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Q .MEC COMEZA
- UN 't>ROGFfAMA .
DE EDUCACION.
COMPENSATORIA-

·D·a urxéncia

á ~eficá<;:iá
·
Mentras os pregoeiros da língua saúdan o porvir da p9vo galega por estra'
·
das e prazas, moitos mergullámonos. nun ex~me desta aventura de torcer
. o cursfr.p .e expectativas.
,
Conscientemente ou non, a Galiza quérenlle irñpor unha ubicación en•
tre as niinorias dialectais do que foi o tmpério Español. Cunha constáncfa
digna de meHor sorte, botan sobre nós leis e compl,llsións para asimilarnos. E posíbel escapar deste círculo de xiz?1,E P.os1bel r-achar esta qrientación e dar volante cara outros derroteiros?
.
"
Algüns, e os,chamados bons e x-enerosos, apostamos pola recuperacj,ón _
da íd_entidade de galega~ e por unha História própria.-Outros des~onfian.
E hora de.dec~sións. Está á beira a 2ª era industrial,. a dos microordenadores, a dos robots. ·O. léxico que porta tal revolución ven dos centros do
poder .económito. Atrapal.o s ~ inculturar esta nova expresión -é
reto ·
para todos. Cando perdimos o tren da indu'strialización, perdimos uri posto na . vitalidade cultúral do país~ Non podemo_s .re¡;>etir Jal erro. Para iso .'
compre que Gali.za sexa unilÍngüe, quer dlcer, un pa.ís' norm~~ e .presto
para todos os cárribios.
.
.

un.

Axuda a confiar a conxÚnt~rá da ralentization migratória. Alguén
dixo que xa "emigraron todos"; Séguese a emigrar ñesta. terra, pero menps. Os lugare.s e vilas axl.Jstan pro~eetos de vida e de re.novación~ aldt::as .
hai que morreron defin.itivamente; parróqu'ias que só quepa_delas a .memória como a dos catros. Pero ,as máis, seguen ar.everde~r con n~vos
cantares. E hora dtl sementar de novo para recu~erar ana íc;s a inda sans.'
. A pesar de que un d ia dedicado á ,1(r;igua e á fala ten_unha aparénda de
culto relixioso a entes mortos neste mes de Maio rena$Ce o debate en escalas e bares: ser galego é fa lar galego. En galego, pof favor. E tantas outras perguntas. Calquera que camifle polo país, Jabeque todo está vivo e
qúe a Jí.ngua r~al, a galega, está sempre presente ainda que as veces agachada. Pero, no:n perdamos a oportunidade: as agresiór;t son contínuas,
fortes. A necesidade de superar a diglósia. e de liberarse do bilingüísmo
son imperativos. Para que o povo galega se afirme con sinxeieza ~ clarida~
de na sua cultura, para que co11fie en si. mesmo, para que sé sarria das curuxas que negan valide.z máis alá d.o Padornefo_ ao~ seus valores, ten que
agudizar a conciéncia, dotarse duaha árma ge análise s~ria, ser forte a~te ·
os " patufos" que seguen farfullando slogans como nos anos do fascism'o e
dos paseos, os anos das cunetas éns'an_guentaefas poJo mesmo f~roz impe~
rial isma-dos que queren asimiia·r para asoballar. Ter: isa .en conta esixe un
deb.ate permanente, an discur~ firme ·abastado-.. Urxe pasar ao uso de ·
todos os meios eficaces: os de comuni~ción, a escoia~;·<J divers.ión até ga:
ñar o ambiente social. Aqui é onde radica 'a matriz da cult!Jra'. e contra iso ·
só se loita cobrindo .. todos os po'ntos cardihais, criand_o cultura 91.da dfa.
Unha articulación para espabilar as conc.iéncias, asaltar · e gañar ese ani~
biente, -~ser eficaces. E·tal eficácia urxe~ -
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Guár.dia é o cárcere de Carabanchel,'

tar vostooes · en CCOO ou na · UGT?

.onde' só 'h~fque escréber' de' ¡lresos. / ''eles? si,·:eses :sindicatos, defenden a
- Pero ~falémos do .Último 'que' escré- :ct;nstitueión, ·a -~Utonornia, e o ifnpe-

be'u este fuiano. .
.
.
.rialismo españÓI; non crean vostecfes,
Escrebeu"'sobre un barco, que ·es- señore_s de EG PSG, que se é galega
t~ba· a 10.millas do Te9Í:a en águas in.- ·polas siglas ou par ser· p~rtido$ de ·
En realida-de a. E.d~cacíón Cómpensaterhacionais, se era un barco nodriza ámbito galega; galega 'f,oi Franco e
tória non é nada novo, e xa foi utili~ que era contrabandista porque. a
galega é Fraga e o que fixeror:i e fai o
. zada nos USA polos an0s ~esenta, ob· '.
raí~· clases dias 'aR,are~eu tabaco pola outro por Ga'liza, aí~ está: vendernos
tendo un fraca.so total:, .
· '
CQSta. Este tio xa falou que ese barco : aó imp~ri.alismo español.
: Peto, qué é ~ educaci.ón campenera contrabandista. A este respeito
E. máis . nad~; meus señores, .. so. satória?
. saiu . neses •dias do porto de Vigo o mente quero pedir aos compañeiros ,.
En poucas palabras, programas
guarda-costas "Gavilán", descobrindo traballadores da !ntersindical que
educativos co·n meios técnicos e hu- -que o citado barco estaba averiado e non se deixen rnfluir por eses novos
manós especia is, que · actua fóra da
non ia~. ao- P,Orto de Vigo a ar.ranxar "Xudas lscariotes" nen polos "arrerecte escolar normal e que, segundo ' por ter· este porto un dos ' aran~eis pentidos", qu~ non só o~ hai en Eusdeclaracións do señor Maravall, mfmáis altos de toda "España", e fon- k~tli Sul, que recapaciten e vexan que
nistro de educación, "emprender-a-se
deou para saber no!_ícias da Naviera non podemos dar un paso ·atrá~; teen zonas xeografica e socialmente dese aceitaba entrar.
mos conquerida unh-ª. unidade que
primidas que se caracterizan por Un'
.especial .a bandono (.alfas tasas de pa-. -:· 2° Este señor fala dun partido po- hai que defender como sexa para
1Meo que no artigo citado non tiña avanzar; a - clase traballadora galega
ro, elevado ' Índice de. analfabetismo, nen que entrar, nen sair.
non pode levarse unha ·nova desiludesescolarización, falta de servícios
3º Fala do diñeir.o falsificado dan- · sión, iso podia - ser moi perxudicial,
seéiais)" ·, ·· ·
·
do nonies, sen saber se eses señores ainda que é o que rrioitos desexan
lne"'.füibelmente ternos que pensar
estaban metidos directa ou indirecta- nonsi? Só unha cousa: sexamos Galeen-Galiza-e t,a~mén inevitabelmente na
rnente, e tacha a un señor de contra·- gos con todas as consecuéncias e, ao
_. demagó>tia do PSOE se pretende ·rebandista sen ter nunca re"lación con que non lle gu~e, "á sega a Castela".
·: solver os problemas económicos con
nengun deles.
X.M
:programas educativos.
.
4° ·Este señor ten temas para esAfiliado da l.N.T.G.
O señor . Maravall, socialista el.?,
cr~ber como a estrada que están á fa-~- despois .de'' vendernos unh'a '.'Lei del
cer d'esde As Louzenzas até o porto
.. Derech~ a la Educación~' (LODE)
pasando por riba das pedras do porto AS AGRESIONS
. - qüe c:;orisagra :os priviléxios dos grusacando o bonito e · pasará conio a A NICARAGUA
: pos de presión económicos e relixioAtalalla só é cuestión de deixar e loPerante a escalada intervencionista
;os, quer facer.:nos crer que os pobre$ ·go lamentar.
desatada
pala Administración Reagan
son pobres pon::¡ue son incompetenOutro tema seria o das escalas que
en contra dos povos de Centroamérites intelectuálmente. ·Esperamos que
fixercm nos Muños xunto ao mar,ca e' de Nicarágua máis ainda, o COnón chegue á mesma conclusión que t¡;¡ndo unhC! humedade grande, que os SAL de Gal iza quer denunciar:
mestres de "Rodríguez Sinde" avisa. · . OS, seus mÓdel~-; americanos que prea) O acto de terrorfsmo e pirataria
. tenden xustificar o fra~so da campa- · , ron antes d_~ facelas. E como sempre internacionais que supón o minado
ña afirman-d o que "esa inéompeténestas p_e quenas COU5ªS, neste povo . .
dos partos nicar¡igüenses pola CIA e
- O Betobén do boligrafo non se en- a declaración de non acatamento das
cia' ten a s~a raíz na estrutura xenéti- .
tera.
ea, herdada duns país tamén pobres e
decisións do Tribunal Internacional
def-ici~ntes".
·
' _
R_icarco
X. Pérez . de A Haia polo goberno USA.
· Calquer persoa cun pouco de siso
b} O acoso aoque a cotio se eStá
Agustin S. Pérez
ten con_statado cómo as preoc~pa
somentendo á Revolución Sandinista cións eultur.ais estáñ en razón directa
e que afecta a todas ~s áreas: poi ítico statu~i $ocial ~ economioo _de cáda ·,_ $08.RE A INTERSINDICAL
ca, económica e militar; acoso sostigrupó ·social. Asolució.n, pois, a-estes -· ·eon esta .carta ao semanário A NOSA . do SQmente na firme decisión de preTERRA non desexo fomentar divi- parar a_s pondicións para o derroca, desequilíbrios ~ucacioriais pasa por
erradicar as~causasque ·os producen e (siós no seo da lntersin'dical, xaquea mento do seugoberno, xusto no
non á inversa. A verdadeirajgualdade- iso se dedican outros. Direi que eu momento no que se escomezou o ca. de oportunidad.es pasa por unha préson militante do Sindicato desde hai miño da chamada a unhas eleicións
via transformación social e non por
uns anos, cando somente se chamaba que van ser totalmente democráticas,
unha educación compensatória ou
lNG. Sempre desexei a unidade sindi- libres e limpas.
por un ·si.s tema de axudas ao estudo - cal Galega; a unidade sindical dos trac) O cinismo de quen, como Rea -, (becas), · q.ue- ~en funcionando xa des~ - halladores ;,acionalístas galegas, non . gan, pregoan apoiar Contadora, e o
de o franquismo son resultados aceidos autonomistas, xa que coido eu, espírito que a sostén, ao mesmo tem.t ábeis, se o que se pretendese fose a
ternos· vieiras moi separados. Non re- po que solicitan un presuposto de
. promoción cultural· da comunidade ~
cebin con moito agrado, esa é a ver- mais de 21 millóns de dólares para
non a integn~éi_ón de indivíduos no
dade, a, chegada á lnt~rsindical .de financiar e soster a actividade dos
sistema.
. .
xentes da CSUT, USO, incluso criminais da guárdia somocista e da
Cando escoitamos falar dos plans
CCOO, por algo moi e~idente: eles, contrarrevo 1ución.
de reconversión · .(lea-se . desmantelaos sindicatos eran e son españois,
Os Comités de Solidaridade Con
mento) i11dust~ial, que ·o · governo
nós, os da lntersindical; éramos e soAmérica Latina de toda Galiza ( CO, PSOE te.n.previsto para.a nosa nación · mos ga!egos; eran eles autonomistas e
SA L), facemos un chama mento a to·per:güntamo~nos de qué pode servir a
constitucionalistas, e a inda o. son, e do o povo galego e ás suas organiza'~educapión compensatória" se non · é
nós, éramos e somos traballadores · ·cións poi íticas, culturais e socia is, ex.· para embaucar aos traballadores que
que somente desexamos ~nquerir a · presen a sua condena a .esta poi ítica
autodeterminación para a nosa Na- de a·gresión. Asimesmo manlfesten a
. están a .sofrer as coñsecuéncias dunha
poi íti·ca económica, planificada · para
ción, si porque Gal iza é un ha Nación . sua . solidaridade co ,pavo nicaragüen·
defend~r ao --capita! monop'olista-.e.ao . · · ou non s·e decátaron diso vostedes, se rompendo co muro deste siléncio e
: ·imperjalismo. .
. · ,., . . señores chegados da · CSUT, USO, ·
materiais a desenvolver coa firme ex._ = •
·Adega F. G~r.cia ', _CCOO, etc.? Eu coido, podo estar presión da vontade de defensa dos diLüGO
nun erro, que a · lntersindical, nasceu reitos que todos os povos teñen a de~mo un Si11dicato Nacionalista, na
cidir e construir o seu futuro soberaAQ .CORR,ESPONpENTE
procura da unidade
clase traballa- nament e. ·
DA GUAR
.dora galega e nacional.ista; nasceu deCOSAL (LUGO) '
,.. " · _' _D1A .
· -.
fendendo o· direito á autodetérmina'
Moi señor meu: Son un~~leitor do ,xorción de Galiza; né}$Ceu como sindica- hal A NOSA TERRA desde ha:i un
to g·alego, no.n español, meús señores;
.OUTRO PRODUTO GALEGO QUE·
SE EXPORTA .
par de ,anos; e cadá vez que leo .arti- · a lntersindidal sempre . toi,' anti~aúto
gos do noso povo · é Rara botarse a · norn'ista e anti-constitucionali;ta; naschorar_. . · ·
- · ·::.. .,,,~ < ' · _
~ed,{'sd; pará~ !Í'e~ un~ si·nCliéá'to Bálego;
E. para dC!rse eonta dos artigas que , .aos - señores ·que chajaron de EG -e
este· correspondente escrebe, remon- - · PSG, tamén lles digo todo iso;-se eles
támonos a 'só-~n par de meses. . '
so~ vasalos do imperialismo español,
1° Tocamentos ás mulleres, 2° Sa- · que o digan; se eles' acatan· a autonoq~eos ás tumb'as, 3° Contrabandistas,
mía e máis a constitución españolas,
e neste último. núme.r o, como .non tique o digan; señóres de EG e..:..máis
ña que dicer nengunha tontería, non i' · PSG~ déixerise de enganar ao povo,
. escrebeu.
saquen as máscaras que antroido xa 1
As persoas que. lean •o que ten esrematou e digan o que .pensan, ·se. {
Q PASTO.A ELE'C.TRICO
crito este "La,xé GrandeÍ!, e como di'que pensan algo~ _coido que se enga,APARTADO ;322 NADE LA (LUGO)
go eu, "Cando kaxe", pensara que A
naron de sindicato, ncm deberian .es-'
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Os ·problelillas aci:uais do sector niexi1ioeiro galego veñen .dados, ainda' que
pareza unha paradoxa, polo.aumento ·
forte · da demanda. lsto polo menos
o que pensa a meirar:ide parte dos téc~
n icos e das persoas do sector.
·
Todo empezou no ano 81 coa _famosa colza, e logo con diarrea.1s· que.
foron imputadas ao· mexill'Ón.
Nestes momentos ·o éonsui-no d·escendeu alarmantemente, polo que ,
tanto o FROMM como"a Administra. ción autonómica e os próprios indus-tria is tiverori que facer unha eampaña
propa~and ística para que' a·· xente
consumise o bivalvo.
O resultado foi óptimq, a demanda aumentóu de tal maneira que hoxe -ainda que a xente non se pon de
'a cordo nisto- segundo un técnico da
administración autonómica, pódese
dicer que a demanda é case o doble
da oferta.
Este é o cerne dos problemas, segundo alguns.
Asi, a meirande parte sostén qÚe a
mortandade dos mexillóns en Arousa, débese á sobreexplotación que so.
fre a ria.
Uns problemas que levan a · que
nalgunhas bateas morran do 40 ao 50
por cento dos moluscos e que outros
padezan enfermedades. Enfermedades que, hai que deixalo ben claro,
non son nocivas para os consumido- ·
res humanos.

'e
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. ' .O anú ncio' do desmantela mento ·de cerca de eoonómica>o 5Ó-. por cen da pes~ da ría. de •, .
dUascentás bateas de mexiUón md=iia de Arousa, Arousa. ·Qn desrnantelamen~o _
sen saber de'·
. ,; fra'i
pri.mei~o plano d~ actüalidade . 'vf!rdade ca-is son as legais ou ile~is-ainda~ Un.
a este sector. q~e ten únha ·g~ande ·¡mpori:áncia secto"r carente totalmente '.d' e planificación.
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·O llenefício económiéo, o único
que se pro~ur.a
' o benefício económi.oo pare~ ~r
o únieo ·que lles _pre<!cµpé! .ás xentes
deste sector, _q ue apres.enta "un modelo de . desérivolvimento que . non
· ·· cont:luce á nengu'n~ l8do", en palabras
dun técnico na matéria._.A é)(~lotación me_xllleira baséase
nun mode!C>. famil~ar onde fraballan
todos' os mémbros, mulleres, homes e
nenos, no que ultimaménte se . ven
producir Í.mha ·a cumulación de capital ·q ue vai .par;ar' ás entidades de crédito e que só ·serve para que.os direc~
tóféS - das sucursais bancárias anden
atrás ciestas familias, ·{;ampren-arte- .
factos novas, engalanen as casas, f~
gan ostentac.ión coi:i gr~ndes coches;
. pero que ~·socialmente ·nada ven r~sol
ver. Unha . mestrá é o paro x1;1venil
que atura _O Gróve. Estas explotacións non crian nengun posto de tra. ballo máis.
·
Mais ainda hai quen vai máis alá e
- . se p~rgUnta se 'O ·cultivo do me~·illón
. •seria rendábel en si, se se fixese doutra ;fTianeifa'" -e .nti.Fi en forma f.ami liar.
E este lnodelo esta5e a perpetuar,
. intent~ndo -os . mexiUoeirc>s que os
. rnarif.íeiros. non pQdan.acceder a ·unha ·
··· batea · e et ue: ·sé ·se-ve ad e a lguñha, te fía
que ser trasva5ada aos próprios mexi. ñoeiros, por - máis que a lei fale de
que n~on' se poden producir cesións. E
igual, na -pr.ática estase a concentrar
· ~n moi1opó!jo no sector,. mcinopó.lio
ce:) que teífen ,-,moho :que ver os'escrnoentes d'as comandáncias de mariña,
q~e d~sd~ · sempr,~ vlñeron traficando
coas concesións.'

Sacar as bateas ilegais
Esta situación fai que cunda a
alarma no sector e, como sempre, a
corda rompe polo máis feble: p.édese
qúe se desmantelen as bateas ilegais.
Conversas ~a administración e, despois de idas e vidas, nunha reunión
na Coruña con Garda Sabell, anúnciase a desaparición de duascenta-s bateas.
Até aí a comunicación, - pqrque
hoxe .por hoxe nón se sabe cántas son
precisamente as bateas ilegais, estándose a facer o reconto por parte dos
técnicos autonómicos, labor.que calquer capataz poderia facer.
O que se sabe é que o 17 por cento das 2.200 b_ateas que hai na Ria de
Arousa carecen de letreiro, ainda que
isto non quer dicer que sexan ilegais,
porque lles pudo ca ir. co vento. Asi e
todo, nun ·dado estimativo pódese
calcular que son ilegais un 15 por
cento das bateas da ria, máis de trescentas.
A ilegalldade foi . "incentivada"
pola negativa a conceder_máis permisos desde o ano 1981, e, xa anteriormente, pala falta de·vixiláncia da Coimandáncia de Mariñq.
·

-·

gularidactes dos demais . "viveiros ·de
-mex'illóns", que ainda 'hoxe non · se
, denúncian en nengul\I caso.
· Ne~e · sector cada un 'pode facer ,o
que . queir9, en. canto a cardas, animais n:a:batea, etc.· Asi e_Stá nos esta·tutos de Amegrove, que é quen hoxe
. está a 'constru_'ir
verdadeiro .monopólio- .do. -rnexÜlórí,. -J?ár qué -non se- .
. ·-·controlan
próprios ÍTiexJllbeiros?,
5obretOdQ tendo en ·cónta que as leh .
sol) Óbsolétas. Por . qu-é non réclafllá·
. ron :co-n irol administración até ago.. . .
ra?
. Outr~ ~rgunt.P. qu_e haber:ia · qúe
· fa~r é qué-· pa-sária se os est;udos din
•. qÚe a Ria está sobrl:lcaÍ-regada? u'n in. dust~ial dábanos unha resposta - máis
·. na realidaqe que as oficiais: ;~primei
·rQ sacar as. tí'ateas ilega¡s, a ver se se
·ái;ranxa: Senón, bo1\ teremós que mi'rar Óómo gañamos máis os cartos".

.

-

A Apministración
no11 se preo,
:

cup.a __

ci
.¡J

.~

A Adminis·t ración non se preocupa. E o que :se desprende polo menos
Pero non son só as bateas ilegais as ~
da sua actuación: Actuación contra- ·
, cáuSé!ntes da so'b~eesplotación da Ria, ~
ditória, pois que hai un ano a, Xunta
o que polo demais a'inda ;non está . ~
talaba - de aumentar os·, polígonos e
prob~do.
·
·X
ago;a tala de que sobran as· bateas.
l,Jn ," bicho moi peque- , cadas e está cla·ro que élas.-non-foron
· En vistas do aumento da demand.a . cada cx:>rda yiñ~ soP<?rtando un~ 9.0 moi grande
lsto porque non -'1ai unha irv.~stig~¡
ho~'.
. .
· de mexillón. e da alza -do ' seu précio, Og e agora pesa 300.
,as causa.11t~s ú11icas
crise. . . . _ ción cientmca e ela ·e· máis ·a .lexisla. que pasou de ser de-12 pesetas quil'Ó- - . ,S egundo 1,m técni~o da administr~- . '. H-ai que-ter e1n éonta, dinos ó nos~
0 conflito e'n si está causado por ción van detrás sempre dos.'aconteci·gramQ. no ano 81, a 42 pesetas na a~- . ~'Ció~' a'u'tonó~ica', se s~ pux~se un tér- ,interlocutor, que cada mex illón filtra . unha. falta total de p1anifica'ción. A . - mento's e cando se xera .un problema,
. tual·idade, ca·se tpdos os bateeiros se · eio rñef:l_o s de· méxiilón, .os moluscos · '. u11s 45 l~tro~ de água ao dia .e nori po-. plaflificació_n non existe por parte da .. ' como os técnicos n~n ~stán estudari· ~~dministración, cuxo tr~ballo a e_ste 'do o sector, non ·poden saber por qué
dedicaro;n a ampliár, n_pn -sÓ' a super- poderian- collerse. :entre tres e cinoo de haber comid~ para fodo,s. ·
f fCie ~as 'oateas ·q ue éstaba regalad.a : meses antes e a corda pesar igual, pe'. respeito non se viu, e o _sector non
se produc¡u. _Cómo non ten a Xunta
..Sacar as bateas é a· so'lución?
-en 500 ·metros ·cuad_rados e que paso u ~ ro cunha :grande diferéncia:· o animal
ten, vontade de reclamala, nunca o ' _un labbratório especializado' sobre o
en case . toda~ a rrláis de. 600 e até· . en ·.si, a carn~.- ser.ia moita. 'máis. ''A
E,sta é a pergunta que ~e fan até os :fixo. _
.
·mexillón, ·cando-na anterior campaña
700, sen.ón larnén o lo:hgo das c~rdas · cuncha .ainda vai meqrando, xa qy~ é técnicos. - Un iriterrQgante que non
· Os mexilloeiros só protestan can- - o imÍ>ort'e .do mexillón . da Ria ·de
.e a carga de ~da unha delas co que d.e carbonato Cálcico, pero" o animal • ten resposta, pois qÚe ~ non hai estl!- · do ven que os ingresos baixan.
Arousa acadou un valor de 7 mil mi. ~e .pqd.e d!cer, _seg.undo u·~ .técnico rion ' medra . .
que.-~>' prestíxiQ do dos que o ' confirmen, aiRda que si é
. ,En todo o -tempo anterior, comq ., llónsde· pesetas?
qué '~triplicaron
todos=- os ani- mexilón ·se acrecentada. Agora a xen· . certo que moitas f9mílias que invettias ganándas aumentaban dia a a ·ia, a
Por qué os mexilleiros non o esi- ·
mais de cá'da batea".
· ·
te eSt:a5e~cansando de que lle dean
. ron de dous a tFes. mi!lóns de pesetas , ninguén lle preocuparon .. nen as ba- .. xen?
..
r
.
_ A.EYRE
- un dado signiflcatiyo é que antes . to por 1ebre; quer dicer: unha cuncha
nas bateas vense gravemente perxud.i- ' teas ilegais, e xa ' non digamos as irreN. 246 / 17 DE MAIO / 1984
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Barreiro: .. ~obe~nar ·é ~ facer Crise$''-".
1
Tamé~ afirmou Barreiro qÜe oi.r:iNon, certcimente non era iso d que:
guén de fórá tiver~ que ver coa "cr;iesperaba o público de Gal iza. Esa ·
"crise·da xu-nta" non se correspo~deu coas expectativas '
se'-' ·e que facia - esas afirmació_ns desxente. que ·ccin-ftmde a Xunta -co ~ Par
criadas. Segun~a: foi televisada, parecia un ha campaíla eleitoral.
de o seu cargo ·de vicepresidente que
lamento· e-·que da é)Utonomia·sÓ SaOe"" Tercéjia-: pg~~:s;. ~f~r:~,-~tpresidente Al.q.o r parece que , -- , .
lle lacia· estar "en contacto co pa,~tique, en palab'ras·do ·~or.t(l\'loz socialis:
~iLi'foftaleciaci. · óüada~'-ó perdedor . foi Barreiro, ainda qqe·
do~'. ·
.
,.
ta: "hai ,un presidente .que v-iaxa; un
se~~Ú1've~i~--bofifo:. \ier~a~eiro presidente. Quinta é· última:
. Afinal, seguno ~s próprlas · palavicepresidente que intriga, uns con ~
n~ :~~-~iarhenió~~~· hai · uñh~¿alternativa mínimamente sólida para
bras, qu.edamo·s coa convicción de
selleiros que dimiten" e, diríamos·
que Bam~iro sabia moito máis da cri ~
nós; uns homes que se reúnen a falar · fa~e-f.i'le)r~nte á AP ·e pór· i~oos pactos fixeroh todo o demais.
Sj:op.
'Todo._ sigue igval· para os admini-strados~ _
·
se que ps outros. Polo menos iso.dixo
pero, en - palabras doutro d_eputa~o,
(_ ...
. .
.
.
.
el.
esta-~ vez de AP, ,Carreira, "non lles d·i
nada -mentras -o. bolsillo les siga· igual
de valeiro". ~. :
r . ' ,A_aposición non atacou
0 · povo 'gálego esper~ba saber qué
·A bPosición, todos os grupos, qui- ·
· é o que pasa !1~ Xuntá Cie Galiz!il. Si; ··
xeron salvar 'a Albor, e intent~rón .
na Xunta, ·ainda non sabe moi ben
que a u·érise" pasase sobre el. Da í os
que é, '(e non é d·e estrañar que non 6
elóxios vertidos sabre a sua persoa,
saiba o povo cánao os xornalis'tas lle
sobretod~ por .centristas e CG, ou a
perguntan ·a · un ·deputado qué fai n_a afirmar que á culpa era de AP, po.los
Xunta, como ·nos coñtaba Benxámin
demais, iso si, intentando facer ver
Casal) .
__,_
que se está desprestixiando á autonoAfinal quedou . oomo estaba ou
mía e á Xunta, como institución pala
. pror, que ·pode que lle fixe~en outro
forma de actuar .
embrollo máis na .ca_chola.
Guerreiro e Nogueira P,ediron
Que dimitan ·uns conselleiros é, en
unha moción de confianza e os dous
palabras. do · presidente Albor un ºenestiveron de acordo en salientar que
xebre e simples exercício" (miren no en dous anos de autonomía non se fid icionário enxebre e coitan a acep~
xo absolutamente nada.
ción que queiran) 'e o que se intenta
U nha mostra da ineficácia púxoa
segundo ~lbor é pa rece ser, "desgasGonzález Mariñas ao afirmar que na
tar ao goberno _e ao seu P_residente".
Xunta hai máis de vinte mil millóns
Albor explicou nun discurso lido que
de tesouraria, cando se mantén que
non chegou aos seis minutos, as fa~
non hai competéncias, e cando tantos
culdades que tiña o Presidente para
problemas ternos sen resolver. Claro,
acertar a dimisión de conselle.!,~os ou
ian ao tantas veces escoita~o: a Xu- ta non ten programa.
Na sesión parlamentária do 4 de de cesalos. Falou de artículos é máis
de leis o que lle fixo exclamar ·a' un
iV1aio aprobouse a lei ·de
O PSOE, non quixo entrar á fond~putado, Anxel Guerreiro, que.,,,"_iso
do, atacando. á Xunta, en parte porCámaras Agrárias. Unha lei que
xa o sabemos, que as leis fixémolas
que non quer danar a institución e
ven ser e.orno o real decreto
_nós".
:
.
o
por outra porque, ~mo puxo de mado 77, e que foi alcumada poi.a
X
Aí quedou a primeira interven~ión ::;
.nifesto
Anxel Guerreiro, non ten al,
esquerQa de caciquil.
de Albor, en explicar qlJe el "tiña po-- X
--- .
,
.
.
ternativa.
Todos os grupos parlamentários· pro- der e prerrogativas para cesar ou acei ~ ·A oposición, todos os g_rupos, quixeron salvar a Albor, e intentaPerguntouse Ceferino D íaz: "O
ron que· a ~rise pasase .sobre el; D~í"os elóxios vertidos sobre a sua señor Presidente é o señor presidennunciáronse a favor das cámaras agrá- tara dimisión -dos consel-leiros" e que
perso~.
rias, por máis que di'screpasen da. lei todo er~ para desgasta lo a el. e a AP.
te?" para proseguir sentenciando que
finalmente aprobada. Os proponentes
Pero Bárreiro subiuao estrado disten a "obriga de dicirlle ao Presidente · "o Goberno o único que fixo foi conr\lon houbo crise
afirmaban que esta leí servia de "pon,
posto a demo~trar que el non tivera
o qúe penso frente frente a unha po- seguir unha maioria parlamentária" e,
to de encentro entre as correntes dinE o portavoz de Alianza Popular - nada -qÚe ver oo conflito, '·'que era
i ítica determinada, que non ·impu- querendo salvar á autonomía e á
dicais" e que estaba adaptada ~s de- González Dopeso (inominábel ínter- - unha coosa normal'', que el "non esxen, -en defensa da acción colexiada Xunta, afirmou que os únicos problemarcacións territoriais galegas, (por vención a sua, que lle fixo exclamar a tab~ no cerne da crise", ainda que
mas que existen "son de partido".
do Goberno".
certo, ainda sen f ixar); mentrás a un >mrnalista: ·"para xente de póuco " ·
Mantivo que toda a poi ítica da
oposición dicia que nada disto era seso, non. hai como González Dope- _.;~-----------
Xunta estaba instrumentada por Frayerdade, que moi ao contrário: esta so} fqi máis alá ainda dó- president,e:
ga para ser presidente do goberno esleí era para perpetuar o caciquismo . . ·"a crise é inventada,- fantasmagóri~
paño.1 no 86, e afirmou que fai "falta
A verdade foi que tanto AP como · c~". E'ero non parou · á'í e botoulle a
un golpe de autoridade" ped índolle a
CG tiveron moito interés en que ·-se . c1,.1lpa de todo, xa non á prensa, seAlbor q'ue así o fixese, que el era o
aprobase esta. leí con aspectos idénti- nón ao Parlamento "que éstá pondo
responsábel. .
cos a como estaba estabelecida, xa escollos'~ (cando o utías veces se IÍaDespois de.declarar que non se poSen dúbida ... é mais fácil "ser eleAtrás quedaban as suas declaranaglórian da maioria, como xa vere=que non ven· mudar'nada.
den ter dous validos, porque un aeacións á- prensa afirmando que os
gantes".
mos) ·e seguiu nun tanto .á xestión, da
Estes dous partidos, sabido é, sus~
ba co .outro, referiuse a que se non
Até pode que eu o entenda.
c0nselleiros obraban de costas a
tentan o seu poderio basicamente X unta, que ·lle _f·ixo afirmar causas
saben facer as cousas ben "xa saben
el, q~e era Fraga quen decidira na '
Hai menos problemas. Queda un
nestes órganismos, ainda que hoxe tan pereg(inas e -tan falsas, ainda descál é o camiño".
ben dianté de case 'todos ..A todos
crise e cousas polo· estilo. Moitas
por hoxe Coalición Galega é a que . de a óptica do seu goberno como que
nos gostaria se non tivésemos ou~
ainda non publicadas.
.
_
controla máis Cámaras Agrárias que, "Galiza é a · rexión m€1nos afectada
As duas mellores intervencións
tros valores superiores· como é a
Albor non desmentiu estas demoitas veces, como tamén se dixo na ·pota c;ise de España" can~o os estu- .
claracións, declaracións certas. De
"nosa verdad e".
Pero foi sen dúbida na "réplica"
sesión, veñen ser un contrapoder mu- dos da Xunta viñeron dicindo o .canMella fo i de "e legan te" nesta - qué foi logo nesta sesión, de eleonde
se viron as duas mellores' internicipa 1.
.
.
trário.
sesión parlamentária. Todos o ..alagante ou de hip(>cr_ita? Xa sabevencións,
protagonizadas por .Anxel
· O PSOE po la . sua banda estaba
mos que alguén dirá que de poííti- .
bCJr<:>n ~até lle dedt'caron aplausós.
· Guerreiro, e sobretodo por Camilo
tranquílo e aind~ que apresentou "Face,r crises é ~obernar"
· co e q~e facer política, moitas veO d·ia antes saíran un~as declaNogueira, que entrou a fondo, afiremendas sobretodo no sentido de
Mais o's plantexamentos 9e que
racións suas nas que contaba a
ces, é non dicer a verdade.
mando que '.'Barreiro púxose de proq~e ·non existan cámaras, locais, sabe
non houbo crise viñéron~e abaixo ·
"crise" e pegaba pullazos a uns e
, ISto non é_o noso, por máis -q ue
tagol)ista explicando o papel persoal
que esta lei nunca vai entrar en vigor cando subiu o vicepresidente Xosé
outros; ainda que moitos máis dos
lles pese, e moitas veces nos !?ese
e as causas últimas da crise". ·
· pois que o goberno central vai tirar Luís Barreiro á tribuna de oradores.
qµe saíron se quedaSen na cinta
(xa dixemos que Albor pode ser
Manifestou tamén ; referíndose
antes outra onde fixe definitivamente
Barreiro -apostou pola crise. e até
do xornalista. Afi.nal d_a sua inter.unha boa persoa, pero poas per-·
X.
L.
B~rr.eiro que tiña "tendéncia a
a circunscrición d~stas cámaras agrá- nos atrevemos a di~er q·ue fixóu unha
vención tivo un aviso, significatisoas hai millares en Galiza e non
intrigar
no Goberno" e que o "único
rías que, por intereses partidários, vai nova teoria politíca que se podía en-.
. vo, ·" .. :os prob.lemas autonómicos · por iso son presidentes}. Ternos
que lle importa é mánter · o poder~ '. .
quedár só a ámbito provincial. · _ . cabezar con e_51:a sua frase: "gobernar ·
galegos pódense resolver fóra de
qu.e dicer o que p ensamos: Alb'or,
Foi esta intervención a- que moitos .
,
iMéhtras tánto·fü· sinaicatbs, sobre- é facer crises''.
Galiza, Rregaríalle (ao Presidente)
neste debate, demostrou que ·é inesperaban
que se fixese: .
todo o nacfonalista Comisiós Labre- · · D·espois de que o portavoz de AP
qÚe faga uso do poder e os resolva
capaz de goHernar. ¡A imaxe qÚe
Camilo
·Nogueira rematou dicind_o
gas, peden a disolución destas entida- e o próprio presidente quixesen dedesde aquí".
deu (até no último discurso, que
que
·"non
hai goberno nen hai oposides.
,
mostrar que non a h'o ubo, ven BarreiAlbor .·saiu na. sua última ínter- · dormía á xente) é unha imaxe falción".. .
Por último dicer tamén que na lei . ro e pretentje probar que a crise "é
· vención ao paso proclamando:
ta de a~toridade, falta de convicPolo demais nada de nada, a non .
queda o Secretário da Cámara, proto- un ha acción de goberno", e que "facunha espécia de enfado-autoridación no que dicia. Para· máis inri
ser os elóxios de Iglesias Corral, e a
tipo de cacique e odiado moitas veces · cer crises é significativo· de que estade-firmeza que non sabemos se lo· Albor foi incapaz de improvisar o.
sua
afirmación, que veremos se .se
polos labrégos, con voz nas ásam- mos gobernando este pafs"; que "a
grou enganar a alguén), "que que- " seu último discurso :· A imaxe que
confirma,
de que a Xufrta conta Con
bleas, cando só é un funcionário· de ._ maioria se fixo con crises" e que a
de claro, ainda que non o crea nin~ · dá Ünha · persoa que é incapaz de
maioria.
Os
pactos CQ- próprio CÓrral ..
'carreira. Ainda que non é de estrañar, · Xunta empe_zou "a -camiñar con cdguén, que non interviu naide,.· nen
impróv.isar é que é i,ncapaz de. goé
·con
González
Bermello, asi como a
cando precisamente son ~stes "fun-. ses". (Outro _xornalista exclamo u que
daqui nen do partido". Tamén enbernar.
comida de destacados socialistas con
cionários" os que detentan o poder · xa sabemos que a crise non é inventagadiu que estaba identificado con
Carros Mella.
total nestas "camariUas", nome dado da como di Dopeso, inventouna Ba- .
A. EYRF
todos os conselleiros . .
por un sindical.ista das CC.LL.
rreiro).
A.E.
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O · inefábé.Í Ca.milo · Nogu~ira '..-de
profisión fun.d ador de ·partidos·- . ·
ültirriaril~nte está a· facer· unha-sé'rie, de d~claracións. que verdadeiramente asus;an. Sobrefodo porque .
son exactamente as mesma·s· que .
eando criara ·o . POG e qu·e · logo .. ·
. voltaria a reiterar na . organlzación
de Esquerda Galega; e se be!.1 da- '
queia. a sua megaloman·ia hexemó- .
nica poderfo t.er algunha disculpa, :·
eran· outros tempos, hoxe -seguir
con esas ~~imas a cousa pode raiar
xa no paranoico, e polo .tanto
preocúpame, . por el mesmo porque é unha · per5oa qlie valoro e
pola imaxe de ridiculez q~e poda
·dar do nacionallsmo de esquerdas
·
'
á sociedade galega:
Recorrer ao topico de "mo- .
mento histórico do nacionalismo··
galego", falar da fusión EG-PSG
como o partido definitivo capaz
de ser "a curto prazo a gran alte'rnativa de esquerdas con gran
apoio popular" ademais doutras
simplezas e solapadamente deixar
entrever que este nóvo partido pode abrirse camiño eleitoralmente
deica emular a Converxéncia i
Unió, é demasié.
O máis despistado dos nacionalistas cun mínimo de sens0 comun
sabe que isto está fodido ..Temos
un .povo · baixo mínimos ~e conciéncia poJítica (milleiros de traballadores van ver ao Oueen Elizabeth e por fóra, mentras apenas
un milleiro de persoas se manifes. ta o 1° de Maio na Coruña). A democrácia e.spañola tivo a rara astúcia de conseguir todo o contrário
do que era a süa ob rigé! facer é
desmovilizou ao povo, despoxouno de todo senso participativo ·e
est{ a criar unha sociedade morta
políticamente, que non eleitoral~
'r<

.

