ca!¡tel8ó foi levado a costas · · · •
.-_- --·· ·, · :· " · ·_ ·· . ·dun deli.n cuente -·. . · · . · ·
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Todo colectivo qu~ responda a unha · ~ealidade ~Tur.aí, ., necesíta expresarse
niedia_n te símbo.los. · Estes evóluen segundo a mesmá entidade. que representa. O Dia 'ele Galiza, Pátria c_6 rnun, ·confirma estp. conduta simbólica . .
Galiza ten bande·i~a, hino, -escudo e dia. O grande diada naciÓn, -p4tria.
"cando se canta as duas estrofas do hino; cando se introduce n~ bandeir~ a
estrel<1 da liberación, cando se le no escudo.do "grial", en todos:'e stes casos está-se a. p~r ao dia ·a simboloxia nacional. As muta~iór:ts pode~ non.
ser aceitadas palas académi·as., pero cando -se mantén, é porque reprodu. ·cen serítim_entos grupais non efímeros.
.
·
- De todos os símbolós é o Día da Pátria Galega quen cafrega máis tensión emotiva. As lrmandades da Fala organizárón por primeira vez de forma masiva o día da Pátria o 25 ·de Xullo de 1920, S.egundo pasaban OS '
anos, trataron ·áquelas lrmandades de ampliar os contidos reivindicati~os
de. tal data ~e princípio, era o espallamento da bandeira~ hino e folclore
galegas por: toda a nación. Lago inte.ntouse declarar tal data como festa
da 1fngua galega. A represión da Ditadura de.. Primo de Rivera reduciu·os
proxeetos. Duran-te,_a República, o' Día dé! Pátria subliña a Santiago como
capital e a praza _d a Quintana como parlamento do país: a noite do· 24 até
as.primeira·s hor~~ ~-º 25#,l~?raban-~e ,as__ "arengas" no .~sp~cio da· Quinta~
na,. cun senso m1t1co ~ union de vivos e-mortos, na cabalgada da Santa
Compaña e a algueirad~ da mocidade. A pátria medra_ba "porque 'a oon_
.
ciéncia de unidadé afondaba.
Ben coñecido é o martírio .do nacionalismo durante os 40.anos ~mino
sos. En 1968-pendurouse na Ferradura un "Viva Gal ícia Ceibe". Comezaba a ;,recapituladón~' nova da festa maior de Galiza, da nova festa da .Pátrla Galega coa S':tª simboloxia 'anovada. Despois dé gozar ga praz~·
Oui,ntana nos ·primeiros anos ·d a Transición, a Derno~rácia ior~al ~os- .
trou a sua facianá real e o dia da Pátria tornoÚ-se loita en dous frentes:
un contra os intentos de deformación simbólica .e outm na defensa da
mesma liberdade de expresión. · . "'
A esquerda -espñola desde 1976· empecinou-se en eliminar a denomina·ción de "Dia da Pátria Galega" por o dea de Galicia, diada C~munidad~
Autónqma, etc. Os estrepit~sos fracasos da ~anifestación no·Obradoiro
ante o Rosón da Preautono.mia, 9uitou forza a esta conxura antigalega.
A máis fera represión veu de parte do Goberno central, coa vénia do
arcebispo compóstelán; M.ns. Suquia·. Tres anos de enfrentamentos na
praza de Galiza, un do Goberno PSOE; e dou do uto. A mesma política
de invasión do país palas forzas militarizadas, a mesma polítiea 'de cerco
ao n::icionalisrno.
Celebrar, xa que logo, o Dia da Pátria Galega, é proseáuir a.história
de liberación · clarexada poi as 1rmandades e afondada- polo naci,0nalismo
actual. Conleva a loita pola democrácia real, da que di ASSMAN ~'a constante reformu'lación en todos os niveis de decisión". Conleva a clarificación simbólica da naciqn qu'e ~ó conquista a liberdade cando se expresa
soberanamente. E só é isto real,t:ando ten domínib da s~a riq~eza .: O_ res
to que se di democrácia somente repre~enta unha ideoloxia ·que encobre
as verdadeiras regr.as de xogo.
·
.
Compre, pciis, que este 1984 ava~cemo~ para -efectiviz~r o rogo ·de Castelao no leito de morte, en Xuño de 1949; "quero deixar-testimu~o da .
miña fé rexa · no trunfo (.fos nosos ideaes, que norÍ se limi~an o 9onque~i
mento dun simple Estatuto otorgado graciosamente polo· Estado ·Hespañol, sinón dunha ·autonomía integral para Galiza dentro dunha Confede--, ración Hispánica".
.
N_on é difícil ler este texto: autonomía integral quei:.dicer poder federal, sob~_rania confedera!. Só isto ou a independéncia expresan os pavos
··
.
·
·
·nacionais libres.
1
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que ~xiste' no -ámbito da . cultura, é - · ,'irfa~lion~l~au.sé~~la
diálogo d(;' po~ .
talvez o mom·erito de 5alientar ante a· der municipal. ·
(. .. ) Os_mesmo~ que no-,36 e anos se: · ·opinión pública a .situación de male.s- .Compañía de Teatro "Luis Seoane",
Escola -Dramática Galega, Agrupa_gió_n .
guintes fixeron que Caste!ao tiyese tar- que mer.rria as ~posibilic:lades 'culque ex"iliarsé, que peixaban á xente · · t~rªis da - cid~de; por _c0nta do pro:· l~atral "Tespis", Agrupación ·Cultu"ral "O ·· Facho", Agrupación Cultural
sen cacho la ·pala~ cu-netas .das estra ~· ·fundo -- divórcio ·existente entre-a cui;,A le xandre .Bóveda", c0 1ectivó X~das; eses mesmos te{f.íen:· a desfachatez-· tura .oficialista ·_e dirixida -e a· cultura
venil · "Edral", ADEGA, .Colectivo de traer ós restos cte éastelao e facer- · viva e real.
. Con certeza calquer persoa· i_ntereEcoloxista "Natureza" , · Comisión de
lle un recebimento de tricórnios e casada polo téma, terá ouvido talar do ' Cultura da -AVV. da Agra do Órz~n,
ciques, os ines~ós tricórr:iios que a~a 
c;:omisión de Cultura da A.VV. dos
sinaron a A_lexandrg_ Bóveda e a ou- iraude que produciu a xestión dogabinete de Fr.a ncisco Vázquez, .asi co=
Mállos, Comisión de Cultura da
. tras milleiros de gale,gos, lncríhel, va. mós, istb · só se pode facer nunha te- ~ moas queixas de íncomprensión, dés- · ·A.VV. Gaiteira-Os Castros ·
: rra onde ¡::>ovó pa_rece que o seu ·úni- · prezq, · incompeténcia e descoñecim~rito da cuestión do encarregado de
co afán é v.exetar e.- engordar as c~ixas
ESPECIALIZADA EN LIBROS
·de afdrros (. .. )
.
-_,
c_ultura municipal, señor Sánchez Pe- GALEGOS E PORTUGUESES
nas.
X~ R .C.
·Son moitos. os intelectu-ais, criadoVi90
res, . colectivos, xente da pre Asa, do
teatro e cid.adáns das mais várias acti(.. .). Fartos de ·ver aos de sempre, for- .
vidades, aos que lles custa crer que a
malmente.compunxid_os ao redor dun·
política · cultural levada a cabo polo
nacionalista aquen pe·r~eguiron, 'desactual goverrio municipal poda respreciaron ou cando menos .ignoraron. . ponder aos intere.ses económicos e ás
E qu~· agora fan "o funeral particular
n~cesidades cult_
urais dos coruñeses,
e eíi_tista" tan· indigno e noxento coe non a unha caprichosa, apurada e
mo outrps . moitos qué, quén sabe,
·irreflexiva actuación sobre á marcha.
agarder-i o . noso · país, onde · até os
Un ha poi ítica baseada na auséncia de
m_o.rtos se _p oden manip!Jlar-agacharcolaboración democrática coa xente
illar de todos os demais que somos,
do ámbito, na grandilocuéncia elitismoi apesa~ deles, parte do povo po.lo
ta e palacega, na insisténcia riunha
que.TasteÍ~o loitou.
PRAZ~ DO LIBRO
cultura,espectáculo que confunde enTfno.: 26. 63 77
CORUÑA
F .X. V.
riquecimento cultural con imax~ conA Coruña
sumista, na auséncia de participación,
{... ) S_e Daniel ernuese a cabeza ... ·· na marximación {cando non veto ou
manifesta hostilidade) das voces críCómo pode 0 "irmán Daniel" ser
transportado ,polos mozos de . Iberia
ticas que utilizando o seu direito e o
como se se tratase dun .volgar paqueseu deber aportan a sua visión para
te? ou, e.o rno pode ver como m~lla a
intentar mellor,ar a situación. En defipoHcia española aos · seus irmáñs _can- . nitiva, un na. poi ítica que se caracteride> o ian -receber? ·Como pode ser a ciza polo descoñec,imento e desvincular,imónia do seu enterro unha co1Jsa
ción da cultura real da cidade, d&s
tan fria como atjuela misa?-(. .. )
suas asociacións culturais e cidadáns,
colectivos individualidades... todo
X.L.G·.
unidó a ün marcado despilfarro, cen- .
"O Paramo ( Lugo)
tracio sobretodo ño Festival de Cine,
rias custosas remodelacións de infra(. .. ) Os que apoiaban ~traída dixeron
est~ut(iras
que non mellaran nada, ... .
. coúsas como esta: "A presenza dos
Capítulo
a.parte, mais como elerestos de Castelao ·en Galiza é commento
igualmente
incomprens1bel e
p'letamente independente de ,calquer
pertutbader,'
é
a
conceición
da cultupolítica ..-. e nori-ten ·que ver con quen
ra de Galiza como unha Griación in
- gooer_ne en.: Galiza". Ouer dicer, que,
abstracto de catro "iluminados" e
polo vistO, q. teu exiliq fói üri caprina'n como ·a. personalidade profunda
eho, xa que, segundo tal teoria, ben
dun povo que non só resiste a reprepoderias te[ voltÓ no 1_939. Mais a
. sión e marxinación baixo todas as
. min non che me 'e§trañ¡:i nada, viñensuas formas· desde hai vários séculas,
do de quen ve:ñe.n estas causas, pois _
senón que apesar diso ainda é eapaz
todos sabémos que a sua meirande fa. de dar novas alternativas e de criar
. záña foi desfacer, sendo alcalde frannovas campe>s a unha presente ecloqúista.: a cidade ' qu~ ti t~ntq quixesión cultural.. lso sen mencionarmos a '
, ches.
redución da cultura galega e folcloris:
mo barato e estupidizante.
C.P.
Só unha ignoráncia mor-fonda do
Euskadi
- presente e do pasado, só un descañe-.
D-ESDE 0 -, XAPON
cimento ora préguiceiro ora malevoEstimado señor:.·
lamente op~rante, só un non querer
Quería informar.lle de que agora
e11terarse do que· está a vibrar, poden
en Xapón hai un círcbllÓ -de. 1 Linguís~
levar a un ha . poi ítica cultural tan
tica Hispánica, en que estudian espaarreciada da xente e da real.idade.
ñol e p9r~Úg1.!és, galego .., Sobre,gálego _ ·
A Coruf.ía, ·está a padecer un loca- ·,
. estudian poca xente. Eli soy uno. de
lismo minifund:ista qi.Je conf_unc:fe CQSlos investigadores, e recéiitemente . mopolitismo .. vacío con intercámbio
· · tengo publicad~:·· "En· torno al infinide cutt'uras, sentido de arraigo ªº ·
tivo p~rson~I en.Galega", Lingüística. própri.o e ~:füerenciado con provínciaHispánicá,· vol. .6 {1983, D_iciemore),
nismo ·trasnoitado; nunha clara .de"O .ir:ifinitivo con· desinencias en galemostración de mimetismo alienante.'
. go",. · Lingüística m~r:isoal·, Maio,
A frustr~cÍón está producidé! pota,
ab,surdá hostilidade, funda<:Ja nos fan- ·
1984,"escrlbo en japonés.
,A propósito, . gostaríame cof\_ecer
tasmas ·da desinformación, e irriposiprepo_tente, e . a desconfiada ' ~ ,
algún bon diccionario galego e o 1-ibro
' da gramáti.ca, desexo comprar-los. 1.~
terésanme tam~n otras infor.m aciones
.sobre idioma galega.
'
·
. . Les saludo m1:1y atentamente, de
Páís de. Sol Nacente, Xapón.
.

SOBRE O'ENTERRO
DE CASTELAO"

·Dia da Pátria,
·dia de liberdade
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TA KE KAZU ASA KA .
' Tokio-Japal\ ·

POR UNHA CULTURA
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Tra~

.

-

un ano de xestión municipal socialista, e ante. o descontento m.asivo
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Son rnoitas as persoas éJe algÓ máis de
trinta anos que poden talar dos seus
habituais baños "en coiros" en calquer río cercano, ainda que, iso si, os
homes ian por u nha banda-e as mulleres por outra. A comercialización masiva do bañador parece ser unha cousa relativamente recente.
O nudismo non é por tanto unha
novidade. No séculd V. a.n.e., monxe Pelagius, que vivía en Roma, emi- grando máis tarde a Africa e dali
Xerusalém, foi o apóstolo da liberdade integral e o criador do primeiro
grupo naturista.

o

a

'

.,.

nos.anos .· 3Cf-,
'

-

"".

Chegando _aos tempos modernos,
no 1890 o filósofo ale_mán, Gustav
Nagel, dedicouse a espallar eStas geo:
rías. ·unhas décadas despois, exactámente no ano 193( podiase ler nun .
libro referente ao nudismo (1) cou5as
como-esta
pudor é un azote temíbel que, enxendrou as pasións máis escan~a-losas. Pudor, para os nud.istas, é
sinónimo de hipocresía. O carpo humán debe ser libre'.'. Ou tamén "todo
o que se ágacha atrae a curiosidade . .·
Ensinade a pleno dia e a ninguén chamará a atención. Non se fixaron no
que intriga á infanda o mistério se-

"o

1

-·

•

xual? Cántas veces na praia, no xardin e até nas escotas pudo ver aos nenas levantar a saia ás rapazas da sua
idacie. E os adultos?
· ·
A qué esforzo cerebral non se someten para irl!axinar' o que disimula
un home baixo os
linha muller
seus vestidos!"
Mais, hai unha cuestión ~ue moi~
tas persoas non acaban
aceitar, OlJ
mellor, de entender: . "se. as mullere~_
qndaseñ espidas, os homes estarían
continuamente empalmaqos", pensan
·
alguns.
A tan preocupante .c uestión res-

-ou

de

-Aos que 118 &perta a garabata
O nudismo na actualidad parece
que corre o perigo de ser legalizado, ainda que reducido a praias específicas; por fquilo .de que como
estamos nunha democ~áCia, os tolos teñen direito a facer o que
queiran, sempre que estexan o suficientemente apartados da "xente-decente". Despois, até se poderian organizar excursións escolares
a unha praia nudista, igual que
agora se tan ao Zoo.
·
Pero, como dixo un nudista,
"a min non me molesta ver xente
vestida e se a alguns lles molesta as
p~rsoas desnudas que fagan praias
especia is pára eles".
Haberia ·que se perguntar tamén. ·por qué o nudis.mo parece reducirse _ás praias;.· por ·q_ué .non ao
rio, ao monte, ou a todos aq ueles ·
lugares onde faga calor ahondo e
alguén lle apeteza?
·
. Mais( non vaiamos der.nasiado
lonxem pois poderia ofondérsenos
algun deses señore¿ de moral estrita, sérios, .tatólicos .e n~da dexene~
radas, pero que teñen rev:istas por:· no no .prim.eiro' caixón da mesa do
seu~ d~sp~c.ho; _que· aceitan. señor_ita ·
ho hotel de cinco esfr'elas, cando
inf.tu ídas .pprque etas mesmas ·nunPero¡ in~ruso eles non tjeixari
previamente ' deixaron· á mul,ler
ca se ateveton a recoñecer as suas
de sentir.. algúñha ve'z, como escre·-easa; que non d~ix..an sair-á fill_a de
beu Sala.r denne hai ' máis de · 50
inibición~.
no.i te, nen' que· fág~ a~tq-stop POh
_'a.n os, que "o pescozo os estrangu· Resp.e itemos á ·~xente~ecen
que saben o <que a· eles· mesmos se.
la, que a garabata non serve para
te" ., Para qué lles irnos .repe:tir que
lle ten pasado moita$' veces' poi~
n(lda, que pantalón ape'rta ; que a
é mil. vece.s máis eráti~ e insicabeza; ,que non aceita.n o nudisnuante, . por exemplo · un bikíni - e.baqueta ten as m~ngas demasiado
mo porque 'pensan que tod.os son.
xüstas~ que as botas estreitas mar- que un .desnudo. Ou que o erotis- ,
· éomo eles ' que .se tirarian:- a unha
tirizan os pés, e que tod·a a roup~ ·
mo está máis .na expresión qúe no
tet~, á prirneiÍ.a oporturÍidade, co-.
interior, calzoncillos, calcetins ...
-mesmo obxecto. Qué lle importa a
mo ave~ de· ra,piña: { ~s honestas . expresividade a q\jen 'teri a cabeza
. son quizá un pouco .g rotescos". ··
"aR)as de casa.~' que din das .nudischea de cregos, de hipocresía . e de
M.V : ·.
tas "todas· ~sas so'n unhas putas", · doble moral.

a

na

o

pondia o mesrno · liqro da seguinte
partícipes do nudismo. Estas xentes
-' mane ira-: "Se _estivésemos afeitas a
retra íd_as,_sen dúbida os mái~ pecádo-·
res, poderian· estrañarse no primeiro
ver -o corpo dos demais espido,'-os nomomento .. mais de contado se habían
.sos se·n tidos familiarizados, non se
excitarían máis que candó é preciso". 'cur-a r do esp.a nto". .
·
T~men sobre este ponto mencio~ero naquela épáca' o debate, co- _
naremos as palabras dun artigo sobre · rilo hoxe, deu para todo; ainda · que ,· _
.o nudismo, publicado no · periódico os próprios .detractores do nudismo
"El Sol" o. verán é;le 1931: "A convi- _non·deixaban de amosar unha certa
vénda de ambos sexos en est~do na- · intelixéncia; vexamos, senónr o co~ural impede todo miramento moral.
mentário doutro xornal da· época:
Contraída a costume de verse nuos os · "Nós ·facemos aos desnudistas o ho.'uns aos outros, a pártase toda idea de . 11or de cre.r na sua . teoria e -no seu
1
malícia ou im~ralidade. Se álgo pude- ~ ideal; quer diéer, de crelos sinceros e
se ofender aos sans constumes, seria non· pensar en prátic;as sinxela.mente
·na impr~sión- que producen aos non' pornográficas ou c;Je malícia sexual,
que non merecerian nen un exame
d~tido, nen un comentário en sério.
Nen tampouco, ensanchando ·o círculo da c:.;omprensión, queremos comba- ·
. telos · en nome da moral tradicional, .
porque i~o ademais de moi manido, é
fácil e de aplauso xeral seguro".
- Os argumentos dó xornal crít ieo
do nudismo, baseábanse en que este
;'non é mais que a preocupación. poi~
matéria. Ottizá praticándoo se chegase -cos anos a. u_nha humanidade moi
forte e san; pero completamente materia~, an_in:ial, identificada coa terra,
a cort.eza., a raíz e o bosto; da que to- ·
.da espiritualidade ter.ia fuxido e na
que a relación· sexual seriá ameramen- · ·
te fi~ioló.x;i~ de macho.e·fémia".
·
· · Apesar destas opiniÓns, existían
tamen_ as do artigo' que citamos en
primeiro lug(!r~ o cal se encarregaba
de anunciar que o desnudismo sé es~
taba a espal'lar por Europa: ·" Dia cheQC!Fá en que irrumpa en España onde
até o de .ag9ra só se atreven a 'it sen
.sombreiro. As voces dos moralizado~ ·
res non poderán conter esta inova-' ·
ciÓn ·dos. costumes. En .todas partes
os :dogmati'zaaores da moral -aHea
combaten . Q nudismo como . antes
eombateton as saia~ curtas e os vestidos sen mangas. En España os bis. pos · cultivar~n . a pro~a 'dos brazo~ ·
desnudos' " ·.
Para engadir máis . adiante que
··"falta unicamente ~ber se os partidá·r'ios do desnudismo farán moito caso
ás sans amoneStaciqns de ·pastores,
bispos e rabinos, ou se han preferir
se-guir co seu culto profano ao sol".
M.V.
(1) "El culto al desnupo" por Roger Salardeni::ie. Versión castellana. Barcelona . Li brería ·A melleu ._ 1931.
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Protestas

n_a oposición
.' . ~

í '

O Parlamento aprqbou
. que fixo Barre·!ro". _Camilo · N~- ·
Tres disidentes
o proxecto.de le·i dos·
· " gu~ira, de .PSG-EG, sinalou que "o
A única' relativa surpresa, xa
· pr0xeoto de, lei carece de -direc12.000 millón's " co que viña anunciada, foi o paso aos
ción' poli~ka, frente aos reinos de
consenso entre. PSOE:AP e
disidentes de tres deputados aliantaifas da xu'nta". coa oposición dos outros
. cistas, · os . chamados agraristas:
. " l\/lella;·co' ' antigo . conselleird_de'
. ' grupos~ Esta vez, funcionou "..
Morán, Eirís -e Carreira que se absno Parlamer:ito autonómico .o~ -.. E<¡:onomia, ap6lou i:Jnha emenda
tiveron pola sua absoluta disconde · devolución, pero non · pudo
formidade coas inversió[ls que o
bipartidismo como nu'n~
mostrar rhá.is a su;'di-s c¿·nforrr1idap~ox~cto ·~e lei destiñ~ ao s~ctor
o! tifia
feho,
·quereñdo, · ·
8e; non" Ue--\:ieixar~n. -L~go,~ como agrário
.
'
:
.
.
sobretodo qúitarlle ·
o~tros ,,;oitos dePJJtados, .mar'ch_aOs
alia.ncistas
inter:itaron
fa<{eprotagon'ismo a CG.
ríás~ ªº ver que ' {) proxecto ia .
11
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Tense c,:lito alg,unha v.ez qye_a imposición p·ola Xunta 'da norma,tiva·-lin-'
' gü.ística do 1 LG e máis da RAG, s.en prévio diálogo ou debate entre as distintas alternativas que· hoxe se ' seg,uen a pefeRder no naso PaÍ;s~, non dbeprosperar dadp o ;'chalan.ea"
' "lmo.s seguir co_mo estar:nos" .afirdecia .tan só a ,critérios l•ingüísticos. A .operación foi tap radicai e súpeta, ·
. mqu Mi:guel ·Piñeiro, deputc;id.o inPSOE-AP, como foi ·. calificado o
. tan agachada -agor¡;¡ fanno todo asi, con nocturnidad ~ e _alevosia_: ~que ·
: por -for;za 'tivo que ·levar ·a . afond~r tamén en motivos 'al.leos aos crritérios _
dependenté que ante·s apoiaba ao
. pleno nalgunha .ocasión.
!
"
'
.
'
'
Consenso que valeu para que os
i .lingüísticos. e p@,líticos .. E cál pode ~er · a cau5a ~ue sexa.capaz ~e abrigar a
Goberno. P_9ra González Mar'iñas, · ·
·socialistas ace.itasen 2 .1 emendas
¡ tal actuaciÓ~? Po.is cla;o está, •os cartas .. d pcxJer económico, ou a loita
i de CG, q iniciativá revela unha fal- ·
qüe rebaixan· nun '25 por cento os
poto poder e¿o·n~·mico, é a· base. de toda liorta neste's eidos. Os caciq u~s
ta de. visión !lo futuro por ·p arte da
. gastos. de persoal ~e afe~t~b a 120
desta Terra non aterecen os seus favores sen que antes 'ou despois pasen a
Xunta'. Güerr~iro, do PCG, · foi
con-ta. E a .~Últur~ non se .pode ·¡llar d~ estr.eita relación qt:1eten eoa ·eco. millóns de pesetas.
máis-durn· e falour ·do "reparto da
nomia ~· coa pci-·11~t~c~. A cultura-galega, líoxe aqui, nun momento en que
lsro foi todo.
Sucedeu o que se
. tarta éntre c~nsellar'ias';, afirman- :
\
d ~ lgun xeito, ai~da que tolélqrico, ,entra na admin-is.traéión a,utonó,mjpa,
esperaba.
de;> que_) Tr~oolle vesti1,;1 a.o .s~nto
sométese tamén 'á balania da oferta e da démándá. Isa sabenno moi ben
os veUos .frahqu'istas q~~ 'r.1on -ti;era,n rep¡;¡ro e.n abendizoar ,a m>Va situa~
ción e tamén os ente f.fadore~- dó -Partido Galeguista ·:1\:fe·Castelap·,-'-e aque- ~ ·
·. les~ ;,utros. ~ue, desde outros c~.ry}~0s poi íticos fonda mente _es¡:>a,ño'l.istas, ·
tempou,co lle poñen escrúpulos a xogar co· interés qwe pode render a nos.a·.
, cultura.
.
.
Coa marte de Castel'ao no ano 1950, o camiñó a-segu"i'r coa lo·ita nacion~Usta ficaba definitvam.ente amañado.· Enter.rado ·o Partido· e a posíbel
evolución que poderia 'ter nos anos poste~iores, abr fase a via · da cultur:a
como fórmula exclusiv~ par~ a me.llora .social -a metafísica d.a, sauda'de.
A cousa deu en teima e os da editorial recentemente criada non ollaba_n
Este 25 dé-Xullo os nacionalistas·voltarán estar na Quintana:· Farán
máis que iritelectuais .comunistas por todos os currunchos -eran os que
aii, na "Praza do t-Jaci~n·alismo" &Jnha oferenda floral a Castelao
desde a sua fresca e lúcida mocidade viron a .traición e tamén as solucións.
que poderán r_ealiiar todas aquelas persoas que ·queiran.
_
que había que pór com~ <;:ontrapartida. Aqueles nacionalistas xa .non gastaban desta palabra e UtiliZéjron constante e escurall)ente a de galeguistas,
A ce-lebración do "Diada_Pátria Galega"; póla contra, conta cada
agachando a a'claración que X. N'úñez ' Bua fai np artigo de A Nosa Tem(
ano con menor relevo noutras formacións ·pol íticas.
editada en Améric'a e dedicada a Castelao, cando di,: " ... o nazonalismo galega (que) tiña ~ceitadó a forma . federal para a _Constitución ,d"o Estado,
acordou intervi'r nas eleicións e organ·izarse como-partiqo repuhricán co :
·nome de Partido Galeguista, xa que Q nome ·nazolánista tiña no munde
·un xeito racial e u_n caris militarista, fechadó e agresivo, que' non cadraba
en nada ~ nosa dou.triña, nin coa · n.osa traietória, nin coas' nosas are ras
l.
idea es".
, .
.
,.
A reforma p.olíti'qa comezada .en ·1975 veülles que nen pintada. O Estatuto de AutonÓm_i~_ cobria al?<;>ndosamente" as suas are·las, e o seu desenvolvimento dáball.e poder para amostrarse .a"nt8 os poi íticos · madrileño~ .
como os seus fieis defensores. A Lei mal cl:iamada de no.rm·alízación lin- .
· güístfca até lles. pa receu ·óptim~, e asi -f~ron fragua~do o seu poder, o ·se.u ·
exclusivo poder de clan representativo da ,galéguidade.
.
.
Coa arde hda Cons-ellaria de Educación eCu'ltura de 12 de Xuño d'este ·
· an0 pela que se-- aproban as bases que regularán ás áxudas á produción
e.cÍitoriai" do libro en ga·lego, ponse nas suas 'mans 'un grande poten_Cial ecónórDiCo quie se nega automatic.a mente a calqu~r outra editoria·I que respeite a ~orrnat.iva que cada escritor utiliza. No apartado 1),das Bases p~ra a
corices·ión destas"axudas diseque só se dará'n aos libros escritos en 1 (ngua,
gaJega normati y ii~da, · quer dic,er, normativizada segµndo os critér'ios da
Xunta. Ésta cuantía económica ·npn podérá superar as 300.000 pes.e tas
· por .título, ca.ntidade, como beri se ppde c0mp·robar·, abon,do interesante.
Oeste xe.it.o anúlase a potendación de ed itoria is que -non leven os crfté- ·
ríos da normativa oficial que, loxicamente, coinciden ccin aquelas de liña
aberta e-progresista na temática do que _se ·publica. A decisión. é, pois, un
campo beneficioso qwe se entrega exclusivamel}te· aes elixicios da Xunta, _
aos seus amiguiños e servidores: E un campo do que se 'exch.¡e é!OS escrita~
. res.e editoriais que non 'oom0ngan ·cos presupostos ideolóxicos, artísticos~
· lingüísticos e poi íticos dÓs fnandamais. Oüé triste ir~ enxeridro .de_democrácia e Hberéfade! .
;
·
Eu . i.rhento apontar aquí un novo feíto, unlla nova-obra dos q~_e se derori en: chamar representantes dó pavo galego. O camiño que .se está a fa. - c.e.-r·,··. por. d1.tator1·a· 1, secta'r1·0 e an'tlgalego, xam,ais .conv.encer_á
o o··
· G.a 1ega ' d o 84' tera,
ficam~nte, no casco velfo dé Compos- .
- a aquel es que
· 1a d a p,·atna
manteñen viva a palabra· demo.crácia; xamais-axudará ás -neeesida_des cul- _ - dous p_rntagonistas esenciais.· Un será .·tela. '
turais deste "vello PaíS' a-c~ntazado': , que _seguen acantaza,ndo, agora eR
e'_afte 1ao, .a quen "os · nac1ona
•
,. t
:.'
Un
portavoz
do .BNG nia.nifestou~
·
.1s as
n0me do pluralismo. E o camino, meus -señores, non se pode facer para os
desagraviarán .despois da extradiQión
lle a A NOSA TEijRA que-"estéan0
"vivos'', para 0s ·~cucos", para os "raposos';; para. os que' intentaron ~nte-- • levada ·a cabo 0 28 de Xuño. O outro
a manifestación vai ~ter accesQ ao casrrar ó 28 cfe ,.Xuño os a.ñSE;lios de demo'érácia e liber.élade galegas nun pan- ·
a entrada., outravolta, ao casco vello. ' co vello, de forma totalment~ pacífio BNG convoca este 'ano a tradi~ · ca, xa que a atFtude inflexí~el e in:
teón que xa comeza a cheirar a gh~tto. do' imperialismo;)a .ichó onde se
cional manifestación sob o lema: .de
meten as nosas xentes máis iluStres.
ti-an.s ixente mantida estes ú lti r'nos
Esta orde .do 12 de Xuño, por ·acumulación a outras o'rdes, leis', e de:·
"Frente á Autonomía, aütodeterrtiianos, conseguiu que a autorjdad:e ticretos; é unha nova. afrenta ao na.cionali,smo galega contra o que se x.unnación; CasÚlao, .sen manípulación".
vese ·lllUe Qermitir que nós transite"'
PSG-EG chama este ano a l!lnha con- 'mos e nos expresemos libremente pogui·ron, ben épertados de mans, os que non queren que o pavo galego s·e ·
1r...
'
erga da sua postración seculár. Que non lles es~rañe, pois; ·que a resposta
centración en Santo Domingo de Bo 7
lo -casco vello".
dos -Que non ' queren viver axoellados, sexa cada dia "máis firme e máis
'nava.1
,.
Pe feito, o Goberno civil non r.norexa.
Outro protago.nista diste ·ano, vai · d ificou o percorrido, · téndolle xa re-~er que os nacionalistas estarán~ pací- . . matado prazo pl'.evisto.
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e

los cambiar de parecer, pero non o
lograron. lsto pode abrir outra mini-crises en AP,xa que a contesta. ción por parte· destes deputados a
proxectos do goberno xa non ven
de agora.
Segundo pudo saber A NOSA
TERRA, é moi probábel que algun destes deputados non se apresente por AP nas próximas eleicións autonómicas.

