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·::INTERCAMBIO

co .PORTO·

~: i:éceme: que

algo semell'a nte'

dix~ . o

~-\com~ 1eitor~ ~ as5íctua ció iarnai_,·"º ,·~_~sr~. - ~íaz·'~º·'~iñajar'q-qe'n~n s,.0n de·cii¡_
.' o·,1ano
. ,, e .d o -_seu. "'sup 1emento d· omm1"".' . . --re·1tas nen·. de esq1;1erdas, que queren
· ·
· ·. . · , . .
.

Gon:ipañeiros _de "A NOSA , TE·R RA"
',_. .. '
,._,

.
· .
· ·
•
·
, •
.
fi .colaborar no desenvolv1mento de Es-.
Mandámosvos ·isto . para dicirvos .
. .cal .. cultural, h urna not1c1a, sobre o :
· ..,; . -· - -<:
' d · . ..
·G "-.
.
,. pana e para .so van esenv.o 1ver a 11b. . , ,
vosso Jorna 1 e · so re o numero espe- - ·
,
-- , ,
.
que quooarpos surpr'e ndJdps de
• d . Ca
· 1d ed'1cad o a ~R osa 11a
za. Parecerne
que tc.,men
c1a
e
stro.
·
. acordar
·
, _ d1xo
que ao MCG non nos pt1xérades
que pretend1an 9. ob~rnar Espan~ ~es· ·
·
como oorwocantes da manifesta. Gostar.ia , qu_e ,_me er}v.iassem -.urna ' .de" a periféria, . através da· ·operación ··
__,cópia desse n~mero. -.' . .
:, '
ción. que hot.1bo ·na· ·eoruña "PO·· 'reformista' Oso non ~ m.e ·. parece moi
LA PAi, CONTRA A. OTAN E A ·
Gasto moito d~ Galiza .que já per- .,
nece~ário, pois_xa se sabé que está go- '
NUCLEARIZACION" . e · moito
J. ~corri po ~ dwás-vez.es e que ~i na geAe.
_ralidade'- e . gqstarla de conhecer ·um
bernada qesde"foais alá -en ~xcesivas
rryáis ·se teryios en canta de que fu··,. oca$.fónsJ .''· .
mos nós, na Coruña, ' os que conpouco máis da suá cú ltura. As·siin ,':.te·
·
;_ r-ia muito prazer em corresponder-me ·' ~ -.;faifir'l, ·' que · non e·ntendo . moi ben
vocamos ás demais organizacións ·
·.. oorn.·alguérn da Gali;za, de 'pr~ferencia : , iso de '·'genuinamente gallegos;'·; per<;> . loca is- para dar cumprimento nesta '
·
a inda asi' non vaia'·ser que vostede Sr . .
· do sexo ·feminino, que gostasse 'ae
·
cidade do acordo nacional tido
,
..
director,
que no's, vaia 'facer. agora ta. _;· trocar idei'as, postais, · 1ivros, etc ...
por ADEGA, UPG, BNG, nós e
¡
·
mén "genuino", ·que ate ágora eu enINTG . .
Talvez fosse p_o ss1qel ajudáren-m,e, . ,
·
·
tend _ía· ,;,
O Oia 28 de Xuño, grari Parte do. pavo galego·asistiu ~través dos meio's de :·._ através do vosso _semanário "A Nos~.
"' ue non -p· era, ou polo menos
Non ·sabemos se isto merece
comunicación, ao drama do r.e torno de Castelao . O ·dia da .Pátria Galegé;I · , : T~rra". Ficar-Íhes-ia m·~itó grata por . '.. o alcalde'- do meu ·co.núllo, que -leva
unha .nota _a claratória no próximo
c~~~ 9~ tres dé_cadas no pastó,, até
deste 84 está invitado ao homenaxe a Daniel Castel~<> ·na praza da Quinta- _
· · . !0 d 0 _O ªt~odio que me pos~ ser dad_o- agora non tiña dado sinais de selo, A NOSA TERRA; ainda que tamna ,, lugar d·e arengas e de asambleas ponulares. Cr:er:nos que estes aconteci-n.esse sen 1 o.
. . .- _
·
.
pouco estaría de máis que a xente
, . h
., ~ , ma1s ha1 algun
mentos ·van quedar na memória do povo..
·
. T en
o um . correspond en·t e sov1e· tempo
, -::--: que me
. .,_ talaron·
saiba que o MCG formou parte
f '
.
d ·d·
· t .d d
de que agora tamen era, quero pensar
Xa foi . suficiente;,,~nte denunciada a cerimónia. do Parla merito AÚt~---
· dun acto unitário e radical contra
1co .q~e s~ e .1ca .ªº es u . o · as 1inue me informaron mal or ue senómito para sustraer t al drama ao povo. Agora tóciif)ós subliñar as .,cir~
guas e esta mu1to mter~ssacfo nas p·uq; . .
.
..
- ' P q.,
o gran inimigo comun que é o im·b, 1· ·
· ··,
E
.
non non vexo mo1 clara e~ opc1on.
cu r:istáncias que desfixe ron ta is manobras·:
· . ' - - ·. ·
perialismo 'iánqui.
1cac:;oes en 1•ngua ga 1ega,
pos1.ve 1 d·
·
,,
ob_ter livrcis na vossa líng_ua ' aqui eri
: v,~r se .agora to os somos \ geA comlsió"n de "traslado dos restos de éastelao" non era máis que ·un
Comité Local de A Coru ña
. . d
d' . .
numos .
.
.disfa rce da P~esidén~ia da Xunta. -Xogou entre co~vo~r · e non ~nvocar o
.p0~4ga 1 ou tére1 e me 1r1g1r a a 1do MCG
, p.o,vo;· m'esmo andou · a xogar
galií)a cega camb'i ando o itineradQ 'para
guma Hvraria ar na _GaJiza? . ·
Non quero qu~ me i nterprete vos·
AMABELMENTE
A
· buriar o público que acudira· a Bonavk · A' verdade é ·que a Xunta ca:rece
·, F,ico -á-- espera das ·vossas prezadas
tecte mal - se lle digo que cando o Sr.
X.I. TAIBO
d e capacidade de ·convocatória: o povo' galego tena aí como Catafalco do
notícias e entretanto envio ·os· meus · Peña- lle_ di que Elesde as muniéipais
Un a primeira parte do informe teu
v_ello e fatídico franq1..1ismo, esperando - ~ hora de enterrala no_s finisterre,s ..: ñie.lh Óres~~ympri.ment~s . ·¡;s v~tos_de - . ~. eles 'nunca lle fixeron unha crítica a
. máis lonxanos.
'· · ...
sobre o censo lingüístico da provín.,f1;1licidades p~rá- .~vosso semaQário e ·· unha opción galega, está pecando de
Con ese · Parlamento, certos " bempensantes" que seguen a encobrir a
para tudo a·qúilo-que desejardes. -.
má información, que eu fun candida- . cia de A toruña e vin que dub idabas
realid·a de ·do país con frases corroídas; Galiza · inteira en unidade e harmoda veracidade dos · dados que che re.. '-.-.
, LU DOVINAMO.R EIRA
to -dunl:!.a opción nacionalista no meu
nía , · !'J10 Í especialment~ o,s "sibil-inos" m·e m_b ros de ·_"Realidade, Galega"
mesou o concello de Camota ·s obre o
Rua Viscbnde de Se't úbal, 185
concello, e teñoa sensación'. de gue
cada dia de menos realidade, queren seguir a protagonizar este país. E o
emprego do naso idioma naquéles ca- 4200 ·PORTO
non foi tal como di. ·Ta.mpouco fai
. conf~ito estalou diante 'de.· Castelao, conío compria ·á~ fidelidade de quen
tro pC)rróquias.
Portugar· ·taita ser moi _lúcido para poder imaxidenuncio u isto m!lléiros de .veces, e como co;,,pr~ qÚe faga tódo pavo pa- ,
, A fé de coordinador do boletin innalo, a ·noFI ser que -se queiran entenra curarse . Se algun país amosá conflito de clases e de opresión nacional
formativo que eles publican, podo di : d~r. as opcións -ga'legas nun ~enso un
. rjG: "GE:NUINAMENTE
é Gal iza . Est e acontecimento fixo v-isibel o que se agacha sempre nunha
tant~ distorsionado. ·
--- cer que o cento por cento dos seus
'fo rmación- socia'! comp lex·a e aptaªº camaleonismo.
. .
.
.
-GAt=LEGOS". · povoadores falan de xeito cotián o
•
'
·
'
Súmome á per.gunta cfo. Sr. Peña:
O co nflito violento provocado pola Xunta e· a sua pol!cia -son á- medida .
galega. Home, claro, o médico recén
Sr. /d_ire"ctor; desde · hai ~lg~un tempo
Qué lle ·pasa a Galiza -qüe _segue sen
do qu e hoxe estamos a p_a decer: que capitalismo utiliza a democr'ácia· lichegado de Logroño está a face r o .
v'
e
ño
segU-ind°o
o
seu
periÓdlco,
e
ape~
dar
a"taHa ? ·
b~ral cando no n t en r;riedo, .pero acó"llesé ao fascismo cando surxe o peri- -imposibel por falalo (tamén dou fé)
1
·· sar ae norí - ser ateizóado ~ ~screber,
Apes~r ae ~ q.ue esta:- opción está e mesmo o Unzueta, ceramista non
gó. A barbárie do fascismo está agachada no Parlamento; pod~ desenca· ~-:.súítome _-h ox.e impulsado 'ª dirixirme ~ mor- ceí-ltr.ada-", nciri llé -c:Íeben-gostar
d eár te rro r i ~mo cancf.o lle inte res~. O terrorismo que
permite eliminar
·galega que está casado cunha mestra
.¿ ivo~ted·e por dous feitos que rec.e n'- ,_ moito·- ~s_ ~'au.tenticament{ {le -direia d eputados do povo co pretexto rid ícul~ de non aterse ás cirimór:iias dee- vive na ·parróquia de San Mamede ,
·
. c imonó nicas de x uramemos.
~t~Piente despertaron uñ relativo inté- tas'\ pu polo_meno_s~ iso
~~~receu fata galego moitas veces, ou as máis
Para su perar ta l situación de opresión local nacional ·elaboraron de·
irés no~ ámbito_gal ego; un qu:e contou
a min J)91as :peigu~ntas _q ue _lle} ixo al- se se quer.
Os nenos pequenos, a diferéncia
1936-1950 os nac io nalistas con Castelao ~- proposta dunoa pemocr~cia ,
'.co.r1.d d¿;s· páx.inas nQ seü x~rnal:'":e. ~ugun níembró de_AP aóS~. Díaz ao rer.ea l que esixe como mínimos: direito de autodeterminación·, pacto fe.de~ '', . tio
9o que ocorre en Cee, por exemplo,
·até ~oxe n~ n teño . notída de
matar· a sua oo~feréncia no . centro
ral, república .
· 1
-·
••
·
'
:son todos galego -fala _n tes. Nos con.. q uf}:aparecera, a inda q"ue ~os- dous van_ Gallego, ~ pola pequena trifu lca que
A 11osa 0bservación do .retorno_dos restos
Castelao califícao de . dra~ . . rio .niesp:io saco. · , ..
·. · ·
~sti.vo . a '·ponto de mont~rse, pois pa- · cursos literár ios organizados polo
r:na : a tiran ía de Creonte-AP-Xunta de Galiza-cos seus cipaios-os parla- .
··: Por.· u·ñha bañda refír:ome á exten- · re~ ser ·que qito centrq non ten o concello para escolantes prod úcense
participacións masivas (textos só en
· mentáribs~ . frent~ aos nacior-lalis.t as qu~ b~rraban libercla~e ,. honor a Cas. sa . entrevista que vostedipublic::a ·.no
costum~ de conceder 'colóqui ' ao regalego). Os pais de. alunos do coléxio
t elao e:qu e rescat aron asi a '.u n.dos se~s irn:iáns ,daspouta,sdo poder ." ,Pou- :
.n ~·m. · 247 "de AN T . : co seci-e,tár:io-· de
ma~ar- as conferéncias.
·
cb im po rta q ue ma'ndatários'desta se·recollese n en Sant o Domingo de Bo~ · ·
G6'-·(firmada por vq,stede), · ~ pÓr· ou~ Para min qu-iza o máis progresista da vila aprobaron case por una nimidade -agás a muller dun concellal d e
ria val. co'nvert indo o templo en sin'agoga, e as/stiseºn 'a 1,,11'1 acto' que 11ad~ ia
' "tr:a:. a conféréncia ·do presidente·· dó _do programa
~n .Madrid nos e.s pucon e les. Po~ e·x celente 'que fose a homilía do te'Ólogo T . Queiruga, al f-.só
·1 .rj-lesmo '; partido·;~ pronunciada. no Cen- ·
xo o" presidente de· CG sexa o aparta- . AP e algunha persoa máis- e co
· h ab ia
•a lm.a pja - .dona Tareixa..:. e un sánedrin vergoñento.
.
apoio de todo o claustro de mestres o
h .o ·Gallego. de Madrid ó d íá 8 de Xudo eoo'n()mico, ou polo menos o que
ño~
.
'.
._ .:·- - .
,
mais· pode molestar' ás forzas hoxe
emprego a fondo do noso idioma nas
drama está sobre o es'cenário para a redacción _definitiva.. A. lfüerda. oe; como o Ütrora pro ~ lamara Antígona, é a co~quista a facer. e a ·sirnboll- . ' ·.; · .Esfou un po'uco confundido. polo
gobernantes; pero, ·como emigrante · clases ...
zar cada 25 de X vilo.
·
,
· ~
Asi poderíamos talar de moitos
- q~e Q :s t P~ña ·di da>súa entrevista,
· galego~ ·gostadame poder dic~r .desde..
exemplos , moitos . A respeito do que
1fofs ..-non ·co~cotda . éo que .ae> . m~u · , ~a -,·sua .tribu ría,_ Sr. -director, a única
eu fag~, o boletín, non hai máis re",ní'oélo .de ver tentou · dé .aporítarnt>s o
que · polo de ¡:igora- emprega a nosa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - ~(nkzF ~Me~e~M~r~.
.
. 1~g~ ~ara ex~e~r~ (e - ~o~ non médio que dicer que está en galego
integramente e . chega a todas as casas
·..'. Sé ~a~.~ua érrtrevi~ta ·o sercretár.io . me ) np0rtá o t ipo de galego que emdo concello, que o len e agardan polo
di- que ·eles van: "configurar unha for-· . · pregué), qÜe entendo ·a Galiza como
za" nacionalista niod:erada, que se de- f1aci6r.i, que para min n9 chega -só con seguinte número con debezer.. ·
E.mpresa Xornalística Editora
Mundo:
Quizá pola prontitude da resposta
~ffne pré>g~esi~a", preslde:1:1te. eR M~- ' .facer un programa económico (por
Prcimocións Cultura is GaÍegas ~ . A.
Domingo .P ~iet~ ( Par's"~s Bai i os), Car~
chegaches á conclusión de que os da· dr.id fartouse de repetir que· eles eran
q!.Jé -sempre a econom_ia?);.que ~aliza
los .· burán (G rar.i Bretañ.a), Xesus
dos eran non .rea.is.
· unha "opción genuinamente gaJlega",
precisa solucións moi urxentes nouConsello de Administración
Cambre Máriño~ (Centíoam'érica) ·, BePero sono. Po~ má_is que estrañe.
(neste caso émpregou a lingo~ usual .. · ttos ·· ea,.;,pos· tan·. importante~ Cómo
, Con~t'leiros:
goña Moa.
do C~ntro gallego ond~ Se atopaba, O . pode. ser· O económico, que Xa está
Francisco Carballo, é~sa~ Var~ l~, ·Fer- :... Ilustración
. XOSE M: CU RRA~
nando M . . Vila.nova, 'Altonso Riv.as,
Xosé Lois, CaU .. Ca Iros Si-ivar , . Repe
;' caSt:ellano~ cál~:>Utraserióo!) " · ., ~-ep :de :a~dar "peseteando" os gale- _
franci~o Trigo ~ Lols D,ié'gue?; CesáCarreiro, Xe~us Campos, Ferreiro, F~, . · Pode vostede estar· ·~.eguro d.e que · • gos; e qué
.por , Galiza, se .anda di- ·
_ ...
reo Sárichez, Ramón Muñiz e Fernanfo'. Xulio -Oaiooo.
' ·
~o:- longo det to<;fa a . ~nferén(:ia esti·cin~o_: . "s_omos;i raac.ior.ialista's"~, digo , fAl-T ~BAN Fl~MAS
.
.
, do c ~·ñarró.
Fotografía .
.
-ven · esperamfo : que o _Sr. -Dí~i. pro- ,. eu que ~erá porque se- eritende que é
B~nquerido~ amig~~~ · ~·- ·
Xurxo S . . Lobato ~ . Nelson Gómez;
; Director - . . · :.
l!nha ·naciÓn,';seoón, non fan faita ·no- .
Por raíóns a!leas á nasa vontade,
_m,mciase a ' verba ,"nacrona,llstas" para
Mancho, Rama, Ché, 'X.M . . Fontán,_
Alfonso Eyré Lópéz ' ·
Tino Viz, ·E: Reiniónde?, M . Iglesias,
definir:
-~
~ua
ppdón, pero.rtoli,tive,n o
vos pa~tidós n:acibnanstas. -. ;
non ' pyd~mos figurar na relación . de
' Redacció n
X.M. Albán. ·
. . pra~er de 9u~; as mifias orellas p~de- . . . N~n a~abo . de enteAder : por '_ qué' firmas ~parecida no ú-itimo húmero
· X0_án M , Qarb~_lla, Manuel Veig~,
Axéncias
· sen esco.itala (se cadrá é ,que, non ou- · hai qu~ . vir' a _Mádr.id a apresentar Ga-. . de' _ A NOSA J7~RRA. Ouere.rilos '
ADN. Jana, No~os~ i:Prensa Latina.
Co.r resJ)ondentes e ~ laboradores
vin ben). Cotn.o · moito pareceume
liz_á como rexióh. Non tif\~; o -S~. t¡)íaz ·aproveitar a oea.s ión -para manifestar
Deseño e Montaxe .
.
Nacional:
_
o
uvir
'~galeg~istas'.
'
.
~o.staríame
~ab~r
,~uentes
por .qué rep!.im,irse ap,e sar d'e
publicame.Ate 0 raoso apoio ao e~critó ·
Xoselo Taboada ,.Guillermo Gómez
Xan ·corbeira, Xesus Torres, l tlfs MuPublicidade
s~ pa~~ eles é o · mesnio, , ?~ se Séfüen
estar ne sítio gu~ estaba; qu,e áqui,,{. titt:Jlado "Contra a tra'ída dos r~~té>s ·
riel, ·A. Lour eiro, P·acq Arrizadq,'X.A.
d,ifererl~iar, e o Que tratan é' de qicer, .que eu .. ~i~a non teñen por OOsttJme... de Castelao" . ,
'r
.
·
Xosé ·Ferbández P.uga
1
SuárE;Jz, . Laxe Gra!ilde, S.~ so l?iñeiro ; ·
en ·Gali-za H. e ~n Madrid B, , (Pefo
comerse á xent~ ; ·, ·_.11 _ ' · / ., ·
•
-k '
: ·_ • • ·•
·
X . Gonzá'lez Alvarez; Xesus González · Redacción e Administración
nuriciJ . HB señor .Pe.ñ a, que eu 5on
Confio ·n0.i:i telo mdlestado -mq1to ,__Firman .., _
.
Gómez, Xoán M. Carreir~, Xesus ·LóDoutor· Cadaval, 21, 2° ~·of. 11
'pe_i T émez,
,
·
..... ?."-'""'--.''· ~ Apartado 1371 -' V 1G O· ·
moi mal pen~d~!) .
. <;:oas ,miñas · C()usas, señor · director, : · Gu5tave Ooeamp~, Co.nc;:ell~,¡ ·o ~ Bar,i 1"el.é fono ( 986) 2 ,2 24 05
Segurldo a su~ · entrevi~ta .c o S~. Pepero eu son que .a lguén chamol:J -Un , ' ',..
MCG}
· .
, : ·..
· ·~~'9rlta . _,....
. ,
..
Estado:'
; fía, eles ooñ "unha forza nacionalist a
di3 sen moita f0rtuna: "un seguidor. .Antorl G~rcía: Cte. Empresa- aárr~r~s ,;
Editor·ffi lpafraguirre S.A. .
Antón . ~ri.eto , C~·rmen G. Ares, .An xemodérada, progresista en ·.tanto. que . dós políticos amadores'~, 'os outros Chefa Hermo, Cté. Empresa lnt'elsa. ''· '··.
lbarsusi 3. Bilt1ªo
la ·Rod(cio, Antón F ernánaez, Mugarexeitan as- postu(as c:Ónservaddrás,
até ag~ra áinda n<?n me ilusi<?naron.
Asun.ci,ón Sa~tos Castrovlejo., Histo·~··' .'.'
Depósito Legª I; B 1-11 21-82
·
. rra, Xosé .Lcid'eiro.
interclasista, que que re11 rachar co bt"'
Ün -saúdo deSte ~segt.Jiaór do seu ·
riadora , · . . -·
.
·
·partidismo"~ etc. Máis ou:,
menos pa- . · Xornal:
M.P. {MADRI o)' ; · Xesus· Veg~, Profesor U~i-versidad~: '
.
.
'.
..·:
.
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No Dia·.l_nter0acional pola liberación de ~lesbianas e ~ómosexuais .
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..---~---~~--~.:..-

,· ~,
....

Ch iCh i Nóvoa:

..A _Xente

nOn
entende ·que· .
o lesbianismo ·_ é
-unha · actitude ~
absolutarriente·.
natUr81"

.........

-

'

Normal
e líc·i to,
A sexualidade ten unha grande importáncia na vida de cada un de nós. Pode
traernos lecer e fe Ji cid ad e e pode traer,
tamén, moito sofrimento. Na meirande
parte dos casos trae máis sofrimento
que lecer, ainda que o levemos áscaladas.
Coidamos que paga a pena viver libremente a sexualidade, que pode ser
estupendá se ousamos desafiar as limitacións que nos impoñen e nas que nos
educan desde cativos.
Por qué sempre nos dixeron que o
·'normal', o 'lícito' era que só podían
amarse un home e unha muller?
Por qué nos dixeron que entre un
home e unha muller ten que ser só coito e estar todo o tempo co medo aos
embarazos non desexados?
Por qué nos dixeron que para ·disfroitar da sexualidade hai que ter a
bendición dun crego e os papeis ama- :
ñados nun xulgado?
Mentiras, todo mentiras.
Sabemos que hai milleiros de persoas, homes e mulleres, que senten
atracción sexua 1 cara persoas do seu .
próprio sexo e non teñen nada de ra- .
ras, enfermas nen viciosas.
Sabemos tamén que desexos e sañas deste tipo -homosexuais e lesbianos- os ternos toda a xente. O mao é
que cáseque nunca queremos recoñecelos.
Se a lgrexa, o Papa, o Estado, a
Xunta, científicos e pollticos andan
empeñados en reprimir e cu lpabilizar a
homosexualidade e o lesbianismo, por
algo será. Raramente o que a eles lles·
convén nos convén a nós, non si? Pero
1090, ademais deses, hai todo un feixe
de demócratas de todas as cores que recomendan discreción para que todo te:
ña as apariéncias de normalidade, para
que ninguén. se escandali·ce.
Pero nps dicemos que xa está ben
de hipocresias.
. Todas as persoa~ -lesbianas, homosexuais ou heterosexuais- ternos direito a poder disfroitar dunha vida sexual
satisfactória: as mu·lleres que mantefíeh
relaci'óris sexuais con homes, teñen direito a viver a sexua!idade sen. medo
aps embarazos e sen que a 'lei do home' limite a sua sexualidade ªºcoito.
As' muller.es.que mahte6en relaciór:is
sexuais con outras mulleres teñen direito · a viver a sua sexualidaae á luz · do
dia, · sen andar ·ás caladas o.en .con medos a ser desc0be~tas, sen Hmitar;:ións .
para expresarse abertamente ria rua,
igual que os homes que .manteñen re'lacíón-s sexuais con homes.
Pbr qué a sociedade -moitas veces
ti e máis·eu inclüldos- n.os escandaliza. ' mos ao ver que duas mulleres'·se bican,
van abrazadas ou colfidas da man pala
rua?
Ouen loitamos contra a explotación ~
e a opresión, · d13fendemos o .direito de
todas as persoas a expr~sar li,bremente
os seus af4ectos e a sua sexualidade.
.
Defendemos a liberdade sexual ·
·. conscientes de que a liberdade non re,,mata ~nde ti ou eu nos escandalizamos,.
Movemenfo Comuni_sta de Galicia

O 24 de Xuño celebrouse en todo o mundo o Día lnternacio~al
pola liberación de Lesbianas e Homosexuáis.. As l~s.bianas, ui:i
dos aspectos máis marxinados da nosa sociedade, .
.
son o motivo desta entrevista. Chichi ~Jovoa pertence ao Colectivo
de Lesbianas da Asamblea de Mulleres da Con.)ña. Ela axúdano.s

a lévantar esa capa de sombra, de, inquisición e de
. m'arxinalidade que pesa sobre o direito natural a disfroitar
. librement~ da sexualidad~; neste caso un dos seu·s
aspe~tos concretos: <;> _ l_esbi~nismo.,·

-9ué lle dirias aos que pensali
·: que o lesbianismo é un vício, unba
·enfe~medadEtou .que é antinatural?
-"Non ·é antinatural, senón .aiíti-

~ s~iaf. Intentan facernos crer que as

- .leis , sociais son ~ ta~én ·dá nátureza,
pero as ' leis socials. cambian; hai soeiedades onde 'ª ·homosexualidade
' non . 'e_stá mal vistá . hai .outras e"n
que si. Tamén s~ -dici~ ·dos negros que
eran de · natureza i_n ferior, . isto era
··~ normal hai ano~, pero ·o que pasaba
era que os negros eran socialmente
inferíores. A sociedade cámbia pero
qu~ren facer _aparecér as suas normas
como eternas e inamoyibeis/'

e

.:.eres que. o lesbianismo _pc)de . vir
dunha frustración.·ou dun problema
cun home?

, -"Se. todas ás mullereli que teñen
problemas ou frustracións sexuái~ éos
homes se . fixeran lesbianas, a estas alturas xa o serian case todas."

-Por qué· o lesbianismo é un tema
que inoi poucas veces sai á ·luz?

As mulleres

tamén.gozan
. ~dA .rni.1!ier: ,c asad·alter:va· santa obriga
. . de lle dar pra~er- '.ao ho,,",e'. Di muller ninguén se pre0cupa, se goza. se sofre, ~e lle dá igual,- se necesita .
algo diferente. Todo se desenvolve
como ,se ela nen . sequer ti-vese _ se~
xo, eu como se o tivese inanima-.
do; .como unha espécie de mane:
ca, sempre disposta para que o ,
machiño exerza as suas necesida- '
des.
Por iso- se fala máis da homosexual-idade masculina. A marxinación .da' múller é taR grande que ás
·mulleres lesbianás sori filouco c"riticadas-. Total, _elas non gozan!, qué
va'n facer duas mulleres xuntas?
Pero · si que existen e si que po-

.~.

·,

;:..

deñ di"s fmitar e .si que teñim direito' háturál a- q·uererse, a viver e a ·
facer o que lles veña en gana e nó
lugar que. lles pareza porque ao fin .
e áo cabo
visión do prace·r dos
demais só ofende aos malvados e
aos enve.)(osos.

a

As lesbianas en realidade son
a~go incómodo para o machismo ·
dominante e unha garantia para o
mpvimento feminista. ·Se a muller
non necesariamente necesita· de ·
homes p_a ra disfroitar do ·s~u sexo,
como o lesbianismo démostra, fica
ben demostrado :· que o império do
. f,alo non ten moita razón de ser.
M.V

·:_"Social,m ente ·inténtase que non
exista,, porque reco.ñecer ,que. duas
mulleres poden ter unha relación s~
xaal satisfatória seria r~coñec"ér a au. · ~onomia sexual da mullér, ·q!Je foi al·
- _go historicamente negado~ lsto é a
.,.. base fundamental da poi ítica domo·
vimento feminista, pois supón pór en
tela de xu ício a dependéncia da muller: a respeito do home, .e papel que '
se lle ten asignado á muller_' conio esposa, nai, etf.
f8
. ,,
Por outra banda influe . moito .o
feito de que para unha. muller recoñe' cerse lesbiana ~é moi duro. Ainda que
non· exista unha représión mor explícita~ si e_xiste u"niia represión social,
lab'oral, etc., que son ainda piares. A
presión social ven sendo tan forte
,que produce unha autorrepresión, un
·c ompléxa· de culpa; ist-0 é moi grave, ·
porque cando es consciente óe qué a
represión ven de fara tes algo de de- .
fensa per9,, cando a interiori~as, fic~s
desarmada."
-Por qué hai unha rixidez tan
g·rande no tema se.x ual e . unhas normas sociais estritas CQmo é a norma
heterosexual?

-"Esta sociedade susténtase nun~
·ha ideoloxia determinada e en sistemas de 9ominación · que alcanzan a
tados os-cgmpos. Unha sociedade autoritária, onde tanto se valora a prQdutividade,, non deixa espácio para o.
· p.racer _nen para a sexuaÚdade. Só
teresa a_reprodución. Se pudesen su·primirian toda a · sexualidade. Velai
. por qué se tra.t a de identifi"car sexu~- .
lidade reprodución, que son cousas
. ben distintas. Entón a sociedade ne. cesita encauzar todo e pór unhas nor·
mas. Este ·Papa chega ·ª dicer que é
pecado a -sexualidade inciuso dentró
~o r:natrimónio, cando non é para
procriar. "Ouen miré! á sua muller
con desexo- cométe adu~tério no seu
co~azón" dixo Wojtila".

in-

e

-

_-Cal é a ati.tud~ da ·xente progre~ista diante do lesbianismo?

.

- ''En xeral tolera, polo r:nenos de
boca para fóra. Mais 'o problema non
está na teoria senón nas atitudes.
Aqui pode.damos citar nioitas, prit:lcipal é a dos que din~ "paréceme bén,
pero_ sempre ·que non se note"~ "as
persoas X son i:noj normais, non se
lles nota nada". Tratan de marxinar, .
reducir ao ghetto. Aceitan pero teñen.
moito ··coidado en. dicer que . eles-as
non son, é o medo a ser ~nfundiqos.