.

. -

-

d.~ ~c1usa.s .,qiJ ~jJQS;'C~areQen máÍ~~~ ·: : J ·C(· A ':UPC(ten·20 -~-ri:os;de his- ·~
t9p~~H~p~!~i~f,_· p~Ja-r1:Pti!~ J~>':P.Ei?~~ tqrl~ ~of a~fy~; ·trát~$e'.;: pÓI~ tan- .
. man"éncia dó_· fi'aéioñalismo: - t~fs -~ :J to!:;du6.?Par:tido estabrnzado, .estru. como a coeréncia ·. (non 'se alían
. tc:frado é cun potg~éial < hum~no,
7

éon_ ea_lquer de- dubid~sos intereses . ~- . ~de i::xperiéncia e de firmeza nacionaciona!ísté;!s' ~co .úrii.CQ obxecto g~ · ·.· na lista, que nori irbpqttar· pérdel()
.cpnseguir un tia rnaioria da 11\ÍTG), , ~ ou:'fhci~si>.,-ooml;>atiló .. désdé'.IJQSi·1 ,. " a madurez (for<in -capacesde cam- -. · Ciáns: de .· eS_querda nacionalista, é
mente, .de. tal .x:eito que__0é seguir;
, biár ·os se.us plantex·a'ment.o.s do , ·•, ·. ·t~)]._ absufdo que t.esulta~ ?(a~ospei- _
c¡.si; -o Racionalismo galego corre. o .
_' ·
· ., :- - -"''; .
_sindicat9 como correa de transmi- ; toso. ·
risco _de convertirse ei:i pe~a ·de
1
,
''sión
a
consideralo
como
.
unha
·
co~-.
mu~u, · que-.estou seguró o FeJip~
• 'tl~éncia d~- tendéncias; - tne~tras .
; 2~ .. O BÑG é .~~ org~nización
Senén ,terá_o orgullo de conservar
que
·EG
'
e
acólitos
apresentan
un
·
COfl
máis preséncia política públi·no · seu cast~lo arqu~olóxico pero
escrito a aquel par,tido onde.claraca dentro do nacionálismo galego
. máis _nada. , Nunha palabra, istó ~
mente· jntentan convertir- a INTG
" e · mái~ ·ainda é a que-.afravés dos
ca'ise a pedazos, a apatía: a ·desnío- .··.
-nunha
·
oorrea
,
transmisión
da
.
_
seu~ militantes está a :Jevar- un lá. ralización, a irrÍpóténciaº, son ca- •:· ambé>s e ~s qÚe s~mos ._indepeobor . d'.e · penetraci§!1 º ~ocialae riaracterística~ dómi.nantes élun. rttck· ·.
dentes ao pairo).. e os maiores desecionalisnio- máis /activa,:' xa -sexa a
mento histórico do n~cionalismo. ·.
·
xos
de
unid~é
.·nacionaíista
den(vel . c1:Jltural (mifratón :popular, galego que se atopa, ·. cada · ve.z
.
.
mostrados
.na
·prática
(fomentar:i
:,rec;uperaci.
~n . das te~as tr-Bctició- máis, fuxindo cara adia.nté. · ·
"uflha
organizaci_
ó
n
como
..
o
BNQ,
.
n_ajs,
J)oienciaéión
das asociacións·
· Mentras todo isto sucede ~1-·
e~presión
.unitária
respeitosa
co.a's
..
'
cufturais
...
),
educati~~
(xornadas
guns seguen procurando balóns de
distintas tendénCias ideofóxicas
._
do epsirio) agr-ário ~xo.rnadas agrá· osíxeno, reconfig1,Jrand~ o reconnacionalista's, ·pola co~tra 'EG fala
· rias galegas}, ecolóxicp . (Adega · é
figurád:0. 'coa· falácia ·dá esperanza·
:
.
-~
de
partido
'
e·
o
que
queir.a
qu13
se
sen ·dúhida asodación eco'loxista :
eleitoral,.·ou d que é ainda pior-,
..
·
apQnte.
,
é
máis
·a
inda
f,
a
la
de
hex~
. .' rnáis.•reivindicátiva e dinámita de
·
7
rompéndose os.· séos para cohse-.
:: .. monia descalificando ao: BIOC!IUe, o
' G~lrza-L informativo (esta revista
guir amolar á · up~ ou ao BNG,
.que ·en definitiva é de'fender a tesé
· na que'- escrebo / unha. editorial·coque tanto ·ten, en lugar· d~ gañar o
de partido único~. · . ·
~ ,mó Xi~ral) .etc., et~. Intentar igtempo estudandb como o naciona- Pero
apesar
.de
que
pensemos
.
. nora.lo ou· marxinalo desde perslismo no _seu conxunto pode sair
,
deste
xei~o
e
estexamos
éon
·
q
uen
.
.
-pecthias naci0~alrsta~ de. estjuerda
da crise na . que se atopa. D-este
'
·
.estpmos,
non
quer
dicer
quEil
non·.
_,_
resulta tan ridícu-lo como tirar pexeito, mentras observo unha actiteña.
m
os
a
suficiente.
humildade
df,as
contra o própr:io telladd-. ~
vidade febril para "toJTlar" :a
, como para recoñecer qÚe o BNG,é
INTG, pola co.ntra 'non ·allei uhlia
. unha insignificáncia no . panoramá
3° . . E'ste' - é o i:ii:tcio.nalismo
'só acción política, desde hai 5 ou
outros' criaron, par~ ver, se .se pa:,
político galego e qué 'Por suposto
:f"!laior.itárlo en Galiza e·-. a. pon en6 meses que le'.lo na Coruña, de
ñon· hai trazas a éurto prazo de so-'
san
meu banc:to·e se en total sotendedor poucas palabras.
E.G. -por suposto tampouco · do
mos 'cinco'.e 'uns teñen 3 e outros.
lucionar o problema- tal como e:sDout~a mane ira, . se estas cuesPSG- a non ser esporádicas rQdas _
tán as cousas, pero tamén é certo
re.laciórÍ
ainda
que
.en
.
ti.óns'
elementais non se·, teñeri en
2,
cambiar
de prensa de ex-concellais, quizá _·- , que . seríamos· máis ;espeitados
defin_itiva sigamos sumí!Ó'do cinca.
canta. e se continua a pensar en
por iso de que resulta _máis fíno ·.
-agora refirome an movimento
1-sro . é realmente un_xogo triste e.
term_os de enfrentamento e hexeisto que pegar carteis, ·pendurar
macabro.
__
·
\· ri~cionalista en xeral- e as posibimonias, corremos o risco de que
pancartas ou repartir octavillas na
lidades de i~cidir .no aámbro políSe eu_ e moitos. ~áis indepen..:- .
cheguemos ao ano 2000 e o amigo
Praza de Pontevedra= Ouer cticer, _
tico da no$a nación fnaiores se óS
,_ Camilo siga castigándonos' con
dentes estamos. aliados á UPG parque aqui parece ser qtie ó da intro~ .
ticipando no BNG; non é srmples- ~ . nacionalistas de EG, do PSG e ou- fundacíóns de novas partidos nadución _social enténdese norí como
.tros· que por Galíza andan tivesen
mente _ po_rq~e- nos caian máis simcionalistas de esquerda e advertín·
ir ao pavo puro~ e simples para ga.páti_cos, que po-r certci 'hai de todo:
a suficiente honestiqad(:l e madudonos por enésima Vez de que es- - .
ñ~lo e incorporalo ao naeioné!lisrez para entender _,:_erras ~ ód ios
tamos· nun intre histórico , para o
nen porque -estexamos de acordó ·
mo, senón en utilizar os sir:ldicatos
aparte'- que: ·
co program?, senón ·por O[ltro ti-pó
nacio~alismo galega.
·
e plataformas, que por suposto
.
'
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a

EG e··p sG aprClbarOn
corrente · ·sindical~.'.' a sua fuSióri
-en Sendos congresos
11

M~is

que unha

· O domingo día 6 quedou constituída to'rmalmente en Santiago a
"Converxéncia Sindical ~.J acionalista", co obxectivo de ·facer · ·
dentro da lrJTG" "un sindicalismo diferente e ampliar
...
o seu campo".
O documento fundacional firmárono cerca dé 150 persoas
"significativas" na vida da central nacionalista e terá como orgao
básico a asamblea.
·

.

-

.

'- .

.

.

.

Esqúerda Galeg~ e PSG celebraron os seu·s ~espectivos congresos,
nos que decid.iron·a sua fusión·. Este proceso empezóu -·
:hai m.áis ·dun ano, quedará defini~i"vamente concluído antes do
25 d~ Xullo,cando celebren o .Congreso Cónstitu ínte do
cionar aos que xa están pósicion?- . ~ novo partido que 'evará o nome de "Esquerda Ga~ega-Pa~tido
dos".
Socialinta Galeg_o", ~endo tamén -os· símbolos __do~ dous p~rtidos.
~

"Converxencia Sindical Nacionalista
non é unha qrganización política como se di expresamente no manifesto,
pero en todo caso o que si somos é
algo máis que unha corrente sindical,
xa que · o ámbito de actuación pode
sobrepasar ao sindicato ao definirnos
se fai falta en cuestións á marxe das .
estritame_nte sindica is", en palabras
de Manuel Dios, un dos máximos impulsares desta corrente. -

e

Afi~ma tamén Dios que· a preséncía de EG "e imp.ortante,._ pero é unha
máis; nen definitiva, ríen definitória",
que as posicións que defendial') as
persoas deste partido en Canto ao nome e á organiz;ación da cor'rente . n~:>n
foronadian~e,..e q}!~ .as "posicións po1íticas desbord~n os presupostos de
EG".

-Así, no documento recótlese que .
"as graves Fepercusións_que ,vai ter a
nasa entrada na CEE obrígannos a
opornos á mesma".

A :xura

de Cláudio

Lóp~z Garri-

do
Os Congresos .- do .. PSG, celebrado
Oposició.n fr~ntal á OTAN
os dias 5 e 6, e de EG o di(} 12, aproNeste m05/llo documento amos,- .
Outro dos pontos cónflitivos era o
baron '. o documento de fusión e elixitran' a "oposición frontal ás organiza~ do ~uramento da Constitución por
· ron a comisión ·interpartidária onde
están as persoas máts· significativas · cións -militares da OTAN e-ao Pacto parte do - deputado Cláudio . l,.ópez
de Varsovia, .as( como a existéncia de Garrido. No congreso :decidiuse espedos· partidos.agora fusionado.s.~ .,..;
Mentras qae. nG seo do PSG houbo . bases -militares ¡¡stranxeiras en cal- rar á decisión do recurso apresentado
q~er país do m-~~do_; polo que, en diante do Tribunal de Estrasbur-go. un has disérep4nC.ias eri forno á fusión
Para o sindicalista : co~verxent.e , A escisión; uuhha Íou~ura"
que se situar)' en torno ao 40 pór cen- . consecuén~ia, lbitaremos polo des- · Meritras tañto; o deputado non estará
mantelamento das bases estranxeiras · pres~nte no parlamento, por má is
non hai perigo de que funcionen na '
to, en EG só .unha persoa se mostrou
·é pala saída da OTAN" : .
qu'e EG ·e unha parte do, PSG intentaEn canto ás posibilidades dunha - contrária. , .
prática duas centra is sindica is, . "se·
· ·
·
·
escisión d. entro, da 1NTG·, a Manuel- · - ' _No dócumento a~,robado. d,ise que
.~,.
Este
posicionan:ie~to
no
eido
inron por todos os meios que E.ópez
.....
nón todo o contrário, xa que hai
, ·duas .corre.ntes ideolóxico e pol-íticas Q.ios parécenlle "unha 'loucura, tanto . , a política de "EG-PSG" -.queda _r.edu- ·, ternacioflal · pode calificarse de pró- . Garrido. se' aviñese a xurar . . .
reais''., a- Converxéncia o que trata é : por unha banda como póla outra. -cida a~ camP,o,do naciqnalisino e que
ximo ás teses .eurocomunistas. _., ..,.,. ....
i:: ~U;!
i t ~¡:n~ ,+, era)
· ' que.ser· ..pJantex ád o
.q t;de "facer-frente á corrente .que si está ~enso que ninguén pr~tende iso. Con- loitaráo ~ R_ola, ~-'~QQ~ran,ia~ riacioQal, --o
pola · nova organización no seu con·.
· .
. fip · en (que ¡se ; va·!or.~ ,coma·~unha loll- socialismo, e por un pacto confedegreso, pero como nos dicia un destaorganizada··C1pol ítica .e part'ictar.iam.en~
Oposicfón
á·
entraqa
~a
CEE
. .
.
'b
cura por calqoera que que ira intenta-- ral", ao mesmo tempo que se decla·cado militante do PSG _"sempre hai
te, po1s qu.
. ternos
·
· , de
· d eb·1·
-. , · da lo ita institucional
. , edanteriormente
'b esta
· , amos::: · 1o. N,os non
vocac1on
1 1- ·ran partidarios
. d esorganiza os e actua amos so pon- ·
.
·
- ··
.· .
.
,
· · ·
Pe.ro onde ·sen dúbida había unha· u,n direito de obxección de· concién·
,,
· ·· ·
tara central· e menos de escmd1la. O
• Consideran a INTG como -. unha
discrepáncia meírande entre os' dous . _cia ~o ·militante a título. individual,
.
.
-. qbxectivo é facer un si'ndicalismb di- . centrat' de traballadores e ·Cie : da.se
· tua 1mente ·
partidos era .en canto á ·entrada na que permite que xure ou no.na Cons-.
. P.ara Manuel Dios; · os oonf_lhos : fererite". 1
loitando pala sua ex:parisión. e unida:
CE
E. O documento -aprobado achéga- titu~ión" ·
. e~iste.ntes na ;. INTG son mo~ivados .
:Es:ta · ,·; co·i;iverxéncia" é cr:ittcada . d'e.
·
'
'
se
máis
posicións do PS'G, '"que
· lsto-quedou consagrado_nos docu"por .cuestións organizativa·s, · pero por .Gal ícia Ceibe-0.LN, · asi oomo poO · campo de actuación do novo
a
'
non
entrada
na
mentas
que, segundo fontes do PSG,
sempre
defe.ndeu
non teñ·en-11ada- que, ver ca ·q ue di a 10 "periódico indeper:identista Espi- partidó terá como ámbito, ademais, o
'
.
CE
E~
frente
ás
teses
que
viña
mantenreco
1
!_en
moitos dos aspectos básicos
UPG, .· que só fai un ha · crítica aescali- -ral", quen a alcuma ·de "sempiterma sindicc¡I, o ecolóxico, a :defensa da
ficadora· e que non entra a ~na·irzar a escisión socialdemócrata "do Bloque- : líñgua e cultura e tamén a defe11~ da · do EG, que ·eran favorábeis a esta en~ do an:tigo Partidó Socialista, como é
'tr'~da, ~ind. a que pondo condicións.
.o da democrácia interna.
realidade. ·r aao é un iritento ile posi- · uPG".
pa,z, entre oufros.

as

¡

.

'

'
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pa-~ol. .. agás as· muríicipais; Todo -iso "está moi ·
·t>~n, ~ · a discusión pode dura~ séculas, pJro: sori
as diferencias na práctica ·tan radlcais? Ou- máis
b.en reside nas tácticas a cfistinción, coincidindo
todos n~ · obx;ct ivo· estratéxioo? Entra minimamente a discusión dentro das anguria·s e n.e~esi
dades i~mediatas dos explotados de Galioia, e
chégalles . o máis mínimo, .. ? Penso que o eixo ·
verdadeiro non é 'tanto esa distinción nunca ob:
viada entre táctica e. estratexia como o feroz
"problema práctico da falta ·de-res!Jltados·de uns
e outros: en última instancia, o carácter inatinxíbel, _apar_e ntemehte utópico utópico', do obxectivo estratéxico ... Hai quen peña os meios
para lle chegar?

Po~'tan ~ustas e de ~~ráti c;;as como sexan, ·

~u :no1; '! p~nso que unhas eleceións deban

'_.ser obxe<io ': é fin 'de calquera idea. Representarán,
m~i~,
-meio para obter o po~ -.,
· der. C~ntrar-toda a práctica ' política n·unha
victoria ·ele.ctoral é vacío. ~ ; se bai resu'tta, Clos-· ou suicida. Orabén', .os· resultados
electorais, ahalizados como consaltá feita
- sobre d& totalidade do pobcl', _ deben". Po~ · :. .
forza collerse, analizarse' e ·criticarse ~mo
.indi eadores- da' ·a 1:1diencia que a idéa obtén
no 'seo da sociedade, éonta 'tomada de toda; as alienacions, perversións -~ manipul~
cións das que taFsociedáde é vícÜma. Por- · q~e· se unha tal s~ci·edade vota en tletenni. nad~s sentidos, é q'ue é capaz de ac;:epta·r e·n.
~!quera fnOf!lento
, manipulaciÓns
al ienaciqns. 1

un
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Está tamén a sonada cuestión .dos xuramentos._Non penso que moitos nacionalistas vaian
discutir ética do non xurar. o que· si me parece é que tal posicionamento, por si propio, non
leva a nada práctico, porque o xurar ou non xurar non é no fondo cuestión política, senon ética, mentres. que o feíto de emitir xuramento ten
moito· máis de -ideoloxía tradicional e concepto
·cristiano ·que de político. A política nacional
non pode de maneiÍa nengunha centrarse- ar~e
·dor do xuramento dos diputados autonómicos,
_ a non ser que pretenda espirse de centidos: valeirarse de rea lidades obxectivas e queimar á militancia en· labores son rentabilidades pará a nación .

a

O que. os sucesivos re_sultados ·electora is :na hosa
terra i d~ 19i7 ªº 83, eón excesiva clariaade me
( - din a mini--é que o nacionalisrii'o nori avanza.
Non avanza con nengun 'dos·) e'us -varios ·posíbe is' representantes. Non s,ó n~n . ava-nza~ senon
que recúa.

Claro está ,que as xustificació'ns poden ser
Camiños? Non son nada capaz de concretalos; pero si ouso asegurar que o avance político
infinitas . Dende a mística fe - '("s~bemos que· 0
.nacionalism0 _ií.unh_a · espiral e acabará por ab'roda nación galega pasa no momento presente por
lla r") deica a a:utoconvicción de partido, e engaesa encrucillada forzosa: a unidade do .nacionanosa análise .que chega a facer crer qtJe a o_rganinsmo. EstQu persuadido de que moitos que saliación medra segundo o- número dos seus al.calpican a xeografía da nación e a da emigración
non agardan cousa outra .máis que o instante en
des (.de 4 a 5 entre municipais·, conclusión: todos ¿s alcaldes de Galicia serán na_cionalist~s ao _
que acaben as portas pechas, os pedigrees, as exelusivas, a transposición mecánica desde o sistevoto útil, tendencia que pode indefinidamente·
·persistir en vista tanto da· táetica seguida polq
ma político ·de Euskadi, as tradicións militantes
PSOE ~~ poder hespañol cor:no da falta· _de .táee os afiliados distinguidos, o instante en que
tica nacionalista e~n Ga _licia ':
todo e nacionalismo se poña a camiñar. O moEu, por fin;, sigo ·conch,iindo que o. n~ciona-,
· mento en que os partidos paren de procurar fulismo está parad·o, se eque paroú de recuar. Tal sións, absorción.s, disolucións, -ampliacións, e
vez se trate dunha ' ideoloxía caduca ou incapaz
decidan seguir vivindo todos, p'éro deixando as
de romper co cerco Clo's meios dominantes de . .,..._
- suas diferencias para despois, para moito descomunicación: ma:i-S ·eu me nego a .discutir o ÚI- · unha causa. para _se poñer.en a 'traballar: a unida- · cionál". A forza de uso e abuso, os conceptos pois, coordinándose aqui e agora e xa, se é que .
timo ponto. Tamén para min é cuest ión de fe ·a de.
. políticos acabarían desprovisto& de valor (ato- ése nacionalismo sabe en que país e en quemovalidez do nacionalismo , mai~ non de fe gratui- . · Tráta·se de galeg·os· que, de acórdo. con moitas pa-mos de novo .a ·voz "autodeterminación" coa mento histórico e en que meio hostil se move, e
ta, ·_senon, constatada a cada ·i.nstante a traversa testemuñas, poñen por ·diante de todo esa·-uni - posfbel fusión (PSG/EG).
se é que ese ' nacionalismo quere, xa que lago,
da p9stracióri das clases traballador:as de Gali- dade do .nacionali'sn:io. Opinan que ·Galicia-, ain-Paralelamente, á tradicional dicotomía na- para de suícidarse . cada dta. Entón, nese macia, ·da eéonamía,. dos usos e costumes (a ideo- : ·éHCdesde a análi-se:. mais-eler:ríental da ·si~uación ' · cionalismo/españolismo.: logo de abusa.r da dia- mento de orgasmo, eu estou fixo de que todos
loxía, a cultura) :.. Constatada t¡:imén na imaxe actual, non pode consentirse en xeito ne.ngun o· léct i-ca, de crea~ toda unhq xeografía de bo<;>s e eses nacionalistas que non espéran outra cousa
~a eultura ·urbana unificada e do un ificado con- - ·:luxó de mante'r un s-iste.~a con catr<;>, partidos malvados, resulta !=1Ue, en canto aparece un _nú- se unirán ao choio inmenso que hai por diante.
sumo que impoñen de fqra, e ao qt:Je som9s nacionaHsta~ de esquerda estancos, noh ·cahdo mero .impre'ílisto de partidos na esquerda nacioSeguro estou de que os que e~amo~ fóra,
- todos- permeábeis sen necesidade,
'
estes partidos derrámªn grande parte das suas :1/ nalista, -alguén esquence o .antagonismo e rem- ¡Jero ainda eremos e queremos, somos moi~os
Eu sigo a ser nacionalista, a inda que 0 nacio- __forzasen atacarse mutuamente.
plázao -tamén polo recoñecemento ou negación máis que os que ainda agora dades paos de cego
nalismo sexa ~oxe non máis que unha actitude
-Eu non represento a ~ i~guén. IY!ais creo po- de caracteres néiciona'is a tales partidos. Hoxe, e mutuamente vos atacados.
~de testemuña e de resistencia. "
dér asegu;ar que ':-JÍI nÓmero ·--significativo?- - de cando. obviamente n·on se pode refugar col a-Estou certo de que o ·dia en que todos nos
f
i
'
.boradóri táctica con partidos da .esquerda · hesE1 ·
ogo, 4ue ac:er.
éompañeiros está conv~nci'élo de qUe, ou se fai · pañola -os non parlamentarios e máis 0 PC-, é unamos a esa bandeira comun dos traballadoSe me poño -con-- certa difÍcultade . . '. a parir ~nha prir;,eira unidade nacionalista frente aos
'
·
res algo vai pasar en Galicia. ConvenCido de que
,
·
cando ínaior sentido debería .cobrar a unidade
estas foll·as é porql!e penso, PQ(t¡Ue me consta inimigos -rodillo- inmediatos,~ o_u ,o ·nacionalis- dos nacionalistas, sen deixar de conservar a sua' uns cantos - -que se fan pasar por dignatarios
nacionalistas- - farán canto poidan por impedique as prévias ideas . expresadas non son mi ñas. rno. iViorer é tam~n ficar conxelado :·
pluralidade de o_rgan izacións ..·
lo: os mesmos que rornperon todos os intentos
Irnos ao _miolQ da cuestión.
Camiños?" Fáciles non son. Non me parece a
Esa propria.discusió'n eritre frentes interclase
. Estou persucidido -=e non de bal_de, señón lo~ miri que teñades q'µe renunciar ªº' nosós sisteunitarios, os mesmos que queimaron a tantos
e partfdos obre iros, a máis ·de non 'propoñer un traballadores boos e xenerosos, os mesmos que
go de fa lar 'con xente de abando- de que"O núma de partidos, menos ~gora que o incerto Par- antagonismo, .non, me parece que teña xa senti- _
..
aí seguen.
- - · · ·
mero dos nadonali~tas de Galicia · é moito 'meitido Galeguista parece liquidado, o que deixa os do: é que no · nacionalismo de clase galego h_ai
rar¡¡de do q·ue_ parece . .Cón.sfame que, ·víctimas
1
. espacios .máis clarqs. Pér:o si ternos que coordi-- unhá estratifi-cación social tan complexa como .
- E tamén estou· absolutamente . convencido
- dun,. - 1conscente?- labor de esmagamento siste ~
nar.
para disputar po r algun pe'q ueno émpre-sario, al- de- -que ese -é o noso único camiño posíl;>el. De
mático, m~itos foron efi..cazmente anulados da ·
1
b.anque1ronac10·
·
calquéra 0utro' xeito,~
os parti,dos nacionalistas
.
Enten_, do que _o primeiro chanzo .reside .e_h · gun.gran d e· iat1·f un d.1sta;a-gun
en.v·arios partidos, mais seguen a ser
militancia _
poderán
pervivir
séculos
na resistencia e ria tes. ,
nacionailistas .galegas. Eu -estou hG>xe persuádi.do ·distingufr entre estratexia e táctica. Procuro_ex_- · .-nalista ... ?
temuña. Formalmente. Non máis que de. nome
-e por desgracia non teño argumengo~ numéri- plicarme.
- , .'. En fin, o cab~l6 de batall·a ideolóxico parec;:e . - e de xu:ramerito.
cos a aportar:... de que, frente a unha militancia
_ Para min a ruptura e o enfrentame·nto nacio- -ser agora o -reéoñecemento " ou . negación _da
hoxe raqu ítica,'i-iai moitos máis i:iacionalistas de na lista -que remplazaron con va'n1!~xe á utó'p _i ~ ·ConstiJución Española e dÓ Estatuto de Galicia,
esquerclas fó_ra· que de'ntro dos partidgs. Naci.o- ca ruptura co réxime hespáñol- mahifést~nse -en - xunto, .po-is c:fue .xuridicamente -se compleAi nda que non son tanto os partidos
nal ist¡:¡s .que nuns .casos teñen un pasado· militan- .a_bertamente na di~olución do Consel:lo de Far- mentan. Eu neíl-cóñezo un _só part ido nacional
(1:-tue ~efieticlas veces demostraron a sua inte neutros
non,
noutn~s
caSOli
ás
penas
COrízas
Política's
Galegas
en
1977,
feito
que
.moitos
que
estea·
de
_
acordQ
con
Constitución
.e
Estatul
capa~idade para crear a unidade cadansúa
dencia e, vontáde que non atopa lugar onde se mi'litantes ésquenceron ou a quen llelo borrár.on to . .A diferencia reside en que algun os acepta
infinita habilidade para a desfacer) _como os''
aplicar; Por veces trata rase ·qe ex-milita~tes que á mententa. E a' época en que todo o conti_d o de dereita 'cómo _, camiño para · "su,peralns" alnaclonálistas que hoxe. no~ militamos, pero
.alguén queimou tan ben queimados que resul- político ~omeza 'a -se centrar en xogos· de pala-· guns ouÚos ~éganlles .valor xurídiéo e parecen
que
queremos facer, qµen debemos ~orzar ·a
ten ' de difícil recuperáción na sua activ.idade, bras: autodeterminac,:ión versus autonomía ,'-na • aceptalos de feíto ao procurar accéder a institu- .
'· unidade:
.
.
.
--non -na , sLÍa conc.iencia poi 'tica-, · a non ser cionalistas e patriotas contra españoleiros.
cións. autonóm.icas e aproveitar o's 'detai'los ·de
· Ou isa ·o·u nada.
que lles 'dean as codsas feitas. Pero moitos ou- termo "autodeterm'iriación" esq_uénce~e de sú- poder ·que p9J.dan. Outros·, fü1alme_nte, rexelfan
tros .¿¿ esperan --~ x~ esperan longa mente ~-- por
peto,
o~Últa~e
remp.lázase
por
"soberanía·
natódo
o
·que
·
cheire
a
'instituciónS'
do
réxime
hes.
1
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Segundo 1"3_organizacións .políticas

_..,Os. fachas impunes en Vigo"

'.

Ao remate da manifestación
do 1° de .Maio en Vigo
unha moza,' militante da
'MocedackfG ale_ga
Revolucioñ~ria., foi agredida
: ·por unha banda fascista que despois de insultala lle
marcou o corpo con
cruces gamadas.
Diante distp, as organizacións. _
á 'esque.rda .do PSOE
·
convocaron unha.
· manifestación en protesta
pola impunidade coa
que actuan. es.t as bandas e ,
peden a· demisión do
Gobernador ·Civil.

Folga de fame
en Citroen
. tores do delito principal, a bomba,
- Raimundo Vidal fotareira,
nunca se soubo nada.
secretário de CCOO en Citroen,
Dous anos despois, quer dicer,
está en folga de fame desde
este ano,_ o Supremo ratificaba a sena n<?ite do pasado dia 6.
téncia da Aud iértcia. 1mediatamente
Deitado nunha roulotte
de coñecida, a empresa tomaba a deás portas da empresa,
cisión de despedir ao traballador aleestá disposto a permanecer
gando de novo a nota de prensa .
nesta situación mentras non
sexa reconsiderado o seu
Negociación económica e eliminación de sindicalistas
despido.
Vidal ten 28 anos e leva oito traballando en Citroen . En Marzo do 82 o
seu coche estoupaba a causa dunha
bomba . Aos poucos d ias sa ía na prensa unha nota, firmada por CCOO, na
que se acusaba indirectamente a persoas achegadas á empresa de ser as
autoras do atentado.
A nota fo i calificada de inxuriosa
e merecedora dun proceso na Au d iéncia. Neste xulgamento non se
ap resentaron, segundo Vidal, nengun
tipo de probas de que el fose o autor
da nota; a inda así foi condenado a un
mes e un día de prisión e 20.000 pesetas de multa.
Sobre este ponto hai que facer notar dous dados máis. A ~ndena que
pedía Citroen era de dous anos de
desterro a mais de 200 Om. de Galiza, o cal é interpretado por \hdal como un intento por parte da empresa
de que el non pudese asistir ao traballo e asi ser despedido sob a acusación de absentismo laboral. En segundo lugar, resul~a curioso. que dos _au-

· '-

En Fráncia xa se levan escrito varios libros sobre a represión da Citroen; entre eles dous grandes tomos: "Os truáns da patmnal" e
"O asa si no está na Citroen".
En Galiza as denúncias contra
·esta multinacional empezaron des-·
de que se asentou na .nasa nación
como xa se ven informan.d o nestas
páxinas ao longo dos seus últimos
anos.
·Pdmeirq foron as formas "de
e-scoller" aos'traba.lladore's .e- logo a
escalada na represi.ón dentro da
factoria, os despidos dos sindicalistas, o aumento do ritmo da cadea, as "checas" onde castigan aos .
obreiros apartados dos demais, as
reducións de ptánti Itas, todo isto/'

En opinión de Vida!, o que ven facendo a empresa na sua dinámica de
represión dos trabal lado res é unha cadea de despidos á que algunha vez habia que lle facer frente. lsto ten moi·
to que ver coa negociación económica que procura a empresa, eliminando traballadores e conflitos, especiaimente aqueles traballadores que se
destacan pola sua defensa dos direitos sindicais. No caso de Vidal, trátase do secretario de -CCOO en Ci·
traen pertencente ao estamento de ·
técnicos, factor este último que irrita
ainda mais á empresa, pois é un sector aoque considera "controlado".
Actua~mente CCOO e a 1NTG teñen · convocada unha folga, asi como
diversas movilizacións, · entre etas
unha manifestación que xa se celebrou, er:i solidaridade con Vidal. Tra·
bailadores destes c;loµs sindicatos veñen estabelecendo diversos turnos
acompañando a Vid.al e vixilando os
coches e a zo~a en previsión de posíbeis atentados de "incontrolados".
-aduhiado m-a -criación dt:m -5tnd icato amare lo e a ·formación dunhas
"patrullas" que arrincan os carteis, borran as pintadas e apalean á
obreirós. Patrullas ·que saen da
rr:iesma factoria.
·
Todo isto · segundo denúncias
feitas polos sindicalistas repetidas
vec~s e que deu lugar ~ moitas
xornad as de lo ita.
Dicer asimesmo que o criador
do sindicato amarelo, o SITC agora, foi criado por Xoán Corral, '
Conselleiro d~ Traballo da Xuntá,
'"que canta, segundo se afirma, éo .
total· apoio desta patronal, coa
que se r~uniu poucos dias despois
de empezar o conflito, conxunta· ·
mente con F ernández Albor.

Nos últimos meses:.ás band¡¡¡s fas·
cistas están tendo · un auxe nas
suas -operacións en Vigo, sen que
se saiba que nengun mempro teña
sido detido.
Atentados a sés de CC.00., · ·
. CC.MM :, INTG, UPG, a cines, rocais comerc1a1s, pintadas e agresión.s do 1Q de Maio co "grabado"
no carpo d unha xoven de cruces .
gamadas, son algunlías das aécións
comprobadas e que saen á luz do
dia.
·
Alguns dos integrantes destas ·
bandas son denunciados en .pintadas públiéas, outros afirman coñe- ·
celos, como faFl constar nos comu- .
nicados, pero a policía segundo se
explicou nunha roda de prensa,
"viuse surprendida pala ·sua irrupción" e ainda non pudo facer nada
diante da "auséncia' de denúncias

concretas". -Pensa asimesmo o Gobernador que son "uns afeizoa·
dos" e que "non están moi organi ·
zados, o ·que a inda é máis perigoso
poJa responsabilidacfe.".
Afirmou tamén o gobernador
que se se e~conden "non son impu11es", polo que non "admito
que me ·arrinconen ao djcer estes
grupos convocantes da manifesta·
ción que deixamos operar aos fas·
cistas na impunidade". En toda a

roda de prensa o Gobernador criti·
cou a estes grupos por non presentar denúncias e non colaborar" se
é que verdade que están a favor da
de'mocrácia". Perante a pergunta ·
de se non seria por receio ás Far·
·zas do Orde, sostivo que "hai que
vencer os receios mútuos".
Dicer asimesmo que a policía
baralla a hipótese de que esta moza non fose atacada e se autolesionase.

Anónimo contra tíil concellal de. Moáña
Podería estar feíto na máquina da Guárdia Civil
Un anónimo remitido a un
concellal de Moaiia, foi ·
escrito na mesma máquina na
que foron feitos documentos
da Guárd.ia Civil,·segunao
o informe pericial privado
pedido polo Axuntamento de
Moaña, que foi entregado o luns ao go.b ernador .civil.'
"Véxovos mal, os rumores que
existen son: pagar a un señor para
que vos limpe o forro a ti, ao al· ·
calde, un de Mejra, Fernando Gafas e alguns máis". Estas son algunhas das frases contidas nun
.anónimo enviado . ao Teniente de
Alcalde de Moaña e .militante ~Q
BNG, Uxio chapela.
Neste anónimo tam.én se di que
"hai un grupo denominado B.T.A.
que empezará a actuar por Galiza,
isto para _desinfectar Moaña". ·,
Ven ·datado o .escrito. en cuestión o dia 29 de Abril, dous dias .
despois d.e enterrar ao xoveri mort© pola .Guárdia Civil, e referíndose á manifestación ce lebrada dian·
te do cuartel·, manifesta que "se o
que tratou de arrancar a bandeira
do Cuarte l, ·chega a facelo, hoxe
Moaña estari.a. d~ loito por máis
dunha persoa, pois que estaban es. perando du11m<jmento a outr~ para facer :fago". O anónimo citado
segue ~ª dicer que "teño coñecimento d.e que un dos guárdias ci~
vis ao lanzar unha pedra ao interior, e darlle un cristal na cabeza , ·
1

mosvos na praza pública" e perguntando ~~ué posto tes no cimitério?", ademais de "qué pasa
co invernadeir-ot' (o concellal en
cuestión ten un -i nvernadeiro que
lle foi destrliído por un incendio
intencionado hai (:ious anQS).
lsto é o que di, en resumo, o
anónimo ma·n dado ao conpellal
Chapela e que foi entregado ao
Go.bernador Civil xunto cun informe pericial no que se pon de manifesto a coincidéncia da máquina
·que o escrebeu con aquela na que
se realizaron diversos documentos
que aparecen ·firmados pota Guárd ia Civil de Moaña. O que non
colleu a metralleta para sair e faafirma o perito ·é que o escrebente
cer fago; grácias. ao capitán que
dos documentos ana-lizados e os
·mandaba as forzas, un home de 33
dG> anónimo fosenn os mesmos.
anos, que os .freou, senón "pobre
As coincidéncias máis notábeis
~hapela e demais incautos".
' que se sinalan son nos erres minus- ' .
Taméri consta no anónimo que
culos que teñen a parte superior
a Guárdia Civil · manifestou que
direit~ partida; .a de que aparece
"tiña arde da superioridade de
sempr~ máis abaixo que o resto
non actuar nas denúncias que ha-. ,_ ,das letr;as., ,_asi 'Co,mo. 0 JA maiúsculo, que ten a pata· direita tamén
bia en Moaña", seguindo a dicer
que '.'a Guárdia Civil, en combina·
rota.
ci~n conl mnsito de Pontevedi:a-e
. ·..,O Gobernador, que se queixaba
outros membros, ten proxectado
di.as antes · n.unha roda de p·rensa
perseguir a Moaña, en toda clase
de que .as forzas á esquerda do
de. denúncias, principalmente as
PSOE non colaboraban denuncie. circufadón".
ciando aquelas sospeitas de actu~Anúnéia que se vai celebrar
ción fascista, prometeu que un p~:
unha · manifestación . en Mbaña en
rito oficial estudaria os escritos, ,
apoio da Guá'rdia Civil e a arde, e
que tamén foron remitidos ao_determina dicindo que se comenta
cari'P dos xuíces para que vexa se é
que -van sacar a. Guárdia Civil de
procedente a actuación do MinisMoaña e que "se é certo, colgaré·
tério Fiscal.
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Manifestacíón labrega en, Santiago

Congreso de CCOO

Cebolins ·e repolos>
pS.r a o goberno

i-;runfa a liña

O do-mingo dia seis' manifestátonse en Santiago perta de dous mil
labregos contra a suba do cenS<> agrário. Voltaban os labregos
ás ruas g~legas" no que parece ser outra esealada de conflitiv.idade
1
no naso ~gro,. dada a política seguida polo goberno.--- unha
·
conflitividade que chegará a que antes de dous an_os, se non se ·
remédia a situación, os tractores corten outravolta as estradas.