25 de XUHo~ :
outravolta a .a u·intana
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Oferenda floral a Castelao
Pensando nesta entrada sen prob'íemas, o BN'G ten programado unha •
ofe_renda flqral na Quintana a Castelao. Unha oferenda floral "masiva e
popular" que poderán realizar todos
aqueles galegas que queiran.
Para isto o BNG vai levar camións
de caraveis que distribuirá entre todos os manifestant~s.
No acto leranse poemas e frases de
Castelao por destacadas persoalidades.
Ademais desta oferenda, o BNG
realizará unha festa na Carballeira d~
San. Lourenzo que "este ano pode ser
unha auténtica festa, sen detidos nen
feridos". -

Outros actos
Como xa queda d ito anteriormente, PSG-EG convocan a unha concentració'n á unha e "média da tarde. do
· dia 25 en Santo· Domingo como desagrávio a Castelao.
Pela sua banda Coalición 0alega
fixo un chamamento "a que se fixeran .actos nos distintos. municípios". ,
O Partido Galeguista tamén vai
realizar unha oferenda floral en Bonaval. O mesmo farán ~ outras .institu·cións.
os· demais partidos non yan realizar nengun acto, ou os farán sim~óli
cos 01J internos. ·
Ouédase asi · os nacionalüítas só
con "este dia <;le festa e reivindicación que· nos anos anteriores qüixe.· ron .vaciar de contido os-españolistas; .
·.como non- o deron ·feito, agÓrr.a, consecuentémenge, ignoranno"; en palabras·dun militante ·nacionalista. ..
··o portavoz ~ do .. BNG mahifestou,
.asimesmo, que l'espérase que no 84
se batar~ todos os: records de asistén· '
cía a Compostela flS condici6ns son
inm~lloráb~-is~· sumando á homenaxe .
·a Castelao a ·que por fin volveremo~
e·star ri~ -.Qu~~tana, a_li onde Castelao e º
Bóveda celeb~aron 1 os famosos· mitins
c:la's Arengas, na -0 .wintéi'na que para os ·
nacionaHstas é moito· máis que unha
praza, é .a "'praza do Nacion_alismo".

A NOSA TERRA / 5

-Prisión_de

.· os

'!igo ...

pres~s

Camareiro .despe_dido por talar ,-galega
.

.

'

quere~

pór ·en marcha
un _prográma c.ultural -

'

Enlpresários de Ourense ped~n
que 'u n ha carta "da ;I~.TG
•_
• les sea traducida al cristiano'.'
\

Os presos da prisión de Vigo
é unha carallada ·que non vale para
q_ueren levar adiante un plan de -- nada") l les manden libros en, ga·lego
porque ternos unha escala pero non
actividades culturais e .
hai nengun libro en galego.
· deportiv~s. para poder viver
como persoas "e que alguns. non "Dales'.', un 'libro_feito por rese teñan que cortar as veias
clusos
como están facendo". Un seu
Cóntannós tamén, para ilustrar a
representante contou lle
sua situación, cómo hai a'lgun tempo
a A NOSA TER RA ca is eran as
16 reclusos pub.licaron un libro escrisuas inquedanzas.
"Penso que somos homes como todo
o mundo, estamos pagando unha
condena pero somos homes. O preso
que ten cartos pode pasalo ben, pasao ben, pero · o que non, está mal,
moi mal. Até colle colillas do chan",
afirma un dos presos, Ramón Morales.
Para isto os presos queren pór en
marcha un plan cultural e deportivo
xa que "non queremos estar barre,Jlando, coméndonos o tarro, ou ter
que cortarnos as veías como fan
moitos xa que non podemos facer
nada, bótannos todo o dia ao pátio
e ali fannos andar como robots; asi
un dia tras outro, o que a moitos
lles vai facer... animaladas". Asi
queren organizar campeonatos deportivos "pero hai algun tempo ,
compráronnos balóns_e, como algunhas veces cáennos fora, cóllenos os
mesmos guárdias e lévannos para os
seus. fillos; agora xa non. ternos balóns".
Tamén intentan pór en marcha actividades culturais, -- conferéncias,
charlas, música etc.; "pero o que non
queremos é que se os que veñen falar
os critican en ·algo -xa que son ·os
únicos que se prestan a vir- despois
nós paguemos as consecuéncias".
Asimesmo fan un chamamento para que librarías, organizacións, particulares ou quen sexa ("A x ·unta?, iso

to' p~r eles, "dixér~nnos que .o pagara
un vello galeguista, pero seguro que ·
foi o PSOE para gañar pontos". Libro que querían facerlle comprar aos
presos que o fixeron a 200 pesetas, .
segundo manifestan e afina! "non o
pagamos, e fixemos que nos regalasen
un a cada un dos autores, pero antes
non querían nen deixárnolo ver".

Ao mesmo tempo que peden axuda para levar estes plans adiante que
lles permita "vevir como persoas",
denúncian tamén os presos da éadea
de Vigo "as inxustícias que hai 110
. cárcere. Os funcionários pasan de todo e os educadnres son os -que están
facendo que sigamos a roubar e, a
metade da xente, non que.r roubar.
Non hai nengun traballo e iso dar einserción nas· cadeas é un conto. T amén
poderíamos contar moitás co~sas
máis, pero .ir ía.nse en contra nasa, al- .·
gunha tan grave como que tres funciónários hai algun tempo lle pegaron
a un rapaz,· cando este non tiña culpa
nengunha. Apresentou -denúncia, pero seguro que, Cómo Ol!tras v~ces,
non pasa nada" .. .
Aqui está un chamamento á sociedade dos presos da cadea de Vigo,
unha das modelo, segundo din, mes--..
mo os presos, se se comparan con outras, pero que, segundo as manifestacións feítas polos que a sofren, deixa
moito que desexar.

Veredicto da Audiéncia

A Telefónica obr~gada
a a-d mitir
as facturas en géllego
A factura apresentada por Enríquez senténcia di que a · T~lefónica "esque- .
Viéitez Alonso, membro ~a Direc- ce que está en Galiza e que todo tración Nacional da 11'.'JTG e militante da ballador galego te·n o xa re·t eddo e
UPG ascendía a cantidade de 5.170 xust·ificado direito a utiHiar a sua llngua de'ntro : da comunidade_ autónopesetas.
, .
Na senténcia é:la citada· maxistratu- ma, polo que se a empresa quer que ,
ra dise que "en modo algun se pode todo texto vaia redactado en castellacompart.i r a posición sostida poJa no para dirixilo á centraL e se o opeCNTE 1 pretendendo que a . petición ·· .rário quer tace lo en· galego, debe ser
dun trabal lador galego sexa redactada a própria empresa a .que procure a
en castellano .·ou va1a acompañada de · sua .traduéión, debendo aamitir asi· a
realic(ade de que _existen persoas que
cópia en tal idioma ... " ·
· Retírese logo ao· Estatuto de lexitimamer:ite en Qaliza se expresan
Autonomia onde se "e.stabelece que .a co!l éxclusivi~ade en gale.go ... "
·1íngua própria desta corriunidade· é o
Fai logo referéncia á publicidade.
galego e. que -todos teñen o direito a da CNTE en Galego /Le á falta de resusalo, á par que os pode~es públicos peito no caso de ·autos". _ ·~
t~fíen o mandato da potenciación da
Sen dúbida ~sta senténcia é un pa,sua· utilización, proibindo· expr~sa
mente calquer discrii;ninación ..... o so adiante ~na · no.r:malizaoión do idioque ven contra porse ao recurso de ma e lle dá pé a denianda dout rds trainconstitucionalidade · apresentado . -bailadores que se ven no rñes.mo. caso.
p9lo Goberno central cont'ra a Leí de
Contrasta asi con out~as quas nonor:maliza~ión . lingüística da Xunta.
tícias apa~ecidas nestas i:nesmas páxF
Nó p~núltiQlO considerando, a nas:

falsos, posto que se os levamos ao. extrem.o chegaríamos á conclusión
de que o español tampou<10 serve
c .. o• . . . ...... o.
para nada e ~aqui o verdadeiram~n.
te úti'I é o inglés.
'
.
O
mesmo
critério
de
"utilidaOrense, . 14 de Junio d• 1984 .
de1', que parece ser o único a ter
en conta_ á hora de falar dun idio' ( I.N.T-:a_i t;
ma,· é a•go dado polo sistema so:a•¡•/¡ ¡~¡-J•
cial imperante, resultando , ~esde
lago mor difícil de saltar tal como
Por dorreo cer\11'1.oedo a~aba11:toe de recibir x•rooopla .
de - ••cr11;o en un idi0taa que d••aonooe•o•
están as oousas. En todo caso haPor tal •oti-.o dnol•••o•
oitada
dfÍ ••b~ria que insistir n.o argumento de
.··:~~¡- ..~.· ·-·~·r ··~:
que un idioma ten ·sentido pola
mesma : razQ.n que _ten direito á
ii~-~
existéncia unha cqmunidade e as
p~rsoas que a compo.ñen;
Tam~n ter un peso decisivo o
feito de que' o poder político est.exa en Madrid. · O español xa ten
máis forza · ainda que só se~a por
ser o idio.ma do poder.
Ademais da carta que aqui
· O galego segue sen ser valora· En resumo, máis que a repre- ·
do
·
reproducimos, o mes ·
sión,
,o que haberia que denunciar
anterior viña traemos outra
. - Mais éSte~ dous ·casos de repreé
que
os poderes económicos e po-·
notícia na mesma lifía. i':Jo
'sión do galego e outros que se te- • 1íticos, a pesar da sua cobertura au3in~o da Corufía; u·n .
ñen dado, ·non son hoxe en dia os
tonómica ·e respeituosa para co _gacamareiro que.pertencia ao
~xponentes máis claros dunha
le§o,. seguen a impu'lsar en todos·
, cr.uelísima política contrária ao
Sindicáto de. ~-Íosteleria
os campos e case coa mesma innoso idioma e impulsora principal
da-1F;JTG era despe_dido-por tensidade que no _franquismo, ·
·do seu -descenso nestes últimos
falar aos clientes en
unha escala de valores na ·cal o gaanos.
galego.-A 1í\ITG sinalaria
lego ocupa º·ú~timo lugar. Ensino
O máis. grave, con diferencia,
galego si, pero como .asignatura e
nunlla no-~ de ·p rotesta que
segue a ser, como dicia Castelao
adema is . "maria", galego nos
"é incalificáJel.que se
que
''talar
galego
é
talar
mal".
meios de comunicación si, pero
despida_a un o:Jreiro por falar
Quizá con algunhas modificacións
non o utilizan, os polítkos ql..ietio seu idioma na sua p.rópria
por exemplp: "falar galego non é
ran leis en defensa. do galega pero
nación".
útil"; "non serve_para andar polo
talan. español.~ 'Nas oposicións ou
Estas duas · notícias non precisan
mundo"; ó "culto" e o "educana procura dun. traballo o gal ego
de comentário; non obstánte hado", o que "facilita o áscens.o ~a
tense en canta, cando se ten ,_ pero
. berá que sabe_r~ no caso da. Coru- .
cial" . segue a ser, apesar .de todo,
como o aspecto menos decis.ivo na
· ña, qué me:didas toman as autori- fa_lar castellano (par¡;¡ . comprobar
pQntuaCión.
dades. Van facer cumprir a lexislaisto fálese cun taxista; cun pequeEsa é a maior represión que .se
ción? Pensar. demostrar. . en qué
no . comeré:iante, cun médico,
dá hoxe, o. ver~adeiro · insulto ao
consiste a Lei de Normalización e
etc.}; ou, cambiañdo de ambiente,
noso idioma, as riláis subtis medio direito ao uso do galego? Estas "el gallego no mola, eso está padas encamiñadas a que desapare~a,
_autoridades qüe son tan' dadas a
sao, etc."
.
sen necesidade de que os poi íticos
tratar ao no.so ·idioma como un · . . A idea de modernidade, d~ tecse manchen duntia represión ex- ·
problema individual e non de tonoloxia, de interñacionalización · plícita.
dos os galegas,. teñen ' agora ~n .
tratan de· contraporse á.de defensa
caso individual ben claro. ·
·do idiomá. Árgumenfos que son
M ~ V.
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Cando a Policía -de Gala do Axuntamento de Santiago .saía de Santo
Domingo de BQnaval, escoitáronse
alguns berr<?s de "violador, violador".

. Algunhas destas poucas persoas
que inaepaban explicarlannos a
que viñan eses berros: "e que un
deses policias que. levou ~ Castelao
foi o que yiolou a unha rapa.za nos

calabozós do Axuntaruento".
A notícia, en si grave, habia
.que confirm~la . ,
. · Efectivamente, Xoan Carlos
Lopez Rey foi un .dos .policías de
,gala que portea-ron a Castelao, se- g undo. oonfirmación do Axunta- . ~
mento de Santiago.
Xo~ Carlos López fo r:a condenado uns dias antes -saía a no.tí"
cla o mesmo 28 de X.uño en tocl_as
os meios de comunicación- a un
ano de cadea por "abusos deso':'!_e~.
tos viole~tos'·' na persoa dunha
moza de.tjda nas dependénCias da
.·· po(ici~ municipal de Santiago.
A .senténcia sinala tamén que
durante o tempo de condena "estará suspendido .de todo cargo público, profisión ou oficio" . .
· , · ·Asi as cousas, como se lle concede tan g~ande honor ·a un delincuente? De quén é a responsabilidade? Sexa de quen sexa ~ai qúe
. depurala.
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Sorteo de 635 premios entre oS nQ$os clientes ·
5 a~partame-ntos ~ ·
Re'cólla.os bó·l~tos ·pará o.sorteo
..

.
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. · • ·400 cámaras fotográfi.cas .. ". • 200
bicicletas~
..
· .• .30 motocicletas. ·

..

ó facer a· imposjc.ión c~orresponden.te .
ria sua oficina de CAIXA GALICIA:·
E si nqn·teii conta, ábráa hoxe

m_esrn <;>".

· . - l nfór~~se" nas nÓsas.ofici.n~· s.
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Tud<;t Gal iza paralizada
dos por sendas· f~rgonetas dos FOP e
__con d'o1Js poJic.ias no i,nteri-or. Nengun
destes veículo<transportou viaxéiros,-_
manifestan~o un membrq do comité -·
de empr.~·sa de Vitrasa qu,e "os con·· - .
- ~l:Jctore·s fóran obrigados -a prestar b_serv ício".
Estas foron as incidéncias máis no·
tábeis de- Vigo, ainda que se realiza- :
ron catro "cfetencións para. tor:narlle
a filiación". Pala tard_e houbo outros
detidos, po( apedrear cochés d-a poli· _-.
.da 'que facian ronda polas ruas.

- UGT.ch-·g(>u

á-,pedir: -:;¡
máii p~lic·ia

rion operando tampouco o . servício-_
·de Riá. .
_
Tamén R~a~nde'lá queciou total·
mente ·paratizada, as(comC:i en· parte
outras vilás ",d e menor entidad.e comoas do Val Mifl~r.
-

···bus/ coél_Presénci.a das FOP; pero sen
pasaxeiros. Houbo algt.m traballador
t'erido~ e' catre detenciór:is: 'o -parlamentário -· António Carro Valmayor foi zarandeado por un piquete cando
- se enfrentou áos trabal !adores.

Moita máis incidéncia da espera- ,- Na eapital dé Galiza parou a admi·
da·en Lugo
rii~tración · autonómica, o parlamento
A nasa nación quedou totalmente paralizada .
..
e
até o · axuntamento1 que cerro u as
. En 1:--l.lgó, tanto na capital corno
nunha xornada de Folga Xeral. Só na cidade de· Ourense, torria(Ja 1
portas. Tamén parou a Universidade,
én foda a -pi:ovín_d a, a ing_id_éncia foi
rÍeri funcipnou "mercadillo coñecido
polas FOP, e no meio fural, o paro non fo_
i_
t otal.
m_o ito f11áis n~tábel · d·a esperada.
como
"Corte -1nglés" e non hm,~~o o .
Polo demais, a normalidade foi a tónica domin_ante;do .que é unha
-A capital estlv~ totalmente paralimercado
semanal de gando. Até TV
folga xeral que, evidentemente, contou co~ oposición
zada. Na ponte. do Miño cortáfonse
se
solidarizou
coa folga.
Paro Aotal tamén na província · os aGcesos.
do poder e da patronal, intentando por todos os meios que_o
de Pontevedra · O paro tamén foi tetaren vilas cochamamento feito pota H\ITG e por CC.00; non tivese eco. Afinal
Ferrol, o eco esperadoGaliza paralizouse totalmente por prime.ira 'vez na h~stória~
._.__ Pontevedra - ~pital tamén '. se su-- mo Viveiro, _Ribadéu e Monforte.
·
Nest a ultm"1a
, ·
Á Ferrolterra, como se esperaba,
Í11ou ao paro, facéndoo
até as delegacidad~ até , pararon os
,
Al,
·
Al
,
est
_
ivo
totalmente paralizada. Só fixe-·
Moita xente en Gali°za nunca vira unT
cións provincia is, a inda que en' ·celu·. trens. amen párou umma-. um1, foi importanttl en ron amago de abrir pota mañá alguns
ha folga xeral. Xente sobrétodó das
a tranio. o paro tarñen
•losas algunhas --"persoas· entraron
, ·
s,arria, Ch antada e Mondoñedo,
·
' vi las. T íñanl.le medo, imaxiriábana
bal_l(!r.
'
asi bancos. e dua_s empresas en Ares e Na·
·
1
T
p
como . unha espécie de catástrofe. como outras vi as como aboada, a· fÓn . . Non houbo transportes terres·
Tamén pararon totalmente Marín,
Apesar disto, a folga xeral produciu· . Vilagarcia e A Estrada, así como Tu-i,
las, Pedrafita, onde parou Exminesa, tres nen marítimos.
se en Galiza de maneira total por pridonde se intentou pechar a frqnteira.
e cortáronse os accesos da N-VI, co- · -· En Fene- éortouse a circulación na
meira vez na sua história. Ademais do
Porriño, am-aneceu tomado pola
mo pasou tamén en. Veigadéu.
N'-v1. O mesmo ocorreu en Betanzos, .
paro cortáronse os a~cesos ~ Galiza
Guar.diá civil desde prime iras horas
· Nalgunhas partes da ~rovíncia non . - onpe paro u a cid~de tótalmente. ·
por Pedrafita e Ribadéu. Paralizáronda maña / logdÍndb a's_í que alguns trafuncionqu o serv"ício de re.col fida' de
1 ·t
Surpresa ·na Coruíia
se as estacións de ferrocarri 1 e auto__ bal~ado~e_s¿ de .,Fri~9~9ur~e· e ~~_ltia: en- "-~-ei _ ~; ,_ ,; ..,_.
buses, asi como os postos e, ,por un-:; 'trase-n a:tra~allar:. . ...... ~<. -,. ~ . • t~
tótal en Santia ; Q
Moitos cidadáns coruñeses, e ain- _
has horas, o aeroporto de Santiago.
- Tamen parou totalmente a penin·
.
g
d.a do resto de. Galiza, víronse totalO aparato do poder puxo en mar·
sula do Morrazo, onde~se J-e xistaron
Santiago estivo tamén totalmente ·mente surprendidos- pala- gran incicha os mecanismos todos para evitar
~aralizado. So funcionou algun auto- déncia do paro rexistado na cidade
manifestácións e ~orté~¿:¡ii . estr~da,
o éxito da folta. O PSOE a UGT, e en
· de Hércules, pois que álguns _afi~ma·
menor medida a patronal, intentaron
ban que "os coruñeses só ·SE! mqven
frear a incidencia dunha folga que se
por sentimentos localistas" . . vía vir xa desde hai tempo como ineA · realidade demostrou o contrávitábel.
rio. A Goruña estivo totalmente paralizada á mañán, asi como os polígo·
Paralización total de Vigo
nos.' Só traballarori alguris centros ad-,.
A folga v íñase machicando- desde
ministrativos, rexistár:idose unha dúhai ·tempo, desde· hai máis -dun ano.
c.ia
de detencións.
.
·....
·Unha folga que tivo os prelúdios na
Tamén
estivo totalmente paralizado dia 14 de Febreiro e nas pa_rciais
Alguns políticos . alguns empresários e
da
a
costa
coruñesa con especial inci·
alguns meios de comunicación andan
de Ferrol, Vigo e Ourense.
déncia
.en
Corcubión
,' Riveira e Noia.
em~ñadísimos
.en
demostrar
que
os
Co caldo de cultivo servido non só
piquetes
coaccionan.
Repíteno
unha
e
pola reconversión naval, senón pblo
Tamén se rexistaron paros en Caroutra vez _cpmo se acabasen de descopeche de moitas empresas por Galiza
ballo e nas Pontes.
brir a pólvora : Q.y_eren " revelarnos' a adiante, polo paro da construción, o
maldade obreira e ameazan coa excoA menor incidéncia en Ourense .
munión.
.
amarre de barcos, a descapitalización
Pois ben _ non cansen máis: os picapital
do agro e a volta dos emigrantes, asi
quetes co_accionan sábeo todo o mun:
como cos preliminares antes ditos,
Onde tivo -_ a menor inéidéncia a
do . Alguén ia crer que nunha folga cotodo estaba a favor de que Galiza fimo o do dia .12 anunciada de ahondo .folga·· foi en ." Ourense capital. O Go·
QS piquetes. poden ser "informativos"?
case paralizadá.
bernador civil non ·quíxo verse surMais eses señores qu~ din deferder
Sab íase que a incidéncia en Vigo
prendído como ·no 14-F e puxo ¡;¡n
o direito ao traballo e a liberdade das
ia ser moita, ainda que na noite do
marcha i:m-grar:i. despre_gue policial,
persoas definidos na Constitución ,.cul- .
día 11 os sindicalistas pensasen que ia
con efectivos ·vidas de fóra. Segundo
pando por tanto aos piquetes terán
ser moito máis difícil para a cidade.
que explicarnos como lle chaman eles
o gob.ernador, "controlaron en todo
as presións exercidas polo empresário
mómento aos pk1uetes". Aiñda asi As cero horas do dia 12 saíron os
sobre o traballador utilizando todo ti se di no xornal . senón que mete ,medo
este tipo de dec;laracións, equivócanse
.
par.aron
todas as empresas c;io poi ígo·
piquetes e un a un foron cerrando topo de vias: descanto do salário do día
incluso a un gobernador civil que circu-·
totalmente. Dtcer que os obreiros non
no,
agás'"'citroen.
·
dos os estabeleclmentos que ainda
ameazas de despido (non digamos ,;a
fase de incógnito.
cometeron violéncias é, por o debate no·
nos traballadores eventuais) , cartas con
permanecian abertos. Xa pala mañá,
Como un ha gran parte dos traballa-·
terreno que !le ·interesa á dlreita. E di~ .
O
contrql.
pÓlicial
· 1_evou a que o
ameazas veladas ou enganos (dicindo
dores non son conscientes da clase á
cer implicitamente que non as cometesó intentaron entrar a traballar 300
Local
da
INTG,
Etelvin.o
Secretário
por exemplo que hai que manter os
que pertencen nen dos seus direitos,
ron, pero que puderon oometelas, _pois
6breiros de Citroen (dos 5.000 de
servícios minimos e despois mandarlle
Blanco
fara
detido
e
apaleado
pala
vense lc;>x1camente entre duas forzas: a
ao fin e o cabo serian os traballadores
plantilla). Desistiron diante da prea carta a toda a plantilla , caso lnsalud
dos capitalistas que queren que sigan
policia. Metido no interior dun furos qué alteran a orde é a paz cidadás . •
_de Vigo) .
séntia dun grupo de obreiros meta·
no siléncio e a dos SeUS compañeirOS
Triste diseusión para un sindicalista.
gón, debido á atitude da policia os
E a policia? Afirmar co'm o fai un
que os .tratan de levar cara unha posilúrxicos. Aquí foi detido o integrante
o que ten que di~r antes que nada un
compañeiros
intentaron rescatalo, 'ó
xornal coruñés afecto a Alianza Popu
ción de clase O traballador, de. mantatraballador é que o povo por definición
dun piquete que seria pasto enseguique non conseguiron. Eteivino foi lo~
lar . que houbo "un ostensíbel despre
lidade simplesmente -individual _ vese
lóxica e por sentido human sempre
da en liberdade.
gue policial que deu segu_ridade _e serego i,nternado nun hospital.
entre duas presións. Sé os piquetes non
(
quer a paz, quen v:io'lenta esa paz son
nidade
a
gran
pa11e
da
povoación"'
é
Os únicos que entraron a traballar
: actuasen veríase só ante unha.
os que o deixan sen traballo, os que lle .
Se · en Ourense non se logrou opa:
unha ostenSíbel falta á verdade. A poliEst~ tira e afrouxa, en cámbio, s6
foron os funcionários municipais - alfan depender dun fio o 5alário, o ócio e
ro
total,
non foi este o caso da princi·
cia t1m como unha das suas funcións
pode conducir a un ma.ior debate e a
a tranquilidade e os que o presioi:tan,
guns protestaron por coaccións e por.principais a represión , e asi está definipal vila da província, O ·Barco, que
uñha maior preocupación sobre os seus
ameazan
e
actuan
violentamente
sobre
que non lles d.eixaron facer- nen tan _
do nos seus principios (a quén repri problemas pa"r parte dos cidadáns. Daestivo paralizada. · ·
el cando protesta. A violéncia dÓS tramen cándo reprimen xa é un tema máis
sequer unha asamblea-, Facenda, IN·
·do ademais que un ambiente de discuballadores é· en todo caso de respo~a.
O paro tamén tivo _gran importándiscutíbel
que
noñ
ven
ao
caso)
'pero
o
·
sión e diálogo n0rmais é imP-osíbel ·
SERS,O e 1NSALUD. Nas dependénestando a sua: orixe fóra d_eles. Velai
feito
é
_
que
está
para
iso,
por
igual
racia
en Aliariz e no Carballiño, e menunha
sociedade
onde
existen
i!ltereses·
ónde hai que situar o debate.
cias deste organismo · produciuse un
zón van armados; -estas .c aracterísticas · contraditórios.
nor
n_outras vilas.
De
non
facelo
asi
continuar_
á
a
suce·altercado ao enfrentarse un pfquete_
fan q_ue a povoación lle teña medo, ain
Alguns dirixerites sindicais, especialder que a direita sexa a que explique e
En
Sllma, unha. xornada de fol~a
ao Coordenador para Galiza.; Pedro
da que só sexa por aquilo de que ás vemente os de CC.OQ. insistiron no dia
repita cómo se fan ¡;¡s folgas, as mani1
ces se equivoca (independentemente de
xeral
onde
a paralización foi case to·
Ma'riño, que, lle tiña enviado unha
da folga "que ·e sta fora totalmente pa· .
festacións e calquer !'.fia poran5e a dicer
que estexa de acordo ou non con ela).
cífica" "que habia que ver qué· ben se . · cómo se organizan ós sindicatos e ós
tal~ pésie aos intento..s de <;lesrl}oviliza· _
carta a todos os trabaJlacjores, a to·
.: E evidente logo _.a dedució.n de qtJe
portaran os-obreiros", "que só houbese
partidos de esquerda. Os obreiros fan
ción e aos augúdos dalgunha xente.
d·os, decretándolles· servício·s .míni·
a ostensíbel ' preséncia da policia dos ~
alguas incidentes, criticábeis claro,- peas folgas e eles son os que teñen que diEsta vez non houbo facilidades por
-mas :- Lago o INSALUD foi desaloxa· antidistúrbÍos. dos furgQns carreg~dos
ro moi i!scasos". Mentras PSOE, empre- .
cer cc;imo.
parte da patronal nen ·grandes chamade homes con -fusis , botas altas etc ..
do polos traballadores:
· _
sários;,etc. dician todo o contrário.
non dá seguridade e ·serenidade como
mentós polos meios· de comunica· ,
Os dirixentes sindicai~, cando fan
M.V.
Tamén cobriron o servício en Vición.
Foi unha folga combativa.
-go sete autobuses urb~nos, custodia-