a

1

. Adoitan a perguntar, por qué es
lesbianar E cando se lles resposta
perguntándoi'les por qué eles son he..terosexuai_s, quédanse. pasmados. Non
entenden qUe é unha atitude _a bsolutamente haturaL Tamén hai a táctiea
de non discutir, pero ignorando o te~a, marxinándoo.
No toé:ant.e aos partidos hai moitas reticéncrias, po~ cues~ión. qe in;iaxe, - de .parecér xente séria, ,pensao
que lle pode· restar votos.
'
. No fondo todo is1;o é porse á dé·fensiva, esquecer .o te'ma porque qui-.
zá haxa unha homosexualidade la.tente."
Ao rematar as perguntas Chjchi co'meñtanos que o colmo da crítiéa
·homosexualidade é dlcer que vai contra a conservación >da espécie. "Pero
se . sobra xente!" exclama, ao. tempo
_qüe engade: "A homosexualiqade en
·todo ·c aso. rJOn .é algo .óbrigatório~
. que se trata é d~ que non exista nengunha .norma imp0sta, p~ra que cada
un viva a· sua sexuaHdade como nie llor lle pareza, sen -repremi r a n inguén".

a

Do

. M. V . .
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-celebrado o -Congreso-~e fusi.ón

PS.G-~G quer:. sf!r;a altern&ti~a ."
.
de esquer.da n~ci()nalista. que se enfrente a AP
e·despl,aCe do SE!U"e~pácio ao PSQ E · · · · ·
_. C,o t ítu'lo "Porque Galiza o necesita",
lema deste . Congreso, foi . aprobado
· un documento no cal se sinalan "as
tres· notas que ·caracterizan a situa- ,
ción _de Galiza: a. dependéncia é subdesenvolyimenio e~onómico, o sucursalismo político e o baixo n ivel
. _- de conciéncia nacional e poi ftica do
noso povo. Para quen, coma nós, loi.. ta polo . sócialismo e. a sdberania nacional, a situación é grav{l e preocupante".
Máis a,diante af írmase que "as
fórmulas er:n.pregadas para aglutrnar
ao nacionalismo .fo ton múltiples:
CFPG, UG, MFPG, BNG e-a fallida
fu sión PSG-PO,G_. Nesta situación, ·a
converxéncia orgánica de duas forzas afins, PSG ·e EG, represt:!ntante 6 ·
grau 'máximo de unidade entre duas
. organizaciónsJ ada redución ·do es· .
pectro po.líti~ó supón unha supera~
ción do proceso de disgregación con:
tínua dos últimos anos ... " .
~'lsto requir~ un esforzo de síntese e de superación de diferéncias que
fagan da nova forza política a·lgo que,
aparte de supor a sum(.I d'e c;Juas organizacións, atraia . a outros núcleos actualmente afastados da política activa." · ·

Des_poi·s dunhas longas negociácións, Q pasado 24 de Xuño _ ..
..
celebraba'n o s.e u · congre·so 'de -fu°sióo en!·Santiago as organizacións ,.
Partido Socialista Gaiego e Esq-úerda Galega;· Elixiuse 'ú n
·
Coilsello -Nacional e. un Secretariado·; do cal formarán· parte entre
outros ·o s pariamentários Camilo N'ogueira e .CláÚdio L . Garrido.
Por iniciativa de Esquerda Galega a denominación aprobáda ·
para o novo partido será a de PSG ..EG ...

,Política ·institu'cional :.'_
import~ncía e xuramento
"A preséncia instituciona 1, si~ála
se na ponéncia, é moi · necesária, sobretodo nu.11 pa.ís das· características
do. noso, ainda que hoxe teña para
nós unha reducida marxe de manófüa" .'Camilo Nog'ueira abondaria nesta liña ··nunha das- suas intervencións
ante o Congreso: "ternos q1:1e estar
,presentes nas institucións e para ·iso
compre empez~r a preparar as eleicións desde agora mesmo", siO:a'lando
por outra banda .que "o nacioriali~mo
GALE-GO QUE ~
$E EX PORTA

pode _ser mih~fritário eh votos pero
nori o .é no campo da cul.tura, do si11:
dicalismo, na capacitación técnipa". ·
Tamén ..~pb. re ·éste t'ema ~láu,~io ·. L.
'- Garrido declarou a ANT qué "o novo·
p_artldo ·progúnpia.se por estar. nas, insti~ucións, _pero · hai que ver cómo,_

10lJTRO ·PRODUTO

pors ~s institucións d~ben se-r utifüadas ·pero. non se pode pensar que a r-evoludón .se fai desde aí" ·.
. . Ante as discrépáncias que pudese
hab_er n~ seo . do partido á . hora_do
~~rament9 do~ cartas eleitós·, a própria ponéncia ~ encarrega d~necoller ·
•

'

UDha ·cena ·cOnfusióri

A nasa tarefa máis fundamental
debe ser construir, frente a ' AP -e o
resto da _d ireita , u nha alternativa nacionalista e dé esquerda, que desprace ao PSOE e ocupe todo o seu espácio.'r

que "r:ias futuras ·eleicións autonómicas debemos -procurar aumentar _sensibeirnente a nosa preséncia no parlamento, o · que nón seria obstáculo
pata respeitar o difei~o individual dos
militañtes. que, ·polo requisito do xuramento·, rex-eite.n figurar nas listas".
Cláudio L. _Garrido, un dos implicados precisamente nesta referéncia,
: declarou que "PSG-EG debe ser unha
·torz;a i-~tegradora; mais, un partido
.· .nón pode violentar· a conciéncia dun
militante.- Eu ~a dixen que non ia
- xurar. Pode pensarsé q~e esta decisión non é moi pragmática, mais ·a
sua trascendéncia vaise ver co tempo.
Ago~a· mesmo xa serviu para demostrar _a pouca credibilidade do sistema
democrático e a parcialidade do tri •
bunal ·constitucional".

Apoio á INTG
Aprobáronse tamén outras ponén cias facendo referéncia a agricultura,
estatutos, sanldade e sindicalismo.
NeSte . último apartado non se fai
nengunha referéncia de apio á Converxéncia Sindical Nacionalista (corrente dentro da 1NTG), sinalando o
apoio á unidade ~ consolidación do
sindicato, mantendo esta unidade e
potenciando o espallamento da central p~r. riba de calquer lexítima dis·
crepáncia política".

Pol.íticas de alianzas e oposición
ás forzas maioritárias

:o.Partido

· Para o momento de apresentarse a
Como mesmo se d.i nas -pon-éncias
E ·a· pdsición_a-nte a tra íci'a _· dos .
un~as eleici·óns, as ponéncias sinalan
tlo Congreso, r.educir as siglas axurestos -de Castelao? Camilo ten ·a
a posibilidade de faceto en solitário
· da sempr·e á clarificación do pa- _ inipiativá parl~mentária. Ciáudio
~Óu coalig~dos con outras forzas.: CaL. Garrido decl.aráb:a, en cámbio,
. no-ráma. ·unir forzas .é bon para o
milo Noguei ra · concreta ria nas sü~s
u~
. nacionalismo, e· máis neste eas0
"houbo que alterar todo o de Caintervencións que o PCG estaba des- .
mi·IO. Non se pode e'ntrar hese xotratandose du!l partido histórico
cartado ;. pero que p~rmanecian aber- A <;:ontinuidade d_o Partido Galeguista
. (PSG) e doutro menos histórico
go. Non se pode ·e.ntrar na batalla
tos a xente que. pudo estar, nas áreas está absolutamenge asegurada, segunpero igualmente significativo(EG).
i:>or algo que está _aí, pero ternos ·
deste partido. Sobre o ·BNG sinalou do rnan_ifestaron a séAiana pasáda os ·
Mais .temémonos que haxa te- ··~ que devo_lver a .verdadeira ·, imaxe, .
que· desexaba ·as co·incidéncias áo re- destacados .dirixentes do PG Mart írrenos nos que· a inda compr:e .tem- ·loitar _contra a manipulación, por- . '
dor dun prográina, a inda que .era difí- nez López, Pousa· Ante lo, Zulueta de
po para unha sólida 'unffica.ción ·que ,el non ten nada · que ver coa
dil. Tarrién 'Cláudio -L. Garrjdo sinala- Haz, Manuel Be iras, ·Ma'nuel Suáre.z e
Elixir cuarenta membros para un
Xunta. Nón apoiaremos _os actos
ria que PSG-EG non estaba cerrado a González R'eboredo nunha roda de
unh coafición cq Bloque.
prensa . . ·
Corisello Nacional, en pr.opor- oficiais".
cions- de vinte por .partido·, -quer
·O día 28 mii-i.tantes de PSG-EG
No tocante á oposición coas for·' 'O Pé!rtido Galeguinta está máis
:z.as maioritárias, as ..ponéncias sinalan vivo que . nunca'! afirmoJ Martínez
diper, alarde numéri_co · aparte, es-tiveron oas primeiras filas da~
· que AP é ó pri~cipal inimigo a cierro~ l,..ópez: .
· ·
que as cousas ainda hai ·que conprotestas no aero¡:>qrto. Camilo en
sensualas;
.
cámbio, asistiu aos· actos oficiais',
tar :. No que se refire ao PSo'E afirmaü's ·representantes do PG atacaron
Falar tanto de posíbeis alían- ~ecebendo un oceánico ab~cheo .
se que "ainda que no prindpió da a_aqueles que §e pasaron a CG, af.ir- .zas eleitorais nun ·congreso de fu- ·
9ómo se entede. isfo? Escoitar
. sua a11dadura no goberno do estado . marydo que .exercerán acc.ións legais ,
sión significa, como dixo un par- · a Camilo Noguefra e Cláudio L.
; parecera conveniente non facelo contra eles,
mesmo tempo que
ticipante a 'todos os ali présentes, G.ar.rido deixa ver o ~bismo '. que _ · branco dos ataques-da esquerda, en mar:iifestaban "ql,Je o Partido Gale'-'
que se ten pouca confianza.
hai no médio . Son -dous estrlos?
base á~ itusióris que despertdu e ás di,- 'guista non pode servir ,para legalizar
.sa ída nas·p~óprias far.zas.
Duas .liñas p_o.líticas?
fic1,.1ldades ·que at0paria na sua xes- "nengun partido Centralista".
•'·
' ,.
· Non definir á · posición ante
Vai haber unha _verdadeira futió11, asi como polo peso dos.'pode·res
Uns minuto~ ant~s· de cheg_ar os
un posíbel xuramento parlamen- sión ou será, como tiñaR en-mente
fácticos · m4is_ rea.ccionários Aa · sUa restos . de Castelao a Gal iza, . nunha:
tário dicindo .que o que nori quei: moitas ·das persoas que. máis t~abacontra e en contra:·das próprias liber- co~~e~sa con. Mart ínez Lóp.ez e Po usa
ra xurar t.en direitb a non .figürar
liaron por · esta alternativa, unha
. dad es qemoc'rátic.as, . hoxe esta se á si- . Ante lo corroborábanos a sua decl- . '
nas listas é, permítasenos, unha
saída d~ subsisténciá? .
. tuar cada vezz mái,s á dir~i.ta, semer:i- · ,_siÓri de s\'.)guir adiante do PG "despqi~ ,: ·
miga Íidí~ulo.
M.V.
tando a frustración e ·a despolitiza- dq abandono dos po~ibilis~as e trepa<
ción ·dos cidadáns ..:
·
dores".

Galeguista
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Caste·laO en ·Galiza

as
Cando Teresa ~astelao baixaba as escaleiras do Santo Domi~go de
Bonaval,·despo1s de deixar ao seu irmán enterrado as cerca· .
de cincocentas persoas que aíndaquedaban ali c~~gregadas
c;lespois de máis de seis horas, romp_ian en aplausos e berros de
Castelao, Castelao ... ! Eran os mesmos· que instantes antes
abucheaban, insultaban e até lanzaban algunha ped~a contra as
autor·idades presentes, mentras a policia tomaba todos os
arredores. Vallan estas imaxes para ilustrar o que foi atraída dos
restos do insigne ~atriota galego.

;convertiuse errmero protocolo para a
maioria. Só Teres~ \aparecia visipelniente .emocionada.
Viñeron logo as firmas de rigor, a
cobertura da caixa coa bandeirá galega que xa o cobrira na "Arxentina, e a
oferénda .flor~I p_or parte tle Teresa. -_
Empezaron as protesta·s dos envia. dos desde ·aArxentina, ·q ue se unían
ás de a·lguns galeguistas presentes.
Despois de ser intrqd ucido o fére·tro no coche fúnebre por mariñeiros
de Rianxo, emp'ezou a cara.vana· e o
saúdo das. flores que lle lánzaban
seu paso_ as xe.ates de Rianxo. ·
Castelao saía ·do aeroporto sen
Hino Galega, só cun responso, custo-_
diado pola Guárdia Civil e a poli'cia. ·-A sa.ída, a xente que esperaba fóra
quixo interceptar -a comitiva, actuando as FOP·ccrn contundéncia, detendo ao prpfesór Alonso Montero:
Camiño de . Santiago, gran protección policial e moita menos xente da
que tiña que saudar o ·pasó do ·político galega.
Vol.taban os comentário.s por parte da prensá da semellanza da chegada de Castelao, "quemáis parece que
queren detelo", coa volta de Wilson
Ferre ira a Uru~uay. ·
-

1

As oito da tarde do· día 28 de Xuño .
de- 1984, os rest_os d-e Castelao, voltaban a Galiza : o ·.aeroporto ~staba far- .
te mente· ~usted iado por forzas da
Guárdia Civil que lucian . os mesmos
tricórnios que el pintara nos seus debuxos de guerra.
Castelao chegou sobrepticiamente.
No aeroporto só o esperaban as autoridades e alguns amigos de sempre
como Paz-Andrade, Martínez López,
Xoaquin Lorenzo, Pausa Antelo, António Fraguas, ... así como unhas trescentas persoas da sua vil~ natal, Rianxo, ademais da sua irmá e alguns
achegados a ela .
Fóra, má is de cen persoas pugnaban por entrar, o que era impedido
pala Guárdia_ Civil. Persoas do PCG,

da, mentras Alonso Montero lle recriminaba que xa Q . estaba fácendo.
Afinal Femández Albo.r, despois .de
manifestar! le que ;,tamén eu tefío .
moitas coU'sas en contra sua", retiro use, visibelmente nervoso.
, Alonso Montero anunciaría que
dimitiría dos seus cargos (vicepresidéncia do· Consello. Galega da Cultura).
Virian logo as conversas con Rosón, as pr.omesas e as evasivas de que
García Sabell estaba buscando,ao Go-·
bernadbr xa que este era qu~n tiñr:1 ~
mando (o .Gobernador estaba na sá
coas aútoridades desde un princípio).
Mentras tanto o Alcalde de Santiago
manifestaba que non se lles podía _
deixar entrar, x;;i que podía haber ali
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·'.'•: Arriba ,-milft~ntes dd"PCGji ou; ras forza~ '
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Añ_'._< ~I G Úe(·~eiréi ,.: ~-pn estar.la tampouco
preseote nos. acfos oficia is. Nas outras duas
fotbs a{'~~r~a·s, c'o nt;a os .'na~ion-ali's~as en .
.- .
.
Sto. Dórrüñgo.

.

vidas de'sde O Ferro!, con Fra~isco Pillado á cabeza, asi como Santiago Alvarez, De la Fuente, Guerreir.o e Enri- ·
que Curiel; persoas de EG, de CG como Rodríguez Peña, e outras persoas
c9mo Alonso Montero, Díaz Pardo
ou Xulián Maure.~

'

".:t

Medo á UPG e ao MC
Primeiro Alonso Mo.ntero, xunto
. con Pillado, e' lago Santiago Alvarez,
Xúlio de L.a Fuen,te e outros intentaron aegociar coas autoridades a e_n- ·
. trada destas persoas. ·
Alonso Monte'ro tivo unha forte
discLI'sión con Albor, ao que ·lle recri ~
minoll ·º ocultamento que facian da
chegada de Castelao e o n_on ter toda
Galiza empapelada~ afirmando que
"te_ñ() moitas - pausas en ~ntra de ;
· vostede e en co·n.tra do PSOE". Albor
afirmaba que ~I non era aai.Jtor1dad·e
é, que non podia facer n·ada, qUe.hon
man_d¡:lba .e que non o fácia para que
non ,O acu~sen de manipL,Jlar a tra Í-

algunha persoa da L!PG ou do MC.

"A Xunta ·de caciques, oc~lta a

Un avión con retraso

Cast~l.ao"

Pero Castelao tivo que pisar chan
Mentras estaban a suceder e·stas
español, terra de Madrid, antes de peripécias, ·no exterinr do ·aeroporto
chegar a Galiza. Lago unha arneaza os congregad.os 'berraban que. "A
de bomba fixo que o avióiúivese que Xunfa de Cacitjues, ·..o·culúr a ·caste-··'
'ser d-~~alofado·. Afin~I foi, ·como se lao", "A Xu-nta de Albor nó cortello
previa·, unha falsa ·alarma. Así e todo, · · está mellar''. e 01,Jtras· consignas pareCastelaó esti~o antes- en Barajas que cidas. ·
-·
en Santiago.
. .
Coa chegada do avión, produciuse
Pero . as causas teria·n ido doutra un fo'rte enfrentame11to entre a xente
maneira se. xa o avión "Aragón" non que queria entrar e, a Guárdia Civil.
. tivese previsto despegar con retraso · -Afinal non pod'erian pasar, ainda que
debérselle 'arranxar un'ha averia no aqüeles que "tiñan am'igos" si o fixear acondicionado.
ron pola "porta falsa". '
Mentras ·o cadaleito de Castelao
O anúncio da bomba prodliciríase
cando o aeroplano sobrevolaba Za- (caixa negra con talla) era baixado do
·mora, pouco máis"ou menos a médio avión por empregadós de lb~ria> fóra
ca·miño entre Santiago e Madriq,· co arreciaban os berros, preguntando
que terian que· seguir para- Santiago ónde está a democrácia? e afirma.ndo
producíndose .un desalo;e rápido do que a · que se producja ali era un se- ..
avión ·nada máis chegar,·que coincidía' cuestro de Castelao:
·
Un acto que ·moitos soñamos .des·no tempo que dici~ o a·nórrimo que ia
estoupar a bomba.'
de hai tempo 'éomo emocionante,
(

ªº

A espera en ' Bonava l tamén era
tensa. Desde as cinco da tarde foi
. concentrando numeroso públicq, que
pudo chegar a tres mil persoas. Máis
. da metade deste público era contrário á traída dos restos de Castelao.
Ali e~taban os do BNG, llPG; 'MC.G,
- CNT e galegu ~stas independentes. -~·
(pasa á

p~xi~a . seguint~)

1

mitin tddo o q~e ·pasou e pór a p~rir
a quen hai que ·polo".
·
Como. non chegaba, despois de facer u59 da:, pa!abra francisco ,Ápdrí- '
guez,- -dd BNG, empezouse unha impro·v.isada manifestación na que participaron cerca de 1.500 persoas. '
Con ímpetu poucbs.' veces visto,
esta manifestaéión dirixiuse á parte
nova "porque ali non irnos nunca".
Tempo despois disolvéronse sen que
a policia. fixese acto de preséncia ..

. Abraita ~heg~ria ao T.oural pasadas as de>ce, cando só quedaban no
lugar unha dúcia de persoas, afirmán' danos q'ue "na Arxentina todos orespeitaron, pero aqui, se non son .estes_
rapaces, pasa sen pena nen glória".
E, certamente, polas manifeSta-·
Cións. f~itas polos emigrantes que
acompañaron os seus restos, o trasla. do tivo moita máis emoción en Bue. nos Aires, onde o reverenciaron e o
despediron con· bágoas nos olios, que
en Santiago, onde o enterraron, se
non se pode dicer pola forza, si é verdade que usaron a forza policial.

•
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Reportaxe gráfica:

- "

Un nacionalista é cond.ucido esposado ao furgón policial no momento mesmo da chega·da dos restos de Castelao? Sto. Domingo.
f,

Manuel Veiga e Xan Carballa

\

puxe destes, cando _se, d~ron canta de ,. caix-a e wn_·rai:no-de fl~res. Teres~. e~s_:.
que o féretro .éntrára· por La Salle, é ' taba terrib.elmente .emocionada, pero
As. protestas .. empezaron ·cando , non pota ·Porta do Camiñb, intentan- non _tivo intimisJade para repousar o
c.hegar.on· a Santo Domingo as .autori- do estes d~spregar p¡rncart-as".diante . seu _pensamento xunto ªº· seú irmán.
dades, sob-retodo os parlamentários. da comitiva, con frase.s de Castelao,
Despois de eantarse a "metade'.'
Camilo Nogueira, de . Esquerda 'Gale- para reivindicar a· suá memória e ·o do-l'lino galega, _procede_use a realizar
ga, foi o máis abucheado. Os berros se.u pensamento como sinal de home- unha oferenda ·flaú1I potas autorida- ,
contra Nogueira erarr de "traidor", naxe "frente á mapi~ulaCion que es- des-e representac[óns.
trepador, Castelao non se traiciona, taba a sof~er". ·
.
.
.
Lago, a saída xa re_latada e o Panetc.".
o cordón po-licial rómpe_t,Jse, pero . , _t~ón pec~ouse a cal e éanto. Un paliFoi aqui cando empezaron os· pri- a policia carr.egc).u oontra' os .manifes- cia, descoñecendo a rea_Jidade, 'como
meiros lanzamentos de ovos., alguns .tantes, émpezarido estes a lanzar -~o- · moita outra xente desinformada di~
dos ' cais alcanzaron ao deputado' de tes de bebidas e pedras. .
cia: · uhai q.üe gardar ben as chaves e
CG Casas Rosende, l3si como outras
·
b"d
t
'
t
p
1
facer
guárdiá,· senón os do. Bloque
easte 1ao f 0.1 su . 1 o a ro e o os
persoas entre as que se encohtraba o
·son·
capaces
de_quei'r'nar a éastelao".
concellal Amoedo db Axuntamento maceiros' do · Axúntamef!to ,q0e o le.
:
v
aron
·
di
réctamente
á
igrexá
prévia
de Santiago e atg1.:m x?rnalista.
;
.
i11terpretación ·do H.iñó., rion celeOs larizamentos déovos seguíron- . brándo_~e 'o act~. fóra, c9mo estaba
Mentras se celebraba o funeral, os
?se producindo contra a.s autoridé!des, previsto.
· nacionalistas fóronse con~entrando
con · intervalos de 'tempo írr:egulares,
na pra2:9 d.o Toural en espera de
mentras estes esperaban á sombra e o
Abraira·,
sécr~tár]o. de · Castelaó, ql!e
público ·ao sol a chegada ·d'os restos , . caigas pol'iciais e bar:ri_
cada's
mariifestar_a
'ü:9esexo de "<;:brítc~r nun Camilo Noguei.ra foi longamente abucheado polo púbrico presente en Sto . Domingo .
· dé Castefao. Todo .ist,o adubado c.on
.' Mentras' "escapaban · con Cásteberros de "Galiza Ceibe, Poder Populao'~, a policia seguia ~rregando. -con
lar", "Qµe queira.n, que non, . G.a-li~a
tra · os manifestantes, que forma_bari .
é ·4nha n'ati~n" ; "Gaste lao, · irmán, -barricactas- na parte' antiga da ci<fade, · non no's ni.overán'.: , -'.'Caml)o, .moria
corta~do o tr:afico. As cargas sucedé-·".
Castelao non -se traiciona':, ou "Aciui
rdnse.
por tempo de case unhéJ hora. ·
está, en pé b naso Úmán Dahie.I''. . .
As organizacións que amostraron
A ra fz destas eargas tiveron que
·,A cl)e-gada dos.:r~Stos · ~ Bonaval . ·ser atendidos doce. 111anifestante.s, en: .. a1sua oposición ~traída dos restos
,de Castelao nas actc.iais condicións ·
Per0 a tensión .aumentou cga che- .· tre os que se ehcontraba;·o deputado ·
..políticas, fundamentalmente o
e
Presidente
da
UPG
Bautista
P.,lvagada ·dos réstos a· BonavaL.:A pollcia,
"BNG, M.C. e a asociación lingüísque contiÁ.a a duras penas aos · nacio- . rei asi como uiiha señóra de' avq-~Zatica AGAL, viñeron desenvolvennalistas ·-d~trás ·. dás · valas postas ao . -da~'idade'. Tamén' .once pqlicias t_ive~ "
do desde xorn.adas anteriores ao
· efeito, ·tivo que ceder1..dianté do em- ro.n q1:1e ser a~endido_s en ce11tros fibs·.28 un ha campaña que . remat9u
pitalários, ainda que de pouea consi- cunha ·manifestación ' en Santiago . ·
dera~ión.
·
. odia 24, á cal aslstiron -unhas d.uas
mil persoas.
Tamén. foron detidas duas persoas
Nesta manifestación fixér:onse ·
polas FOP.
'
ver div.ersas pancartas; nas 'que fi~
guraban - · fr~se~ ,, dé C::astel·aÓ: ao
enterfo
tenípo· .q ue se ,herrarón lemas de
"Que quelran q'Ue non, Gáli'ia é ·
. Mentras tanto, en "Bonaval mistuÚnha nadón'', "Estado 'republicar.ábase que ÍéJ ser o acto Givil co enno laico e federal'!, "Óan'iel, nunca
terro. Martínei López, en calidade de
foi. vaso" etc. ·
amigo de Cast~lao, e · Luís Sobre ira,
· Ao re111atar fíxose unha oferenvicepresidente .do Centro G·ajego de
da floral a Castelao na praza do
Na Praza do3 rural, Bautista Alvare4 realiza · uriha ofrenda floral a Castelao, despois
Buenos · Aires, e Torres Oueiruga,
t Toural,, habendo ademais d_
iversas
·
·da
'n:iánifestacióri do 24. ·
. 'Como crego oficiante pronunciaron
iRtervencións, entre as que figuran
discurs~s~- Tamén se leu o decreto de
'as de Xan Carballo, X.M. Béiras' e
des vós os que estades retratados
me1os -de comunipac.ión, agás do
concesión da Medalla de G?liza,;·que
· B. . Alvarez, ' lendo uris .versos o
en '50 homes por 1o reás'
-.
caso de Cangas. lle foi imposta por Fernández Albor.
poeta Avilés de Taramancos.
No ·acto final p_rodµciuse a ·
Outro dos ácontedmentos_prot-euse- tamén, "Alba ·de 'Glória!' e ·.
Bautista Alvarez sinalou. na ·'sua - · queima dunha ' bandeira · española.
ducidos nestes dias foi a detención
. procedeuse ao enterro, non sen antes
intervenc'ión que:
·Este feito voltc:1ria a reproducirse_ ·; do dirixenge da · UPG, .Francisco
o arcebi~po Rouco Varela dar as grá- ·
"O .parlamento di que C~stelao é
n~s dias. ·posteriores en perta ,d e
Rodríguez, odia anterior a traída
Ca5as, diputado de ·cG, foi vítima da pon-. cias en nome da famíl.ia. Teresa Casde todos ·e que ali están todos rede Castelao, sendo ·poste en Jibertrinta localídades galega_s. Acción~
taria boa dos nacionalistas guindando
telao depositou u·nha presa de terra.tratados. Mentira carnavalesca, 1soque non foron .reflexadas polos
dade .polo xuíz ao día seguinte.
ovos.
de Rianx0 . no Sartego, e logo un ha
N. 250 / 5 DE XULLO /.1984 ·
{ven da páxina anterior)

1

-"A-oposieión _
n os dias anteriores
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" ... Se as idea~ de· Cqstela~ teñen que vér algo ·cos ideais do ~laque,
non merecia estar aqui, habia q'l:le
queimafo", comentábanos un .funcionário ás portas de Santo Domingo, melÍtras se estaba celebrando o enterro.
Esta frase pode ilustrar por si ..
só o qwe foi a traída dos restos de
Castelao. .
·
Por unha banda aí es.ta o se- .
cuestr~ feito ao insigne patriota .
galega. O -secuestro máis. grande
qu.e se . lle pode facer a unha persoa, o secuestro á sua imaxe.
·
Os que o trouxeron, os que to-.
maron ·a decisión intentaron fur- ·
tarlle ao povo a Castelao, ao verdadeiro Castelao, apresentando
no se~ canto algo totalmente distinto, que nada tiña que ver co pai
do nacionalismo.
Os carpos dos mortos. vóltanse
. cinza, terra, o que pervive é á sua
memória, a sua obra. E esta me mória, esta obra, foille ocultada
ao pavo galego.
Este "funcionário" non sabia
que Castelao fara nacionalista, o
precursor do nacionalismo; negábase a admitilo. lsto foi pre~isa
mente o que intentaron ocultar.

O povo non tivo participacipn
Pero o secuestro tamén foi fí-- sico.> ( povo non pudo receber a i
Cast1;dao. A Guárdia Civ.il, cos
mesmos tricórnios que el tanto caricaturizou nos seus debuxos, tomou literalmente o Aetoport<;>,
que máis parecía que o que intentaban era detelo que facerlle un
recebimento. E este non é só un
comentário persoal; era un comentário unánime en Labacolla.
O povo non pudo receber a
Castelao á sua chégada. l,Jnha chegada que _moitos soñamos desde
anos que fose emocionante e que
se convertiu nun acto protocolário da recepción, parecia, dunha
mercancia. Nen sequer estaban ali
uns gaiteiros para tocarlle o Hino.
E ali, que non !les boten a culpa,
non estaban "os nacionalistas radicais".
Persoas significativas como
O íaz Pardo, Alonso Montero, Rodríguez Peña, etc., tiveron que

BNG: .. Efectiv8n1erlté
· · desm~ntamOs
·Po lo seu interés pub licamos aqui un
documento remitido polo
Consello .Nacional do .Bloque
N acionalista Galega , brganiza~ión que,
como é sabido, tivo un especial
prot.agon ismo nos acontecrme.ntos. -

qued'arse fóra berrando que Castelao estaba secuestrado.
Parece_ ql,Je pretendian que o
. povo non estivese presente e afinal
lográronno.