O cemo agráirio subiu en re .lación coa

Referindose · á "cantinela da Xuncu1ota anterior nu1n 75 por cento. ta" de que non teñen competéncias,
Ademais, os labrégos teñen que pagar manifestou que "xa dicíamos nós
15 mil pesetas polos atrasos .. Ouén que o Estatuto non vale pois que non
pode facer frente a isto?, pergú ntan- ten competéncias, o que pasa é que
se. Sobretodo tendo en canta que en sempre nos dan p razón, pero tarde,
mo itas casas pagan máis d un ha per- _ como- pasou cun conselleiro, por .certo hoxe xa cesado".
soa.
Ademais da suba do censo, o gas" .•. Odia que nos cansemos"
oil creceu en précio nun 20 por cenCriticouse tamén na intervención,
to, os pensos en máis dun 15 'por cento, os abonos un 24 por cento. Fren- longamente aplaudida en várias ocate a. isto, os produtos que vende o la- sións, ás cámaras agrárias, e r~.cla
brego galega, sobretodo a carne e o mouse o património sindical; referínleite, non chegan ria suba ao 1O por dose lo'go aos sindicatos "labregos"
cento e as pensión·s dos vellos, fonte que desapareceron despois de anunmo itas .veces de ingresos para pagar o ciarse a bombo e platillo e . como
censo os novas, só se viu incrementa- CC. LL., por máis que . a daban por
marta, "xa desapareceu UCD e nós
da nun 8 por cento.
estamos aqui outra vez e con forzé)".
Críticas a Xunta e ao PSOE
Despois de afirmar que están dispostos
a negociar con tpdos, "unhas
Em ílio López Pérez, Secretário
négociacións
reais" e de que o que
Xeral das CC.LL., convocantes da
labregas
viña afirmando
Comisións
manifestación, Cflticou na sua intervención ao PSOE e á Xunta, propon- esta se a cumprir, c:ifirmouse qÚe "atudo que se nomease a Fernández Al- rame>s moito, pero odia que nos Cé;)nbor ''gaiteiro maior de Galiza" xa semos ... e isto non é unha ameaz.a,
senón unha realidade~ xa que a xente ·
que ó único.que fai e ir de festas.
vai decatándose de que non lle queda
Afirmou que os labregos galegas outro remédio máis q-ue moverse,
non gañan nen.20 mil pesetas ao mes, pois de ónde vai a sacar os cartas?"
e que a poi ítica do PSOE vai· conduRema.tau a intervención Emílio
cida á reconversión e que para o campo galega non existe . unha solución López afirmando que "isto so ·é ·o comezo, irnos seguir molto máis arfüin. tecnocrática.
Criticou asimesmo ao PSOE pola te".
falta de liberdades, pior tjue nos temConcluiu asi ~nha manifestación
pos de UCD, xa que agora "ternos pasada por água, pero. con evidente.que pedir permiso para facer propa- .bon humor, sobretodo cando na Praganda nas· feiras, causa que antes non za do Obradoiro (non contra a Xunta
ocorria".
só, senón como lugar significativo,
matizouse) se "ofertaron" os produ7Jós non ternos a culpa de que tos do agro, desde cebolins, repelos,
a xente nova marche"
coles e patacas a un bidón deleite.
Referíndose aos déficit da SeguUnha manifestación ~mde sÓ habia
ranza Social, sempre esgrimidos para
labretos e en relación con outras de
aumentar as cuotas, púxose de mani. anos anteriores se podían ver moitos
festo ná intervención ·de Lópe:z Pérez
máis labregos xóvenes, máis mulleres
cómo os empresários de Gal iza deben
e unha forte recuperación da zona de
moitos máis cartas que o déficit exisOurense, decaída nos últimos anos na
tente, e que se en Galiza ·hai moita
loita labrega.
xente que cobra ·por vellos e non tanComo afirmaba un afiliado "o de
ta xente que paga, "non é culpa nasa,
senón da sua política, que a xente Comkiós Labregas en todas as aldeas
pode voltar a ser verdade".
nova tivese que emigrar de Galiza?
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etlfoc·amüilista.-~

··

- ca :de conc~rtación que propón Fe·n· pe Gonzªlez men~ras es~e ..es:te~a
mantendo posicións chantaxistas co. mo as de lberi~, Rente ou o Sectqr
. Naval, e ainda que criticaron a UGT
Afirmou tamén o secretário xeral · como sindicato do goberno,·deixarón
reeiexido que "e unha quiJl'lera pen- trasludr en todo momento a intensar que Ga~iza pode polon seus pró- ción d~ cooperación e unidade.
Amor Deus, quen manif~stou que
prios meios resolver' os problemas".
se poden defender os intereses de GaTamén se referiu a que "CC.00 e liza en xaponés, referíndose ao que
O terceiro congreso de Comisións
a
1
NTG son substancialmente dife: pode supor a sua reeleición no plano
1 ·O:Jreiras en ·Galiza -pode considerarse
rente~',!.
.
como continuista na liña mantida espolítico do PCG, afirmou que "que11
·Referindose ao Dia _Clase Obreira inteAte manipular o sindicato terá á
.tes últimos anqs, ainda que cambiou
Galega e ao que parecia ser unha dei- maioria da central enfrente. Non perun pouco a estr~téxia a re~peito do
xadez desta data reivindicativa por' mitirei que sexa utilizado como un
Goberno central, pois que antes faláparte de CCOO aduciu non ser certo, exército golpista". 'base de apoiar ao :.: psoE para que pu~
dese cumprir o seu programa e agora · e que se este ano se plantexou só
Asi e todo, este congreso pode
cunha ooncentración foi . porque Co- agravar a crise. aberta no PCG xa que
pasase a_esixirlle que o cumpra . Para
misións non se pode volcar nunha só os resultados foron claramente favoisto tratarán de desgastar a determidata ou celebración e que hai cues- rábeis ás teses eurocomunistas ao
nados elementos do goberno para
tións máis importantes, como a da re- conseguir para a secretaria 16 memque "xire á esquerda", ainda que
conversión naval, ás que habia que qros por 9 militantes adeptos á liña
Marcelino Camacho afirmase que "o
dedicar toda a atención, para rematar do secretario xeral do PCG, Pérez de
goberno desgástase só .coa ~ua polítique Comisións segue a ser "tan gale- la Fuente.
ca"; política que criticou, afirmando
que os responsábeis económicos do - guista como sempre, pero solidária
Resaltar asimesmo que os sectores
cos dema is pavos de España e do de Ferrol e Vigo foron os máis enPSOE son en boa medida responsámundo".
beis da crise, xa que Boada e Boyer
frentados coa liña oficial, querencia
estiveron nos anteriores _gobernos en
impar unha dinámica máis combativa
Que ninguén
cargos de respónsal:Íilidade no INI.
intente manipularnos
e menos eurocomunista, asi como as
protestas dalguns delegados -dez deA mesma política a respeito da
Na roda de prensa tanto Marcelino les se retiraron- por non serlle perINTG
Camacho. como Amor Deus fixeron mitido apresentar as suas ponéncias
A respe ito da 1N]"G, Amor Deus
moito fincapé no crecimento da cen- . ao non acadar a maioria no congreso
aclarou na roda de prensa que a unitral e én cómo non se pode irá politi- · local. -

Amor Deus saio .réelexido
· secretario xeral do 111 Gongreso
de.Comisións Obreiras de
Galiza, o que ven significar que
este sindicato segue na mesma
.. liña mantida ~stes. anos. _'
Unha liña próxima.a Anxel
- Guerreiro· e contrária á anterior
dirección do ·PC en Gal iza. ·

.dade :·non po~fo ter futuro se a lnter-.
sind·ical non• cámbia ·os seus postulados e apoia a Constitución e o Esta-·'
tuto. A nosa coincidéncia é máis pala
probl.emáÚca do ~sector n~val".

E·Jeicións aó reitorado

Os;nacionalistas
acadaron o 30_p()r cerito
Carlos Pajares Vales, da Candidatura vinculada ao PSOE foi
elexido novo reitor da Universidade Gale~a ao obter a maioria na
segunda volta das eleicións. A candidatura nacionalista
acadou o 30 por cento. dos sufráxios na primeira votación, o que
foi consider_a do como un resultado "superior ao óptimo"
polo candidato Xosé í\t1anuel Beiras~
Cando comezou a funciona'r o Claustro Constituínte case-- ningüén esperaba que os resultados~finais para a eleicion de reitor quedasen desta maneira: Carlos Pajares (candidatura próxima ao PSOE) 234 votos; Ríos Fernández Jcandiato da direita) 167;
X:osé Manoel Beiras (candidatura nacionalista) 82 votos.
Pero estes foron os votos Qbtidos·
na segunda. volta da votación. Na pri- ·
meira, Pajare.s obtivo 180, Rios 156 e
Beiras 131. Polo que se ve, nesta segunda votadófl funcionou o voto
útil, producíndose un corrimento entre os PAS, alguns alunas e ·certos
profesores que pertenceron ao PC
noutro tempo, ainda que alguns dos
cq,ndid.atos intentaron os pactos, sobretodo os da candidatura "de renovación" coa· "nacionalista"; estes
.Pactos non chegaron a facerse, ainda
que votantes da candidatura de Beiras pasasen lago a ,votar a Pajares
nun corrimento. normal buscando o
· voto útil e ipor "correrse" polos pasillos ·que a dereita inflara os votos de
Pajares para dar a sorpre~.

Alegria nacionalista
A Canaidatura nacionalista amostrábase contenta . despois das votacións. En todos os "sond.eos" feitos o
número · óptimo de votos rondaba os
cento quince ou cento vinte, póndose
xa no plano máis optimista. "Os 131
votos conseguidos na primeira volta,
que é canqo se manifesta a verdadeira
tendéncia de voto, demostran que o

os doutores son a metade dos votantes".
Pala sua banda o profesor Beiras
manifestou que ainda que os resulta·
dos "son superiGres aos óptimos, nós
enfocamos as eleicións dentro dunha
estratéxia pensada para todo o proceso constituínte, polo que o ponto de
partida non pudo ser mellor".

Os debates

Na- foto, · no centro o antigo ~ector,
.David Suárez Núñez.
nacionalismo ten preséncia real na
Universidade e veñen confirmar os resultados obtidos polos Comité~ Áber. tos de Faculdade,. segundo un porta-voz nacionalista". ,;Hai- que ter en
conta" seguiu a afirmar o portavoz,
"que n<?s .~prese.ntábamonos como
nacionalistas de 'maneira aberta e noñ
emascarando a nosa posición como
fixeron os demais; a nasa era a única
opción clara e o único pro~rama que
rompia co pasado e co que ainda
moitos esperan que sexa a u~iversida
de".
Fan ver tamén os nacionalistas
cómo estes resultad9s se obtiveron
"mália o claustro non ser democrático nen nada que ~e lle pareza, xa que

En ·dous d ias anteriores á votación
realizada o 7 de Maio, produciuse a
exposición dos distintos programas e
os candidatos sometéronse ás perguntas dos cláustrábeis.
Dentro destes debates haberia que
resaltar tres cousas: primeiramente o
1elóxio, sobretodo por parte da prensa, á intervención de Beiras Torrado,
qúe foi tamén o único que a pu~o ter
pendente das suas intervencións no
claustro, xa que tamén a sua candidatura era a única que andaba sen rodeos nas tomas de posturas.
En segundo lugar o intento dunhas cuarenta persoas de abortar ~s
debates e facer as votacións despois
de expor o programa. Son os sectorés
de sempre, os que lle temenªº diálogo.
En terceiro lugar resaltar a actuaéión de. certos sectores, denominados
"progresistas" como é o caso de Mi- ·
· guel Cancio, que interpelo~ a Beiras
porque algun membro d_os Comités,
durante un descanso repartiu a revis- ·
ta Espirál, que nada ten que ver coa
sua candidatura, ainda ·que Caocio
pode· que se sentise ferido xa que un
artigó da Citada publicación -Se referia ,
aos "pesoe-nudistas".
' Pajares estará rio cargo un ano,
logo terá que haber novas eleicións
para un período de catro anos.

- pr~ob,~mas 18g~isri0 ·df!scQ,b l'im:el'ltó.:
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dos· restos .· dun :enterrame·n to, megéilíticO,.
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Vai para. un ·mes q·ue en Aldán (Cangas} se ~escobrian por pri·mei~~
vez eaterramentos de coinezos da: ldade do Brónc.e con .
. .. .
posibilidades de ser estudados. A.excavación de urxéncia realizada
por membros do 'Museu de Pontevedr~ e do gr~po "G'a rcía Aién~'
daban uns excelentes resultados. Mais, uns dias despois
'
serian acusados
excavac.ión clande.stina: '

de

. Encontrouse tar:nén unha pl~quiña
O caso ·era surprendente máxime ·ie~
do en canta que ríos dous últimos de cobre cun furadiño de suspensión
anos foron der,iunciadas cento e pico qüe ..seria probabelmente· unha peza
de excavacións ilegais sen que a admi- para aclomo .e ·que non só é a primei-·
nistración . dese resposta. Agora ·en · ·ra vez ·q ue aparece en Galiza· senón:
cámbio o 5alvamento artístico de ur- en·todo o NoroeSte da penír,isula.
xéncia feit¿ por persoas competen.Por último, ·forman pa~te deste
tes era acusado de clandestino.
achádégo algun~ cachos de cerámiéa,
duás bases de moiño plano, que son
Enterramento infantil e outras os máis antig~s, e que veñen docu: ·
pez as
mentar que naque! lugár probabelmente existan os restos de' máis cistas
O descobrimento arqueolóxico fíe incluso dun habitat desa. época ·qu~
xose no sqtano dunha casa no cal s~
seria moi interesante descobrir. .
estaban a realizar obras de ampliaPola sua idade o deséobrimento
ción. Concretamente tr~tábase de ·
duas cistas ou sepulturas de comezos cabe encadralo dentro da última fase
da Id ad e do Bronce (de 2000 anos ~ da cultura.megalítica, onde se dá un
a.n.e. aproximadamente).
cámbio · de mentalidade, pasan.do de
Co gallo de entorpecer o menor enterramentos colectivos como os
tempo pósíbel as obras, as cais pode- dólmenes, aes individuais ños cais se
rían deteriorar ainda máis o acháde- incluían as perténcias do. morto, eta·
go, levouse a cabo unha laboura ~e pa que está vinculada á introdución
limpeza, toma de planos, fotogr'afias, da metalúrxia do cobre. Este tipo de
etc. A cista máis pequena estaba xa enterramentos non teñen túmulo-, a
prat icarnente desmontada, .aparecen- ~ diferéncia das rnámoas por exernplo,
do nela osos dun enterramento in- polo cal s·empre aparecen de casuali·
fantil, dado que pode ser ao parecer dade nunha obra, na decrua· dun terno i impottante para a antropoloxia rreno, etc., o cal é unha das razóns
galega.
que o_brígan a actuar con rapidez ·irnNa grande apareceu unha peza de _ pedindo a destrución dos rest6s.pedra caliza coñecida co norne de.
Dase o caso de que esta é unha das
"brazal de arqueiro" (ver foto), pois · prirneiras -veces que unha persoa se
suponse que eran unha~ pezas que os preocupa de r~stos aparecidos 'na sua
arqueiros colocaban para non se man- propriedade, dando aviso aos espedacar cando desparaban. Sendo a segun- listas pertinentes, razón po la que es- ·
da vez que aparecjan en Galiza e a tes deben acudir con rapidez, facili·
_prirneira que se documentaban ar· tando que a obra estexa paralizada o
quee.loxicarnente.
menor tempo pos íbel.

'bando_información ~obre· 6 tema.
En~ opinión .de membr~s do grupo
"Garda Alén". tal acusación result~ '
iríeornprensíbel, pois o achádego necesitaba dunha excav~c.ión rápida que
impedis'e a .sua destrución, rapidez
que de agardar polos trámites burocráticos hon teria sido posíbel. Sina·
landa~ adern?is que se están a facer
numerosas exca\lacións clandestinas.e
· · d~sl;rucións do património ~sen que a
Xunta tome cartas no ~sunto, Engadindo que -até que a Xµnta ;surniu as
cornpeténcias de Cultura ha.oia en todas as . províncias µn enearregado de
excavacións de urxéncia .cunha pequena dotación económica, . cargo
-que.ag<;>ra foi)uprimido.
Coriio exemplo da iniposibilidade .
de contar con todos ·os permisos.para
· unha excavació n urxente poñe.n o ca'· .SO da ·muralla ·de Pontevedra: ao levantar as aceras da rua Pádre Amoedo apareceu un lenzo de trinta ou
cúarenta metros de 111uro que ··proba.belrnente pertenza á drnentaci6n da •
muralla ' (sécu10: X1X), a excavación
era irnp~rtante par~ saber por ónde
ia esta e as suas características. Cando chegou u permiso o muro· xa estaba tapado por unha cañería e por
unha cap.a de formigón.
Actualmente están pendentes de
tres casos rnáis; o Castro dos Hernédios .en Moaña, onde ao facer unha
casa aparece-ron diversos restos (ca5o delílunciado polo grupo. arqueolóxico do Morrazo). Unha· cista que
proqabelmente haxa en Ervello e
unha posíbel cámara megatítica· nun
illote perta da illa de t\rousa que está
sendo comido po lo rilar. os· t res casos estári notificados oficialmente e
pendente~ de resposta.
.

1

Pe~as atopadas nunhas das cistas· de G_andón, parróq.uia de Aldán (Cangas);

Restos de cerámica., un brazal de arqueiro e unha plaqujña de C<)bre. Cornezos
da.ldade dé Bro~ce (2.000 a.n.e.)
,f

"\

-

.

que se fixo, corno vimos dici~do, con
E interesante tarnén o feíto de que
nos traballos de excavación colabora· , carácter· de urxén<;ia, foi ,notificada
roh numerosas persoa.s e; entidades d~ . irnediatarnente .á Dirección Xer,al de
·zon·a. Encarregándose a r~presenta· · Cultura, corno é preceptivo.
Uns dias despois chegaballe ao Seción do museo (a quen correspondía
. actuar neste case;>) .e do grupo "Gar· , ñor De la_Peña, responsábel da excavación, un of ício d~ subdiretora xeral
cía Alén" de. e)(plicár á xente
en qué
. "'do
patrirnóni'O artístico e rnonurnen·
consistían aquele.s restos e da irnpor·
tal ·da · Xunta de Galiza, Raquel Casal,
táncia do descobrirnentó .' ,-~
' · acus-andoo de excava.ción elandestina
pór ·non ter os perrnis6s pertinéntes.
Acu~ción por . excavación clanChegando adernais ··ao director do
destina
•
.....
rnuseu º "'tro of ício do director xeral
A realización -c:iesta exe,;avación,
de cultura, Luis· A!varez Pousa, reGa·

Protestan palas condicións do rio

.

/

M.V.

'·

Manifestación en barcas polo Miño
As reivinci icació ns dos máriñeiros das marxes do Rio Miño no seu
tramo final, vehen de vello. O domingo, 13 de maio, viviuse
unha xornada de reivindicación, cunha ma.nifestación conxunta
.Ja lego-portuguesa. A prim!!.ira manifestación internacional ·
dos últimos anos en Galiza.
·
Os problemas que afectan ao rio
Mino · son xa un tópico, que non
por ·repetido atopa soi'ución. A
contaminación dos afluentes· Lauro, na beira galega, e ·Cauro na.
Portuguesa mergullan no · Miño ~
vertidos ·químicos dunha fabrica
de químicas e dunha papeleira,
do.nstitt,Jenc;fo unha· agravante aos
prc:ible'rna·s pr·i'ncipais: a extrac.éió.n
indiscrirn.inada da area do · r:io, o
sistema de apertura do encq.ro de_
Frie'ira, e o'. futL:Jro 'pedgo do salto
inte!nac;:ional de Se.la. '

o

Unfi~ harreir;á de area
'
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contra as areeiras xa veñen de lonxe e fiveron lt,.1gar ·várias rnanifesta·
cións na sua contra nos últimos
anos.
problema de Fr1eira . é que
apertura· das ·comportas é · discre· . r
.cional segundo os irrí:'ereses da empresa explot~d-ora dq ehcoro, - e
non seguindo critérios eccilóxlcos .
-corno xa se decia nun informe..
da $GH·N. ,.T;éses atrás no. ·noso sernanário....:. : Desa rnáneira á altura
·das pesq~erias de Arbo hai, ás ve.. ces, , cinco metros de .auga por tiba
do caudal n(i"rrnal; e':50 bu 60'centírrietros á altura d~ TL,Ji: o ria flca ·
seco e as aves «':levoran'··as o\fas·da
'iamprea. "'

1\

i ...

a

O sisterná que seguen as areei·
rmi para 'tirar a area do fondo do .
Intereses escuras
rio é de aspitacipn. Desa maneira.
rernéxese todo fondo e arrástra·
,
O certo é ·q ue, desde que º 'Prº"
, se unha grande ..cantidad.e ·Ele,.are~ ..·
que sedimenta .na desembocadura
· ·xett:o de · Sela· foi. elaborado, a. si:
do río, formando u~ha barre ira de ' ·tua'ció'n agrávouse! rnáis: Nori' ·só
area, que impide q~e moitas espé- · ~ · foron rnercadas ,·as pesquerías his-. ~·
cies podan entrar' no rio p·ara o re.· , · tóricas de· A~bo, senón qu.e o siste'niónte·. A loita dos pescadores
·r,na ,de so.Itas de auga ernpiorou ,as

cdnd ición; ~~qló)f.iéa~ 90 río_ _m~.i~
ainc:ia', en opinión dalguns para.
deixar expedito .o camiño ·para 9
salto sen :protestas xa diante do
feito consumado dun -rio rnorto.·

o

¡

'i-

A manifeStación rio arriba
•

•

'

o domingo x~ntáronse rnáis de
. trescenta~ embarcacións para re- '
monta~ o rio desde Forcadela, na
·bei~~ gal~ga, e ir até Tu.i e entr~gar

un · e~cr.[to n~i. tOm~ndáncia de M~~ w~
riña, cara. a reunión tlo 17 de maio
~da Comisión 1nter"11acional d.o Míño que se fai en·Viana;
Era espectacu_lar' ver aparecer
polas voltas do Miño a·s ~rnbarca
cións rnentras ,nas beiras, port1,.1guesa e galega, xuntábanse todas
.as fa ni íl ias para ver o pas0 da in.sólita comitiva, que. tivo ben dificuldades · para remontar rio arriba,
.polo forte .vento do r;iorde que re~- ·

naba. Nós rnesmos tivernos dif.icu l- ·
da,d e.s .para· poder seguir a demos. tración popular e tivernos que rernªta r collendo o éÓclÍe para che. .
gar a Únipo a Tu.i.
Agora-a · Comisión de eeseadores fiéa' á espera dos resultados do
1i de Maio. Nas fotos pódense ver
dous aspectos da manifestación
nuvial.
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>~'V-"ltlmas ·11e,:recambio
prdpia" ,_ COJllO -cJ:ixp Virginia
Wooíf, e un ténipo nqs9-. ·po.Úcas .mulleres ·teñen am~s as
. . cou~s. A historia _d a .c ultura
· esf~ _lim!tada pola división do ·: ·
tra~allo "'q ue, no Íloso casa, , .
c_imp,e diu_a .apórtacib~n de moi- . .
tas creadorás ao non ·teten in- " _ . '
_· depéndencia:- il<;n medios ·para .
facer a' ·súa: oori., jou·_be.n sácri'. _' fiealá, én·' aras de arti~tas, pen~-·
· · · .: s~dore~. -~~ -- po.J!ticQ~ aos que .
. dedicaroii a· sUa vida> e .sabe- .
.- res. ·lA qu'é falar da mullir de ~" ·
Juar_· Ramón Jiménéz ou a ._:
· " muller de · Marxf Serían mi~ l . ·
- : :neifo,s ~s qu~· teríaíPo-s qu~ ~i- ·~ -_ .. :

.:tat~~o '.;.;¡~ d~ depen-

i

e ANDO Nos PUX.EM os A PLÁN IF CAR' ll STE '.
. NUMERO. · ESPECIÁL DAS -LETRA.S G~~LEGAS ,_·
E LOGO DE' FACER UNlIA LISTA COA's ·coLA: ·
BORACIONS QUE TfÑAMO S PREVIStO · $0-LICITAR, .DESCOB_RIMOS, SEN SURPRESA . E.
CERTO, .QUE ENTRE A DUCIA DE NOMES SO
BABIA UNHA MULLER. ·NON NOS SURPREN- .
DEU PORQUE O FENOMENO - E, DESGRACIADAMENTE, HABITUAL.

·" dén,.cia, ternos

· ·

.' •

0 utr4 . ··ainda .: · .

~

-' .

<lkres que te.m os-' conCienciil« ~
. . . .•
.~_ miis .grave~:que -éa 1deoióiica. 'f
da ·:nosa ;expl0ta~ión~ .~mo~ - ,_:subsist~nc~ :401ex~. cito .. Así~ ., A,.~c1ª~· . <;le~ h~mes:.dir:aerites -~ ,c6mplipes·· du:nha superchería.-·. éomq /\j~ do~funde aoÚp~._ . teí1 ·9.s·e!~~e.ntós de -pod~_ ne- .. ,, ·:
.
· e .~lar ante el.a:. Qu_é nµtguén <:íhéis ._ anh;nais cos xcfes; o~... ces;t.r~os ·para . !Ilánex~, ao-seu ··.: .. -~ ':': "'.""
trat~ de .eng;uiarse.--A .m aiorja hónies encontran . rlas m.ulle-· .gosto e_en f~vor dns seus.pri- :
· .· _ . ......._...__
. ·dos, IJolJles . prÓt~stá.r~J!- indit-~ ~esvfrimassusÍ:ítutorias~
. · ~ex~s~--, ú$. ~~resttufura
nados, pola pruz gamada: Ex- . - .Toda·s as·· caxacterísticas· :- ideo_lox1<;a quemad~ ~amen-:
c1usivamente. Porqúe as mu- .. que. fan terrorífica a violencia te das explot:adas. (\. lit_e ratuMA IS, A NOSA AINDA MODERADA CON- · ·· lleres :---nenas, rapazas, an·cía;,- · cega:; bruta,-·coinciden.na pro-e. ra;_así como a. ~rte en xe¡al,
CIENCIACION, A RESPEITO DA :PROBLEMA- . nas (todas -· ~unhá flor")--- ~so..- pensión .,de : bow&e sobre . cin_e,. as canción~, a p.~bJicida- .
TICA DA MULLER, FACILITOUNOS O DAR A · -mos- vexadas, insultadas, gol--- crfu.turas_ de -reeambio. A co- :
están en .fUndón da súa
LUZ UNHA IDEA _DA CAL, PERMITASENOS; · . peadas. e Violadas.a "cotíq sen munidade resultaf así,- prot~ mentalid.ad~ e .da imposición
ESTAMOS ORGULLOSOS: FACER .QUE, POR ' -que-ésas "revolucionarias" vO"-: x-if!~. da súa violencia ·median-. ·dos seus-criterios. Determinan .PRIME1RA VEZ NESTES S·E IS ANOS ; .O ESPEcessealcenpara~pedilo.
- teestasvítimásquesoncomo "· unha ~m.axed~mullerquenos ·
CIAL DAS LETRAS ESTIVESE FEITO SO POR
Se i:odas as .violencias que . o _cordeiro que Deus envía ' a · denigra. .
.
MULLERES. POETISAS, ENSAISTAS X ORNA- ·
padecemos levaran a marca da Abraham para ser ~sacrificado
. ·Esta ·alienación dificulta o
LISTAS, PROFESORAS, ETC. TIVERON ~TODA
cruz gaJruida" as cousas ~ríañ . en'lugar do seu fillo Isaac.
·labor creativo das mulleres
A LIBERDADE PARA ELIXIR
SEU TEMA
máissiñxelaseasmúllerespó_-·. · {A ' -qué
· interifan que; por mimetismó, remeda:0
.
· deriamo. s. unirnós -:á loita de · aplacar os nosos agreso
· res·'· · ·mos, ás vece.s, os valores cul-'
PRE·FERIDO
,
FESTEXANDO
_CON
EL,
·O
DIA
DAS NOSAS ·LETRAS.
cla-ses sen pór náda 'en cués--. i!Qué«:la.se de seres poden ,de:. t:urais masc;ulinos; OS·. modelos ..
"tion: -~ Pero rion! -A verdade leitatsé .oo hÓlócausto? a~eos, ·sen <leca.tamos · que .
A CULTURA E A MULLER SON ~ os DOU
. s
. ·ha¡ nada mái.$ revolucio- . ~.
. Como ·se traia:, -nesta oca- destruen. a . nosa personalida-.
(non
FACTORES QUE DAN ·uNION A ESTE -ÉSPE- - nário) é que a fol!ce e o mar- - sién, de. c<;)memorar asLetras-__. de.·
·· - · · ·
CIAL , A UN ANO ADEMAIS DE QUE SE CUMtelo poderfan· quedar_marca:: · Galegas quero·Iembrar a outra·
.· Sc;>portam~s unha ~Iorii~
PLA: O CEf>!TENARIO DA MOR TE DE ROSAdos no -.corpo das, vítiIÍias de - muller clanificada, esta vez es- zación cultural. A mellor louLIA. E ·TODO !STO .PORQUE- QUEREMOS D·Ehomes de ·"esquéfda", de te- critora : Xana -Teresa Juega, banza que se pode facer dun· .·
MOSTRAR UNHA COUSA EVIDENTE bU POR
ren ·estes tanto apego aos sím- poetisa.-co!uñesa. A prmcipios . ha obra femenina .é afo.:mar
DESGRACIA NON TAN EVIDENTE,' QUE AS
bolos como esa nova xuventu- do nQsO século, esta escritora que· "non parece dunhá: mu:
MULLERES GALEGAS, o 52 POR CENTO DA
de hitleriana. E.de que ist_o é wi publicar o seu primeiro li- -llet"'. Don Ricardo carbalfo
POVOACION, NON SE ESQUEZA, ·T AMEN SAasí somos cohsci~ntes . todas brp de poeriias~ Podemos ima.~ ·. Calero-, Únha ·das ~e_ntes_ máis
as mulleres .. A ver cando em- xinar a,ifüSI_Óh dé Xana ante lúcidas do noso .país, ofusca- .

o

?e .

t

Deus

0

pezan a ser conscientes tamén ~ste acontecemento persoal. . do pola .infrava~oración de toos hoínes, 5obre todo ós· qúe Pero ,
mulier e vai pagar· .. do o fenúrtino, chegou -a.. n~ . .;.·.;..;-:;_-...;:~:!'IJlll=.,'",...;~.,;._~.__,
CRITICO, CAPACIDADE, A lJTO-DISCIPLINA E
queren loitar por unha xusti-:. cára a s4a ousadía. As :mulle.:. garlfo,o -sexo a Rosalía de CasMOREAS DE COUSAS QUE DICER.
cia social, que non existe,. no:n - res dehen permanecer no · tro. Dis~orre, precla~o. pro- ·.·
ESTE E SPECIAL SO TEN UN VALOR SIMBOexistirá, menties as mulleres mundo privado -din a.s Nor- . f~sor e crítico, que a calidade
LICO, COMO SIMBOLICO E O D IA DAS LE- . continueqios sendo º -: alvo ' mas- e non c<?mpetir cos ho· e a ·profu!ldidade da ob_rá. roTRAS GALEGAS, MAIS TODOS OS SIMBO LOS
~un menosprecio · · od~oso e .. ·- mes na vlda pública. A ling1,1a, saliaha· non e propia, nen poCOMPREN SE QUEREMQS QUE ESTE PAIS SEdun poder vengativo:
.
que expresa a realidade, acia- . síbel nunha m.uller transforXA ALGUN DIA, E PARA TODOS, VERDADEIA sociedade patriarcal in- l'!l perfectamente- o significa- · inaaRosá.líanunpoeta,nun- RAMENTE NORMAL.
·
tenta, fíxoo sempre, ,desviar do de "unha muller pública'.'. ha_travestida mental, nun set ··
cara unhas vítimas "sacrificá- Ante semellante desacato ao asexuado. iA qué extremos
. beis" unha vi~lencia que pode . orden e~abel~'cido , 0 seu n~i- · pode co.n ducir a ·d~sesti~a do
ferir ao~ seus pt0pios mem-.,; vq, oficial do exército tirou a · nos9 .sexo! Porque a realidade
bros, {!;OS mesmos patriarcas, súa pistola' e disparo~ 'sobre é que se Rosalía chegou a
que ten que protexer . . r.!ltré ela, ferínqoa gravemente.·
unha tal penetración, se calou
'Pode parecer unha anécdo- tan ·fondo rios sentimentos gasería da sociedade se a violencia se. desencadease noutras ta pero é un reflexo, quizá legos foi precisamente por ser
direccións? ·¿Qué sería . do dramatizado, dunha reaiidáde muller, porque vivía-e pade- .
equilibrio social se os subordi- que ~ as dificultades que te- cía como muller.
Necesitamos, pois, consenados ·se -rebelasen contra os mos as mulleres para re.alizar
. que 'detentan o poder, os un labor creativo e artístico; guir a independencia cultural
_amos · da economía, os_ que dificultades que. veñen dadas · e · liberarnos da imposición
controlan este estado de in- non só pola barreira que ~- ideoJóxica; fuxir dos falsos
1.
xusticia? ¿Qué sería dos pa-'. gue a sociedade,. señón tamén Idealismos, que nos redu_cen, .
tróns se os pr~letarios desear- pola depefldencia, tahto física qas grandilocuentes
frases
gasel) a súa indignación e ·o · cQmo ideolóxica.
que e~cerran a mentira, do
' . seu furor contra eles, en tróA literatura é un --~raballó olimpo dos Sabios Sentados.
~y '·que~ de facelo contra a súa -e un vicio- .solitario. NeceA nosa. libertade creadora-muller e fillos? Isto poría en · sitamos ' "unha habitación debe coptribuir a transformar
, mundo. Seremos libre,s canxogo a · soóedade actual. ·
iPero non!
do fagamos unha literatura e
unha · arte liberadora e creati-\
Ajax, · furio~q contra os
va que introduza no mundo
caudillos do exército grego · ·
que se negan a entregarlle as
qs ñosos crigerios, intereses, .
ar:n;ias de Aquiles, dá morte· a
soños e ilusións.
tÓdos os rebaños destinados á .
Que ~sí sexa para ben das
letras galegas. ,.

BEN ESCREBER, T AMEN SABEN CRIAR SON
CULTAS , TEÑEN SENSIB1LIDADE. ESPiRITO
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bí~ ..: C~n.d.o'-'.subla~ o);~a:r;;e~i~ ·.

