qué o ·q ue se fai en Cuba nas eleicións ás-Asambl~as do
Poder popular; é unha simples pantomima. Porén, recollen declaracións
de cidadáns soviéticos e eles mesmos constatan un seu alto sentidp -cívico.
Ah .. !, pero non se trnta diso, res1,1lta que "s~ non· se vota ·pode haber re- pre;;álias". E ~e se vo;ta en branco ou se tacha a lista proposta "teñeri me-do"a perder posibilidades de medrar".
Non se é ecuánime nas análises. Mesmo que todo ¡·so fos~ verdadé,
acaso nas' eleicións. ocidentais a x.ente . ~mprega as cabiAas para · o voto?,
acaso a xérite manifesta, sen temor, abertamente a opción pollt.ica que
prefir~ se· ~sta é de esquerdas_
? ·Non hai máis que lembrar que na ~lemánia
~ Federal a pertéricia ·ao Partido Comunista implica a autómática exclusión .
do corpo de funcionários. ·
·
_
·
O paradigma-.clemocrático. que ~e· quer impor'é o que permite ó asula~amento propagangfstico das :e mpresas especializadas no "marketing". 0 mito que hai ,na· Europa, .i nducido en grande medida polo Departamen-to de Estado estadounidense, e poJa's· opirüóns dirixidas, aprese.nta o -modelo pord~americano de fanfárria, convención, ·-f ésta ·c.o n serpentinas e
. CORf~_J~i.~y 'Ír.le~tfiz_a_ción do \lOtO co'hio exe[nplo a seguir.· .
.
·- i:: - és~. mifo' eléitoral, tan EfiscreciO-nalmente e~pregado :Segundo inte~ ré.5e ·pollticamente, .o que se -estjvo. introducindo acochada ou abertamenteüiarite dÓ ·proceso ~e.volucioná~'io de .Ni ca~água . ..,
.
D e;a ·m·a neirá Nicarágua non convocaba eleicións. El Salvador ¿i .
O s' ianquis cqnvocaron en dous .anos dous procesos eleitorais nun país
subme.t ido ·ª unh~ :sangría me~oña, · atroz. En plena guerra civil ~o.nvocá- ,
- hase ás ·urnas aún povo que chora -o sangue dos seus.fillos todos' os dias.
_ E ával-~ase, ~iant~ dps ollos dos "b empens.a ntes;, µn proceso político: autqrn~ti.camente á ' g_Ú~rrilla é extermináoe'I por anti-democrática. Nkarágua a causa é parecida pero coa diferéncia de que están no
.. poder os revolucic;mário~ e ria raía os ianquis vestidos de "contras;r; e apoiando asasinós, mercenários e toda a calaña qUe fuxira de· Nicarágua, onde
- agrom~ a revolución máis linipa, se cabe o termo, q_ue vive na história. ·
- En Nicarágua ·convócanse unhas eleicións acosados por unha gue_rra ,
por un proceso de reconstrución doloroso e difícil. E ainda asi queren de·
. mostrarlle ao mundo de qué son capaces. ·
falábamos . da Ü RSS pofque é ·º branca d.e· todo tipo de com.eatários, -.
as máis das ve_ces sen sentido. E porque é a história mentida, pésie a algunhas verdades que poda dicer no meio, de nunca acabar ~ ·
O. -~n 'se fia cando le os mesmos. coml:lntários, das ~esmas - pers~as fa·
1.a ndo pestes de Niearágua?
·
O Úno est~ en saber diferenciar, endistirig.uir , por exemp lo out~avolta
cáis eleicións se fan con dólares 'e cáis .con suor. Aqui lembramos ao· poet~
.. cando di que toda· belez(,l é_suor organizado. E é claro que preferimos o
suor de Nicarágua.
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Rodrigo Paniagua
Osear Monrern.
A oposición afirma que esta organi:
zación. é unha .extensión do corpo
militar do PLN. Teñ-en partieipa-do en '
qúeimas de terras e cultivos de labre-.'
gos desaloxa~:lós de e·iras de g·r andes ·
terratenentes.
..
- ·
· Na beira,..da esquerda, as organizacións -veneelladas ao blÓque .Pueblo
Unido·,· teñen duas brigadas. Unha denominada· Partido Vanguardia Popular _e outr Jua·n Santaniaría. Ambas e
duas" combatir:on ªº .pé dos sandinistas no 1979.
Os presupostos militare~ au-mentaron progrésivamente nos últimos .
anos e a asisténcia nordeamericana
non tardou en ch_egar: para ó 1'981
foi de.23 millóns 335 mil .dólares, para '1982 de 52 millóns 648 mil dólares e para 1983 de 161 millóns ey85
mil dólares.
HENRY JAUBERT-H - LM,0
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.RRISMA LATINOAMERICANO
~nhá r,Bviptamensual 9iferente, parasegui'r de perta

a actualidade. de América L·atina. e'o resto · do mundo
.
'
cun ponto · de vist-a diqtiñto·
.

.'

.

CUBA-IN:f'ERNACIONAL ·

~nha_ ·. revis~a:. :cneg9,w~l il.u~tr.~4a,~_que . lle permitirá.

~ ·co-fírécer ·rJor -aentro,;_º e.n todas ·a s :suas facetas, · a_noya' vida que -construe ·act1.ifal.mente o pavo cubann.·'

·AS REVISTAS CUBA.NAS :DE CIRCULACIÓN INTE
ra_
ri3\íj. ~rMi~. ..
Edita~as ~a ~abána por PRENSA iATINA.
.
.
lJ' ~lJ~lJYlJ ~
·Axéncia .Informativa 'Lat,inoamericana
Dist~ibudón

en :Galiza: Distr!buid?ra VIGUE$k Ni.carágua 10, V)go .. PRENSA NACIQNAL, . Mei~onfrio 26{ Santiago d·e .Compostela. TÁBOADA Distribución
.
·
. ·.
Alcalde Usero 60, Ferrol.
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estado·
XESUS

Colección MONTES E FONTES

·-----lliliíiiiiiiiii---

~.estado- crítico_
,.

VEGA ~

Certamerite ~· Euskadi é diferente. l'ricluso -as
carripañérs eleitorais teñen ali unha dose de
odxinalidade da que carecen noutros luga~
res. A sensación de estar preseric'ia~do algo..
· ditinto experiméntase ao"-comprobar cómo .
. ¡ ps voceiros da Goal!ción Popular defende·.v · ron a nere:;idade dun 'p luralismo' que impedira a eventual bipolariza·c ión - bi·gartidis~
mo ·q ue diria Eraga- da vida política basca.
Ou descobrindo~ nunhas notas internas do
PSOE, que a 'estr_a téxia eleitoral deste parti. do verbo da Coalición Popular descansaba
hestes obxectivos: ·."non eAtrar en pol~mi
cas con e'les. Van tentar que non lles quite- ,
mos eleitores pondo o énfase nas diferéncias sobre o modelo de sociedade. Pedir
descaradamente o voto úti I". Ou constatan,.
do· que, frente a HB: a circular "sociaHsta"
propuña manter esta atitude: -"ldentificata
con ETA o· na~ismo .' Non participar en
nengun debate onde i~terveñan . p'orq Üe a .
discusión non s~.· realizaria . co PNV ,_senón
con eles".

~-.

.

<---'' ·

·

Para valorar os resultados, alguns recorreron á coñecida teoría de que un ,vaso"coa
metade de água está médio valdeiro .e nori
· méqjo cheo. Que HB obtén cáse 160.000
votos en gres da·s catro· províneias bascas?
Si, pero nor medra ~ignificátivamente, re.spostan · a meirande parte dos comentaristas.
E engaden: o estancam~nto el.e jtoral destá"
forza polítjca é un síntoma que· .reveía o
decrecimento do ap,oío popular ás brganizacións -_q-i:Je pratican _a · violéncia. Médio _val- _
1

-

ca?'

.

as·

En ~ealid~de,
eleicións do 26 de Fe·breiro\ confirmar:on .a situación de equilíbrio in.estábel · na -que se atopa a realidade
- basca . ..A existéh'eia· tfun significativo sector
da po\ioaeióo que non aceita.o marco político estabelecidq na Constitución. e no Es:
ta-t uto e· que defeflde a independéncia da
nación b'asca "'a tópase contrapesado pola notábel .i ncidéncia so~ial do riacionali"smo mo_derado ·que reJ:>(esentcr o partido de Cario~
Garaikoetxea. ÜGorre, sen embargo, que o
proxet;:to político do PNV non encaixa ben
- no molde diseñado polos poderes fácticos
que soste.ñen o Estado español. As desatencións protocolárias sofridas polo lehendakari durante a celebración do Día das Forzas Armadas do ano pasado foron algo máis
que unha simples anédota: foron acenos reveladores da fonda desconfianza que sente
o poder mi litar cara os descende11tes de Sabino Arana. Quizá por iso, para conectar
con ese. "estqdo de cabreo" dos cuarte is, o
·PSOE leva un ano españoleando por Euskadi cunha teimosia que até agora parecia ser
exclusiva do señor Fraga. O problema é que
~ CP e o PSOE non conseguiron sumar mais
alá do 32 por cento dos votos emitidos:

A principal sfngularic;lacie das eleicíóns
ao Pai-lamento- de Vitoria radicaba na estreita relació.n que ~e ía estabelecer entre os
seus resultados e o fenómeno da violéncia '
política; Máis alá do convencio~alismo pró~
p'rio de toda consultá' eleitoral; o. 26 de Fe- ·
b~eiro era, sobretodo, unha ocasión p_ara
· medir -o número de votos dunha opción,
Herrí Ba~asuna, que tiña recebido o apoío
explícito de ETA-Militar. Conscientes déste
feito, o ' P_NV, o PSOE, a CP e EE dirixiron
as. suas baterías dialécticas contra o castelo
eleitoral ·da coalición abertzále. O desexa-d o
plur~lismo que todos. eles predicaban :i icou .
convertido, ao qabo, nunha aposta en fa.~or
da bipolarización. O máis importante era
non, votar a HB. A partir daí, eiixir a ~n ou
a ~utio non tiña tanta transcendéncia. -

Margarita L,.edo: MAMA FE

.

.EQUILIB.Rl-0
1N EST
ABE~• < ,: - :
. ,
_ . L

e

"Unh_a linguaxe descomún, quizais f r,(Y..ola ·~avant la le_ttre", para evoca-la Galicia dos clubs progresistas dos anos· vinte.

·r: . .

·deir·o .ó , _ étiio cheo ? Có mo se val.ora o fei- .
.t0-:de ' ql1er~}iurante os 'Liltinios' cinco a~os,·
. HB nun~~ teña recebido menos do 14 por ·
cento dc:is•_y_gtos emitidos? Qué din agor"a os
que h~L~fl:(anos prono~ticaban que o de- ·
- senvolv¡:méfito do vixente Estatuto de Au-·
~ºªº~!~~upo.ria -unha importante ~rebana
influencia social da ·esquerda ruptunsta bas~

unha renda baixa para dar satisfacción aos
que nos cuarteis están a piques de perder a
paciéncia despois de comprobar que o paso
· do tempo e as institucións autonómicas
non conseguiron rematar co fenómeno da
violéncia política.
O pasado 14 de Febreiro, García Damborenea, dirixente do PSOE en Euskadi dicfalle a Pilar Urbano que "a solución é un ·
GAL. .. legal': . Ten a sua -lóxica. Por· qué
non legalizar o que hoxe xa é unha realida-de? Por qué non declara_r fodmalment~ ó
.. est_a do de guerra se aquilo xa é unha guerra?
Tres aspectos dós mítines que ~e celebraron en Anoe~a.. 1De
enrriba a-\.embaixo: PSOE, PNV e HB.