·
Moitos dos que antes aposta- ·
ban polo traslado nestes momentos dos restos do Rianxeiro, non ··
dando crédito aos -q.ue afirmaban
que ia ser unlia ·traída manipulada, cambiaron a sua opinión e puxeron voz en berro denunciándoá.
Alonso Montero diríalle a Albor;
"non hai meirande manipulación
que furtarllo ao povo".

A falta de respeito
. Tírios e troianos descarregaron
toda a sua xenreira contra os ria·cionalistas por non deixarlles consumar ao "seu ·xeito" a. manipulación de Caste'lao. A '·'falta de respeito" ao cadáver é o descalificativo máis usado portas afora.
, E son, precisamente os ·que talan da falta de respeito aos mortos, ?s ·que non respe.i tan aos vivps'

e ofeden .a memória deses mortos, .
que afrentan -cis SUQS iqeas, que, ta- mén hai qu~ dicilo, de-s preciaron-e
atacaron de viv.b.
. - A Xunta afirma nun comUnicado que "está contenta". o 'e spois
disto hai que perguntarse se v~rda- ,
deiral)iente ~ que quería a Xunta
que pasase foi isto. Oue.· houbese
incidentes, que non púc;iesen celebr~r o acto que tiñan previsto, pe.ro, sobretodo e ante- todÓ, que o _
povo de Gal iza estivese . na sua
meirande parte ausente deste rece~ _
bimeRto.
Agora .todo· o mundo quer bo-.
tarse .da parte de fóra. A Xunta
afirma que riada ti'ña que ver con
estes actos "que sa íron tan ben''.
Castelao, as ideas de Castelao, ·
os ideais de Castelao-, ainda des:
poi.s de _'morto·, seguen a gañar l:Jatallas. Castelao non pudo ser secuestrado á memória de parte .do
povo.

,. ___________. _________. __..,.______. .

Cómo .son, ho, cómo sooon! !
O xoves 28- un xornal referíase a
"Pqr desgracia, Galié'ia ha vuelto a
ras; cando .todo o mundo_sabe que
aparecer a los ojos del mundq co"un prcifisiotia.I obxectivo" debia
Castelao nu.n ~itular de portada
virar a cámara :en dire~ción ás ban- como "0 POETA DE RIANXO".
mo un " reducto poco apacible,
deiras e ao palco Of: autoridades,
Ave Maria Purísima! que diria a
donde aún residen e·lementos pelicomo se facia hai a:nos na,s campos
slÍa irmá, Castelao poeta_!
grosamente perturbadores . y" anti- ,.
,de fútbol cando habia incidente~ ..
Antes xa lle .chamaran o mellar
sociales que -han de ser erra~icados ·
dibuxante de Éspaña e algun ·deE cos comentários ".pas~ronse" •.
cuanto ~ntes y sin:concesiones". .
home claro, a guen se He ocorre
clarou que "Castelao non era ·un
Córno son, ho, cómo s.oo~n. ·
· ler por-tel~ .visión frases do próprio
poi ítico, ·que nunca pertenceu a
Cómo ' se poñfim. Calm~ tios, que
~·' Castelao, puxeron cita.s. . de Castenengu~ partido"', e. iso que fundo u
estamos nunha democrácia.
lao e toda a "oficialidade" .pensou
o Partiqo G:aleguista ,e foi duas veque ' estaba a talar .Bauüs,t a Alvac.es deputado en Cortes, que se
· Porque h~i que ver cómo se punon! A este -paso poden dicer al- ·
xeron ~a TVE en G., ""manipula- , rez.
Estes tipo~ quérennos ..f~cer
. mm día de Mhncho Reboiras que
dora", ·~parcial", "non se axustou.
crer que Castelao é gatego como
era "o donc>'dunha fen~taria Y' ga-.
á reaJidade" r ,.,.par:écia tomada Po"
Amáncio. ·
: 1 tlego com~ .e~príme.to".
Jo na'cionatisRúJ .i:adieal;'. E tocto ·
.. ·oespois·.·:da "sQtane" c¡rimón.la¡ ·" ·. por;que retr~i:fir® en dírectó as
.~-e~ d.a s;duás;·~~~s.de ·e spera ec' ·.: :cargas- p01'i~~ 58' es.taba.o: ·pn>·.·
. . ~<l tirada i:'ft(G~ .tli,t x(ff~l-ó~~ ·, -- '. dUCÍtlPCi matlte;. S"Fnesí'n$$ Cá~
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· tingl~do"

pretación ;que se lle -podé dar a esta escalofriante e liitlerian·a frase dun dos seus editoriais "aún resi~en ·- en Galiza- elemen.tos _perturbadores y antisociale~- que han
de ~r erradicados cuanto antes y sin concesiones, lo contrario es un suicidio coléctivo". S4pomos támén que a moitos com-·
pañeiros galegos demócratas na Arxentina
traeralles vellas tembra.r:izas esta termin~
loxia dos ·escadrons da morte. Así, mentras
' nós tiramos ovos, eles queren que nos tiren
balas. ;

-Non se daban as co~dicións ·mínimas
Esta é ·a ~ua deinocrácia e nós dicimos
para iso, dado que situación palítiCil autonomista de hoxe, nada ten que ver coas . que dandd se lle marxina a un grup~ soc.cial, se lle acorrala. expulsando-aos seus reaspiracións republicanas, federalistas, de
prese11tantes ~o Parlamento, negándolle
autodeterminación e nacionalistas do Castodos os meios de expresión, limlt~ndose
telao de ont.!l!.
lle ·c ontinuame·nte a ·sua actividade políti-A tr-a ída ia ser fei~ por unha Xunta e
ca, uti_lizando a violéncia das porras contra
un Parlamento que na sua i"mensa maioria
a r;li~epáncia .f irme pero non violenta (a- ·
desprécia. ao · nacionáli.s mo e combate na
contestación ao panfleto do gobernador
teoría e na prática as ideas de Castelao.
·
civil de A Coruña está -nas _im~x.es de TV.
Cqnsecuentemente co· anterior, . B'!an'iondé se ve quén golpea a quén e, polo 'tan- puk.ción da ideoloxia e do que Castel~o re- ·to, quén fire a · quéni sendo belixerantes
presenta era un feito, é aqueles que ·o_oéuf- até extremos 'onder as calúnias e ameazas
. taron ao povo galego durante máis de 40 están á arde do dia,· entón ese grupo e~á '
.anos agora intentan apresentalo fundamenperfeitamente l~xitimado democratica- .
talmente como un "escritor-amante<la-sua mente pata doptar-as formas de protesta e , -te.rra<le-todo.los-gal~os" (pero evide'otede loita que crea _convenientes, para demente aoque só uñs poucos tiveron-- accenunciar e manifestar as suas opinións e.deso).
.
·- .
,
fender as:suas ideas.
Pero tamén é certo que hai cousas que
-A desinformación sobre Castela~ que
non se poden ocultar, e agora son xa moi-- ·
' existe no noso povo; produto d.a intransixéncia dos 'que agora o traen, evitaba ql!e · tos os galegas de máis alá do Atlántico que
houbera una resPosta masiva e popular . . afirman, como nós, que nen se' daban as
condicj·ó ns para trasladar os restos de-Cas- .
Todos estes argum@ntos · foron dabondo
telaó· nen que,. o traían eran merecedores . explicados por .nÓs e inclu5o talados perlles pudo ocultar a fardiso. Tampouco
soalmente ~ri - tiesa Castelao~ pólo tanto,
sa aos concen:trados o 28 de Xuño nas in.aqui ninguén pode chamarse· a engano . .
_mediació.n s de Sahto Domingo .de Bon~val
Que tivemos razón nos. nósos plantexa·que na sua maioria, sensíbeis ao que ali
mentos a í está a proba; Castelao traído enocorriá, puxérqnse a carón dos militantes
tre policia, caciques e xerarqu.ia eclesiástido BNG na sua prQtesta, dándose poste. ca, Qué horror! ·
·
riormente algo insólito: que .un dia de diáPara que godo resulta'se máis esperpéntico, Fernández Albor, que reiteradamente. 1 rio, ás once e média da noite, unha mani- .
se declarou inimigo dos partidos naciona- festación dunhas d~as mil persoas percolistas 'e que per.t:ence a unha AP cuxo líder ,. rrese as -ruas de Santiago baixo ·a s aplau$()s
. que saian das fiestras e a i~o,
realidade,
foi ministro dun réxime que ·asesinou
é aoque se '. lle ten medo, a que Castelao •
moitos dos éOmpañeiros de . Castelao, e
empece a gañar a batalla despois de traído.
mandouno a el 'mesmo ªº exilio, doulle
e a que o BNG actue como revu.lsivo de
agora a ~édalla de Ouro de Galiza. Pero
ten un "fato de autoridades" que falan en . cara é!· que o nos<> pqvo com~ce a adquirir
conciéncia de si mesmo. através de de.caCastelán_, desprécian o galego; ·non saben
tarse ·que Castelao· non é de todos. sén~n
quén foi Castelao e son os ·directos respondos oprimidos, dos antiperialistas, dos que
sábeis do atraso da nosa terra. No meio
destes os tontos úteis, capaces das maiores - .. loit.a n contra os caciques que asolan':a nosa
terra, os que de.fenden . a soberania na·cio-. hÚIJ'lillacións por un pasto na cola, e os ou·~
nal , en contra dunha autonomía' i~útil;
,tros que non tiveron tanta sorte e qu~da
quer di~r. do .povo galego,¡' que masiva e
ron tras a porta. Por riba de todos esa máco.nscientemente esixe un acto irreversíbel
fia oscurantísta que responde ao nome de
de desagrávio dlante de tanta infámea que
Realidade Galega, controlando todos os
d~semboque nunha GaliZa liberada que era
fios.
. ~que Castelao quer_ia.
.
Namentras, este Consello Nacional convócavos
todos Ós galégos que sintades ainda xerireira da impoténcia diante dun
CastetaO secuestrado pÓla ignomínia, polo
oportunismo. polos que escreben a ditaclo,
polos que en defmitiva fberon da polfticade Galih unha ~Ira de m8dre peilO&l, a
~icipa, - na man.if-utación e a hcnnemx.•·

a

.se

.. /
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Deñde un principio tiñamos mui claras a ..
razóns da nosa oposición á traída dos restos de cástefao que se concretan en q_!.le: .

o

en

a

feifo ·pola.Depútéldón
d.a .c a·ruña

Pfimeiro
intento
dé censo ~:
1i~güístico

de .Galiza

e' (,l l)

c9 conxunto provincial, ou sexa, nori
o caso mais fla~grante -cheiru rpentoé o de O.umbría, onde non se consta- poden sumarse. Unicamente conceta m¡;¡is que ún 1,7 por cen de Gale- deríamo~ fiabilidade homologábel co
!i)o-falántes habituais que, na mais. ele- total ás pequenas percentaxes de perPuntualizado isto, os datos por- A caid~ por i~ades
mentar apreciacion, nos aparecerán soas que non falan nen entenden o
Resulta, á primeira ollada, surcomo bárbara subestimacion. Seguin- Galega (un 1,59 por cen) e que o'sacentuais que inmediatamente desprenderemos dos nosos cálculos son
prendente 0 axuste entre eSE!S 76 ,27
do coa presentacion -de datos deste ben escribir- (un ridículo 0,72 por
os seguintes:
por cen de Galego-falantes que obteconeello revélase que un 88,86 por cen).
-As persoa~ que aseguran "falar
mos por datos · censais -penso que . · cen do censo, en troques, "sabe faSe en Dumbría fixeron caprichohabitualmente" -se o escriben como · . por prime irá vez- e ·0 apro~imado
lar". Ainda ao observador _menos· pro- · samente maior:itaria a opcion "sabe
se non- o Galego montan a un 64,6 80 por cen que estimaban E!ncuestas e
clive ás concesions non comprobá-' fa lar-", o mesmo acongeceu nos conpor cen. ·xa anteriormente comentacálculos estimativos desde os anos ._, beis, a inda qO inimigo mais enconado cellos de Mugardos (o 66,94 por cen)
mos que o indicador parece axustarse
60.
··
da lingua galega penso . que lle debe e. Vilarmaior (un inmoderado 76,99
ao que entende.mos por lingua de inso certo é ·que h~i que constatar resultar evidente a explicacion de ~ pór cen).' En Ares, pola sua banda, o
ta/aciot1 alá onde o Galego resulte
unha caída no emprego habitual do
que, no concello de Dum~rí¡;¡·, parti- que o capricho persoal de alguén reGalego, que non tén por que reflexarculares interpretacions -probabel- . cargot:J foi a opcion ' "entende", que .
meio natural (concellos onde esta
porcentaxe pasa do 85 por cen.), mais
se na competencia para f_alalo: a caimente menos culp~ local· que da conta cun 69,19 por cen dos censaserá inexacto alá onde o Galego pade- da, moitas veces denunciada. .por nu~
aportacion de n9rmas xerais ou da dos. En Monfero é mais discut1bel o
za unM,a demasiado evidente ·situacion
merosos analistas, débese á actit.ude
clarid.ade das: pre·gunta.s - indudc:fron riparo de -d·atos ao que se chega entre
de .lingua inferior, desfavor.ecida, ex- de moitos pals Galego-faiantes de ena incluir á maioría da poboación, sen duas opcions maiorüarias, "fala habi' presion "~", 'casQ. 'típico da diglosia · ~inar 0 CastE!lán aos seu~ ~illos, e ain- . dúbida Galego-falante inveterada, na · tualmente" ·(o 45, 15 por cen) e "sabe
urbana.
da de forzalos a empregar a l.ingu¡;¡ . mais . restrinxida categoría dos que fa lar" (Q 42,52 .por cen), e se o ex-As persoas que declaran . . pápaci- · socialmente prestixiada.
·
"saben falar", categoría evidente- cluimos é porque rompe toda CÓntiA accesibilidade abs meios infor-· mente certa, majs que non reflex.ará a nuidade cos resultados de concellos
dade de ·expres'ion en Galego (falan
habitualmente saben ·talar e, ·desde
máticos da Diputación Profincial de ~ realidade ao existir outras posib.ilida- limítrofes .
. xa, incluindo tamén os q,u-e "saben
La Coruñ·a deberá ·· consentirno·s no
des mais acordes. Se a interpretacion (Capela e lrixoa), o que parece amosescribir';, poi,s que nen se entend~rra
futuro unha -análise .por .miudo do
de datos aqui é, ainda asi, bastante trar a inverosimilitude das cifras de
e~prego habitual d~· Galego po~ gru- · doada - salvando ese r,7 por cen que · Monfero.
unha competencia -escrita se non a
hai pr~viamente oral) montan ao · pos de idade, ar:iálise que procurare"!ala ha~itualrnente"-, os datos fi- O caso ·mais especial que deixamós
76,3 por cen; Gifra moi axustada ainmos facer cpn menos .urxencia que a
can invalidados á hora de os analizar para- o final foi o de Ortigueira, o
da á sempiterna, obtida por mostras
presenté. Polo de agora pode resultar
de encuesta e. .por aproximacions, do
indicativa unha enquisa feita po-lo fir80 por cen.
"
mante en Outubro ~e 1983; s_en exc~.' Tamaño da mostra: 142 alumnos do 1nstituto de. Ortigueira, rr:iozos e mo_,.Se agragamos · tamén
nivel de
sivas prete'nsior::is metodolóxicas de
comprension, ainda q" ue sen compezas;
de 1° e 2° oe BUP ·e mais COU.
e?<ácütude, mais con suficiente fia,biMorada
· habitual dos encuestad9s: 39 por cen na vila de Ortigueira, 49,6
tencia activa para, a· exprésion (Í'en- ., lidade para constatar a dita ca ida.. O ·
por
cen
no
resto do Concello (da $Ua área oriental), 11,4 po'r cenen concellos
tende", mais non "fala"), chegarnos
mero apresentamento do inquérito,
·
a un aproximado 91 ,5 por cen. Neste. sen máis comentario, pa_r.éceme ilus· li ini'trofes (Moeche, Maañon, Cerdido}.
Dé,:ita_da enqui_sa: 4 e 5 de Outubro de 1_9 83
caso obtemos unha cifra practica- trativo de abondo. (CADRO 2).
mente igual se agregamos os seis conResultados:
·
cellos. rexeitados, é die.ir, se .traballaCon independencia dunha di.sper.
·
sión discutíbel dos casos intermedios
mosco total do575.
EMPREGO DA LINGUA GALEGA POR PARTE DOS AMIGOS
-discut'ibe.I en canto á fiabilidade da
en porcentaxe
-Se nos fixamos no seu compleenquisa-, partfndomos dos casos e.x. ment6 9 100, dispoñeremos éla por" . trem 9 s "sempre" e "nunéa" é inr:ne- .
Nunca ou non adoito
. 34,7
centaxe de poboacion totalménte ins- diata a constatacion da baixa do ernCon amigos e coml?añeir?s
6,9
taJáda no E~~af.í~I, qu_e ~J_~~Ja,r.~, gue •: m~go socjal e-,faajiliar 'do Galego no.
non fal.a nen er-iten.de 9 Galego, ..o_que tempo dunha xeracion. Parece cons- ' ::f Con amigos, Rºr veces co~ P.ais
2,8
.,. ,,_,.; · :_¡
é dicir o bloco plenamente monol ín·- .tatarse asi o fenómeno de que pais
Funcionalmente.
28,5
güe np· ~idioma for_te Óu ,;AU: Segun- Galego-falantes educaran en CaSt:elán
'Cos pais ~co n CE(rtos ~migos, non cos. irmáns ·
4,2
do contabilicemos os 75 concellós ou
aos s·eus tillos, procurando arredalos
Sempre
ou
case
sempre
22
,9.
os ~9 correx.idos chegamos a un 8,37 .. ·d~ emprego social e familiar da_ linou a lin 8,52 por cen,, respec;tivamE¡?n- i gua .galega.
·
100
te. ·A cifra é baixa, mais sempre sÚperior á 'cie pol;>oacion de orixe externa As exclusión-s. metodolóxicas
EMPREGO DÓ GALEGO POLOS PAIS DOS ALUMNOS, _ e~ porce_ntaxe ,
a Galicia, que _de ·acordo con datos
Preciso finalmente, · explica'r por
,_
· oficiais é das mais baixas entre todas · .·que excl~ín aqueles seis concellos
12,9
Nunca ou non adoito ·
as comuni~ades -autÓngmas do Esta- "malditos" do meu cómputo xeraL A
4,3
Por veces entre eles ·
do español (MAPA 2).
explicación deberá xustificar, por exo
pai
si,
non
a
nai
.
2,9
-Ainda q_ue os ,criterio~ para de- clµsion, que~ conceda'mos unha relati15,8
Entre eles, non cos tillos
terminar o que é '-'escribir en Galega"
va · fiabilidade esta~ística aos demais
13,7
Funcionalmente
sexan difusos, os datos chegan a un sesenta e nove.
esperábel e baixo 4,53 por cen (69
- Se nos atemos en. exclusiva ao cri50,4.
Sempre ou case-que sempre ·
concell¿s) ou 4,37 por cen (75).
" terio de emprego habitual do Galego,
100
CADRO 2

°
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Ainda
-gue o 76
por qento·
da povoación
sabe talar ·
galego
só . o 4,5
por cento
é capaz
de escrebelo
concello, por certo, mais extenso da
provincia coruñesa, cunha poboación
relativamente importante, ainda que
de baixa densidade, e onde as cifras
apresentan, á primeira ollada, ben di -.
f íci 1 interpretación. En efe ito, se nos
outros concellos aparecía un grupo
clara e ·arbitrariamente privilexiado
. (dous en Monfero), aqui non se pode
falar dunha tendeJ'.'lCia Clara en favor
dunha das opcions. ) 27 ,08 por cento
falaría · habitualmente -percent.axe
pouco superior á de Ferrol e moi in. feriar á dos demais concellos semiurb·anos_:_, o 43,47 por cento entendería o Galega, e o 24·,6 saber ía escribí-'
lo (a céntea complétase cun 3,98 por
cento que non sabe nen entende e
· mais un 0,86 por _cen que sabe escri·bir, sen fa'lalo habitualmentel. As ci~fras aparécennos inmediatamente co~ '.
mo incoherentes co entorno, cont~n- '
do con que non hai_ no concell'o 'ortegán vila nengunha de entidade.
Coas facilidapes qu~ a SeC,cion de Estatística d·o axuntamento nos deu,
puidemos elaborar uh estudo particu.
: larizado por parroquias.
·A efectos. censais está o c::once·llo
_de Ortigueira dividido en 29 seccions
de distrito, que se .axustan bastante
exactamente ás 26 .parroquias do seu

. i
1

_territorio . Nestas; uniearn~_~t~. "~ári-.
ñei ·con 2.861 habitantes;- a''vila'_qe Or~tiguei·ra, ~con" 1.811, e' o dóbl~te. A ee- .,
dra/Sisr:nundi~ contiguo ,a ,Cariño _e ' ·
con 1.370-. habitantes, pasan :.c;to mi1 lleiro de ·pciqoadores/ a9h'egál)dqselles
tamén Espasarlté.'
C0.m·o
~ densid·ade ·.
~
' '\
.
' !~"
da . parella · A PeCil'fa/Sismw~.1 é'_ b~i~i'- ,'.,
si_ma (52,6 habitant~s/Km ); o carac-', .
'ter de vi las, coas conhotac_io"ns de emprego da l(rigua q4e ·poden ·intuirse,'
unicamente teremos dere.ito a conférírlleo a Ortigl,J_eira e· mais Cari.ñ9: ,.:tó
d~ o· resto do .concello, e o 65,47' por
cen da sua poboacion-, é emi"nentisirnamenté . rura 1 e d istrib.úese _en pe- ~ ·
quenas parroquias , con ·po.boacion
moi espallada. Mais o problema para
a ooherencia dos datos non veu de actitudes lingüísticas peculiares nas vi_-.
las, non. O problema, unha vez mais,
deriva da falta de · unifica:cjón de crit erios na recolla de datos, de tal xeito
que minhas parroquias se primou arbitrariamente unha tendencia· de r~s
posta e .noutras outra tendencia, para
unha situacion lingüística que ternos
que supoñer practicamente comun a
todas as parroquias. Váiamos por
miudo .

M.éis da mefade dos fillÜS
de galegó""fal antes ·
abandoriaron o idioma familiar

Un dos mais espectaculares casos·
pode ser o da parroquia de Freires,
de carácter eminentemente rura 1 _e
cun censo de 163 persoasJ cunha des- .
·medida sex-ratio {98 femias por 68
homes) que nos suxire intensa ·emigracion laboral. Pois ben, sen unha
soa transg resión, os 163 censados son
clasificados dentro do grupo "fala habitualmente", non sabendo escribir o
galega . . A situacion de monolingüísmo perfecto paréceme completamente normal, e nen xiquer é obxectáb_el
para os grupos de idade mais novas,
que ao se mover nun meio puramente
·molingüe terán que empregar o.Galego ·habitualmente, queiran os pais ou
non. Eses g~upos de idade son nesta
parroquia, endemais, escasos en censados.
Outro caso completamente diferente é o da parroquia de Ermo, tamén rural ·e cun censo de 394 e unha
relacion de sexos mais moderada
(1,15, 'trente a un 1,40 de Freires).
Se os resultados básicos é maioritarios, aparte casos partkulares, deberían esperarse semellantes aos de
Freires, result~ que, de acordo co
censo, absolutamente ninguén fala
habitualmente nen escribe o Galega,
unicamente unha ~rsoa sabe falalo e
342 enténdeno. Os 51 restantes, non
clasificados aqui, serán os q.\.le nen f~
lan nen entenden. De acordo con todos os indicios teño que pensar que o
encargado do censo local en Ermó
clasificou ao censado .normal dentro
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. do grupo' '.'éntende" ·- sendo obvia- · boacion achegadas a Cariño.
mente certo que quen· fala unha lin. Sumando por grupos especia lizagua continuamente tamén a enten- . ·_dos --:especializados na man ei~a ·de
de~ sen entrar en má-is matizacions.
ser arbitrarios, quero. dicir- non me
. "fala habitualmente"
Paro ainda atópamos, s~n deixar o · foi 'difícil elaborar un cadro (o CAyoncello de Ortigueira, 'tJhha tercei~a . DRO 3) poñend6 _d e níanifesto, en
"sabe fa lar;,
. pósibÚidade,, que nos .ilust(a a parrocifras absolutas e .·en percent axes, a
q.l!ia ·de Cuiña.! córi 405 censados:
subxectividada. con que en Ortig~ eira \
- agui tampou~ fala· habitualmente
se recolleron os datos lingüísticos s9"en_tende:' ·
Galego ning.uén., de a~rdo co~ censabre o· Censo de 1981. O mais ·curioso,
· · dores, agás dous, que adema is o escriabonando . a · idea anterio Fmente ex·. ben. Como contrapartida·, 357 son
presad~ de ·que poden identifiearse
tipo mixto
. clasificados dentro do "sabe fa lar",
catro e:ncuestadores ou grupos de re34 "entenden", e ós doce remanentes colla de datos, é que cada ver:sion de
repártense, e'ntre. "saben escribir" e
respostas se agrupa xeograficamente
PARROQUIAS
nen falan nen entenden: ·
.en- parroquas amore~das, corho ~ Cos tres exemp'los ilustrados derrimais gráfico observar 'no MAPA 3.
ba ·ternos unha idea da perfecta hete-' .
1 Cariño
1OSan Salvador de Cou.zadO'iro 1,9 Fre!res
Co1J10 'conclusion, ai nd~ que a inroxeneidade na -clasificacion ·das res2 A Pedra
11 Ortigueira
20Se~ra
.
terpretacion
dos datos· de cada verpostas. · Os tres esquemas diferentes
3 Cé ltigos
1,2 BarbGs
21 Sani:a Mada de_Mera.
sion
especializada
"non tora difícil,
poden, adem~is, e·xtenderse á~ vinte2~ ·~o,ib_a
13San, Adriang ·de Veiga
4 EspasantEl
suma
los
para
chegar
a · un resultado
tantas parroquias 'que conforman o
14 Mbsteiro
.
.· 23 D·evesos
5 Sismur.idi
~unidpal
equivalería
·a pretender
:con€ell9,. e os datos á vista col')sisten
·contar
xuntar
mazás,
'peras
e olivas e
1
5.
Cu
iña
-'
2
4
Er'mo
Landoi
.
6
· . unha in~ed~ata agrupaCio.!1 das parroq_
u
rer
dicir
que
á
suma
final
de
unida1pSan Cristqbo de Cowzadcii_ r~· 25~s Neves
7 Ladrido
quias segundo as variantes ·seguidas·
son
oviños
de
caviar:
·
o
resultado
des
17 Santiago de Merá
26 lm¡ua
8 luhi'a
'na recolla ou na mecanizacion dos
municipal non pode ser tomarle en
1.8 San c;:iaudio
datos lingü í.sticos:· hai · i.mha version
9 Feás
'
consideracion.
·.
·
na ·que prima áresposta '.'entende galega" con enorm~ claridade sobre das
Conf ío en q~, lago desta exposidemai~, . ou.tra version que favorece a cion, ficara claro por que non tiven
r.esposta ~'sabe falar", ·e:unha terceira_ en canta os seis concellos-estatísticaVERSION
"SABE FA~AR". ~'FALA HABI-. VE'RSIOl\J MIXcon~ moi marcada prédileccion 'polo mente "maldito~". O certo é-que.que
TUALMENTE"
TA (urbana)
"fala habitualmente'·'. -Cada unt:ia das· tampouco, podería taxativa_mente ase(resposta.ql,.Je prima)
W!~~~~~:!..'..'.~!.._~...:_::~_ _.;_...::__.:....t~,;..;;.....;..--.,_ _+...;..--..;;...-~+--:------- -----~"""1 ·- tre~-versi~ns exténdese ,a un ·número .
gurar que tlos oütros sesenta e nove
PARROQUIAS que 'se axustan á versión
Espasarite, Cél- -._ Barbos, Lu_ama, Freires, Couza- · Ortigweira, Cari- , ·de seccions' e.statísticas aproximadanon se deran, 'sempre mais loca1izadas
ño ~ Feás, L;Ú1. mente igual, e non ádifícil. inferirí a
tigos, Ladridn, . Luhi'a1 Cui'ña_e, . doi·ro, Loiba,
e
en meno r éantidad~, incoherencias
Senra. · ·
San Caludio, De- doi, A Pedra ~
·
d
Moste.·1ro, Ermb
·
~
partirde.
predileccions
tan·
acusa
a_
s
,
semellantes
ás que .vimos de revisar:
ves0s,as duas-..
Sismundi
e 1 n·sua
·
.a
existéncia
de
tres·
persoas
ou
equi\,Jriicainente
unha . análise por parroMeras, Neves e
pos que se ad icaro n_a .re.co 11 ~n.9s, da- quias conse.n tiría coller algunha segu- _
Sa n Adriano de.
. tos censais en forma espacialmente - rklade ao respeito, e a análise tería
Veiga~
especializada, e aplicando po!a · sua. que .basearse na asunción de que en .
có~ta crit'erios .persoais, arbitrarios -e · parroqui~s rurais debe ser a resposta
RESPOSTAS total izadas pa~a cada versión
, -o que é ·p~o~,- porque invalida os re"fala hábitua_lmenté" , claramente
343. 21.20
maioritarla ~ asun~ion que pode ter na
'178
4,08 4.17 6 54,32 . sultados. illoba!s-, inconexos er.itre:-si.
L::~~~~~~~-.:___.:__~..;:,_-...;.o1_..::::....:.:;:.:~-=..::!..:.;:;..+...,..;;;;...;..;;-::--::-:~~r---:=:----:-~:--:::~~-=-::::-1 "..lúnda ti'il unha cuarta ~ersion i que . práctica transgá~sio.ns xustificadas e
5Ó
.
1, 1Q 2.·,:.:7.: "'.2: :-'9.:--·,~35 ~
L-=·~S~¡;¡b~e~fa!!,la~r:_,,_..:.:...,.~...:....~~~~---4.....;;._~:,_...;;;..~~r1.:.:::2~2~9~-·...:1~5~,~58::;-~~-~::;-,.4::9-t chamare mes mixta, e que prima es pe- . que cheii-aría-a arbitrar iedade tamén:
:
30
1
0,69
:t..:~~~~~__...,_...:..__.i:_:._..:,_....;__ _...;..+-~,...:;;,-_.:::~~l-·..;.. -::Tl-' -:0~A~3:-t~~-:,---::~;::---:::'1~0-:;1;---:1~,".;'"3: ;-1"1 cia lmente o "entende o -ga lego" ma is. esta-vez arb itrariedade mif.ía.