HELENA Y. JANEIRO

rába~ estéti_
co e.orna un ,baila:- .
O neno-intem.poral coma un ~· ríri .im~· ~:;ceµai:io\n,:r;nensQ. ·
-illm?~:-·; doqr~d.o-quixo , com~ . ·~ os "d~dos. de amb;s ,~s s6as
:'pí-ar o níar ..- ·
l:
•
•.· ••··
·· ·l- ;
·~' ;
~ans . tra'.?aron · pa~ <1;rea. c1rcU:- . '•
=-Un áriáco de mar. O que ' los e letras misteriosas. O mar
_. vai desta pena de · acó á de :viñ~ hmber, · ·area a~~iba, os ~ ·
acol~·- : -·
-. " ·. '. · . _ signos delicados. e borrábm$e
o ne'no . baixaba todas as cunha sonoridad~ e_stiinuJa~te
t~rdes ó maf. <:os pés calzos en_. para o seu serriso. fl3:bía lu- .
_ alparagatas··~Qi~:~S·. Quit~ba O · me~:. nov~s .a- c~dora"'.nos ~US .
: ca.
. ~--uü'ii:aí>aceremo- . O·1·1OS aZl¡llS.
. .,
Calzad0 - e -.,,
.
• '> •
_
· ni~samen{~~:po~ - ~ .eira,él-ª'son- ·
- d'!'ori ves ver o _qu~_ fag9?
cións · par~leÜstica's, ond.e. os das. Se -un.ha bor-rab:r :seu
.A súa voz foime mál~ pirra ,
LUZ POZO GARZA .
rastro·; · -~olvÍa ,;~bre .os,· pasos .. e .a~hegueime ás ondas.
verbos . inarcados .:con acción
As ·sete cantigas
. .
iuualar .a~ pí~d?-s. Can.d o,
·-:-:Son
as Jeis . da .·cidade.
· · - de . Martín pos1nva
escasean ou se pre- ata 'b
.
,
Codax, dentro. ·da estructura sentan nun futuro d~sexado ·,, . deixaba ·a .p_raia · petcorrid51, Abredo non tiña leis.
A
•
, parecía CQa ' . - ¿E Se Chas borra 0 mar?
artificiosa e reql,lifltada, COm-· ~ ou .nun pasado
evocado.
A e~e ·. calzábase e, desa
parten a isojopía máis. xenera- estado ·anímico corresponde, eleg.apcia -.dunha ,gafvota sqli~
.· . -:-E '. ~- q~e
quer,o. Estaba
lizada ·: a rapaza-. magoada pola pois,"un estatismo que .sulipa taria~. ' •... J ,' . : • .'. ":
" ,'.]'" avergoñado dunha le.i que .es. ausencia· do . a~adÓ. As recu- ' a actitii.dnirelil-nte da rapaza :
-ffí saoerás ~ quen se'' l}e."'. crtb.Ín esta II1añá. Xa ves. La1 rrenciá:s- en tódblos nivéis asenamoiada'_ e smala a ausencia
compr~. o mar?
vo'ú.n a 0 mar. E vaina castigar
gura:n a unidade entre forma · coñtiÍma do amigo coma un
Unha _pregunta das primei.:. entre. as esctJmas·brancas para · BEGOÑA MOA
porcentaxe descende nos artien "éontido actu~ndo nos '?ous · o~o, coma' un vacio na exi.S-· ras tárdes. Sen respt>sta. O ne~ sempre.
gos
de opinión, que só nun 12
"Linguaxe do corpo, linguaxe
' mterrelac10na- . t'enc1a
. d o .amor.
.
'.
. Jio :-_itÍtemp'o ral·..coiría un li"I
. . . .:_
. . ¿E se . . che. borra as leis
subsistemas
pol'.
cento levan firma fe mini, .
do grito", definiu Simone de
dos : d1sucos e · retrouso. A- · .A
a das cantigas exhimón dour_a do- no~ agardab_a qu~ -<;he gustaµ? _
na. E, cántas mulleres hai diBeauvoir a escrita feniinfua.
anécdota exténde,s~ nos,dfsti- be -a a:a danada. Hai · de~- · nunca: ·
.
El al<;lraxoume outra vez
rectoras de diários ou revistas
U~ha escrita que se tradµce
_Outr~ tarde· d°íxome qu,e -. co ~u silencio, xigantesco' si: .
cos en variantes paralehst1cas. cougó p<;>r II1º~- da ause~cja.',
de
información xetal? cántas
s0 minimamente en mensaxes
en cadeildas;..mentras ~ retro u- · necesidad e ,da presencia ªII1ª-.-. quería fa_cer 'u}'lha cid ade .que- len~io entre os beizos da tar::con postos de resmulleres
masivas, nas mensaxes que a
so -contrapunto...,... 'r eitera a . da. Para restableéer.a ~monía : se chamaría' Abredp, ,. . para a .' de . .·
ponsabilidade
na redacción
parecen todos ·os dias na pren- .
vive.ncia emocional , ináis ,in- . qued~ ;.e, .o. re~u~~'. .do~ após- · que tiña xa os ,p1:anos. Tr~fa
DeSde aquel dí~, _n'as ferdos
meios
escritos?
sa, ná rádio e na televisión.
tensa. .
trotes, invocací6ns, pregun- Úir rolo de papeis e mo.s trqu- mosur~s -frías do ,merce,.-, ,o
E ainda asi, nas ~xcepcións
O escaso umbral de presénAs rapazas das ~ntigas ta:s. 'Participació~ e éonfiden- . mo extenaito sobre os xoen-:. - neno 'f itaba cara- 0 mar para- .
que
aca.dan tais lugares, a lincia das mulleres no~ meios de
-non hai por qué pensar que cia. A euforia dó _encontro
llos nus. Eran _m oi detallados petado nun sile.ncio· . n~gro.
guaxe
utilizada na expresión
comunicación dase en dous
sexa sempre ·a mesma- asu- arpo~oso fica tremand.o nÜn ' e ,distintos ós planos c9nven- Sobrevoábame pola praia nos_·
e.scrita
por mulleres nos meios
aspectos· : por unha banda, comen o seu protagonismo vi- futuro·. Neste sentido, As sete
cionais ·das· ci~ades. Só 'tiña? . meu~ ,paseos só.litarios· co panon reflexan
de
información,
mo protagonista ou suxeito
·
·
d'
· · d
b ·
vehcial dend¿ >tia EU,- centro
cantig;;i.s . de M. Codax· son
uas casas ·situa as ª am os·~ . ralelismo da ·cometa_que co·
produtoi: da información, co- de maneira nengunha ese corda función expresiva, nun m~smo unha expectativa e~ : . ta¿os dun azul moi intenso, ñ'ecía tan ben 9 ~ento . e .que
po·, ese grito a que se refería
mo centro de interés social. A
Agora en pre~ente a~elante en formas ·phiráis- de consagra- ~ duas <;asas-tell,,ado;- dous tella- agardaba pola cidade de Abre-.
S.
de Beauvoir, _senón máis
este respeito son-sigI!ificativos
contraste curi futuro arelado ción da esperanza, intuicións. dos xemelgós con cadansúa do.- Despois _facíase vi,sible e
ben
é imaxe e transmisión das
os resultados dun éstudo reaou un pasado, mar!cados polo cetteiras do drama do ainor : gaivota apousa<_la no c:;ume abeiraba nas ondas desfacen- ·
regras,
das normas do sistema
lizado polo Instituto da· Musigno da f elicidade soñada ou : partÍdo e~ tempo de mág~a e. mirando canr ·o:·nordés: E-- ti- , do- 'a s escumas e partindo .as ·
ller baixo- o título "Umbrais de valores dun .mundo desievocada. O presente' ccimpor- en tempo . benfadado : nun ñan as plun:ias escrupulosa:- mañfs cun fío .de distancia. E
de preséncia das mulleres· na gual, onde o máis de¿igual é a
ta sempre a ausencia ou a coi- tempo de coita -que fai sonar
mente debuxadas.
unha mañá ~pareceu transfi· _prensa escrita/', que se·.ben se muller, igual que o é dún sista . amorosa, frente a un futu- un futuro de promisión no
-Velai porq~e. · necesito · o gurad.o; enorme.
refiren unicarnente a estes- tem~ de clases polo que nasce
:J- ·
.....:..o ·mar escóndese. De. hoiro esperanzado na entrega ou que se· ha cumplir as·arelanzas mar para Abredo.
mei~s, alg~has das suas afir- marcad.a.
frente a un pa,sado feliz, libre de feli.cidade. Na alternancia
E~. seguía baixantj.o éf ~ar te; ,,cando-. cala a serea: ' Pasa .
Pola contra, par.a xustificar
mac1ons son perfeitamente
·<lestes dous te~pos,, ·comple.:. cada t·~rde, á mesma.hora. ~ '
ben máis de. media noite durde coidados. " .
(?)
esta desigualdade existe a
trasladábeis a outros. Conclue·
o Aquí constitue o eixe es- ment~rios na t,m'idade do ser,
. Do con de- máis.alóempe- mindo no interior das vieiras.
a ·investigación, despois de prensa "feminina", na que se
zou tamén a vóar cara a praia ·Cando , menos esta parte de
paciai que, ·xunto ó eixe tem- vep dada a m~dida do amor.
traballar con cinco periódicos trata de amoldar ás mulleres
·Finalment~, hai que reco- unha gaivota, canda el -in~ acó, a que quixen mercarche.
poral, - permite situar a anéc"ao mellor mundo posíbel".
dota nun• topos .poético rico fie~~r a comunicación - ~ntre ~ temporal · co~ un limón dóu- ·- Esta noite sentín un ruxido . de Madrid e ,Barcelona ao lon- Deste tipo de prensa ten escrien va.lores connorat,ivo.s e .sim-. pn.~tagonrsta
· 1 • '.
. · · ·'ext<:' .·· · rado- . e falle áralela no a:ire·· abrouxador desde."ª miña co- go de tres meses, que, por to a francesa Anne Marie Pare as' f ormas
exemplo, .nas páxinas de inbólicos, sen que .quede anhla- nores
· · a ela . _E ~t~s f. ()rII).a$.. ~OP ._'- seguiñdÓ-·o · tr.'azado c_ da area... va do no·rde'·s. E· vm· o mar de
digna "adáptan'nas aos dados
te~nacional a preséncia femida totalmente a referenciá a apo1aturas;
·
f
.,
·
que
el
deixa_
b
a.
con unc10n vana,
aló, bravo, alporizadísimo. E
económicos e políticos do
nina alcanza un 6 por cen; nas
lugares concretos na- estiliza- do sentimento esencial que ·0
..:_E a miña cometa. Non a o meu sentín. que &laba e
momento. En resumo, todo é
ción literaria textual :Mar de .
·
de estatal un 7 por cen; nas
poeta ~~ata d~ poner de rele- , teno que atar potque cone~.e · deixaba aloumiñ:irse coma o
simultaneamente ilusório e
de local, un 4. E hai seccións
Vigo; en Vigo, No Sagrado .. :,
ve. -HaL.unha evidep.tt: _subor- o vento.
lombo dun can. Despois solfrustrante : o mundo exterior.
cuns resultados ainda .máis
O predominio do tempo
dinacióna, en d·istinto grado,
E toda a ní~lancolía ~na né- . to'use e.ngorde e foi buscando
encóntrase simultaneamente
desale_n tadores, como o 1 por
b oa ou o sorn
~ · ·s do sol irab
Presente onde . se inscribe a · dos _elémentos i.ntegr~ntes ·d o
o
x...,. · a a Ca.ma · dentro de cada cunfundado e xustificado polo
saudade marca os poemas un poema ó tema primordiáL por e:r,iriüa d~ ri-eno, dí~ -a día, dfa. Eu -tiña unha vieira rnoi .cen de men,cións a muieres no discurso máxico do periódico
'
h · D · · h b'
·
·
"'
eido de economia e traballo,
acento rnagoado, ainda q.ue a
· ~ Calquet. fío .leva directamente a mesma ora. espo1s a ta grande- na m:iila cova. Dµrrmou revista que as mulleres
quer dicer, cáseque inexisteninvitación ó, gozo. co_mporte
u·
t d
t d
·
d
d
ó 'centro. ilurninado .queocupa q ie u e no recan o a «area .. mos. ~untos . ata .a ma ruga a,
len ... A palabra da prensa ferelevancia nun futuro convo· '·
· 'd
d
d '·
'
tes, e nos diários de cobertura .
: a .rapaza namorada. O mundo ma1s rmu a on e repro uc1a . pois · madrugou moitu para
minina neutraliza as contradiestatal, como son os editados
cado, nunca curiplido. A:. exteri~r nomeado por .ela - os planos de Abredo cos . te- tranquilizar as ga.iv:otas. ,Pero
cións posíbeis, orixe de transanécdota -sin_Jeti_zi~ un est.ado , . · ·
.,
- ·
llad ·
· ' ·
d. t ·t
·
·
· h
en Madri~, a muller só apare·
exis.te pola evocación- ou pol~ ..
os s1metncos e IS an es. esta· noite roubai:e1c e o mar,
for.macións criadoras" :
de ánimo tepetido .nas varia. c d
, . d'
.
'
.
ce na ·primeira ;páxina, a páxiin,vo.~ciÓn. _ Mediante a. coe- .
a ora· mais istantes. - '
o nosó mar. dos do~s e ~eino
Ahonda.
do pode:·t ; •nun cativo 3 por
na
..; " xlsten~ia- dµn . código ·denota, Unha tarde non cheg~u a Iev;ar ~o~ado ó colo para·
cento.
tivo feblé . e d'un .c@digo ,con- ·pometa. O neno quedou quie- Abredo antes de que, desper- .Neste. aspecto, j¡, preséncia
.·
no
recanto,
fíxome
~nace·/
t·o
notativo dominante, ' o ·poeta
.
ten as mma!:¡ tres ga1votas. ·
feminma só
distáncia de
introduce na anécdota lírica _no e. eu acudín preguntánCÍo.- ~·
tan
ridíeulá.s·
¡forcenta.Xes
na
ap~ios espaciáis estilizados, ; me a quen se lle compra o
cúlturá.l,
xa
que
máís.
sección
moi ··a mados e predsos, que mar.
da metade ·do total das men-·
quedan vencellados ós senti- Teño que. cambiar os pla-; aparecen aqul, ·frente ·
.ciÓris.
rnentos da protagonista.
nos. Abredo deberá ter tres
ao 16 por cént<:> de represenAs Sete Cantigas de Martín " tellados.
tación da muller en fotogra- .·
· Así que deixou de dar vol·Codax son peciñas poéticas
fias
01i ilustracións.
fascinantes, coma miniaturas tas cabo das ondas e pasaba o
Pero se, po.r; termo médio,
d~n codice monacal, qu~ con- seµ ·temp_o no recanto:J;lo norservan ·o ouro vello, a· pátina dés. :~>a' tatae qué' b_aixo.u, de
noble-, a forma requintada e o . nóYo ;;' qibo das escu:inas, era
selo per~al. inmorredeiro do · · dun-dotiraCio lumirióso que se
aochab'a:._ nu'n recanto d~ -area
a~tor.
miu.cla· coma os esmalt~~·- \
Aif fu~~mo, nas aie~s de ·
esmal_te, escribiu, -atafegado,
mañás · e tardes, noites de
1
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mulleres estudan
humanidades,
pedagoxia, eté:,
"O Ensino . misto ~ penetra en
pólas
dosaber
pouco ·produr..
dJÍstria impresora na:. :~_pital
todos· os povos cultos. Én
.
tivas
e
contfntiadoras.
da ·sua
::do Estado é un desexo que ~
moitos, hai tempo xa que re.función : éducadora da: prole.
ve .. satisfeit@ co na:seiirnmta de
collenios os froitos dos seas
As ciéncias experimenta-is, - ·
·i . R:U_
a da. U nha: experiéncia qtte
resultados.. ·O propósito déste . · _
~; éSt:oupa: eontra: o fracaso. pa,
ensino é que nel as nenas e o~ · l'.-J..___J_~~~~~~~¡,___4-J técnicas, práticas, .eti., son
.Jornecidas c.áseque ·exclusiva· - q,ueta, cand<!_ o proceso:demonenO's teñan idéntica educa-··
mente polos homes.
crático . vai sendo ·unha l'.ealiciqn, que <leste xeito dese:t?-Desde
que
a
mtiller,
a
par-éiade,
' cando a 'n osa língua ea
volvan a intelixéncia, o coratir
do
matrimónio:
forma
par_
nosa
reivirf<;li€aclÓn · cultural
zón e a Vontade por igual, que
. te da ; célula familiar' o seu
cQmeza_a ·ter a sua canle legal,
a humanidad e masculina e fetempo libre ·disminue, _ .e a ·
.os~ cañtantes galeges' perden ·a
mfilina 'Se complementen a
educación
como
proceso
per,
.
,
Stia voi e o seu mercado-. Vól_.
partir. da neneza".
ma'nérit~
·
esváise
pará
ela,
dá~·
v'ese aos vellos. cánones- dos
F. Ferrer G~ardia :·
do
se
asi
lJÍlha
regre~ión
c~lt_
u
tempos do 'sil~ncfo ;bsG-luto."A escola inodeEna" 1901.
ral que lle ~á.i dificultar ·e mesGrabacións de corais, comru.nNa sociedade patriarcal en
mo impédir a reinsercióñ no "'
.tos folcJóricos de gait-a. e panque estamos a viver, baseada
sical. Cantar corno me10 de deiro, e pintoresquismo para
traballo . "produtivo"~ e.ando MAR IA ~ XOSI;: PORTEI RO
na opresión dun sexo sobre o
reaeñéión .do povo -contra as ' turistas.
os fillos rriedren; a sua visión ·Un rumor non co.n firmado
outro, xeradora dun conflito,
estru~r~s estabelecida~.
·
Porén, Galiza :q.on.temanee a·nitise do mundo que lle rÓ-::. . aponta cara a p~~füeÍ e - i~i
d unha contradición home- As tcarteiras. tiñan daquela· ce allea ao .fenómena musica,L
dea v1ise .estreitar .pasen~ci . nente cr.iac_ión -dunha casa gramull~r, á. cultura e o ensino·
até reducil".se á esfer.a do ,d.o- - badora por part~ da Deputa- · dous signos diferenciados. Velai está a "'!Iloviqa~'. 'Un noson dous alicerces fundamenUnhas por diante dos "grises":· vo signo dos tempos. -ó .sesenméstico. - ·
'
~ción Provincial de A_Coruña.
tais que di.funden e reprodu·Aqui ·na nosa Terra, dado · Casa grabadora que chantariacc · cando irrumpian nos recitais, · b .e Qito e --OS · se.us pJ.antexa.ceFl a ideoloxia machista doo índice tan alto de analfabe- - os se,us .alicqces poi: ·riba . _d é cáseque sémpre ·clandestinos · mentos sócio-culturais morreminante. Galiza, nación colotaboeiro--do ··no.vo
.
tismo fiminino, ternos que pe- selos e marcas de indubidábel· o-u rematados cun corte por ron, -~
nizada, non é allea a este doorde ·do "social" de ttirno a xa<lrez 0s cantantes e conxun·dir, corno fi.xerart as_ primer:. galeguidade e tornaría ao lanmínio que o sexo masculino e
ras feministas hai case uri sé- zamento das voces galeg4-s da1 ·causa dalgunha canción non - .tos galegos non cantan na.no- ~
o xénero varpn exer-ce en toculo, o direl.to ao ensino, ~- es- m6sica é da canción J;ioxe :;i- . aútorizáda. · E outro, · cami- sa, H~ua . agás raras' .·éxcep- .
dos os eidos : económico, so. cola p~r igual para ÍlenÓs_.e leJlc.iadas na. sua íneir-a!1de . ño de Barcelona 011de se gra- cións ·totah~ente :despreocucial, político e ideolóxico. O
ban ·;os prirneiros discos. · A padas de fenóqienos reivindi-·
nenªs; homes e mulleres, non part;f;'.¿
.
.
androcentrismo :"o home coqueremos·,
·non
pódt:mos
~se.
".J>era~te .tal~-~umor result~ · empresa gtaba:dora seria Edig~ cativos a nivel soéial ou rultu-mo medida de todas as cousa, os. se'los ·Galaxia· e Xistral. ral, enttmdido,. abofé, desde a.
guir faceñdo ~ un ehsino füf~:.. · inevitábel tanto a· reflexi0n
sas", distorsiona completadé, etc.) nesta nosa.'f erra.
Son · os tempos her6ic<;}s: Lo- óptica que a:s xeracións derenciá:dor .en fl,tnción .do sexo . .· corno a ·oHada I'ett:ospectiva á
mente a visión da realidade.
Nos nosos días en nengun A educa~ión ten que rnudár a- cultura
go, xa se sabe, os Juan P'ardó ;" nanteriores .tiñan esgrimido. ,
u~ieal
galega,
;Algo
_
111
Aquelas mulleres que como
país dos chama'cl.os "desenvol,. _ realidáae, :
permitir e. po~ ten cacontecido e 11.n aJ>afante .XirRíos,. Andrés. bobár,:o;-. . ~ _ ' Dentro"do .contextó· actual
tais e sen renunciar ao seu sevicios e liberais", se lle nega á sibiÍitar o desenvolvime.nto :da silé tjo veuse. ::\poderando. de - mesmo Julio Iglesias; tiveroil · da música tém-onos· de per11
xo mergúllanse no mundo remuller o acceso ao ensino en persoalidade humana ta!'lto 'se : nós sen nos ·decatarmos. Qué
algo que cantar .en galego. Oe guntar qu.é cantan os gálegos
servado á "masculinidade", e
todos os niv_eis, mais elas van se nasce home como rnuper. · . __foi : daquelas · -inquietude_s. d3:
calquer Ínanejra: o balbord6 de hoxe? Qué foi daqueles soademais fanno desde - unha
ser subtilrnente educadas para
foi positl.vo. En Galiza e alén fios dunha indústtia·-discográA
porcentáx_
e
ta:n
.filta
d·e_
canción~ .galega, da música ¡:i.uperspectiva feminista, atópanse .adaptaren ao "roe' que te- . rnulleres que en Galiza_tr~ba- tóctona guindáda ·desde o midela tómase conciéncia dunha - fica ao servício da . cultura
se cun camiño sementado d~
ñen que facer :as mulleres te- llarrt.os ñb e.nsiñ.o debe serv.ir- - ero_sulco? A história dos coHÍlgua que vaie pára algo máis - musicál galega, sexa dó estilo
_ ..pedra, paus e silveiras, seme- _ ñen que producir e reproducir
, que para utilizar nas feiras. que sexa? Qué pe.den os connos
pa:ra
que
asumindo·
a
-Ílosa
mezo5
e
as
raiceiras
é
ben
coliante. a unha <lesas numerosas
g. forza de traballo, esta fuRsituaéÍÓh de oprimidas e dis- ñe~ida. ;
..
Unha Ííngua quen de trarisrni- sumidores de música galega
corredoints cáseque inaccesí ción biolóxica determina, ' a crimir:iadas, troquemos o en~i~
tir rnénsaxes escoitadas 'con actual? Estas son interrogafi,_.
Na
p.rirnavera
do
68
sem. beiS, que abondan nas nosas
xeito de "espada de Damo- no sexista que se está a facet pre 0 68 e a Universidade!-,
éxito nos rneios de comunica- tes !fe pouco doada ·contestaterras. E adema is corren. Q pecles'', toda a. sua· vida. Os ho- e, recollendo as verb·a~ de irrumpen na , un!versidade
ción de masas.- ·
ción rápida, mais . si motivos
rigo de ser esquecidas ou acames, pola contra, nascen para Paulo Freire : "Realicemos a compostelana aqueles rapaces
O segundo _a cto áproxíma- - ·~·dabondo para facermos refleladas na sua laboura. Todos é
trocar e <lomear as forzas na- grande tarefa humanística e- que rse facian chamat '~Voces se_aos anos setenta. M_a ior to- xións que poden falarnos de
todas coñecemos á Rosalia
turais, eles fan a ciéncia e a histórica de como oprimidas Ceibes'; e .proclaman con auleráncia por parte da ditadu- eonte.xtos e. situacións polítipoetisa, que canta ao país,
cultura o "libro da história." liberarnos a nós mesmas e li- dácia inusitada que "a nqsa
ra, auté~ntico "boprrÍ" do mer'- co-culturais nas que a m\ísica··
que sente Galiza no seu draestá escrito semente por eles. berar a:os opresores".
cado ·discogr-áfico e cada quen ' desdobrou o- papel de cinzencanción é '1n armª' de i;evalomático destino de nación emiEsta ideoloxia ac.ádase e de- 818 LIOGRAFIA:
pode
_ter o seu .disco.. en gale_~ - ta sen acadar Q Jogro do prinrización da líng4a e- de de- _
grante; mais moi pouca xente
senvólvese na escola · através
go. Mesmo ~s multinacioríáis' cipá:do.
AS-PG:
Unidade
Didáctica,
Á
núncia",
As
mod;ülas
i~fl
atei·
coñece a denúncia desta rnudo ensino, a história da rnu- mulher hoje, Ourense, Fevereiro gadas de convencil_!lentos sopoderi esta.r atengas · ao que
O' nascimento dunha. casa
ller desde a sua .condición feller non existe, na literatura a 1983.
acontece coas línguas perifé=, ·grab~dora cun sefo: gaiego é
ciais,
de
protesta,_
de
dignifiminina, de si mesma, do seu
- Rosalia· de Castro. O.bra galega
sua preséncia -~ velaíña e vencompleta, Ed. Akal,.Madrid,
cación da língua, de poemas ricas. RCA, Zafiro, . Novqla, en Galiza auspiciada:. desdé un
fado, _e de todas as mulleres
tureira, a linguaxe masculina
Movie.E?lay,_son selos que aco-· organismo oficial multimilloF. Ferrer Guardia, A escala 'mutilados pol;i censura. e dun
galegas polo feito de selo, presempre abranxe· a ambos e moderna, Ed. Júcar, Madrid 1976.. iriter~s social sempre sµperior
lle~ voces'gafegª-s. Nascen no- ·- nário como a Peputación cosente na sua obra en verso e dous sexos. O ensino das nevos prodútore_s que eren eh ruñesa., será outre capítulo
Monserrat Roig, Mulleres en
ao meramente ~stético e niuen prosa.
. nas condiciona a sua análise busca dun novo humanismo, Col.
GaliZa e _na: s~a nova _canción. - por escreber nesta história na
.
M,ais neste "libelo" quixe
do mundo e prepáraas para Salvat. Temas Clave N° 90, BarceXeira, Dial-Limoeiro, Diapa- que, cando se ergue o telón,
lona
1981.
ra analizar rnáis polo miúdo o
logo, máis tarde continuar
són,
. sop · alguns dos selos ,d e nen os próprios actores imaxiSheila Rowbo-than, A muller
tipo de ensino que se está a .coa farnília, estrutura de do- ignor.ada pala história, Ed. Debaúltima hora. Pro~úcese en Ga- nan 0 final-. O ca:so_ é que a.
facer polas escolas, institutos,
·
minación, .a ideoloxia tradi- te, Madrid 1980.
li~a e grábase ei;i_Madrid ou· história g.a.lega é discontínua,
centros de F .P. e Ol,ltras insSeminário de Estudos da mucion~l. No tempo libre, os xo.
Barcelona. Nasce unha casa .· q.ue a discografia ·-en _gal'ego.
táncias máis a:ltas (Universida- gos, os contos, etc., diferén- ller, Androeentrismo na ciéncia.
discográfica con capital e suo-- perdeu 0 tren, que o siléncio
Universidade ·Autónoma, Barceloc1an ás nenas, (b~~ecas, coci- na, Maio 1-982.
res ga1egos, grabar aquí aindá. ou Q raído doutros spn-s penña, pasividade), dos nenos
As mulle~es galegas polos na"· ·
que se-:-sega a depender dé!. 'in:- dura por riba ci:e·n:ós e que o
(pelotas, liortas, -violéi:tcia, sos direitos, Comisión da~ muller
· onte muskal .g¡llego rmn está
daA.N.R:G.
agresión, forza)-.
a chamar: polo mañá.
· _ A .medida que. medra a especifi<;idade e o nivel de iQstrución (~acha.JelatQ, F.P.,
·univeI'sidade) a · dif~r.en.cia
cióh faise cada vez maior., as
J
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.VIVE o PASADO· DE GALICIA.
HOXE c ·o A CAIXA
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-DeScobre a história' -d unha terra:'
polo camiñQ Ínáis doado,
atneno-. e. eetretido
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A caixa regálache a ·
Breve História en
comics ao facer
unh~ impo.sidón de
5.000 pesetas en
libreta· de .a forro
infantil (Somente se entregará un libro ·
por libreta). ·

LJ

1-

·'

....

.

J

•

.

Os seus filias son b~n ·merec~ntes de~ta otra ú!il e ao seu estilo!
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·o santo -d o oitenta.e catró
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SqcrifíCios.

nión mais axiñ~ a· das que a CAMINO NOIA CAMPOS
. yalorada _como a ob.ra du;:i
Foi no oficio de mestre no
nós,. pre-sides . ,. portá_s das
"gal~go recoñecido". E _a parque
D. Armando conseguíu
Cada ano, -dende 196_3, a Real
suas casas, estas na bendición
- tir de entón fanse frecuentes
rnciis logros para Galicia. No· Academia galega ven canonidecote. cheas
e
das suas mesas
frases corno :"E un autor moi
mes ·corno Antonio Fraguas,
'¡:.
.
'
zando. un,"santo" (o primeiro
os tetts ·a nxos' da guarda velan
Ramón
Martínez López ou
foi a !] "San#ña''), e , con es~e.:
os seus .sonos placenteiros; sin
, moi enxebn;" ,' "1;.m léxico ri- .José Filgueira Valverde· figuacontecemento, ternos en Gapinbueiras, sin ventas que lfes
. caz" , "dixo- qu_e ·o galega era
ran entre os se,u_s discípulos.
licia, · unha semana ·de· le:rnfunguen por debaixo das ,porJIJ?-ha lingua .dife~ente o porA súa importáncia para
b ranza para a lingua galega e
tas e palas fiestras mancadas.
tugu~~~ · i_Bai que ver; qué ac.- ~ nós radica máis no seu labor
os · seus prócerés. Ifi~titucións
As suas casas son quentiñas e
tua! •..
de director das novas ){enerae organismos, que dufa:nte o
cheira~ ben. Ti dís que é a
Gracias á "Liturxia das Lecións, qúe daquela empezaano non·se acorda.~fon de
que_
vi- .;-~4
..
...J ...
nós, os probes, a que11 mais ' .;. "";. ~-~ ..~~ .
tras" descubrimos un novo
ban a tomar conéiencia dos
queres, i eu non o entendo lo- v~ñ,j:lún paÍ§ ~o _que a i;na:10galeguista. Porque · o certo é
problemas diferenciais de ·Gago .. , e vóume esquecendo ría dos falantes teñen o -galeque
a
Don
Armando
Cot~relo
licia,
que palas súas aportapouco a pouco daquel _amor ga corno · lingua orixinaria pe::--'
poucos '=n Galicia o coñecíañ. cións no Ca.m_po da creación
que_.,,eti che tiña e recelo de ti. - ro vense abrigados a ter que .
Pois non c~e tiveron mal ac·erliteraria. Entre os logros máis
Xa non che rezo cando me usar -outra lingua ·c ando saen
to
os
aca~émiq)s na escolla - importantes dos homes que o
MARGOT CHAM.OR RO
déito, e fuxo cos ollas cando do · ambiente familiar, nesta
do oitenta e catro.
colleron por mestre figura a
ti me miras dende o retrato ós efemérides organizan cantida- ceremoma é algo ·así como
,
Quén foi Arma~~º · criación do Seminario de Esd~
actos
culturais,
folklóride
A campaiña que tiña sobúr da pés da miña cama, os teus
uns_·exercicios ·.e spirituais preeofá1:C:~l.éi? '"Ante_ todo un pro- tudos .Galegas, do que Cotaremesa répinicóu 'tola na sua ollas fican en min, i eu sinto cos ou gastronómicos ·para_.
P<!-fª · o preceuto,
paratorios
'
f
esor de Literatura española: · lo . Valledor foi o prirp.eiro
mán, ·e un vóo de velos negre- vergoña porque me doi, a min . commémora-la celebraci~m do
que
se
recibe
unha
vezó
ano.
da
Faculiade de .Historia de presidente, .a instancias dos
centos rubricóu a sua negatí-· mai,S ca tí, a perda deste cari- sahto recordanc;lo a nosa· siCande:>
as
celebración
<lestes
·
Santiago.
E parece que exer- propios cr_iadores.
va: "iNo ... No y No! ófréz- ño que eu che tiña. Si me tuación de anormalidade lin-.
actos se fan fora dos recintos
cía
ben
o
seu
papel
de
"expli_Con
todo,
merecep
ser
des.
canle ese sacrificio a Dios en mandan segúireite rezando, güística.
escolare~. . os
espectadores
eador" da literatura a xuzgar tacadas aquí, entre toda a sú~
Arred0r da data do dezasepago a su infinita misericor- virei a misa porque non podo
"pasan".
deles
c~ntidi"
e
nón
polos
numero.sos alumnos que
obra de criación, as pezas de
te de Maio, sucédense ' unha
dia".
deixar de vir sin que me boresulta
nada·
infrecuente
que
non
falo
daqueles
que
teatro, que fixo en galega e
tivo,
e
série de actos litúrxicos onde.
.. .1 o· sol seguía caindo a
. 1 ten da escola; si hai que conÓ
conferenciante
<lea
a
súa
obligatóri<i;rnente
estaban
n_
as
qúe foron ~epresentadas no
unha boa parte de galegas laplan sobor da area d o pano ...
fesar e comulgar, confesaréi e
c;onfenmcia a cinco ou dez
listas de clase, senón daqueles seu tempo polos propios estude
non
van
as
súas
culpas
'E un bafo quente colabase
comulgaréi... E bén, iso será
outros que sendo estudi.antes dantes, aiumn.os seus, Martí1
atender · debidamente "os · persoas nun espacio de cinco.polas fiestras a,bertas da escatodo ... Non cantes con voltar
centas.
de·
bereito, Medicina ou Far- nez López e Posada Curros,
asuntos
galegos". Algúns
la. E a agulla asulagabase nas
a trabucarme, iNon.. che farei
O
día
dezasete
os
pontífirriacia
asistían voluntariarnen- entre outros.
anos, tal era. a farsa que se
mans. E das gorxas secas saia
caso! Non poderei cree.rte.
ces da Real Academia. oficiª-n
te
ás
clases
de literatur?- espaAs pezas de teatro, como
montaba que ata os x~rnais
un runxe runxe que a adoriTi eres un mintireiro, un
a lÚ:urxia da colocación dá ñola.
·
obras literarias, non represencastelán-usuarios
pofifan
a
mecía. E a dous pasos de nós, Déus ruin que das a sede, e a
placa na- casa, praza, monolito
Eduardo . Correa Calderón, " , tan impórtantes innovacións
no medio do pa_tio, a ··iagua iagua pra mitigala, pero logo _primeira plana en galego para .
ou onde sexa da vila natal do
disdpulo
seu, recorda así es- nin para a literatura hispánica
pingaba no .Pilonciño de pe- se che da por decir iNon! que todo fixese parecer que
"santo", Neste acto solemne ta.s clases
nin para a galega, son uns draestabamos nun país norÍnalidra.
iNon! Non quero. quero que
remata a c~nmernoración, xa
"
¿No
recuerdas,
Gabino,
mas
costumbristas d~ ambienSupricarnos unha vez e ou- bebades, preciso -dos vosos sa- .za,_doJ Todo volvía a ser como
ternos un novo escritor na nó.por
ventura,
te
rurai
e histórico, que adoletra, e a resposta da monxa foi crif ícios, s6io estarei con ten~ ante_s unha vez que pasaba- _ mina .da literatura galega.
nuestra
añtigua
amistad
cen
dos
mesmos defectos cás
sempre ·a mesma. Seguin co- to de vosoutros· e os abrirei as rnos da primeira folla.
Este ano ·os ilustres acadé- co_rnpostelana?
novelas escrita5 en español'
Os
·escolares
durante
estes
sendo, e de supeto, topeime a portas do ceo si me ofrecedes
m:icos escolleron para ser cá.(narracións costumbristas ta¡·qué fina lluvia_ya _p6r la
falar , con Deus, trocado en · os vasos sacrificios, si vides días teñen o deber de escoitar _·nonizado a D. Armando Cotamañana
mén): argumentos mói simarriscado rencor o antigo ·me- moito a misa, si rezades de ós oradores de turno .os . seus re lo Valledor. Pu ido ser Fernos .envolvía- siempre con
ples ctin tratamento seudo-=-lído : iXa non te quera Deus!
mín Eoufa Brei, Francisca
cotio. ¿como poden gustar- " rollo~" . sobre " t~mas. · tan
dulzura,
ri~o-~?~ánti.co . A obra.., de
E non te quera porque ti non che os nosos rezos ditas .a for- atractivos corno A escnta do
Herrera Garrido ou calquera
cr1ac10n, po1s, ten pouco mteeres bó. Gustache que pase- za? ¿como podes escoitar is- galega',', se o~ acent~s . se; de:,. ._~outfo"O u outra ·dos que aínda
al ir corriendo a clase con - rés; hoxe parécennos pezas xa
ben
por
aqm
.ou
ah,
as1
ou
~
,
mos sede. Gustache que este.· te longo rosario das tardes, ispremura . caducas, pero non hai que esestán por recoñecer, pero ammos todalas tardes do mes de te Krieleixon sin senso? ¿Que doÚtra forma; oír vinte veces
- lección de D. Armando,
da
non
lles
chegou
o
turno,
quencerse que foron obras
·
Maio pechadas na igrexa can- te decimos cando decirnos a triste historia do noso país,
frz'a
y vana-:.
foi
para
.D6n
Armando.
moi divulgadas e lddas entre
do a vida estoupa espallando- Krieleixon, .porque eu nunca se foron os Reis Católicos os
hastli' ·que la una daba la os universitarios e xentes de
d.ende
que.
aló
por
Xa.
X
a
culpables da nasa anorrnalida·se pola terra, e ó recendo das
o supen, e o ·levo decindo de,
campana
, • neiro, se sabía o nome do "es- .
letras da Galicia da época,
se a culpa é da burguesia
frores, prefires o cheira no-anos, dia a diCL. .. E sinto que
para tomar el sol en la
collido"'
cornem:aron
os
trafecontemporáneos de Cotardo.
españoleira;
e
outros
moitos
xento do incenso. Gustache
tanto ten rezar como pechar a ternas, non por rnoi' espalla- gos da rebusca de obras do ceHerradura!"
Co.mo bo profesor univerJ'
que poñamos pedriñas nos
boca, pero ternos que rezar, das da-bondo practicados. A
sitario,
Armando Cotarelo foi
lehrado,
das
reediCións,
das
pés, e ti tés que saber a rv.agoa
todos os intres son bós pra r'eescolmas e- dos com1mtarios
a9emais
de pedagogo, un inque iso fai. Pidesnos que deipetir : Krieleixon... Krieleidos seus libros. E as obras ·de
vestigador
que se preocupou
xemos o postre e non comaxon ... Krieleixon ...
Don Armando ·. esquencidas .
por
estudiar·
ós nosos poetas
mos a merenda , e ti, que todo
nalgunha biblioteca de vello,
(figura
comoo primeiro cateo miras, tiñas que saber que
.- tomaron nova vid?- e co-mendrático
de
.
Literatura
galaicona miña casa ninguén sabe
zaron a brifar coa luz dos e-s~
portuguesa
da
tJniversidade
que é iso do postre e que son
collidos. O que antes non vaCentral de · Madrid no ano
contadiñas as veces que ó pan
lía rnáis que , cornd curiosida1930): aí está -0 estudo crítida merenda dalle sabor media
de · bibliográfica RaSÜu ,a ser
' CO de Paio Gómez Chariño, os
onziña de chicolate. Ti dís
artículos sobre outros poetas,
qie che comprace a nosa proou o traball_o de campo sob~e
beza pero son as nenas do
.a rebusca de versos populares,
"salón" as que sempre te leque_. recolle o Cancioeiro de
van na procesión; elas teñen
Agulla.
tód~ aquilo polo que a nos, .
D. Arrnand9 Cotarelo Vaque non 'o ternos, rémos prolledor
i"ora pro nobis"!
metidG o ceo, pero eu ben v,.el

