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EstB-dos
Unidos··.
pára unha'.

. OPQSic~óns par~ ·. as

F,M ·instituciona_
is

marcha ;~

sobre
Ce uta
· e Melilla
'O pasado tres de setembro estaba prevista real_izar, por Libia e
Marrocos, unha denominada
Marcha Azul, que se dirixiría .
cara Ceuta e Malilla.
A iniciativa causou unha grave
preocupación no Alto Estado
Mayor do exército español, e segundo as nosas informacións
foron os ¡próprios Estados Uni1dos quen presionaron para deter a Ma~cha.
. Esta Marcha confirmaria os
temores de certos observadores
sobre a eficáci~ do tratado de .
~ nidade Libia - Marrocos, na
reivindicación da soberania dessas duas plazas en território marroqui.

PolérnicO
pré111io
Blanco-A111or
OPrémio 'Blanco-Amor' do ano
84, gañado por Alfredo Conde,
pasará á história como polémico, pois que a no.vela que copetiu coa ganadora na final, parece que foi rechazada p'o r motivos político~ antes que literá- ·
rios.
Nesta información contámos- ,
lles quén é o ·autqr e as razóns
da marxinación desa 'novela
maldisoada'.

A selección do persoal _f)ara as .Em-isoras ln~it~cio~ais está .cam;~mdo u_nh,a grande inquiet.u_d e _ en ~irculos ·xorn.alísticos e polí-·:
ticos. Os critérios de .seleción non están claro.s, facéndose .oscürantísmo e rechazando a candidatos sen causa~ que ·normalmente ·
se poda~xustificar.
.
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A ·astreia d_
e WQyzec·k .
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Portugu.~ses,

.~{ ~
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,

estan .

ga l ega·~ ..

._ .Roupa da chamada -'mod~ gale~a' estase a facer en ·Portugal e entre
.·d e contr_aoando en ~a liza, -venciéndose a metade do precio _d a ori~
xinal. - .
-' .'-Estas prendas non ·!Son as únicas vestimentas que se falsifi~an no
· país viciño, facéndose ·tamén con . outros numerosos arti_gos qu.e
introducidos ·e n Galiza como orixinais .

.

d~ses·per_ad~s
. · Os afeizoádos rasgáron. se as ves- .
. tiduras ao quedar sen futbol. .
Pero o de non_.s aber qué fa_cer .o
do·mingo non foi o único moti. vq·, senón que afnda se viran
máis desilusionados ao compro-_
bar como tamén os ·seus 'herois'
tiñan os mesmos ·problemas que
· eles. A ~JOSA T'E RRA .oferéce-·
lles ·na páxi,·n a.deportiva .unha
visión desta folga.
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.. a .••.moda

·en f oiga .· e·
afe-i zoado·
s '·
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a "ifnitar

Fu~bolistas

'

. .

·- O Centro Dramá,t ico, Galega · éulturais o t:scrit~r. M.A. Fer·c omezou a sua andaina · coa - nan Vello dan·os a sua ·vision
posta en esc;ea dá. obra '\."iJoy~ da obra, · facéndose tamén .
zeck' na Coruña, que tivo di- .di.versas consideracións sobre
ferentes cr_íti.cas. Nas páxinas :a sua idoenidade para o debú1
.
",
do_CDG.

·R·eivi.odicación -inecesária
· · d-e Oter~ Ped·r ayo
· Un escritor clave n·a Jiteratura
aínda algunha agarda ~esde hai
galega, neutralizado -~ ignorado
anos a ser reeditada. Xesús Gon pola via da mitificación . .Moito
zález Gómez ana liza esta situase fala de "Don Rámón", pero
ción e
no resgate de ) tero
pouco _se divulgé! a su,a obra, e _ ·. Pedrayo:

sae

•

cartas
' ndsa língua na admihistraci6n, . tive- l.i ñás non é milit~nte nen votante do
mas a ocasión de facer unha visita ao
Bloque_, partido maioritário en Fecoricello de · Fene para coñecer algo .ne:-, permitímónos felicitar ~sta .ini.mellor o Sérvício de N'ormalización · . ciativa normalizadora. tan necesária e"
Oulxera facer p,ública a· mi~a proposLingü ístiea que ·<>-- Axuntarnerito de~ que consideramos altamente positiva,
ta ·d e dedicar o yi!lqeiro Dia Das Le·povo~ción da comarca ferrolá -- ten . e animamos a outrás corporacións patras Galegas ( 17 de M~io de .1985) a
montado para facer. extensivo' dunha raque sigan este ~on exemplo.
Ddn Francisco . Vázquez, alcalde ~a
forma racional e .c oerente o uso da
moi. nobre e leal cidade da Coruña,
. MANUEL CELSO MATALOBOS
1Íl)gua galega el) tooos os e idos ·da vi-,_
polo seu <continuado e·r,npe~,o , no foLUGO ·
·d a da co"munidade. ·
·
··
mento ·do noso idioma, introducindo
· E asi·, na compaña do eficiente seO USo do galega, de rñaneira firme
, cretário · do devandito servício, . DaSOBRE AMANCIO PRAOA
. continuada, en todas as .notificacións
. niel Rq_m~ro, pudemos ir éomprobanpúblicas OIJ internas do Conce,IÍO- codo como, efectivamen~e, toda a do- Nengún cantante, que eu lembre, ten
ruñés.
cumentación de uso. habitual na casa a~ostrado unha _?titude de desprécio
Esta- actuación a favor da 1íngua
consistoriaLestaba ·redactada en gale- _ cara a nasa 1írigua ·c omo Amancio
galega é unha tónica ' xeralizacfa desde
go: ~xpedientes, aetas, informes, im- Prada na actuación- nas festas da Perea toma de posesión de o. -Francisco
presos, ~rtificados~ recibos, carné·s, grina, en Pontevedra, 'cando un grupo
como . "primer . regidor 'herculino",
de rapace-s lle pediron que apresentabandos, etc: .
ma.is este ard~r .galeguiS!a -.icremen- .
O concello-poténcia e subvenciona se as cancións en galega. E 1, de .más
touse notabelmJmte nas festfas do ve-·
convenientemente as . festas e roma- ·maneiras respostou con frases como
rán da cidade coruñesa·:
rias qu~ transmitan unha cultura emi- estas: "no me da la garia", "llevo 15
Qué led ícia produciaf! palas 1ruas
., oentemente galeguizadora, criando años canta]ldo en gallego sin que natodos· os' carteis ,,da--COncello na lín1,ms prémios especiais para premiar o die me lo pidier~" ou ~' ... esos fanátigua-de Curros e Rosalia!
- labor das Comisións de festas que cos ya pueden ir perdiendo su. fe".
Ou~ elevado iriteré~ c·4 ltural transEstou seguro que tais palabras non
destaquen neste senso.
·
lucian os ~núncios na prensa e na ·ráAs distintas comisións redactan seria capaz de dicilas hai alguns anos,
_dio, sempre no idioma de CaSt:elao e ·
todos o~ seus escritos en galega, sen- cando tiña que vender "Caravel de
Cabanillas! ·
·
do de especial · mención o trabal lo- cara veles", "Vida e marte" ou o LP
iAté qué ponto chega o apaixonaeditorial tia comisión de urbanismo, de Rosalia e que o fixeron o famoso
.do amor do alcalde coruñés palo xeique ·no pasapo mes de Xullo tirou do que hoxe poda ser. Porque cómpre
to de falar · dos galegas, que non teño
prelo o '-'Plan Xeral de ordenación ur- recordarlle a Amancio Prada que é
visto nos últimos tempos nengunha
bana", oli a de Sanidade, con folletos quen é grácias ao galega e a quen
comunicación do múnicípio no diainformativos tan interesantes como: noutros tempos lle mercamos os seus
lecto:- do lati n e~mpregado no centro
"Sa(ide e sexüalidade", "As vacuna- primeiros discos e somos os que lle
: :da· Península lberica! .cións sistemáticas na infáncia·" e "Ve- pedimos que apresentase en galega a
. Agardo qüe, ·tanto a Real AcadéRosalia ou a Berna! de Bonaval.
rán e saúde" _