- . X. L TAIBO
32 :'. 1 ;97 3.887 89,17
'317
4,12 · déixando unha boa· nÍ~rxe ·tamén paL.=~!l!..!~~~~~~---.,...---:--.-~~...:.:...4;:__.:.~~.~~~~"""..~2;::;-,-.--0:::-,.~1.~2"i·;~--;:7-7~--~5-;;3:---;::0~
;6;;:9~
,:
ra
o
;,sabe
faJar".
Este
cuarto
equ,
i
po.
.O
autor
agradec<;)
o
amábe1 tomecemento
1,26
.
55
dós datos empregados en todo este traba1.::~~~~::.::..:,::~~~~~~~~..;:;......:.....;.+---:'.'""..::..._-::-:~-t--:~;3~--:0~1:~8~0+-~~-;:;-;::~-.
~
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·
de
censado"res
-óu
censador
indivi3 13 4 0 7
3,65
.159
"110 aci.::señor A. . Vasco, dd Centro d ~ Produalizado- céntrase xustamente na
ceso de 'oatos da Excma. Diputación Pro,zon~ de ,poboacions urbanizad.as do -vincial de La Coruña , e a D. Man uel Saa,
100
1od 4.359 .
. 1.626
da . Seccion Estatíst ica do Moi Nob re
- .coneello, Cariño e· aVi!a, col!e ade~ais -outras parroqui~s d.e ba,ixa. po- Axuntarriento de Ortigueira.
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Duro aja<Jue ~ ··.4 . Voz'' ~.,A NOSA.jERBA
editoria·I ·do
· ·
·: _
preñliada,pOla, ,defensij ~o
"Deberia ex.pli_car o xornal. coruñés as rialista por :qué non saiu á ru; 0 estu- . A Asociación Cultur.al "Aí!ligos da
manobras· qüe se están a ·levar a Pabo do _que en.carregou a urr~·a ·ilustre per~ . Cultura"- d~ Pp'ntevedra, conced_eulle
para ·conducirás cordas da máis abso; sonalidade sobre 6 periódico que fun~· , a A __NOSA TER RA o .1 Prémio Mou- luta intransixéncia ao partido. Alianza 'dou Fernández ' Lat~rre~ · _
cho pola .Defensa do · ld iom.a, nun ac.Siniílas~ q'ue · men~res ,que :'La. ·tQ celebrado o venres qia 29.
Popular. Debería dicer _que o.,camiño_
emprencido cara un maj9r apertuíis- . Voz" acusa . de .entreguismo .á Xunta
.A "Ponla del 3xo".: que "premiamo no parti'd_o que lidera Fraga en- . 'aos seus col.egas, agacha .que ela mes- . ba" a aqu~lá persoa o.u-entida_de ·que .
contra, . a diário, entorpec_jmentos: · ma obtén uns bons Jbenefícios toa se distinguira ªº long9 do ano pota
manobras ·algunhas exentas de tdda ~ eoici6n do "Diário Oficial d~ Galí- de.ixadez· no · idioma gal ego· ciu polo
qrtodó>.<ia" siriata _nun durísimo edi- · · cia'.''e .que..''ali se ·imprimi.u un ha mul- ataque a el, 'toille outorgado ao Detoriar o "Faro :de Vigo", ptJbli'cado o ti<;olor propaganda turístic~ realizada parta·mentó de Cuitura do Axuntadia 22 de Xuño e.dirix.ida ao '. ~eú co- pÓr ' unha das éonsellarias", resolveri- · mento de Pon.tev~dra, senda 'deposilega "La VÓz de Galic'ia",.
,do con estas publieaci.óns certos apu- tado o ramo 'de toxo cliéirite da casa
·ros econ.ómicos.
consistorial por ·directivos da Asocia~
"Pero estas tintas de carqu-ismo
.
cióh
Cultural, e recplliCÍo por un
-segue a dicer a editorial:- que que-~ ..
Afirmando _no~tro' lugar que "o
guárdia municipal.
·
.
· ren dar eón intensidade ao partid6 . editor de ."La Voz~'. Santiago Rey,
poi ítico en cuestión non co11vén ar~a~ · foj 6·. gran benefi~iado •poJa· absurda· ·
. Na entrega do P,rémicY,· _que recelas -non ll_e convén ao colega- pi>r- · ádquisidón,· p0r pa_íte do Axunta~ be.u .9. diréctor do· periódico, púxose
que esas tintas teñen por pro'prietá· :mentO c;fa Coruf.ía, do vello cine ·Fi- . d.e . manifesto a traxectória do serna~
rios a quen o son de "La Vqz de Ga- nistei're. N.en máis nen menos qu'e nario, ~ único en idioma galega, na·
licia", onde habitan, ·a nivel de conse- vintetantos rriiHóns dos bolsos coru- defensa da cúltura e demais valores
llo, os seres máis reaccior:iários".· .-,,
ñeses foro'n p·ara ·áon Santiago e os . do j:>ovo galega.
'"
Pergúntase seguidamente · o .edito- seus'... "
Pola. sua pa~te, Alfonso Eyré afirmou que A N.OSA TERRA "só é ·a
voz do quefacer cultural da nación;
fiel reflexo de· acontecer, e ·que neste
sentido o periódico pretende ser, nen
máis nen menos que o espello onde.o
povo se poda ver, por máis que algunha.s veces · 11.e ho_µbese q'ue criticar a
imaxe que .está a dar; crítica que ten
que servir para que o p_ovo cámbie · SA TERRA ademais de ser dos traba-. accionistas que co seu diñeiro a ve.esa ima?<e que moitas veces aparece
lladores que agora, e os que pasaron ñen sostendo, xa que saben que é im·
borrosa". ·
antes, a fan posíbel, é tamén de to- prescind íbel que o povo teña unha
Fina.lmente afirmo u que "A NO- . dos aqueles, leitores, subscritores e • voz verdadeira".

ANT
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DE SUBSCBICION
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.
{Para remitir a A NOSA TER RA un ha vez cuberto·
en MAi
USCULAS)
'
.
.

.~rocesa~o, outrávolta,
O dir.e Ctor de.A NOSA TERRA

'
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Domicilio
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Província ...................................................................
·
·
· ................
· ·.
:..Te,le'f ono

O director de A NOSA TER R~.• Alopinión ·como ex-traballador dunha
fonso Eyré, e o colaborador· Ma~oél
empresa de bingos. . .
.
·. Riveiro Loureiro ,'veñen de ser proce--~
En .primeira instáncia, e diante da
sados polo xulgado n° 5 de Vigo por
qurella da empresa Bingos Loureda
un · delito. de ptesu11tas inxúrias e ca- . S.A., o 'xu.lgado de Vigo arquivara o
lúnias. · ·
· , proceso, que tivo que reabrir perante
do requerimento da audié-ncia de
_ Os procesados, que quedaron en
liberdade baixo fianza de 500. mil pePontevedra.
Nestas reportaxes púñanse de masetas cada un,, fórono a ins.tancias da
Audiénpia de Pontevedrp, ~ por dÜas
nifeS!~ d}versas actuacións fraudulenreportaxes . dedicadas á "Máfia do . tas e contrárias ,á leí en diversos binBingo" das qt,1e· era· auto.r o director e· · gas de Galiza, meirande parte pernó que o coñecido· escritor R ivei'ro ~ recentes á empresa Loureda S.A. que
_t.:oureiro colaboraba cun aÍtito de· foi quen 'apresentou .a demanda. Des-

. '.'.".":".".·.:.·.·.·_-_-_.

.

.

Subscrébese ao periód ico A NOSA TER RA po.r un ánó aó préci~ de
· 2.500.'-pta. (Estado español), · .3.500 pta· {Europa), ~.'.'500. pta : .(resto do
.
..
·
mundo).

FORiv1A _
OÉ PAGO
a) Subsaicións para o Estado español:_ b) Para o resto do mundo:
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Cheque ban~cá.rio a.d.xunto . "'
Xiro internacio.nal 'a nome de
A . NO.SA TÉRRA,·' apdo 1371- .·
Vigo.

:ratón bancário adxunto - ~
Reembolso (máis 80_pta.)

'

1

8

.

.

Banco/<;:aixa c:le Aforras .... ... .. ...... : .. . . .. .... ... ...... ... ... Carita/ Li breta .. .. .... .. ."...... .
Titular conta ou l'.breta .... ................. ...: ..... ~ ... .'..... :.: . ... ..... :..., .. .. ...... : ... . '. ..... : ... :'. , . ~: ..".. .

.

Estas.declaracións tiñan que .
ter saido no pasado
' número en relación ·coa

Domicflio da suct1rsal .. ... ... ................................ ......... .. ....... ...... ..... ...... .... .. :........ .. .

· Pq~oaé!lón~. ~: .. :::.'.;.. '.!."' .. .M.. ;:. .. ~. ~: ........·.: ...... ,.:... ... ,.:. ·.P.~°.yí_ncia ..,:.._; :.:. .. ~·,;.;.~: ,... .. .. .. .,, .. .-.

.,,
-------~-----

,_ ·~ex'fjü lsion ·aa INTG _
de · ,

Anúla5e a expu,lsión per~
bate_insult¡mte e quei non resol.via
nengury problema". Afirmou ·asidestitú.e no do seu cargo e da '
mesmo que "polo tanto, ·non acacomisión executiva attfo . ·
tamos e desautorizamos esta decip rQ.lÚm~ COnQr~So ,_., "' .r.t--•.,. r .~·· 1
"
~
'
slañ ado'ptaaa epor "unha · maioria
¡;:~~~decisión n(>n é aceitada
minoritária. Un ha medidá ' inco:
tampouco por· un sector: -- .
rrecta xa que o proble.ma non se
· da- dire~ción da l:NTG-.
-

Fernando.Acuña e, (lor causa·
dos _"duendes~' da m·on·ta~e,
.'.non aparec_erón. Algo
semellante pasou
Banco/Caixa de Aforros .................... .:····························· ··· ::·················· .. ···
Non: hai notificación oficial.
coa fotografia na ,que ~parece
Domicilio da sucursal .......... ............................. ...... ·-·................................. .
udnh.a persoa que non é o .
Manuel Di-os, destacado represenNúmero <;te conta ou libreta ...... ~ ; .. .-.. :........... ~:.......... :..... .........:-:...............•...... . ·..ex.p ulsado, senón outro ·
.
.
· _tañte. d.a cónverxenda . Sindical - ·
·-sindicalista.
·
· Povoación ...... ~.···•···························· · · · ················ : ·.Pr:ovfnica-; : ..: .............·...·,._. ... .
Nacipnalista, corrente interna denTitular conta .QU libreta ........•.... ........... :..-.............................................. ...... :.. . · : ·En- relacion a e.ste tema
tro da 1NTG á que pertenqen os,
producíronsE{ novas .
... , ·sancionados, .manifestounos qu.e
sérvanse to~r nota de. áténder até ~ovo aviso, e con earg,o á miña conta,
·. importantes, tais como a
. , . non tiñan nenglin. ooñecim'ento.
os recibos que ao meu norrie Ues ·sexan apresentado~ po,r Prof:nocións Cultu ' · · volta atrás da decis.ión
oficial, ·
. · ·. ·· ~.
rais Galegas S.A. (A NOSA TER RA)
.
Referíndose á expulsion d~
da ex pu ls.ión por parte da
Atentamente (firma)
Acuña, calificou. a medi_Dirección Nacional .xa que
., Fernando
.
da de "lamentábel, polc;» que nos
Acuña
entregou
as
contas
do
Data .... ~ ....~ .. :.~ .......•........... ~: ... :.......... ·'···
nos negamos a partic.ip_ar nun -de· sindicat~. ·
·~

·~

....

-

,

\ •
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Os procesados recorreron no xulgado contra esta decisión por considerar qÚe non é pertinente o proceso,
.entre outras cousas porque, aducen
os procesados, o único que se fixo foi
recoll.er dossiers entregados á Xustícia, ao Gobernador civil da Coruña e
á. Brigada do Xogo, segundo consta
xa, surprendentemente, no auto de
procesa mento.

,1~TG: levantada a sanción de
·expulsión_a Acuña

Pago domiciliado. Neste caso cobrir
·os dados do boletin adxunto.

-., - -

pois destas reportaxes, ·a empresa foi ·
multada cunha dúcia de millóns de
pesetas por irregularidades.

r~solve tomando medidas r~presi~ ·
vas, senón que hai que buscar ·un
acordo. Pensamos .que oo tempo
- ter~n que facelo, senón a centrál
é ingobernabel".
.
Referíndos·e ás medidas que
pensa tomar a C.S.N. manifestóu
· que ~',rias zona~ en qÚe nós tem~s
.. maioi'ia e presencia" irnos desautorizar estas med_idas"~
1

En canto á saida dest~· conflito,
Manuel Dios pensa que "ten que
haber : uriha negociación entre as
duas te-ndéncia~".

·Libia
.

'•

.

~·

· A Líbia está. nos·últimos
imperialístas, ·q ue non se
prátleas ~on deixan
tempos· na ·boca de todos axusta á realidadé;·
l'.llarxe· para nengunha
e é notícia nos
·
Líbia'1Yive unha -'
dúbida. Este pa1s .
que paSóu da
·
distinto.s méioS- de · ·
exper'iéncia
cólqnización e a miséria ·
co.municación, cun
revó lu cionár ia·cuxos·
trata mento, u nhas veées
ao desenvolvimento
fundamentos teóricos
ROr non entender a
- . serán difíceis de entender · desde a 'Revolucíón do
sua realidade, e outras
Fatah que s~rxiu
para un ocidental, pero ·.
por intereses
:
~
:.
~erilaqeiramen.
te o:1 de
cuxas realizaeións

setembro de 1969. For()n
visión fatal, pero
poucos anos, pero os
pensamos que a moita
·x ente pódelle axudar en
logr~s. da revolución .
ínoito a comprender o
están aí, á vista.
- -que é este país q·ue
E difícil, en tan pouco
desperta ·tanta.s simpatias
. espácio, desd'l! a nosa
mentalidade e contando
no mundo .árábe e tantQs
só · ~on dados de
ódios nos imperialistas.
·' pu~l,icadóns, .d ar unha
:· ~ste suplemento"

dedicado a un país,
enceta un.ha série· que
ter-á conti nuac.ión
·coa Arx·e ntina e outras
nació~-s ·das q·ue moitas
veces as_ notícias que
se teñen so son
superficiais e interesadas.

O· no me· de M~ammar Al Oa-' ·
thafi era . praticamente desco.ñecicfo 110 estranxeiro. Só al·guns días apó~ a revolucif>n,
comezouse a ouvir· fa lar dese
xoven 'tenente de 28 anós de
~
~
idade. ·
Beduíno, nascera nlrnha
tenda .en Abu Hadr, . nuñha
das zonas máis austeras do
país, onde os rigores do tem~
po . e a pobreza da terra obri. gan ao: gscetismo da existéncia. Na 'infancia,· e.orno todos
os outras .tillos d~quela terra, ·
óathafi trabalí~ba nos 'cam.t ...
pos, acarretaba ~gua dos po.-zos, frecuentaba á escola primárfa coa irregularidade. habitual dos raparigos pobres de
tádo o mundo. En Syrte pa·
sou dos anos· e foi aí· que co'•
ñeceu as histórias da resisténcia nacional libia.
Os anos que marcaron a
sua vida foron os que pasou
na escola secundária de Sebha
sobre · cuxa. faehada atqpase ·
hox~ a seguinte- inscripción:
"aquí surxiu a primelra cha. · ma da revoiución do Fatah".
A invasión anglo-francesa
perpetrada contra . o :Exipto
no 1965 foi un aconte.eimenA nominación oficial de Libia
sendo o 97 por cento de .orixé · vés dos . Congresos Populares.
to que . marcou o seu evo luir
é Jamahirya Arabe Popular
árabe. A tasa anual de crecid~ Base, de eleición directa,·
político. Subscribe, con ou- .
·socialista da Libia, situa.se no
mento é do 3,9 por cento, esqúe á sua vez, elixen representras 1íbios, un telegrama de
timándose chegar, no ano · tantes para Congresos Po_pulanorde d~ Africa e é, en canto
apoio ao Exipto e ponse á ·caá extensión, o terceiro país ·2.000, aos 4.700.000.
res e · para o· Congreso Xeral · beza du.nha manifestación na
do continente. A sua superfíActividades. A maioria
do Povo. Ex.isten tamén orgarua· en favor. de Nasser e conos movimentos que daquela
ocupábase na agricultu.ra. Coa
nizacións de masa-s de producie -1.759.540_ qm 2 - , cotra o imperialismo. No 1958;
fervian no mundo árabe tiñan
rresponde á~ da RFA, Fránmodernización e 'tecmificatores (indústria e agricultura),
a revolución iraquiana é un fiactividade de propaganda en
cia, Países Escandinavos e Hoción do sector libertaron
de estudantes, de mulleres,
to máis na loita pola re~6n
Sebha. -Oathafi sentiuse atraunha grande cantidade de
etc ...
landa por xunta.
quista da dignidade árabe.
guido por esta forrnigueante
Libia, ~unha costa mediteman de obra atraída por ou-Dados eeonómioos_: P.IB:
Aos 17 anos, en Sé.hha, in ícia
actividade política e identifi· rránea de 1800 quilómetros,
tras sectores, especialmente a
32.080 millóns de dólares
a sua acción militante, funcouse polas opcións 11asserisfai fronteira con Exipto e Suind.ústria do · petróleo e a
(19tW), 2 por cento na agridando a prii'neira célula revotas.
dán ao Leste, con Túnez e Arconstrución.
cultura, indústria 72 por cen-- lucionária. No 1961, participa
No . 1961~ Óathafi vai ·.frexélia ao Oeste e o Chade e N íRecursos: Qs · principais
to e en servícios 26 por cericos membros da ' sua célula
cuentar o 'lnstituto de Misura- .
xer, ao· Sul.
son o p'e tróleo, o gas natural,
to. Crecimento anual do PIS: _.
(cinco elemeotos) n·as mani. ta. DaJ a d.o us aAos, en Zawia,
Configuración do Chan: A
o mineral de ferro, os fosfa- -- 8,8 ·por · c ento ~eal .(1970~80). - . festacións· violentas dos ·al.ureencontra a todos os seus
máior parte do país é desértitos, o sal, a agricultura e o
' PNB per capita: ..8640 dólares·
nos do Liceu.· E expulsa~o de
compañeiros da primeira célu- .
ca. As esc:;asas terras vizosas sigando.
_\
fH180); crecimento anual: 5,2_ Sebha e- Profüicfo de frecuenla constituida en Sebha. Os
túanse na ' faixa costeira, de
Relixión: Musulmana.
'por cento (19fü)-80) . Tasa ·, t~r calquer escola ~e Fezzan.
exemplos.
de Exipto,.da· Arxéclima tépedo; onde se eoncen· ldio~: Arabe ·
anual de inflación: 18,,4 por
.Os cinco anos que Oathafi
do
·
Iraq,
de Síria, de lelia,
tra a maiores a povoación.
6 Estado.· A capital é Trí- cerito .(1970-80). Indice · de pasau ea · Sebha fdron decisi-" ·
rn~n
demostraron a e~es:~opréciQs ao consumidor:: 1.00
Non hai lagos nen rios de cur- - . poli (700.000 -habitantes). A
vos para a sua formación. Ri- ·
·zos que só o exército lles ·po~
so permanente .e as chúvias· festa Nacional é o 1 de Se- · no 1970 e 168,4 no .1979 .....
.caces en acoatecimentos para
deria proporcionar a posibili-·
~on po.i.Jc9 abµndantes: .~hove ... tembro, comemorando 'if re~
Moeda: Djnar: '0,296 por d.Óo ·mundo árat>e, proporcionádade de concretar os seus ob.no Outono, no Inverno e n~
v.olución do 196~. 01,1tras cilar (De.cembro 1982). Reser.- . ronlle no·n só-- a cooc.ienciaxectivos revolucionários. .E
Primavera, . pero ·moi pouco:
d~de.s sori Benahazi< Sebha, , vas: 3578 mi.llóns de onzas-de ' ción, se(lón contactos de im·
daquela
'que Oathafi e os seus
só uns 400 m.m. .
Misurata, Tobri.Jk, Dernah,
-ouro; ·5936 mjllóns de ~dolares
portán.cia capital. A cidade,
A obtención de água de-'· Zavia Ghat.
.
.:·en. divisas (setembro _1982). .. onde imp~raba unha grande amigo~ deciden entrar na Acaqémia , Militar ' de Benghazi,
· pende pois destas escasas chúPoder pol:(tic:O: "o- Congrelmportacións: 6.836 millóns · miséria, e ·o ·sentimento de renqn co fin de seguiren a ca. ~ias e do aproveit'amento · da~
so Xeral-do Pavo é o organisde dólares (1980); . dos eais
volta popular contra amonard~s armas, pero si co
rreira
agu~s subterráneas, tarefa que
mo máximo de condución do
74,07 -por cento de prod1,.1tos . quía ~a o·cupación estranxeiobxectivo
de ser\I írense desa
explicamos nou~ro artigo despaís. O co~onel Mua.l'nmar Al . manufaturados . . Exportacións.
ra., onde se -rllanifestaba .unha
via
·
para
concretar
os seus
te especial.
.
Oathafi renunciou todos os
22.182 millón.s de . dólar.es,
activa ·so'lidaridade para coa .
idea is.
Clima: _Nas planÍciei; .Gas- . cargos, pasando ~a ·ser guia do
99,57 -por cento combustíArxélia ~ na· sua lo ita anticolo-·
No agosto do 65 remeta os
teiras clima é temperado, de A • .pavo e da revoiución. .
' ,
veis, dirixidas no 1980 USA, . nialista,· ~ra axitada por .unha
estudo~ na Escala de Cadetes,
tipo ... m~Úterráne0: inverno
· Segunclo~ a ci9atrina ~ese~
(33,8), RFA (19,6) e ltália . importante . propaganda ··.de
· non riguroso e verán q uen~e.
ñada por O~thaf i no seu ~-'.Li(l5¡;6l: Presupostos ~ra a
numerosos exípcios, que tra- · e é ~nviado, para seguir . un
curso de per.feicionamento,
N6 intérior, o . clima 'é o--dqs . b:ro VE!rd~", ~1bia enca~íña- ·sa:íide: 307 millóns de dÓla.ballaban de Juncionários ·e
Gran Bretaña, en con~reto a .
deseftos ecuator.ia'is: Inverno · . - se cara unha democr4~ia di- · . res., . para
educación: 1045
estaban organizados por axenBeaconsfjeld. Catn~ m~ses
·rnoi. fria~ Verán moi ·qu~nte,
recta, .en que.'non existan inrnillóns de dólares; para .gastes de Nasser. Células nasseris. · Povoación: . No 1979 t:.íbia · ter'mediários .do poder. A ·no- · , tos militares:· 500 .millóns de
tas, células baasistas, células· despois decidiu regresar -ao
seu paí~ incompatibilizad9 to2.860.000 . habitantes,
va estrutura org~nízase atra:_ dólares.
de 1rmáns Musulmáns: todos

Muammar
.A l Qathafi,.
untenente
.de 28 ·anos,
Uder
da ·Revolución
•

Un dos
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talmente .ca clima, o estilo de
vida e o ambie~te de sospeita
que o rodeaba.
·
Os -seis anos que van até .
setembro do 1969 pasáronse
en organizar-a revolución, que
daria corpo ás ideas-.m estras
que recebera en Sebha e seria
o ponto culminante das sua~
actividades encetadas. ory.ce
anos antes.
.
. , Na tarde do 1 de Setembro
do 1969, cando -o "Consello
da Revolución" proclamábase
a única iristáncia responsábel
da "Revolución · Arabe Ubia", dÍsolvia todas as i'nstitucións do a.ntigo réx.í me, afirmábase solidário do conxunto
do terceiro mundo, reclamábase partícipe· dos valores do _
Corán, e garantia á povoación
libia a d_isposición de erguer
. unha Líb:ia ~.éiaJ ista, o nome
de üattiaf comezaba á entrar
na história.
Pa:ra o pavo líbio iniciábase unha nova era. A resolucipn daba os primeiros pasos,
decretando, a poucas horas de
trunfo, ·o ._ aumento do 100
por cento do salá~io· mínimo,
o conxelamento. dos précio&,
a proibición de venda de bebidas alcoólicas; a libertación
dos presos políticos, a supresión dos presupostos suntuários.

Luz sobre Líbia
~

O Libro Verde

•t.o·. on·ce-1
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Hóxe -moitos .deses obxectivos'
foron ~~seguid9s . .. :DeSdé ó · '
primeiro instante a ºliberda- ... '·
de" considerouse yn .h en"indi-:·
sociábel da xustícia social, e
desa coñex-ión derivaba o se- .
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rhen

líbio,significaaparticip_aci6n
na produción _.e no . -traballo, e na di:Stribucién~
equi~ativa' da ,produción. N9n
é parello. ás ideas do soci~lismg científico nen .ás do socia- .
fümo reformista', pero ra.d ica

1
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·

·
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re~rido
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ran. E unha recuperac1on da
herdanza dos pavos árabesA rev.olución signouse baixo tres signos: Liberdape, Socialismo e Unidade~ ·
musulmáns, das suas créncias, , Na madrugada do 1º de.Setembro do 1969 os ." Oficiais Libres Unionistas", guiados
da sua história~ O Corán a)n·por Qathafi, daban a estes conceitos un novo significado. ·
dena ªexplotación eª p~bre''Liberdade!' significaba, entre outras cousas, a expulsión dos estranxe!r~s
za, ~ ataca ªº f~udallsm~. .
que continuaban a colonizar o país e o desmantelamento das suas base~ m1htares.
Cons~dera propr~eclade pn- :
. · -Significaba .r estituir os direitos individua~s dos cidadáns, a~ri~ ~s mul~eres

·

O ulibro verde" do coronel Oathafi' resume
os principios fundamentais que presiden
· ··
a -revolución, nos·aspectos político, económico
e s0c;.ial. Cada un deses aspe~tos é enfocado
isoladamente nas subdivisións do libro. Tiramos, neste
1
artigo, un aspecto
á pa_rt_icipación poi>ular , . . .
atrevés do~ congresos e. os.com1tes Populares,
.
., ·
·e ao co,nce1to da prop~~edade.
Ha·i que dicer ·que, de aco~?.º coa . 1 ~,auguraciQn da_·
nova era (era das.masas"".'- 1amah~r ), proclamada .por
Qathafi no discurso do 2 de Marzo do 77, o até'
revolucion' transferiu a totalidade dos
aquela ',guia
poderes que anteriormente exercia pc;¡ra o povo ·
-e ·ocúpase a_gora só _d o lab~r ideolóxico.
·
·.., ,,

ª

·

:·~~ :7~u~~ ~:': :!:1i~

a

comités forma, á sua vez, con. gresos populares, eongresos
diferentes dos.de ba5e.

'Este ~ · un po.nto fyi:tda- ,
mental que. ten _dua~ perspec- _
ti vas: a . unidade . nació~·ar e a
unidade áraoe.- A ·prlmeira esAsi, a adminístración e a
taQa -ca5e oonseguida an~es d_a · ·sua fiscalización serán p0pula·revolución por
f0rán reres, o que porá fin á defi n_ixe'itadós os planstfe ·" balcani· , ción obsolet~ d.e democr:ácia,
zacion" ,·que qúerian divldi.r o .
segundo a cal: "A democrácia ·
pá ís en gres ;peque:ños Estaé a administración do .G oberdos: A "unidade nacional" .
no polo povo".,. A definición
implantada i:>ofa . revoltJc1ón .
xusta que a substituirá é: ''A
d-o 1º. de Seterribto estaba di- ·
demoaácia é · a administrarectamente ligada á "unidade
ción do povo polo povo".
árabe" e· ;á ' idea· de que -a nación árabe ten que "ser .un
As bases·económicas_da
"CQrpo indiv.i síbe.1".
Terceira Teoria Universal
Para Oáthafi e os seus
(.. .) "O problema -econócompañeiros, a revb.lución do·
mico ·no mundo ·non foi c;iir:ida · 23 de Xul-1.o do -ú~52 no .Exipresolvido. As tentativas conto marcaba-o início da .grande
centradas na propriedade non · camiñada ..'árabe para a .reconresolveron o problema .d os
quista ·da uriidade. En Maio
produtores. Son ainda · asalado -1969, a revolución sudaneriados mesmo. cando' a prosa parecia ser t:mha etapa máis
priedade foi transferida da exdese proceso após o desastre
trema-d ireita · para a extremada guerra dó 1967 con Israel.
,esquerda ou se atope nas dife·Esta guerra co siónismo voltarente's posició11s intermédias."
ra máis µrxeñte o desígnio da
(..) "~or tanto a regra cer·
unidade: "p~rdén:ios a Pales, ta é: ·
tina e o coloni~li'smo implan"Quen produce · é quen
touse na nosa terra árabe. A··
consume" ·
unidade de todos os árabes ·é '
· O ,traballador asalariado é
a estfacla para a'· Palestina",
como un eser.avo para o paafirmaba O~thati: · Unir a natrón que .a aluga. E un esc.ravó
ción árabe desde o Atlántico .
temporal, pois a sua escravitu- . até o Golfo, destuir o rexfo~ 
de dura en canto traballa ppr
nalismo pecato; que só aforta_un sarárfo, para un patrón, sela o colbr'rialisrno, o ' sionjsmo . ;
.xa 'un indivíduo ou o Estado.
e a reacción árabe, eis os. imA relación dos fraballadores
perativos do terceiro lema da ..
con ·p roprietário ou á entida- · .r evolución . . .
d_e prc;>dutora, que coida dos
seus próprios intereses, é apeJlrevolu~_ión. sen sahgue
nas unha 'única ... En función
das condicións agora reinan:
Non houbo ·sangue na niates no mundo eles son traba~
drogada do ·1º de ·Setembro.
lladores asalariados, ainda que
A monarquia caía despois
a póstura varia da direita para
dun . longo proceso
loit_a
.a esquerdá. 'Mesmo · unha emcome~ado moitos arios _antes .