xo que elas estan decote mais
perto de ti, os primeiros bancos qesp~is d9 altar maior son
.pra elas, ti ~hegas na comu-
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S9bre prémios literários
5e fai en - che(s). Non se enteirou
rrado ·e pechado o u fechado ? éOu
aquí moi ben o corrector de qh~
será que hai q,u e escreber zarrado?
;f
•
,
A Manuel Ri~iio Loureiro, grandedeMoita "zarráZÓf;l" nos parece es- .p ersoa ta. o poema.... E tamen co-.
belacfbr de manipufacións: coofilsións-e
rreccións (?) sintácticas que, con
ta...
chandtulfos. de prémios ·1iterl1rios.
·
9.-'lnfinito. · éTen que . ser, -á ~ toda franqueza, no~ compr-endeSe don Ramón VaJle
ergue-·~ .
mos. " Debullaremos un par de
Jorza, infindo?
.
se a Glbeza, abofé ·q ue non da.tia:
exemplos. éQué hai de non-galego
10.- Quizá. Aparece amarcado
feito ·coa cmtidade ·de iDateriaJ;
na secuéncia "ónde a tarde se fai
todas as veres qúe é usado. Claro.
.. orixinal qud1ab~ ter para os §1.!&~
arco" ou en "que erguen as mans
Exis~e·n quizais; quizaves ... , pero
- ~ cónea'vos e convexos; de:
e te aclaman"? Pois ben :semella
tamén quizá. c~or que proscrebe.:.
ceno non precisaria acudir ao c.á-:·
lo? . '
. > ••
•
-~ • -...
·que ao señor xurado non lle gosta
~ remn do Gato ~ se inspmu:••. :
,\
:aquí o pronome proclítico ...
ll:.- Sucos.?
Sen irnios máis IOnie, aquí, "chez:
En fin. Aclaremos que o galego
12.~AnSeios. Subliñ3.do tamén
nous'' ~· ha.i ben de esperpentos ao :
~tilizado ne.ste po~mário é. galego
neso redor. É un deles é o que fan :
: cantas.. .,v. eces a,parece. Mais : eé que
de abondo, ou sexa, non é unha
e desfán UDS que·-~ pretenden ar-·
·non ten que ver con á.nsia e por
~língua
détl!rpada, falta de en.Xetíficc:s e prohomes ~ cultma gafe-:
:iso· se mantén o s? rn que anceios ·
ga, á que din seniir, elevados a:
·non é unna ultracorrección como :breza ou ~iciosa de máis. E un
:galego poético con garantía de su,mandarins dunha política _
culturaL
a de azas ·pQr asas?
pure:la e calidade como
:ficiente
autonómica (ollo : autonómica,~ ·BOSo, escritor, apr'esentou o verán
' 1.- Rosto-rostos. Aparece ·mar-· .. '' 13 .- Mostren.?
'
:para.
que non resúlte rechamante
non galega; ollo bis Galícia oon e· ·;pasádo un libro de póesia ao pré-· "cado exacta~ente- ~ ·:dez veees:. . . 14.- Bosque. Se ten que ser
:en abs~luto pola auséncia destes
unha. aUtO~ÍÍúa; é Galícia:) qu~: . mio ''Galiza'.' convocada polo con-'· : cQue tiña ·que ~. rostro? cPor. ·bosco,vale ... Se o que non vale é a
:mínimos que debe posuir a língua
mesmo daria venta.de de rir se non : ccllo d~ ' Santiago d'e Compostela. - . que non vale rosto? cSerá - a mif' ·palabra, épor que?
·literária galega. ·
fose por-que detrás dela hai uns di-. o xurado encá.rregado de emitir 0
ña imaxinación é "malata", xa 0 : : 15.'-Nostálxicas.- Claro. · Hai
· Non se trata diso.· Trátase dunñeir~s -públicos_:, unaparato ·ad- · fallo estaba composto por 1). An- · sei- porque coiµcide coa palabra -'señardosas, morriñentas, etc., pero
:ha lastimosa confusión entre o insministtativo-b~ocrático que . xes- ·t:ónji> Fráguas,_ D. I~doro Millán,_ portuguesa ou por que outra esru- ¿·por que ho"n serve nostálxicas? ·
:trumento ·utilizado e a matérÍa
riona, _pJanifica e discri:miña,. un y .J Constantino García, D. Xosé ra razóri? ·
Aparte; natu(almente, de que non
. que se &be xulgar. Trátase d unha
. conttol ao, que °?n té1._110~ acce:io . Miguel A. B<?o e 0 señor losa.Con.:
' 2.- C.Olor. · "cQue é préieríbel son exactamente o mesmo, cada
"perda de papeis" que leva ao disos que a pe. Tamen a nweJS locm,. ·.- cheiro~ Nos irnos cuestionar a cua-' cor? De_:acordo. Pero tamén non . adxectivo ten cadanseu matiz que
late
de reducir un poema ou peza
~unicipais, _se pode aplicar o ante- lificación . pa.rt¡cu1a.r" destas pei- · ·eremos ·que sex:a un éSpañolismo non ten por qu~ perder ou· reduliterária a unha colección de notas
. noF. ~e . di~ · ~un Concello que . so~s; temos dúbifu, ~r~, da Ca.- tan flágrante · como pata o ,sµbli:- - cir: ·
lingüísticas, por riba incorrectas
.~escmde olim~1camente das so- ··~ pa~e ou apti~de dalguris des-: ·ñar-. ·. ,_ ' .·. .
.
' ''., 1 16.- !.Jtas. rnon me dirá o seou inexactas. Ou, en todo caso,
cied~es cultmais que trahallan_ ~ tes membros xulg~ores p~a pó~
3.-=Azucareiros. Idem.
, . f!or corrector q_ue ten que ser mcsupérfluas. Trátase tamén dalgo de
JoCalidade ' -cnnha. clara funCIÓn r~e ~· calificar e 1xulgar poesía ga- .,
-1---=-sabia. <supétamente~ Este . tas!
máis bulto. De non saber que é a
social- e
adica a promover lega, cando o seu campo-de espe-' ~ verbo . e' esté .advérbio aparecen
17.- Cruda. De acordo: crua.
literatura,
que é a poesía e -ainda
campañas .exibicionista.s e de ima- cializa.ción é outro. Mais non é ese con acentos ·postos no i e no u res18.- Gorrións. éTen que ser á
máis
·graveen que momento se
xe dunha cultura (perdoando pol~ · o tema. O noso amigo escritQr non .' pectivamente.· Isto é; :tal e como forza pardais? cSon exactamente
encontra
a
literatura
galega, non
de cultura} megalomaníaca, pro- resultou premiado e, port:anto, r;- · acentua ·0 ~spañol. . ¿E será que es-. o mesmo?_Confesamos aqui a nosa
necesitada
precisamente
de fiscais
vincriana e españoli~? cQué dicer _clamou os exemplares depos~tados' té membro do -Xlirado · ignora que ignorá;ncia sobre a cuestión.
baratos do _idioma. Tamén daigo
dun outro que gasta cartos nunbas ~a. sua ~bra. Conseguir eSt:es 'foi Ja.! · ha.i unha liña ort~áfica galega -::
19.~ Rúbias. Permítanos o leique non fai ben nengun ao noso
ridícuJas "postalillas" de felicita- bor máis árduo- do que ~heria es- que se ·despegóu do ~spello-. do es- tor que -romemos o caso deste_ad"
idioma nestes tempos, como é a
ción de Nadal coas mini-faces dos perar. Tarde, mal e con roáis dun- pañ'ol, que retrata o· galego escrito xectivo como alg? case persoal.
continuada da proble.
distracción
señores conpdlais sorríndonos es- ha solicitude "~d hoc" por fin. fo- imha acentuación_própria, que é,. Cada q_uen ten direito ~sempre
mática
real
que pade'ce e que detupid:amente desde a cartulina? ro~ devolvidos . .E aquí ven. o que casuahllente, un.ha· ortografía. usa- ." que non desenf~que o probl~ma
~
bemos
def~oiítar
se que queremos
¿Q_ué dicer· doutro que entende · queriamos comentar. Un deles da e avalada por mú.l tip.le literatu· rea! do galego, nen incórdie intemque deixe de ser un idjoma mergupor -odmra galega o disfaizar apa.r:ecia con a:notacións fritas a ra, que é, en fin - tamén "casual- . pestivamente- a ter as suas teiiru!s
llado e sobreviva dignámente. Desunbas cantas mozas de "gallegas"" lápiz por ,un daqueles xurados mente"- a ortográfia - ad~ptada lingüísticas particulares. Unha das
viación
que camiña por plantexapara daren "•fa nota de color" nas (non se sab~ qu.ep, naturalmente). . polo único'·semanárió ' escrito inte- que ten. unha servidora é a de que
inentos
tecnicistas, normativistas,
recepcións oficia.is? Etcétera. Xa non nos seme~ moi éorrect<r . gramente en -.galego' que hoxe te- non se confonda o rúbio galego
J de tiquis-miquis, que esquece de
ExémpJos desta actuación temos .devolver un exemplar con observa- . mos, este que ·0 leitor t_eri _nas (-vermello, corado, encarnado)
onde ,-nace a doenza do galego e
de ahondo.
cións . ou engádegas que non tiña maris?·
co rubio español (roxo ou loiro en
Mais non era disto do que que- cando .fora entregue. Non nos sur- , 5 .- Semana. Aparece co - a.'fi-. -. galego): No poema, rúbias a acom- . como ,se cura. Mais este é outro
cantar, do que nos queremos ocu"'
riamos escreber;'ainda que se refe- prenderia, asi ~ t¿do, se estas an~- - nal subliñado. ¿Qu; ten que ser : paña a follas. Seica haberá follas
par noutra ocasión. Quede esta
re a: cuesrións simila,res. O que nos tacións_-dado o caráctq do pré- semán .ou semá? Non o sábiamos. rúbias, ou?
vez constáncia dun proceder que
convidou a f~cer asi:eflexió11s que mio-:::: se referisen, ás impresións
. 6,- Deseo. De acordo. Desexo
Até aqui correccións (?) léxinos parece incalificábel na selecsegu~ ·é o escándalo que nos ·pro- que tal ou cal poema lle ·proaucl- debe· ser a palabra usada. ,
?s. Mais o corrector sabe !Iláis ga~
ción e xuício de obras literárias.
duciu o enteirármonos de que cri- sen. Mais non. Todo o ~ que este
, 7.-Fl~r. Flore~idó~. cPor que lego ds> que supomos e tamén fai
Bon é que, por suposto, aci;edita,t érios se teñen harallado pmi. de- exemplar tiña marcado . a lápiz, non valen? cTen . que ser .talvez ~ incursións pola morfoloxia e pola
mos noutros procederes e noutros
sestimar miliA peza _apresentada a eran supostas faltas lingiiísticas fror, frorecidos? Un chisco máis ·, sintaxe. ~ Por· exemplo, marca a~
artífices
da literatura e da cultura
un roncurso literário. Un amigo · que este orixinal contiña.
~
de ~oleráncia; please.
formas verbais entregastes, recorgalegas,
que
teñ en a cabeza no seu
Q>mo non quaemos en absolu8.-Cerrado-cerradas. ¿será que .tastes e pintastes (como 5ª persoa
lugar
e
non
conionden o allo co
to que os nosos leitores acrediten se descoñece a diferéncia entre ce- d<_:> perfeito) e corrixe engadindo
sen máis no que dicemos, irnos dar
-des. Xa se me dirá por que ten bugallo.
· MARIA PllAR GARClA NEGRO .
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que ser ' en~egástedes, recórtástees re pintástedes, ,válidas se se fai
'
en -stes
a. 2 a persoa, mais non se
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home-poeta. Tal. fo~ma de li~, ou qual é e!>s;:i fremosa
As "cantigas de ,'a mor" es- "· ~nha "'d o 'pónfev~cfr~s-P~id Gó-· ~-I}.a. ;p;~~ ·e s:uxir~ qu'e ne 've'n- ~
· · o _i;ion e' 'en .a b - · dequevósvosnamorastes?
' ch<;as de_ a,4.u la.,
· .0!1d e_se· describe . d a_ so' · ·esa po1s
· d o ma1s
,. non
·
As primeiras· _ma
. nifestacións· ,. r,1· ~mo f.emmm
tan
qql_!_, o- que_.· mez· _Ch an_?o
. .
· '?-Direi-~Q'-lp eu, senhota.
·
'·
escritas da literatura · gaJ~ga _ so~uto real .posto ~u~ o ·trova-' pois metan ben preguntas-i:es: ,. ··non é ·de extra_ñ ar; posto trata a desesperación do poeta que . q~!~e.
son de carácter lírico. É Ciici- .dbr coloca en boca 'da rapaza . 0 am:ór ·qGe El~ ·lévei. "'de>obter· unhas cf@as . . :. ou..un -víctima do de~mor -.cfa dona .'
mos _e scritas porqu~ , s~pQfi~- ···as p,_alá:bras q'l.1e trarrsrriiteh ·o~ .. de Santiago a Lugo''· '- '. ', ·
pos~o máis alt~ n~ :·pequena non atopa acougo .nin no mar Pedi euo .con'o a ua inµller,
m0la existeffcia dunha tradi- seu~:·propios se~timentos, non
essa m'ai::Juss'e esse mi-adugo.
cÓrté feug,_a_.~- po~ Ínedio duns .. nin ·n.a _frqa. ·Sofre· c'ando a v~ e peáju~e.ela cen s0.·1do~ enton;
, ·
,
·
·
~ ·
., -Qt:1e adút.>astes, amigó',
•' ·
·
e dire--_lh'.eu logo :·-- Mui sen rasan
ción lírica moito máis ª· ~t-iga,
os dela:
·
·
poem~s a · estas ; inulleres. A - .-e caridd non a ve. ,
·
me demandades:\mai_
s se vos proU"
u'tardqstes noutró.dia,
con longo cultivo n'o seo. do
· As mulleres · ques que 'as - ou qual é essa tremosa
aduladón_. pode .se-la árma.
guer,
pobo e que foi .. madurando
protago~izan ~ preséntan5enos. que VOS -ta.n ben parecia? ~ .
Aduladón. -q,ue se basea moiUa dona,-qú_e eu quero' grán ben,
.fazed'ora-e faredes-tnelhor..i.
f 'd·as vic
' t.imas d o
· -Direi-vo-lo(eü) senhorá,
t as ·veces ;ng engano
..
,
con e1 mesmo ata, en epoca
como a s son
e no f"m- por.mi mal, par Deus, que noft ,
ua sp Id ad.a po 1o. meu -amor
seiodia, fixarse por escritÓ amado ... Atop~molas agardanpois i tc:>mastes_porfia:
ximei:itc>..,_.tod.o_:a ceptado coma
_ g_qr. ~i. ad~ parté, ba nqn ei máis mester.
·
· ·
' ·· ·
· , ,.
o amor que eu levei ...
PERQ .DE AMBRO-.
cando as condicións sociais e . do pacientemente a súa'volta;· de Sántia.g"o a Lug~ ..
un ·xog& no q:i!e- as regras (;'is.: · pero que s~mpre m i'. f~z e f$z mal
.. .
. ,:
,
· - · ·" ·
· e fará, direi-v0-1o ·que m'aven: · culturais. foron propicias. .· ~hórando o seu es,quencemen- . esse m
__· 'ad_uss._'e_
esse
,
m
i-adúgo~
tan
f:?F
_
·ti:ésta_
bl~,~q_a
__
s.
Outra
no:-'
,
·
·
·
_
.
re.
mar. nen. t_errq, ne_n pra¡rnr, Ren
..
· "
Contamos pois cunha tradi-. to, ·coa. alma .en Y-ilo pola tarta a dest¡car é que sendo a ·
·
pesar.
Estoutra de 'Soares Coello..: ·
·· '. ..._FERNANDO ESGUIO .. poesia recitaO.a.'.e . . _cantada en
nen ben, nen mal ·n~n -mi-a po~en
é unha das máis obscenas da
ción líri_ca· anterior a 1189, : danza do a~igo que .non a:paano en que Dona Carolina Mi- . rece no lugar convenigó :..
QÚE _V ÁI A SEGUIR é p~bllc@" -~ . t:pii:and~se d_m~ha: _ .
_ . . _
,
..... _quitar
poesia satíriéa Gakgo-Portuchaelin data a prime ira canti- Se~pre deperi4entes de pre- .· ~
, ,
. , . ·. · . n;mller casada, o po~ta · nQI)' ~~do cora9~D •e que sera d_:.m1?
guesa: O trovador a·i · que _non
.
. d o h G-tne; la",
sem~ll_. ante, so ql!<: nes_ te· ca:_
s o::::-·,
· ,.d_·,1a~--·a-ivu,
· .. ·1/T· ~l . •· "
pode _forni·car ma'i"s a· u. nha vez, ··
ga escriJ:a _en Galegp-Portusencia
iand ose a,
,
.
d la
-. ..
. po
-'f>.a o seu nome. ...__,.. . Mort_
. 1 . ,.o·son.; seb cedo
._ __.·m_
, id1}1on
f ·.v.
.-aler;.
' ·
, sonasamigas@ queriesc01- ·"' s · ··- 1 . . . ·· f · .' '¡· - ., .-.- .., -,--:_·; ea-Janun<A
enm1-a- e ? ~~r; ·
que se pu1ºd:_ese,_ o fa..r1·a. Que
,
, . .
.
:
·
rrnp emente · .a1 a us1on a sua
·
·'
t'
-:
..
g ues atribuída a Pai Soares de . sua na1 ou amigas, · que o pa- t_a n, ·. s con:fide_ ntes. A ela:s co.
_ ·"sen-or"'.
.
ma1s sempre ma 1, e, pern es aSS1~
Taveirós. Antes suponse. que
recer sofre'n do mesmo mal;
mar, nen terra, nen prazer, nen ' · non espere del o que non lle
existiu unha literatura . oral
botindolÍe na cara a el O
tnum_ca,, a COlt.ada, a grande . Ternos nestas cantigas á
pesar, . · pode dar. _; .
.
~ ./'. n:mller
,.
· , · · 'A figura
·
.
· nen ben, Aen· mal non · m·1~a poden · .
·
Pena ·q ue 'lev~·
·
abandono
no
que
a
ten,
--etc.,
..
.
1~ealizada.
feque consistía en pancións e
· · q'uitar J Luzia Sanctiez, jazedés en gran ·fa~
.
é dicir están vistas exclusiva·_.
1 ta'ma~nha coi.ta ..: . ~ ";. minina será exaltada, fose co- do cora9on; orami'vai peior;
composicións con finalidade
. Am" ·gas·
lla
nunca sofri, pois fbi nada, .
. . !llO
fose, poia: beleza ." física
ca m1· ven '.d 'ela, e por vos ment1·r,
·
cotnigo, que non siode mais nem·i--·
diversa acompañadas de míisi- '. mente na súa relación amoro· .. ,que Deus lle otorgou e qµ(.},
mal ,'~ a,-\iej', e mal, se-a non vir,
.
_galha
sa co home. Exáltase a ~úa be- e direi-vo-Ja-gran coita ;
ca e relacionadas coa danza_
con que eu se1·0 c.01·t·ada . ·.'
•
· ·t as..(as..) m¡;i1s· cu1"d"-.a a
por ~suposto, s_º'-~ e' comparábie
que de c01,
.. dua· v~z.- e, pois fado, se D.eus mi ·
leza fí~ica e ~irtudes, · nunca
S.on cancións d~ celebración
amigas ten meú amig.o .
· . á .de Maria a Vir.xe. Aínda ou-·
maior;
valha,
aparecen participando activa- ám iga na terra sigo.
da chegada da primavera, da
·
·mar, nen terra·, nen .prazer,, nen
Par De. us Luz·a
1 Sªnchez · oo· tra
.
n
ota
caracteriza
á
"se~
.
·
'
.
mente
e
de
seu.
estación das choivas, de exalJ. GARCIA DE GU.ILLADE
pesar,
na LL!zia,
Na prime ira das "cantigas .
ñqr", a crueldade, a suficiente
nen ·p~n. n,en mal no_n mi-a poden ·
se et.i foder-vos podesse, fo·dertación de fecundidade, etc. ·
_
eld_"ade para se . .
quitar_.
vos-ia.
de amigo" que transcribimos
N estas cancións que se trans.:
A "cantiga de amor", co· . dose. de ..cru
j!.
· ' '
· .,
d
Ve1·0-vos1·azermigomu it'agrava-"
a moza, na soedade, canga as mo forina culta e menos po-~ . ~-opor
.as pretens,:1ons 0 amanMARTIN CGDAX
mitian de xeito oral ó longo
súas coitas pola tardanza do
dos séculos, ·as mulleres foPo 10 que se re f"rre ás "Cán- _Luzia Sanchez, porque non fododa,
Pular, en Galicia ·e Portugal é ~e-.poet(\.. Seguñdo~ a regra ela
amigo. Ten por interlocutor q de importación·, pódese dicir ten a obriga .de facer _sofrir ó .. .
. e ma
. 1dicir"..
·nada ~
rnn sen dúbida, partícipes ac.
tigas ·d e escarmo
pagamar, recurso que -a.parece qué está féita "a rtianeira pro- ~ri;amo¡a_do1 .. a· e_ste~ non lle
ternos unha temática." moi am-· . mais, ·se-eu vos per i ouvese
tivas desta transmisión pern
.
da;
abondosarherite constatado ó 'venzal'', n_este sentido oponse queda~outra .opeión que insi~, . poh-,
curiosamente no momepto en
p la que var. d esd e. a satrra
pols .eu foder non posso, peer-voslongo da nosa lírica. ~
ás "cantiga de. ,am
_ icro",
com- tir e}. iso· sernpre, la.iarse do• • tka, 'mbral, social á sátira. perque esta trad ición oral pensou
ia. _.
"t>
poétic
"
a
de
ra1'z
ma'1ºs seu malfadado d,estin_o . Ade- . ·soal. Sinálase nestas sobietop
osición
Par· Deus, Luz ia Sanchez, Doá escrit a, é-dicir, a ter cultivo
Ai ondas, que eu vin veer,
na Luzia,
autóct~na. Hai ql!.e aclarar . mais . os, desde~s da "señor" ·do o ·valor lingüístico e o hisliterario, as mulleres non se me sqberedes dizer
se el.J foder-vos podesse, foder, .
po_rque tarda o meu amigo
q ue algúns esrudiosos do _te-_ non faran senon aumenta-lo tonco-social,
coma decote . non aparecen
sen esquence-lo
vos-ia.
·
ma aínda que constatan a ~vi~ . seu degoiro ata ,- chegar a so- literario.
.
por ningures. Non hai cons- ·sen min?
Ai ondas, que eu vin mirar,
J. SOARES COELLO
dent~ influencia de •.1 can~o frer mesmo glorioS(lmen~e .. o
Nas referidas á muller os
tancia de que no período se me saberedes cont¡:¡r
provenial"
no
que
se
refije
á
m_
a
i;t~io.
Como_
se.
pode_
~c;:r
o·
máis fecundo
poesía galeporque tarda o meu amigo
póetas átacan.
non temola
E para rematar a cantiga
. nosa '"canriga de amor" consi- papel da muller é recibi-los . dona, "señor" ou donceliña
go-portuguesa elas fosen tro- sen min?
MARTI N CODA X
dér~n ..que esta presenta carac- e~oxi?s,,, as gal;>a~zas ~ mante-. da "C .. de amor" ou da "C. d~ -do R~i Afonso X _da que xa.se
vado~as ou xoglarescas, e isto
falou . mais ' arriba.· Dominga
·terísticas prop.ias como pode . lo_ se~:- status d1stancrador. O ·. amigo" producto da fantasía
- dá que pensar, sobre todo se
A seguinte é un exemplo
f 1
Eanes e unha soldadeira que
se-lo felto d_~ que, ás veces, ·' m~.~-.9,::- que.,t_emos,,ne_sta_s com- masculina, cúmulo de beleza.
ternos en conta que na lírica
da ní.uller que sofre de arnór e
f
se
bat~ ', cun mour9 e fica gol·
vaian
diri.xidas
mulleres
solpos1cwns
e_
un
mxrmento
provenzal de onde arranca a
e virtudes. Nas "C. de escarsuplica da súa nai a licencia
d
,
. ·peada (colpada). ·1'rátase o t~
·t éiras, 0 · éa:l •seriá impensable
e 3.!Ilor'', unha - ficcion das
literatur~ galega escrita, -si
. O grande
1:.: : ;
d
nio e m<1:ldicir" xa non , hai,
Para ir ve-lo amicro
ma ir6nicamente e faise refe"b
en Provénza.
rei.a.c1ons '!-ffi<~ffosas,, on e se
hai mulleres entre os trovaa oamor ~que lle ten dalle ousadi<l:
ic;iealiza ás m~lleres dunha nm adula;eión nin idealizarertc;ia simbólica ó. órgano separa ir mesmo sen o "manda. Nas "can.t!gas de amor'~- o
ción, a_ntés atopámonos cu~
res máis destacados : Mari~ de
. de
· ll er' e, certa
clase ·sociaL ·_
xual masc_}llino aqui identifiF rance, a Con d esa B eatr lZ
do" da nai·.
·
tratamento d ad o a,· mu
t
t
d
f.
f
·
·
A
·
·
.r~ amento
a igura emu;iína
cado cunha lanza. Descríbese
Diex, .. . En Ga.licia, que saibadiferente de -aquel que· vimos ·.
s segumt_es ._cantigas P.o: d
· d ~
,·
,·
d
la
1/T d di
omma o po 1a cntlca ma1s
mos, non houbo ningunha
Mac::l re. pois amor ei amigo
nas de amor. O torvador 'ou ' en e~emp . pzar ª$º o to
indiscriminada e despiadada.
u n encontro de armas cheo de
aínda que se ten falado moit~
tal que non posso ~frer
xogral louva ó señor feudal ~- Il}.~is ..arriba = ·
·
Agora, trovadores e xograres,. · connota.cións· sexuais por, caud e se Maria Balteira, soldadei- que non vexa meu amigo
travfs da súi .muller' xa que el
A mia senhor , que eu sei moi - satirizan, nuñ estilo violento e . sa .da ambiguedade : con que
·
la
d
(mandame-mi-o ir veer,
,
· t'
"li . d
ra mo1 popu r na corte e . senon irei sen mandado)
a miudo ató pase ausente, -na
h .
d~
.
amar, sarcástico ( cheo de alusións é
so.n uti . za os.
Alfonso X, chegou a escribir
d
pun e1 sempre e seu amor gaar ..
·
vel'e sen vosso agrado .
guerra ou ocupa o en .nego- e non o ouvi, maia a meu cuidar,
sexualidade) ás mulleres, so..:
Dom ingas Eanes ouve sa baralha
algunha cantiga. O caso é que
R u 1 FERNANDES
cios políticos:non fui eu i de seu , nen sabedor:,
bretodo 'as soldadeiras e ama,s
con l..! 11 genet'e, e f9i mal ferida;
fir mado por ela non figura naNunha soé:iedade tan fe- porquanto 'lh'el..-fui-amor deman- polas súas mañas alcobiteiempero foi ela tan ardida, ·
que ouvé depois a vencer, sen fald a nas antoloxías. O que si é
01:1tras presentan 0 caso da ·chada, de estructura mediedar, ras, por pedirlles cartos polo
.
ha,
"
, fo- .
certo, e aí pode esta-la ori.xe
moza ofendida,. doida pql~ val, o amor va1· se·r unha man1·- . ca nunca vi moller máis·sen amor.
seu. torpo
; etc. -~ Tamen
e, de pran ; vencetJ bon cavaleiro;
da confusión, e que a ela van
traición, 0 amigo fíxolle festación de va'salaxe feudal, ~. J. AIRAS DE SANTIAGO ron bl¡mco desta sátira as aba,.
mais empero é-x'el tan braceiro,
dirixidas varias cantigas de Es"gran pesar", mais as ~migas xa ~que as forma·~ de vida e . , . Trátase do amador esforza- . · <lesas~
· que ouv'endo' ela de ficar colpa.
da.
camio e Maldicir.
obricrarana
a lle perdoar·, con· pensamento
tamen o , son. · d o en- gana- 1o amor .d a d ona
As soldacieiras van dirixi"b
.
•
Con todo, polo feito de
todo cando' el se ach~gl.!- dille -_ Nes~e lm.<:_d10 a muller sdera, xa sen chegar a recibi-los seus fa-:- das gran parte des~as compoO colpe _cqlhelJ-!3 p~r ua malha
que non apareza nada escrito
que nunca lle poder~ . querer que ogo, a encarga a de vores. .
· ·
· sicións~ ~ran muHer'es que "6
da loriga, que era desvencida;
por mulleres na. poesía Galeben. Vémolo nesta cantiga.
transmití-las 'li>uvariz~s que,
parecer acompañ.á ban a trovae pesa-m'ende, por esa ida,
· · d. · ·d
el
Qua_1dona Deus fez mellar pare.
' 1
' d
dos secu
go-port~guesa
qs
am a que vaian mx1 · as a a
dores e xograres, danzaban e
de prez -f,lye ouvé mais, se Deus
me valha,
Fez meu amigo gran pesar a mi agrada.-a vanidade dQ señoi¡. . e que f~zo de cuantas outras so~e~ r~alizaban . exetC:icios ximná~XIII, XIV e XV;tampouco" se
venceu ela;-mais (log')o cavaleir_o
pode dicir que non escribiran
e, pero. m'el fez tamaFiho pesar,
O amor trova4oresco, mó- f"plar mellar, e en mellar razón .
ticos durante as representapersas arm.as o fez: com'er'arteinada porque, como di Mª ca- fezestes'-me-lh', amigas, perdoas
vese dentro das regras do que e con tÓd'esto m_elhor prez haver, - cións.. AÍgunp.a:s acadaron
mino Noia, vai ti saber se e chegou oj' e dixi-lh'eu assi :
se chama "amor cortés", Pº! e mais mansa das que eu nunca vi :
d
M . n 1 . ,
ro,
viinde já, ~ajá vos perdoei,
.
.
aque-sta qu~ fezo' desejar a mi
· gran e sona, aria 1-1a terra e já sempr'end'ela será SSfT!alhada
Mendiño, ·por pór un exem- ·
iso, non o esquenzamos, o o
· · ·.
· d
unha delas foi centro d f
··,.,-..__,_e
11
. ' .. mais perq r:iunca.vo~ já Penquepoeta· c·anta a unha ·m· lle ·.
-~~s,por iama1s nunca coita a· .
·.-. , .
..
_e o_r- ". E ag_··uc e; 1(:,"""
.;o!'~_í•r;_o·__ .~-r:ou- xe c·om'a· rre1·- .
.
p 1o, non era unha mu er que
.
rrei. , ,
.
_
. u r c~- ·
pé_¡der. ~es a;aques, ~índa que defen.'" ~;... -polos con~s;ion~mentos:'.' 5?-;. ,. .;_.·~~. tl~''tiAF-í'c~M DE G·wfHAGE ll/"' ~'a:c:!~.• non a u~~-~ solteira (ql}~
R.. GAF..lCIA BURGA LES dida outr.as veces; dela dise
do: s eo~~~C?~s en toda esta te,
:;: ·'
,¡-.
; "" ;. ' ·
ca.re.ce 'de pers_bnalidade xurí.que era muller de -moito caciais se vise; i:ia ,~o.briga tl~ :;i.ga'- _'
cha-lo seu nqme tras dim seu--'' - A ~ántiga segu~te má.ila dica ·~·de podér):·-Esta . ~ Ünha
Eiqui témo-lo retrato da rácter, boa~· catador_a de viños
e de mais á pre~C:, que nunc:.~~;~a;
dónimo masculin~·...
ou~~ .e~~_mp_.µfic<l:n 0 Jppi,,co .das·_ ~sixen~ias daqu~~ -código._ _mu_ll~r-~erfect~ . da época, a _e e~p~rt~~:~ogadora.- 'Qutra;l!Q-. ·de dar·graR '. é
qm sua tragazeiOutrá cÜestión:·1 manee ~de , dos ciumes por·. paFte da mu- ge que fa!abamos ~mda que, ~uller ~d_ealJipica, destas, can- . meida-~~ é:,: · Dommg.á Eanes ~ ~- ;?._
~,·
- - - -te; '
·'
, ·
;.
d"
·'
'A
d
11
. e foi-a adiar &i'r<costa ju so ;
~ se e~s escribiron ou non_; e .o ·111¡;; ~.il)rinf~~iel:~dctitfterr~" ~~~ - sé _
1xc,;r;·"' a'"'n.offa'~IJ.í:ricra t1gas . ."'. n e '_me or par~cei:, -neste-:ca§.0 ~ó-mo; se ·pode ver
e deu,-th¡"pór!:n tal colpe de suso,
papel que as mµlleres..xogai:on _ fo°i~~ dial;gad~ A ~n'i~~a·:~fu-·.·. iJo'i'i sell}pr~ .é:".a~i . . O poeta_, gran~k :iruicip, ~ .máis _m(.!.nSl.!-_... desvelábase o nome- · a queri · ·. que.]á ~ chaga nunca vai ~arrada: . n~sta literatur:;i.. Nas "cantigas · menta qu<;re saber da "formo- louva á dm1a _5- cliár.µi'.l'J.le' ~':'.se: ·col~cadanu°'pedestalpor to~ Afonso X·ded-ica unha cantiga
"' , : :.; •·
; 'de 'amigo'\ escritas· por no- . sa" de quen: sospeitta se . ena- 'ñor" ... pois .rlQil' va~ prestar.·:. do Is~: Tampouco .falta~ Deus ~nde conta que p~lexou cun ·E dizeñ megües: -Ouen usa tal
· mes; a·Ínuller p3:fadóxicamen--_ ·maroú 0 seu -ainigo menttas "servicio" a -uriha muller qu~_ '-;-sanciona-lo amor.
.
. . . caba]eiro mouro.
· preit'e
.
,
.
.
"
· ;, .
•
,.
'>•..
E
"
á tal ct)aga, ja mais, nUf'.l CQ erra, ' .
te le~ ,~o:~ , tan~an~e_: -~ -~~1 .~ ·e~ti~9 _afa~~<!J ~~la. O _amigo_ . -~p;;h ~~~- señor:. i; ~-~s~~ -~?C?t~ .. . . pai:a re~t~r- _coa~ .can- .
A cantig~ :de Pero de. Amse con qu:an~a laa en ésta terra
_pr_ o~e~ ª:equivoca a~r~~uc1or.i -respon9dle ·--que . ? ~ m~_smo · -ato.pamonos coa extens1~i:I;d? ugas d,e amoÍ.;·trans~n~imos .· b:?ª que aparece a_contmuaa escaeni:aseri, nen con azeite;
. a~ f.. "cantigas ,d e amigo __._dun- amoF q-ue --levara . eonsig,o· é' o- , Y.~f}?.Q _SERVIR <;orno_smo.m.. ·
c1on trata de que 1J.nha mu1ler · p·orque .a ch?ga non. vai contra·juso,
carácter feminista. Nelas a su- mesmo que.lle fixo voltar. ..
mo de "namorar", "face-lo
t
·
pediu moitos cartos para damais vai en redor, come parafuso,
. posta muller expresa uns sen·amor".
A dona podia asi
ló seu . corpo. O poeta piotese· paren muit'á que é fistolada .
.timentos, apareritemente Q.e
:...Que adubastes, amigo,
acepta-lo preito· de vasalaxe
ta decindo que el non o quere
D. AFONSO X.
'rrÍuller, mais dict~dos . polo alá en Lug'µ andastes :
do t~ovador.
todo, abóndalle . cun~a pequeSA.B ELA MOURIZ
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. . os
., .
- sa\9ue'r . \a· deSde.abf\ ·
na ')(ane
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rienSO en
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" ·-· ·rne'o vento ,
me depn
\ medas...
coniarche ,q ue
\rentos ?as a a .das no\tes

-
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.

. n roe maso

30

-po
- as \uzadas · roes o .·- .. ·

osN
. '

\e.')(a no.
.
seos
' · · · -·
-' '
"nénCU:l •
nos
, ·. ·- , . de'
desa"~
.
dos focos . . - '··nando se~~ns . '·
: - .
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''º~\

.
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e

•

.

•

•

•

. s'

•

•

• •

ner~(bote
desar
.

dunha noite namorada,
enguedellando as cores,
nunha folla abandonada.

.- f~uin.UJna

dos -

. __s''~.nci_o que.nori PeSa . _?J-O~os
· A -lua esb
· ·
co ·
ara ~mbras -·

•

¡

.,

•

••

pensar-m~
•

~

;:

•

-Caminho de-..,penSf!r--me em #~·
· de sentires-me no senso, ~ola.
R,edes :álíniiricas curvam
o espácio,- alonjan-me ~ecor.osamente
· do eijo dumba esisténcia monóto-,,a. · Pi'ngq no reloj a hora tristeira
e melanc6ni~a. · Eki r~p~ux.a,"'apousa, n_o .sel{ '(atej.o · ....
µmba armonía de amor desconheCido.
Batem na v.idro a f orfa inmateriál
, do tempo,
'
o corpo d.es;sado".
e com voz lapid-ária . ;;
·~ erguem um cenit inviolável
- para nos f aéer voar. .
.MARIA JOSE CANITROT.
...__ _ _....;;;..._

em ti, .
.