-o 12 de Xullo de 1984 será unl1a data 11istórica para Galiza.
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Se hai algo que resaltar da folga
do -dia 12 de Xullo, ademais da paralización total de Galiza, é, sen
dú bida de nengunha _clase, a belixeráncia do PSOE, pero ainda
máis da UGT, coa folga.
Oue uri sindicato que até 'ha'i
pouco se declaraba revolucionário
pida ~gora a dimisión do Gobernador civil .de Lugb "po'la sua pasivid ade . diante da folga" .non deixa
de _ser sintomático.
Pero este ·senal non é o único;
en Vigo os ugetistas manifestaron
.que, se era preciso, eles mesmos
defenderian a Casa Consistorial,
enfrentándose asi aos seus compa. ñeiros· de clase e de trabal lo. Son
ele.s os que falaban a inda o ,outro
dia de unidade. Certamente son os
mesmos 'que ñas duas anteriores
folgas convocaron conxuntamente
- coa INTG e CC.00,; os que integraron piqu_etes:: ou'é diferéncia
ha i entre esta folga, e as ahteriores? Por qué daquela si e -agora
non? Ouén os fixa'· cambiar? '

gueses. Secadra esta é unha nova
tácticé!, .q uerendo desviar as .xenreiras éontra o Goberno._ ·Pero,_
non, . non; a actuación de Soto,
_ c;omo a do. Alcalde da Corufü1 que
non de·ix_o u tomar a electricidade .
para ·a megafonia;e do góbernador
de Ourense que a.firmoú que "a
policia controlou en todp momento aos piquetes", me.ntindo tamén
descaradamente eanclo afirmaba
que ·non houbera ne'ngun ferido,
Decid idamente esta · folga foi
cando a- not ícia d e que o Secr~tá
· diferente. Esta folga . non era
rio Local da INTG fa ra apeleado : apoiada pola patronal, nen' polos
Alrcalldes oorno o de Betanzos
partidos de direitas. As anteriores,
a firr~iando que _a folga non tivera
en . vez de ser unha folga (contra
ningunlla incidéncia,. cando a sua
quén ian, se . estaban todos a , fa- · ciud-ade eshve ra .totalmente .paravor?) era u~ha "festa reivindicati- · lizada, gobernadores e éargos do
va".
PSOE chamándolle fascistas a9s
· Pero est a vez non, esta vez a diobreiros,. non son episodios illareita e a patronal amostráronse bed·os, senón qué se inscreben na polixeran:tes coa folga ainda que, tolítica que está a levar o PSOE,
do hai que dicilo, amostráronse
unha políitica ~ipicamente fascista
moito máis o PSOE e a UGT.
con ribetes soci~ldemócratas.- E.
As provocacións dos dias antepara entendernos, a doutrina de
riores, sobretodo do Alcalde de . Kissinger exportada a Europa, priVigo, Soto Ferreiro, que quixo
meiro a Alemánia e-agora ao Esta·impedir: no máis v·ello estilo fa·s- . do espafiol.
· cista, con detención~ incluídas,
- Pésie a todos os atrancos, a
que se afixasen. carteis e fúncionaFolga xeral chegou a Galiza ecuasen · as .mégafonias co~voeando á
llou de forma ~ótal.· Xa non foi só .
folga. Seria Soto quen desatou as
o sector naval, nen as cabeceiras
iras de todo.s :os traballad0res viindustrialjzadas;.foi toda Ga!iza en

'

folga .por primeira vez na história.
Foi un avisó, un grande aviso que
pode desemboca~ . noutras folgas,
a'inda que se intenten. impedir coa
represióo igual· ·que ·en Ourense.
Un aviso que a Xunta,· moi habilrnente, aproveitou pará recordarlle
a Mapdc{ que tiña que cambiar de
política. -· E vai ter que fac~lo, se
non se quer ver abocado a máis
-folgas{ pois q_ue unha ·folga xeral
non é só unha medida de protesta,
senón un· xeito de que os traballa:aores tomen conciéncia de clase ~
social explotada·. Pero esta folga tivo outro signo, o de folga nacional galega. Comisións, pésie aos intentos tivos
que ceC;ter e convocala, ·ainda· que
· lago intentou quita(lle r:tó posíbel;
os meios de comunicación .foron
boa axuda, este carácter, ao convocar paros no sector naval doutras partes do Estado. Comísións
non está, n!:m pode estar ,' desde a
- sua perspectiva por urÍha folga na. cio'nal en Galiza, pero a realidade
obrigounos a isq, i·ntentando lago
capitalizala ·desprazando aqui aos
s·eus líderes o que foi unha autén. tica sabotaxe indirecta (consciente
ou non) .á toma de oonciéncia de
Gal tza. Parece. como se ós galegos
non pudésemos facer a folga sen a
axuda de Madrid, cando a folga;
veidad~iramente; foi. cor:itra Ma drid.
·
'·
Non é que non podamos rece- "
ber a so lidaridade obreira, pero
Marcelino Camacho e compañia,
-polo ben de Galiza, debiari quedarse ni,m segundo plano. Ou'e tomen nota para outra vez e ademais
. que non veñan conq':Je os trabaHadorés de España son o mesmo; tamén 0 ' somos todp'S os traballadores do mundo e máls en España·
~ exi,ste CC.00.

o

B. LAXI;

As .manif.e.s tacións ...
formaban da folga.
O dia 12 de Xullo as cousas
eran mo1 distintas, como se sabe
xa; esta era unha verdadeira folga
combativa. _
Ademais hai que ter en conta ' _
outras circunstáncias (lembremos
tamén que na do 14 de Febreiro,
Moitos ·quixeron e queren a~alizar como xa dixemos outras veces na
o apoio popular á folga . xeral ana·: nasa información, os manifestanlizando as cifras das manifesta- tes non chegaban aos 90.000, lonxe; moi lonxe dos . 300 m.il que
ció ns.
Hai un dado real, sacando en agora, até o alcalde Sotó, corno
· ' Vig·o, as manifestacións foron as lle ~nvén, afirma que ·participamáis grandes qui;. se · produciron ron, Estas circuristáncias son sen
nos últimos tempos de moviliza- · dúbida as vacacións, e a época do
ano prop_ícia irse á praia; sobre. ció~ obreira.
·
· ~
Que en- Vigo os manifestantes · tódo nun dia ·con sol no que un
non . chegasen aos 25.000 non se · non pode facer outra causa que
pcitle considerar aomo fracaso, xa. quedarse na casa ou pasear pola
que ternos que ·ter en canta as di~ rua.
H'ai ádemais·, para rematar,-qu'e
feréhciás entré a folga do doce e
claro outra cuestión qu.e al-deixar
as 'duas anteriores. Aquelas fqlgas
guns ' queren facer esquecer: a in.cont~ban non só . co· apoio da
UGT, senón tamén . coda pafronal · cidéncia· da folga cal 1brase pola in.. e ca dos partidos da direita. l;n cidéncia do _paro; as manifes~a 
vez de·-. existir unha oposición a cións son un acto secuhdário. Hai _,
·: esta . folga, todo ó. mundo facia folgas~ as que, pala represión ; nen.
chama.mento á participación e até sequer s.e 'poden fa~r manifesta ~
· os meios . de comunicación só. . in-.
cións. Pensemos
no franquismo.
.
~

~

'.,/
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por ~inca millón·s de 'pesetas.
" , Q' cine. ~- ~propriec!¡;ide de Víctor
Rolán López, home considerado simpatizante de AP~ grupo que está . no
poder municipal.
.
.
.
As argumentacións 9a¡:ias polo alc'alde para esta compra tiñan f!1oito
pe_so, b peso da pedra ·poderíamos di- .
cer; xa que ernn , nen máis r:ien . me· xa va 1e
1 ICIO
·nos: _"·que a pe d-ra d Ged"f,
,.
d
·
·11'
"
ma1s os cinco m1 ons .
Pola sua banda, a oposición ar:gumentaba
que o éoncello de Torriiño
· "Perante a falta de vergoña por parte
ten solares _céngrico"S comó o campo
dos que dirixen ~ste éqncello e para
d a feira oú o que está liñdanclo .co
que non se nos confunda con vostedes, · que· son os que tan a cacidada, · ·Casir:io de Tomiño, sen ter, xá que
logo, necesidade de gastar cinco miímonos". Estas palabras foron prollóns
nun so'lar. Con ésé drñeiro, s~nunciadas polo portavoz municipal
guían
a argumentar os opositores, xa
da C.I.D. o 30 de Xuño, .despois de
aprobarse a compra do cine Avenida se podía erguer a Casa da Cultura: ·

O Axuntamento de Tomiño. · ·
decidiu mercar o cine vello, ca5e
en-ruínas; para facer nel
'. · '. ;.
a casa de cultura, (segundó
informa o mensual
"A Peneira"}. rJon teri~ nada. de
estraño se non fo~ o ·précio: -.
.·
.
cinco m illóns de pesetas. .
-A oposición pensa que pode
haber moitas _causas detrás
desta ''operación ruin<?sa"·.

/·

Dimite o Subdirector

-Xeral:do . - ti~b~o-~~r-;.-· .;···:;_;~~

ui1ha ruina pqr é'i11co millón&
'

/Y.

••

· ... ' - .-

~

.

·-

Pergunt~s se·n resposta
_cAd-em~is ·destas argu~enta~ións, a
. op.esiciÓn "-fixo .outra~ perguntas que
quédaron sen resposta: "quén taso.u_.a
pr_Ópriédade?; .Paga· q .solar contribución urbana? Por qué ten calificación·
de solar sen ter--auga da traída nen sum
·· 1"do'1·rosl. Se ha1· ta' ntos anos .::iue se ··
~
vende, cómo a r.ling' uén lle . inter~sou ~
llieréalo? Cántovvai GUstar cptep.arar 6 .
velro cine até conver.telo. nun ·centro
cultural? Se fó'se unha ganga, pensan
vostede_s que \Íítor Rolán, que anda '
na- ~o[l:lpra-venda de solare.s, ia vendeXulÜín Ma_u re xa hai dias que
lo R9r cinco millcms?
apresentou a sua dimisión como
· Pergüntas que qu_edaron, como xa ·Subdirector Xerai do Libro
dixemos·, sen re-sposÚ~ Mentras tant~.
da Xunta de Galiza, ainda que
á .saídá, falábase _de que-a compra do
cine se debía ao pago de débedas elei- · oficialmente non. se éleu
.a .co.ñ ecer. ~
torais en Tomiño. Era a vox·populi.
Segundo o seAor- Maure,·que anterior_mén1:e foi director e-fundador accionista de Edición~ Xerais de Galicia, a
sua dimjsióo prod(lcese ao botar abaixo . o Góberno ·6- proxecto de facer
unha Editora Galégá. "Se non se lév_p
iso adiante; non fai falta un subdireétor,. non ten_- sentido, por iSü dimí-

A Guárdia reclama institu.t o
En A Guárdia veñen loitando
por un Instituto desde 1977 ~
Agora unha comisión ciudadana
na que están diversos
partidos poi íticos está levando
unha loita máis forte para
conseguilo

_1:iñ'~, m~-~it~s~Qu·;~ku Lia.L\ Mau~e a- A

_, ·. ,, '

°,NpSA

TER~A.

::: -:

-~:-

·; ,, ·, ,

. "

"'-Esta dir:nisión .v:ail.les ser explicada
aos. P:r-if1cipai~
respensábeis
aútóñómi.
· cos riu~has cartás· qué·o _ex-subdirecc
tí;>r lles vai.env.iar.· Candó se produza
este en:vio, a sua dimisión coñecerase
xa de - nianei~a oticial. 1 ·
°A-botad.a abaixo do proxecto ~da
Editora Naeionaf produciuse pala
· Xunta _Jfi~nte das -presións d~ñha _par~
te de AP e de sectores empresadais
vinc~l~dos a eqi~oriaJs, ~ sobret_od_
o
' "La Voz" . Pero este non vai ser, case
segur:o, o áltimo proxeCto ql:le non
Xunta oos que
aprobe- o Cónsello
tifi·a pÍanifÍéado f3 Dir~cción de Cljltura, ainda que i.ntenteh seguir adiante·,
quedará apareada tamén Produtora ,
Audiovisual.
'
O de~contento entre o _ persoa!
contratado na · Qrreceión Xeral -de
. Cultura;_ é ·grande; .xa que están a ver
cómo n;ioitos do's ~eus prGXectos non
poden ser. levados adiante. Desean~
tento ·qu_e se agud~za ao estar sen co_::brar desde que empezaron·a trapallar.
A dimisión de Xulián ivlaure non vai
ser a última.
~

.

,;.

7

da

a

Nos catro últimos anos remataro_n
EXB en A Guárdia 670 alunas, sen
contar os do ensino privado. Estes
alunas, para continuaren os seus es·tudos teñen que desprazarse; 207
.
.
alunas nestes momentos estuC!an
._BOLETIN
SUBSCRICION A A NOSA TÉR:RA- ·
BUP, racéndoo o 85 por centono en. ' (Par&re~itit:. ª' A NQ,SA TERRA ~nha vez cuberto en MAIUSCULAS)
sino privado, a Tui, Porríño ou Vigo .
Os custes, segundo dados da Co....
misión éidadana, son de 7 .000 pesetas ao mes no ensir:lO privado,.no que
no existe COU e un mínimo de · 15
mil para os que se teñen que desprazar fóra.
Unha reunión da Comisón Ciudadana na percura do lnstitut?
Por ser cabeceira de comarca e ter
. ·.
o 1nstituto máis próximo a 25 quilóSubscré~ese
ao
periódico
A
NOSA
TERRA
por
un
ario
ao précio de· .
metros en Tui, e a 36 en Nigrán, _e Oia, O Rosal) negándose o Axuntapagar unha parte-.
pta.
(Estado
español),
';tsoo
pta
·
{
el.ropa),
4.500
pta. -(résto do
·
2.500
polos dados antes expostos de núme - mento de A Guárdia a pronunciarse.
O dia _desta reunión apéjreceron na _
munc:1o). .
,
'
ro de alunos os guardeses reclaman o
Consellaria o Alcalde de A_Guárdia;
Qué pasa? Hai quen espec_uJa con
Instituto que desde 1977 se recoñe- intereses de coléxios privados que un ·concellal de. AP e o presidente .da
!
_FORiv~A DE PAGQ
ceu polo Ministério a sua urxéncia non verían con bons ollas, por causas APA no · coléxio privado Padre Sona constración.
evidentes, que se construíse o centro. marcos. Por certo que -e5te col~xi~ · ~- St.ib~eri~óns Par~ o Estado españo1: . ·b) Para o reSto do. mmdo: ·
Desde aquelas, a Alcaldía semp~e
Recentemente cel~brouse unha está facendo . un chamamento aos
estivo ocupada por xentes de AP e xuntanza por parte. da Comisión Ci- país para que aponten · aos fillo·s para
ifalón bantário adxunto ·
· gcheque bancádQ adxunio non fixeron nada por pór a andar es- dadana co presidente da Xunta .e co o próximo· curso no coléxio, senón
. ·- Xiro internacional a nome de·
Reembo_lso (máis 80 pta;)
te centro.
.
, Conselleiro e altos cargos do departa- terán que _pechar.
·A NO_SA tERRA, á.Pd°o .1371'Vigo.
..
Entretanto, os viciños teñen pen:
mento de Edur..ación no que se quePola construción do Instituto véseguir
nas
suas
·
reivindicacións·
ñense ·de pronunciar todos os axunta- dou en facer un 1nstituto Horr:igloga-. sado
'
.
mentos da zona (Nigrár:i, Tomiño, do, onde o Axuntamento teria que até conseguir o l.E.M.
.
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· Pago domiciliado. Neste caso cobrir os dados do boletín adxunto.
· Banco/Caixa de .Aforras........ . ...... !~ .. .•

: . .'. ... : . ...............

Cor:rt~/Libreta ...:: ............ .

·_ Titular canta ou libreta·......._...: .......................... :.·...... , ...., ... ,.·................. :...,.......-...... .

12 _Números: ·900 pts._
Aptdó. 4.7!. VIGO

Domicilio da sucursal ....... .............................. :. ., ... ,......: ...... .... . ,.............
~

-·- - - -

.

- - BOL..ETIÑ DE'oci~lclLIAciOÑ
.

praz~ de San Agustín, l.~
.

........... ..

.

·-

.

----..~--- .

.

· Número·de ~canta ou l,ibreta ........•.. :···~····· .. ·· ~! ··········· . .:.~ ........-......................
.- PovoaciQn •..... ;.. :..... :...:.:..'··~······ ........:~·········; ....... ~.Provínica ....... ~ . :......... :...... .
Titular conta ou libreta .. ~ .. ~..: ......... :..... ;.~ ..... :........................:, .. ··:··; .......:....... .

.

. _Glorieta de Amér!ca 2~, fren~e
· á canteira -dé Santa Mn·r-garida·
tel~ 252618·- A ·coRUfJA''

A

Banco/Caixa ·de 'A.-forros .... : ~ ......... ~ .....•......... ;..... :.................... :~ .......:~·:......... .
o·omicílio da sucursal ...................... :....... ~.:.... 1.·••••• ;·... ........ .-,~ •••••••••• ~ . .............·•• •.

A venda de pinturas
BR UGUER e todo o que
vostede preGise. oara
) <: pi Ata~ e decorar_·

-

-

.

....

~!cÁ

.

Povoación . '. : ............... ··· ··:., ......._. ...... ~ ..........~ ........... Provínci'a ..................·......... ...'.'.. ,. .

Telf 22 67

43.

a coruña

· Sérvanse tomar nota -d e atender até'n9vo aviso, e con cargo á mirla conta,
os recibós .que ao meu nome lles sexan. ~presentados por ·promocióos Cul~u.
rais .Galegas S.A. (A NOSATERRAJ , "'
,·
Atentamente. (firma) ·
.,1

\ ~

Data ......'....... .-....... ;....... ~.......;... .'.............~
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de monte a costa no verán cultural galega

rnúsic~

<E·r.i.co.Nrnos NO;ESPAcio'
":·'A':RTISTAS ~:- GALEGCiS
: , qos só'- . ·. -~.<: -<.

. N'OÚES DE CINE
·Meses . de xullo agosto e setembro
Recuperación ·do cií)e como
espectácJJlo mediante pro-.
xecc ió ns de · pel icu las as .11
da noite, nas p(azas públicas
de 40 vi las galegas . ...
Cine cómico, négro e de .
aventuras.

TEATRO COM.ICO
E FESTIVO (CANGAS)

TEATRO DE RUA:

·

Mes~ Redonda: "IMAXE"
ANGEL . FER N ANDEZ
SANTOS (Cine)
SANTOS
ZUNZUNEGUI
(Video) ·
·
IGNACIO RAMONET (Medios de Comunicación) ·

Danzas de Redondela, GruCangas, do 9 6 15 de po . de Viana do Castelo,
setembro
Ma ~celci (mimo), La Pupa de
· A-,,. ,..Coruña; Xaidfns de
Sevilla, El Drac de -BarceParticiparán os grupos: ArMéÓdei' Núñez '. (·xullo), Ponca, de Barcelo.na; Carraca de . lona, Folión de Vilariño de
"· tevedra; Alar:neda· '(agosto).
JrJ. FESTIVAL
Bilbao; Teloncillb, de Valla- Canso, Peliqueiros 'de Laza, .
Qurensé'
(
setém~ro
h
_INTERNACIONAt DO
dolid; Caritel; de Ourense; Cigar.róns de Verín, PantaMesa Redonda: "LITERA. MUNDO CEt.TA
Titirití, de Vigo; Moa, de
llas de Xinzo, Antfgido de
TÜRA GALEGA"
Obras' escuít6ricas de IgnaCangas, e Trµpe, de Oporto. , Vinhais, Chirigota de Cádiz, . FRANCISCO
FERNAN(ORTIGUEIRA)
cio Basallo, Luis Bonajo;
H.aberá mes¡:¡s redondas e un .. Bekernke, Axioma, A Pa~ión .. DEZ DEL RIEGO
Ortigueira, 21 e 22·.de xuilo.· Xosé Castiñ~iras, Xosé Mado Colexio de Sordomudos,
GLAUDIO
RODRIGUEZ
. taller de creación teatral,
Participan os grupos .Battle- .nuel Castr;; Luis Cachorro,
A Pasión ele F isterra, Moros
FE A
field Band (Escocia), Bisohp
Manolo Coia, Élena Col ,
e Cristiáns de Alariz, Profe·
Mesa Red-0ntla: "TEATRO"
Brigs Pipe Band (Escocia), · meiro, Ram~n Conde; Su~
so~ Malvarrosa, La Deliciosa
MIGUEL PEREZ ROMERO
Pennou s·culm (Bretaña), ·4
so · Fernández, Franc·isco
CENTRO DRAMATICO ·
Royala de Madrid, Teatro A · M.A SEGADE
YN-Y-BAR (Gales), Milla· · ' Leiro, Aéiscio Manzano, ~ ROMARfA
GALEGO
Titiritl,
LLUIS PASQUAL
Trote. . Margen,
doiro, Na Lúa, Mux ica:;,
Camilo Otero, Manolo Paz;. INlERNACIOl\IAl
Cambaleo, La Claca, VivaFi.adeirp e Xia~la · (Galicia).
~spectácul~
no
ve.rán.:
·
Do 1-4 ó · 29 de xullo, nos
Actividades Paratemáticas
Paco Pesfaná, Silverio Rivas,
v~lta, Xigantes e Cabezóns.
FESTIVA[
.
Conce.llos de Sada, Melide, "Festa Rachadan coproducObra electroacús t ica: " Viaje
Guillermq Steinbruggen e
Caminha, Santa Comba, ci6ri do CDG éo~ compañía ·
de Invierno" (1981). ENRIINTERNACIONAL
Man Vasco.
Brión, . Chantada, Vil alba, · Titirití. 15 represé ntacións
QUE X. MACIAS. ( 1981)
DE JAZZ
Verín, Celanova e Carballi- pór tod~ Gal icia.
Presentación Audiovisual so·
·
. RIBADEO
ño .
bre DISEÑO.
.· Aib'adeo, 27, 28 e 29 de
AMERICA SANCHEZ. Vi~ ·woyzeck'~. prodLiceión do
xullo•.
Participan os grupos Jovella- CbG. l4 representacións en
d ~ o : Fotografíe .Art.
.Día 27 >:Ron Carte·r & Jim
nos (Asturias)', Abul~Beka _ Santiago, . Ferro!, Ribadavia
Recital de música polo
Hall,· Don Pullen Tr(o.
e A ~or_ui'ía.
(Andaluda),. Budostal (PG' grupo MI LLADOI RO
Día 28; Tete Montoliu, ·Art
lonia), Aythar)ly (Canarias).
ra.illllJl!!r.:
Monforte, do 6 6 10 de
'Blakey and the Jazz Messe~Bucurestiulvi
(Rumanía),
agosto. ·
Sargadelos, 11, 12 e 13 de 13 Xullo
gers.
.
Tierra de Barros (Extrema-·
PANORAMICA DO UL TI ·
xullo.
ESTETICAS
Día 29: Clunia Jazz,.Johnny
duraÍ, Chermer (israel) e
MO CINE, E CICLO DE
POSMODERNAS
Grifinn & Eddie "Jockjaw",
11
xullo
PENSAMENTO
Amadores de Dan<;:a (Ango. CINE ·INFANTIL
Davis Quintet.
·
Ponenci'a a ca rgo de PI Ela).
Ponencia· única a cargo de
D las 6, 8.e 10.
RRE t:ARDIN
As ll _h., apertura das ~asetas
VIGO, do 12 o 20 .d e xullo. . EDGAR MORIN.
XORNADAS DE CINE
onde se pod.erán degustar A CORUÑA, d~ 1 6 10 de
Mesa Redonda:
Mesa Redonda:
EN GALICIA
~comidas e viñas dos países
agosto
· ·
LUIS RACIONERO (M 0 d
JOSE LUIS BREGA (ModeO Carballiño, do 18 '. . o.25 de . participantes así como ~oñ.e- .,...PONTEVEDRA, do 10 ó 20
radar)
·
e- rador)
agosto.
. ce-la súa artesanía e traxes
de agosto.
JAVIER SADABA ·
ENRIQUE
X. MACIAS
s ·ecciqns: Cine, pmtugués,
(Música .contemporánea)
típicos. ,
EDÜARDO PRADO COELCine brasileño, Cine infantil,
Do 1°1 6 14 de xullo, dentro
HO
SANTIAGO
AUSERON
Mostra de Video e Sección
da Romaríq lñ"ternacLonal, ·
(Música pop)
Santiago de Compostela, do ' Oficial.
celebrara~se en Sada as
GALICIA E A CRISE DA JOSE . MAR~A
BE.REN 1 O de xullo ó 1O de ,agosto.
Mesas redóndas sobre V fdeo ·"Xornadas ·culturaís de RuMODERNl .DADE e
GUEA (Comic)
Museo
Pobo G alego.
e sobre Crn é e Literatura.
mani~", con proxecciÓns •
Mesa Redonda: HOME E
LOLA GAVARRON (MoUnha panorámica· actual da
Exposición de carteis de
cinematográficas,
conferenTERRITORIO.
·
.da)
pint ura mundial e da pintu ·
cine portugués.
·
cias ~ expo,sicións..
..
CESAR PORTE LA- (Modera e a escultura gal egas. '
Clausura: Xantar _de RomeMESAS 'REDONDAS
FESTIVAL ·DOS POBOSMostra··
radorl
. ría con Gaiteiros.
·europea
da
Cultura
Popular.
X.M.
SOUTO
GONZALEZ
Día~ 20, 21 e 22: Xornadas
22 PINTORES DA NOVA
* Cada mesa redonda irá
Mes de xullo.- Betanzos, X.M.· BE 1RAS
sobre Video, moderadas ·pgr , Lugo, do· 31 de Agosto ó 2
1NTERNACIO·l IYIAXE
seguida dun debate conxunde Setembro, ··actuaGión· de
Cangas, o Grove~ . Lugo, Colectivo de estudio ' inte rJosé Manuel Pal acio. c;ont,aNAL. Alemania : K.aden,
to entre pon entes e públ ico.
Pontedeume,
Pon:tevédra, disc:;ipl inar GOLPE VELLO.
15 grupos de Italia, Franci'a,
·rán coa participaci(>,n', er¡tre
Hod icke, Thies.
Ribeira, Santiago, Vigo, "Perspectiva· para Gal icia .
outrns, . de: ' Eugenl· Bor:iet, . Alema_nia, Bélxica, Suiz-a,
Austria: Anzinger, SchmaNo!a. e A CQruña.
COLABORAN NA REALIZACION
na crise da modernidade"
Juli án Alvarez, Pedro Luis ' .Portugal, Yugosi'avia, Grecja
lix.
e,ing laterra. · i - '
DEST.E VERAN CULTURAL OS
Cano, Juli.o P.' · _Peruch·a ,
España : Barcelo, Mira, Pére.r
X.
BAR
BOO
Actuación de 25 grupós .en · Ml,tSltA CLASICA: ·Guadalupe Echevarría e
CONCELLOS, ENTIDADES E
Villalta.
CARL:.OS FERNANDEZ
representac·ió_n das Cc;imuni- ~Gílbert Schuchter, Coro BASILIO GARCIA PEREZ
Jes,ús G; R equena.
COLECTIVOS DAS VILAS NAS
Estados Unidos: Brow.n,
dades.
Auto
nomas.
·
· Universitar jo .de Santiago,
Cutrone, Haring, Warhbl.
QUE TENEN LUGAR ESTAS
Mesa
Redonda:
HISTORIA
D(as 23, 24 e 25: :><ornadas
Tamas Va.sary, Violas de
Francia: Blais, · Boisrond,
ACTIVIDADES
.
X.G
.
BERAMENDI
sobre Cine e · Li,teratü ra,
B'asilea, CÜarteto ~osice; .
Combas~
·
X. A. BARRE! RO
,Ja"it
ier
Marnoderadas
por
Vladimir
Mikulka,
Solistas
1nglaterra: Bre.ákwell.
· de Zagreb, Orquesta ~infó R. VI LLARES
Italia: Kovnellis, Longoba~- · qua. Panicipará.n · Manuel
Pu ig, Gonzalo Suárez, Anton ica de Asturias, Vadim R. MAIZ .
di, Mérz, -' Paladir:io, Ta.tafióBrndsky, New Loncfon Con- Actividades Paratemáticas
n~o
Dr_ov.e,
Juan
_-M,
·comMOSTRA
DE
TEATRO
re.
sort, - Grupo de Cámara Audiovisual do "Obradoiro
pany, _Argel Fernandez-San- .. , (CARINO)
. Portugal: Sa·rme~to.
tos, Joao ·.Botelho e Juan H.
S.EJ\¡1.A., Alvaro · Mañas, Galega de Creación AudioviLes.
Cariño, do 16 Ó 21 de . :Jorge 'Fresno, Humberto suaJ": "O Ar:itroido de Laza .
. 22 ·PINTOR ES DA NOVA
Mesa redonda sobre ima xe
agosto: .
.Ore llana.
Montaxe ·p9éti<m-audiovi·IMAXE GALEGA
e literatura .. con autores_ Fest.ival de teatro con
sual de A R. RE IXA "SalvaBaixeras', . Caba~as, Correa
galegos, c_a faláns e vascos
grupos portugueses e galegas' • MUS!C~ FOLK:
mento e Socorrismo"·.
Gorredoira, Datas, F.reixa(Compañía -Luis Seoane,
Amancto · Prada, Luis Cil ia,' 12 Xullo
n.es , Goyanes, · · Hue.te·, La- ·
11 SEMANA: DE CINE
Troula e !taca: entré ou-1one Hulbaekmo, Grupos :coMUNICACION,
m.as,. Laf!laZares, Mantecón,
ti-o.s). .'
O Barco de Valdeorras, do 3
Provenzal es,' Emilio C.ao,
Maside, Mazóy, · Mold~·s,
LITERATURA
6
1
O
de
setetnbr'o.
·
,Ruper. Ordorika, Milladoifo.,
Morquecho, . Muiño, Oro
FESllVAr í
E LINGUAXES
Sección,s: c ¡ne actual. Cine
Claro,
Pat.iño,
PeFmuy;
INTERN-AEIONAL
-CINE:
infantil e xuvenil, Mostra de
ARTISTICAS
Quintana, · 'Ruibal, Seara,
DE TEATRO ·
Galegas.
Vid
eos
a
idea
da
.
P(!lículas
sob.re
Vázquez. ·
P.onencia
única . a cargo de
(R.11,JADAV'IA)
Mostra de carteis de cine
viaxe.
.GILLO DO .RELE~
Ribadavia,
do
27
de
agosto
,
9 ESCULTORES GALE- . portugués.
Mesa Redonda: 1
TEATRO: ·
Mesas r¡;dondas : ''O · video .. ó 2 de setembro.
GOS E UN ESPACIO
JLJAN CUETO (Moderador) :
no ensino". e "O c jne como
Coa
participación
d
é~
Titi;i·.·:Atalaya, . · Colombaibni,
Acisclo, · ' Borrajo, Basallo,
· cultura".
tí, . Banda de .Música de · LT,0., Corral · del P~íncipe, ROMAN GUBERN.
·castro, Leiro, P.az, ·Pestáha,
.ÁNGEL GONZALEZ
Ribadavia, Cúb~nas . DelicaArítf.oido, artello.
'
Silverió, SteinbrWggen.'
JOSI!: VIDAL'-BENEYTO. ·
SEMANA
tesén, Compañia Luís SeoaINTERNACIONAL
n.e.. P,epe Rl,Jbiales, Marge.n ,
Areas Específicas
.14 de xu.llo: Co·n.ferenci a de
de Asturias, Artello, Fura
Mesa Redonda: "LITERADE CIN'E DE AUTOR
Ach ille ·BGn ito 01 iva ·sobre
del s Ba~s, Banda e .X igantes .
TU RA"
·r
'"A situación actual da art~
Lugo, do 24 6 · .29 de
e . Cabezu.dos, Antroido,
M.R. BARNATAN (Moderainternacional". '
setembm
Circo da'Cidade dos Muchador)
19 de 1 xullo: - Confer~ncia :de
ch·os, -T~atre . M iE? D'Pain,
Seccións -infantil, informati·
SEBASTIA SERRANO
Fernando Huicisobre "A
va e oficial (.S,em sombra d E Centro Dramático Galega,
JOSE MARIA VALVERDE
arte internaeional desde a
pecad.o, . La noche m~
Caritel, Clons de. Florencia.
perspectiva española". - . hermqsa, En observaciún ·
3 de agosto: Mesa redoncl.'a
La barca .está lleña, El patic
sobre "A · arte galega~~, cqa
_' participación de .artistas1 e . del d iabloÍ.
Mesas redondas sobre ' '.'O
· tr ft icos gal egos.
·
éi~ e -maldito" :
Expósici6n de pequ en.os
carte is de cin e·.
1