A tentación é moi forte. E a corda que
ao PNV cos poderes que habitan en
Madrid non admite moitos tiróns.

un~

Teresa . Barro: INTRODUCION A ASTROLOXIA.
en~

"Galicia e a

de, Acuario"

11

A selva ~e esmelle", únha - ~evista cultur~I,

A ~enda de ·píntüras·
BRUGUER e todo
.. o que vostede
; precise para pintar ,
e decorar

os mf)rtes de ·a :- a 9 .da ta-:de .·

:~.~·f.~ '1~;~:1d:1:Corna·ratos~', ·a voz Has parróquias~
r------:-----~
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Daudet: CARTAS -: __;.-~- DESDE O M.EU MUll'JO. };
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.1~:: -,, :~q et~_ern!E!o~
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·

nosas .·1etras''', un,- repaso .á .literatura ·galega,
os sábados de ._ 12,30 a 1 da ·tarde

Grorieta de América, 25.
Frente á canteira
~ c;le Sta. fviargarida ·
.. Tfrio. 252618
·A CORUÑA
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Cristina .Feroáridez,
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Chámase Cristina Fernández Piñeíro, ten vinte
Cristina ten mozo, un mqzo que tamér.i .
Pero este non é seica o caso dos xogadores
anos e é a única "árbitro ou árbitra, igual me
que "en liñas xerais se portan moi ben, aÍnda
xoga
qalonmán', e que agora non lle moda, a Real Académia aceita as duas formas" da
que _ás veces teñen un comportaniento .tan espe- _lesta que ·a rbitre, '.'o que lle .,molesta é o que
. primeira división de balonmán.
xente fai moitos cocial que l:e molesta tamén, case tanto como o . hai_ detrás, po'is' que
Antes foi xogadora "chamáronmeyara a se groseiro".
mentários, a xente pensa que son unha ·eslección xuvenil, pero aqui se non es de Madrid
Con Cristina empezaron - tres .. rapazas máis: · pécie .rara. lso. é ·o que lle molesta. :Non é o
ou Barcelona, non tes nada que facer / , tamén
"admitir, admítente, pero _á hora qe asignarche
mesmo qué un tio .,estea vendo o partido e
foi entrenadora e agora é só arbitro · "xa que ,partidos, sobretodo daquela, habia bastante disestea --!l.s coitando calificativos... xa que ainda
nesta categoría non se pode compaxinar con
criminación, pensábase que non podíamos arbi- - _que non falernos ·
machismo algun hai, pois
xo.gar ou entrenar a un equipo".
trar como os homes. lso a min molestábame".
que a socieda~ está así montada. Por moi
F íxose arbitro hai seis tempadas: "sempre
Algunha vez Síntese utilizada , '''sobretodo .i · liberal que que ira ser molést;:ille ... Antes. ia
aspiro ao máximo e como xogadora sabia que_ cando me 'presentan a compañeiros, xa que non
a moitos partidos, agora xa vai a moi pÓücos.
non p9dia chegar máis alá polos favoritismos de
goto de que o fagan como a unha espécie de he- · Ademais, os seus amígos, que á hora de insulque falámos antes. Tiña que marcharme a Maroína, senón como a unha compañeira máis". _tarte . son todos iguais, por isa a'· el non lle gosCando arbitrou o primeiro partiqo pe primeira,
ta, ainda que lle _gosta porque a min me gasta".
d rid e non quixen."
Pero Cristina non ten vergoña· de arbitrar,
Pensa que o mais difícil na arbitraxe é "se- anunciaron polos altavoces que era a prime ira1
vez que unha muller arbitraba un partido nesta
'0 qu~ si me morreria de vergoña é se fav.oreguir unha liña e impor: a personalidade dunha
cat~goria, e o público "rompeu en aplausos, e · iio por medo ao. equipo da . casa", ainda que
no camp~". Non se considera dura, ainda que
diso si que gostei".
afirma que non· ~ · e que sexa anticaseira". Penhai- quen di "que son moi severa, que non deixo
sa. que os. árbitros non se· venden, pero .que alPero a xente non asimila asi como a-si a unha
dar moitos golpes, que ao mellor é que fago isto
muller árbitro. ~n Ourense, os directivos ·e speragunhas veces se "inclin~n polo equipo da casa".
porque son mul ler, pero eu creo que non".
ban que os árbitros fosen _dous,homes,·é "cando
Pe,nsa que a Federac.ión non castiga aos xoPensa que os xogadores, aos poucos minutos,
gadores c<?mo debese, sobretodo ao priacípio
chegamos a.li o meu compañeiro e eu, estevemos
xa saben cómo é o árbitro, e que se non te impós dende un comezo "logo por máis que quei- ali e non nos -asignaban vestuários nen nad~.- da temporada que "parecia .como se lle tivesen
Despois dician se eu ia facer de mesa, non que- : medo aos equipos, agora tiveron que tomar as
ras facer non se arranxa nada".
rian crer que ia ar.b itrar eu tamén".
decisións, pero a pena e que xa sexa afina! da
Até o de agora só tivo un problema, o ano
Pero cando se sinte máis molesta é cos ves- temp~da' ~·. · _ . ..--:-_ :
pasado en Ponteareas, onde intentaron pegarlle, ·
Todo isto acorre porque a federación ten
pero non tivo medo "naquel momento noñ sen· tuários xa que "todos teñen un problema tremendo : qué é _o que fan comigo no_vestuário?;
medo que os equipas que réceben as sancións
tia nada, o pior foi ao chegar á casa, que estiven
tres días sen dormir pensando o que me podia qué fago eu?, qué fanos outros?, cando é todo _ sedean de baixa~ pois que a Federación r:eeebe
ter ocorrido" . Foi neses días onde se plantexou normal, non hai nengun problema. Un qímblasJ~
os cartas .segundo as fichas. Da.í veñeñ moitos
cambalaches ·que lles doen moito aos ár~itros. A
por primeira vez deixar a arbitraxe, ·~pero como antes, o outro despois, se non hai compartimenfo i a primeira vez ... pensas que non che voltará .tos ... pero a xente está intrigadísima _sempre,,
Cristina :tamén, ainda que non ·qCJeira talar deste
até alguns chéganlle a berrar cou~s ao· meu
tema~
acorrer".
.Pero . así . e todo, .con algun p~rcance, ·con
A xente non fOncebe cómo unha moza lle compañeiro que xa podes supor, nori? .
Cristina despois dos partidos fai exame de .. 'fr:ustració(ls '.d e qt'.Íe federación l'IOn sancione
pode arbitrar a uns homes "é demasiado cerracomo _debese · por favoritismo,' Cristina pensa seda, non me explico cómo por un simples feito conciéncia e "tiro as conclusións, fastidiándome
de quedar ben diante dos demais te chama ... de mofto o equivocarme. Por equivocarme ou por: ·guir ·arbitrando "porque gosto e porque h~i que
demostrar que calqu~ra, que unha muller pode
todo. Cando saes hai o típico silbido, tamén hai perxudicar?; qué pregunta! ... as daas cousas van
ligadas".
aroitrar como Un home".
0 1típico cabaleiro. Hai de todo".
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A mana·: un deporte
Polas terras de Ponteealdel~s,. de
Fornelos de· iV1ontes, por todas
as estribacións do 1
. Monte iViaior, ai nda ,se segue a
xogar a un deporte case - ·
totalmente e~uecido no resto
-da .nación. Trátase -da Malla.
. A malla é un deporte en cer~o modo .
sémellahte á chave, a sua técnica ése· ~ellant~ e ··b aséase no ·mesmo, na
póntaria do xogador.'
Para xogar á malla é.ne-cesário"ter
dous paUS"'dUns vinté cer:itír:rietros de
longo.,
bás~ suvicient~ .P~ra que
se téñan, pausados .no chan. Estes
paus recében o nome de "tento".
Os tentos ·serán colocadoS..c un en:
frente ~º- ~_!r~ _a unh~ _d istá~ia de

oon

::.

15 metros. Ao lug.a r o~de tie po.usa o ~ .. xogadores aun~-equi~o ·e sÓ ~n· d~ ~u- . · ·Cfad~ veZ;' A p~rtida rematará aos-trin-tento chámaselle "cama" ·e está mar- 'tro, po'lo _que ·o' xogador que testa.só
ta tantos ou, ás veces,. "ao quemáis.'_
cado cunha crui (xa veramos.,logo a.~ no eq.uip9_terJ que tirar. duas v~ces. · fagan" :
· _- ·
· .·
· importánciadacama).
:;, '
·
_ ·
- .:
_"';,.
- .:-,il' NJ$ta :zbaa~ celébransecampeona_:. _ 0- qutro· elemento do -xogo son 4§..· --. €ómo se xo_
ga
. t<?s polas.,test~s ª. pnd~- cb~corre~de
)"mallas". Son estas unhas placas áe . ~-- °'
-todas a~ parroquias. Ao mesmo tem. ferro de .15 cm de diámetro· e 5 mm .' _Ne> xog9"da malla trátase de Regarll-e · ~o tamén ·.s.e· c~lebran campeonatos
-de groso. ' Estas mallas levan un bura- coa ·maHa ' ao tento· é ·tumbalo. Se caí·
de chave. · e doaqo 'que os xogadores
co no médio _para que un dedo poda ' o .te,nta ,son dous pontos. Se .non.se . participen-nos c;lous campeonatos.
. P. A :·esTEVEZ .
· f~cer presión .e asi non resbale cando logra tumbar, conseguerá un ponto o
Segundó . nos con~aba un dest~s
vaia ser lanzada esta aó tento , Antes equipo. cuxa . malla quede rnáis _.cer~-. x.ogad_o res, vária·s veces campeón., Matamén existiari mallas que tiñan un do tento.
noló Cima, algunhas veces até vale
~ntalle nun· lapo qué CIJl'Tlpria idénti-: . · .. P_ero t¡;¡mén póde ·ocorrer que a
emborrachar ·ao contrário para gañar-malla quede ·pegadá ao tento pero éslle, xa que entre partida e par~ida ·
ca función .qúe o buraco do_-médio ~
~ A malla pódese xogar man a· man; te non caia. Se ocorr~ ·isto, a malla ' "toman se u11t.ias copas";
ou ~or parellas de tre~ en cada eqµi- deberá ser retirada "dous dedos"; se
· Para x<;)ga_r en lo~is teñen nesta .
po·, ou de catro en cada equipo, sicontrário -logra rriéter a !¡Ua malla,
zona· outro xogo, semellante, "a 'Rot~ndose en números iguais detr~s entre o tento e a outra ma·11a, "metella", do que talaremos noutra ocados respectivos tentos. Sé· que, se s~e la ná cama", conseguerá tres -pontos.
sión.
PUCHEIRO
xog_a "de ~res", cada te.ri~o .terá do_~s~
Cada xogad~r lanzará duas mal~as_ ~ _ ~
.,,
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Vese que a telefónica evolucionou
facer máis tr.atados comerclais en
." moito.- Certo que sem~pre estivo de
inferi.orldade - de cóndicióris,- non
. primeiriña á hora de facer das noinvítala nunca mái·s a cear, pechar
sas vidas-un paraísd de serisibilida- . as ·suas instalacións no seu país,
de a distáncia e de plástico co"lodicerlle' "que Jaga as r:naletas 'in·readÓ; especialmente a fTT (lnter· cluíndo bs discbs -e os _libros. que
national- Teleg·raph and Teleph0;- :. mercaron xuntos. Entón, coidadiño, que neste mundo hai r:noito .
ne) .'!
, A Compañia Telefónica Espa- ·: crime 'pasional, pode que· a multi- ·
ñola evolucionou das.-!'Matildes" .- nacional Sé cabreé e non aceite a
· ao "Chaamamee"; Alguén xa
nova situación, piralle que vostede
apontou que O_' novo anúncio é 'un
.é para ela -tari necesário C<ilfnQ O ar- .
cla~o exemplo de manipulación da
que respira ou q.ue sen os benefísensualidade e da insinuación erócios que obtén no seu. país ela non
tica. Mai.s ·ao ·fin ·e ao cabo ·xa é _sa. seria nada. A~ .m ultinacionais es. bido que quen' mellor penetran
tán.. chapadas á antiga, ·- eren 'na
son as compañias multinacionais, '. unión até o final · dos seus dias
o cámbio publicitário está en que . (d:Os dias d_e vóstede, non dos dias
agora adema·s fanse ~e rogar e pi'dela). No"n lembra 10-go o famoso
den que as chamemos. ·,
' ~rim~ p~sional da-a 1.T:-T. con SalE isa que ainqa non nos provador- Allend~?, pois xa ve.
.
porcionaron __ o video-teléfono, .
SI, é _ certo; saben. moito e ·
"para lerche nos ellos se de verdaaprenden axiña. Pero vostede nori
de te alegras cando te· chamo"' pofaga caso, no.n chi:íme. ·o verdadeideria ser o seu lema. Pero, aten-.
ro .amor non surxe dunha chamación, neste · asu~to corre ·as seus
da, previst_a .e interesada. O verdadeiro amor .debe nacer nun enconriscos.
.
Se vostede; por exemplo, se e!!tro casual, nun achegamento estada cunha multinacional e quer . pontáneo. Se vostede chama, hiromper relacións, de seguro ql,le o .. potecá a sua lib,e tdadé e "a .sua inque fai é vender· as suas ac~l§ns,
dependéncia, lembre a Salvador. ·.
devolverlle as cartas e o anet, non
- ·
M.V.

. t ~·

O documento que arrib_a reproduci:·
mas corresponde a· l.1)1ha ·muJta que a
· Xetatura de· Tráfico de A Coruña impux.~ a J.C.C,. _-c:fo · ,.Punicípi? de ·~ca.r- nota.
_
Non dicjmos que _as cinco mil .pesetas de· multa estean ben ou mal pos' tas~ pero si que. 6 feíto denu_n ciado é
realme:nte \ eurio_so, vex-an senón.:
',~Circular a galope tendido de noche _
sin luces en via in~uficientemente .ll·u- .
minada cbn. grav~ riesgo para la· drcDlación; con un caballo y montado so'bre él su ~.ueño"·.
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estampas do ~undo elegante
.