. · presa pública dá a estes'trabaA década dos 60 ficou silladores. apena_s salários .e ounalada en 1-1bia por unha. ·ontros ben~fícios socia.is; e isto
da crecente 'é:Je axitación ponofl é difere-nte da caridade
pular contra o réxime d9 rei
garantida . aos .traballadores
ldris . . As .. manifestaciÓns· · dó
polos ricos, proprietários de
13 e 1'4 de Xaneiro do 1964
corporatións ·económicas priasulagaron en sangue as ruas
vadas". ·
del .füpoli e Benghazi. No 67,
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oPor~tmidade de d!sempeñar un papel a_ctiv~ na soci~ade. S1~mt~c:aba libertar ao -

de cada .quen. Per,o·fmpqnlle
país no seu .conxunto e a cada c~~ada~ e~ ~rt1cular. S1gmf1caba
.,
unha resWéión·:"":a ·pr6_Át-ieda- .' . dar~ -cada líbi'o saúde, vivenda e educac1on. S1gmf1caba o termo dunha _op.res1on
de non pOde -sénJti'lizada~l:>a- · :,-.~ - nacional de -máis de catro séculos. Significaba resgatar o sangue dos patnotas
ra exp1otar a ninguén, senón
que oombateran o domínio colonial italiano e os que desde fóra tiñan
~ra ser .posta ao servJcio de
proseguido a mesma loita.
tocios os ' que .partkipan- na
·produción ·da riqueza.
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· Ouelfn pa ís·que as~ estad í~- ·
ticas situan na zona periférica
do desenvolvimentá económico conseguisé niveis de caber- ·
· tura socia1 iguais; e mesmo superiores; a outro~ que asten,_.; tan me:llor ppsición~ no ran·-, ~
king mundial é algo ·xa de por
si ehamattvo e-digno de e~có- _,
· mie. · Norñead~mente, · 5on' de'
saliéntar . os esfo.rzos reáfizados nos .éidos do ensino e da
saúde. e.A educación, obrigatória .e gratuíta, éobre todas·
as · necesidades da povoación
escolar. · Os últimos dados d-e ~
que dispomos Jixan eo vinte- 1 •
cinco o número de alunas por.. ·
aula, me.nfres no Estado español relácion e de .trihtedous.
Ünha das eivas de maior gravidade _d os po;os ·do · terceiro ·
mundo é a deficiéncia dos ser. vícios sahitários. Pois ben, Líbia. avantáxanos tainén neste.
aspecto, :eún .número de éa~as pÓr
mil hab!tantes '
.superior aoque existe en moF· ·
· e.tos ·Estados ~uropeus: e;> ·Reino Unido e Holañda, por non _._:Citar ,rriáis que dous de espe- ·cial significación. Particulari- ·
dades estas dignas de · 1J1en- :.
ción, s0bretodo se temas en .
conta que os servicios educa·~:ivos, médicos, _farmacéuticos
e de · asisténcia hospitalária _
son. totalmente gratuJtos.
Ruemos por Trípoli a cal-.
quer hora do dia ou' da noite;
.·
.
.
.
espré·i temos á~ 1. portas das
rotativos ·· íngJeses _"Sunday · · 'neo-éofonJaL ··-Para garant~i o _·_ .sofrido ultimamente .por: un
BAUTISTAALVAREZ
mezquitas; deámbulemos ' va:rimes" e "Hera~d Tr1bune 17 • • dominio, - non· .abo~daba coa
sector importame ·da OLP·.
gariñ¡;¡mente polos · zocos ou · ·
Había tempo que viña te-iman- . En c.Ontra do .esixidq par crtiostaYración -de gobernos títeEntretido , o - irán coa· ·guedo na idea _de escreb_e r algo
térfos de ·contraste jnformáti- . . res .e subordi~acfos: -p·recisª1Ja·-rra desatada po'ló~ fraql!.lis e · .matemo.s o ócio dos venres (a
sobr~ líbia; a raíz dos des- ·
insuflada pÓlos iánq-uis, fica o ' domínica islámica) nos xar-·
vo, os dacio$ forrieeidos por· . se 'd o apoio mHitar· fornecido
propósitos que a prensa espaSCótt non t1veron. r-eflexo. no~ · · por unha nutr~da pr~séncia~ de · bastión ,~anti-imperialista de. dins que .zugan a cálida'.lentuñola .e -0cidentalverteu acerca - xornais - españois, ·ou, ·cando
bases da -OT.AN e dos Estádos
Ub1a no norde · de Africa, . ra .do Mediterráneo na vella
do réxime de Gadhafi co ga11o
cidade que serviU da p0Úsada
~menos, careceron do relé~o· Un-idos. Adicer _ve.fdade,,_nenpaís que 5e bate denocfada·dos acontecimentos que ultique a noticia merecía. ' · · gun dos dou~ obxectivos atinmente centra a .p©lítica- de . a fenícios e romanos: Por
mamente tiveron o país de
'· Tarefa difícil a de interprexiu o degrau desexado..- O
R'eagan : Amolecer a :rixidez· nengures vemos a preséncia
de esmolantes, espe~áculo .
Ornar Al Mukhtar como protar con acerto º· que está a . triunfo qe movimentos revo~ . do corone~ Gadhaf-i e do;.réxitrister'nen_ie . frecuente nesta
tagonista. Primeiro foron os
acontecer no -mundo ·árabe, a
lucionários en dife_r~ntes ,pa íme por et liderado, enfraqUeEuro~ ·deb~cida pala aise, a ·
incidentes que propiciaron a
.situación oonfütiva .do Próxises do mundo árabe e islámi:
·cer o prestíxio . d~ que goza
.e xplotación, a in~eguridade
retirada da misión diplomátimo e Médio Oriente, . o enci- ; co trabou en ~certa· maneira a
entre os partidarios· da~· teses
ecóriómica. ·En Líbia non hai ·
ca de Al-Yamahiriya do Reirramento constante de rivaliverificación das prev:isions ini-.
arabistas, -é obxeCt:ivo que
mendicidade,
cómo tampou-·
no · Unido. Posteriormente, o
dades internas por parte ·das · ciais do imperialismo . .'F_oi, soca.m pea na actividade exterior- '
co
existe
.
prostitución.
Non
gorado intento de homicídio
poténcias ocidentais, a hostilibretodo, . o activismo despredos gobernos que xiran na órdo líder da revolución Al-fadade destas, cara os países -~gado" polo Moviméngo de Libita dos Estados Unido·s. Asi · vale ar.güír que o petróleo é .o
óbolo. que enxuga a proliferateh. En ambos os ·dous casos,
:....como_ L íbia- que manteñeñ
beración de · Palestina o printeñen explicación · acontecia conspiración deixou o rasergueita a bandeira da indecipal atranco {IUe freou o ,· mentos como os _q ue.motivan . ción. desta.s ·eivas socia is. Con maiores . recursos petrolíferos
tro das ii:itrigas tecidas palo
avance da estratéxia . ocideneste artigo~ e outros .-quizá
pendéncia nacional e do anticonta
o 1rak e as ruas de Bagimperialismo· para desfacerse
imperialismo, sen ter presente
tC!I, tanto por ser o elemento : de maior gravidade- escalodad están infestadas de esmoda resisténcia qferecida polo
os obxectivos estratéxicos firalentizador do expansionis- . nadas ao longo destes anos.
Todos eles serviron e serven a'
lantes e meretrices.
Estado libio á penetración
x ad os _pola Administración
mo xu d eu COIT!.O por t er ·conneocolonial.
nordeamericana para unha zoseguido agluti 11 ar arredor da
pr~n'sa reaccionária e aos coCorno non é a ' rf!iña intenNon é a miña intención esna .xeográfica dona de recursua loita u~ha_ boa presa de
mentaristas · subvencionados
ción oferecer un estudo sócio-·
clarecer Os fios subterráneos
sos de vital impartáncia-den- . : organizacións pol!ticas con
para tensaren o arco dos ata'político do país que· motiva
da urdime internacional dos
tro .da Configuración econói.nci~éncia relevante ria franxa
ques á revolución popular de
este artigo, non vou extender~
sucesos referidos. Nesta altumica ·actual.
-hai xa sécusul-oriental do Mediterráneo.
Al-'lamahiriya e da sua ·cabe- ' me en consideracións que es:
ra, dicer que resulta ·alucinan- .:.. los-: Europa se botou á avenza visíbel.
tarían aqui fóra de lugaLMeste apresentar como próxecto
tura das _Cruzadas .pqr limpar
Os replantexamentos táj:ti·
Evidente resu-lta que un · .. mo asi, as insinuaciónn que a·
de "golpe de estado" a acción· a ruta das espécias da Jnterfecos para defrontar esta situaservidor acedeu á maiori.a de
miúdo se tan a respeito doración f::inse sobre as . alternati- . ' id~de na actividade_ política
xirne- xurdido da revolución
realizada en Trípoli por un . réncia agarena; é cle estrañar,
· · 1-'
comando de quince persoas,
xa que logo, que occidente s'e . vas elaboradas nos acordos de · con bastante antelación á leide . 1.969 non·'vexo que teñan
armadas e pagadas por Ocideclare instransixeñte, belixe- ' Camp · David, _ estr~taxema de '.· tura do Libro Verde. Talv.ez a
outra xustificacibn .q ue o feirante, castigador, cos povos e
reposto · da Admioistra~ión
miña defin.ición ' ideolóx.ica se- · to de ter substituíd~ a-demo- · ,;.dente, non eonstitui nengun.
no~d·e· amer1·cana. par"a· · lograr. a
xa anterior á saída do mesmo
crácia representativa polapar- .
ha primícia in_formativa. Tamréxiines que .ousan a ínsumi'
·
domeSticación efectiva do ~ da pluma
Muammar El · ticipación popular directa nas_
pouci:> seria novidade afirma·r
sión
amo imperial_ista mes.
.
que o acontecido no ·mes de
Gadhafi.'. Non son tributário,
institucións , públicas.· Esclare·mo·- onde este ten situada· a - mundo árabe. O éxito d.a mes:
abril ante· a · embaixada de
despensa ·: principal dos recur- . ma depende,, non cabe dúbi- ' portanto, da teorización na
cer este aspe.eta levaríanos a .
que asenta a ·revolución Aluhha profusa digresión dialécLondres foi unha· operación
sos enerxéticos nos que re- · d·a, da aqu. iescéncia e· colaboracion dos ·p ovos e nobernos
F ate h. Un mínimo. de obxec:
ti ca. Abonda entretanto suxeminuciosamente
preparaqa . - posta a. sua ~c~nomia?
.::J
•
•
·. . implicados. · De momento, á
ti vid ad e im.pón, non obstante, - rir ·.ao leitor ·a seguinte .refle- _.
polos servfoio.s de infonna·- O Estado sionista de Israel
xa trpdicional lealdade .d o . o re~oñecimento da . c9ntribuxión: é mái~ encomiábel unha,
ción británicos, que os dispaerixil:lse para actuar . de co. Exipto post~nasseniano veuse
ción da Líbia áctua'I á loita' . "démoprá~ia" na que os seus
. ros que abateron · a lvonne
mando avanzad.o da política , engadfr a valiosa aportáción
anti-imperialista
mundial,
representantes. poden substi- :
Fletcher non partirnn da sé
-agresiva dos · ingieses · e . dos · xo.rcfana. éontodo, pode ser .axuda esta de fnestimábel vatuir impÚnemente a rosa pola ·_
·da · delegación · diplomátiea
que a maior taílada da es:tfatélia ,á cau~ clos povos qu~, inespada, ou aquela na que o
árab~, e que as ·armas atopa- . . .iánquis, ávidos de asegurar a
povo está lexit_imado para de- ·
das na Oficina Popular ·de Li- · docili<;iade dun territóriO que . xia USA veña do. foito de· con- .clusive no vello cOhtinente,
éstabá no albo das süas arelas
,seguir que até hal pouco inanélan ainda á procura da sua
cidir sen lnt~rmediários nos
bia foran' introducidas polos
exp~nsiorlistas. N_os plans ini: • dómito Arafat abreva~ mán"
liberación_ r:iacional. .Asimesasuntos que atinxe.n á coleCti~
mesmos axentes de polic'ia
que·' Ír~omperon no edificio . . ciais iricluíase a progr~siva .
samente nas aug-as de _Camp
mo é de xustícia recóñec~r
vidade? O siso que supoño no
David. A viaxe .do líder pales.os avances sociais log~ados
·bon ·entendedor afórranmé
Estese outros extremos teñen _· rein-serción · da .zona na órbit~
deis intereses europeu-ameritino á terra das Pirámides copolo réxime libio en pc;>lítica
por agora ·ociosas . explica-_
confirmación no testemuño
1.,
de David Sco1;t, xornalista dos . canos desde unha per_spectiva
.rrobora o minado ideolóxicointerior.
c1ons.
·"

~·

. no intre do ataque sionista, ficou claro que o réxime tiña
ós días contados polo levanta- mento popular qu,e se produciu daquela.
1969, o~ acontecin1en~
t9s · pa.r ecen ser precipitados
'· r.da existéncia dun plan de
l!ondres para instalar un novo dispositivo de protectora- .
do, apoiándose nos ¡~'máns
Chelhi, que, segundo todo indicaba, dispúñanse, sob patrocínio do rei, a facer unha
. ameazadora entr~da na escena
po{ítica internacional.
Con poucas horas de intervalo, na noite do 31 de Agosto para o 1° de Setembro do
1969, os cuarteis de Benghazi
,el ·füpoli rendéronse aos ofi•ciais revoltados. As Persoalidades civis e militares ligadas
ao réxime foron prendidas.
Os oficiais unionistas apodense da ráio e anunciaron a
era da "liberdade, socaalismo,
'e unidade": O Iraq, Exipto,
Sudán, S íria, Arxélia, e as organizacións palestinas saudaron imed iatamente ao novo
réxime.
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-. Sob .o lema <:te-que.a ~uca~ión · Como todo proceso. revolucionário coerente. cos
é un direito iñalienábel de.cada . ·' coru:eitoula xustícia sqcial, a revolución de Fatah
cidadán, decidiuse a gratuid~d~
prestou atención desde ó primeiro momento
do ensino, determinánd~~e .. á educación e á sanidade. A viraxe .que isto supuxo foi
meios concretos de fácer che- ·· total e nas liñas que seguen damos unha panorámica
gar a · educación ás zonás máis
·

xeral sobre os dous rubros nos quemáis logros

remotas do país e decidíro~se .. conqueriu 0 povo líbio.
.
que a estrutura do ensino debia
ser ligada á estrutura económi:ca-profiSional para satisfacer as
necesidades do plan de deseñvolvimento soc10-econom1co.
,PrevÍase aínda · o alargamento
da· educación . universitária,· o
recurso ao envio de estudantes
para
especializaren no es- ·
tranxeiro e a erradicación do
analfabetismo no 1980. ·
A necesidade de se educar o.
pavo, máis alá da GQnsagración
..dun direito inalienábel que se
lle recoñece a un ciéfadán, res.postét a· outras esixén~ias t>asicas: ·as do deserivo.IV,imehta'
económico e da democrácia di. recta ·~ '
no oficial, sempre con précios Despois de · anos e anos en
· que os 1íbios foron estranxeiros
garantidos.
.
Nos 8 irnos, do 72 ao 80, ·na sua p~tria, en que franceses,
ingleses e italianos· abriron esfoi · recuperada unha ext~nsión dun millón de hectáreas:~ colas onde era banida 1íngl!a
.303 mil d.e terras produtivas
árabe e onde se procaraba criar·
de l~gumes e frutas; 654 mil
unha 'elite' ocidentalizada, desde cho usas e . prad@s; 45 mil· pois de séculas en que as mullede cereais.
. res se viron condenadas á ignolsto significa que a herba - ráncia total, para resgatar á nasubstituiu á area, que- o clima · éión era pr~eciso que se fixesen
mudou menos agreste e que a todos os esforzos·, para que cavida dos homes pasou a ser da ind.ivíduo,-home ou muller,
máis. fácil. .
pudese participar plenamente
no "~aís en construción".
No 1980-81 houbo 580 mil serv1c1os. A povoación, apesar
· _ Hai, ainda, problemas sen
resolver. A xüventude fuxe .
. A ea~cación 'gratu íta desde al unos no ensino primário, 190 de se concentrar na costa medid e trabé!llar a terra. Prefire a
a 'escol.a primária até 0 ensino mil no pn:iparatório e 65 mil no. terránea, existe tamén espallacidade~ os servícios. E para a · universitário e post-universitá- secundário. En relación a cinco da por todo o país. Ainda asi, e
vella x-eración os · métodos an- - rio, tánto 'na Libia como no es, anos antes, o ensino secundário incluíndo a construción de noCEl.strais aos que estaba · habinanxeiro. Os estudantes uni- ·deu este ano un salto do 631,7 vas instalacións, foron dotados
tuada . n.on. se . superan facil- · .vérsitários receben salário, .se por cento, o superior do 29,2 e e mellorados os preexistentes.
mente.
viven én. casa, e receben un sa- o superior técnico do 120 por
Un ponto importante foi a
Hai, 0011todo, · dous 'com- · lário reduc.ido, se dormen eco- centó.
política de prevención e de
plexos mecanizados que son a . , man.dentro das universidades.
erradicación das enfermedades
A ·escola pre-universitária é A atención sanitária
endémipas e contaxiosas ex. admiración .do mundo: o de
Sarir e o de Kufra, consideradividida en tres .graus: primápandidas durante ·xeracións enrio, preparatório e s~cundário.
A revolución ten 15 anos de tre a povoación.
dos como á expériénda máis
O ensino é obrigató~ic;> para os idade: n~ste espácio de tempo
Dedicouse l!nha atención esaudaz efectuada .nÓ de~erto.
.. Dez rñH hectáreas fOron re-- dous primeiros graus.
a esperanza de vida média no pecial á tuberculosa e ao tracocuperadas ·á area atra.vés dun
Por todo o país hai escalas e cidadán libio aumentou én 15 · roa, e tamén ás infeccíóns paracento de . pozos· aliméntados · · para os nómadas, criáronse sás anos. Pasou dos 45 anos dos sitárias dos intestinos e o estópor unha corrente de água · ' de aúlas e profesores itine·ran- tempos do rei ldris· para perto . mago, doéncias das glándulas
subterránea profunda 9ue se · tes. . ·
. ,
· . , :cle 60 hoxendia.
endocrinas, febre reumática e ·
estende ab longg du_nha suEis ·alguns números: no 68/
Neste período histórico fo- reumatismo cardíaco e dano na
69 háb.ia ·270 milleiros de· ~l· u- , ron _construídos hospitais, ioÍ- pel. Desas campañas sunsiron
per,fície. d~ 200:000 .q.uil.ómetros·cuadrados. O's agrónomos'
nos:nq .-ensino primario"(87 mi- . ·pqÍ:táronse ' equipos sofistica- moitos centros especializados -.
delimitaron zonas-de 100 heclleiros de· mulleres)'; 29 mfllei-" ' d5s, . álirñent~ron exptbsiva-=-- na loita contrá esas enfermedatáreas .ca.da unha, onde foron
ros no sec'i:mclário (3.5·44· mu- mente os estudantes de medici- . des.
c~locad~s ·brazos mecáni~os lleres); 7 .181 no superior (944 na e de enfermaría, espalláron.:
A máxima é de que "máis
montados · sobre neumáticos
mulleres); 517 no superior téc- se os. centros de saúde, organi- vale preve.ñir que curar", peto
xirando arredor dos pozos: A.
nico (nengunha rriuller) e 5.159 záronse campañas contra doén- ás veces·ésto non é posíbel. Hai
saída da água é regulada por
no curso · de maxistério (2.200 «;:ias endémicas no país e foi no país numerosos damnifica- .
procedimentos -· electrónicos- mull~res). · No 1979 o número · criada a Compañia· Nacional - dos polo revent~men:i:o de mique funcionan de acordQ co
total de alunas de todos os ni- Farm-acéutica, qu~, produce me- nas e bombas que~ _utili.z adas
. ,
vei~ era dun millón, pertb da dicamentos· e eontrola 'os qu~ durante a. Segunda Guerra
sol e.as estacións.'.
,Na Líbia de hexe a paisaxe · metade dos ca is son múlleres, e ainda son Jmport~do~...
Mundial por pot~ncias estran· .
erma viróu qe cor. Grandes · t:iabia 47 milleirps de profeso~ ·
Actualmente hai no territó- xeiras en solo ,l íbio, rion explo. oásis nunca imaxinados polos
re~, l4. mil· dos cais eran m'ulle- ri~ máis de 69 hospitais, perto taran daquela.
,
.nómádas, dan ao pa í~ novas
res.
dé 1OQ ·centros de saúde e _75p
Hoxe, nas facul(:lád~s de nie· · .
~nerxias e povoan· o deserto.
Nese. período verificouse Clínicas, cunha capacidade de diciná l.íbia estudan perto de
Ubia está ainda lonxe de prounha' tasa de aumento do 123 20.000 camas.
. mil ><iÓVenes de ambos sexos, e
ducir os alimentos que preci- · por cento no ensin·o primário e
. Pota ·~ntidade de ·ctdades e o país ten xa un ~édiéo pc)'r ca- .
unha tása de aumento do 589,5 vilas nas q'ue se ci:>rist-ruíron da ,8 50 .líbios, un dentistas por
sa, pero.dentro de non moitos
anos O país será autosuficienpor centono conxunto total de , éen:tros, O plan do poVQ Jfbío cada . 7·.500, e unha enferme.ira
te neste rubro vital.
estudantes. .
foi o da descentralización dos ou auxiliar por cada 300.

se

'

,)

.

A .cQr verde
avanza .polo

des;~rto

Na altura do· infoio da revolución, a cor verde dos·
campos case nen era coñecida en Líbia. $.ó un 1 por
cento da terra, naquelas condicións, era cultivábel,
_e ainda só era pasto en. uso un 0,4 por cento
·
desa superf ície. Trescentos mit' nómadas ou
seminómadas espallábanse polo territó~io ·coas
suas cabras., carneiros e camelos. Un número semeflante
de labregos sedentários 'sobrevivían como podian
naquela terra· erma e desertizada. Unha mi~éria
que parecía non ter remédi<?.
·
Os re·cén · cheg~dos . ao poder ·
Este proxecto era prioritário para a revolución Fatéil.h;
·sabian que o problema era ·a
-água. Coñecian a inexisténcia .- en palabras de Oathafi: "a· independéncia non existe'' para .
de rios d~ curso ,perm~nen~e~
pero lembraban qu~ nos pri- · un povo que
alimenta do
m'eiros séculos da era Libia, · exterior". · Tres ah0& despois
·co Exipto, fora o grande ce.do 1 de Setembro 13ublicouse
leiro .dé Roma, .e sabian que
a Leida Reform~ Agrária.
Houbo, daquela~ . dous ·
unha .grande parte do deser:t,o
era pote~cialmen.te vizosa;
plans: ~n trienal [72
75) e
outro quinquenal que se proalén diso confiaban no poder
longou até 1980. As partidas
da tecnoloxia nesta época.
asignadas a este fin eran enorRecursos ti ilan.ce iros hames: 1.300 mi lió ns de d ínares
b Íqos sobrado's, e tamén a disposición de utilizalos no ben . (4.200 millóns de dólares).
do país; velai a grande diferéncia. coa etapa anterior. Ha-· A _experiéncia máis audaz ·
En cinco ·r:exións, o Estado
xe, a 15 anos da r~vólución, o
ditribuiu terras a quen. estiver .
verde alanca deserto adiante:
interesado.: dáballes casa, ga1 millón de hectáreas foron
arrincadas ás areas e mudaron
raxe GOn tractor e veículo de
·
en terra ~produt· i.ya.
,.., tr~nsporte, e armacéns con
. · -instruro,eaiai e· sementes·: Esas·:
A agricültura" priodtária
explotaé:ións privadas varian
de 5 a ·2 5 hectáreas· e o Esta·.. O grande problema qu.e se
do -na s.ua política de finanapresentab.a, tomada a deci. sión, era. a necesidade ·dunha
ciación da povoación rural
mecanizc!c.ió11 ultraosfistieada · tenden~iosamente motivada
·e carísima, mesmo pola falta
para o éxodo cara beiramarde man ·de obra ñun país oon. · fornece · sub~ídios hlensua.is
só 3 millóns de habitantes.
rondando os' 300 dólares e
lmpúñanse traballos de irriga- · emprés~imo~ · · bancários de
ción científica a unha "grande
9'.000 dólares .sen intereses e
escala. Ademais, as extensións
de pa.go a· longo prazo.
enormes obrigab,an ~ multipliEn troques d iso só se pede
qir .os servícios de co'municaunha produc~ión de eereais,
ción terrestres e, sobretodo,
froita e hortali·zas ao alcance
aéreos. Esix iu ·tamén a cons- . do produtor; ademais ·este é
trueión d.e povoacións novas e
libre de administrar a sua exproporcionarlle todo tipo de
plotación como entenda, po·denjo vender os prod utas '
dotacións d,_e abastéc~m~nto e
servícios.
quer no mercado libre quer
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-estado

XESUS v¡::GA
Era. sábado, 30.de Xu.ño:· Estaba matinando
sobre o pos1bel oontido deste éomentário e ·
decid in botar . unha ol lada á Voz de Galicia ." ,
Na páxina 1.$ a,topei un produto típico do
xornal coruñés: un.comentário que non figu·raba comb editOrial e que non i·a firmado "pór
nir;iguén. o· esériba · anónimo comezaba a·si:
"Galieia ha dado anteayer una imagen ·e~per- .
péntica, irracionaJ y tercermundista en determinados momentos del recibimiento solemne de. los restos mortales de Castelao". E remataba con estas palabras: "Por desgracia,
Galida ·ha vuelto ~ aparecer a los oj.os del
mundo como un reducto poco apacible, donde aun residen elementos peligrosamente
perturbadores y antisocial~s ·que han de ser
erradicados cuanto añtes y sin concesiones.
Lo· contrario sería un suipidio colectivo".
Xa non matinei mais. Antes de ..que me
-nos- suiciden tiña que buscar ·alén do Padornelo o remédio frente ao esperpento. Tiña que atopar na capital polítiéa do Reino
racionalidade da que carecemos os habitantes do terceiro mundo.
Repasei os per.iódicos daqueles días é descobrin que o ser ou non ser de España como
nación dependia da puntaría de Santillana e
dos acertos de Arkonada. Comprobei a racionalidade dos afeizo.ados que, ao remate do
partis:io de París, percorrian as ruas berrando
"ao bote, ao bote, francés o que non bote" e

a

Pasei ·algÍ.rnhas páxinas e atopei que o señor ·serra, i:ninistrOcte. :Defensa, consideraba
que· "o. aparello 'do Estado é moi feble en Es·paña'' e que, para el, "co~soliéfar a:demoerácia pasa a inda· pór afort~lar o .Estado". 0u
· sexa: os ministros deste. governo saben que ·
hai funcionáriQs policiais que pratica_[l a tor,tura e non teñen previsto realizar- nengunha
depuración do -aparello do Estado, seRón que
procuran un _maior ·afortalamento dó ' mesmo
_para "conso.lídar a democráda".
. Voltei lembrar as palabras aparecidas na
. Voz de -Galicia: "unha ima·xe esperpéntica,
irradonal e terceiromuiídista". E pensei na
España oficial de onte e de hoxe. Esperpéntica: lrracional .. Terceiromundista.
..
Lin de novo aó oomentarista-pantasma:
"Ne es.-factible cr:eer en grupos que pierden
sus estribos y se desenvuelven a base ·de ar' gumentos de paroxismo y agresividad .salvaje". Si. Carece dé eredibilrdade unha unid.ade
· nacional baseada nos e~entuais éxitos de on- ·
ce xogadores. de fútbol. E certo:- Non se pode
crer na hondade . democrática dun ·sistema
'
poi ítico que pe.r mite aos seus servidores praque se constatabp, oon tqtal- ev..idéncia, que .
desfacían un coche con matrícula .'.'gabaesta prática violeñt~ seg~·~ existindo· co goticar unha agresividade tan .selvaxe como é a .
cha". ' Constatei que para a meirande parte
dos civilizados comentaristas deportivos, ·ser ·'· .verno do PSOE. Lin as declaracións da ·irtná
tortura.
español significa ser mais "macho" que os
. .Non teri credibilidade tm sistema cuxos
dun tortvrado: "Góm6 ·se pode rem'atar coa
.defensores non se atreveri a .pór o n·ome e os
demais, ter mais capacidade agresiva que .os
. tortt'.Íra cando o pr6p'rió rri inistto do 1nterior
contrários...
·
apelidos eando atacan desde tribunas máis
r-ecoñeceume per-soalmente que non estab~
Seguin cos periódicos e vin que o Grupo
pooerosás qlle estas. A sua clandestinidade é
seguro de que tnentras falabamos non est.ivereveladora da sua febleza. SeiTiella que son
de Abogados Xóvenes de Madrid tiña organisen sucedendo causas como as ocurridas ao
zado unhas Xornadas
contra a Tortura
· meu irmán ?."
xigantes con pés d~ ba rro.
.
. L· nas

EsperPélltiCa,
irracional,

{.

-terceiro-

mundistél-

~

mundo
1~84 os gastos .
~ilitares· aproximaranse

No

Os militares·.nOrdeamericanos
en · ebropa .consumen drogéls

ao billón de dólares

O correspondente.do.: 'Times" en Europa, Richard Evans, a,segura ni:in . in:
A economía mundial estase a milita- os tempos. "Son imprescindib!es me: forme enviado ao seu-periódico que o
rizar coa mesma velocidade coa. que didas urxentes, antes de que o ameuso de drogás exténdese entre os .soldados. america.nos dest~cados nos disse reproducen ás células cancerosas. nazador proceso de militarización do
En 1983 os gastos militares do mun- · · espado cósmico adquira carácter tintos paises de Europa Occidental.
do totalizaron os 850.000 millóns irreversibel -escrebe Chernenko ·na · ~ 'Non pasa un - día -di o corres.de dólares . En 1984 ascenderán a sua resposta ao chamamento de cinpondente- sen que se expulsen a al970.000 millóns de dólares. E dicer, tíficos norte9mericanos cpntra esa
gúns '.s oldados americanos que reali- acerfcaranse á meta do billón, que militarización-. E _un problema de
ian o _seu servicio militar na . Gran
, superarán en 1985.