xornadas
sobre ·
tradición e
rnodernidade

do

teatro
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E, non obstante,
/

ANTON BAAMON DE
Galiza, sábese ben, é un país '
povoado de antagonismos. E
non é pésie a eles que se conserva senón gracias a eles.
Xustamente pola existéncia ·
de conflitualidade todo o que
hai de vivo e de apelación ao
futuró aspira á normalidade.
O vello e nobre país, húmido e pétreo, iracundo ás veces, soubo manter a sua diferéncia deglutindo aqui!o que
lle resulta afín ao seu conceito tanto como opóndose ao
que se lle opón. Polo manti-mento da sua d iferéncia é que
el aspira a unha pacificación
que-non violente ese xogo de
identidades e diferéncias que
el é.
E, non obstante, a peq1:1ena nación foi violada desde
antigo por outros que, se tiveron ou teñen a apariéncia da
superioridade, foi apenas porque esta. foil les atribuída polo
mero dado de ter vencid,o. De
tal violéncia sai, contado, a
aspiración a unha época ledá.
E desa aspiración nasce no
· que hai dé intelixente e de negativa á sumisión a promesa e
a proposta da Normalidade.
Viver, actuar como se Galiza
fose un território normal.
Tal proposición indica -en
modo certamente Kantianizante- tanto o alcance da·
vindicación como os límites e
as forzas que se lle opoñen.
E . deste como se nasce ta·
mén, con darividéncia, a esixéncia de Modernizar os diferentes ámbitos de expresión mediante os cais o conceito ·
de Galiza se significa e se produce. Ambitos que son tán diversos como o é o próprio

. '--

un pouco como na Xei:_ación
Nós, a es¡:ieranza _no corazón
mesmo da desesperación.
O valeiro semántico tende
.
.
.
a
producirse
aqui, máis ben,
. ..;_;.:/ .
. · ..-:
/ /: .
cando a cultura adopta un es_~ti1o . provinciano, pretendidamente universalista. Mesma- ·
mente, entón, ela _ funci9na
como censura e -acaba por x·e:'.
rar sentimentos culpábels, de
fa1sa -conciéncia, que se ligan
á dificuldade por expresar nada que non sexa _unha pura
cópia desdé P.rovincias. :O va--'
leiro no meio do v'aleiro.
Ao contrário cando a Ilustración non é suficiente, ela
esfórzase por · simpatizar co
país Je por porse do lado d&
diferéncia e enfrente da máquina compresora do Estado
e da Grande Poi ítica.
O · problemático reside
máis ben no _domínio da indústria cultural, ·metáfora do
dominio totál, que condiciona socialmente a posi.bil'idade
de que. o elemento intetectual ·
se dirixa efectivamente á nación e enlace cos seus· hipotéticos
inter·locutores xerando
Cali
.temas
e miterhas, quer dicer,
país -nen máis nen menos
zaban a sua enerxia no plano - delicad_eza, o -servilismo infre- . tico. Ese crecimento está, diun
universo
cultural. pró:prio,
que calquer outro.
.to .doutro x-eito, a modernizar
cuente.
poi ítico intentan agora que o
.emancipado. ,Precisamente ser moder- ' conceito de Galiza como pro~
Mais ·o certo é que na pin- . a produción cultural galega.
Tal problemá~ica non debe
nos, recuperar a modernidade
Polo demais o valeiro seposta siga a producirse nou- ' tura' ~ na e~cultura come se
elucirse como tampouco o
para Galiza e, paralelamente,
lles -deriominou clasicamente
mántico que G. Dorfl_es situa
tros terrenos ~, notabelmente,
afrontamento contra o ·proser fieis con esta pátria que a
cqmo o!Jtro nome do esgota- no c.ultural. Pode acorrer, ceh tanto como nesa 1frica · .que
vincianismo cultúral (e non
todos aparecerá cando 9s
goza de tan boa saúde. Nos
mento das vangardas, máis ditamente, que se trate apenas,
sei por qué penso· agora en· M.
homes . se · asuman, está na
ficilmente se produce en Gal-inarradores como nos ensa ísdun esforzo de organización
Cancio, o pafeto ·m.aior de Gabase do argumento dos homes
tas, no plilno do teatro como · za onde os -núcleos intelecda decadéncia. ºPorén, pode
liza a base de cometer moderda Xeración Nós e outros qüe
no da fotografía. Na publicituais - mesmo, historicamentratarse. da aposta pola posineces). No desenvolvimento
~ no primeiro tercio do _século --bilidade de futuro. E é nese
dade· e no desE;1ñO como na
te, os- 'máis lonxe de calqüer
deses e outros antagonismos
intentaron dotar ao país de
filosofía do · compromisomoda. No terreno da' comufuturo qué pode dilucidarse C1
está a posibilidade de conserconciéncia para si.
'
cuestión.
tenden a pensar 6 seu país
nicación escrita ou aÚdiovivación de Galiza, esta ·pátria .
En X.V. Viqueira, Manuel
. Sexa como queira, podecomo algo-por-facer, unha tasual como ho da emerxéncia
na _que _n_inguén estivo que,
António, Alvaro Cebreiro; V. . mas 'afirmar que hai un mode díticos .e mesmo -na apár-efa inacabada, unha obra
como escrebei
o F. ·Cuevillas, ·
/
Risco, F:--Cuevillas, Oterq Pemento de vitalidade cultural
aberta se se quer:
rición interesante , dun fenóuauer desaparecer e non o
cjrayo ou Losada Diéguez esno país non abondosamente
De onde que .;iqui a Moé:lermeno como "os resentidos"
consegue" porqüe está "tan
taba o aviso contra a falsa culrelevada porque á falta dun
nidade, m,e smo a que escolle
que di aGerca ·da posibilidade
afundida no tempo_l tan id en-'
tura -porque tampouco ela · · marketing á altura .d as cir~
o frívolo e o fútil por bandeidunha cultura urbana especítificada coas rochas· dos seus
se . escapa á ·posibilidade de
ra, tén inevitabelmente e xa_cunstáncias súmaselle o feito
ficamente gal_ega. En todo. iso
montes, coa terra dos seus va-servir a dominación· e o afán
ná . sua determinación lingü í-sde non ser, neste território de
dicimos, estase a notar un .creles, ·coa água do seu 'mar e dos
por atop_ar a razón de ser descimento: . tan. dif í~il de co- . tica a impronta do desexo de
seus rios, que so pode perecer
reconciliacion.
O desgarrate povo esti-año, de vocación
mensurar como· o _é o. próprio
·cando o Universo morra".
mento espiritual do país exsuicida, no pasado ou no fupaís, que precisa dunha xusta
Antón Baamonde
. presa mediante esa impronta ·
valoriz.a ción.
turo. No lugar, mítico e neceé licercido en Filosofia
a ambición da sutura. ·
· Ese cre~i'r'nento está, un
sario, onde o .presente lnsatisSería, portanto, cegg_ non
pouco por toda a parte, a difatório ·podia comjJrir o prinver nesta pequena eclosión·,
versificar e complexizar os
cípio esperar¡za da Gallaecia:
camiños da c;riacióri que pola
· Do mesmo modo é posíbel
.: ..,
sua
vez está á seguir liñas de
detectar hoxe algo que se axicalidade e innovaciór:i formal
ta c'oa mesma atitude. En par~
desde requisitos de carácter
ticular parece _ ra~onábel a hi- · ·
tanto .significante como e,st,épótese de ·q~e se(ftores sociais

-y ;

/

que, na.década pasa~a,_ canali· :
. '
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A ·causa··
:t•l'&·i nt89·rac:·ion·ista.·
MARIA DQ CARMG
. HENRIOUtt? SAUPO
·No ano 1892 M. Valhadar~s
nos· 5eus "Elementos ·dé G·ra- .
mática Galega" falava -.dás le- .
tras revoltosas que som velhas ·
·. metidas a jc;>vens e que div'i-diafT! aos que .escre.viarn er'n
galego. ·No ano 1933 o autor
·do "Vocabulário das lrmandades da Fala" ·afirniava ql,le -·
teriam que rectificar··também
o socorrido erro . de crer
"aportugt..iesados" aos q·ue escreviam com re.lativa corree,~m a língua ·materna. ·
Em Jlllho . d.e 19~4. ainda
segl,lem ·existindo. letra.s ~·re
_voltosas"· e o . erro de crer
"aportuguesadosr•, aos que es- crevem com corre.c«;:om a ·ungua galega. As teses de Castélao de que o galega é um idi9ma filho do latim e pai do
portugues provocam tremares
e convulsons.·..

·O reintegraeionismo e o
idioma galego nas últimas
décadas
·Muito, é o que se tem falado e escríto sobre ·o rein~egta
cionismo: Hoje qualque.r galego que tenha o mínimo interesse polo seu idioma conhece
os prihcíp'ios deste niovimento, ainda que sempre existem
ignorantes, como por exem- ·
plo o Sr. Conselheiro de EGluca«;:om e Cultura, . que de- ·
monstra·m a .sua imbecfüdade
e inépcia e atirmam aute!lticos ·disparates sobre a qiusa ·
re integracion ista.

níaior · élarifi~<;om

a) Desde o · fim da guerra-,· alunas; ós licenciados em gaaté o · ano 197.7. Este é .ó IÓnlégo-por:tugues som margiria go p~ríodo da clandestinidados em ·muitas ocasions ante ·
tos:
de, mudar a letra "j" polo ''" . qs.Jic_enciados noutra especia-;.
1.-0 ·reintegracionismo
"x" (por exemplo "Rianxo'"),
lidade; os livros d_e tex10 de
sempre •está ligado a história
colocar umha bandeira galega
autores
reintegracionistas
política da · nossa' Na«;:om ·e 'é
num concelho -ou ~ritar · inteiñom 59 m aprovados.,' poi.a.
ro o nosso Hino, _e ra ja um
"Xunta'' .e os Inspectores
· um.~a constante ·na histÓria da
facto revoluCionái-io. 'Nestes
pohhem todo o seu interesse. -.
1íngua galega · (deSde o · séc.
XVlli'até o momento ·actual). . anos tin~a que valer, qualquer . ··na "cacta dos reintegradc;misO reintegracio'nisnio é como galego, bem ou ·nial ,falado, · .tas';; as associac;:ons cultura is ·
be·m ou nial escrito.
que defendem a normalizaum vo'lcám que tem ·mamen- .
~m
· {nom a· · "normalizab) A partir do·
1977.
tos ." de - erup~m e . momentqs
ción"}
do nossC> único idio- Junto C0'1l a mudan~ da si~
de inactividade; .o s seus ciclos
ma nacional ·e a sua re·integratua«;:om
·
pÓl.ítica
hai
tarnbém
de erup~m se'mpre coinciCfOln na. área lingüística e cul. dem com períodos de pre.sen- . ·Ümha "mudan~a na situa«;:om
tural.
qu~ lhe é própria por
. Q8 do nacional.isrno e os seus · sócip-lingÜística. Ó .galega pa~
:história
e tradii;:om (quanto
pontos de silencio cqrrespon- ·. . sa: a ser considerado_ conio a
interesse
hai ·em ' que os gale"I íngua prÓpria da Gal iza",
dem-se com ·os tempc;>s.
gas nom comribeqam a sua
come«;:a
-a
entrar
nas
institudandestinidade oú de pers~~
c;:ons .'' oficra is", chega. a ser ' história!_. .. ) nom re~ebem subgui«;:om ..
sidiós da "Xunta" nem .tam
4,mha · matéria de - e~udQ
2.-Défehder o : , reintegra~
obra .q ue les son ajenas''.
seq1:1er resposta '9!¡ ietreiros e
Up dos aoontecimentos que
~'()br-igatórjo" no ensino, au cionismo supom defender q~e
cartazes.
em
que·
·figuram
leXa ven, para o xrna 1 mamáis
ven
marcar
este
25
ment~ ó · n~mero de professoos galegas seguiremos talando
drileño
o noso é un país de
tras
'revolucionárias",
a
inda
de
Xullo
é
o
a-ccidentado
res que impartem as suas au~_
galega é defender qué 'recupefame, como o son as colónias;
las en -ga'lego: Com o idioma . .q ue · sejam · inofensivos, som .enterro de Castelat;>
raremos o ' ~osso autentico,
asi se explica que os degoiros
retirados imediatamente; as
e as reacció'ns posteriores, entram, igualmente, nas · inspuro e legítimo sistema orto·
ed_
itoras
"galegas"
·
p
ublicam
metabólicos da Xunta de GaA
importáncia
deste
tituic;:óns "oficiais'' a nossa
gráfico, morfo-sintáctico e' lé-·
liza e o canibalismo selvaxe
só
se
os
criadores
seguem
as
feito
para
Galiza,
e
para
o
bandeira e o nos·so Hino, inxico.
do
nacionalismo deran coa ta"Normas
oficiais'-';
os
jornais
nacionalis~
en
oohaeto,
cluida a frase de ,;nac;:om de
llada Castelao e estexan dis-3.-A causa reintegracioBreogám".- A afirmac;:om -.de ... apenas aceitam publicar tex - - xunto oo seu reflexo
postos a fartar-se. Ao que se
tos de autores reintegracionisno djário madr~leño "El
nista supotn-deixar de utilizar
que Galiza é umha nactom, na
vé,
unicamente a asépsia e á
~as porque seguem · instruc;:ons
"País" son o mar de fondo do
para o galega as letras embleteoría, ja se escuitá em muitos
fachenda
metropolitana de
e
recébem
subsídiqs
que
venseguinte
artigo
maticamente espanholas e
lugares e ja nom a5süsta a. nin"El
País"
é
quendeaprezare hém
.de
"arriba'';
hai
centos
e
apresentar umha das · nossas
guém . .Som as próprias ir.isti~entos
de
.cursos
de
"galega.
EDUARDO
G
UTI
ER
R
.EZ
situar
correctamente
ao riansenh~s pe identidade purificatuic;:ons "oficia is" as -que muxeiro.
. castr:apo", impartidos por
/ da e livre de todos os _espan- , dam os letreiros· e erichem o
Queda para méllor ~ocas.ión o
E, non obstante, e caracteprefessores.. qué· nom som os
holismos que existem como
País de "x", como se tratasse
tema, ·verdadeiramente ~pai
rización
de Castelao que o
-mais
qualificados
do
ponto
de
· resultado dé um processo e side sinalar o 'empate' de. duas
xonante, do síndrome "El
mesmo
editodal
emprende é,
vista
profissional
e
adminis:equipas de futebol. . _
·
tuac;om Colonial. ·
País", ou mellar áinda de leiquizá,
ainda
mais
d'e svergoñatrativo,
que
,tenhem
como
ob. Em Julho de 19.84, pois, a
tor de uEI País", cos seus co4.-0
reintegraéionlsmo
jectivo
ún~co
provocar
um_
da
que
a
que
se
lle
atribui á
situac;:om ~óciÓ ~lingüística-po- .
rrespondentes
psicodramas
nom está . ligado com ner:19um
ód.io para o galega e -desprestiXunta
é,
quizá,
áinda
mais
lítica
.da
nossa
Nac;:o.tn
exige)
como terapé.utica uti~ Tráta-'
partido poi ítico.e tampouco .~
giar Q reintegracionismo; nos,
desvergoñada
que
a
que
se
lle
conseqüentemente,
algo_
mais
se agora, apenas, de comentar
assúmido, .no momento ac- .
1
partidos políticos nacionalisatribui
á
Xunta
e,
desde
logo,
·que
urna
resposta
de
fa
lar
só
unha perla cultivada qu~ ~iu
tual, pqr ~artido político .al- .
ta~ as ponencias mais c9nfliti· mais subtil e perigosa. Transnas miñas mans por casualidagum, · embora existam reinte- · galega, de mu9ar determi~a
va·
s
som
as
que
estudam
~
nor-.
crebamos un novo párrafo:
das letras d.os· letreiros, de
de. Refiro-me ao editorial do
gracionistas ·que militam . em
mativiza~om do idioma (na
"Pero tan condenable como
cantar
o
Hino
inteiro,
de
le-·
dia T de Xullo, titulado "La
partidos, .sobretodo, naci~na~ . 1
ha bandeira.
n.o rm.al.izac;:om ·nom hai proesa
apropiación indebida -fue
var
.ou
por
um
última ·caricatura de Castelistas.
blemas) ... ·
el
intento
de los nacionalislao".
·isto: com inten«;:ons tal- _
A .causa reintegracionista· Estes. s7>m algi.ms dos fac. tas radicales de erigirse a toda
·Naturalmente
o
avisado
".'ez
mui
diversas,
ja
o
fam
as
n·o s últimos anos temo-la que
tos- qu~ estám _a í, neste mes
costa en los únicos albaceas,
leitor xa sabe que non atopa·
justificar e situar' necess;;iria- .. próprias iAstitui«;:ons · "ofi de Julho de 1984, é que exi- .
exclusivos
y excluyentes, de
r_á no. referido editorial o ex- ·
merite, dentro do ·contexto ·. ciai.s".·
~em um~a funda reflexom e a
un
hombre
de bien, demócraabrupto carregado de . ódio
_poi ítiqo das Últ4mas décadas,
O reintegracionismo _
-necessidade urgente de ret~
y
librep~nsador,
que · se espúnico ao que· nos ten afeitas
que p9demos, esquematizar
e a repressom lingüística - plantej ar novas tácticas e no.- forzó siempre en convencer
o
sonado
xornal
coruñés
que
assi: '
na Galiza · ·
· '
vas estratégias poi ítico-linpor la razón y que rechazó el
recentemente convidaba, non
güísticas, se' 'de verdade se
energumenismo virulento de
se sabe ben a quen,, a erradiJa ficou s'fnaladÓ que o
. q'uer levar prática a tese de . car o nacionalismo. (erradilos extremi.stas". Unicamente
reintegracionismo supom. a
nacionalistas
como
Vila
Ponun
desmedido apetito ideoló- .car: do latin erad Ce.are: arrindefensa de,, que ·os gal,egos fate,
Castelao
0u
Ricardo
Car.
'.
car: de .raíz .} Non, aqui .fai-se .
- laremos galego e escre.vereníos
valho Calero·. O ldfoma galego . unha caracterización "elegan§alego, e de que o galega for..
no.m pode esperar:
'
ma parte da comunidade li,n;
te" do nacionalismo radieal~
ao que se lle . irni:>uta ter~se · ·
· · gü(sti.ca galego-lusc>-brasileira.
M."_c . Henriquez Salido é presióenta -"lanzado. a .una · lamentable
Esta ·afirmac;:om tam simples,
nom obstan_te, é duramente · da AGAL .
operación · de · canibaHsmo
. _perseguida pola "Xunta", de
.ideo·lógico". Pr,eviamente acótal 'forma que podemos asse, ta-se tm terreno do neutral
g.urar, sel_Tl lugar a dúvi~as,
para acreditar o próprio xuí.· .. que se-existe algum. mo,vimen.za e -ag'a char o
cará~er
, to real.mente perseguido polas
-propagandístico . e manipula".a utoridades" deste País! é a
dor: ataca -se ig!,Jalmente á
causa.reintegracionista.
X unta de Gal iza, "resuelta a· '·
· Os professores que defenmetabolizar, oportunistas, el
·dem · o · ·reintegra!=ionismo
recuerdo ·de una vid·
- ¡ ~ ' una... ·
(mesmos os defensores dos
' "
'mínimós') som perseguiqos e
discriminados · e também os
Para

que~emos ~lientar estes fac-

no

de···

A

lodo

a

~;-

"'

seu·

..;
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.Duri país
.
que.· Se .volve :anécdota.