XESUS CAMPOS

Carlos.O roza ou un ha bóa razón
para comprObar ·que hai llJZ ·no Contádór

As veces un atÓPé!Se no interior
,dun planetário, observ.ando estáti- ·
"co cómo se moven os atros e có1m<;> se forman e logo foxeQ as nebulosas, ó dinamismo do infinito.
Se a música que envolve a bóveda
é de .Holst, Van Hal ou de Dvorak,
· daquela un adquire a ' conciéncia ,..
terrea 1do seu estatismo e P,ensa. ,E-..
dicer, fica quedó · e observ~ ~mo
avanzan os cometas, cómó se revo.lven as galáxias, cómo xira e :-se
move O planeta. Comprende logo
un cómo. lle resta, ademais dos zapatos· gastados qe tanta rua, a coneiéncia sensitiva da sué_t conc;:li~iÓn
terreal ; de propriedade da peg<1da,
de afirmación universal .do ca.Ice~_
:tin; de- interpretación dialéctica do
lazo' dos"cordóns que impiden que .
o zapato te abandone na r;netade.· ,
da' carreira, do paso.
Un e, logo, dono da sensación,
da dimensión caótica da palabra
envolta en ~ias e ratinas; espectador do remuíño, da voráxine; test igo da desorde e . albacea da- heca~ '
tombe_. E_, porén, -arte e parte do
poema, constl'u índoo cos senti~ dos: co gasto e máis co tacto, coa
voz axexando -en murmúrios ou ,
penetrando en wátios rio ouvido
médio astra o ouvido internó, . a
,'.nédula , o Glomérulo de .Malpígio,
a Dlframát er, o Aracnóide, lenti<;u_lar , o Hades astra _o tremer d.p
estem ón . Asi.st-e :Un_ao na<;:imento
da onda que se conforma, esbara.,
medra -até ·á <;:resta e dondamente
abandona ·o océano astra pausarse .
lenemente" ria area aberta ' e gari ~
me ira .
- Pois ben, ao chegar á casa, 'rio
momento en que os pés ocupan as
zapatillas, .aceride a ·.televisión e
aparece ·en i.maxe o a~éd.io de Beirut1e un resistente palestino acu-
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xeracións destruídas pola tolémia
. ' e sempre na lúcida cotid ianeidade
de quen co·n templa a ~rretera e o
ir e vir dos autoníóveis como -un libro. aberto e en branco, por enoher.
Enruga a frente e electriza a.s
cañas, perfilando esa característica
arquitectura facial angulosa, xeo_métrica, informalmente trapezoidal e a ras do chan, sobrevoando á
altura das l~mpadas que son trapécios as tediosas tertúlias do Gijón,
quedándose coa brillantez elemental do camareiro e non coa presunción do escritor aÚtocomplacido,
do actor que se empeña eri seguir
representando lago da función de
noite, do pintor aoque lle treme o
pul.s o.
As idades frenéticas de Jerry
Rubin, o encanto fumíxeno e maramés del Montiño, de astra as ·corrado na esquina, metralleta en
tador de Nico, os devaneos califÓr. man, mentras 'que considera a po-.
llidas-de António Ordóñez naceu a
nianos de Henry Miller en Big Sur
sibilidade de qué han se trate)dun
cornada' da fame, a da proibición,
pero tamén a solidez pétréa da
·. herói senón dun tractor.ista- de
a cornada da , proibición e -máis a
muralla de Lugo que todo o cerca
Castroverde, un zas~andil ou un
do luxo e támén a cor.nada do víe circunda; os anos de cami.ñ o e
toureiro gaditano cobregueando
cio, a cornada aceda ibicenca, a do
· palalJras labradas_como pédras de
cornadas automáticas de repeti- toureiro sen estoque .e s~n cuadricanta.ria polo toureiro peatnik q-ue
ción. A aparición _do preséntad_o r
lla, sen Cúchares pero con _prazas
fixo abrir d~ pasrrioa boca de .Aldo _telediário contextúanos entón'
coñecidas pala area, o touril e po- .
bert~ e .a s velada.s interminábeis en ·
na dim_~nsíón ~aótica e lúcida do ,
los cllartos de despece.
/
pisos de estudantes, entre · velas
. rotinário. Semellá como se se rise ; ir.:..!'
Coa .·elegáncia e coa arte do niacesas, aqi.JeJ •l):or:roro.so patc/:10.ulf;
· como se en troques de drarriatizaJ- · ño de Algodohales e coa licenc~~ derramando sensacións e imaxes
nos informativa mente a · xe~9cício
tura das cátedras do asfalto, carplanetárias ·astra que se ·escoita na
nos ·estivese a vender unha newteira repleta dé rua vella sabedora de ·p edras e humidades, coa zeta
po l superautomatic. .
lonxania ~ asubio do tre'n de ma- '
e a jota ' f},ñ s,eco zanjo un encón•
drugada, atravé_s das ruas molla-.
VeJaqui a mensaxe e á vez o
trase con Carlos Oroza, coa fiso- ·
das, c·a ndo· descubres que a Catemeio. Daqui o insondábel ~os_, a
· nomia sulcada · de décai:tás de prodral é unha estación pe ferrocarril.
are.lada libertinaxe; ·a cobizada
d i'xi~ ~e . privación, confor~ando , -\lela~ui a .palabra,_ve.laqui o poeta . .
· relaxación mora·I, o delírio e o
unha ollada entre acurrada
e cosP'6r isa, ás veees, convén, a9he-.
ollo sobre o olla; o perfil na sommopolita: algo así cómo a -simbiogar_se ast~ o Obradoiro e durante
bra, as derradeiras bocanadas, a
se do Lazarillo -de To-rmes ·e Allen - a misa confun.cHr. .deliberadamente
balamba de amaran-unca.
· Ginsberg, · de camiñó viciñal e
ao sacristán , é:un ·mozo de equipa e ·
Highway 61 ' unliiníted' Se mpre
xes, ao arquiveiro cun factor. SeDas cornadas do cotián e máis
no camiño con Kerouac, sobrepa~·,
das cornadas de Juan - Belmonte,
remos~ .lago, -arte, e parte . da proposta que nos fai. - .
.
de Bombita, de Gallardo e de Ca- ' - sando as me llores mentes das suas 0
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Ben é certo que a arte non ten ·
fronteiras, pe.ro tampouco ~ mentira que.apareée en todo momento
condicionada culturalnJente por
' ' un espácio. Non é estraño .l}n impulso .vangardista na arte actúal
galega; o ·b.o"tQ_n de mostra e~trou
xémolo ne~a~ ,réportax<t·sobre a
feira internadohal ARCCo'84, onde se tivo a . óportunidad~oe con- _
templa~ a obra de quinc~~tfibaJla
dores das formas de Galíz.a; selec.-eionados por galerías de todo o
1
mundo.
A emigraciói::i intelectual de Galiza'. -da que algun preclaro observador fala de cote- pódese ext~n, der tamén a campos artísticos; e
abonda con votar unha ollada a
calquera das biografias dos homes
e mulleres ali presentes, para se
decatar da sua formación -ás veces tamén produción e case sempre comercialización- fóra do
país. Desde a crítica hai denúncias -ou máis qu<: denúncias, lamentacrons, constatacións dun
subdesenvolvimento cuigural, dun
terceiromundismo mental espJl.rexcido polos diversos centros de influéncia que inciden na opinión
pública-, comentários sobre a falta de estruturas, sobre o abandono
do apoio ás iniciativas artísticas
por parte das instítucións, etc.
Isto ten vários inconvenientes.
Por unha banda, a proliferª'ción
nas galerías de arte dunha oferta
de· moi baixa calidade, con pouco
que ver cun fenómeno criativo.
Por outra, condenan ao artista a
non ter posibilidades económicas
de entroncar o seu espirito criacional cun todo complexo que é a
realidade galega de cada momen-

.

L..

,ParticipáJ\~es ·,
.,,

to. Asi, no context;o actual, as ins- ' slóns, .-e me~mo o. ,"baixo· cero"
dos andámio's da arte gal€ga. _
titucións xogan un papel moi imDe momerito, cáml;>io ~ ña Diportante. Algo urxente é. a conserección X~ral de Cultura da. Xun-,
cución dun Centro .Superior de
ta de Galiza, -vai dando os seus
Belas Artes. Fóra do debate entre
fr-oitos.
Cámo desd~ estas páxinas
calidades e academicismo, entre
se denuncia~on. ~empre que houbo
faculdades universitárias e diversos
lugar as paifocadas do organismo
conceitos de -especialización artísautonómico, agóra hai que dicer
tica, convén ter clara a necesidade
que -Porf~l)! - =se éstivo á' altura
dun centro aglutinador das diverdos
acontecimentos e se aborda:.
_sas tendéncias, fomentador dunha
·
r
on
as
situacións\ desde unlÍa perspermanente conversa entre. arte e
pectiva afolclórica e vangardista.
sociedade, onde · confluan as opiA edición dun catálogo coa ·obra
nións que libremente se xeren ao
redor das correstes artísticas. Ta- . dos pi.!1.tores e escu1tóres galegos
nunlía. feira inteq1aci0na:l, é unha
~én de extrema. importáncia é
boa _a portación ao resurxit das forprover a estes círculos de becas,
mas plásticás, sinónimo asimc::smo
axudas, promocións, e todo.canto
de que vísceras novas <!Stán moaxude ao seu progres~ sob crité-_
vendo a ei;igranaxe do tresn neste
rios racionais de selección, · tencampo non ha ficar no ~scáparate,
dendo a coordenadas que se aparsenón que ha criar . unha infraesten do amiguismo e do mercantitrutura até o 'momento mexisterí~
lismo feroz, que son dous xeitos
·
te, e cooperar ao fiórecimento culde seguir a dicer que somos peririiral
da nasa terra, por moi para"'
féria.
dóxico que pareza dadas as carac" ·
Quizá sexa inútil reflexionar
terísticas do goberno autonómico.
máis sobre estes aspectos, dado o
nivel un tanto inxénuo _d as pretenA . PRIETO
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·.Nos . meios. galegas presente.s na»
. Feira Internacional de A:rte ··€on' temp€>ránea Arco'84, ~~spiráb<!se
; .u n ambiente de_optimismQ e · con-: ·
gratulación . ._Duas -:-daJerias -No~ .
· _vecento ~ Lofa Durán-"- compartían a ledícia dos b~msresultados.
· A -Oirectora desta última comento~ a ANT-que a. feiré!-• "ª respeito
: do ano . pasado, mdloreu en to-_
dos os .aspectos, "tanto cúmercial
· como ·cul~m:alÍnente, _aind.íl que a·
atividade . corrier,dañ cobra máis
·importáncia- . nun acontecin;iento
-<leste· tipo, e <liso hai ~que se c;:lesengañ.3:.r". Lola Durán pen~ .volver o
- ano·· que ven ·="En.. Galiza· aind;a ,
. 9ue ' hao moi ·¡)aucas ogalerias co~ .
merciais;- penso que o ano próx-i.mo arriscaranse "-a participar -U.11:
maior ñúrriero delas", '!amén pen. sa que Xunta tivo un papel-furi. dam·ental neste éxito "Porfin cum- ·
priron, e~itanqo__ un catálogo de
moi boa ·calidade .e promocionan- ·
do .así '!«_.xente ·que· tr:1:ba_lla no
mundiño artístico do noso paíS' '.
Con ?Ptimismo falaba tamén a

ª'

ena}.rregada ~o stand da-~evista ferro lana "Arte ·Gallcia" .: "O nivel
da pintura galega riesta mostra.
· d€spertou un interés cada vez roáis
alto,_p0r sup9sto, moito rnfi.is que
o aho - pa~do''. Para. G. Lagares,
.pintor . excluí do : ~p9r· un erro da
. gal~4J.- do cátálogo da'. )}:u~ta, a
nova:'. .arte galega _." Ten xepte -moi
interesante, ·cun pulo vangardi~ta
co.nsta_n te, ao .cal cooperou .a formación do pintor fóra da terra".
N.o mesmo' s~nso op.i.naba. Xos~
Freixanes; pintor pontevedrés con
quen -ma.ntivemos unha conversa
qué ptiblicare.mos ·en sucesivos numeras: "Este ano, Arco 84 éstivo
co·pado pola pintura galega; ·atreveríame a dicer que a_pintura gale..:
ga e~á no mellor intre.rda sua his. tória'..' . Freixanes pensa que así como a nosa terra foi sempre mellor
aotada p~ra a .lírica -apesar dª'
opinión de ·Lope- '· l:iistoricamente, a pintura estivo menos favorecida, pero o renacimento actual é
totalmente palpábel, "pódese
comprobar cando en Madrid, hai
uns arios, dicer que eras galego so:_
braba para que nen che miraran a
obra. Agora, o saber .que eres galega abonda para que as .galerías
Jg_mén un interés..especiál". Outro
artista, Roberto Gorizález cuxas
litografias acollian u~ dos cheos
máis grandes da fe ira 'en calquera
das su~s galerías ·en que se expu- ·
ñan -unha española e outra hri.._!á~
nica- , opinaba sobre o traballó da
Xunta que non vale de nada, se
non yai acompañado doutraS. medidas de apoio que permitan que o
artista teña acceso á unha formación .digna. González, monfortino
residente desde hai anos e~ Edimburgo, anuriciou unna próxima exposición en Vigo.