'·

'

' 1

•

-

Merlos.
As sombras vanse desfacendo
esparellado
---., .
nos fuscos e luscos
•
•
>
s. e simétricos.
dunha
alborada
,. Po'· ---·
- . - -,
.unhal
-. rque .non fato· d - . - .
nen de t·
~ •ntenores
non outra
- •estras co · . ·
. •
que aínd
n _ v1s1ll<;>~ , _ ~ . .
_
unha!
:
a.acochan ..
- · nen do · ' -_ ' . rumores de
.___ ·cos ecos voando.ó redor
. acontecer das e . ·~ cake e Porcelan nen.t-an siq'tiérad . . s_tacios e dos eipe-¡1
a,
da derradeira nana.
douradas túnica .. ~s v1axe~ ~as vaporosas os,
Merlos.
~ello~ licor~ d s_con cheir.oa incie~
mercancía
O rítmico mono,c orde dun reloxo esquencido
.
s e membrillo.
so,
l--41!-:~,..nun recuncho da cama
Teño 0 ut· _ .
co seu estribillo insoportable do tempo
·.
-~'."'"'~ ·Palabra:
. dispósto sempre a relembrar o seu dereito.
Ouintana c;le Mortos .
' .- .
con esa .Peclra
.
Merlos.
·_- que non POd
·''.
.
Os soños rebulen antre sabas agarimantes
· -' · -, ·
.e tef-cheiro
e,na
lua
que
t
-,
e brancas
- .
,
en un .
de Pratino e , .', Pmgar
e
azuis
,
n·espiral. e rosas
Ingrávido silencio . .
.
e verdes
esta no-ite
e o do temPo
arco da vella nunha panorámica!
como ª. P:sa; d~ f ·. . - .coas verbas da noite
. corno o ab
. unambulista trouleando
sordo ti · · ' ·
Porque ·a
Utr d~ historia.
ainda
quentes.
mes
Orte mesma, ma marte est ,
no espacio. . . a suspendida
DOLORES. SEOANE
f"ryo e~pellos

Caminho de

.-

DOLORES

a

_;;....:..:....-------------------~ - ~sta IJoite.
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- ~_RISTAL

ROSALIA VIVA
EDICION ESPECIAL DE A NOSA ·T ERRA
PROXIMAMENTE A VENDA
RAMON PIÑEIRO, -FRANCI?CO RODRIGUEZ,
ALONSO MONTERO, XAVIER COSTA-CLAVELL, .. ·..
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~~~~~1~4'cida, . entre Q}t ;~~;~.;,

: : T-imor,-leste~ urna 'pequena' g~eft~~~tít
: 1w~::-:~.!..'>?.··
' Indico e o Pacífico volto.u as mancl:Jetes da:1mJJréq'sa, . (,,¿<;!.•"· · -~,~:,,, ·.K . ,. . ._
·~ coma realizacao,' en{tisbo~!,Cle u'ma có'rife-~en(!ia. de Solidarid~de, _ ~- - '-~:iWM¡!;~{
,: á, di_scussao do assunto do Cóh'selho
de Estaéfo~e"itnportántes
·... _._.- - ,:i{Jl~W;'''
·f"·... . ., .
-....
/
..
..
intervencoes no Parlamento': A este ·propó$ito~~:,.- <_
·
•
...
;$("h·'
: talamos com º. re·sp~ns~~~f- ~<?l~:dp_ loh}~~ia.;~_¡J..~ilim (Frent~A~i>I~~~~'.r
;~ Timor-Leste lndepentteh~(;!f ' 1Y1an1 ~l]S·at.~1n.
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ma intervenc;ao, classificada cerno
· movimento de libertac;ao nacional
'reconhecido internaéiona·1mente; 10 e
'sem qualquer oposi'c;:aó'- dd ·"tstado
~ ·
·, · ··:: ~ ·"- ,
• portugues
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a fc;>rrí11r'~nexa~ao ~e
q

mei~~~ontece ho~e

" •.cq.rn 'é>s}:catóiicqs,_cüjd~~oder tem ~~ 

.-, m~nfád{j;r. .,forte"mf'me:~nes---tdtimes
. .
·· ·;~mos. (0. Chefé.-do ·E~do Maior ·dªs
. ~, Forc;:a·s.. Arrriad.é!S e':-U~catól.ico, cüj ~s
.." ··_ pócferes_.s~ ~nten,e'1]:áo controlo das <<:tiverrsas:políCjas). ~-~J.: : .. . ·.. '."
·~ .-.~*"·Ño . ¡niclo.-·~f~m~mu~ulma~o¿ os
• '<só110aoos.. en ~iattos:·p#ra Ti.mo.r ~Lesté, .·
:. ·;:~;:que provg_~avá~..
máiOr _choque.
com a p,opula~9áo -~11.digena, .n.a imensa·
- -·-ma-iori.a· ·católica":A~ora, os soldad<;)s .
.• saef~!l>líco_~ . ~'e}~t~ta. 22.~ e~-_a_ t~r
-...de,,- l;:>er1'zer'~ os , clííxoe·s' o que, j unt~có~ o"s-;,-.Et~fer~os da hierarqu já
- crista da pa!Í-le>-Orjental da"flfia já deu _.-alglfns trüws.'ír:. _.. .
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mª~s vfsiyé.f~destes
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resu ltados foi

m~nsa!l'~ ~. ~ : solidariedade com ~o

· P'6vo

deJ..

~fLeSl:e, -· aprov-aaa pelo

~IÍ;j~~~[·ili~L/_ !bi~c:f~~~~!~~~~l~i~~~~:p~~all_uJ:

- - ---~ T.il)J~~ L~~.>cl ue retomo u, ainda
· -eom- rtlaior "OUsad ia-, ·as- posic;oes ·do
Bispo anterior' D. Martinho Lop.e~,
~~~~~-~
-· ~- ·- e:xpa lso--há um ane- -pel.a · autor~dad~s
•=
de ocupac;:ao.
·
:· · ·
.. 'E:ncontrar- uma-so-l•-u>ao politiea.-e,
~.,,
--par-a a 1ndonés·ia;- reence ntr.ar a -seu
. ~restigio internaciona.I. A n ~v:el- inter..:..i-i~ tpl$~ída · rectuzifiá;·as tensoes e· a
,,,:·56os'iC'a'o ao· regirh~; hove casps debatalbó.e§_~in~eiros que . se rect1saram a
pp~tk. p~ra.JT~mor.-L:esti. E 9--..pr_p.lo_n.-g.arr,u~~t;o .~e~a gyer~a_. ·só Pf>derá fa-

-"' ., -··"""'·

· ·~ .J /:C ri01-: ~~eo~e~~::~~~~oblema e

:, Nove anos de guerrá

e

--

i-;-.~J: i ~~~~Eeste,

ra·existirem tresj.lartes em conflito: a
_lndonésiá~{l.~m~I -~ a Fretilim. ~sta
· .. -~
posic;ao ag_inoid~eom a do dirigente
socialista c1iifif¡¿r ·t.A ue acimá citámos-)
\.Y
e-é, para '.M9J í~lkatiri,
'a posic;:ao de
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--;s _ (fBe5g.'ast~~~á_
-por aqui.
..;-.; ¡rSe a m~1ó fia ~rnuc;:filll@'ná.$e 'Qpos, de~-

I: os partidos foram únanfme-sGé,rtr:.e0-'n.&l . . .;tfütfiOnu~a :.~ ¿;~anha de cerc<? e .
j!deriar a ocupac;:ao de· Timor-Leste pl- ;.aniquifame~'ff-ün gue,_ o_s ' n:ilitare~ ;,.:. f:t
·; pela 1ndonésia chegando me.s ·o,_,u.J:Ji:; oH--r.idonésios nao attan~a'rá'm~l30-ís' toC:fa~·-'-'
r~ influente depu~ado do P.artido, Sp~Ja¡;·,~a dir~cca~TJ¡~~~tÚin .se !éru,:&¡ltrilbá ;:r!
, lista, no Poder, a pfir;mar ·~~),sp;~/q.. :- intacta. tsF:f·-.,. i!' . -'. - .· . ·--s··lov
;: distancia geográfica e outras .b.iÍ;cuns. "' .. ~ "' 'Em térmós ~ilitares, diz•nds1 .Ab:;.-r; · tancias inibem.o Estado~port~-g~~s dé.- . '.!<atfri, ."existe;~. situa«;éio de equil í- ,~ ,:
! recorrer a meios coercivós pa~a ,a,f;;is,bfiQ d~ forc;:as _ q~le se nos va1 t9In.ar:. ·~
•taro ocupante e recuperar o ~aowmlnio ' fa'\ic>'rá\(el ·éfn,:térmos estr~t~gicos;; }?9 1
· · · ,.
) •10 "Jt---'
· lado indon6s"tQ
' d
, ~.. <;·"·,._ há um· imoortante
... r-:. .
'- .. .
. o terntono
O mesmo deputado ; SÓttonÍáyor '' dSsgaste í!liHtar, ,Polít.ico, diplomáti- .,l ICardia, um dos lideres do' partido -di- ' co e eéorlSr:rfoo~--~Do lad_o_.P,a. f:r:.etiJil)_· _
~ t sse
igualmente, que Timor~ leste ._.,: e-xi'ste 1 caRacidacte para . 'frustrár·~ as........
¡ r co~tinua
sob responsabilidade de , · operac;oes ~ íl-lrfiiQ
¡9»s. P~nsamos, por ·
'' Portugál e que 'a 1ndonésiaii rr.vaclfo .e ·: isso ,.. que a~~.é- .P:ínoment~_ r;iais, pró. · ocupa um território .sob resp~nsaó11i -•-. • prio-. para enCbnt.~9r urna solüc;:ao po-.
1
. dad e portuguesa'. E ~cres_q'.lf'to.u 1 ~r ~ 1ítica .'
':.~1--~ ~~-..;I - - .---.. - - --- - --; 'contrário as regras do dir~ Ltp }.rt~r-,.y .
..,_;;~
~
. nacional que os timo~e_,n_s~1~ ·,.~r-~m~:'. A tre!lté em~~,mattca. afastados das conversac;oes que ulteA F ..H~.¡;ret fQi tw¡, ne~~ ~omento,
•' riormente venham ~ :r~ ~-<l!·•se' .
urna proRQ~stª. €f.i..n egoc1ac;oes a correr
1
! A Fretilin (movimento indepen- nas instancias · rflternacionais e no _
•

'. . :._~:...~,

,

blemas ·¡{C).i'§eio·clo ~6~~~,,_:.-:;:firma Al:,: ...--tki i;qué· nos ~Hz · també.nJ~q- u'?~ a· guer~a
fÍ~~Í~ c~St:a um milhao de d-ólares por dia'a
f~{@~ 1ndon.ésia. ·" "\/·">,.,._
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A -história da guerra e~ TihiorNo ent'8-nt0-r~áo~há qualquer pos.i- · . _: ·.· - '.; Leste comec;:a em {9~-16, -qU}?icici ~á·~'-·~cf oficial~~~-"Go~erno ~ortug'ues; ·"': -~. -.-~_.
: Fretilin proclama unílatéhfrmerite ·. a· embora ª~ H?.-s!·~~~s ~a ~retilio.-sejam '·. -_independencia do terr!tório, antes _ e'h~rada~~ a:w~J~mf::ati?.¡-. r~~~Assem- ~"' ·.. _!i i:tnía pa'rf6el~do· rmpéfló ciilofüal órYfn:bleia ~a .R:12~ 9- ~t (~a~lan:ento) · .-:;~ -- · ·
- _... _,_
~er r~~-~s~e~ o~ ~~gvim~ntos:tnde~e'n- tugues; e, no dia seguinte, éffodoné.:·· .... E~_istir.'~, 111e~mo, ~º. dizer d~ r~s- · razoes cJesta_ mudanc;:a .d~ p9~¡~9, _rle Novembro dé 1983 .o n-ú .ífi~'ro ·:d ~ dentistas da~ out.ras ill;las dQ arqu1pesi~ passa a fronteíra com importantes P?n~vel peJ~~<ii~Jomaci~ da resisten- diz-nos Alkatfri,. ~es-'hossós 'a~Já.<?.s d"q ..:. _';baixas no exército~ seri~· de '200~ só- ·_ lago:;'·f; p.or ·_ tudh ' isto que, , na vi~ao
forc;as ' " militares, tendo por objetivo ~ 1 ª timorn~s.:.· üm'1 ppsi.9~o ~~u pro- Leste ainda nacr --oohsegufra:r\l' _'e_xpli- . · ·bretudo ofi·ciais. ' -- · · ·
: ·" aa ~Frefüiri, i~té·~ ~ssa 'á Jacarta encoa-· ·
integrar a metade oriental da ilha no Je~o~_de ~óS ~1j. no Ministe~io por- car-nos o que ~s levou-a~tssó• : . ·• .: . _ :· · 'Neste momento,- estam'os. .utili- tr~r üma ;so'1u~h~ pbritica.~ Soluc;:ao
Estado indonésio.
.tugues ?os, N~~~IOS E.~trangei~os em
" Para a Freti.l~n'. , é ;..t ambéiirt'drídaf"'"'-Jzar urna t~ctica que' consiste ·rro·_abate ·'' r-firntar"· ñao'éxiste~ /· .
A invasao segue-se um curto perio- que ª, 1 ~!eg~o de Timor-Leste na mental que ~s -pa-í.s~s ·islami~Óft¿;,e_; .~electh(o de oficia.is, sobreti.Jdo fühoS'. · '· r, • i -'~ ~., ·:>n-..~.. ~: .' ·
~ ·J
do de resistencia do tipo 'guerra cla- lnd?nes~a -~~~ 1 ª to,mad~ cpmo um fac- jam a sua :posi~o .d~ .apo·io'. á lridoh é-i""' "de genera is, o que já está a crla_r-.pro-- "'· : . ·
JQ:SE MO_NTEI RO
ssica' que passa depois para luta de to irreversivel. e, partindo d~ste pr~- sia, pois #o po'v t · é~mec;:a a identifi· ;.. _~
.
·
··
guMrilha~ecomoul~temmantido uuposto, ~ dIB~~~~s~ ~naª dais car a cruzada in~n~~~ com~ osfut~ ~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. .
· 1am1cos"llo
• · .·e;-· ate, ho1'e. Na tentat·1va para el'1m'1nar a . (Portugal ·e lnd_º. n_.esia). ,
resses -1$
mu nd o ,,e,é!.> .ver..no
\ -~- ,.._ _ _ _...;;..;.-.....~------------·
resistencia do povo maubére; (b pó~b ~ · No pr.ese ~~.mome~t~, os mais f.ir~ islamismo~ Lima religiao de opr;eS$au .e··"-:
de Timor-Leste que cinco seculos-;,de ' .. mes apoia~t~~ .da Fretihn sao os CI~- no catolicismo ".tfma' forc;:i .dé resistem " ' coÍonizar;ao portuguesa fizeram dife- C? pa(ses,_ ,afn~nos~~e ,ex~ressao ofl- . cia, ao C~(ltrár~o do'qu~ arontecia ,a~: ,' rente do .da outra metade 'da· ilha) os · cial portUQY,esa.~~Gum~-B~ssau, Cabo tes da--é:fé.scqlonizac;ao, ·qi.íando a.l_greindonésios terao já aniquilado um dé- Verde, -~ª~ Turne e Pnn~ip~, Angol~ ja católica era um dos -mais importan- - · .;
clmo dos 600 mil habitantes.
e Moc;:ambiq~e) .que na cimeira de Bi- · tes sustentáculo~ do colonialismo': · _,.,
Nao passa, aliás, um só ano, serrf ssau, realizada ·nQ · ini~iá do ano,
Mas, · para a resistencia timorense, ,.
que o Presidente Suharto, o ditador aprÓvaram U.ffi:::plan9 de ofensiva di- e?<iste um triangulo.-chave para a soluindonésio, seja. acusad~ de g,eQpéidlo plomática~':'.""'
.
c;:ao do pr9blema: \fva~hingt9n,. Cam- -·~--~
e de érimes contra a humanidade, por . · Ñ ~-E'&~~ O~idental, .ápenas cin- . be_rra, .. Lisboa. E . é para estas capitais _
_jr¡u111e.ra_s_or_gani?:99oes in_terryapionai~ co países tem ma,ntido consta_Q.te
qu~ se. voltam os seus.;.e,sf.or.c;:.o.~J:iipló'- .. - ' ---.---;,.....;;....;._..;;,._---~---~~....~
de defesa dos direitos humanos e na "seu ·vófo- áe condena~ao- d á lndO:nésia máticos . .
·Assembleia Geral das Nac;:oes Unidas. na 'ONU. Todos os.outros se tem ¡;¡bs- . · Nos Estado.s ·unidos, em cada ano,
tido, 'd'evido aos interesses q:~e tem entre 100 e. 150 senadores~em' levanna lndonésia- e ·que, como .patriotas, tado vária's .vezes a questao e a lmA s~t.ua.;ao interna
·nao podemos aceitar, mas como poi í- prensa norte~am~ricana associa fre- ···
· Segu.~-P '·.<!-?)!'lf~r:~~c;~.~ ~. chegadas ticos, procuramos compreender', diz quentemente a figura do _President~
a Mari ;AfkatrrC'pelbs Cár:ta;Í$".'de Freti- ,Alcatir i. .
. .- .
Suh¡:irto com . o . genocirl io~. 'Aos Está-.
;Os Estados asiaücos.tem ,' namaio- dos Uni,dos, dev·ia·· interessar.- que -' 0 ~ ~·
· lin' (co(ñ'. ~odas 9s~i\iG~!ªª~~-fg ue há ·.
em ia' ier 'sak_Fnf,ormac;o'.es:.~~u~~líio se· . ria sup~Ftadci ·~·s po~i~óes ~e Ja'carta e problema f.osse r.esol.vido, explica Al- '.
1
jam'.' a'S'"óf.ieia·is, ae,;.un{ ' p~.ís.~_óé:upado ·os mais"aestacados nesse ~poló. t.ern . katiri. Befxar as coisas com6 estao é ·
miLi~ia-r~e-lílte) rfo.'in:fe'io .,@
.
es tle sido os países mai·s·pequenos. O rfres- desgastar a inda . mais 0 seu aliado in-· Abril á~situañao era a de gra"pdes ope- mo tem acantecido com 'as:ditadúras donésic/~ . ..
. · - rac;:oes ·rnilhares, em que. se~ ~nccintra- . da Améri.ca .l:atiria que VQta(TI com' a
vam em. penhados_ 60' batalhoes ·do lnddnésia' por ·aquilo. a que' poderia- R. .
, ·
_ ~percuss<?es na .1n-· dones.m
· ··
eX:'ército indonésio, CÜm cerca de 700 'mos chamar 'so.lidaridade de classe.' . ·
ÍMF?RENTA
· por· b:
Nao· é só internacionalmente qúe
. at·a·:lh ao. .
_ ·..• " ~ · O '' bloca secia-.1.ist. a,·· que.. antes
. hom~s
o '¡ objeetiv0 a"ós movimentos; mili· ' apÓia ~a ::timqr-leste ria sua totalida- o regime de jacarta tem ·prob1emas
tare~: ·gué"~e prossegüem desde Agos- . de, ' nao . o
ha'. última Asseml;l'leia devido a ocupac;aO. mifüar de T im.orDr. ·cADAVAL: 29 (Galerías)
tb de 1'983~ altura erÍl _q ue é;JS-tropas ' da· 'QNLJ, tendo"' Votado a faVOf da
Leste. No intefior ·db país o descon~elf. 22.10 29
indonésia~ quebrara·m
cessar-fogo éonde'rlac;ao da 1ndonésia · apen'as a tentamento cresceú de tal modo que
assinado u'ín ano antes, o : objecÚvo, ... U RSS, Bielorússi,a e Ucrania, e os ou ~ · já nem o.' Estado-Maior General lhe é
VIGO destruir as f~r~s .da gue- , trc;>s países tendo-se abstido . Sobre as imune. Segund9 a France Press, des-.
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· Un dos .a~gumentos que máis 'se e~tán. a utilizar na a·ctual polémica sobre
as Olimpiadas é o de que a Unión Soviética ten rned_ó de asistir porque os
seus déporti_stas ían preferir o "soño. americano" :e rnáis despois de ver. a
. - cidade de Los Angeles, ,principal expoñente db capitalismo avanzado, ant~s queyoltar á aburrida.e.pouco, incentivad~ Rúsia; Os ases soviéticos po. derian el exir en masa o camiño '€fa li.bertade, P~ ·irdo asilo no·s USA e dei~
xarido en ~videncia mundial aos dictadqres comur;i'istas.
' '
.
Unha recente p~lícula americana, bastante ben, an_unciada por certo,
"Gorky Park"., dá unha panorámica. moi -nídia do· que .os Estado's Unidos
·queren que pensemos- sobre a URSS. Esq;uemáticaín'énte. tratarfase.de fa- "
· cer fincapé nas seguintes ideas: alío nivel 'de vi.da_, é mo't bai,xo: -pouca
car.ne~ poucos electrodo[Yi~sti-Cos; r.ion existe libertade de, movimentos,
pero si hai, en cámbio, un absoluto·. conÚ.ol das petsoas, cos'te.lefonos in.-.
tervidos, micrófonos oculto'~ -pénsese 'en 1984-- e poli~ias da KGB' vixiando aos· éidadáns consta~tement~; - pc;>r estes . motivos a 'disidén.cia ·· é
maioritáiia, pero silenciosa e pasiva, arl'te o temor que· inspira o esú1d6
polidal; dia.nte dista situaci6n a' única saida posibel é.f.uxir, é .dlcer esc0- :·.
ller a libertade · a espera 'de qué ·CI~ .causas niuden. Nesta mesm~. liña encádrase a idea de que·os deportistas sovié.ticos fuxirian se· poidesei:i. . ·
'
: Toda esta argument~dón fati~ ; en prir)'ietro· l'ugar, . no ., seguin.te:,·d~.:hf!· .
ber. tanto disgusto co réximen como fai ver a panorámica· presenta_da·, nóh,':
cabe dúbida de que nos tem·pos próximos un ha "involución cap'i ~alisia",
<por chamar lle daigunha ma ~ elrá, ser:ia inevitabel. Esto, a'.(;)ouco qu· ~ · abra·· '. ·
· mas os ollas, ·sem.ella bastante di~icil. · '.
-.
.
_.
~ Esta imaxe que se dá do~ocialismo pa.rece, por. outrabánda; mais deli. ~eada para unh·a campaña propagandística que reflexo dunha realidade
social. .Poderiamos dicer que, ainpa descoñecendo nós a ·situa.ción ·.da
URSS, toda adecuación do que nos presentan os rlleios de:comu.nicación· ·
cos d~dos reais debe ser mais unh~ cÓincidéncia que outra c.ousa. , .
Mais,· fagamos. un ha anáÍise arr.iscada. Gué teria de raro .que. un· atleta
sov,iético de prime ira liAa, fuxira . dunha ~vida mais ·o.u· rrie~os normal 'e;
désde logo, con poucos privilé.xi.os na URSS, a séib~ndas de'qu,e hos Ésta-.
dos Unidos ía ser cuberto de dólares? Ao fin e ao .cabo calquer comanista pode dicer que o socialismo consegúiu unha maior igualdade e xustí-·
~ia sociql mais r:ion dirá qu~ ~ónseguiu un ser. humáno pe~fecto: ir:npasíbel ante a oferta dunha vlda chea de comodidades; o revolucionario en es- ·
tado puro non é, que se saib·a, algo que abunde nun pa ís,.. por moi soda lista que .este sexa. ·
· .
I·
·.
·
. ...
,
.A outra. clave está en que: como ben dix0 en entréwista a este mesmo
xornal o abogado Barxa de Ouiroga, o nivel' de vida . nun país socialista é
obviamente má is baixo que o das .clases ·altas nun capitálista. Polo tanto
unhá per.soaxe famosa vai ,vivir millar no' capital,ismo. Pero no casq dun .
obreiro, pqr e~emplo, non e5tá tan claro e os traballadores son:: ao fin e ·
ao cabo, a maioria ·de ca'lquer país:.'
,
··
· ..
Todo depende de. si co,mparamos a,s viven.das tló' socialismo coas c~a-·
.
. -'
. bolas de aquí ou cbas' zonas .residencia is:

ó ·2 4 de' Maio é, para .os
•"búlgaros, un dia
co.mernoración importante.
N~se diá ,homena~ease todo o
relacionad? coa ·escrha._
·
co ensino, coa prensa e coa
. cul~ura búJgaras . .Neste artigo
desvea.mos.,aspectos dunha
~ pouc.O corieci·~a cultura;'· ,
, ,das.or'.ix~~ : da ~sua escrita, unha·
das má!s 'antigas 'd'e foda f. • : . .
,"a Europa, e tia activida(;le ,él.e , .
·dous importantes· protagoni.Stas·
da.histqria bÜ.lgara: -Cirilo e
.~ . Metódio~ .

de. ' .

·, .. As brixes das letras húlgaras remón. ta ~se á.s inscricións en pédra qÜe deixaron os primeiros sob_eranos nesas terras. Unha de.stas, ,_ a insGrición· do
Khan Omurtag, que data de prirwí.. "' píos do século LX, di "Ainda vivend6' ~
· ben, o home mot:re e nasce outro .
'Oúe o nascido máis tarde leinbre a
. aqbel que crioLi ~o pasado~.:" .
No ano 865, .c¡;indo o zar Bóris,
· por inflyéncia ·de Sizáncio, ad9pta o
cristianismo, recebe asimesmo aos .
disc{pulos dos prinieiros ·ilustradores
búlgaros: . Constantino Cirilo. e Metó·dio.

fica, Ciri lo percebeu as tendéncias do
desenvolvimento interno · do lmpério
Bizantino e das suas relacións internacionais, e decatouse dá necesidade
de incluirás masas eslavas, habitantes
deses territórios, na esfera da cultura
bizantina, coa consciénda clara de
que só se poderia facer mediante e
ensino na 1íngua popular e mediante
a igualdad e de d ireitos na criación
·cultural.
Desta maneira, a obra de Cirilo e
Metódio tivo a sua primeira aplicación prática na Grande Morávia. Coa
ci-iación
do primeiro alfabeto eslavo
Síri~ese do conténcioso . Roma(phamado
glagolitza) e coa tradución
Con.stantinoplá · ..
·
dos primeiros textos do culto relixioE a meiad~s ·do sééulo" IX cando
A recu-pera-ción Jingü ística . dos - -~.do grego ªº antigo búígaro, os c~· os eslavos da ·Europ.a empren~:H~ron
. v11lzadores eslavos e os seus correll,
es 1avos
. , · rea f 1rmaron
·
· , · de ·
unha nova fase qo se~u dese·nrolo ·$ox10.nanos
o pnnc1p10
cia l. Ta.nto "en Bulgária como nos deCir.ilo era un ilustrado da época: manifestación própria de cada povo
- -máis paises ,eslavos impúxose a necede formación elevada~ -experto filólo- no desenvolvimento cultural e argu'. sidade d.e erguer a cúltura baseada na
g~, polemista e misioneifo, en 862 . mentaron "os direitos histórrcos dun···-escrit'á. , A meadós do século, . no~ e chegou 'a Velegrado acompañado do lia nova cultura, a eslava.
: .dous esta.o os esla.v. os máis· poderosos · seu irmán Metódio e aiguns outros
Os libros escribidos na antiga 1ín· - Bulgária e · a "Grande Morá.via- o
acompañahtes ~)ara organizar a lgrexa gua búlgara desmentiron por comple' cristianismo confirmárase como relido país e os ritos.do culto na tala po- to o reaccionário dogma trilíngüe
xión Oficial. . Como Bulgária se· cris·
pular.
que só _. admitia no servício do culto
Nasciso en Salónica-, na fam ília as tres línguas "sagradas": o hebreo,
,~~~~=J~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· tiari~ou sobo ~atriarcado de - Con~ .
,. tan.tinopla, e a Grande Morávia sobo.
dun alto funcionário bizantino, pero o latín e o grego. No medioevo a ande-ascendentes eslavos; desde cativos tiga 1íngua búlgara abriu camiño a un
. .- - - - - - - - - - - - - - . de Roma, sobre os éslávos búlgaros
E'$PECIALIZAOA EN LIBROS
.·estend.euse . a infl~éncia bizantina· e
coñeéeron a 1íngua dos eslavos dos princípio fundamental: o emprego
GALEGOS.:f :" POR'TUG .UES·ES .
que a"fa !aban nos arraba Idos da sua das línguas "vulgares" para o ensino.
sohre os eslavos º<2identais a do clero
cidade ·natal, unha fíngua semellante
Servicio especial de Sofía Press
á talada polos habitantes .do Estado
¡\JaqUeleS anos ; OS eSléJ.VO.S non popara A NOSA TERRA
- lgrexa ind~pen.dente~ nen os
búlgaro. Dotado pa ~~ a a_nálise filosó','i

1

§Eius cregos e misioneiros da nova relixió_n, tampouco unha escrita própria
nen libros na sua 1ínguq. ·.
.Q de ro extranxeiro oficiaba as mi_sas en · latin; o príncipe Rostilav da
Grande Morávia dirixius~ ao emperador bizan_tino para pedir persoas que
predicasen . en eslavo. e emperador e
o -patriarca viran unha oportunidade
de impar a sua influéncia sobre unha
ZC?na controlada pola Roma católica.
Naque! momento .a poi ítica bizantina
foi máis flex íbel e liberal: Constantinopla autorizou a oficiar en língua
eslava, e .esta ..tarefa foi encomendada
a Comtantino Cirilo, 0 "Filósofo".

..,¡,

·O" 111ellor i<lio111a
p.a ra os ·contOs de fádas .
"
'\.

.

AJ íngua 'dos antigos bútg.aros era
. sintética.' Porén, xa nos séculas
· X-IV e- X'íl -comezaron a ·observar. se eegadas qunh9 ·transición do
·sirrtét~rtio . C!o ahalitismó. . ·
:..
. Os. cier;tífi-C0S explican. ésa ~·vo
lución ppla .infl!,1éncia da áréa.xeográfica, po~s ao longo,de vári os ·sé·~
·_. cu1G$. ·º ' búlgaro .convivira ..con outras .1ínguas:balcánicas~ - grego, 'ru. ma!_lo, .a!ban_és:";". que $ón ,analíti1

'

..

1'"/

;:,. ,.,, 1.En ~ résÚrno unha .lfn9ua sintéti~
t t.é~ ·:ser'ia aquera.. tia qué;• ost·rasgos' cfc: · ·cidentais, a'b. ne> me, var:i :i.mpl ícitÓs ··
'. ·~a 4esinéncia' ·(cas0; .· por . ex~rnpl_ó, .
do latín)·, e _;Ms anal ítiéas estas
. ideas preci~~ de elementos auxi- :·
liares, como as preposicións (caso
,
das Hng~·as. románicas). . . . .
1

•

· · O antigo búlgaro posui~ " casos ..·
Por ·a~e.mplo.. na ,expresjóp · kniga ·
' Petra que equivalia ·a Liber Petri
no· 1.atin, a terminación A (no latin

, '

/) era -a· marca 'do xenitivo. A mesl:>ar; ou s~xa . máis bon, o máis
·ma rela~i ón expresa :hoxe Ó·búlga- · bon).
moderno éOé! axu'da...dunha pre~
Ü bulgaro· moderno posue
posición kn;gata .na Patw (ou sexa · rico sistema verbal de t~mpcis sim-·~
o Jfbro de ·Pe.taf) .'·,A;-aaséncia de
ples e compost.os. O se,u rasgo escas9s é a ~parücularidade m.áis. ca- , · pecífico-é a preséncia ·da categoría · ·
racter!stjca
que'distingue
á)Jngua
gramat,ical comentativa, que serve
•
.
.
.-.
"l
búlgat.a ~.de ho~xe. do~'(;,óutros ipió. para aceións que non fórdn vistas ,'
mas ésJávos e pona ' perta, no esou escoitadas polo própricHala Ó-·
te.· Apenás si e'.xiste.outro idiOma
trutur-al, · ~fos idio:m~·s euroociden~
tais. Co tempo desapareceu tamén'
·eurqpeu ·no cal test:Jlta taR agrada- ···,
..o· ·infinitivo dos verbos· que hoxe '· ·.· l;Jel esco:itar ' cantos .'de fadas. A
sé e,xpresa· cG>~;·:pa~tÍ¿u-ia auxili~-r ~ ..parti~u.laridad~ gr~~maticai si~alad~ ,
da-:e ,_ a :pr'i"}eirii.p~rsoa e~ _sing!Jlar . tras1a9:a. a .acción a ?..n mundo fa,- .,.
· do véfi5ti: Píaº c/1iira/ fia ' pisha ,n(as,:Kw :~.ulqscf. e.;desd:e 'o·Pfi.nctpicr mesmo ..
· seus' 'equi_vale·n~e$ ·en _francés son.-'..,.. o · ou.v~nt~ ': ten cpntiéncia-:'d o carác~· ;·:'
1
respeitivamente· tire, _ée,rire;i,~n ga, ' .: · ter .irreal do ~elato.
" , ,
1ego . ter;·. esereber) .. Sur:xiu
asimes- ·;l: . · '... O idioma búlgáro m'oder.no é.ri.
'
mq u.n artigo ·posposto. O.galega o · · co., sonoro e melodfosp, :- capaz , ·
' lobo corresponde·ªº 'búlgaro valk- . para ~lqu~r operación, comp to~ .
aJ.
. ' .
das as~ língüas ,, en ., libwdade, "do .
· · Ás for~~s do grau comparativ~ :. pensametito humano; por ,comple~ do ·superlat~vo son t~mé~ , anal( , _xo que resulte. · E·é 1.m "idiorna :ca- ,. ·
ticas ·e as suas mar.cas son as .partí-· · . r~e'g~d'ó ~u. nha ~~.volt~ .histÓria-«iue
cul~.s po- e f!aÍ~ (po-dobar, rJ~i-c:JoO, 24 de:·.fy1aio f~~·
~}to. '. .: .
·'
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XOSE M. BLANCO .

"Axente n° 1 do Kremlin", "instigador. do terrorismo internadonal", "Un . líder. impredecíbel, ermitaño e prisio'neiro dos · soníferos", ... , estes e outros epítetos
encañezaban estes días os distintos
rotativos ocidentais, pero, ·é realmente ·certo i·s to?
·
"Todos contra Gad haf i", parece como. se en ocidente se tivese
dado esa orde. Os mass m~dia que
deliberadamente ocultan os progresos da Revolución Líbia (Revolución do Fateh), que o 1 de setembr~ do · 1.969 encabezara Gad hafi' e que remato u con séculos
de colonialismo e ocupación -das
·distintas poténcias imperialistas,
agora vert~n tinta e má(s t.inta co
obxectivo de descalificar e eliminar, se fose posíbel; a un dos ·lío
deres inequívocamente antiimperialista e progresista do Terceiro
Mundo .'
Par9 comprender toda esta
campaña poi ítica, é preciso que
ollemos, só brevemente, a história
recente da Líbia, e o papel que a
Revolución do Fateh, é ·o seu líder
Moammar El Gadhafi, representan ·
para todo o movirnento revolucionário e antiirnperial ista mundial.
1.911 marca o in ício da ocupación das forzas italianas que atoparon séria resisténcia por parte
do povo árabe 1íbio encabezado
naquel intre por Ornar El Mokhtar; no 1.943, ltália, aliada da Alemán ia na 11 Guerra Mundial, é derrotada, e 1nglaterra estabelece
unha Administración Militar na
Cirenaica, ao leste da Libia, e no
oeste na Tripolitánia, os franceses
tamén ocupan parte da Libia, ao
sul, no Fezzan, mais os ·colonos
italianos permaneceron na Líbia
disfroitando do trato de favo_r dos
ingleses. A monarquía de ldriss
El-Senussi foi restitu ída co apoio
das poténcias imperialistas recen
vencedoras do conflito mundial.
As grandes -compañías petroleras da Gran Bretaña e os USA instálanse no chan 1íbio, obten~o
enormes benefícios, en contraste
coa miséria e analfabetización do
povo .
,,

l.

.CamQaña contra Líbia. _
nos. meios de com.úni.cación

comunicación ocidentais siléncian·
do en Jartum, capital do Sudán,
a R'évol.ución ·do Fateh;-que pode
en 1.!:J81 por Mohamed Yussef el
ser contaxiosa, e ün mal exemplo ·
Magha~, antigo embaixador de
para os pavos que seguen esta.nd9
Líbi.;;i_.eQ Nova 1/ elhi, e ~ontrário
ao réxime líb,io.
'
baixo a accióñ depredadora do caAté a_qy.i os feítos. 1adubidabelpitalismo mónopólico. 9 petróleo ,_;
·1íbio serve para dese.nvolver o país
mente existe unha correlación ene
para
axudar
a
·
1iberar·se. a outros
tre
eles: A dirección dos. coritrarre,
povos da opresión. As antigas po-·
vo luci'onários nen tan sequer pode
téncias que colonizaron L;ibia non
·estar en Jartum; hai que bustar o
p,oden permitir .isto.
·
cerebro das operacións na Axéncia
Central de 1ntelixencia (CIA) e os
Os aconteé_imentos últimos relacionados con Líbia e o seu líder
Can1pafla contra Gadhafi
Cor.pos- de Seguridade británicos.
Muammar El Gadhafi impofien unha análise dos feitos e
Tanto os incidel'ltes· de Londres,
A a.ctual campaña desatada
as suas repe~cusións mundi~is. Qué sucede na
como a ruptura de relacións diplocóntra Gadhafi e a ffevoluc.ión do
Yamahiria ~rabe Líbia? Ouén é Gadhafi? Cál e o carácter da
mática·s, asi· como o ·intento de ·
Fateh hai que encadeala non só
asalto do recinto fórtificado de ·
Révolucióli libia? Por qué o imperialismo quer eliminar a Gadhafi?
coa post1,.1ra antiimperialista ínter- .
Bab el · Aziziya, en Trípoli, ·non ·
naGional de l.Abia, ·senón tamén a
son m'ais que distintas .etapas dun
como -se 'desenvolveu o . p'"roceso
proceso que ten como ouxetivo o
. postrevolucionário desd.e 1.969. A
acoso e derribo de Gadhafi,. peza
Revolución do 1 de setembro foi
fundamental no proceso revoluunha revolución ir:icruenta, a
cionario que está a vivir o pavo límaio't parte dos fascistas que colabio, aproveitándose ·dos · inimigos
boraran co Antig·o Réxime perm.ada .revolución qué dentro e fóra
necen -no país gozando· da xenerodo país desexarian ver fóra de
sidade (quizá imprudéncia) da Re·combate a un dos baluartes máis
volución. O 16 de Abril pasado .fofirmes do antiimperlalismo miliron axusticiados dous estudantes
tante, esta campaña, agora máis
n9 Universidade de Trípoli acusatensa, ~a comezou hai tempo, sendos de cpntrarrevolucionários poda os meios de comunicación os
lo Comité Revolucionário de Estüelementos máis activos na campadantes; como resposta, celébrase
ña de desprestíxio e calúnias conen Londres unha manifestación·
tra a figura de Gadhafi. _Non esanti-Gadhafi de menos de cen esquézarnos tampouco as contínuas
tudantes, frente á Oficina Popular
·os seguintes anos da RevoluA ruptura co pa5ado , •
ameazas ianqúis violando · o espáLíbia, que gozaba do favor das aución serviron para confirmar a un .
cio aére~ 1íbio, e as águas xuridis- .
toridades
británicas,
resultando
Con este estado de causas o teproceso e a un 1 íder odiado por
cionais do golfo de Sirte pola VI
policía
inglesa
por
marta
unha
nente Gadhafi, beduíno, seguidor
moitos e querido polo seu povo
flota ·americana que opera no Mar
unha
acción
ainda
non
esclarecida
d·o "rais" exípcio Gamal Abdel
que vive os logros revolucionários.
Mediterráneo.
.
. polas autoridades británicas, que
Nasser que estudara nas académias
As posicións internacionalistas de
Ese é Gad hafi: i.Jn deJensor do
culpan
a
'tíbia
dos
disparos,
apemilitares británicas, encabeza ún
Gadhafi son intransixentemente
arabismo, do afri'canismo ·e do issar de que existe unha grabación
golpe
de man ao mando do grupo
ai:ttiimperialistas e antisionistas:
,famismo, que soña coa Unidade
co_
m
o
en
video_
da
manifestación
de "Oficiais Libres Unionistas"
apoio aos movimento~ de liberaárabe, que pensa qüe Afriea é para
proba; a policía tiña obrigación de
que derroca a mon.arquia Senussi. -..
ción nacional do mundo, en espeos africanos; un revolucionário xocustodiar a representación d iploGadhafi expulsa aos nordeameri·
cial os de Africa e Latinoamérica
ven, sincero, sen doble fondo, inimática
e
non
a
manifestación
cocanos da base militar de Vvheellus
que lle custaron máis dun conflito
migo de luxas e prebendas, fanátimo asi fixo.
Field, cerca de~ flípoli e aos bri
(lembremos os avións líbios detiPoucos días despois, tres homes
co defensor do seu povo e dos
tánicos da base de Tob~uk, naciodos en Brasil que transportaban
eran detidos na fronteira con Túideais de Nasser, amigo e defensor
naliza as grandes empresas italia- , nez, e un deles resultaría morto no
armas e medicamentos para Nicados procesos revoluciunários de
nas e o petróleo ... ·Gadhafi devolve
rágua), o apoio ao Frente Polisáenfrentamento coa policía de
todo o mundo, e esta é a imaxe
a
dignidade ao pov<? lfbio. Líbia
rio, e ao movimento progresista ·
fronte iras 1íbia que levaba pasaque a prensa oculta.
conquistaba a súa soberanía nado Chad de Gukuni Uedei, por
porte sudanés (réxime reaccionaEn todo caso; dadhafi é · un
cional.
• pór algun exemplo.
rio inimigo do Coronel Gadhafi);.
obstáculo moi incómodo para o
Desde entón o coronel MuamEsta atitude . converte o 1íder
esta detención daría lugar á desarimperialismo. E un lídet do terceimar El Gadhafi e a revolución do
1 íbio no inimigo número 1 dos
ticulación e aniquilamento dun ~
ro mundo.
Fateh quedará fixada no punto de
ianquis, nun inimigo incómodo,
comando dunhas 20 persoas perXosé M. Blanco é
mira do imperialismo.
molesto, que non cala, que non se
tencentes ao chamado Frente Nalicenciado.en Ciéncialf Políticas
dobra aos intereses imperialistas.
cional para a Salvación Ubia críaVelaqui por qué os meios de
e Sociolo xia.

Dad9s pa·ra· urtlla
·visión 8XE!itada ·

X ESUS VEGA

Unha das forzas políticas máis afectadas pala
resaca eleitoral catalana é, sen dúbida, o
PCE. A incapacidade demostrada polo PSUC
para recuperar unha parte substancial dos case 400.000 votos perdidos o 28 de Outubro
de 1982 representou un sério correctivo ás
expectativas de medre eleitoral anunciadas
desde hai meses pala dirección que preside
Gerardo Iglesias. Os resultados do PSUC resultan doblemente significativos polo carácter simbólico deste partido: desde as eleicións. do 1977, o Partido SQcialista Unificado era o exemplo utilizado para afirmar a
viabilidade da estratéxia eürocomunista. Era
a grande esperanza dun Santiago Carrillo obsesionado por facer realidade no Estado español o compromiso histórico predicado por
Enrico Berlinguer. O PSUC era, ao cabo, a
ponta de lanza na "italianización" da polítiJ
ca do PCE.
O Comité Central ~::toJ~C..E ven,d_e aprobar ,.,.
' unha resolución na que se propón a criación
"d un ha ampla co nverxéncia socia 1 e po 1ítica
a todos .os partidos, grupos, organizacións socia is, personalidades políticas, do mundo da
cultura, ·da arte e.da ciéncia que se inspiren
nun proxectq realmente renovador da sociedaqe española, desde poslcions dunha esqu'erda real, democrática'~-. A relación entre
este chamamento unitário e os últimos fracasos eleitorais é reeoñecida implícitamente

- !'

...,\

\.

_estado crítico ___________

A crise,
euro
comunista
por Xerardo Iglesias cando afirma que ~'ou
comezamos a actuar xa nesta dirección ou o
_ú ajco tr~n_ qu~ inevitabelmente .nos queda é
o da recuperación lenta do PCE".
Velaqui unha das claves da política eurocomunista durante todos estes anos: actuar
en ,función dunha rápida obtención de bons
. resultados 'eleitorais. Obsérvese que a dirección do PCE fai esta proposta coa non disiml!lada pretensión de ·constituir unha plataforma elei'toral para 1986. Esta "converxéncia da esquerda real" que agora se reclama
non é tanto a consecuéncia dun cá~bio na

plantación _comunista. Os feitos demostraron
que non hai unha cor'respondéncia universal
é absoluta entre unha progresiva moderación
na liña política e un crecimento eleitoral. Alorientación da acción política como a expre·guén pode dicer que tampouco se deu. a cosión duriha "nova fronteira" que alimente as
rrelación coritrária: o radicalismo polítfco
expectativas elettorai~ e neutralice unha
non implicou sempre maior número de voeventual desmoralización de sector-es da militos. O que acorre é que o PCE xogou toda_s
táncia do· PCE.
· as suas ·c artas á primeira opción e. recolleu
As variacións operada,s nalguns aspeitos
froitos que non esperaba: unha p_osición eleida táctica eurocomunista non terian fácil extoral moi deteriorada e unha división interna
plicación de non mediar esa busca de éxitos
que deu · orixe ao Partido Comunista que lieleitorais inmediatos. Cómo xustificar, por
dera Ignacio Gallego.
exemplo, a negativa absoluta da direcCión
Os d irixentes do - PCE teñen contribu ído
do PCE a calquer forma de unidade da esdun xeito importante á criación dun estado
. querda nos 'comícios d~. 1977 e 1979 se agode opinión que mede a cualificación política
ra se considera indispens_ábel a formación de ' das forzas de esquerda co nietro exclusivo
algo semellante : ao que pode ser a APU en
dos resultados eleitorais. Para Carrillo ou
Portugal? Cómo se pode entender que sepapara Iglesias· ser -extraparlamentários era tan- .
se, en moi pouco tempó, dunha defensa teito como ser cadáveres políticos, ficar in~pa
muda do chamado· governo de concentración
citados para unha accion potítica "séria e
d.e mocrática_á proposta dun governo de uní~
responsábel''·;· ficar oondenado~ ·ª un marxidad e entre o PSOE e o PCE? .
nalismo estéril e pouccí menos que eterno.
Cánfas veces a dirección do PCE utilizou a fi. O PCE vive unha crise de identidade que
losofía do voto útil para-'descalificar a comse agudiza nas conxu~turas eleitorais. A sua
parecéncia eleitoral dos gr.upas situados á sua ·
instalación no réxime surxido da reforma poesquerda?
i ítica fíxose ao précio da perda dunha boa
Estas ideias constituen agora un .atranco
parte do capital político que tiña cumulado
para
a ·re~uperación do votO eurocomunista.
durante o franquismo. Segundo bs dirixentes
JPorque, en 1986, Felip~ _ González dirá que o
eurocomunistas, tal précio era inevitábel paPCE é un grupello que só fai testemuñalismo
ra conseguir unha preséncia parlamentária ree voltará pedir o voto útil para impedir que
levante .através dun apoio social má)s ·amplo
Fraga chegue á Moncloa.
do que viña senda a base tradicional da imN. 246 / 17 DE MAIO / 1984
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Tu Cuerpo es diseño

Concertos de vento

XESUS CAMPOS

Qué guapos somos de repente,
UxioJ i"vemn que advertirnos que
os galegas éram;s os seres má~is diminutos e achaparrados da pení_nsula para que a alarma sor~ira ·efeito na povoación urbana. A partir
daquela, a deseñar todos. Tu eres ·
diseño: Tu cuerpo manda.
Falábar~lOS en plena, transi_ció~
a estas acritudes de "labrarse un
· porvenir", sen d"ubida polo peso
ruralista do discurso cotidiano, e
en cousa dun ano pasamos a "deseñarnos un futuro". Diseño eres
tú, que me lo preguntas.
Hai que cambiár de imaxe, hai ·
que .catalanizarse, abrirse a Eu~o
pa: · Corre, Uxio, chámate ~ugene
e corre á Caixa de Aforras. Soli,ci·
ta un crédito aforro~imaxe e gástate vint~ mil pesos na restaura~ión.
Ver-as qué impacto na oficina.
Centos e centos acuden ás tendas de Adolfo Domíriguez a mer:
car americanas para as medras ou
pantalóns a maiores, garabátas milimétricas na ·~nchura, tarabicas de
colaborador de La Luna de Ma·
drid; a cortarse o pelo sen patilla e
con tupé, apúrate Uxio, esconde
que te cámbian ·a ' imaxe a précios
os discos de Plice que agora se lev.a
cuerpo, es diseíjo ya.
módicos. Ademais lévame aos seus
Siouxsie anda the Banshees ... non,
Uxío, que cambiazo, los· sepaestúdios, invitan ·a canutos e prorásteis? Vaia tela €¡Ue te ma~cas.. ~
non, Clash tanipouco, pásate a
Deutsch Amerikanische Freunds·
. -Es . de. A~olfo Do!11íng.uez, · · poñen eamas redoi:ldas ·Coas suas
mullerés, . que ahda_n . esquilando
chaft que son como moi reconver·
, certifica mostrando. a . bocamanga
cabezas
de inpautos,· no·mellor estidos ... Soan a aceiro de Krupp...
etiquetad_a, no~ sabes o qúe. me.
tilo comanche; enchen os restos
F íxate na estética das gruas na
,
cus:tou . .
de coiro cabeludo dé tintanlux e
zona franca. Oh, que duro.
déixante listo para posmodernizar
Asr, dúcias de empregados de
Pola noite no locál de moda
o gro lo de !-ario.
xestorias, mestres non calvos, pluUxio descompón o xesto: Magari·
Mira; U:xio,' agui son todos uns
rioficinistas e, sobretodo, loclJtO· · ñoz, Ferreiro, Rodil, Cordeiriño,
copións. E mellor que vaias a Ma~
res que aparec~n a centos con ca~odos. aparecen pola , porta coa
dr'id, a Gasoil ou ,a Pancoca. Haf
da FM canal tres transmitindo,
mesma· americana etiquetada, co
amigos qué tema, qué temazo oh
mesmo pantalón e a mesma gara· . remach~s cousa fina, látigos, po- .
·tros, garabatas _d e" ~~.árño, todo '.
oh todos corren ao local de moda
bata. O - teu carpo se adocena,
·
con chaquetas etiquetadas na boUxio~ terás que ·cambiar a Rooert~ · de New York, ti.
camanga: 1 LOVE ADOLFO DOVerinno .. : Cómprate Galicia Moda
Por certo, ux-io, antes de que
MI NGUEZ, moda de deseño. Peza
e toma nóta: F.l orentino Cacheda,
cámbies a tua casa de imaxe fai o
únicaJ ~ados guapos
e
con
roupa,
de
Lalin,
Alfredo
Di
Stéfano,
_favor
de devolverme aquela docu- . ·
.
.
froxa: tiai que lle dar cancha. ao
Giafl~rlo Vimi~n4zo... N.on te
mentacjón que che pasara sobre
corpo: que se exprese 9 e!iternón, : ,~. preocupes: · polos · bares pululan · Castelao para o audiovisual que ias
os cadris, o coxis ou rabadiHa. Mi . . ~ dúcias de ·· deseñad~res anónimos .
facer.

duh/0 ~ir
tui litnfe\S ? , H\?e/~ fvrcalladd.$
1
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impúdico imperio do "mal gosto'~
nos costumes da nasa sociedade? '
: Hai poucos dias un señor éoñecido
Non sei; pero o que si resulta. evimeu C()melitábame · os avatares dente é que xa quedan lonxe casos
· dun via.l':'.e a Zaragoza, no que á coma o do Metrocles, quen por es- .
volta, en tren, lle cadrara de com- · capárselle · indiscretamente un
pañeira unha señora catalana, no- "aire" no meio dunha disputa,
vá .ainda, duns vintecinco a trinta atopándose na súa clase, meteuse
anos, que seica viña reunirse co
prá casa cheo d-e. vergoña e dispos·
seu home, destinado en Galiza.
to a non sair dela nunca máis.
chegar este punto do relato
Bo foi que Crates, un precursor
o meu coñecido achegóuseme e
destes
tempos que corren, achebaixou a 'voz en tono confidencial: -E agora, díxome, esto que gou~ a . visitalo e acrescentando as
che vou contar é un pouco porco, · súas razóns co exempl9 da súa li·
. pero non .é canto; pasou tal e co- bertade, púxose a peidear sonora-mo che digo. E cando eu pensaba mente como en competencia, · 1ique me iba referir o clásico relato brándoo así de escrúpulos. E ain·
erótico de ligue ferroviario, saiu- da máis, aproveitou o conxeito
me ca historia de que a tal señora pra lle facer abandonar a secta pese re pan chingara no asento e a ripatética á que pertenecía, e afipouco de estar meio ad0rmecida liarse nos estoicos, moito máis cicomenzou un concerto de vento· viles.
Con todo, o millar exemplo de
sidades, suaves e alargadas, que
ventosidade
maxestuosa de que te·
empezaban no discreto tipo "praño noticia foi o do exipcio Amama" pra rematar logo nuns sano. sis, q uen por toda resposta á em.ros solos de-"Longaniza".
b ixada de Petabermis, enviado do
O vello contábame esto entre
Faraón pra levar preso á súa pre. estupefacto e escandalizado, como
sencia
a aquel rebelde, ergueu un
o que non lle acaba de entrar- na
pouco a perna sobre a sela do ca·cabeza que unha ·muller de apabalo en que estaba montado e ·sau: riencia modosa e de tan bo ver se
. expresase con tales excesos "in- · douno sonoramente, dun xeito
que os historiadores púdicos con·-convenientes".
sideran "groseiro e indecoroso".
Estiven a piques de explicarlle
-que ó millor aquelo significaba
Como é de supoñer, despois de
· unha gratificante mostra de _con- · tan arrogante recepción, non ten
:fianza por parte da súa compañeinada de estraño que Amasis se lan. ra de viaxe; non en vano xa dei· zase á conquista de Exipto e, para·
:xou dito Quevedo que un acto tal ...-fraseando ó malvado lznogud, non
é uñ claro indicativo de amistade, tardase moito en chegar a ser Fa·--- pois os señores non cagan nin pei· raón no lugar do Faraón.
'
dan senóo diante dos da casa e
E volvendo ó terreno da ficamigos. E chega a tanto a impor-~
ción,
agora non cinematográfica,
tancia do peido, que estimaba o
senón
literaria, debo confesar que
Clásico que astra que dous ·se peidearon xuntos na cama, non tiña . unha das máis gratas literaturas
que fixen nos últimos tempos foi
por certo o amancebamento.
· Hoxe en dia o relaxamento de a dunha novela, ainda inédita, do
cóstumes imperante xa vai coñse- amigo Pepe Fernández Ferreiro,
na que chega a alcanzar verdadeiguindo que entre moita xente se
ras cimas épicas en capítulos cofaga en público, e dun xeito total·
mente desinhibido, a exil!>ición mo un no que se relatan os camdeste tipo de efusións sonoras. E peonatos de peideiros e a historia
ast.ra o ternos en manifestacións do máis grande campeón da espeartísticas tan acabadas coma a da- cialidade, alá no país de Zambomquela fermosa escena de AMA.R- ba, que son unha verdadeira gozaCORD na que o abó do protago·- da. Como remate deste artículo
nista, agarrado ó respaldo dunha recendente, recoméndovos que
silla, se encrequenaba lixeiramen- non vos perdades 'esta novela, inte, en limpo exercicio xinástico, sólita dentro da produción do escritor de Nogueira de Ramuín, pra
para facilitar a emisión do traqu~.
lSignifica esto a chegada dun cando apareza publicada.
.XOSE M_. MARTINEZ OCA.
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·Páxinas· ·
de información
·cultural
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·Prétnios,da Critica-84: .·
Arcádio López Casanova pola sua obra "Liturxia-do Corpo
recibiu o Prémio de -Creación; Xosé Cháo ·Rego.o de
ensaio por "Eu.renazo Galego" .·En Iniciativas Culturais foi
para "Pr~escolar na Casa"; f~cou deserto o de ,.'Investigación"_·
xa que "ainda qµe :hai moita e moi boa non se publica ~:
en galego; Nemesio Carril recibiu o premio correspondent~ ao
apartado da Múseca ao ser autor da banda musical da serie
televisiva "Los gozos y las s9mbras". En Ciéncias e Artes
da Representación o prémio foille concedido a Paco Leiro.
Até eiquí a nÓtícia dos Premios da Cdtica-84,
unha edición case institucional; o demáis cóntallo
Xesús Campos nesta crónica "especial" . .
Qué desastre!, catrocentos comerlsais e nen unha mísera boina, nengm1 zoco, nengun paráguas ao pescozo. A cea <leste ano rnarcou, definitivamente, a estabilización da
ºcultura premiabel galega. Cairon
barbas, bigodes, melenas retalladas
e bufandas prirnaverais arrasadas
polos ventes moscovitas da postmodernidade víguesa, pola súpeta
catalanización dos sempíternos
debates sobre o sentido saudoso
do soi:ieto berciano con estrambote noroccidental. f:n fin, qué pena

Losada. e outros, acabou .
· -disposto a ep_tregárse á · d~cadén
. Cía da noite viguesa:
.

do".
Hai ún fotógrafo diminuto que
bota man dos canapés cunha fruición ben pouco fotelectual; de
cando en vez aproveit6 algunha
das suas pasadas dinculpatórias de
bandexa para apañar tres ·ou catro : "toma, ·pásalle estes a Arcá- ~
dio". O presunto Arcádio López
Casanova ataca desesperadámente
os pinchos de tortilla. Enterareime .
logo de que o poeta galardonádo
non foi c€ar.
Polas · mesas repletas de

de Nini Mentían, de Umbral, de
Encarna de Noche, Faro de Vigo,
La Voz, Popular, os mesmos médios acreditados a Jaime Peñafiel
sen enterarse.
En qué país estamos no que aCea. da elite máis númerosa da comunidade autónoma non ten o
men~r reflexo en Garbo, Hola;
Lecturas, Diez Minutos?. E que es- .
tamos empeñados en ser os putifos da ~uropa comunitária?. 'Irnos
. entrar na ) TAN como mozos de
equipaxe ou est.a mos dispostós a
~ ensin~rlle á "pérfida· Alhión" ,cómo se fai música céltica?. ·
Mentras os comensats debulla-bah con ánsia o.s canapés de rigor,
íanse enterando dos prémios con- '
cedidos (non o comentes que me
capq.n!). Quen máis e ·quen.menos .
acudían ás cabinas telef6nicas para
co~unicar os primeiros a bÓa nova aos premiados ausentes :"Colle
un taxi e_preséntél-te n~ hoteL Pregunta ,por min ' 01.i .por Bi~it~ .Le-

.diante.da

diversos e dúcias. de canapés, croquetas · (por · certo, a~ delícias de
merluza
estaban
superiores)'
deambulan candidatos, xurados, .
amigos de presuntos premiab~i.s, e
señoras a réxime de sesudos lit.eratos.
"Ben · Murado, vamos de consultório". Miguel Anxo Murado e
un servidor, acompañad0s da informadora Ripoll apaJáncanse en
plan confesionário nun recanto do
bat, saudando á cultura galega personificada. ·
Beiras, . por non .vir de ·gorra,
aparece ~ocado de elegante gorro
negro e foulard parisino. Unha
síntese postinode:rna entre Caste. lado e El Coyote. Mercede~ Ruibal, de grupo eh grupo, comenta ..
cómo me~aba Afberti nos . muros
do Trastébere · romano, aos postres todos sab~rá.o· que o P¡émio
Cervantes- baixara a petrina contra
a: parede. ·
Alvarez Pousa estrena camisa

¡

.

· Bieito . Ledo · estivo preciso e
contundente I1'l presentación. · Basílio Losada recollendp o prémio
· d~· Arcádio López Casanova, deulle un tono xeográfico-sentimental ..á emigración profisional da
área mediterránea.
Nemésio García -Carril, elegante , co.mo bon músico que é; Paco
Mártin preciso e lugués á hora de
antepoñer · mestres rurais a áutori~
. dades. -.-

Beiras, por non vir d~ gor;r:a, aparece tocado·d_e elegante .gorro negro e foulard
parisino. Unha síntese post-mod~rna entre Castelao e El Coyote.

Basílio Losada recolle o prémio do Arcádio .López Casa.nova
aliada de maria Xosé Porteiro .

·"

· Coñecidos os prémios· a,.ntes da ·
sua concesión só ficao~ ·ver en pers; ,a aos premiados,
ou- aos seus re-_
.
presentantes, falando da morriña
dos trariviários de Barcelona, que
.seica queren volta:r a Sárria, e ob-_"
sérvase un tono distendido de con-- versa que foi marcando a liña verbal destrutota da noite. Qué ánsia
de. gin-tonic, e - mod.ernidades! :
: :qué gana de putifério, e qué pesadez qe xuntanza, que parece <¡ue
r nunca dá rematado!.

·, Pepe Chao Rego sintetizou
minha breve parábola fluvial o
s-entido do seu libro premiado.
Sen dúb ida se tivese nacido uns
séculas antes . seria hoxe mat~ria
de estúdio no "Cdex . Calistinus". ·
Paco Leiro, destacado leñador
canadiense f uxido dá vixiláncia da
Pblicia Móntad~, ágradeceu o galardó_n cun escueto : "ínoitas grá".i ·
cias ,e·a mandar'', qué bruto!. Acabaría no "Kremlin" disimulando a
.sua condición de personaxe _impactante.

rosada e garabata cuase moderna.
Paco Martín· síntese desplazado
fóra das murallas de Lugo. Falta
Ferrin, au~ncia d~ Novoneyra;
"qué pasa con Pexegueiro", comenta a1gun despistado, "creo que
foi ao servício", contesta _alguén;
"creo qut:; está .no · Vietnam"', comenta outro. Chao Rego pregunta
por. Alonso- Montero, ausente,
mentras coa · man esquerda administra a extrema unción a un mes,_ tri! sen es.cola que .vai qued.a~do
calvo por segundos . .
Todos van entrando. ordenadamente no comedor, cando xa na
sá ·dos canapés ·non queqa nen