·-

astelao

(Notas sobre polítiya cu1turaí)
e,

xico - por seguir éo slmil ali- ·
mentário- ou a mais arricha- ,
da ignoráncia, pode apresentar a Castélao como un político a meio' camifio entre o re· xeneracionismo finisecular e a
democrácia burguesa e librépensadora, ou sex_a como o
devanceiro do . arquetipo que
para a época actual propón
"•El País". E de supor quepara o editorialista constituiria
motivo de escándalo, ou de~
autosuficiente sorriso, saber
-se chegase a ler estas liñasque Castelao non foi o que
tanto o xornal capitalino como o sistema social
que dé11
fende; chamaria un demócrata". Efectivamente, para a
existéncia do que se ven chamando democrácia formal é
requisito fundamental, entre
outros muítos, un equilíbrio
funcional entre os conceitos
-de consenso e conflito. Aquel
produce-se en torno a unhas
institucións e unhas leis delas
derivadas; este, ten de situarse somente dentro dese marco
estábel, que non pode. ser superado. O que ocorre é que a
obra doutrinal de Afonso R.
Castelao é fundamentalmente
cuestionadora dese marco, e
serian enxurrada as citas e pá~inas que poderíamos adudr.
Reiteremos algunhas: "O que
compre variar non son as
constitucións, senÓn a forma
do Estado". "Calquer institución galega que non surxa da
própria soberanía implicará
subordinación, dependéncia e
escr:avitude" . "Asi poi~. o sistema de estatutos autonómicos é inadecuado e até ofensivo para os cataláns galegos e
vascos. Galiza, como Cataluña
e Euskadi, é unha nación e,
por ~nseguinte, ten direito a
federar -se con outros pavos
iguais a ela; e non recoñecertle o direito de autodeterminación -incluso para viver
con absoluta dependénciaserá sempre uri acto tiránico e
antiliberal". Vexa-se, pois, se
a asunción exclusiva e exc.lu ínte d; -Castelao por parte .
do nacio.nalismo está dentro
do radical ou, mais ben, dentro do racional.
Ora, outra das . constantes
d~f.inidoras do sistema cap_ita~
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lista organi~aqo en democrá•
cias, é 0 papel. asignado aos
· meios de comunicación, par- ·
ticularmente no relativo aos,
modelos de condutá e á orientación _:.sublimjnal- que coa
información se forneée aos
leit~res, .especialmente 5obre
os acantecimentos socia is.
Naturalmente. que ,se reflexan
neies determi~ados conflitos,
pero o seu tratámento e' tal
que non fan mais q~e contribuir á -própria estabilidade do
sistema, que aparece' asi co~o
aberto . e pluralista e as.liortas
como social e p0liticam~nte ..
relevantes, ainda que na reálidade -o marco institucional
sexa non só incuestionábel,
como fica dito, señón que
aparece aureolado dun carácter cuási sagro que situa aos
discrepantes mais ató do p!Jntbel: no "energúmenism<?. :
político", que di 0 artigo q_ue
comentamos.
"El País" é un requintado
e exemplar modelo de axente
de comunicación de masas ao ·
sefvizo do "moderno" capitalismo español~ funciona cun
alto nivel de axuste e rara vez· ·
'se producen nel as típicas di sonáncias .que caracte.r izan
aos most~encos xornais proVincianos, polo xeral vencelládos a plutócratas pedáneos
frecuentemente entregados a
liortas tribais OU a causas Vi•
cárias. De a í a belixeráncia do
periódico madrileño cos nacion~lismo, se ben perfeita-.
mente diferenciada nps casos
de Eusl«adi, Cataluña e Galiza. Esta recebe un tratamento
menos intenso, pero igual- ·
mente estudado; ás suas páxinas asoman-se desgrácias, accidentes,
pintoresquismos,
suicídios e particularism~s
obscurantistas. Porén, com- ·
pre-lles estar atentos: nunha·
situación social tan conflitiva
comoa actual é previs1bel
unh~ maior audiéncia da úni-:
ca esquereta que na nasa na ción .merece tal nome: .·o na- cionalismo. En derradeira insráncia· é este o inais importante atranco para a construcióndun- estado formalmente é:temocrátioo e homologado .con
"Ocidente". E ben saben, tamén, da importáncia . movJlizadora e da capácidade de
aglutit)ación dos símbolos,~
paces de erguer-se, ás veces',
ameazadoi:es ·. d~nha' estabilidade tan precária cc>mo 1nxusta e :discriminadora, · Por iso .
entran no seu . comércio: a
apropriación
metropolitana
de Canelao, non é''mais que
un -pa$o .. Galiia está, tamén,
no ·ponto de· mira.
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R~ IXA
coa ~ depentJencia . polítiea e
ou aquelaut;ro son . colaboraDurante anos a política cultu-· .económica.
cionistas ou deixan de selo,. ·
ral en Ga,licia· defin íase "por
, :_Para que a cultura galega
serfo 'a formulación de. alterausencia", ca cal -a contesta- . acade 'uns míriimo.s de - di~nin~tivas c~itu.rais globais, non
ºción a'lternativá' tiñá un valor . dade ·e sobrevivencia algo que
desconectadas do .proceso SO'de seu polo seu simP.Je carácterá que _cambiar nesas coorciá·1 e-político, e a crítica.o:punter de reiviílQicación. Nós úl- . · denadas. de qeperidenc1a polí-· tual .sobre tódolos aspectos da
· tfmos anos vei'.\en aparecendo
tica . e económica, calquera · política CUiturai en Vigor, parneboentas. líñas:'dunha ·políti"cambió cultural" :non 'é, · tindq da base de que a cult~ra
pois. un proce~ expli~bl~/ : é un' servicio públtco e que as
ca cultural oficiat', primeiro
posible en/desde si mesmo.
institucións, aínda que h_os
alimentada dun canibalismo
. O equipo de. Pousa, penso . non as inventaserños, teñén ·ó
·funerario, a base de protoco. lo, ornato e efemérides, e ago- . eu · non debería caer no uta- · deber de garantizar ese servipi~mo equív~ ~e crer que _ cio · público . . A. · apatía decara xa máis claramente pla11~e·e1es sós, asentados nunha illa
dente ' das · .éhamadas "forzas ·
·xada po~ un equipo coheren~e
.de pqder moi limitado, pod~p
vivas" fai mal, .cotdo eu,- en·
de técnicos C!Jlturais,· paradoca~bia-la . fisonQ._mÍa ' culturaí .. delei'xar esa tar.e fa de cr ítfoa e :
.xicamente incrustados . no
de ·Galicia" sen que m.áis nada · intervénción. Máis unha vez,
apareiío instituciónal controcambie ó seu'.redor; en pala- , o debate, a discusión e 'a s allado por Alianza Popular,
bras m~is periodísticas, á de-. ternativas están· sendo susti-.-.
equipo ·qúe trata' ~n balde· qe
reita a cultura e a súa difusión
tuíd~s pola pasi,vidade' e o .
superar ese carácter ornamen·(que sempre son enmacipado- ·xogo , da· anécdota. Vexa'mos
tal da cultura oficial. Por
.ras) só lle interesa_ata o -PUl}to
algúns exemplos.
·
unha série d~ operacións de
~de
q,
u
e
non
dejxe
qe
ser
sim:A
cuestión
.da
non
cesión
· .pasillo e reviravo1tas que esple:. coartada co _seu ' analfabe- . · dos deréitos de traducciói:t de
tán fórá do naso alcance, e
do dos proprios· implicadó-s,_ tismo e barbarie.
·~ói~inas Palabras" por parte .
do albacea de · Valle-lnclán,
Agora ben, ser'í('.!-falso penchegan· á Dirección Xeral de
sar que.as pre.misas devanditas
feito cóndenable en. si rnesCultural 1Luís Alvarez Pausa
só se ~umpren de xeho meca~'
mo "anecdotizou" o debate
co· seu eQUipo de colaboradonicista ·con automatismo cau.pe~inente sobre a proble'm·áres, persoas todas de prestixio
tica teatral que · se podería:
·sa-efecto. Oue non se poida
cultural e -cunha. traxectoria
facer aquí e agor:.a unha . r:evoptantear se o mello~ comezo .
anterior que - non . ten nada
' lución cultural, . non quere dipara ·o Centro Dramático ~aque ver coa dereita salvaxe -e
cir que non haxa aspectos elelego traduci-los· clásicos cas~
bananeira que representa á
mentares de xestión e infraesteláns, se a existencia dun orpantomima da.administración
tructur~ culturáis que poidan ganismo teatral · instit';Jcional
autonómica.
se~ · afrontados e mellorados non hipoteca as posibilidades
Por primeira vez en ~alicia
desde- ~ actual situación. Des- cfo teatro -i.ndependente, que .
hai uriha política cultural "en
de ese . punt~ :de viSta, creo
grado de autonomía tería ou
presencia", un planeamento
·que· se pode afirmar que é disten" xa ese organismo, como
cultural que, independentetinto que n~ CQnsellería de
sedeciden -asproducciónseas
mente dos erras que intrinseco-produccións, etc. Por prícamente CQnteña, é boicotea- . Cultur~ sobra~n cartos .dos
meira vez en Gal_icia hai unha
do jJola administración na . presupostos anuais ou que
inversión digna no teatro, ·. ~
que xorde e · palas empresas· · pre'valec'esen os criterios de
nepotismo e amiguismo, co- · isto . é un ha . iniciatjva o suficulturais privadas, mentres é
~o na época de Filgue·ira Valcientemente interesante como
contemplado con . indifere.ncia
ve~de, . á que haxa un equipo pan~ que non se nos_escapen
~ escepticismo, finc:I~ ·non
de técnicos que planifiquen e . os detalles:
·
. con rexeitamento f!onta 1, potraballen cunha .m ínima ~ransltem máis. Perante o pro-_
la ·· "intelligentsia'.' cultural
. párencia ou qúe, cando mexecto de crear unha unida~e
deste país.
.
·nos, "fagan algo". Por primeimÓbil de video e máis unha
Conviría poñe-las ca.usa$,
"editora nacional" movilízanno seu sitio, a índa co risco de · . ra vez, insisto, hai unha polÍ-'
se a~. empresas editoriais e-de tica cultural -oficial "en pre~
resultar reiteradamente didác. sencia", que aparece éos se_us
video e logran párálisa,la initicos:
ca.
t
ivos
acertós
e
coas
súas
·
ciativa. o organismo máximo
-Galicia é un país atrasagrandes
carencias
.
detrc'ien"
de
.cultura ~in Galiza (a Canse"
do culturalmente, atraso c~Icias. E por iso, penso que·po. tural directamente vinculado ·
. siblemente sexa · o momento
de que todos afrontemos un
debate cultural . ás· claras, sen
caer :no fácil xogo do· maximalismo de café~ do ane~o
tario, qa pasividade· enfermiza
ou da medicforidade mal disimulada . .Moito máis intéresan· '
te cá moralina s~br~ se aquel
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llería) non podé dispoñer d~
medios elemengares de 'qif~
sión de cultura como son li- ·
bro e o video. ·sen oomentariós .
Poderiamos seguir co relatorio, pero sería re.petir histor:ias
por tódos) ntuída5.
: Estoú segura dé que Pausa ,
e o seu ~uipo son conscien ~
tes de que non van ser eles os
primeiÍos no mundo en des~ "
cubrir-lo posibilisrrio, .p_e ro ser íá bo saber exactámente como · son as súas prograrri.acións ·
. e ·en que· quedán, cando sobreviven, despols do$ recortes
presupost~rios · e 'do boicot
político das instantias _das
que ·eles dependen ~· · ·
·
· Coa lexislación e a corre~
lacións ·de forzas actuais non
creo qu·e se poiqa revoluciona-la sítuación -cultural de Ga. licia', pero si se pode retrasa·!~
desaparición ct1ltural. ~ deste
1
país e "facer tempo para
que "as outras causas" que_
teñen que cambiar, cambien.
Falo de resistencia, e q_ue non
se en:tenda esta resistencia co: :
mo unha coartada para perpe-tuar esquemas e Clichés estéti co-culturais, ·falo da resistencia dlgna', combativa, alternativa e efectiva como tal. Renunciar ~ intervención pode
equi~aler a autoin'molación da ,
cultura galega .·como unha
anécdota· etnográfica que .se
expres~ nunha . extraña e agariniosa lingua "centum". Xa
non cliega co "pataleo", ha1
q.ue· formular e elaborar alter. nativas, non podemos deixar
que a indiferencia das "forzas
vivas" se confunda, poñamos
por cáso, coa.s ,- protestas d~s
·empresas ·privadas de cultura.
Cómpre organiza-la esquerd.a.
cultural, que supere a anéq:tota, unha esquerda ab.e rta pero
activa, como· xa se come~ a
albiscar no eido sindical. Non
·se trata de apoio cr1tico, colaboración con contrapartidas nin nada diso, trátase de
int~rvir: unha esquerda cultural que promova a interven•
ción. · Intervención -e non escepticismo onamista, superala anécdota, 's_e · é que dlso. somos quen os traballadores da
cultura nun país en que a "in·telligentsia" só se motiva, de
cando en vez, para asistir a
.vudú.s Case oolectivos comó a
ti:aída ·das· restos de Castelao;
nun páís que se está a volver
anécdota cando caemos todos .
na ~rampa, case ineirandé cá
gros~ira manipulación, de sustitui-la confrontación pol(tica
pota d~nza _macabra arredor
dos cadáveres.
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do Governo "títere" da Xunta de Galiza, conseguimos que
O Oia ·da Pátria Galega repreo españolismo tivese que
s~hta para t9d~s os naciona.abandonar. a · ambigüidade e
~ · -listas Ynha data d.e referéncia - . posi~ionarse nidiamente, asi
anual , ·onde adema is de moviconquerimos un forte entren- ·
lizari;los polos . nasos -óbxect.ita:mento entre CC.00. e UGT
vos · p·o1 íticos·· extratéx icós,
non visto até agora; -~ que·'
serve para reflexioñar e sedicc.ob. tivese qüe abandonar
mentar o proceso de loita sepublicame.nte vacilacións e
g~ido -no último .período; é ' declararse en contra do PSOE
comprobar a cbrr~cción, o
e que UGT tivese que adoptar
avance da nosa prática pol"íticlaramente posturas reaccioca e a variación das circuns.nárias, esquiroles e pro-patrotáncias que nos ar.rodean .. ,
nais.
A loita de .. clases tiv.o a sua
Neste proceso, foi tla
111anifestación fundamental
l.N.T.G. a iniciativa da convono salto cualitativo que reprecatória das Fdlgas Xerais Na. Foto: J.D. Ar.ces (orixinal diapositiva)
sentan as contínuas movilizacionais, e foi CC.00. quen
·Modelos de Atchofklo
cións' que de.sde Outubro do
despois do. éxit.o poi ítico do
83 se viñeron dando tanto . a
14 de Febreiro e despois de
~opa deixaron un ciar~ ronsel _ Aerolíneas Federales, Bata~ niveis lo~ais, como sectoriais,
que ..se vise desbo"rdada en Fedo seu · paso entre eentos de
lión Discip1inarlo, Semen-..up; como nacionais, acadando
rro! cunha Folga Xeral total
firmas, moitas delas consagraBar, Control Remo_to, · 1nf.uduas Folg~s Xerais, unha o 14
que non seeundou, e en Vigo
das. Algo, por suposto, non
.sión Atjelgazante. Os _Resende Febreiro e outra o 12 de
cun carácter radical de loita
re~ollido polos nasos me!os
tidos, l;Juzos, Vacun.a.AntibriXullo. ·1sto é importante, non
non próprio da sua liña, ·xund'e comunica'ción. Os galegas- . tanica ... e nomes neste renassó polo nivel cuantitativo de
tÓ con outros· factores imporcimento musical como Ger'
porque en ámbitos como o da
participación, senón porque
tantes que non convén esquemoda andan mergullados en
mán Coppini ou · Reix-a, sen
serviron · para ligar al lo ita de
cer, como son o de presión
e·squeé~r en ámbigo~ máis acaideas primitivas; os estatáis,
clasés e de liberación nacional
ante o. Governo para mellar
porque non acostuman a dar - démicamente cultos de Enrinunha· mesma loita.
situa,rse na concertación sodemasiado crédito á periféria, que X. Macías; ou dun BibiaE a primeira vez na histó. cial, tLvese que secundar a na. coa · excepciq~ da catalana,
no ·reciclado que nos seús iní~
ria da nación, na que a - sa alternativa e convocar conque d~ periféria sempre tivo
cías fixo de padriño e cuxa · 1.N.T.G.~ como expresión úninosco a Folga Nacional Galepouco. Porque por tras de~toaula de músiCa electroacústica
ca do sindicalismo nacionalis- _ga do dia 12 c;je Xullo.
de:> isto non só existe unha ca- ocupa .un espácio dunha·~ únita, ocupa o papel de ·vangarda
. A ·concertación social im·pacidade criativa que mer~. versidade . Pop,,ular na qu'e. algo _ polítiéa -do movimentÓ obrei- · plica un pacto de clases, e pocomeza a 'se mover. ·
aplauso e cobertura, senón
ro galega no seu conxunto.
lo tanto desar:ma aos traballa · unha realidade económica ·na- ·
· Músic~ pero tamén un~a - - Fornas nós que impulsámos e.·
dores para enfrentarse aos
, da desdeñábel · -milleiros . d7 estética que se move no seu
conquerimos dar o marco naseus inimigos. A l.N.T.G. por
mil.lón.s- que estrañamente se" · "hinterlaand". Na,s roupas,
cional de loita ás . reivindicaprincipio é contrária ao "pacmove er:i tempos de crise:
nos peinados e. nas maquillacións dos sectores en crise,
to social", pensamos que os
Vigo, · fonómeno .urbano
xes. Algo que. está.aÍ por·algo
~máis en concreto ª<? sector
nasos obxectivos imediatos e
con crise galloupante dentro
(non hai estética. inoc~nte) e · naval. Esta é ún'ica maneira
estratéxcos non se conqu iren
desa Galiza ancestral nª que apesar de todas as· disquiside que a loita dos estaleiros se . pela viada concertación. E risempre quixeron pechárnos cións intelectuais, prexuícios
xunte á dos demais traballadículo pensar que podems>s
os no'sos adversários, está a fa- ~e -puretas ou alarrnisl)los de
dores galegas e· á de· todo o
chgar ao Plan Galega de Emcer a revolución polo curuto_, prebostes da riosa "inteligent- · pavo; ~ é a .unica garantía de
prego ou ao Marco _Galega de
que é unha maneira de dicer, sia", c1.Jxa· a~épsia intele~tual
pod·er defender os nasos pasRe lacións Labora is, ou ao
en tér.minos máis actuais, que impédelles embarcarse en
to~ de trabállo ~ de poder
control financeiro, d·a enerxia
est~ á vangarda de · Gali~a no "frívolas aventuras" arredor · conseguir vitórias, frente ao
e recursos naturais utilizando
terreno das manife~tacións .es- do co'idac;Jo do seu ap~rato exGoverno español, hoxe co
.a negociación, mais nun martéticas. Habitantes de macro- terno.
PSOE no poder. Consegui.mos· co estatal que nos perxudica,
cidades como Madrid, BarceO corte de pelo ·ven ser al- ,, que ·as reivindicaCións xrren
se · ben o uti l1zamos para de-·
lona ou Bilbao ven con aluci- go asi · como a obra .cumial
nun marco político de liberatender as nasas posicións. ·
n~ ·como nunha cidade de desta · moda, cuns modelos
ción nacional, asi .os traballaE importante destacar ta300.000 habitantes móntase que poden ser ,infinitos e para
dóres se movilizaron e se. mo- .
·mén que o movimento obreiunha determinada movida da · Ós que calquer loucura é posí- . vilizan pala Industrialización
.ro nesta última etapa xa ten
que surxen grupos como Gol- bel. E ·asi valen. os fixadores,
9e Galiza,.por un Plari Galég·o superado as folgas "tranquilas
pes Bajos -o de_meirande im- · .os tintes ·ou os betuns, sexa
de Emprego·, polo Marco Gae pacífieas" nas que participa
·pacto -~statal-, Siniestra To- na peluqueria ou na Jiña cutre
lega de ÁelaciórTs Laborais,
até a mesma direita e nas qu~
tal e outras formaclóns musi " · . do b'ricolaxe doméstico. Algo ' pala -inversión en -Galiza dos
os obxectivos aparecian di14·ícais que dan marcha en época _ que protagoniza a vangarda
recursos 'fin.anceiros da banca- do,s, estanse a dar unhás situade desencanto e cpnfusióh: estética das xeracións máis - ~empresas 'públicas e privacións de enfrentamento' direcnovas, até ese luctuoso intre
das, por un ·control sobre ª·
nO' que teñan que sentar a caenerxia e . recursos mineiros,
beza e~· vender . ordenadores,
por un ha· p1ol ítica pe5qu~ira
pero aoque con certa prudéngal.éga, en definitiva, estase
súmanse persoas ·pro'ced~ntes . loitando por obxectivos só
· de estratos ideolóxipos ante- . acadábeis nunha Galiza soberiores e que souberon sacrifr . - r~na, po.r moito que jle pese
car, por antigo, o seü bigóde ·ao espa.ñolismo .
. ou a lonxitude' das suas "pati-Coa ·nosa -posición ciar.a e
llas.
contundente de oposición .ªº
Mara Costas é-peluqueira
Governo PSOE e de denúncia
"XAN CARBAL LO

Mentras para alguns a revolución seg1.:1e á ser unqa asignatura pendenete que non admite dispersións en "frivolidádes
pasaxeiras'~, h~i outra Galiza
en cuxo 'fu~uro estamos em- ·
peñados u ns cantqs e q.ue ten
que ver con iso que· di , Senillo~
sa da necesidade de levar o
carpo opti mamente·. A cada
quen, o seu, e Gal iza no de .
todos, pero cada tempo ten a
sua estética porque non hai J ilosofia d~ vida que non se tr~
duza nunha imaxe persoal ou
colectiva.
Recomendamos o 68 e a
'sua estética vaqueira e desgreñada de pelos, a.de liñas mor:- ··
n~s dos' "mods;, ou duras dos
"rockers", poperos, ~ 'heavys"
ou . m~dernos. Sexa nun coidado premeditado da im~xe
externa ou nun premedigado ·
descoido da mesma, as iriquedanzas vitais refléxanse inexorabelmente. E hoxe Galiza vive un tempo de moda insinuado e decantado .Por xentes
con ollos pastos, por fin, no
futuro, pasando do laio dos
nosos males seculares.
Neste ámbito da moda, até
agora asulagado, Galiza ~stá a
competir en España e a índa
no estranxeiro. Nomes como
Adolfo Domínguez, Maria
Moreira, Florentino, Roberto
Verinno, Cafre,, Cortemans e
un ·etcétera de deseñadores., .
están dando a esta tena unha
dimensión inédita pala sua
·criatividade e capacidade .or- '
ganizativa, en loita contra es~
t~uturas de produción caducas ou complexos telúricos de
meigas e santas compañas.·
Asi se demostrou no último certame da moda europea; SEHM de Paris, onde ..
os criadores procedentes des- ·
te recuncho . alonxado de Eu-
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to ca Governo, coa patronal,
con gran combatividade que
,co'ntan co aparato administrativo e represivo do Estado.
Hoxe ' a clasé obreira galega
está xa desbordando o estreito marco imposto da demo_crácia burguesa . as ljivindicacións non son asimilábeis polo actual sistema económico e
para logralas é preci~o alcanzar niveis de pelexa ainda superiores.
A clase obreira está senda,
e xa foi, a vangarda da nasa
nación. Diante das perspectivas que nos preparan desde o
exterior, co mantimento na
OTAN; coa integración na
C.E.E., non hai dúbida de que
o imperialismo vai agudizar a
sua política agresiva contra
Galiza e que polo tanto precisará de to"aos nós para dar as
respostas adecuadas para de:
tendernos. Ainda hai sectores
e clases en Galiza duramente
afectados que non están ainda
plenamente sumados a este
proceso de loita, é o caso dos
labregos, a clase históricamente máis marxinada, vítima
ainda do engramado caciquil,
·agás aquetas respostas dos -organizados na's CC. LLConcluíndo, dado que non
é pos1bel atopar -saídas á grave situación que.estamos a pasar a clase obreira galega, se
non é involucrando ás demais
clases populares, á nación galega, na loita, tamén por iso
somos os máis interesados en
impulsar movilizacións con
claro significado de liberación
nacional como é o 25 de Xullo, diada Pátria Galega.
Os traballadores galegas
que participaron · activamente
na Folga Xeral nacional4 unindo a loita de clases coa nacional nunha mesma, .debe'rán sumarse aos actos patrióticos do
25 de Xullo uníridose ao resto do pavo galega én defensa
da autodeterminación de Galiza.
xán Carballo é secretár_iq xeneral da
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·Plans .· da Adrriinistraéión contra <>s incéncios forestais
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.Nos primeiros dias do mes
Xullo, no -G oberno _civil da Coruña,
·apresentábanse, ante os grupos ecoloxistas d.~ - c,i9a~e, ,
- .
os plans para a ca·mpaña de ·incéndios forestais do presente a.n a·.
Pola sua banda a'ADEGA espuxo perar'ite os meios de '
·
·comu'~icación ~n estudo qüe leva implícitas certas· í:ríticas aos
plans do goberno, as(como á política forestal seguida .
pola administración pública.
Na r_e unión . que o . Gobernador civil ·
-da Coruña, Domingo ferrei,ro, maritivo cos representantes de grupos ecolox istas, espúxose o plan do seu organismo para a ¡:;>revención, detección
e extinción dos incénd-ios forestais. O
plan inclue unha série Ele direclrices
que van desde. as condicións necesárias para que se prodUza un incéndio
até os teléfonos de aviso que, dentro
do sistema de detección, servirán para alertar todo o mecanismo de extinción. Cobernador civil e alcaldes, serán pezas fundamentais nese proceso,
de quen dependerá a c;oordenación
xeral da campáña, e dos diferentes
grupos de pronto auxílio, respectivamente. O uso de lume será controla do pololGoberno civil, debendo soli. citar p~rmiso a ese organismo todo
per,soal que precise de calquer tipo de
queimas.
N.o tocante á prevención dos incénd ios, prevense tres fases diferentes
para atallar o lume; a longo prazo,
contémplase unha reforma lexislativa, medidas tendentes
aumentar o
précio da madeira, e plantación de
frondosas en faixas de terra. A médio
prazo, aparte da apertura de guard.afogos e dos trabatlos de podas e limpeza, prevense queimas controladas
na época de primavera. As medidas
· de efeito imediato-, inclueR a limpeza
de matorral e o control do lume. Para
·iso, estabelécense grupos de auxílio
rápido, compostos por cinco ou s~te
persoas de cada zona, un ve ículo, e,
a ser posíbel, unha cisterna con tractor; dotándose, demais, dunha gratificación económica e dun equipo que
consiste nun casco, un mono de traballo, botas, ferramentas de "traballo
agrícola,.extintor e linterna.
, Lago da xunta do gobernador cos
ecoloxistas, o secretário ·de ADEGA,
Carlos Vales, en declaracións a ANT,
afirmou que ~o seu parecer, o plan
do goqernador . era correcto sobre o
papel, ainda que tiña importantes lagoas. Como pontos máis criticábeis
reseñou que para os plans de preven-

'

.
ción . ex.isten coincipénci(ls éntre as
medid·a·s .apontadas polo gobernador
e as posturas ecoloxistas, "pero non
existe unha lex,islación que ga[anta.
,_ que esas medidas se · aplicarán; ~ortanto, na prática apenas h_ai medidas
preventivas, .e moito me tetnp que. os
incéndios yanse pr_o ducir e propagar
·. con moita ·facilidade". Tamén falou
Vales da inexisténcia d.unha pol.ftica

Os écoloxistas
reclaman
. .,
.a cr1ac1on
dun .servicio
forestal .galegó

da Xunta nen sequér -tiña estud~d0 tos, considerados ridículos en compa- '
·alternativas para 4acer · fre,nte á recu- -ranza co·~s perdas_en madeira e en vape.raci.ón do monte"; tahlpoúco ·con-' l@r "dé uso .c!o cha·n éjosionado.'O Go-·
. siderou suficiente a dotació.n 'dos· gni- berno d~ica _ a ~Ste plan. oous mff mi~
pos de pronto auxílio nen o número . lló.ns dé pe_setas, · pero as perdas en
del,es, inferior. ao nlÍmerq .tje :parró- maaeira son de tres. m.il millóns de
ql,lias ., rurais. Segundo Carlos Vale~, : pesetas por ano, e vint~~inco mil mi-=
tampoa_c o son de alabar os pre.sµpos- llóf:is de pesetas-ano p_o lo valor de uso
.. do-chan debido'á erosión-.
~·
. Tamén c;iticaron os · ecoJ~xistas a
caréncia d'u nha qrde de p(ioridades -na loita contra os incéndios: "Consi~ .
der~mos rroí grave .q~e teña a ~misma
E realmente gracioso vJr un funciOná-que logo, non hai. razón a pensar como
vixi'láncia, ou rn,eJlor difo, a mesma
rio de . Prote~ión Civil; ou de caJquer
•calquer páisano dos montes da Estrada:·
non vixiláncia, a Fraga de Caav:eiro
outro organismo implicado na loita
que antepón os interese~ capitalistas da
que caiq_uer eucalipta'I",. .
c:Ontra as quelmas, especificar q.ue para ·
Fábrica de pasta <te papel a calquer oú- ·

de recuperación· éÍo chan queirnado,
. "pois está co,mprobado que as mei. ran8es perdas· a-e. terra por erosión
prodúcense nos primeiros ·meses posteriores ao - ihcéndio". Comentando
outros aspectos ·da reunión, o Secré-.
- tário da .ADEGA dixo que uAs6mbra
. · ·Comprobar cómo o servício- forestal

que se ptopag~e o lume: ten que existir .
tro causante da queima? Ben é certo 1
unha chispa inicial, unha matérla i:omque .haberá outros condicionamentos
bustíb_el e unhas condiciims cl~"láticas
económicos -propriedade dos montes,
pré~ió _da . madeira. antes do incéndio ...
favorábeis. Non podo menos. qu.-' lem-.
·e cultutais -repovoación a base de esbrar aqueles .panfletos do ICONA que
. 5e repartian a nenas de sete ¡mos nos
pécies i~próprias, rexeitamento popu- .
lar das zonas repovoadas, ao comprocampamentos da OJ E~ onde os protagonistas eran a arda, o domingueiro,- e · . : bar o ~siluiine -biolóxico, falta de Cóñf!=
o misto. Pero fóra daanédota exempli- - . cimento dos montes e a sua vida... .
ficadora de cómo se tratan causas tán
Aqui e~tfoncanios con ese lnstitusérias no noso país, digamos unha vez
. to oficial ao q~e antes nos-referíamos.
Pc;>ucas veces 5e terá desexado · tanto
máis que o remédio aos ipatndios non
.parece estar ~ ridículo material co
curta vida. Desde todos os ámlfüos e
desde todos ·os_lugares. O iCONA sem. que se dotan ós grupos de auxilio rá. pido, nen ~s espectaculares avionetas . pre foi_,o mal administr~dor da proprie..
'/
dade comun -.co ,que con,léva de des- '
afoga lumes.
Cada vez con máis frecuéncia á hora
· prestíxio para os bens do Estado, ·de
de procurar culpábeis neste contenciotodo-s-.; foj o repovoador .que boede50, nory se. nos ·vai o dedo tara os ecoloceu a intereses extra conservacionistas;
. -xistas, como noñ hai moito apontaba '
O•mal vixilante QO monte en tempos de '
un tal Réy de Roa, Conselleiro de Agriincéndios.:.', o terrorista ecolóxico_ máis
cultura; a mirada inquisidora esta~ a
grande de todos os tempos. Cando co, decantar sobre os intereses madei11eiros
rr:en marmúrios cad_a pa5o máis· insis- ,
das Celulosas -que compran a madeira
terites da sua morte a mans doutros. organismos -agardemos nova Le"i Xeral
obrigatória e ·abaratadameñte"--, ou So_.
bre ese ineficaz e tantas veces maldito
do Meio Ambiente,.actualmente en trámite gubernativo-, apreséntase~os ou_organismo público que. é o ICONA.
·Tanto un como out.ro son ll)erecentes
tro xigante 'desolador: a Xunta de Galidesa crítica tan radical como constan- " Z?,-a i111pasíbel bol6oreta das administe que se ven facendo desde os pedes~
tracións, toda coloreada de publicidade
tais ecolc;>xistas.
.
e · de filncionár'ios de Adolfo .D omínguez, pero estancada nesa tela de araña
. A primeira, por ser unha .indústr:ia
burocrática, carente de ideas e corn- de transformación que, ademais de -porpe,t éncias que non a .d eixan case nen
ea e desvastadora -paseo o.brÍgado por
dentro e fór.a da Ria de Pontev~ra-,
respirar. o. luine, en tempos ·de desenutiliza unha matéria prrina, a· madeira; · canto masivo, con sons de me(fiocte
que precisa en abundáncia e prbximida-'
pos[l'locjernidaz no poéler., ao fin e ao
de. Hou!>o, ben é sabido,- proxectos de
cabo·, •nos é tan m~o. está de· moda. Por
instalación de Celulosas en cada esqui- ; se os abutres teñen algo qu~ dicér ,-que
ña· do país. Pero a situada entre Marin
~ fodan, que toda esta reporta·xe está
e ·Pontevedra· aband·a para seguir a pro·se.n do mecanografiada en papel recictaducj~ madeiras impróprias do noso
do. Faltabamáis.
chan, .espécies esbelta.s, de rápi_d o cre_A .. PRIE_TO
cimento e con moito· condúmio. Xa

Recén ven de se prese!]tar aos
meios informativos un estudo crítico sobre os incéndios forestais
elaborado pola Asociación Para a
Defensa Ecolóxica de Galiza-ADEGA. Este informe conclue coa necesidade de criar un Servíéi~ Forestal Galega, · no seo da Xunta.de
Galíza, xa que este organismo autonómico ten competéncias.ex'Clusivas en matéria meioambientat. O texto, que const_itue a alter- ·
nativa dos ecolox·istas frente aos
inééndios forestais, e en xeral,
frente aos plans oficjais de defensa
do mo.nte, ainda que ambos e
dous coinciden nalgunha cuestión,
alb íscanse notábeis diferéncias.
ADEGA considera os· incéndios
forestais como o atentado ecolóxico máis importante das últimas
décadas, baseándose tanto · nos
custes económicos das quéimas,
como na profunda alteración
meioambiental que producen, ademais dos valores paisaxísticos e
culturais. Fálase tamén de desf:'.n meios oficiais: Agrúpanse en
compensación presupostária que
. vários tipos: Poi ític'a xeral, medisofre o noso país a respeito do resdas concretas e imediatas, medidas
to do Estado español. ·
presupos~árias, e cámbio radical
· Das medidas concretas propos- _ da poi ítica forestal. A devoh.~ción .
tas por este colectivo, destacam'?s
algu11has das que non ~e ten-falado

e

dos montes aos viciñcis,.. é unha das
medidas p.rin.cipáis que ven os ecoJoxistas P?ra afrontar este proble. ma, cun apoio para o seu aproveitamento racional, a revisión dos
précios da madeira, para facer m·e. drar o interés -pala sua. conserva~ión en.. base aos benef ício~ repor-

A PR fETO

-tactos. A . investi.gacrón dos ·posíl?'eis intereses económicos dqs incénd ios e dos mecanismos de venda , da maéieira que imada. A con·tratacién de parados e paradas para a limpeza de _montes e outras
medidas concretas de prevención.
Proponse tamén a utilización de
métodos 'de cáptación máis . sofisticados, comÓ detectores de c~lor,
pontos -de to~a de água hqs mon~
·tes, etc.
O estudo de ADEGA, pon especial énfase na recuperación. do
monte despois do iricéndio: A 'árbore queimada ou talada, árbore
. plantada ...· Tamén se fixan na .elaboración dunha orde de pr.iorida·des . na lo ita ·contra- os incéndips,
dándolles máis valor aos bosques
climax, e aos espácios. con caducifólias. Como oolofón, reclaman
. meirande p~otección para ·as espé. cíes nobres, · características do
e.han galega, e .que hoxe ocupan
unha ·extensión do dez ' por cento
.de toda 'a m·asa ·forestal; para isó,
enuméranse uhha série de medidas
como unha Lei de · protección das
masas forestai·s autóctonas, a promoci{>n e repovoación· en base a
estas árbores, potenciamento de
investigacións · para as cuesti óns
xenéticas e de saúde das espécles;
realización de .inventários e bancos
de patróns xenéticos de calidade ...
Todo iso, ern'arcadn ha criación
dun Servicio Foréstal Galega.

19
edicións xerai5 '·..
de garlCia, s.a.
Doctor Marañón, 10.
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XUNTA DE.GALICIA.