·
significado para toda ·a h~manidad~. · · Hreta_ña, co, gallo das drogas que conSó matemáticamente se pode ima- Esixe solucións radica is".
,
. sumen, non só hachís, senón ·tamén
xinar o billón: unidade de doce ceTodo o mundo precisa o desarme:
cocaína e LSD".
ros. En realidad e é imposibel comleste, oeste, norde e sul. Até agoré!
Un . dad.o que salienta o xornalisprender o que hai detrás desa cifra. centos de millóns de seres 'humáns
ta, é q1,1e algúns destes so.idados están
Un billón é un fato de billetes de a pasan fame, non teñen a pÓsibilidade
encargados do funcionamento de ar- ·
mas nucleares.
.
mil dólares de cen kilómetros de altu- de estudar e viven afectados por enO ministério ' norteamericano de
ra, é dicer, 16 E verets pontos un enri- fermedades e miséria. Ademáis, van- ·
ba do outro.
se agravando os problemas ecplóxi.- defensa estima que a cuarta . parte
Os EE.UU . determinan o ritmo de cos, enerxéticos e outros. E imposidestes militares toman drogas. Na acmilitarización de toda.a economía no bel adiar a so.lución destes problemas - tualidade existen uns 30.000 soldaanunciaba· que .só no primeir.o trimes- na · ba~ de Greenham Common, na
Occidente, correspondéndolle un ter- até t,empos millares nen encomendala -dos estadounidenses na Gran Bretá~
tres ¡¡f'iste ano ; a porce-ntaxe de dro-· que están instalados os m'i.siles norcio dos gastos militares do mundo. O · aos nosos descendentes. A militariza- . ña, distribuidos en cen bases i:nilita1
gadicción equivaleu á do ano pasado . teamerica.nos tipo 'Cruise". Desta
res na·s que ha( misiles-nucleares·, submilitarismo xa non cabe naJ arra e ción da economía ·mundial .está pró~
na sua totaUdade. Non obstante, es: . base foron expulsados últimamente
tende a se abrir paso cara ao espacio xima ao límite crítico. $implesmente · marinos de alta capacidade nuclear e
tad ísticas que se remontan ao '1980 14 soldados da mesma nacional'idade ·
sofisticaqos sistemas de defensa.
cósmico. O programa de militariza- non resistirá o aumento sucesivo de
indican que de 5.324 ~oldados, nor- debido. á sua adicción ás drógas.
Hai poucos dias, segue decindo ó
ción do cosmos, elaborado polos es- cargas militares.
·deamericanos
expulsados do servício,
.
correspondente, un alto funcionário
trategas norteamericanos, é a mais .
JANA
AP~
1.726
traballaban
en arrnas nutleares
das
Forzas
Aéreas
Nordeam~ricañas
perigosa e costosa avengura de todos
.

.

.

IMAl(ES
-22 PINTORES DA NOYA :~
IMAXE INTERNACIONAL.

. ,
·

-e---.

XUNTA
DE GALICIA
,
-

--

--=-u
-..

CONSELLERtA

- L· - - ~-

· DE EDUCACION
E CULTURA
· .

.

·

10 XULLO /.-10 AGOSTO l 84
MUSEO DO P0 BO GALEGO
SANTl.AGO__ DE COMPOSTELA

·22 PINTORES
DA NOVA IMAX-E GALEGA

DENNÍS THIES
. H.P. ADAMSKI .
R. COMBAS
R. CÜJRONE .:
F. BOiSROND
K.. HARIN.G .
N. .LONGOBARDI J. CH. ·.B LAIS
· I. · eREAKWELL
'KOÜNELtlS ~.
.CAMPANO.
.
CHIA .
-PEREZ°VILLALTA
'HOPfCKE
. ETC.
A.
:; UNE MIELDF .
ANDYWARHQL

J. BRóWN

1

a·ESCULTORES ·GALEGOS

··E UN ESPACIO '. ,

Díá 14 de Xullo,. ;
conferencia de ACH 1LLE B.ON ITO OLIVA:
A SffUACION DA ARTE HlJXE.

, .

---. - _
---- - ---u-~-~ ~-- --- --

1

-

·

.

,

--R-

----0,RECCION
XE~AL .
~E CULTURA

A- .

--

-

., ' ,
.

.

\

N.t"\._•
250
/ 5l_:.."J-1V./'
DE XULLO
/ \ 1984
'~:
.
L
l..J'·..
\

..J.Ü

1-

• "

t

..
•

..

'

~;:, ". :.·••.•:: • ~ I : ~·
~

·

. .~- : .

..

· ,.

..

.

' ' : • ·.•

...

.. '

~· . ,·

·.

·.

·. ·..

·: .

:

-:· : ~· .'·"

·:·

··. ..
··· : .
. . ~.~. :

.. .

o

e

galega diario nos xornais galegas vlyifica a nosa lingua
· aúmenta o nive,1da nosa cultura.
~ A Xurita de Galicia ~stá levanpo a cabo unha campaña, que ten
por obxecüvo fomenta-las éomunicao·iór:is en:-lipgua galega. Vai· diri-.
xida mor especialmente á prensa diaria e periódica da nosa cornuriidad~ autónoma .
.
,.
~
.
.A Xunta de GáÜci~ r"eCoñec~ e agrade~~ 9's'. ~sforzos que os:
· ni~dios impresos de .cómunicación .está11 t ealizaado para fortale.celo ,nbsq i. oiom~ e anímaos.·para que continúen publicando informadóns ,. artigos e éoláboraciÓris
gal~gO pórqúe considera QU~ é un
bo camiño para normaliza-la .nosa lingua, petencia-la autonomía e ·
'. efeva-10 nivel da nosa cultura';~
'~ ' . '
~'
. .·
1 . •
• •.

en

(:ONSELLE,,IA DA PRESIDENCIA ,
OIRECCION XERAL DE MEPIOS
.DE COMUN·I CACION SOCIAL.

Unh~ lingua impresa ·~ u'n ha .lingua

viv-a'\

.mundo

..
Aínda· segue-. incom·~oicaao ~-

-A d8tet1Ción· de
•

.

•
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Otelo Saraiva ·de Carvalho
'

.

.

·.

-

.

Otelo Saraiva de Carvalho, o princi~
pal operacional da · Revoluc;:ao de
Abril de 1974 foi preso o passado dia
~20 de Junho sob sospeita de complicidade com as FP-25, urna organi_?'.ac;ao · armada _de extrema-esq uerda.
Otelo foi mantido incomunicado durante alguns .dias: tendo-lhe até sido
interditado falar com o seu 'advoga ~
do. Po'steriormente, pudo encontrar- ·
se com o advogado sob as. vistas de
um polícia, até que o tribunal decla- ·
rou que o polícia nao podía ouvir as
conversas. A i::!etenc;:ao de Otelo foi
decretado pelo gribunal por um período de vinte días que poderá ser
prolongado. O se1:1 advogado, entretanto, entregou o día 25 un recurso
judicial que provbcou a petic;:ao do
• militar de Abril. Otelo tem, actualmente, o posto de tenente-coronel e
trabalha na Direcc;:ao de Ar~ilharia do
Exército. A prisao de Otelo verificouse no seguimento de urna operac;:ao
p·olicial de envergadura contra as Forc;:as Populares 25 de Abril, urna organ izañao nos moldes das. Brigadas Vermelhas italianas ou do Baader-Meinhof, que pretende a destruic;ao do capitalismo pela luta armada sem chegarem no entanto a atingir o nível de
actuac;ao dos outros dois grupos. As
FP-25 iniciaron as suas actividades
há cerca de qúatro anos. Durante os paganda e a assaltos a bancos. A par- há ·a.nos. Em' meios próx~imas do .góprimeiros tempos limitaron-se a pro- tir .dos·-oÚltimos dois anos·, á sua acü- - verno~ -e mesmo da polícia comec;a ·ª
vidade tomou-se ·maior·· pa5sando a· -pensar.se qt,ie a', ópl;}rac;ao p·oliCial foi-centrar-se nos atentados contra ges- um tiro no escuro e_naó atingiU as
tores. e patroes cujas empresas despe- ~P-25. Os mesmos sectorElS próximos--dían trabalhad_ores ou nao pagavan c:lo _governo declaram-se preocupados
salários, chegando mesmo a executar pela legalidade de certos prócedimena alguns. As próximas acc;:oes. seriam, tos da pql ícia e cqm a prisao de Otesegundo a polícia, rapt os. A acc;ao lo. O pr.óprio Presidente da Repúbli- •
policial foi desencadeada na madru- ·ca, que _só foi info~mado dá operac;:ao
gada do dia 19 por ordem do Minis- . pela rádio, afirmou estar muite preotro da Justic;:a, um' membro do PSD · cupado pela prisao d0- oficial do 25 .
(Partido Social Democrata), que for- de Abril. O ~rimeiro. Mínistr~ Mário
ma com o Partido Socialista (PS) a Soares declarou a meios da semana
coaligac;ao gubernamental. O Primei~ pass~da, 25 de Junho__ a 1 de' Julho.,
ro Minist ro, Mario Soares, encontra - desconhecer os dossiers,do caso e ter
va-se nessa altura no· Japao. Durante ficado bastante apreensivo com (}deo acc;:ao in icial da opera¡;:ao, que ain- ·tenc;:ao de Otelo. Nos meios mi·litares,
da continua, apoi ícia logro u prender a inquietél«;ao é grande, embora ·nao
43 pessoas e assaltou várias sedes das se assistam a manifesta~oes colecti- ·
Forc;:as ·de Unidade Popular (FUP), vas dé desagrado. Há, no ent_anto, ~m ·
partido legal do qual Chelo foi candi- pensamento comum: ' um home'm da
celebridade de Otelo nao poderia esdat~ nas última$ eleic;:oes legislativas.
tar ligado ·a·urna organízac;:ao terroris· No dia _26, tres elementos da direcc;:ao ta; este é o pensamento dos sectores
das -FP-25, dam urna conferéncia de · militares. l:.lm sentimento geral é de
imprensa em plena grande opera<;:ao e que a poi ída se lanzo u numa operadeclaram que a opera<;:ao policial em c;:ao de granqe envergadura complenada os afectou. Os jorn<;!is do fim de . tamente a escuras, que nada savia das
semana, 30 d_e J_unho-1 de Jtilho,-pe- ,FP-25 e que esta acc;:ao poderá vir·a
a carreira pol-ítica ·ao Ministro
lo seu lado, transcrevem urna lista de - custar
da J_usti<;:a.
·
·
·
' várias p·essoas presas e que·, afüumas
-"-'tel-etas; dei~aranf a actividade· 'pólítiéa
'_ J03E. MONTEIRO

Avend·a·de plrittJ;as ··
. BRUGUER e todo p que
vos_tede precise oara
pintar e decorar

Glorieta-de América 2· 5,· frente~
á ~nteira de Santa· Mnrga rida
'tel. 252618 - A ·coRUfJA

entre ~a
.e o_PactO·de.Val-sóvia ·
"

._-WERNER GERfo:lARDT

A meados de · Maio reun íronse en Viena 14 ex-xenerais próye_n ient~s de
vários paises do Tratado de Varsóvia e, da Alianza Atlántica, res<;ilvendo .
por unanimidade pron:iover .un amplo d~bate internacional sobre a renúncia ao üso da forza entrambos pactos militares.
Pala sua banda, o Partido Socialdemócrata da RFA lañzou, desde ~
seu Congreso eri Essen, un chamado· á OTAN para que esta ·recollese final·mente a pr<?posta dos países signatários do Tratado de Vars(>via e entab lase·as negociacións pertinentes.
Aí fica o cerne da cuestión. A OTAN, non tendo nengun argumento
concreto que opof a dito tratado, agáchase tras unha sérié de evasivas e '
tras unha sup~sta necesidade de someter dita proposta "a un exame detido". Ni-so está desde hai un ano e médio ... sen resultado algun até o momento. Como é sabido, os paí5es signatários do Tratado de Varsóvia for: ~ÍJlaron o 5 d_e Xaneiro ·do 1983 a sua Declaración de Praga, propondo
· ~ubscreber "'un tratado sóbre a re.núnéia mútua ao emprego da fo rza mil_it~r e o .inárttimento de relacións pacíficas". O e'lemento medular desa
prÓp9sta ~nsiste en asumir o compromiso mútuo de non empregar pri:
mei·ro . nen armas atqmicas nen eonvencionais un contra o outro, pa_ra ex. cluir ási calqu~r eventualtdadebélica. Un compromiso de tal natureza deberia cobrir non só os -térritóri6s dos países signatários do tratado, senón
inclusive o persoal militar e civil dos· mesmos, os seus navíos, aeronaves e
~aves ~spaciais, fóra dputrqs obxectos da sua perténcia, onde queira que
se atopa5en': A prop_osta estipu,la ademais que as parte_s signatárias asume n
un compromiso análogo frente a terce iros países, deixando aberta _adema is a adesión- a.o tratado por parte doutros países· interesados.
-- Non é a _primeira vez que os países do· Tratado de ·Varsóvia someten
u-nha proposta -deste t ipo. A primei ra data do 24 de Ma io do 1958, é un·~ proxecto mái~-- foi ap resentado pola URSS o 20-11-63 no seo do Comité
de Desarme.das 18 nacións, reunido en Xenevra. O feito de se reiterar esa
proposta agora, na sua versión ampliada, obedeceªº perigdso agrayamento que ~en experim'Eintando ulti mamerite a situació n internacional. Os Estados Un-idos est~n a i·nstalar na Europa Ocidental nov~·s misis ~tómicos
. de mediano alCánce cápaces de descarregar ataques surpresivos en poucos
.minutos contra os centros políticos e militares dos países socialistas. lso
- entraña para estes últimos unha ameaza permanente e inadmisíbel, razón
. pola cal víronse obri gados él to mar. medidas simétricas adecuadas ao restabelecimento do equi lib rio mi lit ar. Daquela, continua en asc~nso a espiral·
armamentista, mentras a desconfianza ven gravitando máis a máis sobre
.
as relacións internacio nais.
Desexosos de conxurar o perigo dun holocausto nuclear e desb loquear
a siguaciÓn m1,mdia l, os .países signatários doTratado de Varsóvia divulgaron todo un conxunto de medidas flexíbeis construtivas; amáis relevan' te de todas é a proposta' conducente a subscreber o trat ado de renúncia á
forza militar. Habendo boa vontade, seria fácil chegar a-un pro_nto acor--·
do.. Lembremos que a 1própria OTAN proclamou xa -por exemplo na Cume .d~ 1982 eti-.' Ban~n e nas sesións do Consello de Ministros do J 983· e
1984- /ct!:Je "-_n~ -Proxectá recorrerás armas antes que c;>s demais. Lago,
_ por qué ribn f<:>_rmalizar ·nuri tr~tado aquela renúncia á forza_militar que ,
ambas e duas partes manifestaron -XC!? Dentro da · actual situación sona·
pouco convincente o argumento otánico no sen5o dé que esa ·renúncia á
forza militar ?<a .ven estipul~da -na Carta da ONU e na Acta Final de Helsinqui. E que o máis .urxente agora ~ aproveitar amáis mínima oportuni.dade para facer prevalecer a cordura e o realismo, .para que a cooperación
.sübstitua á confrontación. E a firma .dun tratado -de renúncia á forza militar seria un.ha medida 'de prinieira ~rde, cap~z de. iniciar unha viraxe fundamental no conxunto de relaci·óns -Leste-Oeste.
·
Os .países do tratado de1 V~rsóvia non se ~eixan confundir polo notório desinterés revelado polos pa íses 1íderes da .Alianza Atlánti~a. O 7 de
Maio vo ltaron apelar aos . paises otánicos; propondo estabelecer ·agora
mesmo consultas multilaterais arredor do co.ntido e a maneira do tratado
en, cuestión: Moitasconversas_poderian ser. sostidas ou ben na Conferéncia
de Estqpolmo ou en -cálquer gutro lugar. Esta (l lt ima proposta permanece
ainda no tapete á espera de resposta, ta l como a ante rior. A Alianza
Atlá_~tica correspónde lle estreitar agdra a rrian que se lle está a tender.
1
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áviso/chegarerrios,
a 1.999 para almorzar. _hai fracaso ·
.
'

.

.

.

.

....A melancolía
-'_d0,: pro_
19tariado''
.,

os résentidos .
( masas-ri~. n-icsa-ga/IÜp berranc;fo:
ichina! ichina! 'itinfa china!)
¿que, pod_emos . espe ~ar de nós mesmos cando pretendíamos tacemos
.chall)ar ' 1flying chocho and_ the .
pendulq,ns"?
un estraño sentimento de so.lidaridade une' ós q~e· non poden .masticar succió~ '(única solución, -<::onsigna): "chupa aquí mama na P3sa/u·sa chupa ponte chupa compra
1 chupa usa cbupa/chl,lpa aquí r.n~. ~a na casa/de pequeno eu .chupa- .
ba eu ·chup~ba . eu ch-upei/ eu chw
paba chupa cbups/chupa aquí. mama . na casal' quedar na fase :dé
succión é o camiño sen .volta da
infancia (consigna: unha ·infancia
mal vivida ; Únha vida .res_entida)
danza dos mil . resentidos: "non é
que ·queiramos vacilar/é que só- ·
mos-los resentidos/papá perseguía
a mámá/canto máis bater moit<::>
máis pracer/con esta infancia .sadmasoquista/o que nos vai é o elec:
troshock/" danza dos mil resentido·s, danza, jÓdete e baila e agarda
unha revolución que sexa a superación da Civilización (artaud) es- .
quecer mi mamá me mima e reclamar i'ncestq' terapéutico: "cando
r'mamas mamá cando me dabas de
mamar/edipo é un rei com,a outro
calquera/é coma se . fose en paracaídas/el que no llora no mama el
que· no mama· es un gil/incesto terapéutico pero · nunca o ·tagas por
vicio/"
·
un edlpo mal levado. sobrevo.a a
vida sexual ·adulta. de calquer esquimal do q·ue se trata é de acada rmos un voyeurismo activo:
"dálle beiqiddálle/dunha hosti
dunha vez/dálle beibé dálh~/e que
eu te poida ver/se' ti co teu dedo
te' procuras· pracer /eu ' coa mina
man xa sei ben o que facer/" descubíi~lo .me igallo 'macumba, a boéj
perversión carioca de aparearse
"por contrarios, a suor trop:ical .do'
yenér~o cansazo, "sexo macumba/

~

O Co.le.cti_ vo Vacaloura Rosa á opi 7
nión públiéa galega:

Galáxia), de jeito que nom se pudesse
aproveitar da nossa ingenuid~de. ·

..3) N'ás, em co~Úa do que publi. Desbord~dos pola resonancia sensa~
cou
La Voz de Galicia (21-Vl-84, no
ciona'lista· que nos últimos dias se lhe
. dáll~ que ·non .· mira/ .baila esta
l'a·more en gomorra/~ota la sera io'
seu
Cuaderno
de cultura), nom. pretem dado , na prensa nacional.a apariru~ba/baila comigo esta rumba/
·penso a t~/e cuesta pera ·sera per
tendíamos
mercantilizar
um produto
<;:om no noss'o fanzine Vacaloura vertdt~s tuus/ái que voto ú,.t il/que te
te/tt:J seu la rag~cha de la piu be.la
a
esealas
industriais.
Ao
fTlenos nom
de ·(nº . 4 Maio-Junho 1984 1 Vimiantumbo· m~r ía que t~ tumbo/", ,vo- · -ca nacha/tu sei la bambina ve ni
eremos · que ninguém ·que estejá no
z~) de um relato da eseritora tr-apces- ,
to útil, posesfon macumba, a con- . cua' ponte cochina/tata la. note i<:>,
seu sano julzo poda calificar de merca
· Marguerite Yourcenar titulado
tinuación da poi ítica por· outros - . penso : a· te/ai que melote será per
Anna, .soror, cujas direitos de traduc- cantilista a edi<;:om dum fanzine que
· late- ,,-. te/" . ·
·
meios, o milagre oa posesión
- nom supera a tirada dos 250 ejempla.cohl, ao parecer, obravam em posseral, non renunciar ó sagrado: :
localizarse ·no cu do mundo, pedi_r
~s-om da editbrial Galáxi·a, queremos res. (lourdes-fátima) "cando fom?s :a
pan por señas, reagrupa'r esquimais
sair ao passo das .numerosas ·impreci-4) Bernardo París, d_irector da re-.
·1ourdes xa estiveramqs en fátirna/ ,
desposuld~)s,- vig_o é. ,unha nación
das~ inco'ntáveis ma led iz$ncias e vista Coordenadas, (patrocinada pola
sons,·
b'uscamos muli"er con defec~o físi(vid. definición stalin nación, " ... .
das nom poi.Jeas ~stultícias que, ar, Junta) e e~erno polemizador com
hábitos slcolóxicos propios"):On:
co/disposta a· goz¡;¡r s~n Jími~e na
guinci'o ·defender algo tam sum~men  Arrabal, declara em entrevista concebutaca dun cine/", o abandono do ·
:tl;1e ghetto) "quera mamarme ata
te
respehável como som os direitos dida ao redactor Miguel Cáncio Espi . sagrado. con leva a degtada~ión co- ·
ca~r/pero poder chejar ata o herempresár.iais, os próceres, rnandarins do (Faro de Monforte, 20-Vl -84):
. tiá; a autodestrucción .doméstica .:
bés/onde os marifíeiros cantan/i-n
e 'popes do mundo· da Kultura ten- ' ~ Creo lembrar, assi a bote pronto ,
(alcohólica): "alco.hóliq1·de supert~e ghetto de elvis presley/dunha
hem .escrito e declarado para nos acu- um caso semelhante, protagonizado '
mercado/no hipermercado ña tenputa e· un po~tug1;Jés/na·ceu o prisar .explícitamente de "pir.ateria edi- por Cohn Bendit e Praia adoquinada
da do l~d;/sempre. hai unha ·alinéiró vigués/in the ghetto in the·
torial", quando nom de "socavar· os (publica<;:om esta tam pouco sospeighetto/"renuciar á procura in,útil
"cohólica qué vai mamada/preguncimentos
de · todo um projecto de tosa de veleidades direitistas como a
ta polo güisqlii.onde está a vodka/
de setas e cogumelos_, a cinexética
cultura"
(sic
Ramom Pinheiro e Biei- nossa), ao publicar sub-repticiamente
.compra tequila vermú e pepper- .
zoofílica por. atrás,. organizacio.n
to
Ledo
em
declara<;:ons
efeituadas ·a a Crónica dumha morte anunciada".
· · mint/amas de casa pasan ó seu lado ~cío: "se queres cazar un ñu/
Como é do comum sabido que as
pljblica<;:om lgrej~ e vida aistiana, n°
do/ela é unha alcohólica de.super- " .n~nca lle p.óña-lo cu/cántal.le only
compara<;:ons resultam odiosas, omiti457, Santiago, 1984).
mercado/", ama ben, non mires a
'you/e mailo currucucu/imos cazar- ·
mos qualquera juízo crítico sobre
quen, u.ñha canc'ión de a~ór:· "es
un ñu/", "que fas fassb.inder que
E
afrontamos
a
polemica
fazendo
essa
reduzionista valorac;:om.
minusválida non podes bailar/ar~ - . fas", ''mexa na man e bebe", re.cu- .
'
as
seguintes
precisons
que,
em
modotopedia tecnod><;>p/parap·lexia para
peralo. ~ceno griste , do ·_ terrorista
5) e último. Lamentamos, si, a senengum, tentam ser disculpas:
gozar/pa.rkingson para v·ibrar/es
arrepentido, con perfidia esquimal
mana de trabalho intensivo a que,
minusválida non . poae·s bailar/",
restabl~cer relacións coa nación
1) O colectivo que me honro em · sefn dúvida, se veu submetido o trasioux, evita-'la tristeza de despois
ser posuída no cerne da. pirámide,
vicepresid ir esporad icamente nom ductor de Galáxia, Alfonso Eyré,_paa doenia lúbrica do. sexo palúdide comer, pulsión como e.léctrica, .
_ tinha até hai ·umha·semana notícia dé ra tirar da imprensa a sua a·celerada
vivir en cero, un estado de opicó: ' "a picadura mo.rtal da mosca
que nengumha editorial galega tivesse edic;:om, edic;:om que, ao que vemos,
tse-ts·e /ponte ponte palúdica/hai
nión: · "esqüimal ' o rock esciuimal
negociado com Gallimard ·a opc;:om . carece incomprensivelmente de apamoito · paludísmo/nefertite era
_everybody baila o rock· ésquimal/ . ·
sobre Anna, soror, mas agora que nos rato crítico. Porém, ternos de dizer
unha titi/ramsés era un macarra/
cando dentro ·do igloo non poidas _
chego.u pÜntual referéncia sentimos que nunca· figurou entre as nossas
• picad·ura mortal da mosca tseaguantar/e baixo un ·cocotero ti
íntimo _regozijo de ter questionado o pretensons a de levantar umha poletse/", vence-lo seu timb're de voz
· queiras báilar/colle a balalaika e
mica que em nada ia favorecer ao mal
mentad<? "projecto".
televisivo, posesión hertziana ! es. ponte a tocar/e sen n:iirar patrás
nome da nossa revista, polo que datratexia vaticana, ó medio é .a
baila o rock esquimal/o merengue
mos em matinar que nom se trata se2) Vacalo.ura azul entrou em conmensaxe, sex simbol, g~ma e coi-'
'd e' chantada ajota en rñadagascar/
nom de toda urnha montage editorial
tacto
com
a
escritora
Marguerite
ro do'miéilio e hotel,. ela, pal9ma . o tan,go de nairobi O·. twist do iang
Yourcena.r em Maio do ano passado, (terceiro-mundista e americana a um
ts~. kiang/s.e ves un esquimal en
pómez bolero~ reivindicar en itadesplazando-se o que estas linhas re- tempo( encaminhada a introduzir um
liana patois: "paloma pómez bale- . . postura. fetal/non te asustes b~ibi.
dacta' e a tra':f u·ctora da nossa versom, livro inseguro com seguridade.
ro/vichino a te . io vollo estare/e in
baila o ·rock esquimal/esquimal o
. -Concha González, a ilha de Mount
cuela parte penetrar~1anque non · rock ·e'sé¡uimal every body .baila o
Com o presente escrito de denúnDeserts (na costa · 1este de · E E.UU :),
so no top·o ll ilÍo/corre corre que te
rock esquimal/".
cia Vacaloura amarela apela ao bom
lugar de residéncia habitual da ilu*e critério dos leitores, incitando·os a
pillo/mira ·.que somo protestante/
académia. " Ouando lhe expunhemos que em vez de ler cop1:1lem, ou se re non t~ m~ póñas diarite/non te mé
(.1}. os entrecomillados correspón-·
os nossos propósitos, todo foi com- . focilem c:;om a cinta de Yídeo mais
poñas diante/per la matina io pendese cos textos das cancións do ,
pr.esorn, gratitude e corpplicidade.,
so a te/ponte felina solo per m.~
próxima . . Sen .mais, um forte saudo
"gru.po ºos resentid<?~" : :
oferecendo
-nos, para o que qJ,.Jixe'r- alternativo .
fachiamo" l'amore con goma/famosí os seus humHdes servi!;os, e prochiamo l'amore en sodoma/fachiaA. .R. REIXA
metendo-rios guardar .silncio ante GaC. Maqu ieira
. mo l'amor.e . con gorra/fachiamo
llimard (nÓm nos falou para nada de
Vicepresidente.3° em fon9ons
0

Deuses, espírito's, pantasmás ,"defll,OS,
~onstros, heroes, monos enmeigados .. ' .
tódolos xérmólos máis célebres '
'
· da fantasía china
'ó pe. da Grande Murajla ,
·en' xardíns encantados, éntrn templos,
pagodas, pa-v~llóns embrux~dos, ·
" .,
Unha chea de persónaxes extraor.dina~os,
nacidos ·dünha mi1enaria fantasía poética, .
unhá das grandes etapas . .
dÓ soño ·hi.irriano, sempre .tendente .
· a darlle un sentido ó misterio da vida.

As antigas civilizacións de Aniética Central
e Sudam.ética deixaron unha rica varieda~e <k mitos _
e lendas fascinantes, moiros dos ca.les son hoxe
pouéo ·rnñecidos.: Este !ibro G<?ntén:
• Historias dos principais' pobos .
de· Arnéric;a Central e. Sudamérica.
• 18 grandes ilustracións a'toda
color'.
• Máis de 40 ilustracións en branco .
e ·negro.
• Un índice dos pobos c;.fügares
' · ·m~ncionados nas historias .

E unha.desas persoas nas ,que calq~er
pode apreciar a nobreza im.edja~a
e instintivamente. Fahí
moduladamente con cordial
sinceridade. '{en un ar ·e ncintado.r de
neno grande e un presume nel
31 inxénua bondade "engagé" dun
-Ti estudacbes na Hocbschule
der Kunste, na E seo la, Superior de
Belas Artes de Berlin ...
- Efectivamente, ali recebin suxeréncias formais de mestres como Johannes Guutzke, H~rro Jakob, Tagiri, Nagel e outros que naturalmente tiveron unha certa in- ·
fluéncia en min, ainda que, non
obstante, na época seguinte e'u intentaba insertar a miña acción ·no
contexto social en obras de· consumo rápido, de uso director
-carteis, murais- que mesmo me
impulsaron nunha certa" altura a
· deixar a escultura nunha conceición certamente diversa da dos
meus mestres.

.radical galego b~rlinés.
- No ráncio e cahilo bar Terranova <leste
· bairro de B'ouzas d~· Vigo, qu~
ao~ foráneos antóxasenos ás veces
mítico é moderno, di; sen se p'ór sério:
"as eseulfüras son silentes,
.
mais poderosas'?.

arte conceptual. Eu valoro amp~a
mente o aspecto táctil e sensíbel.
As €Sculturas deben suscitar o desexo. de acariñalas, deben s.e r eróticas neste senso. E valoro -. tamén
o aprécio polo obxecto ~scultó
rico e polo traballo artesanal que
nel se invirte. As esculturas remiten a unha imaxinaria cuxo códi-

go é. indirixíbel -ou debe . selo.p or un neno ou un tolo. A imaxe
-non só a escuttura- .é rrioi
vertida, fluerí dela significados
múltiplos-; positivos ou .negativos
non faci.lmente reducíbeis ...