,

Galiza
nun panel
internacional
"Madrid, capital do vangardismo",
é o título pretenci9so do diário
oficial da fe ira Arco' 8 4. E un
achegouse co seu natural escepticismo, enfeblecido pala dúbida,
non· sexa que con isto de falar tanto do vangardismo madrileño, pase. como co deino, que de tanto
nomealo acode. Pero o certo é que
non· son todos os que estaban, nen
estaban todos os que son. Arco'84
interesa na medida en que pon en
contacto a obra de '#versos artistas plásticos do -EstadQ - e~pa:f.fol
-entre si.:_ e doutros éstados europeus ou americanos participantes.
Non si, o espectador séntese un
pou~o ' abafadq polo .estilo "gran
magazine" que fai duro asimilar
tanta pintura.
Den~ro da . éhamada "Movida
madrileña" conscientemente 1publicita:da -e podemos dic~r que
inventada- pala_revista "La . Lun~"· pesde un casticismo de novo
tipo (será ün t:ransmaoísmo cu!tu.:.
ral?) impúl$anse o_s denodaoos esforzos ·dó 'comic ·p or ser pintura e
da pintura por ·ser comic, confun-,
din.do o decorativo co e~presivo.
Isto xustiffcase dentro do eclectis-

mo reinante, eclectismo ·que non
quer dicer -como debería- liberdade no desenvolvim_e nto formal
.senón máis ben que todo camiño
é bon .se leva ao éxito. En rermos
xerais, pérdese honradez e profun:.
didade no esforzo compulsivo pór
estar ao ~ia. T~mos que nos· ir
acostumando -e moitos galegos
incluídos- á irrupción agardada
dos cazadores de prestíxio. ·

Os galego.s en Arco .
Centrándonos máis no naso tema, a preséncia dos plásticos galegos foi nutrida e digno o catálogo
da Xunta feíto e_specialmente para
esta mostra.

Primeiro atopámonos éon 'Fré'i- .
xanes. U nha pintura dir~cta, agr~- - _slva, de rasgos grosos, moi fauve
no tratarnento da cor', primitivismo na temática, atmosférica e con
forte reminiscéncia de Sorolla.
Antón Patiño e Menchu La!llas,
teñen formatos e temáticas semellantes, a diferéncía é q,ue Antón
ten unha pinc~lada máis debuxística .e volu:rri1ms·if, é dicer, moi óptica e •con cores frias, mentrasMenchu trabaUa combinando cores frias e quentes e asumindo tanto _a rc;:alidade do plano até achegarse ao muralisrrto. Os dous participan da temática do primitivis-
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En Xesus Vazquez, a pincelada
grosa e o "tachan" danlle un carácter moi táctil. TrábaJla con ,cores sórdidas, temátiCa. onírica en- .'
treo sexual e o místico .
Da escultura de Lerrq, o primeiro que destaca é a forza, - a
nosa forza- e o seú expresionismo
é contaxioso e entisiasmante. ·
Vázque; Cereixo introdúcenos
nun mundo · subtil, subxectivo,.

con atmósferas, tras.paréncias, veladuras... estira -a pincelada, é
unha pintura· entrañábel, de estómago, de veas, de sofrimerÍtos, de
patetismos ... leinbra o mundo máx~co de Munch.
A arde é un feíto vital na pin. tura el~ Mangecón; é racionalista,
conceptual, móvese nun ·mµndo
transitivo entre o concreto e a
ruptura, é subtil e eleg;mte.
R uibal fai unha pintura onde
as .entonacións son delicadas case
en exceso. Móvese no ar., o rí trnico da sua pincelada envólvenos no
seu mundo az-ul ·e ·pouco violento, .
até a evanescéncia.
Moldes está cheo de símbolos,
de guerreiros e cabalas, con haf::
moniosas pinceladas ·e con cores
ledas, vivas ... é un mqndo poético
. e saudoso, de seinllanzas chagalia-.
nas.
' Un aspe~o rjioi importarite ·d a
sua, obra -de Roberto González,
que _apresenta 'uri conxunto de litografías- é a literatura implícita.
O home e a sua beleia clásica son
. os_protagonistú definitivos da su.a.
obra. Tecnicamente é moi sólido e
virtuosista·.
Defiriitivamente, o prirnitivismo - non abranxendo a todos os
pintores galegas- é unha constante pre~ente, entroncando coas actriais tendénc~s artísticas xerais.

P. BAtJOS

A NOSA T~ R_R~ / 20_

"Agradécense
todas
as nora- ...
-,.
,boas, pero a verda-de e que nos
volcámos, gastámos mais clun millón ·de pesetas apoiando.aos artistas galegas representados en 14 galerias, e penso que é_'\In feito moi
importante. Dentro do A~,eq~84, a
arte galega . ara.do!! ª-s. máis alt~s
cotas, nm:i ·só pol? n:(imero, señón· .
tamén p-bia calidade"-,. :"QueÍi asi se _
expresa é Xosé ·.Ári.tónió Castro,
encarregado de Artes- Plást.i,S:as da
Dirección Xeral de Culttira da .
_ Xunta. -Ten o aspecto de indiví9uo saído da protesta do 68; ou
un loitador 'rupturista' do derradeiro franquismo, que o c~nverte
nun espécimen estraño dentro da
Consellaria de tumo. Algunha vez
confeso use de esquerdas e a postu~

'
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"En Galiza sempte se fixo
a cultura dá berza. e da pata'ca''.
ra de .. compromis.o . coa terra ·rezuma· das suas. palabras. En Aréo'8~ .
.era unha .espécie ·de ·espírito ·que
fulrninantemente pei:corria ese ca~
torce estands con anacos de Galiza. · A el débense as iniciativas tan
loubadas -por paradóxico quepareza- da actuación do goberno
autonómico na Feira de Arte Contemporánea.
ANT. A actuación da Xunta_
nesta fe ira foi grandemente louhada polos sectores presentes, en xeral. Isto emárcase nunha liña .cultural definida, ou será un feito
illado no penoso panorama oflcialista?
XLC. Eu teño a experién'cia
doutros organismos, como a organización da B.ienal de Pontevedra,
onde por querer rachar con todo o
anterior, botáronme a patadas~
Neste departamento ternos un presuposto, moi humilde, p~ro que
vai permitir continuar o aqui iniciado. Di~poranse dez ou doce becas de máis de 600.000 pesetas
cada unha par3: promocionar '"a ar-

X.A. ~tro, encaregado de .Ar:tes._ Plástieas .: q~- ~µntf! --": _

que non quereria P?r u.afü1 ,;ga._:
; ·mundo que depen9,e~e da Univer; -·
· sidade de Santiag4.f Debe~-~ · p(r- ~ ·
tícipar artistas, e xerÜ:es que e~táll ¡
na cultura viva, .p.pi~ a Uniyersida;
de
é un cadáver. Un exemplo pomento <:te_Arte da U¿üversicfad~.. e
da. E cómo resultado ~urxiu unha
deria
ser a Es~ola de Canteiros-de
unha aut~ntica·· tumba, e quen iril.-.
personalidade. _pró.pri~, tan esp~d
-exernplo do que dePontevedra
parte
alf
·
cláses,
QS
fóseis
..
máis
fi ca que hoxe 'te~ raigame a nivel '
be ser unha .escola de Arte-; ou a
grandes q11e 'ha:i, xent;e .'q_~e ilega e
internacional.
·
desprécia a -,. ~onte!,flporan.e.ldade . · · Bauhaus al~mana:
-.P:: Q~~ .p apel ·~i>ga aqu-i' a' falta ' ·
·Para r~ma&r, falámos de poléde : . r. ·:~-.- . com~rcia1
-; ., non .:Sei por 'qué. Nos pretendemos
mica
na q_ue se veu enzarzado con
¡.
:u eii;,. .bhliia?
n:;.:., .:"! .· •• ?"
defeQder- 1.inhá cu.Jtu·Fa ViY~. e pórcertos - meios a.r tísticos, na · sua ,
'
·"R. . Evide,ntement~, - non hai-: .
tánt~~'~\!~ha _arte vi;;~; .·· :~>
condición de director da exposi,,.· '
' unha estrutura ·coiner~ialr onde .o ,:·
~ p_-c:A_-:1litección Xeral de·Gultucióñ
da .Bie~al de Pontevedra últi, ~rtista,. se ~poda.; ver .promocionado. ~
·r~'f~~~~t'evisto apoiar ~ ~~ciQ·n;~a
ma. Concretamenté,
acu&cións
t Faltaip galerías ~omerc_iais '.q!ue fun-•.
·FaJµip¡de "'de Belas Af1;e~; o~ :uA
da revista Arte Ga:licia'.: sobre a ·
. ' cionéIT e.orno" tiebesen;· ago.r..a fon- .,. : ··cent:rb~inilhu- de formación? . :•,
marx.inaaióri da escultura española
cionan eorno unha -tenda, e ilio
na. Bienal. "Arte GaÉcia", por se
R. Nós, de momen
stamos á
_n on vale para arte. ~E moifo íná-is rriarxe
disto;
é
penos~
como
se
esos
leitores non a coñecen, é unha
importante promo.~ionar un artistán
dando
pasÜs
nese
sentido
pola
. · ta :e trahallar con el, co cal esta-.
Universidade sen contar connosco.
mos traba:llando póla cultura gale- ·
De todos xeitos, para min seria
"A Vangardá deixou de
ga; Hoxe, ª -:_arte· é ·marketing, a
moi grave que'. á escola de Belas
vangarda . foi ·combativa a prindser combativa." '
Artes ~ise nas mans da Universipios de 'século pero ao· ser asumida
cÍade
de Santiago, pois é unha Unipolo -burgués, : de,i xou de ser comversidade
retardada, que non ten
bativa ... hoxe a vangarda imponse. publicación semestral que edita a
función so.cia] algunha, que non
Sociedade Artística Ferrolana, es-P. . Falaba "antes do gran Múseu
está por unha cultura viva·. Enfin,
crita ca~ integramente en esp~
d~ 'Arte Co~temporánea,.· Qué con:
para qué falar?
ñol. "Hai unha <lose de macarris~
· tactos haf ~on institucións ou mesmo nalguns pintores locais, e cer_ P. Quer dicer con ·isto que non
mo organismos oficiais que teñen
tos críticos non abandonan ain~a
hai
posibilidade
de
contar
cun
unha idea parella, .o u lnestiio están
un
chauvinismo mal entendido
non
hai
alcentro
deste
tipo,
.que
man.tendo mu~us como o Carlos
estes
señores pretenden retroceder
ternativa?
.
_
Maside?
a un tradicionalismo folclórico, á
R. Estamos en contactQ con tocultura da berza. O sentimento
"A Universidade é un cadas as forzas-vivas da arte, fíxose
dionisíaco tan próprio de Nieztunha ~omisión que abranxe todos ' d_áver socrnl, e nós queremos
che, retornando á liberdade, ao
os sectores e a xeografia,galega, .e
Unha escoía viva".
universalismo casado coa tradi. eles saben que se vai tratar de
ción, é o que marca o espírito dos
coordenar con todos ·os sectores
80. Concretándome máis na BieR. Por suposto, é- moi impordas artes para deseñar unha politinal, direiche que até tal ponto me
ca no sector. Trátase de que t~dos
tante a existéncia dunha escoJa de
amargaron a existéncia, que rou· ·BBAA. E ·fundamental por unha
co,laboren: No referente ao rnuseu,
bar6n 22 obras, primeiro as de carazón. de estratéxia :hai centos de
direiche que me parece boa a des-:
rácter político, e logo as de refecentralización, -ainda. que tarnén
estudantes que -deben se desprazar
réncias sexuais, e sospeitamos que
a Valencia, a Madrid:.. e poaen os
.seria moi positivo vários millóns
foron funcionarios da Deputación.
que poden. Tamén é fundamental
en obras, e tamén se están no <lo
Contado, non s·a iu á prensa". Acamuseu de escultura a~ ¡r. ·outros
para criar ~nha série de atitudes
bou dicindo que lle disgostaba
para que o gal~go poda desenvol. proxectos. son o de "Arte e educamoito a preséncia da referida re-v~r a sua papeleta na sua terra.
ción en Galiza", plans educaciovista na Feira, da que el foi colaAparte, fomentaria a criación dun
.nais tanto na escola como no ensiborador até o último n(lmero "F oi ,
grupo de opinión cunha série de
no .médio; e a conternporañeidade
o único punto negro de Galiza en
atitudes, pois sobretodo 'teria que
museístic:_a, pois hoxe todos os
Arco'84".
ser unha escola viva, razón pola
A.PRIETO
museus son tumbas, e o departa- ...

-"Esta-polittra :terá'co11tínuid~~trE'J:;
1

emuwri

.¡

;""' ••

:·'

as

a

te galega. Ta:mén ternos. uri presu-·
post~ para mercar obra dos ll:rtis:
tas, e ~ dignificarJ asi o seu labor-,
destin:ándoa ·a ' ése museu de Arte
Contemporánea que hoxe _é preciso C' necesário, dado 'o· que supo- .
fie~ as- aries · plásticas -·de Galiza
como ·cima do espírito dos 80. Te- .
inos ademais un programa de mostras . tanto dentro como fóra do '
· país, c~n · contados en Euskadi, .