CONSELLERIA DA PRESIDENCIA
DIRECCION XERAt DE MEDIOS
DE COMUNICACION SOCIAL
'

.

diario nos xórnais galegos . vivifica a nosa ' lingua e
aumenta o riivel da nosa cultura.
·
·
·
,· · .A »(unta dé Galicia'estt(·tevan~o a· cabo unhá ca~Pafla. que tén ·
por obxectivo fomenta-lás comunicacións en lingua galega. Vai diri· ·
~ida moi especialmente á prerisa diaria e periódica ·da nosa comuni. . dade autónoma.
·: ·
-·. ,
··
·
; '
··
A Xunta ..de Galicia recoñece e agradece os esforzos que os .
medios impresos de' comunicación están realizando para,fortalecelo noso idioma e animaos pa~a que contin'úeh publicando Informa-·
cións. artigos e colaboracións en galego porque considera que é Úri
bo camino para r"IOrmaliza-la nosa lingua, potencia-la autonomía e _
eleva-lo nivel da 'no·sa cultura "> .
' '.
'' '
'.
". ' '

Unha_lingua impresa
e unha.
li~(tua viva~· ·
,
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o E?xérci_tp iánqui franst'órmase'
I -

O Pentágono, centro neurálxico :d o aparello militar ·
nordeamericano, está empµxand~ unproceso d~ transfo.rmaciÓn .: ,
das forzas armadas dos Estaqos Unidos para axeitalas
.
ás necesidades t'áctiéas e estratéxicas do fUturo. O ,nundo atópase
mergullado nuhha fonda e)ongá crise que ·os especialistas
xa recoñecen que será moi prolongada. As flu ída~ conditiólis
internacjónais propícian o xurclimento.tíe situ·acións conflitivas, ·
movimentos revolucionários e.múltiples focos de tensión
en diferentes. parte do globo. E todo isto desenvólvese
baixo o telón de fondo do peren-e. enfre.nta.m ento entre os dÓus
blocas ideolóxicos· nos que se ten div'idido o mundo
contemporáneo. rán de fnfa~teria, p~nsan os· estrateX E.SUS CAMBR:E MAR 1ÑÜ
Diante dese cadro ·mundial, os estrategas do Pentágono están conscientes
de que a defensa dos intereses do imperia 1ismo nordeamericano (intereses
vitais dos Estados Unidos, segundo a
termin9loxia washingtoniana) esixirán a intervención militar iánqui en
moitas partes. Daí derívase a nécesidade de por a ponto unhas forzas ar.macias non convencionais, dotadas da
capacidade operativa axeitada para
poder facer frente ás novas tarefas .
que se vislumbran no imediato vindeiro . .O Pentágono trata de respon· ·
der ao "reto" da nova situación coa
criación de unidades especializadas
de "intervención rápida", ao estilo
da ' nomeada "Rapid Deployment
Force", que ten sido concebida para
unha pos1bel intervención no Oriente Médio e máis especificaménte no
Go~fo Pérsico e na Península Arábiga.
Hai que clarexar que os novos .enfo- ·
ques do Pentágono non implican alterar de cheo a estrutura básica do
Exército dos Estados Unidos, senon
máis ben complementalo para ada.ptalo ás necesidades dunha situación
internacional cambiante.,
Unha das inovacións propostas recentemente no !=xército nordeameri- ·
cano é a criación dunha división de
infantería lixeira, o que representaria
unha novidade na história desa institución armada. Cunha dotación de
dez mil homes, dos que a metade se-

verdes", Segundo ·O xeneral . Robert
L, Schw~izer, director da división de
operacións ·e5tratéxicas do Exér~ito,
"as .. u'nidades que reali~an ·a guerra
psl-colóxica e outras operacións seéretas ~speci-al izadas son a clave para
coutar o ascenso do·marxismo, partí-·
cularmenté na Amérieá Central" . E
aí'e onde' lle doi ao'iánq'ui.
Cando ~e observa a realidade centroamericana 'a ctual, non é necesário
forzar a '. imaxinación para compren. der· que os a11t~riores propósitos refíréri¿e ~specialm~nt.e '-a Nicarágua e El
Salvador, aind~ que·poden facer.se extensivos a.toda rex.ión. Non obstante, t~mén é .certo que o Pentágono,
- .fornecido de 'toda. a s'ua sobérbia potencialidade armamentista, - propón.
Mais as realidadés políticas, sociais,
económiéas e até r:nilit~resdo ·m undo
O militar ·norde- aétuar so ñ as que definitivamente dis- _
arnericano sostén que a preparaciOn poñen. ·o fracaso sofrido recentemendun exército menos numeroso máiS te., polo apárato pÓlítico· militar de ·
· altamente especializado e mellar pre- ' Reagan no LÍbé!nO quizá teña a virtuparado. demo~strou en Granada que é de de facer reflexio·nar ao . ocuparte
u_nha "dec'isión sábia". Esas espre- da Casa Branca e calme os seus ímpe-_·
sióhs dun c;lestacado membro do Pen- tus iniervencior:iisias. Q_xogo·beiicistágono amasan cion meridiana .clari ~ ta pode ser m~i perigoso e o señor
Ronald Reagari.n debería. telo na condade que a int~rvención granadina; á ta, nioito máis nuri ano eleitoral.
rnarxe dos seüs específicos obxectiAté agora a administradón'do povos políticos, foi concebida polo apa·rato militar iánqui co.m o un exercício lítico-comediante anotouse unha vitória . pírr_ica na ilia de ·Granada e
de entrenamer:ito para un ha ulterior . unha virtual désferta, _disfarzada de
o·fensiva intervencionista en Amér'ica
Central. e noutros lugares do· mundo. retirada· estratéxica, no Líbano. Po lo
·
O caso de Nicarágua e o constante · momento parece ·· imporse un tenso
acosg. da "guer.ra suxa" ou "encuber- . · co~pás de espera na América Centa" q~e ven.soportando o réxime Séln~ tral. Se así fose, · Nicarágua poderia
dinista, destácase de xeito moi singu-· contar ao menos cun período de res·
piro dentro dese clima ·ameazador de
lar.
E indubidabelmente por esas ra- · intervención ·aberta·, sempre latente,
-zóns. qúe o Pentágono ten plenado a que pretende botar ao chan o experiexpansión dás suas forzas especiais de mento revolucio.nário dos sandinistas.
"contra;inxurxéncia"; tais ·como os N-on fai falta dicer que a guerra suxa,
Cazadores do Exército ("Rangers" empurrada é alimentadá poia CIA
ou "boinas negras") e 'os SEA LS' desde ~onduras_ e Costa Rica, seguirá
(Sea, Air, Land· .Services) da mariña, sendo _unha ameaza constante para a
os ca is avangan;taron o ásalto ·a Gra- · Pátria de Sandino.

gas washingtonianos que a devandita
unidade estará capacitada para combater en calquer terreno e situadón
que poda apresentarse. Ainda que para combater en calquer terreno e situación que poda apresentarse. Ainda
que os expertos do Pentágono consideran que esa forza atinxirá a sua
Ouer dicer, UJ1 exército alta- ·
maior utilidade cando teña que inter- mente especializado e profisionalizavir nos conflitos terceirómundistas.
do. Oo parecer segundó se desprende .
Xa no verán do 1982 informaba a das . declaracións . do xeneral norteimprensa nordeamericana que as for- americano, . ó Pentágono ténse. decizas armadas dos Estados Un idos_en- dido pola segunda alternativa.
·
cetaran a reconstitucións, moi caladaN.a actualidade, a política militar ·
mente, das unidades .d e operacións ·
nordeamericana
é a de estaoe·lécer
especia is, as cuais fóranse deterioran- dous tipos de forzas.
Por unna pa~te
do debido -aos recortes dos fondo$
"forzas
pesadas"
que incluen
están
as
presupostários despois· da Guerra dq
é!S
divisións
acorazadas
e
mecánizadas
Vietnam. A Administración Reagan,
~
infantería, destinadas especialmenpor instrucións do Secretário de De- de
te pa.ra operar en Europa ou éómo re- ..
fensa Casp~r Vv. Weinberger e o chefe
do Estado Maior Conxunto, xenera4 forzamento no Vello Continente. Pór
John W. Vessey, trataba de desenvol- outra banda _estarán as "forzas lixei- .
movilidaver a capacidade para realizar opera- ras", dotadas dµnha grande
.
de, e estas incluen .as· "Forzas Especións de "guerrilla", 5abotaxe, asaltos
clandestinos e outras formas de gue- ciaís",. os "Cazadores" ou "Rangers", ,
e as di~isións - son mecanizadas de in-·
rra non convencional, fodo ist'o sefanteriaf j ditas unidades-están ·sengundo os funcionários · do goberno
do preparadas pára as operacións nas ·.
nordeamericano e oficiais miJitares..
Máis _ recentemente, o xeneral que a axilidade de rnovimentos resulJohn A. Wickham, chefe do Estado ta máis efectiva q!Je a cantidade' e o
Maior do Exército dos Estados Uni- peso do.armamento.
dos, teri declar~do que se trata de esA xuício do xeneral Wickham, a
coller entre un grande exército ao tendéncia cara a' profisionalización'
xeito convendonal e un pequeno do exército nordemaericano e a moexérci!o mellar equipado, tnellor en- dernización do seu ·equipó rendeu
nada o 25 de> -Citubro de-1983 .. Todo
tren.ado e máis preparado para com- . moi bons resulta.d os nas operacións
isto engádese ·aos xa famosos "boinas

a

Xesús Cambre Mariño é profesor
na Universidade de Puerto Rico .

est_ado
XESUS V EGA

Non sabemos cando acorrerá pero todo indica. que Felipe González ten intenéión de mudar a composición do seu governo nas vindeiras semanas. Espero que non me acusen de
desinterés pola ·~c<?usa' pública" se digo que
non penso apostar uhha cea á beira do mar
para ver quén acerta o nome dos ministros
cesantes e dos entrantes. Triunfará a posición . de Boyer que, segundo certo comentaristas, é partidário dun cativo reaxuste· que
bote fóra aos ministros "queimados" e poña
no seu lug_ar a persoas .da total confianza do
· princip.al responsábel económico do PSOE?
Sairán adiante as teses de Alfonso Gu~rra .favorábeis a unha reorganización máis arripÍa .
do governo co¡:i vista .posta. na preparación ·
das'9leicións de 1986?
' Como rion ternos micrófonos .agachados
na Moncloa
e cárecemos das capacidades de1
tectiyescas ·dun· f:>epe Carvalho, tl~bemos r~correr a un exercício de lóxica elemental: o
cámbio nas titularidades das .carteiras· mi11is. teriais sefl'\ella que non vai modificar a polí' tica gubernamental .vixente. Conclusión iñfunda(:la? .Repasemos os últimos vinte meses.
Barrionuevo "peinou" o bárrio do Pilar e se. guiu disfroitando da confianza pr.esidenci.al.
En Sagunto, Vigo, Ferro!', milleiros .de go~xas
. .pediron o cese ·de Solchaga, pero · este conti- ·
nua dirixindo a· polítiCa de recon'ilersión. Un
xornal afirma que o governo sabe que, ao re- ·

Ca.r.as·.
d·i stio.t as
mate do seu mandato, podé haber 450.000
persoas paradas a. maiores das que x.a existían
en Q.¡tubro de 1982 e nen sequer se insinua
a posibilidade de que Miguej .Boyer apresente
· a sua dimisión. Fel. ip~ González fixo repetí- .
das profisións d.e fé' atlan~ista e nengun m'inistro deixou de acudir áo palácio . da Mon- .
cloa.
Os ministros non se poden laiar: tiveron
. ocasións abondo para demostrar que sabían
conxugar o verbo. dimitir. E se baixamos po.1a· escada .Po poder atopalilos
governador
· civil da Coruña dando a eara po la actL1ación
policial do 25 de Xullo do ano pasado é a
. Manuel Soto aperfeizoando as suas irÍdiscutí-.
beis dote.s de actor de GOIJlédia. Polo que se
ve, os despachos oficiais proporcionán unhas
emocións máis gratificantes que . as experi ~
mentadas polos anónimos peatófls da hlStória.
·•
.~ A crisé do governo ·non é a expresión dun- .
ha liortaJnterna entre polítieas alternativas.
· Non sabe.m as se rezar' o rosário ~orma parte
das actividades. que· hoxe ·en dia se desenvolven nas xuntas internas dos dirixentes do
PSOE, pero é certo que a meira.nde . parte
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desta .organización fica identificada, éo labor
gubernamental. Hai uns dias, un ·representante da Comisión Anti-OTAN de Madrid oferecia . unha posíbel · explicación do fenómeno:
"O PSOE . ten perto de cen mil militantes,
dos cais setenta mil están traballando coa

Adn:iinistración ou están ás ardes do Gover- no oú dos Ax~ntamentos soci_alist;as. O seu
sustento económico depende da política do
9overrio e, polo tanto, o mais ·probábel é
que apoien ao Governo . : neste tema . (o da
-.oTAN~ainda que non ·esten de acordo';.
O governo de Felipe González por diante
dos militantes so·cialistas un espello rio que o
~ámbio aparece substituido pola eficácia. A
ética . converteuse ;nun "faise o que ' se ·.pode
facer". E a intencjón de ser a única esquerda·
foi "mudada pola pretensión de constituir
unha altérnativa razonábel a Fraga.
A nova imaxe do PSOE está servida. Feli. pe González só necesita 'caras distintas para
vender mellar a poi ítica-gubernamental. Non
lle resultará difícil atopalas porque xa ten o
retrato-robot: que sexan abogados ou economista:s, que leven menos de ·d ez anos militando no PSOE, que teñan boas relacións con
, Raf~el Termes, que saiban o hino .d e l~fé!nte- ·
ria ou. o da Legión, que sexan :comprensivos
tos benqueridos viciños :do . Attánti~o Nor~
de ...
. Haberá quen lamente o feíto de que o governo· varíe de persoas e non.de política. Ha.berá quen, pola contra, sentirá: ledícia por
iso. Serán os que pensen. igual que un perronaxe desa "Xenté d.e Sm.ileyu que agora f)asan ·p ala televisión: "Eu aos iniínigos non lles
teño medo; son ·alguns am·igos os que me
preocupan".
-
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Un diada

.n·a -~beira do:· Cami·ñ-o:-·
de _Sélnti~go
,

fo~

.·X ESUS CAMPOS

·.

POM PORROM POM ·POM. Diar:ite da ponte das Pías formé)n en or~
de pechada centos de tréiballadores de complexión ·abrumadora.mente -muscular. E noite e de cando en vez a fa ísca dun encendedor
ilumina álg.unhas caras. Vai fesco.
Frotar qe mañs e algun grolo dis- ·
perso de caña en petaca vai desen. tume'cendo as fibras· despois do
madrugón.
POM POR ROM POM POM. De
pé sobre un jeep cedido pala Ar·mada fai entrada no grupo Rafael
Pillado en atitude~ ben di~tinta de
cando Consensuaba con Rosón.
Semella un comisário político pa- ·
;sandq revista no frente de Belchi, te. Leva sobre o peséozo _pendurados .os prismáticos. Dá ardes á for·
mación fabril:
·.-:.cab~do, ti agrupa aos de San~
tiago. Ti, Canedo, a Pontevedra-. ·
. Maneiro,· ti par<,1 Pedrafita e coida- .
-. do con que nos vaian. montar ·
aduanas ' os da INTG. Loureirn, ti
; leva 'vinte pa:ra 'As Ponfos e· xa· sa~ bed~s:,~· cada - !ririta m·mÜfüsi\rn'fpaf- .
'. te de novedades. E moito Coid'ado .,
: co~n beber.
Ordenadamerite, en · ringleiras
de catro ·en •fondo, ·os ope-rários
van recollendo os chalecos salvaestaleiros que · reparte Pepe- Piñeirn;
eficaz· no seu papel de ca'bo furriel. Os componentes dos piquetes van montando nos autobuses.
_6A5 da mañá. Coas g'orxas roucas . de tanta danxeira.' chegan· os
primeiros autobuses a Santiago.
Comeza a distribuciqn dos piqu,etes. Un ,grupo baixa _por circunvalación, outro vai· cara ~ zona mo·
numental, Clous ao mercado e máis
á féira do ga~do. Outros dous a
Televés, Castro Caride, Hospital .e
a Finsa.
-Hai que pechar!
As nove a cidade xa ten urí aspecto d_e xornada dominical ir{sólita. Dorita, a dependenta da cor·
'setaria do Preguntoiro comenta
coa viciña da farmácia:
-Teño entendido que chegaron
catró autobuses repletos de homes.
..
-Algo sentin, si. .. fortes, mus·culosos...
·
Comerci~ntes,
pefuqueir.os, .
mancebos de far'mácia, camareiros
e empregados de banca vanse concentrando nas prazas como . agardando consignas.
- _._Un ptquete!
advirte algtién. Vinte traballadores
de Astano vanse achegando ao son
das consignas:
-Fet(pe, Fraga, a_mesma trapallada!
Un grupo deles achégase ao

'.

·Concel"lo e ~ ~. 9n

'sti sabe~ mo1_-ben se.:._ · _La URSS en V·iQO:~~ p~~~)~~.vista aos
Coincidindo com 'as datas em. que se cárrego de Xesús Alonso Montero.
se trata dÚnha fournée tpr.ístiea:; . --<· • pi.q.u_etes:
. °" ~ . -~-j]::4,,
Terá·tugar na Pza. de Daniel Castelao
¡ varn_ ~lebrar os l;._ncontros é~rop_eus
unha visita informativa 'oú tacé:r . ,._ ·:··- ....'.::Maauel;·t~rfta: notar'.tr~nte_. ae · '- no· '·' Caminho de Santiago", um _gru- e as F..0.P., ante tal desacáto, .anúnque o alcal(jte se sunié~ ao ·pato( -t_ ná.u~~!co haiun~ve~d~·ciuj;\;f~, pi~.~~i·: · : .. _
. po reduzido .de· emigrantes afincados ciam a sua presen<;:a.
en - falat'. co
~:'~· .- T:ito~~~C:o'irtent<V
Paco Rodríguez insiste
,/.·. .
.._. Docampo';
.
...
. -.....con ;·~
,
em . Madrid n~m . quixemos desapro- Mesa redonda.- Dia 10 de Ágosto.
aJcalde. ·
· ;.;:
. 'Pérez de· la Fuente as"'í:Jltifoas q m~
;
veitar a ocasio111 ;de sincronizar ou- Terna: Literatura e metatransplusmo. }:
_
A unha da tarde; dous sin.dica- · presión~~:·
trnse_ncontros, e_stos na 1)1etrópole, dernidade. Modera (como nom! ):
.
~Julio, estamos desborda.nao f ·.;o ·
iistas dan leitura· a un comuni~
fg_zermo~ h.._,.
-ac~$~iveis,
nos aledan- Carlos Casares . . J.ntervenhem Pedro
·
para
_
.-.;
1ÑTG. pota esquerda .. :
":.
do-rio de vários fólios e ao acabar
ho!!
do
"Camrnho':,
as
verdadeiras Almodóvar, Gerroán· Cappini, A.R .
-A partir de mañá_hai que esa concentración tódo o mundo ca- ·
.
pulsac;:ons
da
nossa
cultura.
Com esta
Reixa. Toca o trombom Manuel M.
·tudar a converxéncia cos lusistas.
rre ao.har que está xunto á comi_
· f.i~ª'lidaae organiz_
a
mos
·uni
amplo
Romon.
Xán Carballo non -sai do séu
saria_. Por . ali non pasaron os pi-.
: ~rograma de act~vidades , c·ujo con. asombro:
quetes.
..,
. ~eudo provisório vos· adjuntamos, in· TEATRO:
1
· Ouen mái$~~~:en -menos _ pasea a .
Estes están pagados por Mos- ·
vitando ' a todos · quantos desejem
Dia 8 de Agosto na Pza. da Vila
Alam'ed·a pe!!Jando ~· orella ao tran- -. c_ú .. Ínfiltrádevos entre os de Fenos'só carro da ta~sa a vir a representá~om de Progreso e andró. u'ñi-rse
, sistor. Semella domi1_1gg pota t~r·
rro! e.. , m_etede. CO[lsignas en .ga!ego.·
. capital da. post-modernidade.
mena polo gr-upo de teatro independe, a inda que n_on se sente o ca.rru~ ,._ · Oue Camp~:z;ano va~~ a Pedráfita· e,
:~A Ctl VIDADES.
dente Convergencia Sindical Nacionasel deportivo:
Marcelino .Camache non :-pode .
lista. Auténtica luita de clases no ceocultar a ~ satisfacción · e. rememora
-Rádio Noroeste en directo
" MUSICA:
nário, de todos jeitos cumpr.e que se
desde Moaña: Un cura en· folga . . a batalla de Orán. Achégaselle un
-Punk.-- Dias 23-24 de .~ulho, _ no , re· ' abstenham radicais. ··
Non hai hóstias, tranquilidade.
srndicalista dé Ourense:
cinto do Zoo da Casa de Campo acDia 12 de Agosto nos locais da
Anís Castellana el anís de España
-'-Es.. la guerra, Marceli.no!
tuac;:om
do · grupo Camilo and the l.G.-Lóstrego actua~om do mimo in.
y gol de fyibreno en el minuto se- ' li
Médio millón de galegas, deses3anshees apresentando o seu t '.'P. Ti- ternacionalmente reconhecido Algundo de la segunda parte.
p·erados, buscan bares abertos por
rade-me um ovo que mo·! como.
bor~y, auxiliado no atrezzo pór MaChegan notíCias de Pedrafita:
teda a xeografia da , nación. Escocen as gargantas mentras se discucolas de catro quilómetros: un
Jazz.---Dia.s 2-3 de Agosto na Carpa nolito Fraga, com o espectáculo Mete se se .trata dun paso adiante ou
paso adiante no movimento nacio·
do Oúartel de Conde Duq!Je Barrei- jor Galicia, lo tiene todo. Degustaun paso atrás.
nal-poplllar~ a v_
ella aspiración de
_ro's Ensemble uuartet ·e o seu Galiza ~om de vinhos do país e centolas minorasiáticas.
-A
próxima
ou
paramos
un
in only blue (nada de vermelho}.
facer fronteiras en Pedrafita é .
millón ou fracasamos.
~
unha realidade . .Bautista Alvaraz
CINEMA:
~- -A próximsi teremo$ que recochora de emoción, . ábrazado .. a
Todas as seso ns terám lugar . nos ARTES PLASTICAS:
rrer á vio léncia revolucionária ..
Paco Rodríguez:
locais· do Centro Gallego e os ·pases
A partir do 22 de Julho no Museu
-Estanse dando as condicións
· -Paco: hoxe ~stamos autodepara os filmes serám diários.
de Arte ·contemporánea exposi~om
obxecti.Vas! .
.'
terminados áté as 'doce d·a noit~.
Gorja. profunda ( Deap _throat) direc- de:
-Folga xeral pacífica!
Alguén intenta conducir un pi-Obra escultórica de García Sator: Da Oorte · Saicedo. Com Linda
-Reformista! Folga xeral y
. quete a Bonaval e levar o sartego ~ ·
bell. Figuras alegóricas qu.e componLovelace e Bai!ronovo nos papeles esque.sea lo que Dios quiera! ,
'de Castelao -~ Praza do Óbradoiro.
hem
a série Asumt;:0m do poder.
telares,
tragando
mais
que
nunca
.
As once da noite comezan a
...::.se Daniel vivise ·estaría hoxe
..:....obra
pictórica de Augusto Assia,
Que
verde
era
<;>
meu
val
de
Rodríabrir OS bares COq po¿ta entreaberconnosco . .
As
vacas
da
minha granja e o singular
gues
Penha.
O
acessq
a
umha
reforma
ta. Saen os proprietárlos e disculSe Dañi~l -vivise ia ter · tr~ballo
quadro de carácter nai"f Odio a CEE
galeg_
a
por
vez
primeira
genuinamente
a
apertura:
pan
abando: po!a mañá arengando .en
fc;>rmarám parte dum lote que se suem tres dimensoris. ·
. -Esta._ pobre xente· vai morrer
R_ianxq, póla garde lendo o com·uProjecyom do curto A morte em di- bastará ao remate da exposi~om.
nicado conxunto ne> Obradoir·a . · de sede!
recto
producido · pala TV.G. V.O. Nota: Dado que a confec~om do proA cidade vai perd.endo o exPola nofte en roda de prensa e losubtitulada.
Como . se pode deformar ·grama nom é ainda defin_itiva e est~
go negociando co gobernador des- . traordináriD ~arácter dominical e
realidad
e
em
_favor do nacionalismo sujeita a varia~ons, incítamos-vos a
a
de· Raxoi.
·
·
·
Dar.ita, a dependenta da corsetaria
radical.
Proibido
em sete países; cen- que nos mandedes ideias ~ iniciativas, ·
Vigogrado, doce da mañán: a ·
do Preguntoiro asómase á xanela a
surado na maior parte do mundo.
para o bom discorrer deste verao culver se- quedou · descolgado algun
co'"!lisário Eduardo Fernández con
tural
paralelo. .
gorro de astrakán da segunda: plan·deses obreiros -musculos~s, altos,
LITERATURA:
ta do Corte 1nglés, da exposición
fortes ... que viñeron pola mañá ...
Homenage · a ~stelao:-Dia 7 de
C. GONZALEZ ·
_Agosto. Solene leitura de poemas a
· C. MAOUIEIRA.
.
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Xoves dia 1',9.

Encontros ·Europeos
.,_ de.
no "C-ammo
Santiago"
Organiza: Xunta de Galicia, Min.isterio de Cultura, Concello
de Betanzos, Cangas, O Grave, Lugo, PontedeÚme, Pontevedra, Ribeira,_Santiago e Vigo.
COiabora: Centro ·Universitario de Romanía.
N. 251 ! 19 DE XlJLLO / .1984

f

· Ponted~ume.
Música folk
Tone Hulbaegno. Adro da igrexa parroquial. 22.. 30 h.
Ponte védra.
Cine
"El maquinista -de la General". Buster K.eaton..
. Fylcine.J7 h., 19A5 h., e 22.30 h.
A Co~uña.

Música-fok
Jan Daumelhu, Jean Hare, Carlotti, Jan Nob~ . e Caterina.
Caixa d~ Aforras, Ronda de Nelle:

.
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·¡

1

· ··, .;9q~r~~P.º"~f~n~t@s .~9. ~-~ ~?~ 1

Páxinas .
:·d e inform.acic)n
.cu_ltur@~ _:·

Pouca

. . .-·.Ji,&,•~--~._t. :or.~ ,~>"-~--'~,A -~d(f·1 !f;~i! "Xu1l'o

~ tío 19~8~
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·Tradición:/>;;,~~«i~rrddádi fén Sárgadelos·
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control social non procede da tecnoloxia senón das formas. de control -e pro priedade dos meios de comunicación. O aperfeizoamento -·
tecnolóxico dos sistemas :ae. transmisión ' e recepció~ de mensaxes · ,
deixa intac:to o .poder dos l!leg~--
meios (TV e rádio) pc;>r moito que
diversifique e autófragmente a cultura en pequeñas províncias".
Para Cueto, cit~ndo ·a frase de
Gasset "non sal;>epos o q?e· es~á a _
pasar: iso é o que· pasa", resumía
que o que -pasaba' era que asistíamos á caída dos grandes ca_pitularés da história: a utopia, o partido, a re-volución; a loita de clases!
que deixaron lugar ás minúsculas e
os plurais". O real fuxe a caiq,uer
. Na mesa na. que: interviroñ S9usimplificación, a complexidade _
fo
GonzáJez, Beira:s e ·C€sar Porteconvértese en protagonista do In.oia, a -i.n.tr.odúción de -critérios máis mento histórico ~·9. discoñtinuida- ' fl~xíbeis de 'planificación entre o
de acada categoría científica.
meio rural e urbano, á _ve~culiza
Desde Galiza.
_ción de formas máis didáctip.s .de
info.r mación á hora de planificar.'e
O colectivo de estudo interdis:
a
defensa dun- modelo de desenciplihar "Golpe Vello'', de Vigo',
velvimento
descentra.li-zadc>' .-e hu-.·
propuxo repensar a crise nos térmanizado foron as prop~stas deminos formulados por Spengler,
, batidas.
Toynbee e Heidegger e cpncluiu
Souto ahidiu ·á desintegracióp
que na crise económica hai un claesp.ácio-galego ocupado por aldo
'ro componente de financiación
deas
e lugares ~ Esta crise:resólvese
externa, "a crise do petróleo defico medre aberrante · ñas áreas de
ne a última maneira de finan~ia- ·
influénda urbana de Vigo e A co..:· i
ción externa. Hoxe f álase da crise
ruña·, "as principais vías que· unen
en términos de que non gestamos
'a Vigo e á Coruña convértense en
do carniño que leva o mundo pero
ruas .de casas aderidas e a paradonon en términos da estrutura que
xa é _q ue apare~e~ zonas de densisegue a funcionar".
dades altas con pisos valeiros."
A alternativa que propón o gr~
po está inspirada na estrutura arBeiras fixo fincapé na _nova rnacaica de Galiza e nas suas pervineira de articulaci6n da economía
vén cias ·n eolíticas e na necesidade
labrega de Galiza fia·: aétividade
da estrutura pir¡miidal e federativa
produtiva, "esta actividade cóndi, ciona home e território e ten ~feí
corno intermediária precisa entre a.
escala pequena ou escala hiper.tos aberrantes n.on só na estru~ura
senón na própria formiii; para ·
complexa e a univer~lidade.
Beiras 'é predso estabelecer · un
En tres mesas redondas tevisáro'nse os conceitos da antropolomodelo d~sc'entralizado e humanizado nun modelo _de produción
·xia, cun repaso polo mi6do da penon capitalista_.
,
netración· da modernidade e o
No referente ao uso ·social da
contraste producido pola ó·smos~
tecno19·x;ia e a sua ·proxección no
coas rrovas formas na vida da codesenv~lv_imento, Beiras _dixo q~e ·
munidade; economía, história, .e
1

nO ·~Camiño de
• .

t •

.'(

lénto,s; e aÍ'.se:r:ve como inst_rumen- ,.
·. · ,:

~to'-de -amllise.