unha frang.ulla de pan de ,molde . .
Paco Martirí sentiase lonxe das murall¡;¡s de LÚgo.
-Algun · famento con má conci¿~c_ia .
comenta que na Cataluña sempre
mente un alma comprensiva, KaOutros, de seguro, pasearían· o
: fican canapés de sobra... para os
rina -Falagan. Comó un trono vi~o·seu recoñecimento entre as ringleiindependentistas. Alá teñen seny, ·
ras .de víaxantes ·P.ol~ chiringuito
so, como un vento rnareir0 entrou
. aquí sauda?e até do bolo _alim~ntí
· na sa, calzoulle un par de bicos ao
.de Karina Falagán .
c10. ,.
Qué fermoso é saber ·que tepresidente e liscou. Fermoso esUn éxito. Máis de catrocentas
pectáculo observar o entendemenmos, pe.lo menos, un dia ao ~n<?
devoradores .de lenguado, carne
to afectivo e~tre o Presidente e
.para podé.rmonos saudar, falar poasada en' fontes _ presentadas ,co
unha anónima militante de base
. las costas, ,tramár amábeis puñalaafortunado detalle gastronómico-,
de AP.
da·s entre croquet2. e canapé!
estético das bandeiras españolas e
Hai que · recoñecer · que o viño, , ·
.Hai que :lle agradecer ao Círcugalega coronando a guarnición
pulo menos ·o braµco, era bastan- · _lo Ourensán. v¡gués á organización
"especial Samil", ·café, copa e ferte decente. Tratábas~ dun ribeiro - · . do énconfro : dá gosto sentirse
vor etílico-cuitural, patentes nas · · ·: 'de calidade .. Logo entre o tinto,- .. : porteira de ·bloque sen ascensor
·súpetas simpatias rrolladoras de
algo· trapalleiro : o coñac, espanto- '' polo meno.s unha vez a.o .ano! - ,
Criberro, Manuel Soto ...
so, máis o coJofón cl,a queimada,
Para o ano, ·supoñó, ter~.i que
·- in'nombrabel beb5da de caracter
Sabíamos que despois do debapagar a cea.
·poético-labreg¡i, quen máis quen
te Albor quedara algo deprimido.
·xESUS CAMPOS
menos agás de Rábade Paredes,
Non ~rt1, para menos. _Afer.t unadaN. 246 / 17 DE MAIO / 1984
J
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Desde que saiu de Vigo xa .~eu vo~tasa "Carr~ira ~ri Defensa
do Idioma": Nuns sítios foron dúcias.as.persoas que
"fix.eron camiño'~ n:o utros alguris' esforzados. Houbo pers0~s
cofiecidas moitos galegos anónimos que, ·como. sempre, s~n- os
·
que ma.nteñen viva a carreira e máis·o idioma:

~

'

t-7' de· Máio '.é.\;n todo mundo ·o J)ia ,das, T~lecomuni~acións,

espectro de erisin~nzas qµe. xa s~'
·i mparten n;t Galiza .coµ , ~ase - na .
este ano. ·xit~s9b o lema "Tele~o~un~cación~. dilatado~ bori' Electrónica· á diferentes niveis.·
- , zontes ... '' Na· ififÓrmación que ségu~ resúme~ .un comupicado
ConJ¿rlas elas~ ai~da' que4aria po~
:~ fo~t.o pÓblico pola · Ás9~iación de· Erixeí!eii'os ·de' Teleco}nunicafacer un órdenamento. acad~mico
·ición de Galiza,' ·qúe-. fala das posi~ilidades do noso país para de·ax€litado ·ás n~cesidades galegas e.
. senvolver Ull i.ffipot~iÍté litbor
ár~a, e reivindícaSe ~Lcriación
sempre en paralelo coa promoción ·
·a~hlra Escola'dé Enxeñaiia:da Telecomunicación. · (
·
industrial para evitarmos á simples
~<'.; ' .: .
~,. > .: ~'~>
'"".f.
.
formación de ' emigrantes en po, , S~ " hoxe ,.a · ,Elec~ró'nic( .encontrá . • rri'~~dame~te. a Elect.~ónica. · Até se - téncia:
..
' teri ~g~m;ent~do 'que o espatexi. . aplicaci(m . en infínl.tude <;l~ a;~ivi~
A promodón da indúS!ria el~c-· ·
dadés humanas, _mesmo. a'x udando . ·. Ill:emo da -povóaeión galega favoretrónica> debe . $er definitivamente
~- ce un mercado interná na área da
aos füer.atos . na 9o:r:ppos,ifiÓn .qas
aborda,da seguindo esqúemas que
su;:i.s obras, en prÍJ!.c'Jpiá desenvol- ·- ' Telécomunicación e .·a Teleinfor·xa deron o seu froito eJ?, ·paí5es de ·
- veuse ao .servídÓ .da Tele.c-0inuni.: .
mática. .. 'Mais ao n...oso xuício até
econoffiia de-primicia semellante á
. ~ cación ·e daí q{ie ·ª no~ profisión .
ag~a no~ se deron. os. pasos necegalega, podendo .recordar falvez o
~ conServe ~º . tít~lo;,·por,ra~óns. hj~~
sários ' par~ avanzarmos no desencaso irlandés. E se antes se argu.tórü;as, .. S'en :R:µe iso limite. nen a: ·
voivimento do esq~erna .indu'strial
mentaba sobre a diferéncia -a"fanósa' ,f~rmacjb~ . ~en o .exercício
que. desexarríos ..
vor ·daquel país- qe que a Irlan.oa
.,
. ' No. Diadas Letra.s Galegas, penprófisional. (. .. )
fose un estado independente, atreA ,Tdecomun1cación, a Inforsando no fututo da Galiza como
vémonos a lembrarlle ao goberno
- · mática · e á. Electrónica en xeral
ente social e cultural diferenciado,
galego que a autonomía é ahondo
. so.n ' ~s . motore~ .~do · cámbio ño
debemos chamar a atención sobre
para realizar un plan como .o que
o f~ito de que a vida se desenvolve
mundo de .hoxe.
outras comunidades están· levando
Ao·s eniceñeiros~ de Telecomuni-.
hoxe nunha ,a rticulación de "cu~
a cabo con éxitos á vista.
cación de Gali~<!-.,J>reocúpano:s fonturas tecnolóxicas" ao que non se
·v ella eiva galega, inspiradora
·<lamente a posibiijdáde de que o
llt: p~den ,.virar as· costas. Por iso
de mostras excelentes das nosas
~ n;so país quede á rnarxe da moreclamamos a imediata posta en
Letras é a dificuldade de pórmodernización que está a suceder por
marcha da Escola de Enxeñaria de
nos ' de acordo. Para ioitar contra
'" toda parte. 'Tense dito moitas veTelecomunicación -incumprida
~la, a nosa Asociación oferece a
ees. que a· Gáliia n~n sofreu as
pr:omesá da Administración Cencualificación dos seus membros no
·agresións d·a· industrializacjón matral- que . formaiia os "novos hulabor da redacción dun libro bran.. siva' e que r~úne as -'riiellores condimanistas" riecesários riunha -renoco da Electrónica en Galiza que
. cións · para se converter nun país
váció~ cultural de amplas consepermita clarificar o presente da
dé indústrias sdectivas baséadas
cu~ncia~ na nosa soqedade.
tecnolóxia e as posibilidades futu' na produción e pro.ces.a do 'de aliCoidamos que a Escala dcl . fileras na indústria e·os servícios galementos as .altas tecnoloxias, no~
cómunicación vma c.ompletar o
·
gos (. .. )

· 0

1

nó

e

Non 'sabemos o qu'e pasará en Fene, se será posípe1 facer ·unha gran
cadea hu.m ana que:~· se v~ia pasand~
·' o testigo, de man en man. Unha
cadea "defensiva" frent~ · aos ataque~. que sofre o galegq e ~queles
que o defende. ·a· capa e ·espada. nos
.dÍferen tes e idos da -sua ac~uación. :·:
· Daquela xa e~e periódi~o ~stará
.na sua mal). O que si sabemos é
que desde ó 17. xa foron ·milleiros
os galegas que fixeron quilóme-:
tros ~n defensa do idioma. Uns
Os dias. 12 e .13 de, Maio
máis, outros menos, uns a trote,
celebro·
de
. u'se o "I .Encontro
.
outros en marcha, unhos botanqo ;
Humoristas
Galegos-"
Ó.s· ." fígados .~ oÜtros ~atando fol - ·
''
•
..
./
·,>
'
no castelo de Sobroso, no
gos .
Cond~do,acordando
Hou~o vilas onde a participaconstituir
nnha asociació.n
ción foi masiva, ·tal é o caso do
·que
os
agrupe,
asi como que
Carballiño·, onde até parÓu. '¿ coesteS ·enco:ritros _sigán
mércio, os.centros escolares.';, ·· ·
A .pa~ticipación foi . rnasí~a . e · -. · tendo lugar todos os.anos. A
a{inal houbo até ·u nha festa·"disco··reunión foi patro<;nmda.
:"tequeira. I~9 si, . con ·e:anC:ións en
.:. pola.A.C.D. do Condado. galego (un anaco), que tamén en
gal(!gO se move ben O esquelete.
Durante case dous días, con quei. Alguns dos , corre~ores, · na súa
mada incluída, os humoristas gráánsia de facer ql!}-lómetros queda~
ficos e liter:µ.ios de Galiza;· máis
.ron· algo balqados para .u_ps d~as, .a.s
d unha vintena, debateron temas
pernas non ~guantaban 'tanto cocomo humor en Galiza, a cria:-· mo·o peito. ~. - . :. .
~.
ción ;dun..museo'-do humor; o ,huOuren·se foi etapa con" música
mor· na esquerda 'e a 'direita, qué é
como nos 'outros sítios. Logo Allao humor, .humor .e a língua ...
riz, onde tamen o . povo se volcou.
todo iso; como consta ·en ·acta,
~oá · iniciaÚ:vá. p~ra ;marchar des"coñ- saÍdas festiva's,~ répliC<l;S e
. pois cara tetr~s de Valdeorras, dali
confrarréplicas. e matizacións que
. '' .
.
ás d~ Lemos, Lupo e o ~omingo
requena
·qia 13 a Santiago.
. ~ .
Afinal adoptarori, entre outras,
For;on case mÍ) as persoas as
as decisións .éi-e que a directiva de
que correron por esta capitál aon'.'Can sen Dono" (ao que mostrade chegaron co testigÓ portado
ron tamén .o seu apoio) se consti·
por atletas.
tuis~ en ·xestora para facer unha
Veu despois ~ Barbanza.onde o
. · "A~ociación de .H umoristas Galete'stigo vo ltou ver o mar.
gas" copio meio 'de potenciar o
ó 1 7 estará- en .A Coruña, como
humor en todas_as sitas.expresións ·
penúltima etapa, predicíndose
e defender os intereses dos humounha gran par-ticipación. · _
, ristas.
Para o an:o, a.: "corrjda" voltará'
Acordouse asimesmo firmar un .
estar polos camiños . da tetra, xa
man.ife.s to · que" se far.á chegar aos
fogueada con tantos quilómetros
meios de comunicación . e institu~
que o éxito pode ser ainda supecións pédendolles ·~que teña ~aior
rior.
~-

~
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cabida o humor". Xa que se consider.a neste comunicado que "dada
a gran tradició.n humorística de
Galiza ao longo dos tempos, seria
de gran axuda que aqueles estamentos en cuxa man reside a .posibilidade de contribuir á difusión
do xénero nas s~as diversas modalidades, fagan un esforzo por resgatar ao humor .doutras parcelas,
pois que ten parcela propia".

O Museu do Humor
·Acordouse asimesmo dirixirse
aos estamentos pertinentes para a
cria.ción dun Museu do Humor como contan capitais como Málaga e
Granada, existindo en Galizá, díxose, Hmáis de Cincu'en~a ' museá. beis". ..
. -i'amén· .houbo un pronunciamento ·en favor do humor de calidá.de,"frénte áo esc;atolóxico .
Aco~douse tam¿n que · os en.co11tros tivesen ·unha periodicida, de" a~~al, .apordándose que os hu..:
moristas, nas suas posibilidades,
irian· po:Ías escol~s para ~xpli~ar o .
~ porqué e·o"'· cómo do humor: . ·
Por ·último 9s humoristas gale.. · gos decj.diron "asumir 0. ~ompro
miso , co idioma e a cültura galega
como próprios".
,,
Finalízados ·os encontros. · e
unha que~ma,da, da que fi'on podía
estar' ausente o l:mrnor, inaguróuse
· 1 ~extraaficialmente " unhi exposi- ·
ción de humoristas.
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·~! I ~ NOSA TER RA

-~dando · a_teit-

crítica·.

Suso·
de Toro,
un novo
narrador.

-

Como qu.e ás aga,chadelas .remata
de Sa.ir o :Prémio Galícia 83 da
Universidade pe San!iago; g~jl~o
por Xesús de Toro co seu volume
de relatos Cabcón ·desastre (L) ou,
como nos di ~ autor, Cabc~ón de
xastre. Que ·o leitor quede co. título que pensa mellor lle acai, nós
irnos optar polos dous xa que nen
é u,n desastre e non deixa de . ser .
un caixón de xastre.
O libro compense de sei~ contos, cinco máis ben curtos e un
longo. E o primeirq que ven titúlase "Defensa propia", que é para
nós o mellor do. volume. A imaxi:
nación e a realidade, a vixília e o
soño danse aquí as mans para conseguir un extraordinárío relato
cun final deses que pedia Julio
Cortázar, quer dicer con "ese per{ecto cierre definitivo que para mí
deben tener los buenos .relatos"
(Deshoras, __:'Epílogo a un cuento", páxina 16). Este conto, este
breve relato amostra as cualidades
de De Toro. Axilidade, rapidez,
acción, nunha palabra : conxunción entre tema e forma cun remate -xa o dixemos- perfeíto.
A segunda entrega é o relató
máis longo <leste caixón, " Cómo
se comenta un texto literario" que
é un bon exercício de humor. O
narrador demóstranos que domina

~~CA

~ HORTAS VILANOVA

A,.paisaxe

~ o ._diálogo, que . sabe ·sobrancear ~ ~
. j.ó pi_co · poi~ -qie:io dÓ humor { . m~s"
-mo que doqúna as técnicas literárias que dan sabor_de modemida- .
'.' de á cousa; etc.í "'mais a·pesar disto. '
. éste éonto non acad:C pára miri a "
.· calidade ~o • anterior, ·ainda. que '"-. A pedra siiíi{ica permanencia.
Dende ~oi vello- ~ hom~ tiv~ sem· non se lle pode discutir o domínio
pre un anceio de perpetuarsl . Este
do an~e.riormente dito,_ sobre,tod()
ancs:o
na~eu, sin dúbida, do instindun humor tópico, mais sempre.
to
de
con'servación. De ~firmarse
agradábel, que fai moi levadeiro o ;
relato. Veñen logo dous contos
na vida: De Ioitar contra· a morte.
· máis, un frouxo. abondo ("A pala- .' A pedra empregouse primeir~men- .
bra. Moncho;'). e o-qt~o_ qÚ.e ·vai d~.: _'" . te como moÍmeñto ftinerarió-:·Nes:'.
mo~~e : d¡ ¡{arroquia de Gaioso~h10 . -"_, ~éta¡Ci~~ hum:iniza ás pdfá; _
:e,fai_
' humor ·~elva:X:e m~js q_ue negro:.~
te material o home depósit°ou o
concellCf
dó
meu
Outeiro
de
Reí
.
da'
paisaxe
alg-0
que_
se
ac-hc;ga
a
·("Transporte colectivo''J cun re- ·
seu de-sexo de_perminenda. MatenataÍ. Qú o .Monte Pindo -c~mo o.:~;;. . nós. En San Pedro de R0cas, na
mate non por esperado en c~rta "
rializou na· pedra o que éh\on· po. da mít9lokúl. grega=--, na par.roq-qi~~,"' provin.cia: ·de Ourense, os enor_m es .
maneiia menos perfeito. .
· ...',
día acad~t por si soio: Mais tarde
.' de ._S~n Mainede de Carnotá, onde ~.
e fermosós penedo.s, corilbinádos ·
Logo si, quer dicer agora si que
o home deulle forma a pedra. Ou. o ~érudito e simpático P. ·Sarmiéfi.,. ·
co mistet:io, a beleza e o rumor da.
ven 0 desaSt:re, 0 · _pior relato do
tra fotma. Nacéu a escultura-. A
to descubriu, nos seus oµteir9s,
auga. e da ántiga fraga, n~ que vi·. conxunto : "A lebre de Melriño,,,
escultura ~ten; e ntre outros valonada men<?~ que o símbolo das -dó.~
ven ·os vellos deµses, ·producen
re lato que, .curiosamente, comeza
res, a 'forma daquelo r_que? home
ce musas. As pías, petroglifo's· e
unna impresil>n grandiosa, leve- moi ben mais ... as influéncias mal
quere p~rpetuár. O "q'Omé empre/
posibeis restq_s de pinturas rupesment~ -desacougante, verdadeíraaimiladas estragan 0 relato chegangou a pedra, asirries{no, pra erguer
tr~s dó !?indo son un enigma prós.
mente inesquehcible . . Impresión
do en intres a ser unha verdadeira
o ·seu lar e fortificar as _cid.ades. A
:· eruditos.- o.' mesmo q.ue a inscripque ·se repite ó _ollar ós monte~ da
pallasada (as influéncias.mal asimicasá petrucial e as·vellas ·m urallás
cióµ latina ··do.. sé~culo X, que se
_veirá esquerda do. Miño, entre Os
ladas son do noso admirado Cun..'.'
das cidades responden ó desexo
-. traduce así :_"Reises, bispos e presde permanencia no tempo, de loiqueiro). .
Peares e Melias, aínda que-eiquí a
. hiteros acoutan a todos, baixe espaisaxe non é tan gradio~a e impoE como remate outro conto "A
tar e vencer' p que é inveñcible. O
cumunión, <leste lugar e do caste:
ñente.
dúbida do ministro" ·que parece
home pasa. A pedra per~affece.
__ lo. "Houbo quen estudou, pese a
A pedra núa é· un _espectáculo
unha pequena homenaxe a · un
A meirande parte da nosa paiprecariedaqe de dato~s, a esistencia
por sí ·soia. A este servidor lémbraKakfa souril e ledo, a un Ka.k fa
saxe está composta por elementos·
de restos de cultos paganos, realille unha osamenta, un esquelete
non preocupado pola existéncia .
vexetais, terra, auga é cÓL . A fraga,
- zados entre o Pindo, en plena na- ,
humano ou animal. .Coido que .
última e si por certas miudeza~ do ·
os ríos e os regue~os; áterra cultitureza, e · as .o ndas do· Atlántico,
Unamu_n o xa ten falado desto . O
vada ou a ermo, ·labrada ou non,
cotián. O relato está ben argallad<;>
daquela ()Tenebroso, descoñociqo
esquelete ten beleza · por si soio.
pero non engade nada l!OS dos meas nubes e a luz sori os elementos··
e misterioso. ·
Con todo a razón de ser do esquellores do conxunto. En definitiva
,que deterrriinan a unha paísaxe.
Xa
que.
falarnos
do
culto
das
lete é soster a armazón interna do .
un mangado de narracións dun au- .
Ademáis dout~os eleme_n tos, com- .
pedras compre lembrar as célebres
corpo. A beleza · do esquelete, da
tor que pode dar -eremos albiscar
prexos e sutís, como a propia subpedras de. abalar ou pedras abalaosam~nta, resulta fragmentada e,
nós- cousas mellares cun traballo
_xetividade, sensibilidade e cultura.
polo tanto,. incompleta. Precisa
doiras, tan espalladas por todo o
teimudo e autocr:ítico.
Galicia é moi rica en pedra.
doutro compl~mento'. Ese com~
litoral gal ego ..E as pedras con pro- .
l)ende as . laxes e xistos de Lugo,
Xesús de Toro Santos. Suso de
plemento_é a cubtición que, en de. piedades curativas co'm o as do
Toro, eis uñnome a reter. Coineza
pasando pola . cantería -:--cecájs a
rradeiras,
fai invisible o esquelete.
Santu~rio da Pastoriza, pertiño de
pedra máis común , en ~aliciacon humildade ainda que- ga.ñara
-- Nas nosas viaxes de Monforte
un prémio; que os atamborés se
deica os má:rmores das Sasdónigas,
A Coruña. O que rnáis ríos ten
de Lemos ó Carballiño, ·por Chanen Mondoñedo,' os do Incio ou os
chamadó a atención é o culto a .
calen e non...deixen escoitar claratada, A Barrela e Cea ternos· con- ·
pedra como sí~bolo de fecundimente a sua voz, porque talvez
do Caurel. O mármqre galego non
é branco. Ten máis ben unha cór
temprado demorada e _amorosadade. ~ mesmo de fecundidade
mañá este narrador que sabe relamente a Serra Martiñá, co seu nohumana.. _Tal é o caso' da famosa
tar unha história, que sabe remarosada. Nin que 0 mármore noso
me deliciosamente feminino, cos
tar un ponto , pode darnos cousas
se apropiara da luz dos días griSa.ermida de San Guillerme, en Fistellos
ou
das
tonalidás
das
uces
e
·
seus
grandes blocos de cantería,
r:ra.
A
pedra
.dura;
seca,
·resistente,
de máis valía, capacidades demosinanimada, fría, morta ¿cómo poque a habitan e poseen
pró que
tra telas; terá o suficiente alento? <;arqueixas, tan ricas en matices
de simbolizar fecundidade?. A fe~
~ escribe, exempio perfecta, do que
Mentras, decíanos, escoitemos a
colorísticos. ,O mellor apropiase~
cundidade é vida, movimento,
él 'entende por paisaxe pétrea. A
sua voz, non é unha voz temperaA luz, no séu degaro de eternidzarse, faise pedra, mármore durn e
calor, animación. Este feitO--'COnSe~a Martiñ~ ~an querida por D.
da e cos matices claros, mais pode
duradeiro.
Ramón Otero .Pedraio. A Serra
firma
a
teoría
qos
contrarios
:conselo doadamente cun pouco máis
Martiñá é ·un anaco de mundo con
tra o lume, a auga. Contra o frío,
de exercício. ~eteñamos, por un
A pedra determina moitas paisaxes~ Varios dos nosos montes e ·
vexetación que non agacha a peo calor.' Contra o día, a noite.
intre, o seu nome.
serras son grandes pedreiras. Acúdra, senón q~ue a resalta. Eiquí a
Contra a vida, a morte.
Pedregal de
denos a lembranza
vexetaciÓn compre O · cometido do
XESUS GONZALEZ GOMEZ
Salvo raras escepciós -0 Mon· Irimia, onde nace · o Miño na Serra
marco no cadro. E decir ..:_o márco
te
Pendo
é
unha
delas
e
a
máis
si1) Un iversidade de Santiago. 'sande Meira. Ou as Penas ·de Rodas,
sir-ve . só pra delimitar, ~eslindar e
ñificativa-. as paisax~s ·pétreas de
tiago 1984. Un pergúntase como é que
dous ·penedos inmensos e redon- ·
resaltar a tea. O importante é a
o matrimónio Rábade & V.illar non gaGalicia están cheas de vexetación:
ñou este ano o devandito prémlo, non
· pintura. Referindonos á Serra
dos, dous · olios .·xigartte~cos a esNorlllalment~ piñeiros, postos, coapresentou nada a concurso ou ,é que
preitar a inmensidade da T erra
Martiñá o. importante é o vivo..
mo se sabe pola Repoblación Foconsideraron ._que por terceira vez xa ia Chá,
moi
rec.reados
e
solemnes
no
Non o pintado.
restal
del
Estado
franquista.
A
ve.
cheirar?
,
'

,~das , pedras

e,

o

praza de San Agustín, 1 O
Telf. 22 67 43
a coruña

P.OR UNHA GALICIA LIBERADA
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ENSAVOS. E.N ECONO.M IA, E POLITICA
En Por unha Galicia liberada o profesor XOSE MANUEL BEIRAS
somete a súa lúcida análise de Galicia ó tempo que reflexiona
corí rigor histórico no pensamento nacionalista que vein de Brañas a Bó'(eda.·

A venta .na sua libreria habitual .

89,edicións xerais de galicia.s.a:
. .

.

. ·Doctor Marañón, 10.'Tlfs. 296116- 2962~2. VIG0-11
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fauna ·dos riqs -

F"EHNAN_D~Q M. VILANQVA

.
'
A rá comun~ tamén chamada ·r á ·do
charco, é. coñecida polos científicos como Rana perezi (antes :Rana
ridibunda). E das ras q·u e viyen no·
noso país, a roáis a"Sociada aos .<;;ursOS fluvi3.is, asi abunda en calquer
ponto dos rios galegos e o~ se-us
afluentes; ali onde as ág~as se atopen. queda;. :. Sobre a vexeta¿ión
que aboía na·s augas, os . macho~
desta r~ _ chaman ás fémias na épo- ·
ca dos amoríos. Nestes lugares fórmase un vetdadeiro concerto de
cantigas e chamadas. .
E moi acuática, permanecendo
sempre na águá ou nas proximióades, buscando ref~xio nela ·cando.
se sente ~ameazada; ali mergúllase
agardando no ·fondo ·do ' regatq a
q~e º· perigo desapareza. A invernada faina soterrada .n a lama e ca~
bo. Os machos no celo teñen
que viveh no noso p~ís están pro. r a Maiq, xa a podemos ver for:c.
unha:s verruguiñas esc~ras !to dedo
texidas pola lei, agás . t:res que inmando grandes grupos cantores.
polegar, que lles serven para a.ma~
. comprensibelmente - están proscriTras o acoplamento, ten lugar a
•"rrar ·a fémia na fecundación; nesta·
tas ~ . lexisla~ión e que son a pfoposta; que se realiza en número de
epoca atópanse tamén machos de
tiga comun, a rá· común e. o sapo
5 á 10 rtiil ovos, que vall- unidos
fortes e musculadas e:Xtt;emidades. ·
comun, apesar de ser ªD:imais. alta- Outras rás que tamén viven en
nunha chamativa subs~á'ncia xela,.
mente beneficiosos e eficaces colatinosa. :pasáda menos dunha se- _ Galiza, son a rá de montaña (Rana
boradores do labrego na loita contempor~ria)
a r'á: do _val (Rana _
mána, os ovos eclosionan, saír~do ·
tra os insectos. No caso da píntiga
iberica}-. Pero ambas e duas non se
os· c:abezóns, cabezolos ou cullee do sapo,· nón se po<ien '!-<lucir raencontran tan unidas ao río ·como
res, asi s9n chamadas pcipufarmenzóns científicas para tal -exclusión,
a comun, xa que gos_tan para viver
te estas larvas, que tardarán en
tan só que a a~ns semélhrÜles sede prados, regatos e· zonas númidesenvólverse até tres meses. As
res pezoñentos e -repulsivos, pero
larVaS sofr~n metamorfose neste
das .en xeral. ~A rá de montaña re.vivin:do no .· século vmte non podetempo, e convértense en pequénas
cebe este· nome por atopars'e semmos deixar que gais prexufcios
rás duns .dous milímetros, co mespre ~n zonas de certa altitude, , . a riiñen na xente,_ e moito menos
~º aspecto que os adultos. Estas
mentras que a rá do val habita por
nos gobernantes. No 'taso dará, o
xa poden levar unha vida f~ra da
toda Galiza, sendo a máis abuncriterio de· ·fealdade e pezoña é
água, non acadando a madurez .sedante e frecuente.
men:os claro se ~abe ainda. Todas
xual até os catro anos. 'En todos
A rá comun, .qué" é a miis gran~
as vellas andró~~nas e mitos, apeestes períodos e cámbios, moitos_
de. das que viven na no:;~ tt;qa,
s ar de ter Ún gr~ndé interes' antroindivíduos morren, polo qu~ - a
tense , empregado con fins c~liná
polóxico, deben deixar pasü a
posta debe ser moi numerosa, pira
rios, , preparándose as $Uas ancas .
unha nova conceición da natureza,
paliar unha mortandade moi elevahai anos nalgun.s bares de Ourense.
e asi evitar unha cla:sificación dos
da.
Moitos dos indivíduos ·destinados
seres en bonitos e feos, · bons: e
A rá comun caracterízase exa ser prato nestes estabelecimenmaos, úteis e perxudiciais e out erna'mente por se~ verdos¡ ~ partos, -capturábanse na tris~emente
. tras, pois todas as :espécies deben
da con manchas ·negras, levando .
desaparecida lagoa de Antela.
s~r conservadas, sen merecer conounha liña 'dunha cor clara no lornTodas as ~spécies de anfíbio~
taci6ris estéticas ou morais.
1

e

a

Unha noite .na eira do t.ri~o
N.o número ant.e riorior pubfü:;abainos un traballo do 'nosó' colaborador Xoan M. ·carreira, · sobre a
.
orixe da caneión 'Unha noite ·na eira. do trigo. e .a controvérsia que sobre _ela: habia. .
Agora publicamos· as partituras que daquela rn:m _poid.~rarrios oferecer por problemas de espádo:
V icer, . asimes.mo, que esta obra s~rá interpretada, 'o . vii:idei:to 29 . de maíb, en _Yigo, : no Teatro
Gar'cia Barbóh, pqla Coral 'A Mar~sa'.
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0 -:primeiro cuarto ·dÓ ·século XX
foi para· o rmso país u 'n ha é'p oéa
·: de especial vitalidade · en. todos os
:s eus eÍdos. Polínica .e cultura na-.
·ciona1s danse a man, cristalizando
o proce;o de aproximación entre·
as manifestacións individuais e a
, vo.q.tade coJectiva que tenta a dig- ·
, nic(ade ·da· ri'0sa"terr~ du.µ xeito. hombxéneo. '
'
1
·-- .. J.\T esta .~spirá.T :'d~ _galeguidade
~ :alíñanse dúcias. d~ !}ci,rnes que ·ofe- '
<•• re.ceron o seu traballo na pescuda
gunh·a arte galega difere11ciada,
conceito que vol ve remexerse- .h oxe, incapaz de asulagala o' oportunísmo da piocu~a cosmopolita.
- X~sé Eir~a, o noso gran escul- .
tor, é ·un dos encai:regados de dar
ese salto .que situará á escultura
galega nun nivel de represe'ntatividade que . non acadaba desde o
Meste Mateo e só alimentada polos canteiros nos seus traballos de
imaxineria popular.
Nasceu Eiro~ en. C9mposte1a
no ano 1892 e á no.sa capital_estará vencellado toda a sua vida. Fillo
dun marmorista, será no obradoiro do seu pai onde conectará a sua
sen~jbilidade. _
baril dun x~ito tardio, arroupado· por unha xeración
especialmente identificada con
· Galizl!- que soubo .ver as cualidades ~
1
que propuña o noso escultor. V esde esta plataforma, Eeroa vai tra~
ballar o granito, o mármore e-máis
a madeira; moitas das suas obras
van ser proxectos s~n . rematar
(ben en estuqre ou ainda pedra).
·-- Sen Eiroa é moi difícil entender a estética do granito, quer dicer, a· aparición das formas redondeadas e suxerentes, tan identificad1!-s con paisaxe e étnia nunha
comunión panteísta. A expresividade do material, xacente na tradición coas suas solucións suaves e
potep.tés (os ídolos castrexos, as
mesmas penas traballadas polo
vento), está conseguido neste ar~
tista de maneira que alguén quixo
conectala coa vangarda mediterrá. qea que traballaba o mármore en
Cataluña e Paris.
Eiroa chega á mesma síntese

formal que Clani ou Maillol pero
por s'ubstr_accióri, quer. dicer procuran,do as máxirrias posibilidades
expresiyas dun material de por ·si
condicionante.
Ogranito· non é o mesmo que o
mármore. O primeiro ven limitado
pol;i sua dureza e a hostilidade
que o seu grao· presenta á filigrana
e ao traballo de encaixe; o segundo permite todo tipo de exploración e as que oferece a estética
mediten:ánea <leste tempÓ é mc:;rapiente conxuntural, .s urxida por ·
saturación. Precisamente a Eiroa
vainoc• .condicionar ·o - seu traballo
en pedra. para o uso doutros mate~
riais, -~ onde traslad~ os seus presu_postos.
A obra de Eiroa non é rrtoi extensa, morreu a'os 43 anos. A muller permanece como centro da
sua tem~tica, ben no ambiente popu"lista, como en maternidades, figuras en repouso ou simplesmente
na exaltaci6n da estética do feminino. As suas m~llores obras xiran
sobre este eixo, superando o monumentalismo de ,' Asoréi e ainda o
esquematismo irónico de Bonome.
Simplesmente unha cabeza de muller, oferécenos un expresionismo·
que non ten a sua orixe nos rasgos
acentuados pola ferida da gúbia
ou pola cariCáturización dos rasgos.
Eiroa devolve os nosos rostós á
sua primeira fornada, cando xente
e terra estaban unidas nunha simbiose de supervivéncia. Esta procqra
identidade co primitivo
que nos devolve ás nosas orixes é
-qué· ...d~termina a vonta:de integrador-a d-0 noso artista e·de toda a
escola que o seguiu, en escultura e
pintura, que poñen a Galiza na necesidade de concienciarse co máis
representativo e orixinário de nos
para ofertar unha manifesta~ión
artística sincera co noso país .
Con moi bon critério, a sua vila
natal reproduéiu unha das suas esculturas máis célebres en tamaño
natural. Trátase de "A leíteira"
que, cuberta de liques dourados e
mutilada selvaxemente o seu nariz, saúdanos co seu paso ondulado de cariátide grega desde o pa~eo da F erradura.
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XESUS LOPEZ TEME Z

Os ra parigos .

I

e

· Aó longo do's. anos, Raparig.os é un
74, o· de Ponteareas no 76 e 77,
dos grupos que máis nome tengae tamén vários segundos prémios.
ñado entre -os grupos de gaiteír6s
No ano 81 grabáron un lp da sépopuláres. O grupo formouse hai
rie Gaiteiros Galegos da desaparexa dezasete anos, no Ferrol. Ao .
cida casa Ruada. Nese disco deixa- princípio . eran dous gaiteiros e
ron plasmado un dos mellores tra_.,
dous percusionistas. úaqueles priballos que hoxe; se poda escoitar
meiros .merpbros : só . quedan. Xan
neste campo da música tradicioR. Silvar (gaita) e Anxel Muñoz
nal. Destaca nese traballo a utili· (percusi0n). Os outros membros
zación que fan de todos os tipos
sori ·: Xabier Fariñas (gaita), Antón . ·
miis ñormais de gaita galega (griVarGla · (gaita) e Rafa Vitori¡ (per·_ le ira,_tumbal e redonda) e o. perco:i
cúsión}. I chus ·de eles imtegráronse ~· ._ -;_ rrido que .f~n ·non só pola música
no T5 e \o terceiro gaiteiro, que lle .,
máis popular senón polfí .d e autor.
deu
grupo a súa . actual forma. '
Os membros do grupo non só
de quinteto, n0 ano 82. O grupo
_se dedican a tanxer co seu ·autor.'
.leva gañados moitos.daqueles préE de notar, por: exemplo, a colamios "que un dia existiron en t.o da
. boura de Xan Silvar nos dous últi· ~ rr0sa terra e que agor:fse debian ·
mos. discos de: Emilio Cao."Se vos
recti perar. Asi, _·os ·de · Lu.go nos-.
· interesa tomar contacto con .eles,
anos 68. e 7 4, o de Santiago no 62.·
aí vai o seu teléfono: 9[31-354509.
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verbas.cruzadas .:.
HORIZONTAIS
1.-Ccintracción· de "a boa fé". )
t---+--t----11--Chea qble xa · non pode máis .feminino.
2.-XÚntanza de
persoas -en ringle ira. N.o me de
hÓm.e. 3.-Mamífern -do deserto, famoso polo seu rir. T'ercei- le
ro fillo de Adán
Eva . Segun- ·
do a A.S.P.G. 80, débese escre- S
ber par.a e non - - -. 4.-No- ,
roeste . T i'tu lo nobi liªrio. Actín"io. 5.-Facer oco ou valeirar
un obxecto. A primeira. Osmio. Osíxeno. 6. - Pronome
posesivo, do revés. l llas da ria
de Vigo. 7 .-Nos coches esp.a-.
ñois. Abreviatura de altezas. '
Símbolo da vitória. Ir po lc;i ar
valéndose de asas. 8._.:.Artigo. Jo
Cuarzo. ~ 5spido, sen roupa.
l---+--+---11---+-__.
9.-Pedra de moiño. Dialectalism.o. ela. Euskadi Ta Askata-

Actos en Tr4ttxerpe

e

suna. 10.-Xunte, incorpore un ha cousa a outra. Sentimento de atracción entre duas persoas. 11 .-Sinxelo, de fácil
execución. Muro coque se atalla ou detén un rio para embalsa lo.
v'ERTICAIS
1. - Movimento do corpo ou · dalg_unha
parte deste, coa que se manifesta algun
.afecto do ánimo. Ao revés , desfai unha·
casa ou construción xa feita. 2.-Xoguete tradicionalmente das cativas. l;'Je.cesidade ou desexo de dormir. 3.-Pota
sen asas. Fri t e, abrasa . Nome de letra.
4. - Nota mu sical. Pan de millo, plural.
Preposición inseparábel. 5.-Vogal. Si9 las comercia is. Norte. Terreno que rodea a unha casa . 6.- Agasallara. Povoa-

ción entre a· aldeá e a cidade. 7 .-G ru- po, conxunto de persoas. Cen: Preparados, listos, - -. Fósforo. 8.:_Antes do
meiodia. O que está próximo a casa_r. .
Voz de mando . 9.;-Requiescat in pace.
Ventre materno, figúradamente . No me
da undécima letra. 10.- Peso. P.opularmente Novembro. 11.-Parte dun todo.
Andara polas ruas de festa.

X.M . ALDEA
HOR IZONTAIS:
1.- Roxar. Por.$n .
2.- Avia. Parede. 3.-Nel. Sen. Set. 4.01. Bágoa. No. 5.-Elmo. A. Be. S. 6.Auga. Tolo. 7.-A. Sa. A . Fala. 8.-Co.
Remoe.· Eo. 9.-Eco. Roí. Nic. 10.:_ '
Solpor. Cara. 11.-0seos. Maior.

libros

A·iviEIGA DONA PAZ
Antoniorrobles
Euiciós do Castro .

Este libro é, ademáis dunha guia
para quen vaia ao Festival e ás exposicións paralelas unha ·pequena .
antoloxiá da poesía galega, e tin
catálogo de moitos homes da nosa
cultura : humoristas, pintores,
fotógtafos,
escultores .....
O libro é unha escolma dun Festival que · vai cada ano ~ máis, e

Outro libro <leste. escritor coruñés. Nesta entrega Alcalá oferécenos vários relatos que recollen
lembi;anzas da infáncia, lérias ma- ·
riñeiras e 1abregas, esceas .vilegas
en contr:aste coa _industrialización.
Desta volta Ncalf edita o -seu
libro en Edicións Xer~is.

De níi tierra
Emífui Pardo Bázán poderase mercar en Ponteareas; no
F _estival, e supoñemos que ta~én
nas librarías do país.

LIBRO DO FESTIVAL
DE FOESIA DO CONDADO

O Larvisión e oufres' relafos
de Xavier AÍcáÍÍt~ ,...
·

Este home foi un -importante escritor madrileño que morreu o
a.no pasado. Exíliado en México .
desde o 1936, ali ,foi onde agromou o groso da sua obra, dedicada
especialmente aos nenos. Ho.xe o
seu nome figura ao pé dos grandes
autores de .literatura infantil en
calquer antoloxia.
"A meiga Dona Paz." é. unha
das suas derradeiras obras. Gañou
no 1963 o primeiro prémio do Comité Anglo-Americano -pro Nacións Unidas de México polos s€us
méritos humanos e literários, e ten
sido editado en numerosas ocasións, sendo en Porto Rico libro
de leituras nas escolas primárias e
tendo editado _máis de Hl0 .000
exemplares na URSS.
Esta tradución ¡¡.o galego é a
primeira edición que se publica no
Estado español.

~osalia de ·castro, o .Pad~e F.~i

xoo, Ceti,nóva e e"Mosteiro de San
Rosendo, o Castelo de Sobr~so,
Pondal... na interpretación da Par- ·
do Bazán_ son ~1guns dos múltiples
contiC:los desta edición fiel á do
1888, e daquela tamén en espanol, ·
que se publica agora na colección
Extrámuros de Edicións: Xerais.
r.
.
CATRO~EZAS

Anton Chej.ov
Versión:, Frant=isco ' Pillad.o
ll'J.ayor ,
Na ,colección "Castrodouro"· de
teatro, inclúese desta volta ~unha
tradución ao gal~o sobre o ·teatro ·
do ruso A. Chejov.
As pezas rec<?llidas son : "O
oso", "Peticiói1 de ·man", "A Bo~
da" e "O anivérsário".
O libro é unha aportación miis
para. o traballo dos grupos de teatro galegos, pois que permite acceder a obras de autores universais, e
pódese topar nas librarías ou pedi""
lo ao seguinte enderezo :
Colección Castrodouro Teatro
Avda. do Exér~tto Ú-3° C
A CORUÑA

esp~

Organjzados pofo ·Fato Cultuj3-l
"Daniel CaSt:elao" Da. semana prq. xima celéb~nse vário~. act-0s co ga:.
llo do Dia Das Letras Galegas.
O 1 7 e 1 S- esÍárá aberra unfu.
exposición 'd e debuxos·. de "!fosé
Loi·s na. QJ.iXa dé Aforros Municipal de Trirttxerpe.
·O 20' á.inañá, o grupo de gaitei:ros "Os Rilos' ' de ~~aka1do meará uns pa:saruas, e ás 12 Eduardo
~"'·:Gutiérrez ... e .Cos& Est-évez:apresentarán o libro de. Edicíóns Xistral
. .! 'Castela~ ~- coi.tria a manipulacíónn.
Está ·prevista La.mén a in.terven- ,
ción ·de Ramón Muñiz, . na Allla.
Magnª da Universid$.de 'Zorroaga
de Donosti, que desenvolverá o te-.
ma ''Familia, tradi_c ión e ideoloiia
na .Montana Galega".
·. ·

de Conciéncia falar;! dentro. do ci_,. do "O militar'.isJnQ e a 1oita po1a
paz".
' O xoves 24, Xes~ V ~a. do
M(:G, Xosé F ortes, ex-'membro da
u'MD é un membro do- MOC desenvo_lverán o ._tema ~~Mo-9.elos de
defensa.7'.

Exposi~i~n de foto~s· de

II Mostra de Teatro XuveiJil

•

----9'--

'E ncon1ros _no

Segue ·até o 27 de Maio no palácio de XelmÍl'ez e :máis na praza
da Quintana, aherta .a · exposición
"E.n~ntros no espáci.Q."', na que
pamcjpan , ·a rtistas· g.alegos e catalins dos 80_
\
-

~-

A~neo

p

Da Coruña

.Odía ).8 de Maio Roberto Vida( do Movimento de Obxe<;tores

I

ANOSATERRA
4

Os días 17, 18 e 19 e.sia.rá aber:ta, en Madrid, 1.lnha exposición defotografias ¡jublicadas no noso se..
· mánário durarite o último ano. 'A
mostra terá lugar nos loca.isaa Casa ·do Brasil en Madrid~ Posteriormente é posíbeLque. se leve á Faculdade de Ciéncias da Información, e
dátas próximas poderase vér' en Galiza: -en- diferentes asociacións ~ulturais.

en

-E XPOSICION
CERAMICA NA ESCOLA

7

Entre o 20 de Maio e o 2 de
Xúño a Casa da Xuventude. de Ou..'.
re.nse · ,vai celebrar esta segunda
mostra. de teatro :xuvenil, na que
poden participar todos os grupos
non estábeis con obr.i ~n galego.
Haberá prémios á mellor posta eh
es~.\ e para a mellor direcéió~ e
interpretacións masculina e feminina. · Ainda está aberro o período
de ihscrición., e os· interesados p ódense dir:i.Xír á Casa da Xuventude,
Capit~ Cortes 29, en ~Oirense;

IV. Festival de Poesia

, ~té o 19 de maio está aberta na S
do Condado
Sá de _Comunicación de Castro- Sada, e desde o 22 ao 29 na Gale· · ' Organizado, como t <:>dos os
ría de Sargadelos, ~ñ Santiago, na
anos,- pola SCD do Condado, este
Rua Nova · 16,. unha e:xPosicióna.iló baberá várias actividades para~ memória da texperiéncia. coordilelas a-o festival propria.mente dito.
nada polo coléxio piloto de
Ademais do celebra.do Encontro
. <lego ee os La.boratfos d~ Castro- ,_
· de Humoristas, o 18e 19. no -Cas· ' Sada, sób do rubrg 'Cerámica na
telo de Sobroso -haberá un Encon· escola'.
tro de ·poetas galegos, e habetá ex.posicións d.ifC¡!rentes de cerámica.,
escultura, fotografia. pin~a ...
EXPOSICION' DE
.O 19, desde as 20 horas, haberá
CAMAÑO XESTIDO
tJn r ecrtal poétieo musica.L co~ diferentes -actuacións prévias ao acto ·
Na casa do Concello de Mondariz-,,
central do Festival que tei:á·lugar
.: Balneário, até o 20 de maio está
o domingo 20, d~sde ás 6 dataraberta
unha
expos1c1on · de
de, ·e no que participan unrui. grande parte dos máis coñecídos poeXestido.> Cpintor ca.ngués presenta nesta mvstra 20 pinturas e máis
tas galegos e vários portugueses e
12 esculturas que, eh verbas do'
brasileiros. Agárdase a preséncia
crítico Ramón Faraldo 'son
de representacións doutros paí ses
da. nosa. irea lingüística.
anacos de vida'.

Mon-

"XOSE LO IS

~Uén, no faiado]
Un dia na vida
dun periodi~t~
· MANUEL RIVAS
l

40ué re'lación teñen a~ doenCi as· ~
dun p~riodista coa mensaxe que
emite? . • Nengun dos importantes
teóricos da información se ten
aproximado a tan trascendente
asl!nto 1 ¿un periodista con bronquitis é máis ou menos ouxetivo
coa realidade do seu país? Un periodista que, aparte desas dificultades respiratÓrias, esqueza o paraguas na casa un d ia de maio, lestá
en condidóns aptas para recoller
fielmente o bal~nce optimista dun
Conselleiro? E un periodista que
arrastra bronquitis' sin paraguas,
esbara nunha tona de plátano ao
sair .d a casa, despois de recoller no
buzón o feixe de .letras bancarias,
lpode facer con dis~anciamento
unha crónica sobre a reconversióri
industrial? E se o mesmo periodi~
ta, un supoñer, ·sen alento e sen
paragua~, aplatanado e abuzo na- ·
do, atopa no camiño a catre ou
cinco individuos que lle recordan
que aind.a non escrebeu a prometida reportaxe sobre a nefasta poi ítica de comercialización do repolo
betanceiro, insinuando que está
esquecendo os 1problemas auténticos do seu país desde que colabora co "Diário de Pernambuco",
lpoderá, ese periodista, duas. horas despoís, falar con serenidade
do "derby" Deportivo-Celta? E se
es~ periodista do demo decide entrar nunha· cafeteria ·a pedir unha
aspirina séndo recoñ.ecido polo camareiró que lle bota en cara cómo_
entrevista sempre en galega cando,
como· é sabido, todos os entrevistados en Galiza son ch~n9s, lpode- . .
rá falar imparci~lmente d·a úftima
crise municipal?_E se este noso home ten a ter:neraria ocurrer1cia de
facer un alto para,... visitar a un vello amigo
qué
lle critica o periodis.
.
.
,
mo oficialista no que está incurrindo e logo fropeza no, protal
con 01;1tro ·. vello amigo · qué lle
, aconsella ~eixarse de vele.idades
radicais,' lserá capaz, .a continuáción~ de recoller cort ex.act~tude a
cotización do besugo na lonxa?.
Canso o benquerido fOlega de
tanto infortunio profesional vaise;
por fin, ao médico. Entra na consulta queixándose do peÍto ,e sae,
·silencioso, cun volante para- o oculista.

e

"Surtir:-' CCCP" é o título do
· primeiro disco de
"Os Resentidos~; ou, máis
·exactam.e nte, o seu primeiro
meio disco (dJ.Jas cánción.s) pois
·a s outras duas están
-interpretadas polos sel.is
compatriotas vigueses
"Siniestro Total'.~.
1

,

nación, segundo a definición staliniana do término. "En Vigo hai tipos de
organización social específicos como
o Campeonato de '{Jraias, é de supor
que dentro de pouco virán aqui antropólogos estudar o fenómeno e a
esa espécie de feiticeiro que_.é o Leri". ·

Non somos pos-modernos

te, xa saiu Garrigues Walker na televisión . dicindo que lle parecia moi ben
iso e que gastaba moito do de Gabinete, todo isto ten un tufillo asi ...
Por iso,_nós, queremos molestar."
- -Estades preocupados polo holocausto nuclear?
·
-"Home, en princípio o quemáis
nos preocupa é botar un polvo a noite que ven. Despois, claro, aí hai un
conflito, a nosa postura xa queda expresada nos disco coa frase "Pacto de
Varsóvia_si, Otan tampouco".
-Rar'noncin saiu o outro dia en
Pamplona envolto. na ikurriña e berrando .Gora Euskadi Askatuta. Vós
faríades o mesmo?

"A . ~ouSá estaba pÍa~te xada en prin-E para sacar o tema de moda,
cípio cor:na· unha .homenaxe a Brezqué opin.ión tedes da pos-modernida:. .
de?.
nev ao se cumprir o primeiro aniver- -"A postmodernidaz é unha masario ' da §Ua morte; grabáranse -duas. nasa música é para r:nolestar. Sobre 0
nobra da Tri lateral, é unha cuestión
cancións, unha nós . e outra Siniestro, que dis de Golpe~ Bajos, t_amén ~ai
pero houbo algu-ns problemas técni_- q.ue pen.sar que tenen ªsu~ importan~
de mercado, de que a inoda ten que
cos· e nori ·pudo --sair no su momento; - cia, agora van sacar ~un~dt_sco que se
cambiar na roupa para que a xente
logo foi a putada .de que morreu Ah- ' chama ª !;>anta Campana, que pode
vaia consumindo, é un rollo bastante
dropov polo meio e ~ cbusa quedaba t~~g~,er_ "mu~ho turismo aquíª. la rereaccionário, nós .en absoluto. somos
-"Nós, se cantasemos en Euskadi
desvirtuada. O que fixemos agora foi
gion- ' tso ~ª 1 que valora lo, ~ode. axupóst-modernos. Hai unha teima de algunha vez, berraríamos: Aúpa Atleengadirlle a ese discó duas cancións darª resucitar os para_dores.
ideoloxizar todo o que se fai, igual tic, España roja y rota, queremos memáis, _unha que é a "Pista Búlgara_;, .dé
~ , E coa vosa música non pode pa_q ue antes se ideoloxizaba nun senso tralletas ou algo asi, pero cousas folSiniestro e outra unha canción a Yuri sar ao revés, que espantedes o turisde esquerdas, agora faise de forma clóricas non, o de Ramonc-ín é como
'
Andropov, _co cal quedou máis comme?
reaccionária. Pensa que aqui se pasou aqui un aturuxo."
Comé.
n
tannos
outra
véz
que
ao se
pacto".
-Nos molestamos pero tamén ten
de dicer que o rock era imperialista
. No- disco obsérvase unhá novedosa que ver oo.a bipocresia da xente, o 1 a que agora a única cultura é o rock·' estar 'pondo o rock de moda, está
ensamblaxe gráfica ·entré a bandeira que facemos é asumir os nosos próademais, como o ler libros e escoitar aparecendo todo xunto, pero que co
galega, a cara cte Lenin e. uriha moto· prios problemas, 0 incesto, 0 edipo . m~sica boa na ca~ é un coñazo e re- tempo irá· clarándose a confusión,
qu~r.e, un esfor_zo por parte c:!a .~ersoa, :'dentro duns anos nós quedaresmos
Vespa en alusión aos '~mods" e a etc. son · das cóu~s que m.áis nos
Ouadrophenia. A ,.carpeta ~ - vistosa
preocupan, debe ser · tamén a cousa · .- po1s .e mell~r 1r a unha actuac1on, ver en casas de discos independentes, pepero ao mesmo tempo moi séria, con- que - oompartimos entre os catro 0
un video; a1 estaba o outro dia o pro- ro moita xente irase, pois a sua músi- cretamente os Resentidos e os Sinies'
grama de televisión "La Edad de ca non .plantexa nengun problema pa~ to d a a pinta
.
· ser as figu- .._que pasa que a · xente normalmente · Oro" -que sai'an todos os grupos, e ra estar na CBS por exemplo. A nosa
de
_tros. tenen
ras claves de claquer Comité Central. , norrfala diso.
despois os pintores, como· ~ns gilipo- marxinalidade é palas qircunstáncias
A sobriedade dos traxes e a panca·rta-E por qué cantades en galega?
llas, -para xustificar unha certa rela- 1 pero tamén escollida consciente!'Tlende fondo, con texto en _caracteres ci-"lso é unha causa natural. Ainda
-ción entre música e pintura dician. te, -a d~sta ><"ente é unha pose, están
ríHcos, fan- compre·nder de contado -~ que ao mellor ~on é t~n claro, ~ 0
"non, pero cando pintamos escoita- esperando a qüe veña unha rpultina1
cional qUe os leve".
que· o rock é xa unha música maior que parece galegÓ non é, e ·é só 0
mo.s a Brian Fe rry" estaban pedindo
. Eles, Os Resentidos, teñen vocade idade.
- acento".
pe'rdón por ser pintores, é un pouco
ción de resisténcia, un · cantante as"O~ Resentidos" formáronse en
absurdó. lsto da post-modernidaz ten
Golpes 3ajos
mático e o sintetiza~or máis barato
Novembr9 ao 82, compoñendo 0
que 'ter unha · explicación, debe ser a
Perguntámoslle por Madrid, .por·. grupo Xavier Soto (baixo e gui~arra),
'Cia e a Trilateral, o GAL.e a post-mo- do mercado e non pensan facer a ciruxia estética como Michael_Jackson
Rubén Losada {saco, clarinete e tedernidaz, todq iso obedece ás mes"Golpes Bajos". Non pensades que
para' sair- máis brancos e máis guapos. 'i
mas consignas, debe habe~ unha ofiGolpes teri unha música moi blanden- ciados), Antón Reixa \cantante, asO seu disco indue os temas "Yuri,
cina no Pentágono pensado por nós. ,gue e comercial? Cál é o plantexa- mática e co tabique nasal perforado)
mento voso?
Yuri" e "Cando Breznev· taba pale Alberto Torrado (guitarra e baixot
Tamén parece que hai un saco no que
mando un· roek and roll taba soanentra todo, desde Fama a Golpes Ba-O que tacemos nós non ten unha . Califican a sua música de ii:iculta e
jos, Gabinete Caligari que cantan iso d.o". Po is nada, caña ab mono. ,
idea moi comercial, o que ven no dis- impopular e son capaces de demosM.V.
de "Sangre española" e Juan Behnonco digamos que é o mais tragábel; a . trar teoricamente que Vigo é unha

'
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