'.' Dispoñeranse becas, e"di:.

versos programas de mentali-zación artística." ·
Catalunya, Alemánia, Itália ...
P. Pensa qúe a formación fóra
do país do artista novo in~luiu no ·
actual impulso vangardista?
R. En Galiza ~unc~_se ofefece.u
alternativa aos . artistas, sempre se
fixo unha cultura da berza e da
,pataca. Os artistas tivéron que sair
sen rernédio, e son tan galegos como OS· de dentro. Levan a Galiza
na sua alma - que é como quen di
na s.ua pintQra- e· deron ·~n fundir, ·
eclectizar a tradición. galega, -impresa en cada un deles, ·coa vangar-

andando a terra

M. HORTAS VILANOVA

"O Ioribe"
e ·outros
vagamundos
Entre os tolos que 'coñocín na miña infancia lembro, dun xeito especial, . ó Anastasio -ou Atana·
siO- que era nativo .de Duartía ou
de Castro de Ribeiras de Lea. Aínd?- . q~e n~n me é <loado precisar
cok ·e~aCri(uCfé>· a 1 súi tribu natal.
De cando en 'vé'z aparecía por Outeiro de Rei.· Metía unhos berros
árrepiantes e andaba-' ollando pró
· éeo. Decía de sí mesmo qúe e~a
xeral de outos e baixos e almirante ge._caneiros, sebes e corredoiras.
Polo demáis resultaba totalinente
inofensivo.
O Tolo de Palmeiro, natural e
veciño do lugar de Alvite; na
. rroquia de Robra -de onde era tamén Manueliño da Cor4a e ó Martelo " máis este xa é Ol!trO cantarviña, con frec;:uencia, usar Q. seu
tempo a Outeiro de Rei.Non daba
unha fala con ninguén. J?earnb.ula-

pa-

· ha dende a Praciña do Concello
. deica algo mais aló dá _Casa de
Roibás. Paseaba ~oi serio, moi ergue1to, todo cheo de ,razón. Tería
sobor de trinta anos. Usaba unha
tnncheira branca e bastante luxada. Era mais ben outo e fr.aco e tiña barba rubia. Afeitaríase unha
vez ó mes ou cecáis de cada máis
tempo.

·o Tolo do Criheiro era de Rábade e nunca safa da · súa tribu. A
súa semellanza física coas fot-0grafías que_teñ0- observado de )uan
Ramón Jirnénez erá enorme e dun
case _~ idéntico., -:pareádo. .:.Emitfa
unhos s0íd9s, semellantes a gru~i
dos, que asustaban ós ·nenos. A
úriica palabra que decía era: lMamá!. Andaba sempre descilzo e farrapento. A súa única ocupación
consistfa. en apañar lata:s e ferragacjios .'que ligaba entre sí- e levaba
darrastro pola estrada facendo un
bruído do demo. As ·veces encol-·
- gaba. das a~bres toda e,sta mercan•
cía. E en moitas ocasiós sentábas(%
ó pe dun valado ·ou dunhos chantos, coas pernas cruzadas e gastaba
horas e máis horas acaneando o
tronco pra <liante . e pia -atrás e

emitindo unha ,mpnótona e estrachan. Vivía coa nai. Cantan que,
cando súa tfai estaba morrendo, o
na melopea, mistura de gruñidos e
Tenorio preparo.ulle unha cunea
canto.
de papas e cand·o lla deu decíalle :
Ademáis dos tolos había os "es:._Tome pouco, mi madre. Unimoleiros que apar~~ían periodica-·
camente o xusto pra poder ir inxi· mente e tiñan casas coñocidas nas
rindo o folgo.
que Hes , dab_an ·pausada, é dicer :
casa cuberta. Lembro 'a señora MaRealmente toda esta familia lerixuana . de Rábade, pequenifia e
;} vaha unha vida miserable e, en cerencollida que tiña dous fillos de
to xeito, marxinada. co; todo os
a ch ego. A súa v~z era un laio. O
labregos tratábanos con comprenGabrieliño do Castro, pequenote
sión e mes1llo con garimo. ~empre
e cuadrado, meio parvo, mal afeihabía pra· eles unha- cunca de caltado sempre, coas suas .alforxas
do, un anaco ·c{e pan, ou de touciab1;1ltadas Que . case ag~clíaban a
no_ou unha espiga de millo. E casa
, sua figura~ a súá -sorriSa. iñocente
cub--erta. Os esmolahtés adoitaban
- case arixéliéa-~ e as .súas falas
1 a xe~ar '!JJl. Ha.i no,so pc;>_
l<;>s
.díf.¿nti~
·~·•·O 15:, i:;-, . ~uH'T u i....·,.
..,...,
•
,
,humildes e pros~eirai· q~tápJé'n
ños da casa nos que os socgrrfan e
taban unha retranca que non tiña.
bicaban a esmola cort.humildade. ·
E o ·Tenbrio. Este era de Outei- ·
. O Torible- chamábase Anxel.
ro de ·Rei. Vivía · nunha sube.ira
Nacera
nunha parroquia do conceque
aínda se conserva,
convertida
1
llo de Lugo chf.mada Torible, -éara
en garaxe. ó pé do valado da horta
a Friol. Algunhos, por chiste, aldos meus -abós. Non gueguei a ·cocumábano Terr!ble. Nos anos da
ñócelo'. Levaba moi a mal o ¡lctisúa rnocedad(2, dena'.ntes de ir ó
me de Tenorio. As xentes chamáservicio militar, estivera de criado
banlle don An~el. Fupgaba moito
en Vilanova, a casa natal de rniña .
ó falar. Usaba unhas zoeas enor- )
rÍai. · Despóis comezara a- ter sede.
rnísimas e fe~adas. Gataba os seus
-~ foi de_Ínal en pior. ,Dei,.xou p traocios to~ndo unha frauta e acómballo fixo e comenzou a súa vida·pañábase co ,son quefacían as súas
de vagamun~o bébedo. De ~ando
enormes zocas ó bater contra ó

en vez aparecía pola nosa casa de
Outeiro de Rei. Miña nai sempre
lle daba algunhas moedas, roupa
usada, comida e bós consellos que
ó Torible, como é natural, por
unha orella lle entraban e por ou-,
tra lle saían.
Nos comenzos da guerra civil o
Torihle an'daba por Lugo. Contaban d~l que un día estaba tiradp,
cunha. bebedeira moi competente,
dediante do asilo de vellos de San
Roque. Pasaron por alí unhos ..falanxistas, despertáron.o e, mal que
ben, fórono' erguendo e arrimaro- ·
no as parede d0 ed,ificl.o do asilo.
O Torible non tiña pé de sí. Un falanxista, moi decidido, en·carouse
' con é1}~.e:bétroulfo : --~" .. º
- iAtriba España! Grite conmigo: iArriba España.!
,() Toríhle, aínda non ben desperto, coa súa voz: augardentosa e
cun bruído de lata · enfurruxada,
dí.~olle ós falanxiStas :
·
- A mín qrt.ie me contan. iQue
a erga quena tirou.!
Deixouse caer · novamente ño
. ch'an e seguiu dutrnin'.do ~ ~ebed~i=
ra, que era o seu.'
- 0s-falanxistas deixárono en pa:i
e s.e~uiron o seu <?tmiñ<:>.

QuigirO·
"
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,Doµs libr9s
de -vers·os

"A morté dé Mikel"

Co ano aparecéron dous novos 'libros de versos de dous poetas
"consagrados". írátase de Vítor
Vaqueiro e o seu A fraga prateada (1) e Vicente Araguas .con Xuvia (2). No caso de Vaqueiro é o ..
cuarto libro, ainda que se ben olla1 mós as cousas seria o terceiro, xa
que a terceira entrega O camiño _ ·
-e
-O
de Antio.quía ( 3), está metida nes:g
ta fraga. No caso de Vicent-e Ara~
guas tamén .é a cuarta, ainda.que a
~
terceira é descoñecida pois foi ediVictor Vaqueiro
tada en edición non venal. Enconpoemas) de· Araguas non est~ tan
'trámosnos, xa que logo, coa terben ·construída como a de V aqueiceira entrega de dous poetas. Mais
ro ! a riqueza léxica é inferior, mais
non acaban aquí as coincidéncias.
o poeta xuviense gáñalle
de
Ambos e dous deron a sua primeiVigo en guiños ao leitor e en refera entrega na colección Mogor.da
réncias espácio-temporais. .
finada Editorial Castrelos (da ouAraguas sábe facer un poema,
tra coincidé.ncia falaremos ao resabe o que se pode dicer nel pero
mate).
o que nos di, que máis ten. AraVítor Vaqueiro é un poeta
guas non quer ser un poeta de reahondo coñecido. Desde a sua privelación (nen de rebeldía) senón
meira Lideiras entre a paisaxe ,a
de participación . ou comumon
(s.ic) -e asi entenderanse a : ~f-3.ntida- esta Fraga prat;ead~ o camiño percorrido é moito mais curto. Explide de guiños que fai ao leitor e a
quémonos. Aquel primeiro libro
cantidade de referén.cias pontuais.
pecaba dun ~ceso de verbalismo
Araguas tamén quer ser un poeta
"a la page", e por iso non faltan as .
que agora corrixe o noso autor,
debidas citas ~n inglés. · Araguas
verbalismo xa correxido en Informe da gavilla (4) e que leva ao
quer situarse nun intre concreto
poeta a criar -facer- versos e
(refer-encias témporais) e nun sípoemas dun perfeito acabado. Pó:
tio concreto (Xuvia) peneirar todese dicer que os 'versos de Vado iso cuns dados persoais e .asi
queiro están feítos cunha preciestán as referéncias a Moscoso e
sión matemática,· ou con cartabón
outros elementos. E para que nél:da
e escuadra, mesmo nos poemas en
falte (a educación recebida ten a
prosa. Formalisticarnente Vaquei·culpa) sá'enlle poemas ao Gerardo ro é (con F oréadela) o noso meDiego : "Río Xuvia nugallán na
llor poeta. Agora ben, son poemas
distancia te me perdes : queixas
ou operacións matemáticas -ou
grises, laios verdes e xa e,stás na
figuras xeométrícas- os versos do
miña man" (Araguas). "Río Duenoso autor? aquí está a difícil disro, río Duero, nadie a acompañartinción por parte do leitor. Poete baja, nadie se detiene a oir, tu
mas perfeitos, construción perfeiet~rna estrofa olvidada" (o espata, léxico perfeito, ma~s falta algo,
ñol, cito de memória). Mais como
ainda que ás veces un crea enconq poemário vai de referéncias tem- .
porais e espaciais - onde se- nota
. tralo en poemas como V. (poema
moito a pegada do Vázquez Monn° 15) ou en A. (poema n° 20)
talbán poeta- as leituras téñense
. pero maiormente encóntrase cun- .
que notar, e asi León Felipe non
ha certa frialdad e no texto. Frialpode estar ausente, compárese .o
dad e que fai prosaicos os poemas,
"Autorretrato" do poeta españ'ol
e non precisamente os poemas en
co "Tango" do gakgo. Enfin, que
prosa (o poema "Cabodano", que
estes
poemas nada novo engaden á
máis parece unha narración .breve
anterior póesia de Araguas, todo o
qu~ un poema), mais certas veces,
' contrário, confírmannolo como.
ao toparse con certos versos, un
un máis dos cultivadores da poesía
pode colexir que se equivoca f'Do
formalista
no contido. Eis a outra
seu propio ronsel fuxía o barco
coincidéncia
con Vaqueiro. Aquel
corsariamente silandeiro e mesto,,:
era formalista n,a forma, este no
Mais ... a 'poesía segue a sér a grancóntido e a poesía ausente. En r~
de ausente neste p~emário. Apesar
sumo, dous libros ben feítos, un
de certos poemas, apesar de certos
m.e~c:'r que ó outr~·, e máis.nada. ·
versos, a beleza, a emoción poética, ·a emQciÓn rebeladora e revela- .
XESUS GONZAL~4 GOMEZ
dora da poesía, · non fixeron acto
1) Editorial Galaxia. Col. Dobante .
de presénéia. Aquí hai ~i'e todo, xa
· n° 7. Vigo 1984. .
. .
o diremos (qué ben domi.n a Va- .
2) Cadernos da Gadaña poe.sia. n° .,.
queiro ~ lingl;laxe mineral) pero a
1. Madrid 1984.
función reveladora da poesí_a ·tal3) Premio Esquío 1 982~ Par.a poder ~
vez chegue outro dia1 rAl:i.l1palah:,ras
ler' ó's' libros premiados ' néste concurso
cor~pre ser un -privi.lexiado ou .'t er un ·
' de. "López ·F oxo riestas mesnJás. pá1amigo (como me .acontece a min) que o
xinas sobre a anterior entrega ·de ,.
sexa. -Para 'cando unha edidón en sério
Vaqueiro,_ seguen a ter validez pa11a .
cfos poetás publica~os. _nesa cofr"!dia do o presente poemário ( 5 ) .
·
Ferrol? ·
- , ·
·
.
l.
4) Ed., GalaxJa'. Col. Combate n-0 2.
O · outro poeta, Vicente Ara..,
Vigo '1980.
guas, tamén é ·coñecido do leitor
5) "Agora. ben, o libra · (~nforme da
de poesia galega. As suas duas·prigavilla) non nos.9o.s tou e(;.._) pode chemeiras entregas fóronno~ :dadas
gar ·a publicar5e -como apÓntaba hai
uns niese~ Basilio Losada- moita ·poepola editorial Castrelos ·n a· s:qa co:sia .valida ·e steticamente. 'bero que non
1ección Mogor : Paisáxe d~. Glas· produza. reacción no · leitor". A NOSA -"·
gow e máis As veces en d0JI1iI_1go ,
TERRA n° 165. (Compre aclarar que
· ahonda coa tenrura e agora _d anos
beleza e estética ~n duas cousas elite:
o poeta este Xuvia. A poesia (.os
rentes?-). ·