-0. Hue se: .Rlantexaba .hqxe, ~r~.
, moi ,diferente, pretfndese . dicer .
· que . a ..'tele~áti.ca in~ugu'ra un.ha
nova ·era hist órica e ,Jilara n;iin estas
inovacións techolóxieas- introdu<een, ciriib~os no ca:pitaÚ~mo .e por
engad!d0 ~~ ·social e cultural, p~r9 poi; suposto ·que non altera o ·.~mbs
tanéioso do sistema. O mover toda
a sociedade 'arr~dor da ganáncia e
as con~ecuéncias que 'iso ten p~ra
a xénte; non ·o altera . Cámbia, o'
'rn¡:.dtis operandi'
do ·~otor do~- 1
~ pitalisrrío ., pero non ó próprio _motor"-.
.
.'

la]:>~ as.· conclusión~: . "o p~der -de

Enq?ntros :Etiropeos ·

1

1

Os dias 11, 12 e 13 de Xullo celebráronse en -Sargadelos-Cervo,
unhas xornadas monográficas sobre·"Tradición '·
,. __
e modemidade" dentro dos Encontros no Camiño de_Santiag'o
organ~ados polo goberno autónomo en colaboración
co Ministério de Cultura e once axuntamentos. Ainda coa
.
auséncia imprevista dalguris do:S ~Qh:tid~d.<;>s estranxeitros.(Pierr~
-Cardin, Gillo D'orJles, .~Ptado Coel)lo) e do·y tros como Inácfo . .
· Ramónet e Javier Sádába, as .xornadas acadaron ün importante
· nivel e supoñ.en· un priméiro"fito qué o~t~~ter continuidáde.
A ponéncia sobranceira, en auséncia das outras figuras,''das _xornadas foi a de Edgar Morfo, que_
plantexou tres· pro postas globais:
negar a racionalidade como razón, ·
reconstruir o ámbito humano da
comarca como via para recuperar
a identidade e integrar a. tecnoloxia corno elemento de progreso
mediante a apropriación social.
Na sua exposición, Morin citou
un seu estudo sobre o habitat rural bretón dos anos 60 nun momento de transición, no que constataba o rexeitamento da mocidade _cara o seu meio, fuxindo cara a
cidade, fenómeno que explicaba
pola procura da 'anonimidade e da
apropriación da vida privada e a
ig~aldade <liante da lei. Deste segmento social agromou nunha década un "neo-arcaísmo" que. invoca un culto polos elementos naturais asi como a reabilitación da estética tradicional e o artesán, a inversión dos-valores gastronómicos
e o surximento dun "neo-rexionalismo" que revaloriza a cultura autóctona tradicional. A conclusión
final de Morin é que non se pode
seguir o xogo entr.e pasado e porvir, tradición e modernidade e. clasicismo e transformación, senón
que hai que procurar unha Íntegración destas tendéncias mediante o
recoñecimento da diversidade cultural e biolóxica e o ernprego da
ciéncia no proveito de todos.
A imaxe lírica final compilaba
a sua intervención :a metamorfose
do verme en bolboreta supón que
o corpo s<¡ <1:utofagocita, xántase a
si próprio conservando só o fundamental, o aparello nervoso, e comeza a criar · un carpo novo, que
afina! rompe as suas ligad':1ras e sai
a voar.
Juan Cuete · e Ro.mi Gubern,
que .interviron o xoves 12 ~ entra1 ron, ainda que un pouco nbrigados polo púb~ico, no tema que s;:~a
rubro da sua intervención "Comunicación, Literatura e Linguaxes
artísticas".
Unha frase de Gubern·recapitu-

.,

<

-;- ~

;Post~ode(nida,de·,

•

,.

'

•

• ·A mesa.redonda.dos historiadores, e a . intervención posterior de ·
Xusto Beramendi nos colóqYios ti,,,
rou á luz un debate de fondo, 9
próprio Beramendi explicában9lo.
"Nós na· mesa plantexámos que. os
concei~os de ·tradición e mo1erni- :
dade para a .análise histórica .non · ·
seryian; c>"utra ·cousa" é como cohceit.6 de estudo, pero non val~ n
_porque son _términos demasiado
: ambíguos é xeralizadores. A~nda
"J.Úe en antropoloxia é ·o utra CQUsa, po!s estúdanse . cámbios mái$

.

Venres dia

En . d~Íinitiva; debate.s impor~
tantes, pero pouca repercusión·
rríesino pola coincidéricia coa fol- ~
ga xeral e a auséncia · d~: periódicos;. e po_uca presén¿ia de xente.
- X.C.

20.

Vigo.
' ...::.,',..'"-

~Músi~ · folk

~~

_

Rwper Ordorika. Auditório d!J C.oncello. 22.30. h.
. Lugo.

Orga~iza:- Xunta tje Galida 1 Ministerio de Cultura, Conc~llo ·
de Hetanzos, Cangas, O Gr'ove, Lugo: Pontedeume, Pon~evedra, R!be irá, San~iago e Vigo.
·
,

Pontevedra.

-

.

Música folk
Emílio Cao. Tone Hulbaekno. Col. F.roebeL 21 ,h.

..

Colabór.a: Centro Universi.tario de Romanía:

·<

de entender e aprender das últi-:
mas correntes do pen5arneñto e ·
saímos cun 'cacao' na cabeza. Isto
parece unha -·litúrxia da . confusión" ... a seg~ir fafaba .do .último
.cideo que grabaran e a surpresa
dqs amigos ~o -se ver filmados ..

·Música Folk
Jan Daumelhu~ Jean Hé!r'~, Carlphi, ~Jan Nobe e Caterina ...

1

.

que

Santiago"·.
'.

.,.

, . ,. · ·· O :ú:ltimo dia .e.las ~9rnadas _cen- '
~
. trou 9- s~u. depate-na,dtfinición da,_
, p0symQ.~~r_riid~Q..~ ......~ ~- .,as ;-esté~ic.as· ·
postm9dernas 1 o q.ue div.idiu <;>S- •
debates· entre apocalípticos é integrados. Para· os primeiros~ a post, mo'dernidade é consecuéncia da
decadénda ~a modernidad~,. ~- para.Os outros o ,actuaLintre estético
é consecuéncia da diversificación!!
teria q'9e ·servir coí:rió -un Ínstrucompkxid~de a_c adada po,l~ tecido
me~to ,de 'liberacióR- e nu'nc~,. co"
social,
posíbilitan as rriultiplimd está a suc~der, cÓfao 'luí inéio
cidade de r~cepción .e emisión de
de alienación . e de obtención de
· meriSa.xes e modas.
valor.
.A actividade dos debates sobre
· Na_· sua: ponéncia, César-Porte la
"Tradición e Modérnidade" c"Omes.p uxo" a necesidade de recuperar _
pletáronse con ' vyias actividades
-a capacidade qe 'djsfrnite da arte e
paratemáticas, como a proxeccíó:á
da arqúitectura; "o territórj0 non
polo Óbradoi:ro, .,Gaiego · de Créa-~
se pode ~op.siderar unha forma escion Audiovisual da rnontaxe "O
tática pois o que"I)ln~ Rossi ch~
A,ntroido 4e - Laza", a , actuación
maba a ' pátria artificial' e Otero
do grupo Millado4'o, e a precisa,
Pedrayo a 'pa,isaxe histórica', eon
rida e aplaudida actuación de A.
ieferéncia · aos · Úmítes físicos do ~ ·:1-leixa co espectá..culo "S~lvamento
entorno, mudan coa sociedade".
e socoi;rismo'".
Portela,..· fixo -unha valoración ·das .
arquitecturas efímeras d~ Galiza
Ó que _.ne recollia entre rrioitos
como espácios para a lfüeración . e
dos asi_sten.tes, que -eran u~s dousnon para a opresión e como ~xe~- .
<;:enfos, é a falta d~ conclusións e
plos da m:eciida _que pode ter unha
mesmo · certo desconc~rto, "vimos
.arquitectura p;ua o home.
aqui co ánimo de pornos ao dia,

Santiago. ·

. '

!

.

Luís Cilia. Auditório da .Universidad. 20.30 h. ·
- .µ?ji._

1 \ \ '

1 ' l
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crítica

..Seivas de

amor .e tránsito ·./

d~ l\if,igOeIAnXo -Féqián-V~llo Ed.,J:Qestfe_· ~

.

.

.("

·..,

.

Un novó . poeta aparece. Non ápa- .
xur.ito o poema· s!-esv@la_o Íntimo
· tra nengunha rocha porque ·a. to-.
rec<; -:~ilúmina o panorama poético
mistério da palabra'_ e fah1a poesía.
~fas rachará co,. seu pqder.· Mais .
galego. ·Revistas .e suplementos de
esta vida coti~iana que é !l poes'ia · ·
Ou sexa:, o poeta gaña a guerra
xornais deránnos ~prosás e poemas
á palabra. ·qómo? podíamos dicer
éo po.Ja forza do amor e· .d a libei- ·
del. o seu ·11o"mé era: coñecido en"que Q poeta engana a pala~ra·,
·dáde: Amqr que se concreta na
mais non .. Férnán-Vello, se ·erígana .
tre .poetas. .i\góra o amante da .:
muller, muller . que . se concreta :
a alguén .é á sintaxe, .á gramá:tica, á
poesia pode :ichegar-se a el. O des- .
"Viño rosado e morno dos teus·
prosodia --:,á.ifida· que a aJguén l,le
lumbraµ-iento será o que sofra o
seios__ ~adur?s/ . LaIJ1erei as suas .
· pan~za . que non; a · prosódia está
uvas até .unha terra branca/. e morleitor .no primeiro cónta.cto. Logo
presente. En cámbi¿ a palabra non ·
. derei un céu de prace-r, unha glo, ~cando ~e recupere- nunha sé. é enganáda, a sua~ preséncia é reite:~ia'/ que existe na volupia da mor- .
gunda, leitura poderá Sa.borear torativa·, ma}s ·serve esta reitera-ciórl
- te". Ma:-is a miiller, o corpo futuro
da a sabéncia desté autor :Miguel
como imaxe ·q~e Í"ntro.duce ao. leicresa n:mller "concreta exist<:i, avísaAnxg Fernán-Vello. Os.leitores·de .
. no lo o poeta, roáis aló de-nós mes-;
tor no_m(lndo. que o poeta nos fai .
A NOSA .TERRA del Q.eQén saber
comUn. Está r'eitera:cion faise pre- ,
'mos; xa que ilumina a "miña morpolos tátos que nos ten dado en ·
,te tua". ,
·
sente nos "Poemas pa~a: ela".
"Griieiro"; na·s • pá.;icinas de qia- ·
Esta párte · ~6 libro _-,-.-"Poemas
E se o leitor, paSa.dos estes poe·ció11. Agora poderán saber roáis
para e.la p ~-~ é d unha maravilla tal
·_m as dela e alguns óutros, pode sedel por 'u n libro ; Seivas de ainor e
que fai do .:}:>resente poemári0 un
guir aturando o grande alento do
tránsit~:
'
1
dos libros de· poesift galega máis
:poeta e pasados os "Poemas en..alO present,e libro de · poemas diimportantes dos '"últimos dez anos.
gures" -a parte máis frouxa de tovíde~e en, y¡,tro · partes que es.táh ·
das- poderá introducir.se en TránO primeiro poema desta série (Anatravesadas por unha consta.n te : a
·clares), CUXQ esp.frito - co...nfúndese
sito, que se compón de 10 ,p9epoesia. Os primeiros poemas xa,_
cb · das Cántigas· de amigo e de
mas. O primeiro : é un ou son 'múlnos adentran no que será o mellor
::. amor. bsseus versos, a sua reitera- ·
do libro :·a bela linguaxe, a esce. tiples poemas?. Cada verso pode
lente c~nst~üción; o 'suxérimento,
ción fainos le_m brar aquelas cantiser un poema. xa que a interconegas medievai~ :~'de andares que elá
xión - ainda que exista ·sempre ina des.trución da . x~taxe, efe. 0 1
_q ue nG>tará" cedo o leitot é--que neterconexión entre os versos- non
_ > ten bai ñ0 ar u-n sórriso/par:a alecesita dunha intensidade tan forte
grar as frontd e os .ollos de dozuestá aq_ui buscada aposta; Lembr.e- ·
como a que puxo o poeta nbs seus
ra/de _a ndares que da ten >xa se
- mos algun ·deste~ versos para·o 1ei- .
versos, só asi podera apr~ixar unha
enamora todo". Esa reiteración de
· t.o.r- . que -non se poda chegar a
parte dos poemas, ainda que como
versos, ese repetir as ip.esmas pafaeste. libro : ."Morreu-me tanto
toda poesía; a poesía de Fernán' · ·bras trastocadas .en dife_rentes es· amor na confusión dos meses" .
. Vello é inapreixábel :i"Qué silen- '
trofas fan que o, leito.r se ·sinta el
Son · estes versos poemas que nos
cioso o, tempo que rodea a pala·.. mesrr:io · trastocado . pola : pqesia. ~
- introducen ná maioria dos nove
trañar a .sua poesi_a. - non entrañ~,
. bd " .lemos de entrada :0 silérlcio
non.· vexa reiteración· onde - se
poemas que van seguir. Nove poecuriosamente- nengunha. Q,; léxié o que ten como ~esposta o leitor
. existe,- non hai máis que as mesmas: dunha" ar_q uitectura perfeita,·
co é· sinxelo, a co11strución perfeidiante · <lestes maravillosos versos.
' ~as p~labras que leu nos anterio-.
dunha cónstrución inigualábel onta.
e a sintaxe é . castigada perma· O siléncio criador, xa que a poesía
res ver:sos e :que agora non recoñe-.
de riada falla. Nove poemas que
nentemente sen que iso supoña un
de Fernán-Vello provoca no leitbr
ce: "Melancolía hoxe trouxo cr-u e:l ·
esgotan ao leitgi:_ c0mo o ·esgota o
desconcerto para o leitor. Léxico
esencia <... ) Meia.'ncolía iioxe ~e~
un ~ntimento de desolación. De
pracer: sen cansáncio. O rigor poé-'
sinxelo io poeta logra fac~r, reviver .
deJgada , ~o. ventp { ... ) Mela.ncolí~
desolación porque a única respostico, a. perfeición formal están
as palabras esgotadas polo u.so e
hoxe v{sitou:-me .esqufsita". Ou ver ··
ta que nos -queda é a leitura. e re.aqu.i no seu estado máis . puro :
abuso. "Mesm0 Hes dá riova vida.leitura para· comungar-coa pafabra
· co~o o ppé~a di: "Pasan leves as
. poesía e forma poética ú~ense pa·Palabras
úsadas. -até a 'saciedade
que· n0s 1 guinda o poeta. Non hai
mulleres de outono'.' :;-::será posí-:
ra nos dar os roáis maravillosos
1.
'
por
meio
dun proceso- qu~ s6 co~
l:>el .gue o mistério, a maravilla <leshoutro poeta galego act1i'al -fab
poemas 'q ue levo lidos dos novos
ñece o verdad"eiro · poeta, ;;i.cadante .-verSó ·estexa nunha · preposi- ·
.-dos vivos- que nos teña producipoetas· ga.Iegos. Fernán-Vello sabe
u,nha. incandéscéncia" que gaña ao
- ción- Que ser.in a·s mulleres do
do este sentimento : a: inieñsidade
reunir e unir todo aquilo que fai
· leii:or e converté .ao posíbel "tes~
da leitura poderá ata.dar o nivel da
_"outono?_ as q_u e viven do outono?_
.da poesía un elemento de revelato" en poe~ia ." : "Oµtravo-lta en pe- . ' as de;-0 Outono? as que cumpren a
:intensidade · criadora. _Pe.nso que
ción (e de revolta, xa que logo), e
numbra· desfigurq as fronteirazansó desta ·rríaneira podt:;remos achesua sa.zón !10- oútomo; ou sipipÍes-.
.nestes poemas de Tránsito. revélancoradas nos mapas d? pa,ís~ driro
garnos. ao poeta do xeito q-q.e este
·. mente:, ,como logo avanza o poéta·
nos nosa terra: "esta terra é un
:i-rnor esculpido-labirinto de pe.dra
se merece.
os corpos brancos ·do outono? Xa
camiño intrazado nunh~ paixón
. patria e-' corpo labrados na terra ·Falamos enrib.a que só unha ino dixemos, nada ~se pode apreixar
sen fondo,,, "esta paisaxe intensa .
,desde o vento Gb mar": Qué-pala- .
tensa ' leitura nos poderia levar· a
·aqtii, a poesía esbáranos. das mans
nori é bálsamo é enigma de roche·bra <lestes maravillosos v-ersos mm
unha aproximación ao poeta, e
para se facer cosmos, vida cotidia1dos· antigos incertezas presertt.es
non pola dificul~ade que, poda ennqs· soa á .palabra usada?; no conna que non .St'; pode estragar connon é. un alivio verde no espaeio
J.;

-

'

'

~

•

largaciÓ que inclinei no ca:mmo,
en~". O poeta descóbre'n~s a nosa
terra comó "humos · seinin~l'',
mesmo -como liberdade, nunca co~
mo paixón políti~a pasaxeira. Para
. Fern,án-Vello. terra amor e morte
confúndense no siléncio dos. mapas.
Deses mapas polos que podemos pasar as mans e sentir o conxunto da t~rra na polpa dos dedos. Uns mapas que nos fan soñar
:Con vi3.xes, mapas que nos poden
facer ver toda a paisaxe da nosa
terra, mapas que -simplesmente, en siléncio nos fl!n soñar. Mapas
·q u_e na derradeira viaxe, como a
persoaxe de Otero, un quixera
apalparr para sem:ir a conxunción
da terra coa morte, mapas que
concentran a nosa terra nun só obxecto.
Podíamos falar moito máis, dicer algo sobre 'a linguaxe do poeta,
sobre algunhas das suas teimas, sobre alguns· dos seus temores, mais
compre deixar libre o texto do
poeta, · compre. non encher de adxectivos os poemas e que eles,' por
si sós se defendan, xa que o poema sempre di rnoito máis de todo
aquilo que a análise pode pretender dipér. Os poemas maravillosos
de Fernán-Vello non necesitan ouropeis, só unha apaixonada leitura
como apaixonada é a poesía do
noso 'poeta. Deixemos, xa qúe logo, fala.r ao po·e ta :

a

a·ctullidade clll"tu.ral .
R~consttuído. .:o ·
,. '

"Guiándose·

poia ¡)edra .

do-·.Pórtico
da Glória

.

..

tanto amor · gran.sfigura, pode
'
ferir sen pausa
longas tardes de.sertas para un
_ xúbilo a voces
- de· múltiple siléncio, aves de amor, ventura
no horizonte do soño, carpos
·co,mo esperanzas,
desexos c~mo un péu ou mortes tan amigas
para viver as noites con albas
esperadas,
pata viver o mundo amañecendo todo
nes.e amor transparente que levamos 1_1os ollos.
XESUS GONZALEZ GOMEZ

..

OrgaÍlistrum
.

· .San!iago de Compostela·, opd'e o
O obi:-adoiro-Es. col~ de Instru~en
identica á do Organum primitivo,
rns · da l:Jniversidade PopulaF de
·. Mestre Mateo quixo · destacalo do
fai do drganistrum un ·dos instruVigo verí de acabar unha . reproduconxuntO. d~s instrumentos re- . ' mentas roáis representa,tivos _de es- ,.
ción de grande importáncia, para ?tética musical da Alta. Idade Média
presentados no Paraíso.- Os arte ~
' cultura musical de Gali~a: ·a · do
sáns que completaron este· a~aba
polo seu _pr:incípio de c~mbina
Organistrum, ins~rumeµto . que
ción .polif ón.ica de. baixo e m~lo
dq ·.traballo guiáronse únicamente
existiu na Alta Idade Media e que .·
polas fotografia,s · do Pórtico da
dia, que é o mesmo qlíe "rexe o insfoi ant€cesor ·e conxé.nere di zontrum~nto autóctono por' ~utono
Glória. A reprodución ffa.ose a
·másia : a gaita.
fona.. O" inte-resant.e trab~lld, do ·' __ meio dunha hipa por mor de ·desO · Organistrum, tó_case ·· entre .
que non exist en m;íis que ·. ~atro re~
·:r cifrar o trabapo de talla,' de grande
duas persoas sentadas que o soste.'producións en· Europ'a, é obra. dos
comple:xidade.
,ñ en
· artesáns Antón Corral,.Jlamóp Caseu ~olo. o aprendiz move
..
sal e C¡rlos Corral~ qu-e dirixén esc<1a · man dereita; o manúb:rio · e ·o ·
"O Orga.n istrum páréce· ser upha ·
. te obradoim_.
.executante compón · ~ melodia ti-~l
derivación do m<,mocórdio pitagó....
. rico ..;-Tráta~e . dun.. instrumenfb de
rando do teclado. C(?Q¡. 'esta ._[ epro,o· Organistrum aparece .e~culpi .· - cordas frotadas con roda de -mad l].éÍÓn do ·Organi~ttum . foí cfase a
do en pedra na catedrál de s&ria,
deira. ' Das tre{cordá~ que contén, .. : reeuperación du~ha . xeira de _insno pórtico _do Paraíso .eri Duren,se ·
trumentos . que .se integraráp no:.
dua:s prdduceR, por meiq dun te ~ .
(que data de 1160}, na éolexíata
Museo Etnográfico da _Gait~ .e
dado, a melodfa. A terceira, que
'de Santa Maria d~ Toro .(1170)
·Zanfona no munqo, que én dat.a
fai de boi:..dóri 01.i nota pedaf, mannoutras. Pero onde .aparece ocu. tén, durante. a¡ composición que se , ' prósima instalará :o Axuntamento
pando un lug4r preferente é
, execut~, u.n son . ba~o e te.n ido.
d6 Vigo · na própria Univ.ersidaefe
Pórtico da Glória
da Catedral de
· Esta característica, pratica;m~.nte
Po_¡)lflar . .
,.,.
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MANUEL HORTAS VI LANOVÁ ,

O .viáXe a ·Bonaval

Dende rapaz, este barbas ten vocación 'de, cansacamiños. Servidor é
un galego de a pé, quérese decir
do común, que exerce a sua galeguidade dende que ten uso de razón. Por eso, dende hai moitos
anos, periodicamente viaxa a Santo Domingo de Bonaval. Este vin- ,
teoito de xunio pasado ali estivo,
como era a sua ob-riga. Quixo estar
presente pra comprobar cos seus·
propios olios como trouxeton a
Galicia os despoxos mortáis de ·
Castelao :entre fusiles, que foi tamén como saiu a súa persoa pró
esilio. Semella que entre os anos
1939 e 1984 non aconteceu nada
en Galicia. Dende logo no plano
político non se avanzou moito.
Oxe no noso país sigue mañdando
a mesma reacción do ano 1939
que diegou o poder. gracias a estructura caciquil que ainda pervive
entre nós e a que Castelao tan duramente combatiu. Os caciques,
tan agudos pra poñer ·.autobuses
por. todo o país pra recoller os votos, non facilitaron ningún medio
de transporte pra que as clases populares galegas acudiran ~ recibir
os despoxos mortales de quen
- asúmano ou non, queiran ou
non queiran- é o seu guieiro. O 1
goberno reaccionario da Xunta de '
Galicia sabe que a vida e a obra de
Castelao . é unha acusación contra
eles. A obra de Castelao é enemiga
da actual Xunta de AP. Por eso a
tal Xunta estivo no seu papel ó intentar enterrar non só o corpo de_
Castelao, senón tam~n o seu pensamento político.
A Xunta de- AP fixo declaracións de·cindo que Castelao é xa
de todolos galegas. Pro tódolos
galegas deben de ser eles sós. Por
que · eles apoderáronse dos despoxos mortales do gran mestre e uni~
ca.mente permitiron que pousar~n
as suas mans sobor do féretro os
empregados de Iberia _-como se
for~ unha niercancia- ou a guarda

municipal santiaguesa - éomo · se]
Castelao fota o Xefe da Guarda .
Munícipal ou ~ Ma~damáis . do '.
Corpo de Bombeiros. O lóxico é ~
que fixeran o traslado do féretro
()S escritores e os artistas pJ.Sticos, ·.
que os hai en Gali'cia, compañeiro(
·de Castelao.
'
Si a Xunta de A.P. ~on fora l
enemiga de Castelao, antes de tra-1
.
- ". .
guer os seus restos a Galicia, seria
lóxico que fixera unha campaña l
Arara é o nome dun coñecido pád~ ·d~n;ó aa~úsi&: popular galeEn "Pau de Arara" recollen al.:
de sensibilización, editara unha es-·
xaro do Brasil. Pau de Arara é taga que in_clue mazurcas, polcas,
gunha peza tradicional, rniis non
colma da sua obra.e espuxera o fémén o nome dunha tortura u_tilizahá.banera:s-; etc., até. formar un re' se encadran de nengunha máneirá
da polo réxime ·· militar- daquel
retro na Facultade de Meiciña de t
per:tório .lli~it~ .d entro dun terredentro da música tradicional ou
Compostela, da que Castelao foi
país."Na sua terceira acepción refí-J
no que se está empezando hoxe a
folclórica. Unha pouco <loada dealumno, pra que .todo galega ·q úe ,
rese aos· autobuses que levan aos
revalorizar.
finición teria que ir máis polo ca--.
o desexara lle poidera render a sua ~
imigrantés . e .traballadores do ex- ·
miño' da . música contemporánea
Para un d~s co~poñentes ~e_ .
hómaxe. E o menos que aXunta
t;rarrádio até as cidades brasileiras.
par~ ~odos o~ públicos e incluín;"'Pau de Arará" "Música galega
podía facer. Hai, ademáis, os ante~ ·
Desdé hai un ano Páu de Arara
do intromisións nout(os campos
~ rion é facer rriuiñeiras-e pandeiracedentes do traslado dos restos de
ten ainda un- cuarto significado.
que non están. necesariame.nt(: no
:das -só, h:ti.que facer tamén outras
Rosalía dende Adina a Santo DoTrátase dun grupo musica~ -formaarco Galiza-Portugal-Brasil, ainda
icousas,
ter únha técnica, porse a.o
mingo de Bonaval. E,· principal-..
do por galeg-os e brasileiros de "as:f
que xire maiormepte ao redor <lesdi.a e coñecer o que _se fai f6_ra . ..?
mente, o n:aslado dos ·restos de
cendéncia galega. O nome reflexa,
te eixo. "Como pontos de referénCurros dende La Habana a Coru- ,
· pint~r. Laxeiro por exemplo fai di- . . cia da música popular pqderíamos
non sabemos se voluntarjamente,
, j
verSa.s cousas e ninguén o cuestioña. Os nasos gobernantes autonoun misturado de causas.e de temas
tQmar a José Afonso en Portugal
micos semella que desconocen e '
·¡na dentro da ~ltura ·g<1:lega, pprao xeito dunha música baseada -no·
ou Bob Dulan nos Estados Unidesprecian a nOSll; Historia.
!que el é galega·. Mais, na música ás
tronco galego-pottugu~s-b rasileiro,
dos"., axúdanos a explicar. un dos
Persoalmerite coido que eso de
l·veces dá a impresión de q.u~, : se
de gusto popular e que QS seus aumúsicos .
. !non é unha muiñeira, xa . non é
Panteón de Galegos Ilustres é abetores insisten ' ~n definir como
En Pau de Arara hai ritmos
\'música galc;.ga. A nós tennos pasarrante. Arquivar mortos ilustres
ecléctica.
afro, música nordestina, habaneras.
, do de non levamos a determinada
'nun lugar, corno se arquivan libros
A experiéncia de cad~ ·un dos
e improvisa.cións _que chaman ao
ro maria dicindo ·que non era músiou pezas de museu, é monstruoso.
seus membros 'en grupos a~teriob·aile. e>- nome pode .anunciar un
' ca galega, e si é música nosa, ·por
E unha idea propia de mentes ne, res permítelle aproveitar unha parpharo, ·unha tortura ou un autocrófilas. Cada morto, por moi ilus- ·
exemplo, que mais_ten qy.e ter?, ,
te de repertório ·xa coñecido, cobús de imigrantes.; mais, Pau de
tres que sexa, debe estar cos se~s, !
ou é que nós Sümos extraterresmo :por exemplo o de Bem Vrrá ao
Arara é música linda.
-tres?"
na terra da sua propia tribu e non
que veñen urtjr uriha nova recolliM.V.
nup museu. Algunhos dos mortos ·
ilustres que · están en Santo Docións con J. Afonsb e Ouiñtín Cabrera.
Pi da Bahia, nasceu en Salvador de
de folk 1i1rbán.
J Grabacións: . L.P. ~n G. Vendré e
mingo leváronos ali dun :xeit<:> ben ·
Bahía (Brasil), de "pais galegas. Reside
. . . Xosé António, de Vig0; toca conM. Mela; Ed. Le Chant du .Monde, Paen Santiago. E o cantante solista; tatriste. Tal acontecen cos restos de
trabaixo. · Grupos de folk urbán e orrís . Sinxelo con N. Wrlliers; Ed. Philips,
questas.
·
mén toca guitarra e percusións. Ten acD. Ramón Cabanilks. · ·
· . .\
Pari's.
·
- tuado nos grupos: Bemvir"á, Roi Xordo .
.·
Repertório
e
orientación
musical:
Agardemos que .os restos de .
Composi.cións para .Cine (Barceloe acompañando como guitarrist~ á Pilo- .
- Músicas populares galegas, de recoCastelao sexan os derradeiros . en 1
na), Teatro (Valéncia) e Títeres.
cha e Jei Nogueral; tamén a J. Afonso
lleita própria e de Cancioneirb (polcas,
Chico- Barreiro., nasceu en Salvador
ña percusión.
repousar nese Panteón de mortos .
.mazurcas, habaneras... ) e portuguesas
. de Bahía, de pais galegas. Reside· en de primeira. E que se clausure de ~
.
·
(vira, malhao ... ).
Xico de Cariño, naceu en Cariño (Av
Santiago. E o ·percusionista do G_rupo;
vez. Seria o niáis s.ensato .. Pra nós ;
Coruña) e reside en Vigo.
tamén canta e toca guitarra. •
- Textos de autor, musicados· polo
1nstru"mentista de armónica {crorñá- '
Rosalíá ..abre un cido importante
Grupos: "Bemvir:á"· e colaboracións ·
Grupo, (N. Vi las, Váiquez · Pintor, J.
tica, acordest, perc1,1sic?ns. · ,
na nosa Historia, que se pecha con
con outros grupos.
- Afonso, G. Vandré.--: .l
· ·
·Grupos: "Bemvirá;' •. "Roi Xordo",
Hum~erto Díaz, nasceu en Vigo e
l
Castelao. A partir de ahí ábrese
"Arrabaldo".
·
- Repertório da música popular brareside na Coruña.
outro ciclo histórico ben triste.
Cantantes: G. ' Vandré {Brasi ll ; Ma. Toca guitarra e acústica; tamén cansi.leira (baiao, samba, xaxado, ... ) ·
Ag~rdemos q_~e sé supé~e non 'se ¡ ,." rina Rósell (Catalunya), Pablo Quinta· - Composicións p~óprias e ·impro.vina e Jei Nogueral (Galiza); colabora1ta. Formou parte de diferentes grup~s ..·
sacións.
repita.
·
.
.
1

Pan ·de Arara:

1
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Organiza: Xunta de Galicia~ Ministerio de Cultura, Concello
de Bétanzos, ·Cangas, O Grove, lugo, Pontedeume, Ponteve·
dra, Ribeira, Santiago e Vigo.
-
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Colabora: Centro Universit~rio de Romanfa.

r ·

Pqntevedra.
Música folk
Ruper órdorik~. Em ílio Cao. Caixa de Aforr_ps, ronda_de
Nelle.
·
Santiago.
Música folk
Tone H-ulbaek!lo. Auditório da Universidad~. 20.30 h.
· Teatro. na rua ,
Es"cenificación do dia do Corpus, polos grupos
·
Coca e Danzas de Redondela
Teatro "La Pupa" de .Sevilla
Teatro "El Drac" de Barcelona
"A trote" ·d e Valencia
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música_
L_eccións -dé.·gaita. (111)

As antas·· _ -· _ ._
_ . ..
.
ou as p~dr~.s an(igás .que <Jelimita:ri a terra

.