·per-

-0 t~u - aprécio pÓlo ·tá.~til ~-. ·
sensitivo evidénciase ben no~ ma:.
teriais · que · usas: granito, aceiro,
bronce. O granito asume.. mesmo.
.con frecué~cia, funció'Ó de base
e/o.u seio l!Il pouco c'oroo '((~miÍ:ti-.
nament~. Aqui tálvez haberia .que
lembrar a tua aprendizaxe cos Ca.n-.
teiros de Poio. ·
·
·
''.

'- Mais . non me
Eu non creo que ideoloxicamente .
haxa . que uSa.t
exem:pio. lacas
para evitar a e.xidáción, et~.; como
certos consumidores pretenden .' E
polo dernais, mesmo eón ese apré:
cío dos . materiaist eu non '. é que
queira contar_hist6rias. Mais, segu-::
ro, si !Jai. histór:.ias, por tras das miñas és~ultµras., .
·

p9r

-Até que ponto eres ti que
·existe unha caracterización nacional da forma artístic~, ao estares
como estás dacabalo entre Galiza
e Aleµiaña?
-Penso que apesar de todo, das ·
tendéncias e dos intercámbios,
~pesar da internacionalización de
certos mecanismos expresivos, finalmente si existe unha certa relación entre un país dado e as obras
dos seus autores ... Clasicamente
un perta expresionismo, por
exemplo, na Galiza ou nos países
nórdicos. Tamén me parece m<;>i
próprio da Galiza un certo realismo máxico que se atopa na imaxinaria popular.

-,-fi.. min_non me importa demado. Os éscultores galegas teñen
siado. este , aspecto, tan relevante
moüas cualidades.
para ~ilvério Rivas, entre 9·s gale2
-Cres que é positiva a asunción
gos, ou pára Moore. Para miné dedun único paradigma, por exemmasiado abstraído isto. A.s miñas
plo, o abstraccioñisll}O. _
escultúras son; ~orno <liria· eu, 'a .. ·
- Nada : Nada. ' A arte ten . que
. salsa du~a hístória miña, irr.aéio-"
- ser universal e e·m pírica. Aqui non
nal. A min non · me 'sai unha escul-·
-Na ·miña opinión~ ·. ~a.s ',tuas
hai ba·nde.itas: Canto máis pluralis-.
· tura ell._ abstr:a.'c to;· te'ri 'i1~e haber
obras son ae carácter figuriativo e
· - mo mellor. Se qlJeremos un e.µ.riunhavivé~cia,' algo empírico.
sirhbóli~as. Percéb~se, certamente
ql;iecimento - eultural- e estarnos
- Existe únha certa diversidida.na re.c oñecibilidade das ~uas foratopa:ndo, emarcando_ unha . mode na~ ttias obrás, .e n,partícular ~
mas, a existéncia de signos que su-·
da. :: ·iso é fatal.. Non hai · m~is que
· "Home Me~mo~fósi<:_o"- e " "Feito.
'xireu.
·mirar a _nature.za~ Unha flor, mesPó" destacan sobre as oútras do '
mo <le' espécie idéntica, non é
- Eu parto de intuicÍóns, de e:>1<-·.
9clo C(!>s'molóxico e a,s bolb'.óretas. igual a·outra.
_
periéncias que "a posteriori" podo
Chaman
a
atención
as s_uas ' rnans .
·
Fí'xenas
e
desfíxena~
m'oitas
tratar tematicarilente. Por maleri.rexa.
s
.·Evidénciase
nelas
a conti- ·
·
v
eces.
A
"Feíto
Pó"
boteille
ácido
. conia, por romanticismo... Creo
nuidade
entre
os
~antéiros
de Poio .
clorídrico
.
Ocorre
que,
en
oca7
que un~a das claves da miña obra
e .este. Guillermo metamorfóslco e sións ou talyez senipre, trª'baUar
é o romanticismo, sen dúbida. Hai
cosmogónico sin1ado entre o dracomo un triángulo 'de homoloxias ... na escultura é corno algo-bioló:xima
da cor~osión e ~ ledícia da na' co. Prodúcese algo asi corrio un in'e ntre as palsaxes irtte~ior e extecéncia~
"
tercámbioenerxético
.
.Se
eu
non
rior · e o s.entünento ,' característica
El
non
se
nega a que as suas es_cQlpudese
facer
·esculturas
esfaria
rnoi
do romanticismo que tarnén está
turas
envellezan,
compañeiras que
I¿on
.as
fago
sinto
nemal
e
cando
na~ miña obra. Ne.la hai unha liteserán das suas cañas. Entrementes
cesidade de porrríe a facelas. Agoratura por tras, m~is é tan modqpercébese neÍas adisperS<l: sensibi~
r:a:, tampouco' .~he podo dicer 1que'
... ·sa", tan medid~ que non ·sai a relu·
lidade
característica da, nosa consen
esqiltura
non
se.
·poda
viver
.
.
''
' ·
.
cir.
temporaneidade (saudosa que ela
. -Tes algun xúldo' formado so.-Entre a~ tuas obras ~lgunhas·
~. ~ dunha riatureza prístina que 'nos
.
bre
~ escul~ura galeg~ act_ual?
son ·p echadas e outras, ñon obs- .
salve). , . ·
tante, estabelecen un certo diálo- Non son un preclaro. Mais .
go co e~pácio; unha dialéctica"den•
Texto:
Antón Baamonde .
creo que ten mqita forza e está coFotos:
Chus García:
tro/~óra.
nectado 'co senso actual do mun1

-Talvez presente, se acaso
transmutado, nas tuas cornposicións...
- N cson o máis capacitado para valorar isto, mais ... en calquer
caso eu. construo $empre p~rtindo
dunha intuición irracional.

-E ·moi importante para ti este
aspecto. Pode ser que este postuIR~
do o manteñas actualmente en
aposición ao ' conc~ito da arte socialmente' incardinada?
. -Evidentemente. E nqn só <lesa estéti~. 1améiT en oposición á

• T

Encontros Europeos·
no ."Calniño de· ,

.D iC;l 5, Xoves.
Música ·élásica.

, .r

\ Santiago. José Vázquez.· Con.xuRto :de Violas d~ Gamhla de
· Viena.
·
··
, .·
Obras de Scheidt, Palestrina, 'Alvarado, Balthasar, Char·
pentier, Marais.
·

SantiaQ~"

Cine. Ciclo sobra

Organiza: Xunta de Galicia, MiniSterio de Cul.t ura; CoAcello
de Betañzos, Ca.ngas, O .Grave, lugo, Pontedeume, Pontevedra, Rtbeira, ·Santiago e Vigo.

Sa.ntiago. "Paséo. por el amor :y la muerte",' John Huston.
"El maquinista de· la General"; Buster, Keaton. "Car'retera asfaltada en dos direcciones", Monte Hellman.

Colabora: Centro Universitario de Romanía.

Lugo. "La ví~ láctea", Luis Buñuel.

á Viaxe do ·cine.

2Q

XoSé do Pácio:
"Non nos ~ale o corpo·
~ara estar ·calados"
1

'

de recordarlle aos. novos que houbo un tempo en que a xente criaba cousas, había unha gran creati~
vidade no país, non hai máis que
· escoitar a persoas de sesenta anos
para arriba, criaban e _inventaban
cancións, facíanlle cancións _a persoas, a cousas, a s~tu,acións. -i
· - ~os temas nosos tratamos .de
que sexa unha evolución a partir
· disto, e de que-polo menoS" sexa
ético, quer d!cer, solidirio con todo o persoal_ que está por alí ao redor."
.

~

"

.

Léria e críticas
~

.

"A músic.a panfletária pode
que . non teña;moito valor técnico
pero si un valor ético indubidábel.
E en Galiza ternos un ponto de referéncia que son as cantigas de es-

'.'Seghnoo_está" canti!ndo este' tipo dame a impresió11 de que . está.
dicindo o· que .lle pasaba'a un viciño meu". lsto comentou
alguén uriha vez, m:entra:s e~cmitaba a Xosé do ·Pácio. Música que..
coñece aos seos, que atn~ que sabe·onde nasce. Canción que
non presume pero que 'está orgullosa de ser a voz ·de tantos.
· Música e canción do interior porque sai de dentro,
·e interior tamén porque é do mesmo "~orazón de -~Galiza". ,
'"Queremos' ser solidários con todo o persoal q u~ está por ali ªº
redor" di Xosé do Pácio. Música qúe non é de Bristol nen de
New Hampshire, música él.o mesmo Chan~da.

e

•

•

cárnio e maldicer, ·que era unha
cousa moi parecida a hoxe cando
se di, aquel señor era un animal
por · isto, só qu,e dunha forma determinada acorde con . aqueles
tempos. Agora din que hai que. ser
mais diplomáticos, . et-e. Pero .para
nós aquilo segue valendo, a nosa
maneira de ver' as cousas é crítica.
A · música dos anos setenta sigue
tendo validez. rAinda - que tamén
hai que ter en conta que se sube·s a
un esceríário e por moita ética que
teñas se non levas estética: non hai
nada que facer, e~e é o asunto.
Pero claro,· este é un país onde o
nivel· cultural é moi relativo e ás
veces á.' xente ten problemas á hora de dicer certas.causas, mais nós
irnos meter na · montaxe· cousas
-agresivas porque as sentimos, non

I A NOSA TER RA

nos
corpo pa·ra ·estar cala- '
dos. Ádemais estas cancióris que
chaman panfletárias teñen un gran
fl:lturo, porque os tip0s aos q~e
denúnciarr·.van durar moito". Pero
na . música tamén pode ir léria, e
ganas el.e brincar e de saltar e ta. mén cousas antigas, a música debe
- ser urí mosaico de cousas que nós
v~mos, sentimos e nos apetecen". ·
- A vosa música quizá teña mellor aceitación rta xente nova do
· rural que nas vjlas gra~des.
"Si, iso pode ser poJ.3. influéncia que · nestes últimos sítios ten
· todo o que ven de fóra, através
· dos meios de_ comunica·ción. Hai
alguns que nunca viron unha vaca,
como 'non fose . na televisión. Todas estas cousas están influéndo
moitísimo, incluso na xente do
mral, e alguns labregos novos xa
empezaron a dicer "tio" e palabras semellantes cando de princípio eles ·mesmos aborrecen esta
linguaxe."
"Cáis son os nasos temas? Pois
todos, desde a actuación dun ministro da Xunta, até un cadelo mexando nunha esquina, pasan'<lo pola canción do cuba libre."
\

M.V.

Enc_o~tró de· escritores bascos, galegÓ~ e cataláns

gos etc., non é que nós xa o cohXosé do Pácfo, unha das· mellares
seguísemos, pero si que esa é a .Hovoces de Galiza segu.ndo -·algúns,
sa meta."
ven de empezar <;:un novo grupo.
Os dias 22, 23.e 24 de Xuño celebráronse os primeiros
:E1 mesmo se c;ncarrega 'éie nos pre~
encontros de escrit~res galegos, bacos e cataláns. As xornadas de
'
'
sentar aos .o utros dos comrohendebate .e discusión na que participaron 30 escritores galegos, ·
"Antes habia unha gran creates :
serviron para elaborar un manifesto, que p·ublicamos a seguir._
tividade na xente" '
'')\qn Arji.z é fillo e neto de gai~
A estáncia dos escritores foi pagada pola Asociación de ·
Unha das · ~uas facetas, ainda
teiros, tocou a .gaita desde neno,
Escritores Cataláns e a
financiada·polá Xunta.
que nen. moito menos · a úni~a,-• é
ten unha gran calidaqe interpretarecoller música tradicional'.
tiva e é criativo dentro da música
Reunidos en Poblet o dia 24 de
3.-0 compromiso firme de es"O~ paisap-os· unhas"veces can~·
galega. Isto último é moi impor-·
Xl.1ño de 1984, nós, e·scritores gatabdec€r relacións continuadas de
tan . ben e teñeh unha técnica boa -·
tante · porque (;l. criatividade coa•
legoS(ba.~cos. ·e-cat!lláns_
, manifesta- - intercámbio e de acción.-eonxunta
~ outras· cantan. mái~ por '. gosto,
música ;riusicai · das~ éase so~
entre á.s literaturas e outras expreJilOS :
pero sen excesiva calidad e, enton
mente na xente maior ~ Eu por
sións
culturais de Gahza, Euskaistó
.require
un
gran
traballo
de
esexemplo hai veces que .fago pezá~
1.-Rn contra· de. todo "intento
collida.
-,.·
lherria
e os Paisos Cataláns. A tal
nas que_a música é en galego, por~
de manip1:llación ~ de desvirtua-.
efeito demandamos, desde xa, das
Facemos. arranxos de case todo ' ." ción cultural e nacional, s_on escrique e.u son galego, a· Jetra é en gainstitucións, qµe : artellen a infrao que Tecollemos, pero""éntendenlego, etc., pero a· música non é ga~
tores _ galegos, bascas' e éataláns
ne~esária para que esta
estrutura
do como arranxos o meterlk á
lega,. esta distinción agora faise
· aqueles que usan como instn1meninterrelación teña u.p funcionaparte cantada máis instrumentos,
moi poucas veces.
to de · criación -as suas re·spectivas
mento efectivo· que . abranxa a dinormalmente· a -xente canta ·só ou
· _ Agustín de Cet:ltulle é o habililínguas, quer dic;:er, galego euskera
fusión
e representación internaciocui:ih~
pandeireta,
a
iso
~on
lle
to~oso cos dedos, toca o acordeón.
e catafá:q.
nal -das nosas literaturas en todos
camos, a non ser que veña~ desafi
E a primeira vez que me topo con
2.-:-Apesar dos avances de nor- , os ámbitos.
nado ·ou f,óra de tono, peto logo .
xente que non ten problema á ho- malizaCÍón -debidos fundame~
metemos os airanxos tratando de
4. -0 comp~omiso das nosas
ra de cobrar, cando a maioria anAsociacións de manter unha rela- dan só polos cartos.
. que s~xart . o máis axeitados á mútaÍmente i laita r~i~erada tanto
sica.
dos escritores como doµtros sectoción constante através da criación.
A forma que teño eu de cantar·
Nisto, claro, hp.i que·ter en conres sociais runha firme conciéncia
dun equipo de traballo conxunto
e de sentir as cousas cóincide coa
ta tamén as nosas limitacións técnacioñal~ a~opámonos ainda moi
co ·obxectivo, entre outros, de gaforma que ten o Xan de ver a. mú. nicas".
rantir o intercámbio de informalonxe . dos mínimos es~xíbeis en
sica. canta.da, é coa ' que ten o
sociedades · nacionais asentadas.
Agustín, aí conseguimos unha es"Nos .interpretamos música gación soore a ,produ.ción literária,
Constata:i:nos que somente se ·cada
· pot en marchá publicacións colega e música en galego. Den~ro da
pécie de conxunción.;,o -que tratamúns, impulsar traducións mtiu'nha das nacións aquí repre:s entamúsica tradi~ional facemos cousas
mos con isto é de que <o p.ovo se ·
das se constituen .e n ·Estado ínte- tuas, ási como becas destinadas a .
porque nos gosta moit9. Tamén
sinta' orgulloso de nós, e dos múgramente soberano, haberá garanfavorecer o trasvase de e-xperiénsicos, igua~ . qu<; 1~e pode sentir,Pr..• ,_. tocamos temas nosos. O ·de fac~r
tías de restabelecimento Bleno.
mús1.~ a ·t radicional é unha rrianeira
cias culturais.. e, ~antérmono.s vigulloso dos mariñeiros, dos labre_-

via_xe

xiantes a defensa conxunta e solidária dos intereses profisio¡iais.
5. -Que ·o encontro nos amosa
a preocupación certa dos escritores tanto no que se refire á problemática das nosas nacións sen Estado como á defensa efectiva dos direitos humanos, constatamos o
feito ·dunha represión que tamén
afecta a escritores das nosas naciÓQ.s e do mundo.
Ademais, os escritores adoptaron outras duas resolucións que
recollidas en sendos anexos finais :
1.-Manifestar a protesta pola
en Euskadi.

repr~ sión

2.-Denunciar a represión por
parte do Parlamento Galego, na
traída dos restos mortais de Castelao, nun intento de enterrar o seu
pe~samen_to político.
Resolucións estas todas que foron adoptadas por case toal unanimidade, até o ponto de que un escritor presente comentou para A
NOSA TERRA "estas resolució~s
nunca serian apoiadas por moitos
dos escritores aquí en Galiza", pero
ali querian dar todos a imaxe de
demócratas e naéionalistas".
Estes encontros van ter continuación em anos vindeiros.

Diá 6, Venres.
Música clásica.

Ei:tcontros
Euro¡jeos
.
.
.
no _"Camiño de
-santiago"
.
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Organiza: Xunta de Galicia; Ministerio de Cultura, Cor:icello
de
Betanzos,
Cangas, O .Grove,. Lugo, Pontedeume, Ponteve- ,
.
. '/
dra, Ribeira, Santiago e Vigo.
.Colabora: Centro Univeq;itario de Romanía.
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Vigo. C~ncerto do piar:ii.s ta Gilbert Schuchter. 'Óbras de Mozart, Schubert.

1'

Caf:!gas. )osé. Vázquez. Conxunto de Violas da Gamba de
Viena. Ob-ras de Scheidt, Pales.t rina, Alvarado, Balthasar,. :
Charpentier, Marais.
Cine. ·
Santiago .. "El Sur", Víctor Erice. "El maquioista de ·la Ge"
. ñeral", Keaton. "F_itzcarraldo", Werner Herzog.
Lugo. "\(iaje alucinante", Richard Flei.scher.
Teatro .
Betanzos. Grupo ITD, "Hamlet".

1

'

Vilachá de SaIVador -e·LiñareS·
No Grial 81, ci máis perspicaz crítico co ,que contamos -Basílio
Losada- chamaba a ~~ención sobre un libro Lembranzas dun home que estapa a pasar desapercibí.:
do (se é que non pasou totalmente). Era esta novela, cuxo autor ·
chámase ' Xosé Manuel del Caño,
unha narración sen ambición mais
cunha grande habdéncia e un
grande tema pará se convertir niso
que se deu ·en chamar literatura de
"quiosque" e que un perfíre chamar literatura popular (todo istó
segundo BásíliÓ). OutrÓ dos acertos de del Caño era, sempre segundo o noso crítico, o botar m~n .
dun tema que estaba aí e que -curiosa~ente (?)- ninguén parecera· ·
decatarse, engadia Losada (e isto
é unha das suas teimas, que eu
comparto, como tantas outras)
que os novos narradores- galegos
queren, no seu primeiro libro, sobrancear toda a narrativa mundial
escrita até a sua chegaQ.a e abraiar
asi ao leitor (e o que abraia ao leitor adoita a ser a sua 'capacidade
· -a dos narradores- de aburrimento.
E isto :-esas ambicións- lévanos ao ponto onde estamos hoxe :
Cántos libros de narrativa se publicaron en 1984? e deles, cintas
novelas? Eu, hoxe, 15 de xuño de
1984, só .teño contalizada unha
novela; . penoso e preocupante.
Pois ben, lago <lesa novela -que
er·a o seu segundo libro- X.M. del
Caño remata de tirar do prelo un
novo Íibro de narración -relatos~
Doce ·nudos, cuxo segundo volurne sairá para o Nadal, se non me
enganaron.
Estes Doce nudos son unha série de relatos desiguais tanto na
extensión corno na calidade e no
interés. Son estes contos -segundo se nos di na lapela- narracións ~tomadas do real·. Quer dicer,
. que o autor percorreu unha série
de vilas e aldeas interrogando á
xente e pasou as suas histórias á
máquina de escreber dándolles un
retoque lingüístico e téc11ico-formal (este menos).
Son h!stórias de mariñeiros ou
de xente de beiramar. Son histórias concentradas en pouco espácio, cheas de a-nédotas, de acción
sen solución de continuidade, non
existe nelas ápice de morosidade.
Son, xa que logo, narracións· nas
que prima a acción sobre o desenvolvimento narrativo dela .' Del Ca·ño escrebe (ou transcrebe) grandes
tema~ para novelas ou relatos. máis

· Fermoso .-oficio; urxente vagancia
.e proveit0so insino é po'der-ir perc~me.ndo as aldeas_galegas unha a •
unha, barrio por-barrio,' h1gar . por
lug~r, ' casa -por · cas4. oil~r e andar,:
. cos- ollos ben abertos; a sensibilidad~ a punto e a curiosidade des.perta, é mellor xeito de coñocer
e 'de .recoñocer o mundo'. Nós, .
sem:pre q:ue podemos, ~.eixámonos
per.der polos nosos povos e lugares
. pra, anda!os paso a paso, devagarino, , ollando todo canto podemos .
abranguer ..
Non ha:i moito achegámonos a
Vilath~ de Salvadur, no conce_
llo
da Póvoa do Brollóñ, na iiveira,do
Sil. Tíñamos -visitado este lug~r !
hai xa: , varios anos. A leml;>ra}\za
riiáis fonda que gardábamos dél
era a do seu viÍío ~o que o nosb
paladar amistara., A verdade é .que
non olláramos a parroquia. 'Nestá
segunda; visita fixémonos amigos
da parroq1:Iia mais ~on . probamos
o viño. Y.aia unha cousa pola <¡mtra.
··
··· ·
Vilachá ·de Salvadur é unha pa-.
rroquia_- bastante ben ~cinservada, .
En troques, hai outras nas que
edificada posibe_lmente'. sopor · dun
a história, a ánédota, teria dado
castro. Agora p.6dense ollar novas
máis de si nun desenvolvimento
con_struciós, · espalladas eiquí é
máis longo e máis coidado : "A
ecolá, todas de ladrilló. Aírida qlie
sus <?rdenes!" ou "Cabeza de tur. non van nin coa paisaxe nin co ~n
co" ou "Heroína en duas pernas'~.
tomo, ·· nembarga.n tes dan unhá
Son estes relatos que se quedan
sensación. de vitalidade', de que a·
cortos e neles nótase· a físura o
vida caffiiña cara adiante, de que
corte do que falábamos antes. Os
non . se estabiliza·ou retrocede cotemas podian desenvolverse máis,
me acontece en tantas·aldeas nopero a acción resól\'.'ese en po-µcos
sas. párrafos (en liñas, apenas), debiVila_chá · de ~alvadur ten sona
. do,, supomos n6s, á pretenºsión do
poh;> seu viño e polas súas .adegas;
autor de plasmar tal como llelo diDerradeiramente faJouse · delas xa.
xeron, rnais que a unha economía
que a Aderpinistración -esa _señode meios narrativos conci~nciada
ra tan súa-· concedeu unha axuda
mente pensados.
pra conservalas. F.orman un ·conxunto rñoi interesante. Están apiSe o autor non acada aqui gran- ñadas ó pé dun pequeno regueiro
des relatos, non por iso deixan de
-~u~ nadiña e todo de auga, case
ser de agradábel leitura, as máis
un
fío invisible-: que lles dá fresdas veces, ainda que peque un
cura. A auga do Fego utiHzase pra
· pouco de esquemático.
lavar as cubas. As a.dega.'s, pegadas
E un libro que pode agradar a
uphas as outras, lembran., na súa
todo aquel que queira fuxir un
feitura, á casa tarrea. Són edificapouco do verbalismo valeiro de
ciós cuadradas,' propon;ioadas, .fei- ·
moitos dos nosos escritores, que .
tas de can.~ería e lousadas de piza- ,
pode agradar a aquel que pense
rra, a unha soia auga, co lou.s.a do
que a novela, o relato, tamén é
inclinado . cara adiante. Teñen
anédota. E máis nada, non hai amunha sofa fachada, na qu~ se abre
bición só desexos de gostar por riunha porta · de . certa ampritude.
ba de requintes literários. · Que
Algunhas deias adórnanse' cun pemoitas veces non o acade, é debi·queno ventanuxo cuadrado que lle
do a un deséoido formal, .non a '
dá ·m~ita gracia ó edificio.> <con~
unha falta de intuición. Del Caño
xunto. de adegas forman un rue·i ro.
debe traballat arreo -mes~o se
Están rodead~s de : car9allos, abenon publica---' ' e. foidar un' po\J~O
. neiros s;ilgueiros, sin dúhida, pra
máis a forma das histórias. 'Pode
aproveitar
sombra nos días das
darnos novelas intereSa.ntes.
canículas ~stiyais.
.
Deixarnos áfrais o ·poyo e 'baiXESUS GONZALEZ .GOMEZ
, xamos deica á riveira. Abriron

long.os, e o leitor séntese ;uri pou'co
desilusionado ·~o non ver desenvolvidas con .·máis longura os·temas· .
máis interesante.s dalguns relat'os,
dándolle unha tensión que, ' nas
poucas páxinas que lle dedica o
narrador quédanse er{. guións ou
borra-dores. Podíamos .pensar -como Basílio--,- que· a falta de ambi-=
cións do narrador (cousa sernpre a
· agradecer) tai que nos entregue es'tas histórias sen adornos, tal . e
como llelas contaron : as fisuras,
os cortes na narración, a caída e~
' picado dalg~nha delas, así nolo fai
crer, e mágoa <liso.
Mágoa <liso porque o nivel dalgunha das narracions reséntese
pero que moi ~oito. Dentro do
mangado de históiias coas que nos
agasalla o nárrador; hainas de interés variado. Hai algunhas que
non dubidamos en califipar de in- ·
fames (non deixan -de ser chistes
pasados ·· ao papel) : "Homes de
poucá fé", ou dun interés .mínimo :"O sobre de navegar".
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dua.s pis~as pofas que poden .circ~- ·
' lar-os tractores. A baixada impre- ~
sioa polo seu desnivel. o monte,
cuberto de u~ e carpaza, dende
que abriron as pistas, deixa ollar a
sua composición piiarrenta. E.nfrente 'da outra banda -' do Sil,
óllanse soutos de castiñeiros e; na
-.cume, Torbeo, do concello de .~an'
Clodio. - Nesta 'parroquia houbo
-unha meiga ceJebre1 inspiradora da '
deliciosa-comedia P.~uto do Demo,
·de Anxei'Fole. Aló no fondo; con. tra .ó río, as viñas, ~mparadas .por·
bancais como as de"Atán, a C~va
ou San Fiz; nas riveira's do Millo.
Mditas viñas están .·abandoadas.
· Non é estrano. Traballalas é difícil '
e costoso.
·De Vilachá ·achegámonos a Liñares, a- parroquia inmediata: Liñares terra de liño, noutro tempo.
Aldea de tarreo quebrado, fºn
_boas pi:aderías e soutos de castiñeiros. Ten grandes ca~as euadradas, lousadas de pizarra a catro augas. Lembramos as casas .da T erra ·
Chá. As de Liñares son máis gran- ·
d~s, e rnáis baixas. E están Iñáis
· xuntas. Moitas delas xa esborralladas e con arrepiant~s mendos de
_ladrillos que non poden agáchar a ·
súa ruina; dolorosa e irreversible. ·
. Visit~mos ~ ei~~ia parroquiaL
E moi probe. Semélla do século
XVIII e construída sobor ·dunha
fábrica ro~ni~a. No interior quedan algunhos restos ro~ánic:os 11n .
arco, varias columnas; cecáis .u nha
pía de oxe sirve"dt;_hase a ~nha co,, lumna. Non sab~mos a quen se lle
ocortiría semellante barbaridade.
A espadana. é moi gtaci~sa. s6
.ten dous altares, ambos dun deli-_
cioso barroco popular. No ·altar

Dia 7~ S,ábado.
Músi~ clásica.
-Santiago; Cuarteto Kosice: Obras de Dvorak.
.
Vladimir Mikulká. Obras de Albéniz, Haydn, B.o·cctíerini.
~ Coruña. Gilbert SChl:JChter. o .bras de Mozart,.Scubert.

Cirie.
'\

..Or.ganiza: Xunta de G,alicia, Mi11isterio_de· Cultura, Concello
de ·Betanzos, Cangas, O Gro ve, Lu,go, Pontedeume·, Ponteve·
·
dra, ·Ribeir.a, Santi.ago e Vlgo.
Colabora: Centro Universitario de Romanía.

maior hai un fermosí~imo San
. Cosme, - tamén barroco. Na · outra
horriácína loée unha desafortunad(sima virxe de ' Fátima.· Sospeitamos que oC:upa o lugar que lle
corresponde a san Damián. Acá- tamos . .Na sacristía atopamos a
súa imaxe,,-. arrombada.
Sen dúbi...
.
.
da foi labra9.a pola mesma· mau
que a do seu companeiro ,e; colega
san Cosme. Cavilamos si .poderían
~er obra de Fra'ncisco de Moure, o
x,epial escultor do . XVII gal~go;
tanta é a súa fermosura,.
·No outro altar lateral rendése- '
lle culto a unha engaiolante Virxe
do Rosario, festexad4 · pola parroquia. Trátase_dunha talla bastante -·
ant.erga, posibdmente f eit~ por un
la brego. A súa cara redonda e coiora:da, lémbranos ~ dalgunh~ moza de Liñares ou ·dunha mazá ca1
moe.sa .. A súa lembranza fara~os
compaña· moito tempo. Afo~pa
damente non a damos tirado do
. noso maxín.
O 'anoit<rcer-recollémohos a Casa de 8obreira. Ibamos na compaña da Saleta e do Lois. A Casa.de
Sobteira . é a paterna da nai do
Lois. Alí · nos atencioaron cunha
hospitaÍidade anterga e xenerosa.
:o viniño· de Vilachá, o xamón e os
chourizos non podían ser máis
competentes. ·o t,ío do Lois, o se- ·
ñor Luís, ten tre!i fillos. Todos ·
tre's andan polo mundo :en Londres, .Barcelona e a filia en .Madrid.
. ·P ra que decir máis.
,
Cando roltarnós (;ara a Monforte de Lemos, contempramos iluminada a torre do castelo e o most.eiro de S. Vic;ente. Era ,un espec. ~áculo -fermoso.' Tanto que. se~e
llaba unha paisaxe irréaJ, de conto
de fadas.

.

Santiago. "El Sur''' , Víctor Erice, "El maquinista de la Ge·
neral~', Keaton. "F itzcatráldo." , Herzog.