ªº

e

·'

H.olllósexual
e abertzale
Dirixida por Imanoel Uribe e
con Imanoel Arias ·de principal
protagonista ''A morte de Mikei"
, está a constituir u·n bon exemplo · non ~ da dignidade senón -tamen
do éxito do cine basco: . ·
- A pelÍcula ap:re'senta con acert'o
_dous te~s de ..clara conflitivi~a- de :a .homo~exualidade .de Migué!,
.- en primeiro t~rmiho, e a represión
no País Basco, nuii segundo plano, ·
(Mikel é militante · ~e HB). Os
ctous temas · choran ademais entre
,si en vcirias ocásións; o filme de
paso é unha boa disculpa para .<lis- cutir a .asunción prática de certos
conflitos so.ciais -po.las _organizácións polít~cas revolucionárias. A
morte de mikel .préstase .mó.i ben
ao debate cun positivo achegamento aos dous conflitos e cun final intencion¡;_da~e1;1te a~bíguo
sobre ca'is son as verdadeitas causas da anunciada rnorte ·de Mikel.
·un · pápel esencial na película
_correspóndelle á nai do protÍlgo-

nista,. unha acertadísima ·rep'resendo~ental sobre o Proceso -de
tación da tradición e a relixión
Burgos · e _a long-a metraxé "A fuga
através dunha .ihstitución eterna. ~
de Segovia", vennos de .confirinar
A nai. :..=.que pode«lemgrar á "nai"
que sabe facer . cine a un nive,l ·sude Fellmi, posesiva ·e omnipoten-peri9r- sen dubida ·á média do Este- -é o que domina, o- q~e permatado. Levando moi ben ·a · cámara, ,
nece e· o· que se :descobre como a
sabendo rriedii- cada paso como se
verda,deira interpretación · do podun veterane se tratase, consegue·
der.
un clima xeral~ con certa tristUra
O. filme, qúe -custou mais de
acorde ~o. enfoque' do te~.
coarefita millóns -un 25 ·por cen:O domínio na dirección e o
to- subve~cionaclo· -·pol~ goberno
acerto á _hora de tratar temas con-.
· basco-:-, está circulando en dobre
versión español _e euskera, cuns . · flitivos e moi actuais .serven para
facer do filme un canal Ínáis de ar:..
boris resultados :até o .mome.n to
te e de debate. '~A monte de' Mie:1:ra a segunda ( d~ dez~~et~ mil .
kel"· ten beleza e fai ~editar- sobre
espectadores. no País Basco, catro
cousas importantes.
mil preferiron o pase "íntegro en
euskera) .. ·
Jman~l Uribe qu.e xa dirixira o
M.V.

·música -

.XESUS LOPEZ TEMEZ

A ·escola
·de gaitas
"Toxos ·é
.Xestas":
dez anos
de labor
cultural
Hai xa case dez anos que .Xosé ...
· Lois Foxo, fundador e director da '
,Escola de Gaitas Toxós e Xestas
de Font-Trobada, puña·en marcha
en Barcelona ó seu encomiábd
traballo a prol· da m:ús!ca t~adiciÓ-nal galega. -Desde -3:queles prime.ip~rcuswn · popuhtr g~lega :pandei· re!xa Prades, respectivamente; .no'
ros iníCios até hóxe, . no .que o gru-r6, Qhatrasco, redop~arite; pandei- _
departamento de percusión colapo está .formado por catrocentas
reta, cunchas e bonibó. Todos os ·
bora tamén Xosé ·Ares, -fabrieante
persoas de todas as idad~s, a Escoalunos , t~ñen por tanto un erisino
de pandeiros e de charrascos.
la te.n ' avanzado moito, at~ converintegral ao saber tanxer gaitas,
As" actuacións lévanse a -carfo
tirse nun modelo a seguir .polas·
' pércusion e danzar. Neste último
por cento vinte dos_.componentes
outra~ Escalas ·que· surdirori ou"
campo, invítase a outros profeso- · da Escola e do~ cais cen son gaiteiestán a _surxir, ta.n to n:o noso país
.· res <l~ Galiza ~ para que de:¡m os
ros·. Entre qs máis destarados dos
cofuo na emigración • . A Escqla
seus cursiños.
seus recitais .están os que deron
'
.
. desenvolve toda a" sua actividade ' 'E ntre o,utros aspectos· da ES.conalguns -programas da RTVE, e ,
co só -'. apoio que eles tn~smos se
la, destaca tamén o importante
o.u tros que grabarán proximam~.n
dan, ainda que a ~uda o{icial non
Arquivo que posue cinco mil parte para -o programa ' "A Emigradebe· tard~r moito en chegar,,pero
tituras, tanto de Galiz_a · como _de
ción" . da TVG. Recentemente aco apoio pópular debe ser sempre
países da área celta. ESt:e a_rquivo. é
tuaron nas festas d@ _San Froilán
o :futuro 'd estas organiza~ió_ns. .
·
·un.: ponto d'ei-unión entre ~todos. os
en Lugo, e axiña <? faran en Bure;..C..:> .
' ·-· Os esfü~os -na Escol.a div1~en_se
grupos· de gaitas e investigadores
la,. e Portoiµarin, concretamente os
en tres partes :os de gaita, -os de
do país, realizándose_intercámb.ios
dias i 1 e. 2Z d,o :v~deiro mes de
· p'e rcusión e os de dan~. Os prientre. a Escola .e estes últimos. TaAbril. Pe~o non ~caba aquí a
meiros eSt:án divididos eri doce ni~
- imén ·convoca a Escola todos os
imertsa laboura da i:;scola, digna
.vej.s diferentes, .segundo (} grau de
. · a:nos o. úníco certame de comR_osido maior dos apoios. A .es cola ordesenvolvimento de cada aluno, e
. ción pa.ra gaitas de Galiza, ·t: que
ganiza concertos e féstiV?-is a nivel
o libro, que utilizan é _o do seu
· vai aume.qtando tanto n~ _calidade
de todo 'o Estado -c omq fÓi o I '
mestre X:osé Lois · Foxo, editado
. do~ , traballos .como ~á sua • cin~ida
Cqtame de Gaiteiros e como será
..Po la De'p utación ·de _O urense e que
. de. Outra das s~ccións máis iinpor' hun· futuro próximo, o II Certame
: ~antes coas qu'e conta a Escola. é a
pronto verá a: sua segun~a edición;
de Música .galega -a .celebrar o 19 ·
este ·libro é verdadeiramente fun· áa ,artesania das gaitas que leva Alde Maio en Barcelona'. Esta ~é, en
-damenta.l para calqu,era, sexa qu ·
varo Seivane, 'fillo e neto d.e artedefinitiva, a curta pero moi produnon. iniciado ·na gaita. A aprc:ndisanos. Nos departaip~ntos de pertiva história;, do que ten feíto uh
zase da: percusión está·sepárada do
- cusión e de confección de traxes
grupo de · galegos emigrantes. Que
galegós, están Rodolfo Pérez e Ta. resto; o ensino" cobre gran parte da
cunda o exemplo .
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dade 'd uo artisia non se ,esvai'.'e cando non ha¡',
' ' '.
' '
. . , .
d
·t·· ,. . ·.· ·1 - . Bau· ~
..
fostona prepon ei:a o rm o, eoxa que og0 ,
.•
"
,•
" : .
dÓt frii arrodeado dun' halo de
mati·
:.
; ..
.
· "
·",.
._ '
'
ó~ f 'o .doce de marro de.ste ano ~mprirase cent« cado por a:IlédOtas que,r~velan u_n cafáct~r xene-- '
· •
,•
r1l'. ! náric¡_ do nascirnenio do Co (l\Pº"'.ºr
Greg<mo
roso , e
Mostra d esta mitifi ciéión é
·•
· :..,
••
. ,• , . ,,
. . •.
;
, .. ',,
0
: Bau<lot
en.
Vf "l ( M-:irid
in.to mprenSI b,el
"in n;:mona.11: ,Jl) legado ,
, ,. , • ·
'
. , ...
'
,
_ ,
,.
~_:: ,i Formado con .Tomas Bret~n. , p.o ReaJ Co~serv~ . _ musi~aJ,, d.e-Gregono ~B'.'1-u~ot de_Jose :eyr,a Po- .
_T:.' __ _-.
'·•
LA' RGO . ~
., .
·
o- ! torio de· Música .d·e ,MadH~·: ~nde. repi~~a cun . rriínguez (Ahrente n° :11112·. .A Coi:una, .1983-) >
' ' · ·~
~: brillante expedie-nt~ acád~m~co ·a~ ·5arrerras de ·· no que fala de ·9_0: obras cag.do. só ,haj 62, e -~4
<fl ~- \ Compqsicíón e .:pla}lta, ya_i~y~ r.esidir .e.n .F.errol
32 títulos sendo inexistentc;s 13 deles. Q ·a:.~1go
~ 1 desde o ano 1910 até 9 19~8,-ano da, ~':1ª mor~e. · foi t~dactado logo dá "P~blicación do no~o ~stu~
Nese ano ·de 1910 gaña a, prat.a de M.usico ~~~or_. do en i.,"R~v~ta de .Musicología" e Le)'7ra Do¡ (Piiector) da Músic3:. do II~ Regimient 0: ?e I~f~n- . -míngüez cóñedá: o· noso traballo . .c;erto ·é ,que o
! tería de Ma~na d~ Fep:ol. C()a ex~ep_c1.o~ d,~·Fª . própt_iÓ .Léyr~ .Domínguez recoñ~ce- ~o. ~eu ar~ '
1 curta estánc1a aJnc~~aJ(l915-17~, v1vrra ~nl ~.~- _ 'tigo''.que
9 s:-eú)abor _excede ~¡is}}lás ·p?s1h_1lid~~es
i rrol e ali desenvolvera a sua carrerra.. como.. a~~ec- ..·. ·~ihtelé&uais, pero flament:áb,e.1 qu~ :P_}1bh~c1ons.
1
t tor· e compositon
•
• . •
~,,, • .•• • Académicas acollan no seu -seo a igQ.oráncia e a
• .
Baudot fo.f un mÍisico de grande. Pf,~sfa~f?~ . o usadia. . . ~ .:.
'• ~ ·
_
profis~onal e· gr~~de, populafid~de - ~~hi_da ~.~tli· . ~. 6 .:capÚulo · lll~is impo_rtante d~ pro4~ci?n ~e :
gade da ·sua ~anda que á;ctu~ba a - ~u~9 f~.(~ ~e _' . Bau~ot r<;ff rése ~á- ~ú_sita sinfónica e _rna1s .ª~u
Ferrol e1 .coa qu,e..gafüm imp~rtantes con_~~~,sos~ . sica 'escénica·;'«A""'ídt'.ma pr~dile.cta é.p po~;tna $m,-:
1
entre . os _ qu~ 9estaca 'ó celebrid~ · en ~ 1S~/ ~p .· ;·-fünico e a: .:- esce~ .dr'affiátfoa, ,qúe revelan_a ~inr
~ maio deJ915 . soh o .p9me :"Certame· m!rfn~:· · . fh.i'.~rida xermánica post_-w~neria:na e ,rno1 ~on,
; donal de Bandas de M~s,.íca" .~· no ·que era;~~Ift~'; ': ' cretam~~te a dé Richard 'sfráuss. \N·este aparta_·•!' bro iíu~re dO" xurado R~yeriano SoutuJl~;~-r~~- .
do- destata a· '~Ddlóra -,Sinfón~~a" (A~ RL, - 9-C;
de ,ami~ de BaúdQt ~ quen eon{ioj.i_.: no_:l~·J.~o de . g)r cu~a: r~po$'id6.n ~é" unha esÍX,éi;lcia .par!! !{Mu- ·
morte. o remate 4~ su.a derradeira zarzuel~~F ~u'" ·:. si~~-; Outras. obrás -mo·Í destacábe'is son· "_EJ V.ei
ces ~·de· V~b~na'\. :Froito: da s"u~-· _t~aref3?,,~5??1?'. nino" ·.(A:RL, ·s-CJ,/2.) e "Las Bodi s-deCama- ..
. Músico M_ru.·or son as.dez comp.osic1ons
dc
:,m.V$1h "-(·A
-. :.B. L.·t 7· ~C t ·: 3--~..>,• ·.......
-~..· ·.. · - . · .
-.·~
~ -~\
.C () ~
~• ' Ca. militar _conse~vapas no --" Ar_qmvo ~P,U,49't . _ .\. '.Ba~dO't; como c~se· t..'ldo~: ds cgmpositotes es- _(AB.) d~ ,Ferr~l( das -iué d~staica· sobre~, todas . "'p~~ói~ .da-.ép<;>ca-~}aµ~· _ín·c~~ídC!; e~cre?.eu v4r_i~s
1
(1) a ·'{,Viareha.SQlernrie .(A. B.L_, 10-c, .1~) -~,ata- . zarztiela~Ae desigual fortu~a,~Pero m01ta. ma10r
~ - dá en 19.~2 e J!-ioi probabelmente ·o~z:a c~mpos;
imp0,r:~áñGi:a, te~.- ª '· Óp'era "C~ntu~a" . que chegou
ta !1ª sua··opsocif>ii a DiF,ectot de Mus_1ca _d~_ AJ.aperto·'·das quiñem:as.· representacións e . na que
haraero.s, prázá 4a que non pu~p': tomar 'poseutiliz~iémas pop_ulares galego,s e cun argume·11to
sión 'por· lle faltar uri cen~íme~ro de ést'\~uri_:~ !)·;
ao ~xeito naturalista toimid o.d1,mha ttaxédia rea~
alg-pnpas d~-s suás márch~s . mili~are~, se~én -no
no" ~eio rural gal~go. Sobr,_e el? falaremos nou-·
" i
rep~ório-' c<,'.>tnti-' "C<;>,;o~el.i ~~~Jl.¡~@" (:\;~l.L, 12- tro,artigo nest~ piesmo ano . . - · . , . ..
C, ,17) do,"'19,12'.
, '. ·~-~t.'.-' . - .... ·
T~mén compuxo "-B::¡.udot algunha nms1ca re. · A su~ popularidaaé'. prdveir das 'pb~§ ,_p~ra . li,Xfosa, sendo unhá composiciói:i maxistral a Mif Banda Civil <><:ornó. b magñífico pasodólire:~"'Lu- -· sa~ "Gloria in Excelsis· Deo" (A. B.L, 13-C, 1) de
. ,~ 'g<;>.;fertol'' CÁ.Rt:~ 112c, '6/7j~-: que se~~.t~e.ndo . i9'11; n-esta ()bra am.osa. Baudot urt coñecim~n.i-·Ilioi_intepreta'd~ Jio!~s :qE>sas~H~ndas.~T~~ID~P_,~on to técnico das · formas lipírxicas· que combma ·
nibi fo:fíecid_9 s· "Os fillos de _ Carlido.'."jfA.~: I;:, · cunha grande calidade artística, inusual na_ mú1-1-G, 2) : ou ~· a "Fantasía de ,<;:~11tuxa-'-'. ;~i\· B.L2:sica relix.iosa do seu momento, moi condiciona-:
c, ·s):.bo repe.r~ó-~ió'' g~ ;B~~fi~~a··a ·. m~~I<qt,~,obra ' é, . , da polo Congr~~o Eucarístico d~ Valladolid de
1
_s,.~n dúl>id~; ª'. "~ar~~·~ · -~ú~·e,p~e '.'. <:'}·H;i~; lO~C,¡- 1907 e ·o encorsetámento -lóx1co ·naquel ~º'"
14) ·~ qu-e se ~p.óde."cóns1dera~-"' protot1po d'©._ xe1to . merito- dos mestres de capela.
d.e fraballaf:Cfe..;sa~doh~ando útjliza -~ -~anda co.. Pata co'memorar en A NOSA TERRA o ce~
~o 'instrume.i ltó ~ orixmal... e. n.9.n .como, sucedá- · renárió "de Baudot dun xeito asequíbel polo peri6dícÓ, cunha:s pezas que . teñan utílidade para
.neo . .A '.C¡ilid.a~e da '[nstrume,~taciq,~ .~~ Baudot
~evé~s7 i'tecisa~ente ·na utiMiación -,~a3:~lis°'ti_nta - os ,coros, publical?os hoxe un ." Requiescant"
de orqúéstra e· t>anda.
. . : · _. . ~. •
. ·.
(A.B.l;, 13-C, 7) sen data, para voces e orques·"-9..uJza. esta granqe pópu!:aridade fpse ~er~udi.tfa;. na-redución do próprio Baudot para voces e
. 'h_¡: ~daf p~rá ~ obraniái$ ambiciosa
de Ba.pC:tot, .co.órgac». Pésíe á sua brevedade, esta composición
1
f 'mo é a~sinfónic(~:mescénica: Ert vid~,,o seu 1lla:non deixa de- ter unha calidade notábel. Máís
menfoJn tF,er~of { 'a pou~o, esti_~~ ·~ue ~.ala~~r : , adíante, publicaremos un "Benedictus" para
:.,'~o: rct'fti.~o"'" mais inUuínte e. inlpohan~e . do Ma- -:, ¡.. coro masculino a capella e algunha outra co·~
·~a.:_~
~
~- ...,
, ~rid\:pa2época:- ªIPº~ªb~- PºlQ
_s,~0.mp~~ítorn~ d~ . posición como ª "nana" do segundo act<:> de
s_ua: ' liñfr , estét~ca non. de1xaron _éie lle penrud1car ,
'·' Cantuxa". ·
.tlá di{psió.n da ·sua , oqra en 'Es'p~ña, ·ai~d~ ~ue a
·NOTA '( 1) .-:- A; siglas que seguen aos ti'tulos son os
Orquestra Fi.lar~óni·ca de >i'Madr-id_'lle ' ded1~se
localizadores no Arquivo Baudot de.~errol e equivale~
né:m ·escáSa: -atención. Logo da"SJJa m9rte, folto- .. aós números de Opus. o ca~álogo critico de ~audot_fo1
- ' 1· · ' . s ' 'd · ~ 1 s·'hiritdriadores da mú- t ,publicado por nós en "Vida y obra del compos1tor
~t~,,1Z!e,nte ,:~ que_cI .?, B.O Q
G'regorio Bauqot Puente", Revista de Musicolo'gía Vol.
s1ca··~spano~la coa~ excepc1op .de Antomo Fetv. 19S2 nº f (Madrid , 1982) . o naso traballo de in -=nández-Cid, ~ pa-sou a sér_o: autor <Le "Lugo-Fevestigación sobre Baudot foi posíbel grácias a duas be:rrol.''~ e .,pq.u co nÍáis, ainda ·q~e.· ~.e. ~ála._se - de ca~- · cas consecutivas da Fundación Pedro Barrié de la Ma<ló en vez dá sua Ópera "C3:ntuxa''.'A populan- ·· za.
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111° .CERTAME FOTOGRAFICO