-

.A postura df:> ·-gaiteiro
..... . -. .
Irnos fixarnos · hoxe nun tema que
servidor, como en·slnante de gaita,
considera de suma importáncia no
bon fac~r dos gaiteiros .
Moitas veces nos teñen chamado a 'atención os_xeitos-posturas
de· gaiteiros á hora de inchar o fol,
na maneira 9,e soprar, de situar a
·
.
.
gaita;..: ~
A gaita galega, . como a ·gaita esco.ée54, ' a~1,uiana, oú de Ca.lquer
outro país. 'tén un xeito característico de collela, ben definico e
diferenciado.

.

'

·,

Un norne moi abondoso ha hosa ·
terra é o de Antas.
As Antas é .u n h1gar do Paraño,
na estrada de Ourense a Pontevedra moi pertiño xa de Soutelo de
·
Montes.
As peripécias dO seu nome fa~
del un caso ben tfpicO' na toponímia do nqso país.
_
Até Hai ben pouco ·tempo, lu- ,
cia un ·cartaz _que, po'ñia · :Las San. ta.s na sua ' tracj.tición ca·strape_ada
do notne do lugar, que logo nos levaria ~ pe:psat n~s vrrtuosas mulleres que debe.rcm- habit~r 'a quel lugar rios tempos-pasados. .
Despois x~ : se escreoeu o n0m~
correct~ d~...:As . Anta~, pero houbo
alguén_,'xa ·a fejto ao _castrapo, que
corrextu pola. sua canta e voltou a
escreber ~antas;· hoxe _afortunadamente·, ·figura o seu verdadeiro p.o. _me de As Antas, qué non te_n nada
qué; ver c.oa santidade"de ningu~n,
- é si mqito ·que ·ver coas Arcas _o u
~arc;os de" ped.ra é\os. que ·falál;>amos a seip.ana pasada.
·
Nun centeal ao p·é da estrada,
airida quedan uns restos de pedras
grabada~ con letras que parece s~r 
que pertenceron a Un antigo marco, qu_e posibelmente teña que v~r
·.cunha vella tradición de que .exis.tia no lugar unha mesa de . pedra ·
1

A VEU:NO.. C~CHAFEIRO · BU-.
GALLO, GAITEIRO DE SOUTELO .DE 'M.ONT.ES (1.898-1.9~·2)

Se ollamos ao gaiteiro de Soútelo no. retrato adxunto, nota-,mos
pola boa postura do fut,uro gaiteiunha se"nsíbel inclinación .do ponro. Hase poñer particula.r atención
teiro á"sua direita; Nad·a rpáis fóra
ao introducir o ·vento no fol, ~oi
da tradición gaiteiril galaica que
dando sempre non inchar 'as fazu~
toca-r co ponteiro paralelo ao· córlas, ou ·de introducir excesivamenpo.
,,,. r
te o soprete 'na bo.ca. ·· Por, outra
A fin de conquerir unha postubanda,_ d'ébese coiqar . esmeradaf3: correCta, o ronco quedúá case
mente nos defectos de dixitación,
paralelo ao chan, mantendo unh~
evitando afa_star os dedos do ponlev:e indinación cara o intérprete.
teiro.
. A presión sobre o fol. ha ser
A 111irada do gaiteiro ha ser
exercida co ·antebrazo, nun~a coa
sempr€ · para <liante, ergµei.t a, ~n
parte superior do mesmo como · '·nengun caso ha mirar para ·o_s deacontece no xeito .escocés ou astu- · .. dos m·entras to.ca.'
riano. Os ensinantes de gaita deben manter unha teinia constante
·. XOSE LOIS
FOXO
.

(seria un dólmen?) o-nde ~e xuntaque está· marcado ·e -limitado, conban na noite de San ·silvestre os
·ven a saber, por lo marco q~e esta
hispas de Ourense, Santiago .e Lucabo· das pedras que chaman A n_-go p~is .· aqu,el era o ponto onde
tas, e ende vay suso a pedra que
concorrian os confins dos seus doestá cabo do outeiro d~s Teyxo"mínios; ~ste tema d~be ser .cortmn
gueiras e · está ho signal que fece. na·s nosas tradicións, pois facendo , · ron e dende vay suso 3<0S marcos
.f..efe:r:éné\a a esta cuestión atopa- que ~e cabo do c~tnino que soya .
mOs hÚn es<;rito ourensán· no ·ano . viir ~nte a devesa de Sobra.delo, e
1.4_61 · o seguinte testo : " ... que
emde ·a pedra d~ Cruz que está
e~o _ marco de Santi'Andro, que
cabo' 'do outeiro de Payxon con~~ritasen s:4J-co clérigos· e.- se besen
tra Boüadela, e fere ao Porto das
todos s:inco a comer ~ñ un tala· Aguas,' e dende ao marco que está
'dor-, que cada un seria ~na sua friao Porto do Candeedo, e demde
. ao Murgullon de Lagaris:a, e dende
guesía, e que daquel marcq:·· ".
· A.si pois por Anta · 4ebemos en~ .
a Pena Sobreposta por la anta que
tender unha antiga construción de
esta pabo de Lagiosa .. " .
pedra qu~ poderia · poincidi~ con
. Aqui aparece ben claro o papel
01.itra obra preistórica xa existende delimitación que ~ogaban as
·te, un dólmen ou rrienir aproveitaantas; exemplos . <leste aproveitado como marco de delimitación
mento de monumentos arqueolóde prédios rurais.
.
xicos anteriores abundan polos
Eran designados polos antiguos
textos galegas antigos onde se fen
~orno _ "terminas -, antiquos" ou
de marcos rústiCos en base ás "má"arcas antiquas":
moas" ·ou amoreaméntos de terra
Reproducimos aqui unha parte
enriba das arcas preistóricas. ,
dun · antigo documento das terrá.s
Se o amoreamento era moder. de Sobrado de Límk, ·do ano
no dicíanse "montecelos" de te1.~54 referente ás delimítacións
rra, nome q~e ainda está na nosá
dun -cauto que nos tralada a aquetoponimia, e serian semellantes
les tempos en que ó galega era unaos que hoxe chamaríamos "coidioma norinal en todos os seus
_mareiros" ou "govias", primitivos
usos : " ... o nosso couto de Sobra- valados de terra que posteriormendelo que ·he en Lymia, segundo
te se consolidaron en pedra.
M. CHOUZA /R. CID (SGHN}

_·Seguimos con este resumo dun
moi longo artigo do inglés Jake
W.alton. O repertório para zanfona ·
é moi ampfo. Vai desde a música'
clásica e o folclore tradicional dos.
numerosos países onde ,sé poden
atapar zanfonas, até os tanxeado~·
res de hoxe que comezan a experi~
mentar co jazz e coas za.nfonas
"eléctricas". Teño ouvido que recentemente se formou ep Itália un
culto relixioso ao redor do instrumento despois de. que algun ti vera
experiéncias místicas con ·eL ~sta
mos diinte doutr.a idade de o~ro? ·
Pero, que é unha zanfona? "En
primeiro" lugar non debe ser c~n
fttndida co otganillo, cuxa 8ni.ca
similitude e que os dous teñen ma~

nivela. A zanforfa ten unha caixa.
de son, ~in:iilár á da guitarra ou á
do laúde; cunha roda de ma~eira
· que xira ao mover. a manivela exterior. Na pa-rte aita da. zanfona
está . o teclacló. As cordas van ao longo de{ i~strum~·nto d_~sqe .o da- .
_vixeiro, através da roda, -e sobre a
·ponre.
.
. As cordas da melodia ;van atra-·
. .vés da caix;i. do teclado e son tanxidas potas teclas cando son p¡:-elllÍadas. Son normalmente veínti- ·
trés as tecla's, dispostas en duá"s
ringlelras. A baix.a dá as notas:· naturales e as superiores dan os ·so_stidos e . bemoles. A extensión {de
dua; oítavas.
t

•

X ESUS LO PE Z TEMEZ

..

e por ser considerada como moi
ra, que ten. acceso por moit9s tolimpa, a sua carne ten sido consubas e incluso. fm:ando o_chan. Non
mida nalguns pontos da península
hái ·regato pequ~no, ·ou curso de
Ibérica, como aconteceu na albuágua por diminuto que sexa q_ue
feira - de Valencia, onde ten sido
.non: teña unha · intereSa.nte povoacomercializada.
ción de lúria, sempre que haxa
E unha éspecie fácil de localiunha boa cobertura vexetal e aceizar e atópase distribuída por toda
tábeis cÓndiéións.
a nosa terra en zonas húmidas, reA lú"ria ten o corpo compacto,
gatos, ríos, gándaras, brañas e pracon orellas moi p~queheiras e a
dos de abundante água. Nestes ha- c¿r xeral é p_a rdo chocolate. Pode
bitats _propícios ollaremos unhas
chegar a _pesar perta· dos 3ÓO gr ..
complexas redes de galerías entre
Repródúcese de duas a cati-o veces
as herbas e furados, con acá e acopor ano, e en cada parto nascen de
- lá alguri excremen.to depositado
3 a 7 indivíduos novos. Esta alta
nestes camiñiños que a lúria fre- ·
tasa de natalidade_debe compensar
cuenta na sua actividade nocturna:
a i;nortandade causada polos inimiUn parente moi cercano é a lú. gos, como os raposos, londras e
ria pequena (Arvicola terrestris),
aves de rapiña. A lúria atopa na
qU:e vive na,lguns pontos da parte
rati comun ou de alcantarilla (RaA . lúria grande . gu r~ta ·de água
alta dos afluentes dalguns rios gattus norvegicus) un competidor
(Arpicola sapic!us) e ·a rita máis
legos, debendo ser pouco ·abondomoi ben adaptado, x~ , qúe é máis
· grande que vive nos nosos ~ rios.
_sa e de localización máis ben ponvariada ria alimentación, t~n unha
. Atopámola en lugares de correntes
. tual. Excava galerías e habita ta·maior descendén~ia e é máis agrelentas con beiras de abondosa vemén nas ribeiras, de rios e.regatos,
siva, pois a de akantarill a;Ó frexetación, onde se alimenta d~ tavivindo en zonas de alta montaña,
cuenta os ríos. perto dos núcleos
·~iñqs e raÍce.s d~ plantas acuáticas,
.
.
urbáris e zonas moi alteradas e in- , . sempre que atope rq.a1s ou menos
' · códias de árbores, podendo tamén
perto algun curso de água.
fluenciadas polo home.
penetrar nos cultivo·s e sementei- .
As lúrias son aminais sen fortes
A l6ria come herbas, raiceiras,
ras que se ~t:open perto· dos.~ursos
vínculos familiares, .así, a fémia
de água onde viven . Entre a vexe- . ' bulb_os, semen~e~ de prantas acuásenlleira encarr~gase da constru' ración das ribeiras a lúria raí unha
pequenos 'invertebrados,
.ti ca~.
ción do niño onde. pare a: prole ·e
pol9 que leva unha dieta funda~
complexa rede de tú_neis e galerías,
·
e tamén construe unha madriguei- .
·men_tal!Jlente vexetariana. Por iso ' co'.ida desta.
,
.
'
.
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Santiago"
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Organiza: · Xunta de Galicfa, Ministerio de Cultura, Concello
de Betanzos, Cangas, O Grove, Lugo, Pontedeume, Ponteveqra, Ribeir?, Santiago e Vigo.
·eo1ab9ra: 1Centro

Un~versitario

de Romanía.

Santiago. "
Músiea tolk
-, Ja~ Daumelhu, Jea'1 Hare. Céiriotti, Jan NQbe ~ Caterina.
'· Auditório da Upiversidade. 20.30 h.
--~:.. - ...
-T eatr9 na rua
,
Escenificación do diado Anfroido, polos_grupos _,.
Peliq1,1eiros de Laza
Cigarróns de Verin.
Pantallas de Xinz0 de Úmia
Foli.ón de. Vilari_ño.de ·Consn
. Antro ido de Vinhals de Portugal
Grupo de Pereira de Vilar:eal (Portugal)
Chirigota de Cádiz
Antro ido c~talán "E 1 Drac"
Teatro Bekereke {País ~asco}
d
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.. XOSE L. ALDEA.

,,

. Horizontais: ·

1.-Bisbarra da pravírfr
cia da Coruña. 2.-Pasar

· X~uiuin · A~ul~ ..

a noite fora da própria l....,..-........._-+--+--casa.
Demostrativo, 3
própri.o do galego fa.lado e·n Ourense, do que ·
se abuso u por dif erencialismo.
3.-Animal
doméstico · con cuxo leite fanse qm;ixos. Nome l
galego de Santiago. 4 :._.....,~
Oitava letra do ·alfab€-· 1
to. Deus grego dos ventos. · Usase para pescar
anguias e outros peixes
marinos. 5 .-Arcaísmo
de ár. Sépias. Rádio da
~.-------circunferéncia. 6.- Actuarán ou
quena:. 6.- Sódio .. Pau de baralla .
comportaranse do mesmo xeito
Consonante da onomatopeia d~ncoas ratas. Partido político galeha moto. 7 .-Pr'efixo latino que
go. 7 .- Deus gr.ego do amor. Con- ·
triplica. Mamífero carniceiro, plutrário . 8.- Consonante de leito.
ral. 8.-Un~ Que. é pequeno dentro
Ríxido, rexo. Ao revés, precepto
da sua espécie. Nome de letra. 9.dictado pola autoridade.9.- A priCóxegas, deligras: Marca que temeira. Equipo~de baloncesto. Arñen as cousas ou se pon nelas pa;a ·
caisrnos, terreo de cultivo. 10.distinguilas. 10.-Todos xuntos
Río das províncias de Girona e
forman o noso esquelete. Que non
Barcelona. Botan a perder, destraten fin . 11.-Siglas comerciais.
Anelo de metal. Consonante que ,
gan . 11 ~ -Agasallo que se fa.i na
matanza, polo dono do porco aos
fai plural.
_
- seus amigos e familiares. Estampiñas das cartas.

1.- Estudos intermédios entre os
universitários e os da escola primária. 2.-Animal do deserto famoso
polo seu rir . Ao revés, acbega pola
sua própria forza. Pronome persoal. 3 .-Nome de home. Interxección . 4.- 0 derradeiro gañador
del, fo i Moser. V émostrativo . Cinco certtc , en números romanos . .
5 .-Acorta o camiño. Planta pe- ..

'l ,

prens¡i libre.

. OUTRO PRODUTO GALEGO ÓtJ.E: .
SE E XPORTA' .

O PASTOR ELECTRICO
APARJA DO 322 NA DE.LA_(' LUGO )

(ven c;ta úJtima páxina) -

Agora que as xeneracións tiradas
da psicodeia e o movemento ~n
dergrounq están reecontrando a
armo·nía da parella, o paradiso da ,
familia, a felicidade dos. fillos a
pfaéidez da casa propia; o saudoso
disfrute
da alimentación natural e
r
a serenidade do ·control mental, ·
fora da mediación bárbara das
drogas, son precisamente os .círculos da elite. económica e politica
as fon tes do escándalo, ¿por qué
Peter e Roxanne.levan a este límite o escándalo ? . Hai moitos mi-- llóns de dólarns en xogo e hengún
deles quere ceder . no reparto . o
dilema da honra e a facenda eles
téñeno claro :
1

anlÍilcios de balde
Vendo os tomos IV e V da edic-ión
facsímil da rev_ista N ós, ·po.t 5 .000,
· pesetas os dous. Escrebér ao Apartado 116 ·de Ponferrada ·ou · perguntar por Xesus no telf. : 987402681-.

~-
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Entrega dos prémios
..Vieira" e· ~~Ourizocach·o"

IMAXES
,·

Aif!·

_- Distribuido ·por Edi°ciós Xerais ' saé ·
- esta . antoloxia: da ,_ · obra poé~ica'
· deste home do Morrazo.
A obra é a realizada en 8 anos,
tendo cabida neste 'volume poemas., _daquela, de diferente factura. ~
D'e sde os ídeográfrco~ aos máis clá- _·
sicos. aínda que· en verso .libre, ~u
xogando ·coa gra~ia e co vaivén das
letras. o libro veri erecedido ~un
ha introducción de Francisco López, que é autor, asemade, das notas e o aparato c,rítico.

**

SOLUCION ~o 250 Horizontais: 1.-Farangullas. 2 .-0.-Re.ixa. Noi- "
te . 3.-Erba. L. Raer. 4.-G. Adrezas . R. 5.-Ar. Rexo. Eua. 6.-Porén. Ca. Er. 51.-Rs. Z. Noc~s. 8. ~
Amoar. Serpe. 9 .-T~ndem. Naos. 10.-0rto. Ila. Ra. 11.-Sá~, Al.
Rias.

CEA

1

A

~QUI FICAN MELOPI~S -.

( ·
...._._,._....,_...._~"---,.__

Verticais:

· XOSE LOl-S

·Lugar: . Hotel Compostela
Hora: · · · 1O da noite·
Précio:

· oos. 80
'

!

Cumprindo xa a sua segunda edición, o noso semanáfio
·convoca os Prémios "Vieira" e "Oi.Jrizocacho".
O Prémio "Vieira·" será apara aquela persoa
.- ou · inst_
i tución que máis se distingúira
na defensa de . Galiza.
·Prémio "Ourizocacho~ '
será p~ra ª·persoa ou entidade que contra ira o com'p rom iso
oposto. Os prémios serán, entregados no curso dunha cea que
celebrará avispera do DIADA PATRIA GALEGA
As persoas interesadas en asistir a esta cea ·
poden poñerse en comunicación connoscó
n.o teléfono. (986) 22 24 05, ou dirixíndose
·por correo ao Apartado de Correos 1'3-71

DESDE

1.500 pesetas

G'A llCIA

:

· 22 PINTOR.ES. DA NOVA
IMAXE INTERNACIONAL. ·

.ANDY WAAHOL

-O_ENNIS THIES
H.P. ADAMSKI
A.CUTAONE
A.COMBAS
''K. H.AAING ' . . L' . :.F. 8,0ISAOND
N. LONGO-BAAOI J. CH. BLAIS
1
KOÜNELLIS
L BREAKWELL
. CHIA , ·
CAMPANO
HODICKE
PEAEZ VILLALTA
-AUNE MU;LDF ·
ETC .
J ~' BROWN .

.
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22 PINTORES
DA NOVA IMAXE. GALEGA
.8 ESCULTORES ·GALEGOS
E UN ESPACIO

10 XULLO / 10-AGOSTO I 84 MUSEO DO "POBO GALEGO
SAN-TIA·GO DE COMPOSTELA:·
Día 14 de Xullo, .

.

conferencia de ACHILLE BONITO 'OllVA:
A SITUACIÓN. DA ARTE HOXE.
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·Unha ·economiáhegrél..trátada con PersiJ.
-
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~A- función

O,aluéi-i larlte·
-

.:·. ~a ·porn~gr~fi8 é excitar'··

sempre ·1mulleres, afinal
sexo en
todos os tama-. .ques", subtituada ." Las alegr:es rameras del Nol.·"Miré, verá, i's to ... eu son deseñadora de toallas
.
.
·e claro, eu traballo · con modelos e precisab9. ños, posiéiéms e cqres e en todas as variantes co- ga"). Qué subti!idade!!r
ñ~cida~, e~ mesmb descoñecidas. .
.
pois · u.nha revista que .trouxése corp9s espidos
· Os . qui~Sc¡ues mudarán de aspecto e agora
Hai pouco er::i Li§boa célebrouse unha chama- son un festival de carne. Alguns tíduos: primeide 'homes. · Mellor -ser.á que me ensine .várias para
da Pornex-84. Organizada por estudantes da . ro a sección : americana: Newlook, · Mayfair,
. eu p.oder esco"ller. Uff qué guarrada; pero.:·. si,
· si, esta --váleme". Asi falaba_un ha muller·, a com- _ Uni.v.érsi9ade Nova· de tisboa afronto.use ·un de- Penthouse, Yes lnternational, Play Boy. Des~MANUEL RIVAS
bate · dun "aspecto de innegábel· relevo, non só · pois o batallón -delas: Pen,· Eros Prohibido, Pripradóra menos habitual, para pedir unha ·revista
duriha sociedade espec.ífica, senón de toda unha vate, . Lib, Clímax, Party, Globos(subtiduada 'la
pornográfica. E un ha história cQ.ñecida . .
Se o xurado tivese sentido do humor e
cadea cultural que se estende, como mínimo, revista menstrual'), e outras en plan comix: El
As primeiras que · aparecéron eran tímidas e
un ha pisca de .audacia_, o próximo Pr-émio
pouéo m·enos que praieras. Eran os pr·imeiros . até todo e calquer ceñtro urbano onde as in- Cuervo, Hembras, Ceime, Suquia, Fanny, MaPulitzer, -prestixioso galardón do periG~ · anós do 70 -e os centímetros de pel pe·rmhidos
flué'ncias da civilización ocidental se tan sentir". . nolo e Irene, ... e a ringleira non se esgota. O
dismo norteame~_icano_-ben poid·era ser
·,,. nos · ·quiosques ·eran cuadrfculados daramen'te
Contan os pqrtugüeses.que cando propuxeron a ca'so curioso é que todas se venden. E cómo se
concedido a algúns c!os cré»n.istas. que cu.desde o Ministéri"o d6 Interior. A circulación se- · ·numerosos artist~s plástico-s facer unha exposi- . ventjen?
bren · a_información sobre o. escándalo db
guia sendo subterránea·e réstrin.xida·. Cada .revisción de obras pornográficas, sen camuflaxes
Nós pensábamos que .a venda baixara despois
ano ·en USA: o dLvorcio de Peter Pulitz_er,
ta era sobada en godo tipo de circos e a fama
"eróticas"-, a resposta foi masiva; Agás de ser ou daquela vaga furiosa do 77, 78, pero non é asi.
fachem;loso ernpres~rio , que sigue a saga
viría· d~da · poía pro_
cedéncia. As nótditas leyaban
non ser arte, todos a consideraban unha posíbel Hai tres anédotas que nos ilustran. Uriha a do
familiar, e a sua bela e espectacular esposa
. a palma e Suéda e Dinamarca eran os fetiches.
forma de intervención plástica.
vello que ven procurar un título "para un meu
Hoxanne. Polo de pronto, o xuez que enCánios caí-tos se movian nese tráfico.soterrado?, . _ Por. éntrar r;io tema pódeselie entrar por moi- amigo do asilo que está impedido"; outra a do
tende do caso, un simpático e bonaqhón
pola_~ntidade de títtilos qu~ hoxe hai debian
tos ' sítios, pero o que _nos ocupa é a sua realida- matrimónio a quen se marchou o fillo da fasa
maxistrado dunha rústica vila qe . Florida, ·
ser moitos mil·lóns.
de .de papel impreso, non esa outra tan suxeren- "e ternos notícias de que está a trabal lar nunha
xá ~eclamou untia opción neste "premio
A normalizadón . comezou a chegar a poueo ,te das pel í.culas-"ese ou as "xis", en todo caso editorial 'desas'. Non nos podía ensinar aigunha
dos premios" en caso de que co.nsiga dar
de . morrer Fral]CO. Pero ~un _ritmo rna~cad~ e
ese é ur:i mundo para un collage de títulos a ca- · revista para ver se está nas fotografías?"; a terun xusto veredicto. .
·
coiil grandes explosi.óns: prin:ieiro o top-less .na~ · . da cal máis '.'chamativo"," (so_brancea -aquel de ~ira, que contábamos ao prinéípio é tamén un
lQué sucede cos ·Pulitzer? Desde este
páxinas interiores (a revista ''Personas" foi péio-. "Klitoris pecata mundi") ou' aquel outro con exemplo de miséria cultural e de marxinalidade,
mirador tradicional do vello finis terrae ··
ne ira), en pouco_s anos . espidos completos .. : oonnotaci6ns
polÍticas ("Las calientes
bolchevi- "son deseñadora de toallas e pre.cisaba fotos de
.
,
.
ternos a común idea d~ que en Estados
homes espidos". Mais destas últimas revistas hai
Unidos homes e mulleres cambian de papou~s e as que hai son dirixidas a homoserella coa. mesma frecuencia con que se
xuais. 1 Non é o caso des.te pequeno1_artigo pero
mudan. Mediatizados pola ' imaxe de Ho- -~
sen. dúbida que este aspecto é un dos máis relellywood eo fai 'ben amoroso das stars, uns
vantes do sen so real da pornografía, cuxo fin
con pudoro'so alporizamento e outros con ·
epidérmico é excitar (como di Reixa en "Salvadisi"mulada envex~ , ternos a segreda sosmento e Socordsmo'.' ), pero que cumpre á perpeita de que as noites ianqu.is son algo así
fección esa outra función de oscurantismo, de
como ~unha inmensa cama redonda( unha
fetichización e mesmo de individualización, e
especie de Sodoma e Gomarra con ritmo
claramente de manter a sexualidade no terreno
electrónico. A sexaxenaria Zsa Zsa ·Gabor,
do machismo, da dominación e da alienación.
por poñer un exemplo·, anda polo séptimo ·
o outro dia comentábannos na redacción
marido e, polo que afirma, a inda ten' sufique algunha xente (para máis precisión da zona
cientes folgos para seguir a es.morga. Dido Morrazo, púo non damos máis pistas), estavorciarse, _en USA, parece. ínoito máis fába c.ismando na idea de facer "pornografia galecil que atapar un fontaneir.o para reparar
ga"; ainda que a intención deles era reivindica~
unh'a pequena . chapuza doméstica. En .
o "nomenclator erótico", e esa si era outra dicambio, OG Pulitzer non se. dan postó darección. Cando apresentaha "Beiramar" en Vicordo e, ao pa$0 aoque vai o proceso, van
. go, Martínez Oca comentaba que as suas incurlevar por diante ás sólidas ir:istitucións ·
sións neste terreo eran divertimentos moi neamericanas nesta· .sorte de Watergate amocésários e os asistentes coincidiar que es.a era
roso. Cando o xuez de Palm Beach . reciunha importante lagoa da 'producción literária
'•
biu nunha ñ,añán de placidez sureña, ao
galega (pero quen Jle pon o coitelo ao porco:
· matri.inonio Pufüzer¡ ndn se imaxinaba
erotismo ou pornografía?)
que ía asistir á narración viva dun best-seSeguiranse venciendo moito, e seguirán apaller nos asuntos de alcol;>a. Eh síntese, o
·recendo como fungos con pequenasproibicións
d!álogo da pareMa qu~ soli_citaba O · divor(en tempos queii:naron quiosques, e ,agora está
·
cio foi ó seguinte:
. proibido expolas publicamente, ainda que per~
-Ouero divorciarme porque ela é unha
mitidas), e s.obretodo sendo un negócio floredrogadicta perversa, que.toma ·cocaina.
cente, no que nascen e morren editorials-e vaia
-O cocainómano é el que ademáis co-'
vostede saber cantos _cartos entran e saen, e qué
mercia. con· marihuaria. Traeha na av.ióne1 submúndo sórc,lido se, está a mover detras desas
ta.
páxina~ de papél couc.hé e c~atricromia.
~·
-Certo. Fun ás Bahamas a meFcar.maX.C . .
risGo que aqui. é:moi caro. G que si podo
decir é que ela ~ 1.:1nha 1-esbiana.
-De Lesbiana, nanai de la China, o peí--.
vertido é el qu~. se deitou cunha tilla de
16 qnos.
-Ciar~ que m.e deitei, per,9/oi porq~e
. ese dia non habia camas libres. Roxanne
está liada con Jacqueline, -a muller ·do fa,·
.bricánte dos populares "Kleenex".
-Me:f!tira. O ocup?do é _el que ten dez
amantes: ..
·Pah'n Beach xa ñon. é un ha vila tranqúj·~· la, que clurme baixo pafmeiras: Máis de
·
.. tos fotÓg'rafos e xorrialistas dq
~ mun~
uen o caso con interés. Peter e
nn~ enazan con novas revelacións
,
· U .~Z~. ..Jda pe~~n?o en C~nsultar ,a Uli
~ \\
:· !;ltra..,¡
..
. ·
.
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'divórC'iO-- aos
Pu·l itzer
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(segu'e na páx ina 23) ·
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