Betanzos. '_'Apocalypse Now", Francis Ford Coppola.
Lugo. "P~seo por el amor y la muerte", Huston.
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·rauna dos rios·

·M.

c~quzA R. CID (SGH~) .

plantas~ ~en~iñei_ras

I

--..-.'·.:....

·A ·Iondra-

de pastor
: r.

A londra ou loritra (Lutra lutra) é
· un f.ermo_so e ·misterioso mamífero
que vive_nos nosos rios. A su~ cor
é paraa, escura por riba e gris cincenta i:ios bai_x os, tendo o pelaxe
un aspecto lustroso. · A cabeza,
corpo
cola son deprimidos. As ,
.extremiaades son .curtas e con cinco dedos unidos· ·por membranas.
Todo o conxunto externo faí á
iondra . m~i adaptada á vida acuática. E a · princesa dos n_osos rios,
· vivindo nas be iras <lestes e algunhas veces tamén pode.frecuentar o
m~r, isto sucede se vive perto da ·
desembocadura
dun rió e baix:a ao
1
mar para 'proc"!irar o peixe do que .
man terse.
A sua alimentación consiste, ~n .
orde de importáncia 1 en : peixe,
mamíferos asociados .ao río, anfí~
bios, ~ves palustres e reptis, cun
pequeno aporte de insector e ·crus- .
táceos, sendo atroita comun a
presa m~is capturada e consumindo en menor cantidade,. dentró
das espécies piscí colas, ao peixe e
á anguia.
A espécie atopa en todos os
ríos gal egos_ moi bons refúxios , e
cazad,eiros, sobretodo nas zonas
con pedras, pozos e pesca .(as tres
· ' "P"), Só ten tres inimigos -a caza,
a alteración das beiras ·q0s rios e a
contaminación das águas. Isto fai ·
disminuir a área de distribución da
londra en pontos como as cercanias de núcleos _de poboadón máis
ou menos grandes, zonas de traza- ·
dos de estradas e .ferrocar~il, focos
de indústrias, etc. Por todo iso a
espé~ie ten un inimigo ,fundamental, que .é o home, tanto polo-feito
de que a sua pel sexa moi aprec~a~
da; como pola· disminución da pesca pola . contamin~cion e alteración dos rios. Tamén perxudican
ás londras a construción de encoros, cos seµs bruscos cámbios de
nivel ao Jongo- .do · ano. ~ Todo iso ·
xunto cunha disminución dos lu- ·
g(lres "tranquilos" : ·a causa dunha
preséncia · do ·home ·_cada vez máis
exteooicl.a, fai disminujr_os efe<;:-~

e

<

,.

\

.

Família: Crucíferas ·
Nome científico: · Capsdla ·bursapastoris.
Outtos nomes: B0lsa de pastor
(portugués). En cáste1fano a · esta ~
planta éhámanlle "pa:µ y que_sillo"
no'n obstante o· no me de pan , e
queixo dáselle en galego -a sqld·a .
do :qlOnte.
Descrición: Herba anual; ,que ten
arredor de 30 cm. de altura. As
follas da bas~ forman unha roseta
.e son de formas variadas desde irtteiras at~ moi ·divididas, as do tallo
son inteiras e'. levan duas orelliñas
que van abrazáridoo.-As flo,res son
pequenas e brancas. O máis caractedstico é o froito, que é tria,.ngular e semell~. un zurrón. de pastor:
Florece: Sobretodo na primavera
e no verán, pero pódese atopar
con flor case todo o ano.

tivos povoacionais da londra; que,
se atopa unida a un ecosistema
moi feble .. sinxelo de desequilibrar, polo , forte impacto que so. fre, como son os ríos .
En Europa a sua situación é desesperada 'nos .pa'íses máis~ industrializados, onde a maioria dos .
dos son. cloaóls a ced ábe~to ou
ocultas baixo imensas cañerias. No '·
noso país ainda· non,: pero cada
dia que pasa o home ~ pon· máis
atrancos ao desenvdlvimento · da
. espécie.
· No aspecto.. da distribu'ci6n,
atopámola por toda a xeografia
-Hai' polo menos duas dúcias de lu. gare5· en G.aliz,a que levan o nome _
galega, en moit-as das cuneas dos
no.sos rios, agás naqueles pontos ·
de Arcos e ben seguro qµe os máis
onde a presión do home sexá grancoñe.c;idos, ainda que por diferencie, ben pola caza que se lle fai por
res razóns, son :
trampeiros e peleiros, I?en pola
Santa Mariña de · Arcos, pariócontaminac;ión ou sinxelamente
quia lindante · ao . Carb:illiño, ben
'• por ser zonas moi frecueptadas
sbada en ·todo ·o - país p~lo of ício
' (construción·~,- estradas, altera~
de pulpeiros qu4exeréen todos os 1
cións do entqrno, tala, etc). P-ero a
seus vi<úñós que coa sua caldeira
londra vive -sobretodo nos afluende cobre percqrren todas as feiras,
tes ·dos grandes ri_os · ou naqueles
festas e romariás de nosa terra,
que desemboca"n en en·c oros ou
conforme. á tradición de feñ-antes .
outros afluentes, que soh moi nudos da pomarca do Carballiño, a
" Jperosos e drenan amplas extenonde perten.c en tam~h as xentes
,sións ' do noso país . .En reumoso
de . camiños e ruas, como os xamopódese dicer que -se atopa ben .fe- ·
perros de Dacón e Ma.side :ou os
presenta.da, contra o que poda patratantes de Garábás.
recer, xa qu~ se pergúntamos aos
o· outro Arc;os soado é o de Ar~
paisanos ~ cazadores din que -se
cos da CGQdesa,_.no rPUnicípio de
deixa ver· moi pouquiñas veées.
Caldas de Reís,. onde 'se funden
enormes campanas, como a da
Quizás nesta cautela nas suas· aparicións ante o "púb.! ko", radique
igr~xa da Veracruz do C~rballiño,
de .1.170. Qg. d.e peso; ainda que
a sua conservac;i6n . r;.:o.mo espécie
representada na · nosa fauna.
h.oxe non sabemos se non será
Ató pase protexida :pola actual
máis cofi.ecido' este lugar pola existéncia, ao pé da estrada que vai de
lexislación, xunto con 'o utros poucos mamíferos como son a aguaSantiago a .l?ontevedr;,, dunha destas enormes sás de festa·s que in-·
neira, o ermínio, o gato fero étodas as espéci~s de ino~cegos. Espezan pola nosa terra e «onde se diremos .que ,_ un axeitado cumpri: · · - virte toda a· ~osa mocidade, ·labremento destas le is e un senso cohga . e traballadora. H~ber"'á polo ·
mundo adiante sás de festas comservacionista · máis extenjfido na
par~beis .ás de Galiza en magnitupovoación; asegure.a existéncia do
noso património· Ínastozoolóxico
de de s1;1pe_rfície e en <l:bundáncia
. e de toda.a.__~ª~~~:_a.en xeraL ~- ~::: ~ ~.:-=Eºi._ qu~~ ·é.1P~!I'~-c~-~4-~ado ?_ ;:,: _ ~- ._ .•

e
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Críase: E. unha planta de bei,ras de.
cairfiño e .de sítios cultivados .. Comun en toda Galiza, peró sobretodo na zona litoral e média.
· Composición:
Ten sobretodo
compostos sulfurados, ademais de
vitamina C.
Recollida:. Cando . a planta vai florecer ou .antes de que aparezan os
froitos.
Virtudes e usos: Esta: planta é un
tón-ico do .útero mellor que o cornizá" ·do centeo. E moi· eficaz nas .
· desregras tanto na · menstruación
e){cesiva como na ·escasa. Tamén·
se utiliza ao chegar a pubertade. e
a menopáusia.
Para evita'f moita perda de sangue na menstruación tó:q¡ase de i
a 4 veces o día, unha semana antes
de empezar a regra un cocimento .
feíto cunhas culleradiñas (2 ou 3)
desta herba nunha cunea de água,
f érvese cinc~ minutos e déixase repousar.
Tam~n corta as hemorráxias
nasa.is se se tapona o naris cun al,godón empapado no zumo da
planta.

-es nome.s dos lugare·s

C. VARELA

.Arcos

Ao comparar esta fastuosidade
con ·oütras grandes caréncias do
país, sospeitamos que nos atopamos diante dun índice máis do
noso subdesenvolvimento secular.
Pero xa estamos derivando da
cuestión que nos trae a ~stas páxinas, que é a de procurar o significado do topónimo Arcos.
Parece ser que a preséncia de
tal nome na nosa toponímia nada
·ten q_u e ver co elemento arquitectónico r:eferido a arcos románicos,
góticos ou-de ferradura.
Máis ben parece que. o nome
tep que ver . con . moreas ou cons-trucións de pedra, que servían de
marcos para delipiitar pr.oprieda.des agrícqlas, · costume que nos
_~ve'ñ xa _d~s<l,e os_te1Ep~~4C?s roma~

nos .
No código visigótico lese :
" ... aggeres terrae sirve arcas ... "
E continua explicando cómo as
extremas de terras usadas antes
dos xermánicos eran m9reas de terra, arcas e pedras gra~adas con letras e cruces.
O tema xa o estudou a fondo
o historiador lusitano Alberto
Sampaio que di ao respeito :
"A arca era um marco especial,
composto de cuatro pareces, como de um pos:o, que os agrimensores edificavam nos cuadrifinios e
perto das nascentes; nos trif ínios
construian a arcella; a 'a rca foi
muito frequente, pois é falada em
muitos títulos; "et inde ad archa
qui sta super ípsa villa"---"per
arcas antiquas"---"petra da arca
quomo verte agua contra Ameedela".
Queda pois, sen dúbida nengunha, cómo as arcas eran estas
construcións que se eran cuadrad'.1-s eran extremas de catro fincas
e se eran triangulares limitaban
tres prédios rústicos, ademas adoitaban a construílas onde había nacedeiros de auga, ·e daí o nom~ . de
.
Fonte Arcada que lev~n algunhas
fontes do noso país. Mesmo hoxe,
ainda chamamos "arquetas" ás
obras cuadrangulares de pedra que
,armacenan a água dun nacedouro ·
antes de deitar polos c:años. Segurament~ o nome do Arcade de Redo.n dela terá a chav.e da sua significacion no razonamento anterior .

.1

Encoritros Europeos·
.n0 ·"Catniño de

•SantiáSo" ·
Organiza: Xunta- de G.alicia, Ministerio de Cultura, Coricello
·de Betanzos, Cangas, O Grove, Lugo, PontedeÚme, Pontevedra, Ribeira, Santiago e Vigo.
Colabora: Centro Universitario de Romanía.

,
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Día 8, Domingo .
"'· ·

... ·:'·1"t'.:,

Teatro. ·'" _ .t •• _,.
-·
_
Sántiago. ·Grupo 'fTD. "~amlet'~. Música clásica.
Noia. Cuarteto Kosice ..Obras de Dvo'rak.
O Grove. Vladimir - Mik~lka. Obras.de Albéniz, Haydn,eBoc- ·
, cheriri.
Cine.
Betán~os.

,;La ~Ja. ·láctea", BuñueL

t

.

.
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verbas·cruzadas

X. L. ALD,EA '
lo 11

/

Horizontais:
1.-Anaeos
pequenos de pan que se lle
dan aos páxaros e _p itos.
2.-Cantante de - "Os Resentidos" . Despois do ·oía.
3.-Non medrou máis; por
onde pa~u o cabalo de
Atila. 'R omanos, cincuenta. Seiturar o centeo deixándolle altas as pallas.
4.-:-Nos coches galegos.
.Adornos de ouro ou prata
usados moito polas mulleres do agro galego. Consoante. 5.-Fluído respirábel que forma a atmósfera
e.arrodea aterra. Forte, re-

.

,

actos
.~EXPOSICION

. MONOGRAFICA
. DE FOTOGRAFIA
'"EDRAL" ·

2 .........._,...._..,.._
3
i¡

.O "Colectivo ~dral" adscrito á

Asociación Cultural . "O Facho",.
ven de tirár do pr~lo a pri~eira
série d.a colecc;ión. de tatxetas posi---+-tais correspondentes ·á,anterior ex,.,__.....,_
.
posición mon.o gráfica do colecti-:¡.
vo, e que se celebrara sobr~ do t~
..._....._
. ma xenérico "Galerías" (da .que
Z1--1--.--+--+---+__:.
publicamos 'unha mostra).
'f
Invitan agora' a con<>urrir a 111
i--+_....,.._.,.__
exposición
monográfica, que se·
IOi---+--+-__,
Gonvoca sobre o tema xeral "Instrumentos Musicais" e que s~ celesintente, robusto. Primeira muller.
pre empregar "nada". Nota musibrará do 8 ao 15 'de xullo nos 1o6.- Conxunción , contodo, pero,
. cal. .A priineira. 6.-Gue ou ga: Ao
, cais de "O ·Facho"·. · ·
· non embargantes. Cón·xunción
revés, xabrón Huido. Consonante.
As fotografías orixinajs, en ·
usada en . comparanzas. Remate
Un milleiro. 7.- Número. Zapatos
· branco e negro oU sépia, de tamaverbal. 7 .- Ao revés, señor. O sinal
de madeira ou con solas de madeiño e formas libres, montadas -sodo 'raposo ' . Froitas da nogueira.
ra. Décima letra. 8.-Peza de coiro ·
bré cartón 24 x 30 .cms., deberán
8.- Calar por mor do enfado. Repou de bidueiro retorto que une o
ser e·nviadas á A.C. O Facho (n~a
til qu e aparesce no anagrama de
xugo co cabezallo do carro. Facer ,
Federico Tápia, 12-1º-A Corufta),
ETA. 9. - Bicicleta para duas persinais, chamar, ,i ndicar a alguén ·
antes do 8 de xullo, facendo cons-·
soas. Embarcacións mariñas. 10.coa man. 9.-Fixese figarrillos a · tar o título da obra e o nome do
Pref. usado en Química Forma do
man . PoJlto fixo ou data dun suautor, cun máximo de tres ob~s.
prome persoal prpria da montaña
ceso, que serve de partida aos
A selec<:ión será frita por dous
lucense. Batrácio. 11.- Bota fóra
cómputos cronolóxicos. 10.-Una
coñecidos fotógrafos e un memdalgunha parte ... Capone. Son facon cordas, Insecto himenóptero,
brn cualificado d~ .EDR_AL.
mosas as galegas, tanto as Altasda família dos véspidos. 11.- CorAs obras seléccionadas ficarán
corno as Baixas.
tar con serra. Demostrativo.
.en poder da Agrupación e s.e rán
reproducidas corno taqcetas posV erticais:
1. - Electrodoméstico
SOLUCION VERBAS
tais.
para lavar ~ Vaixela. 2.-Arcaís.

5

mo, ár. Falara polo baixo . 3.-Preposición, sobor de, enriba de.
Consoanre que é a principal componente da onomatopeia dun coche . O dia anterior ao de hoxe.
4.-Que ten forma de xadrez. 5 .Contracción "en-a". Segundo a
AS-PG 80 , é un arcaísmo, e com-
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Horizontais: . 1.-Arume. Bardo.
2.-Doma. Xantar. 3.-Ene. Lef.
Ele. :4.-GC. Xamón. Il. -S.- Aoba.
A. Et. A. 6.-Neto. Bron. 7.-U. ,
00. R. Vaos. 8.- ·lv. Saudo. ·Ce.
9.-Roi. Rbi. Mel. lQ.- Xelado .
Pela. 11.- Engoa. Visor.

Xorhadas Monográficas
TRADICION
E MÓDERNIDADE

...

. Os próximos 11,· 12 ·e 13 de xullo · celebraranse en Sargadelos,
_ dentro do proxecto xeral dos "En- .
centros Europ~os 'no- Camiño de
Santiago, unhas x01:aa:das sobre o
lema xeral de "T_radición e Modernidade" cuxo programa é ·o se"guinte .

ÍlA"
,M.R . . BARN~TAN

IXORNADA '.'-._
(Mércoles, 11 Xlillo)
·PENSAMENTO ·
(So cioOfilosof ía) .
Ponencia única' a cargo de EI>· qAR MORIN.
Mesa Redonda :
L_UIS RACIONERO (Moder;i:
dor) _
JA VIER. SADABA
EDUARDO PRADO COELHO
- DEBATE CONXUNTO, entre
, ·ponentes e. público. . .
GALICIA E A CRISE ' DA MODERNIDADE
i\1esa Redonda : HOME E TERRITORIO.
CESAR PORTEL,A.. (Moderador)' .
X.M. SOUTO GONZALEZ
X.M. BEIRAS
Deb~tes

ESPECIALIZADA EN 'LIBROS
GALEGOS E- PORTUGUESES .

XOSE LOIS

PRAZA DO-LIBRO
Tfno.: 26 63 77
COR UNA

~CA

Ponencia única a pargo de GlLLO DORFLES
Mesa Redonda :
· JUAN CUÉTO (~oderador)
ROMAN CiUBERN .
ANGEL GONZALEZ
J OSE" VIDAL-BENEYTO
. - DEBATE CONXUNTO, ponentes e público.
Are~s Específicas
Mesa Redonda: "LITERATU-

electivo de . estudio interdisciplinar
GOLPE VELLO. "Perspectiva
para Galicia na crise da rnodernidade".
.
.
X. BAR BOO
•
' CARLOS FERNANDEZ.
BASILIO GARCIA PEREZ
Debates .
~ ·Mesa Redonda :HISTORIA
. X. G. B~RAMENDI
X. R. BARREl:R O
R. VILLARES
K MJ\IZ
Debates
Actividades Paratemáticas
. Audi~_visual mul~ivislón en pa~talla triple realizádo· polo OBRADOIRO GALEGO DE CREACION AUDIOVISUAL ~·o Antroi~ do de Laza".
Montaxe. poético-audiovisual de
A. R. REIXA uSalvame~to e Socorrismo". Música ;os resentidos.
Decorados : Menchu Lamas, A~ Patiño. Fotos :XL Suárez -Canal.

(Moderador)
.
SEBASTIA SERRANO
· )OSE MARIA VÁLVERDE ·
Debates
Mesa Redonda :"IMAXE"
.
ANXEL F_ERNANDEZ SANTOS (Cine)
SANTOS ZUNZUNÉGUI (Vi-' ·
déo) ·
IGNACIO. RAMONET (Medios
de Comunicación) ~
·
Debates.
Mesa Redonda. :"TEATRO"
MIGUEL PEREZ ROMERO
M.A. SEGADE
LLUIS PASQUAL
Actividades ParatemátÍcas
Espacio. Sonoro :"Viaj~ de Invierno" (1981). ENRfQUE
·MA·c1A~. Obra electroacústica realizada_ no estudio esperimental da
Radio Finlandesa, Helsinki. Dir.
Electroacústico : E.X. MACIAS.
Presentación audiovisual sobre DISEÑO . .

x:.

AMERICA SANCHEZ. Video ;
F otogtafic l\rt- .
Recital ·d,e músipa polo grupo MILLADOIRO . .

* -*

111 XORNADAS
(V enres, 13 Xullo)
• ESTETICAS POSMODERNAS
Ponencia a -cargo de PIERRE
GARDIN
Mesa Redonda :
JOSE · LUIS l,3REA (Moderador)
eNRIQUE X. MACIAS ~(Músi
. ca cont~mporanea)
SANTIAGO AUSERON (Músi- ,
. .,
.
ca pop)
.JOSE MARIA BERENGUER
(Comic)·
LQ.LA GA VARRON (Mo9-a)
Oausura:
Xantar Cle Romería ·c on.Gaiteiros. ·

* *"

IIXORNADAS
praza de
.·

San Agtistín, 10
'relf. 22 67 43 ·

(Xoves, 12 .-XuUo). .
•

~.

. COMUNICACIQN,
LITERATURA E
LINGUAXES ARTISTICAS

CE~:

CON

Cumpri.ndo., xa a sua segunda edición, o _nosó semanário
-convoca os-"' Prémios Vieira" e 0iuizocacho"~ ·
O Prémio. Vieira" será apara aquela persoa.
_ou ~JnStitucion quemáis se distiriguira
na defen5a-de C_;3aliza.> <Prémio' "Ourizocacho"
será para a perspa ou entidade que_contraira o comprom.i$O ·
oposto. Os prémios sérán entregados no c1,1rso dunha cea que
celebrará avispera do DIA DA PA tR'íA GALEGA :
As persoas interesadas en asistir a esta cea : . .
· poden poñerse en comunicación connosco ·
. . no teléfono (986) 22 24 os: ou dirixíndose
por correo ~o Apartado de Correos 13J1
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Entrega 'dos prémios' uvieira'~I e ... Ourizoca·cHoH .
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Castelao ·en Gal-iza
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Jalguén, no f~do
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"Ai, ·meu báilador", · sosur..roulle ":uritia rapaciña ~--:·.
de R ianxo" Castel~o mentras puña ~n ramó de '.:
froles -sobre o cadaleito. Ouén sabe cantas cou·sas lle quixo ·dicer con estas palabras? Canto ·
querer encerraba nesta ~onfesión de amor; unha
confesión qtie quedaba entre os dous. Nós, indiscretos, recollimos (ped ímos"lles perdón), esta
escena sublime.
Foi seguro o máis bonito que escoitou Castelao na sua volta a Galiza, algo que lle levantaria
o ánimo. ·un ánimo tristuren~o por moitas causas. Non sabemos se Castélao, desde a outra vida ,. estaría ou non ledo de voltar a Gal iza, a inda
que a· bon seguro teria emocións contraditórias.
O que si podemos adiviñar é qüe· Castelao
non gostou nada da viaxe. Non· ·padia gastar,
pois que o trataron cómo únhá simples mercancia . Unhá caixa que foi descarregada en Madrid ,
e ali, nesa capital, ant~s de chegar a chan galega,
(outravolta Madrid polo médeo) estivo aparcado, á espera de col ler outro aviól'l rumbo á sua
. terra. E tan ·aparcado que, o sol -despintou a caixa .. Esperando horas e horas, sen que os galegas
. de ·Madrid puderan facerlle un saúdo fraternal, ~ esperaría que houbese moita xente máis. Logo,
compañia agarimosa.
cando o colleron a costas os' empregado'{ de Iberia, ·tivo que ver, non pudo menos que facelo,_a:
multitude _de tricórnios e entroune ur:i arrepio,
non. 5abemos se medo, pero si arrepio;. entroulle ,
e percorreu o seu carpo embalsa medo.
O arreoio voltaríase en bágoas cando ch~gou
a sua .irrpá Teresa e se abr~zou ao cadaleito. Castelao estaria, desqe a outra v1da acompañado
polos se·us amigos de sempre, compañerros na
loita a. ollar a "semente" que eles deixaron. Ve- ·
rian ao mesmo tempo con pena, con profunda-..
pena, a traeión -ás suas .ideas de · moitos deses ·
compañeiros que compartian as_honras cos polí.t icos adversários de ideas inimigas; ainda que,
por outra ba6°da, se. alegrarían de velo~ aH, pero
_ pr~fedrjan velos a eles -Sós.
Xa esta~ia máis oontento .en mans dos- mari:.
, ñeiros de R ianxo. Non gostou moito do coche
de _poihpas Fúnebr:es Reunidas, ainda que agari. madÓlcoa bandeira,· coa sua bandeira -qu·e o cabria, non se fixase moito no coctie: .
- ~Pefo pronto', ti.vo- q.ue deixar as suas cavilacións. De súpeto tivo que ollar cómo a Guárdia
Civil :. impedia o saúdo que lle quería tri~uJar
u_nhas dúcias de persoas que berraban que el, ·
Castelao ·"estaba .secuestrado..''. Estes oerr.os
·' confirmáronlle os tem.ores <que tiña d~sde que ·-.
·chegou a Madrid e logo se acrecentaro.n ·cando
'
.
viu tantos guárdias.
E no "Aragón", o avión de Iberia que ia tra·xa en Santiago, Castelao sentiuse á vez enrague.lo ~ ª Santiago, estivo outravolta entre malebexado por non poder _escapar, .meterse no métas ., e , mercancía·s diversas, agardando a que se
. ·d.io dos seus, do povo, .e de,ixar o co_r~exá de auarranxase bar' acondicionado.
toridades que o tiñan, non -lle cabia xa nengun-·
Pero ainda non acababan aqui os seus sofritia dúbida, secuestrado. Pero· á ,vez tamén se senmentos en Madrid; curiha ameaza de bomba tivo que ser baixado outravolta do avión e a espe- ·rar ali entre as·demais caixas que se despexase a
incógnita' da chamadá . (Ouén ia querer por lle
unha bomba a Castelao? Serian os pilotos?)
Por fin chegou aSantrago, a Labacolla. Presidia o aeroporfo · unha gran bandeira españoía. · ·
· Alá abaixo, no mesmo mastro aparecía unha .
bandeira ·galega pequeniña. Non habia m.~is bandeiras"galegas, o aeiroporto non estaba engafanado ; Só os seus "viciños" de R ianxo puñan
1unha no.ta de ledícia· e eor cos seus tr.axes. Viñan ".receber o noso viciño';, un viciño famoso, .
porque d_e ·d ez. persc:ias perguntadas se sabian
quen er"á' Castelad, todas, as dez: contestaron "e.ra noso vidño", dando detalles de vi~iñanza.
, ' Alguén l9grou contest-ar ql:Je "tamé.n foi . un ·gran
éaricatürist_a, _uil gran pintor". Ninguén cantes- .
tou que.fora un .político, un patri.o ta. Os viciños
. recebaro n a Cast~lao como a u'nha persoa· famo-
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· F ~ stas persoas .ás prim~iras que yeu Cas, a~ ~s trescentos viciños seus, ainda que
ue Castelao, desde .a sua humildade,

Un·.viva
a Castelao
MANUEL RIVAS

tiu ledo de ver cómo parte do po.vo loitaoa por
., liberalo; por liberar-a sua memória da manipula•ción. Ledo porque via o pavo toitando, e para
.u n loitador, esa é a alegria .-máis grande que pode ·
receber. Adeniais, o povo estaba loitando polas
suas ideas.. ·
Castelao perdeuse o espectáculo anterior, as
autoridades escondéndose, case xogando a "léVq las ti", m~ntras OS OV9S ian -caíndo, de anaoo
. en anaco, "premiando" a algunha destas autoridades. _Algun destes o-vos .até se escapou e foi
'. . bater contra un xornalista . .
T amén lle ffxeron perder o espectáculo do
povo berrando na rua, do pavo en movimento
que tanto gostáb!3 de ver, a inda que sofria ao
ollar cómo as porras pegaban contra as costas
.ou a cabeza dalguns destes que, a inda que nunca os vira, ~a eran seus amigos. Pero non pudo
ser, Castelao tivo que seguir ao seu carpo que
foi metido dentro do templo; tivo que asistir,
outra vez ao seu ·funeral. Agora repousa tranquilo, sen ninguén que o moleste. O sábado á
tarde; mentras el estaba vendo, outra volta, o
·"video" da sua chegada na pantalla panorámica
e triCfimensi~n.al do firmamento, en Bonaval só
· estaba ao seu lado Teresa e algun amigo íntimo.
Sab~mos tamé.n ·que lle, furtaron os xornais
deses dias,· aquele~·que talaban de que nunca fora político, de que era de todos. Esperamos que
non R da lelos; senón vaise pór moi triste. Trist~ ou enfadado. C_ase tan enfadado cor.no Albor
cando na sá .de autoridades lanzaba impropérios
Por qué séria?
B. LAXE

Houbo _moitos motivos para sofrer o outro día en Compostela. O menor" deles,
desde logo, foi o de ser alcanzado de esguello por un ovo -supoño que non era
dos de Franqueir.a- lanzado por manirestantes e que foi bater de cheo no pantalón tropieal do colega en tarefas informativas Xosé A. Perozo. Supoño que nos calores da singular regueifa a artilleria avícola non distinguía no adrio de Sto. Domingo entre xornalistas e autoridades, como
chegou un momento en que non se distinguia entre porras e os sa~ofóns da Banda de R ianxo.
Non é_cuestión, pois, de darlle moita
importancia ao impacto dun ovo, suponse
in.controlado. Ariel lava máis blanco. Pero
hoube outras ·circunstancias que . non se
lavan con deterxente e manchas que ficaran por moifo tempo, conscente ou incoscentemente, nos adentros. Non sei eu se
ante o sucedido ese 28 de triste recordo
Castelao .tiraria unha caricatura ou unha
estampa patética. Poidera suceder tamén
que non fixera nada. Oue se fartara de
tanta historia e marchara bailar unha polca_ao Mercantil para relax de carpo e alma.
· Penso que todo foi en demasia cruel.
Foi unha .peza en demasia dura. Deberiase ter escollido outra música, mes'mo para
a discrepancia. Houbo quen levou paus, e
fortes, seguram1mte inxustos. E houbo tamen _quen foi inxustamente alcumado.
Ningun ·demócrata pode asistir impasible
ao esfogamento da disidencia, como tampouco pqde calar cando é agredida por
esa disidencia a integridade moral de quen
· defende honestamente os direitos nacio·
nais desde· outras posicións.
A curto plazo pode resultar re'n table e ·
"purificador" situar en trincheira enemiga todo o que non se identifique cos pro. prios presupostos. Historicahlente é sempre inutil. · Dialecticamente é sempre torpe.
· Ese triste 28 de xuño de 1984, no
adrio de Sto. Domingo, cando- xa dentro
escomenzara o cirimonial. e fóra continuaban es berros de protesta Yin chegar, en.teira·mente e di_gna como sempre, a Car·men ·.Mu.ñoz, compañ~ira que foi, de ,, Rafae·I Dieste'-.
· · . .
9s dÓt1s foron - milicianos da " cuttur~
cando a . persecución tiña o ronsel do sangúe. Reoordei a Rafael, cando explicab·a a
sua concepción da lo ita democrática-cun- .
·ha · anécdota estúdanti 1: ,"eu sempre pre-· : ·.'.~ ·
.feria berrar 'viva Unamuno' cando estaba - . ·
desterraáq, q_u e 'mora Alfonso XIII'". ·-:
· Ceca is -todos . deberíamos trata~ de con.seguir que un "Viva Castel·a o" tora máis
efectivo hox~, abrira máfs ROrtas no futuro, que mil '.'morras" resonando eternamente no vacío.