"CARi.ós VARE LA" , · ,
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lembranza é:ld que foi o ·seu presidente · · ·
_ gran" ilotócl~áf~. Glinámico 'e' inest:imábeÍ .!~ ..
traoal~dor,'.i:la ct1lturq galega, 'convoca ·:
'r
o 111 " CEHT/\ME FQTOGRAFIG8 '
. "CARL:."'DS VAR'J:LA" ordenado ao re- ·
der das seguint~s .bases:,
·
"· · ,; ·

,,.>

i :.

,.:

t;<J

p.:< Clube c.ultur~.1 :·v~1 '1é .. ;1nelán", eh-' . ' Cine-cbíbe Vigó '.

0

' BASES
1 :-LEMA. "G'9--i..:ICI _~~· •

.

Divitjida en\resapartados:
a) MONUMENTO$ .(cruceiros, muí- "·
fios ¡ hórreos, moste iros .. .)
: b) éOSTlJMES -(matanza. antroido .
maio.s, fe iras efestas ... ) .
.
'
r c)' PAISAXEs :· .
•

.-_

-; ""'.t.

.

·: " · r ·

· ·

:~ deSde as 8 da tarde na sá do Audi.:.

.

.::

-

...

Ateneo·da Corml.a .

- tório <;ta Caixa: de Afo~os de V-.igo . .
- -.22 de Marzo~ Conf~éncia de
R~do . Vilanow. S<>bte ..A pin:tura ·éoJ:lte~PQránea gal~á". ·
·

·xeiras co~cer_ Gafu..a~ A ·e~
O , dia. 11 o desprazamento .é a
Compostela. Con visitas ás excava-,
cións da catedral, Pico "Sab:o, car:.
boeir<;>, Oca·:,. . .
·
No fin de .semana do 18 e 19
.:. de Marzo ~nha exclírsión· má:is
longa que levarán -polo :Rilieiro :"
Banga, Cabaneias, Rl"badávia, Arnoia, Castrelo, Reza... . .

Anúncian moitas a:tivldades para ~st~ ·mes de Marzo. S.!!le,ccioná..
mos·as da próxi,ma.-quinpe!ia.
Casf a artista pode(á . a presentar un
- Máis información no Museu Ar:.. .
Dia 12. Charla do aétor ·e ~escri
máximo de 3 obras. ,
· queolóxico da .corufi~. no teléfo~.tor Joárli Guisám -Seix~, que fala:: ·.
4.~P'LAZO OE ADMISION ..
. no 20 5 9 94.
.
rá sobre "O galegO:
teatro por~ ·
A.s obras apresen:tadas estarán en
tugu.é s ~9· século xv~u· e .. - , ~
poder do Clube C.u[tural "valle-lnclán!" .
.Xomadas sobre novos ártesadé ·Lugq antes do día 1. 'd~ Maio de
Di,a . 17. Tertúli,a_ sobre -P~·rcÜ- ''
riós
1.984.
.
sió n .afroameri can.~/ coa-actuación
r
5.-PREMIOS:.
do .. -percusionist~ ."doririñican9. DaA Casa da Xuventude de Oun.ifo. óvalte.
. ' : ~ . ;,' ..
rq1se, t~n proxectado realizar na
· 1. 0 de' 40.0-00 pta . .
_-· -Parq. .o d~ 19,~ a: ~e,s:ma ·c~rni., .
2. 0 un prém io de 20.000 pta. por·
primeira qllinceni de AbtQ.unhas
c~da ~artacio.
··
. . ' - _ ,. sión de' _rnúsica qtié orga¡\iiá)tter_- ;'
Xornadá.s
dedicadas aoi trabarlos
.
1
_: 3. o~; accesit que o ·Clube Cultural ~
túlia do dia 17 ,· anúncia a cáse=- s¿- ·
dos
xóvenes
artesanos; Has: que se
estime oportuna :·
·
·
..
gura actuación de.{)lga Manzano e... · · pretende~ facer_.distin~ ~ativida
· \ a) Os · prémios non se declararán deManueÍ Picón.
.. • ·~ ~ ~:
des exposicións, prox~ccións, _ mesertas e nengun autor. e o_bra poderá
A com.isión de história, qu~ ~¡,~.
optar a dous prémios.
. . .
sas ·r edondas, etc. Para todo iso,
b) As obras premiadas quedarán en
ganiz_ara: un seminád.Ó sobre o ~o• ,
convócase ~ ·todos os interesados
poder da Asociación CtJlturál, que po _.
virÍientO · obr~iio 'na· -Gáli:ia · con;_ en
participar con obra.$ ~ txposiderá exibilas e publicalC1s.citando ser:ntemporáiwa, anúntla para o
ción se · poñan en contacto coa .ca.--:
pre ao autor :
· ·
~ _
.
sa. ·O enderezo é Capítj.w <;;ortés,
c) Comunicara5e o fa110 ·13or médió . · . unha mesa reonda.~sob o· título "A
~yeSrlgación histbtj.ca -en Galizé, .
do cor:reo e os meios dé éÓmunicación
n° 29 .- No teléfono (988) 228500,
·galegas.
coa. parti~ipa'ción dos historiadoen horário de tarde.
'
6.-XU-RAOÓ. · ~
.res Mq.nuel Gon;z:ález Probados
Dionísio Per~ira, ~;posibehi\em~.
O Cl'ube Cultural "Valle .lnclán" deAgrupa,ción cúlturál ucastesignará a persoas de recoñecido prestíXosé Ramón Barréiro ou Ramón
lao
". 'IVfonfórte de Lemos.
xio !1°- ámbito· profisional galego.
; :Vi.llares.
"'
- o .X:urado estará- facultado ¡¡>ara re. · Ao lóngo · dq ni~s de_-~farzo, e
_xeitar ralquer obra se o estirr;an seus
13 de Marzo. Confer:énci3. de F~li
~os
loé:ais do Ate:neo (Rua: San
membros .oPortuno.
pe Senén, historiador . e director
Ándrés 143~1°), lJ_aberá ·unha/ ex· As_decisións·-do -xurado ~ran inapedo .M~eu Arqueolfocico da Cofi!lá~eis.
·
· ,...
posipf,n qo fotógrafo copuiiés Roña. Desenvolverá o terna :..O Co- - · beito -,( ftlz, ' 7.- ENVIOS.
~é?cio da Compañia :imwrtánda e
.•
.
l.
.
.
Por correo a0 .Clubé Cultural "Valle
;.conservacióñ ·· do monumento".
1nclán '_'. rua ~as Nóreas, '~_9- 15. d~par - - ·- _Asociación cultural de .Yigo~ , 1
Será· ás 8 e'.iu~. Cí.iculo Victoria da
-tacnento .22-Lugp:
·
oé'n tro das atiVidades_,-a dese~":. ':• . vila.
8.-DEVOLUCION.
yol-v~r ·~este mes~ de ' mari~· ..anún-' - . A }~pa:ción anúncia o próxiOs interesados en~ ~ééeber as suas ·
c_ia~ as -seguínte~.
~o co~ez-0 dun cur5o para apr-enobras poranse pre~iamer.ite en contacto .·
: 15 de Marzo :· Dentro ao ~r$o ; . :<kr a to~r a gaita, que.está en pecon ésta asociación.
· ·
_ "Coñecer Galiza.':, Fran~~· ~r
ríodo de xestación. . · ·
·
9.-EXPOSIClON.
ballo, falará ,do riloy.i.rnento ;ª-grá~ t
Coas obras , premiadas e ·selecciona· rio galegq, 19Q7-"1936. De-sde J1s 8 ·
d-as farase unha '.exposición ,no mes de
· ' datar& nos loca1~da asociáción. 1.
Galer~ Arracada. ~oruñ~
Maio en Lugo.
·
"'
16 de Marz~. ~-Unha coÍiferéncia
Editarase un caderno coas tres ediNesta - galeria coruñesa expón
que fora póstergadá no seu di~ p~r
ci6ns <;lo certame. ·
·
·
·
enfermedade
do
·
ponente.
Tráfase'
os
seus óleos o pintor· Perfecto A.
10.- A participación no certame suRstévez.
do Marechal Francisco 1la, Costa é
pón a aceitación total destas bases e a
conformidade coa .deGisión do, xur~do,
-- . A exposición está aberta. · até
Gqnies, quen · fora ·presideht<: de
sen direito a rect1rsos ou reclamacióris.
o: 21 de -M arzo e~ galería_ e~á na
P.ortugal, .
A interpretación destas baSes corresc
·nia-Z4pataria, ~úmero '4~
. D.esenvo~verá /J· tema "Os· pro-·
póndelle á Xunta Directiva; · ··
'