mia Gálega coma ·a Federación de
-~ O Servício de Normalización Lin- ·
O primeiro que tiña que facer
Asociacións Culturais ~alegas se fagüística, dirixido por César Martínez
Amancio Prada, antes de porse a cangan eéo da miña xust~ proposición.
Yáñei, principiou recentemente uriha
tar poemas ·de Rosalia, Meendiño,
E ..S.R.
colección de Cuadernos (o n. 1 titúla- Berna! de Bonaval etc. -poetas galeA CORUÑA
se "O .ca.miñante") que; en verbas do gos- é amar á 1íngua gal.ega, a 1íngua .
alcalde Xosé -Mª. Rivera Arnoso, na_que escreberon e non despreciála
A '~xur-JTA" E
"non pretenden outra causa que con- do xeito que a fixo. Porque·senón toA ORTOGRAFIA
' tribuir desde a institución á ·recupera- do é unha · farsa, unha vulgar utilizaQuixer_~ fazer · algumha~ breves pon. ción- dos nasos sinais de identidade· ción da nasa ·1 íngua e dos nasos poetualiza~oes a aqÚeles que, ·qom ra- · coma povo_diferenciado".
tas par9 o -seu medre per5oal, isto úl· A~imesmo, está en proeeso de ex- timo moi frecuente nos tempos con. zom, ~riticam as ultimas imp.osi·c;:oes
~ fascistas da "Xunta" de só comprar
perimentación o proxecto de-criación fusos que vivimos.
. os "lotes~ " de 1-ivros de que, éscreva ·da emisora "Rádio-Fenen·, dependen- · Penso sinxelamente que Amancio
em . ~'galega-español" (Gallego a ·la
te · do Servício de Normalización Prada demostrou ser un vulgar oporesp~ñola) :
· Lingca., e que comezar~ en breve . a tunista e que,· por respeito á 1íngua e
Assi os que ~om . utiliza.i:nos essa
sua andadura : Nos estatudos funda- aos poetas que a empregaron debería
ortografia jamais nos benjficiaremos
cionais desta emisora, que di garantir suprimir as. cancións en galego do seu
das .ajudas
criai;:om, literária. -Pero
unha información obxectiva e plura- repertóri.o . Asi todo estaria máis claaseguro-vos que a· mim 'nom me vam _ lista, podemos ler: "A.conceición da ro.
comprar!
.
rádio como un meio_vivó e, xa que
Por unha defensa mínima da nasa
Meu amigo Lois Dieguez: sejamos
lo.g o, participativo, . dinamizaqor da ' identidade debemos esixir que como
coerentes; · Como é qt:Je nom se está
vida do concello e capaz de achegar o ~ mínimo a cultura galega se faga en
dacord.o com ·as normas de Junta e
labor
d. h
,
· munictpal
_, . - aos. v-iciños, asi como ga 1ego; senon,
ca 1quer 1a annos
ao f!lesmo tempo escrevé-se num gaa . consc1enc1a do importante
papel
t
R
1
,
.
presen ar a
osa 1a como se f os e
lega, .matizado, que nom se sai do
que ten que xogar ? hora d~ .r~cu¡;>e- unha escritora inglesa, italiana, rusa
- "castrapo'~ alentado . palas "nossas" - rara nasa eultura, son puest1ons fund M d ·d
t
.
.
.
ou. .. e a n , e non nos en erared amenta 1s que animan. e motivan o
· auforidades? E essa é a constante de
mos.
niuitos , dos nossos naci9nalistas: E · nascimento da emisora do concello."
f>olp que a min me correspon~e,
Por todo o dita até o momento, e
dize-ch·o um cornpanheiro!
enceto un boicot a Amancio Prada.
independentemente da coloración
Vas-me permitir~ meu amigo, que
política que domine Axuntamemo
d fe diga que na pratica nom vexo·d·iXosé Antón Lóp<;iz Gc¡rnzález
fer_en<:a algumha entre () galega que - -concretam.e nte, o. que escrebe estas
PONTEVEDRA
tu utiliza~ e o cfa ':Xunta". Pode parecer duro, pero é QU!:! um fá come.
.
,c;:a a duvidar se ás protestas de alguns
som rea is ou simples argumentos para
"Cando o tempo pase, nunb~ sociedade millor,
· salvar o espediente! Há que predicar
-haberá de certo persoas creadas coma mín
com~o exemplo; sencim puidera par~. e dbrarán -libremente".
.cer sermom de abade! ·
·'
·Polo demais, um saudo cordial er
. adiante com esse -Bloco que é .a· esperanc;a da nos.sa nac;:om.
·