'

~

~..

;..

.no

/6

' '

Pario· 16 d~ M.~zo est:i .pro'gr.amado : o filme . ~uadiense de
De1m1s .. H~o'per:: "Caído d~ Coo"
·(Orii 'off the blue). E"ullha pelíclf. ·
la punk d.o -réá..lizador de "Easy Ri: .~. · ·
der" éon múSicas de Tom I:avin ; · ·
Neil Y<;>ung. · As 10, 30 n~ Ce~tte. - ~
Culnir~l "Cidáde de V~o". _·~· · . ~.
º~ mesmo dia, pero ás;;,,8 aa tar:.
d~ néi<mesmo foca( e dentro duft ' ·
Cid~ sobre CarÍos . ~aura_proxettá- rase "Lá ,prima: Angéli,-ca?', reáúzada no ~no 1974:
., ·
·
~

2 .- FORMATO·
O ~a.maño 'esta~á,. ~mpr~nd~do entre
· as superficies
de~... 24
x 30' e. 30 x' 40 cm ..
'
.
3_.:...;-0BRAS .. .

· blernas da pa-z. e o desarme", e será

~

·- · ·

..

••

JJ
Horizontais:
dia. Con xeit o, despacijío. 2. - Rillar cos dentes. Primeira vogal.
Máis aló. 3.- Nos coches de Nica-.
rágua. Emprestar a algunha cousa a
cámbio de diñeiro . 4 .-Pon no seu
sítio, ou asento .. V ogal. Partícula
inseparábel privativa. 5 .-Números
romanos, cincuenta. Consonante .
Artigo indeterminado , fe minino e
plural. 7 .- Matrícula de Barcelona.
Ao revés, variante do mastro, pau
da_s naos que soporta a vela. Consonante. Símbolo químico dq
flúor. 8.-Sacra sílaba do hindu"ísmo., V pgal. Papa español, sucesor
de Libério no ano 366. 9.-Folgazán, que fuxe do traballo. Número. 10.-Ao revés, designación numérica do dia. Consonante q~e indica plural. Sen xuí cio, feminino.
11.-Período de sete días. Rexo,
ríxido, que non é <loado dobrar,
en plural.

1.-Nome dun lagarto
grande e de cor verde, cuxa mordiaa é considerada perigosa. Peza de .
pa~. plural. 2.-NonÍe de ·hofue.
Consonante. Tírelle .a vida a ~lgo.
3.-Boi dun ano. Filio de N:Ók: 4.Matrícula de Ourense. Consol;lante. Sise dunha embarcación cando
está amarrada ao pei,rao. 5 .- Rá. dio. En plural, peixe mariño da famÍlia dos escómbridos, d~ . carne
bastante boa. Coche -•da policia.
Abreviatura dun ponto cardinal.
6_.-Paso- longo, plural. 7.- Vogal.
Símbolo de unión de cortxuntos.
Relativo ao home. Consonante.
8. -Mancar, ferir lenemente. .sen
querer. Mil.. Infusión. ·9.- Pota para cocíñar. Que teñen _sal d11:bondo . . 10.-Agasallara. Consonante.
Franqueo rla§ cartas. 11.-Froito
semellante á maz~, pero dó ce e
pequeno. Fas como os porcos co
fµciño.

m'a lf "-

os

>

SOLUCION AO VERBAS CRUZADAS DO NUM. ÚO.
Horizontis: 1.-Ter. Mel. 2.- Tolo. Alén. 3.-Bocoi. Nasas. 4.Lar. lb. Cs. Dis. 5 .-Ocas. Ovo~
Pare. 6.- Torcas. Uparei. 7.-M.E. ·
8.-Baleas. Aledar. 9.-Esas. OLP.
. Ouro. 10.- Nic. An. At. Cae. 11.Solda. Lalin_: 12.-Neod ~ ~roa. 13.'-Nao Aar.

AIÓSATIBJlA
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[algu!in, no faiado .

xeiro .retoques en forma de cicatriz; houbo l;>o;, dás! enterro,s e non poucos pa"rtos; coinpar~as de .
feireantes, grupos de 'aerobic'; de elefantes; de
gaiteiros; de fantasm·as (coa fácil vulgaridade de
'pór unba · s~bana na cabeza ·\:! ir logo de incógnito); e os aproveitad.os de sempre, careteiristas e
metedores de man (segundo eles a forma máis
_barata de ligar); e o político. de turno, dándoas
de sociábél
popular, misturado entre a cha. ranga e a .moitedume, soportando difícilmente
o cheira a pinturas e a suor e maÍinando. na for.ma de facer r~ndábel · o seu careto nas eleicións.

e

Antroido -1984
.MANUEL RIVAS

Agora · que parece obrigado referfrse .
ao 1984 de Orwell, a min venme ._á
·memoria o libro no que ese británico
de caste. ~ebelde cÓrita cómo -s~bre
vivir sen un peso en Paris e Londres:
·Coa única equipaxe da curiosida·de e
un ha moral periodística envidiable,
Orw~ll ·pasea · dürnnte m~ses · polo
máis baixo. dq bai~o e ten o humor·
de contalo con clav€ c;aclionda.· · cu~
rioso este mundo no que- o agoiro
_resúltanos máis inq\_Jedante ·e terrible qúe a miseria réalm·e nte existent~.
.
.
·O best-seller profético ten múJti-r
ples lecturas. Óu polo menos distintos e interesados intérpretes. Os pequenos big-brother e os seus palafre~
ne iros· m íranse todas as r:nañáns no espello e concluen que o malo é ·
sempre o outro, sabendo que r;¡on hai
Dios que levante ·a Orwell para que·
aclare o enigma.-- Paréc~nse en demasía corno para recoñece"r a sua cuota
proporcional na gran burrada un iversal. .
· - ·
En troques, o · de CÓIJlO vivir sen
un peso durante unha t~mpada, én-'"
terándose de paso. cómo sobreviven
os que nascen e· marren sen un· peso,,.
non _ parece plan_texar grandes 9úbidas (lletafí sicas. Todos os· g'obernari· ·
tes, en estado, cornunidade autÓn'O'ma e ml:inidpio parecen ter ensaia- ..
do con maior' ou . menor entusi«:ismó
no labor de' cómo hipnotizar e ~an~- .
gonear
pe~sóal por medio de ve_<
.llas_ ou novas tecnolo~ías. Debe .ser un xogo divertido: Non parece existir a- mesma curiosidade c9 ·experi:.
mento . complementario qµe · propu-.
xo Orwell. Sería sumamente didác, ti~o, ·para actor e sofrido$· espectadores, .que · Boyér probase á vivfr seís
meses con ·salarios reconvertidos
- nun arrabaldo vigués e que o doutor
Fernández Albor intentase cura·r un.ha bronquitis f.acendo cola no ambuJatotio
Poi ígono de Elviña.
· Estas· proposta~ que ?<ulgarían dem~gÓxlcaS OS . i~terpelados e .OS que,
neles_ se·-: visen ·reflexados, non son
froito: dunha arroUtada de resentimento por -parte clo -~n riba f.irman- te, nen quri _andacio de heavy-mar- _.
. x'ismo, . males ambos . curados polá :
· con,ta .· que me ten, . senóh simples
. gal)as de ·_ marear. : Porque iso sí que ·
.o-fixo amans cheas_o _amigo Orwell ~ .
Vivir. sen uri peso ·· en Vigo a·u rfa
Coruña._ E un consello. Sen roubar,
sen d_esexar· qué o empresario ,de turno se esme:ndrelle~ na primelra ~ c-ur- ·
va, sen comerlle o_boea.dillo do -re9reo ' ao~· n_enos, sen coller o bus. A ·
que mellar conte esta experienciá rega_larémoslle un billete de. viaxe · a
1984. Para que se entere do que é
bó.

ªº

do

Algun pal laso tivo a· idea de que algunha da
- Saíron- dando brincos, rechos, direitiños ou xo- -os dias;-moitos h~mes d,isfarzáronse de mulleres
propaganda
municipal na Coruña p1:Jxese "No
·robádos, imita,ndó a Charlot, a Charlie Rlyel e o é mditas mulleres de homes'-·airida ,que maáis do
seas antroido (disfrázate)". E algun xornalista
Conde Drácula: A tradición carnavalesc_a deste . pr-imeiro, quizá porque os homes teñen máis ga- país esparramou~ unha · vez máis por rua_s. e nas de· ca-~hóndeo ou qu-izá porque o aspecto fe- · escreoeu que houbera charangas moi vistosas
en vilas.ond~, por primeira vez en riloitos anos,
prazas como nos n:!el!ores tempos. Cada. un fixo minino é máis r_ico en matices e en interés.'
non sucedera nada.
o que qúixo, con .. careta ou co careto de todos
·_ Os punkies tamén saíron ·d e . diário, cuns li·
O disfarce serve para facer aquilo que o resto
do ano non te atreves ....:...por· unha simples cuestión de imaxe- fas o pallasa, pegas chumbos,
.metes sustos, m'e neas o cu con gosto, aprovei•
tanda que vas disfarzado de mullere dis garimosamente "quérote máis cada dia" pensanso que
el-ela é outro-a. L'embra a desinibición da borracheira coas consabidas desculpas ao dia seguinte: "é que estaba moi borracho'.'.
Ainda que ao mellar todo isto non é verdade
e resulta que o Antroido semente é un gran teatro, onde cada un representa algo distinto do
cotidiano, onde cada un pon en xogo as suas
dotes dramáticas .e onde todos !le dan tres voltas ao armáíio buscando aquel trapo que falta
para sair vestido de buzo.
Franco meteu o Antroido nun salón onde ás
se~s da tarde habia serpentinas, chocolate, ma-

má·s e nenas disfarzados de Guárdia Civil e a
partir_das 11 matrimón íos sérios con máscaras
ridículas; cotilleos e melopeas case íntimas.
Agora a festa verdadeira, a máis proibida, saiu a
comerse as ruas e as prazas, a invadir a moral
por un dia coa sospeitosa intención de que todos recoñezamos dunha vez por todas que todo
o_ano é antro ido, que só os pobres de esp í rito e
os enanos mentais pensan que eles realmente
nunca fan o pallasa.
Pequebu di que o antroido é unha tradición
o presente unha frustración e o futuro unh~
guerra nuclear envolta en algodóns e guirnaldas
brancas. Pero non é verdade porque o antroido
é a nosa maior satisfacción, á ledícia de saber
que somos baixiños e de nariz grande, que irnos
morrer e que os l!laos gañan moitas veces. A ledícia de saber construir neste burato unha an troidada, de alucinar · normalmente e de chutar. se amor facendo acenos de oso cunha certa pintiña de astronauta na cosmovida.
O ant-roido e non a "mili" é o que fai homes.
é no que realmente se debian diferenciar as
esquerdas das direitas. A carnavalada anticristiana contra os cregos, as igrexas, os '{ertidos, os
convertidos · e os · reconvertidos, pero .especialmente contra os cregos. Para disfroitar do antroido, para entender -'añro1clo hai q~e sabercair da cruz.
I
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