O DIA DAS LETRAS
. PARA FCO. VAZQUEZ

,·

Culfufa,·e -eseola ·

e

Cada verán os diferentes Movimenfos de renovación pedagóxica tanxen
os sinos co ánimo de dinamizar a escola"e de servir mellará sociedade.
Son numeroso:s os cursos desta nova escala, uns xa verificados, outros en
rel"t1ción: . todos coordenados forman unha Eseo/a de Veráfi1 de corestliferentes,· de tendéncias dispares, ás veces contraditórias; toda unha vario_
pinta xeira de boa vontade . . ·
.
1
Entre os má-is coñecidos frgurari os .de Lugo, A Coruña, · Pontevedra, ·
Oureríse, Vigo e os de carácter municipal como en Mugardos e ·corcu- ·
bión. Con moito, ·OS ·asistentes máis numerosos son mestres; os .profesores de. 'IV!édia e de Universidade escasea~. Con ·moito, tamén, son mest res
.d ·o . ens~no oficial os que predominan: a pri\.(ada vive noi.ítros espácios.·A
conexión coa sociedade é máis de intención que.de logro; someríte coñezo a variante de corcubión _que inscrebe a . renovación pedagóxica dos
mestres na qinámica da Universidade Popular; nun anceiq de ab.ranxer a ·
todo o pqvo na animación cultural. ··
..
.
.
Estes variados cursos de ' verán enumerados, teñén xa unha certa vete- rania: algun vat polo Víl 1, ·como as Xornadas do Ensino, celebradas este ·
ano na Coruña,· e apresentan uns avances tanto nos froitos colltfüados co~
mo ná realización' anual. Pa·rtindo duns bons desex~os, coa particlpación
de afamados pedagogos, chegotJ-se a compartir expériéncias, a_ buscar
concrecións tanto na pedagoxia escolar como na saída á sociedade. E de
· esperar que todos os esforzos aprendan da .sua histÓria e recollan dos demáis a inspiración que·tanto necé.sitamos.
Todo o deva~dito é :fermoso; enche o peito de esperanzas; pero é Ufl
grao de area somente na ·tarefia imprescind 1bel ~fo motivar e 91ovilizar o
país culturalmente.
A escola é imprescind íbel nunha mutación cultural; a escala é insuficiente neste intre de ·Galiza: é a sociedade inteira a que precisa moverse,
criar respostas ante as urxéncias de mome'n to . Nen a escala cheg.a á sociedade, nen a escola pode cumprir o rol de'dinamizar esta sociedade; máis,
a escolé} é -utilizada "decidida e .s utilmente" para freat a mu.t ación cultu ~
ral, para impedir que o povo ·desbote. a cultura impost a e viva na que el
criou e cria. A e.scola, por máis que sexa mellorada, segue a integrar os ne~
nos e os mozos nesta ·s ociedade á que se lle pon peXás para que non avance. Soménte unha dinamización- cültural do povo: coa liberdade real· para
criar, co poder para liberarse da tutela interesada do Estado: que é dicer
d.os grupos dominantes que pro_d ucen o Estado que eles queren, somente
nesa circunstáncia pode a escola ,concl.uir· pr:oceso,· aperfeizoar e abri- .
l"lanfar a culNra donoso país.. ." '.
Unha das evidéncias das dltimas· xorn~d~s d.<;> ensino ·foi con~atació9 ·
unánime do medro dos mecanismos de control., tanto dos profe'sores como da ·.escola global, .polo poder. Esa tenaza que aferrolla a escala, fai de1.q unha escola de c0nfo,rmismo, unha escola co"ntra pavo.
Tanto ..labor de pedagoxia· non pode ql!Í.edarse rio ;valeiro dunha escala
sen espác!o .. Ternos que trab,allar no espácio social para que sexa a escala
un contrapoder e non unha argola do poder.
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PEPÉ PASTORIZA ABAL
' Mili_tante re'{olucionário, morto o ·11.dé agosto ~o 1984

"... Preferiu o desorden que o burgués _rexeita,
·

. á inxustt'cia que o burgués prefire .. "
r .-.. .(

'?. 1 r.,J
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A .selecc·i(m.de pérsoal par:a a Rádio histitucional\ elega -.está . ·
a levantar moitas protestas ea diforentes·- meíos, xa que h'ai accións
que nori se comprenden nurihas opo-sicións sérias. '. , .. ""
,,. , .,.
..Opositor.es, asociacións da prensa e partidos políticos· protestan. ·· '
por esta selección que leva a cabo unha émpresa e~tranxeira. .
qu~ Rª~ p~staj _opp~!c~óns? . qu.~. inte.~ci~qtpoden. ~er . ·. . [)..~:.--,,, u r'.,
nesta singular _selecci(>n? lsto, é .o que irnos c(;>ntarlles aqui, pÍ1Jda . . ,
que alguns feitos p~c)duzan risa.-,.. ·
· · ~ .. , .. ;·'. ·
· -, '
1

·r
A selección de p~rsoal' para a Rá- .
dio Institucional Galega ten máis de
." nov~la picaresc~· que de , oposició.ns
sérias. Ademai$ ele non ·convocarse
oficialmente non se coñecen os opositores, nen os aprqbados ou rechazados. Todo está envolto no escurantismo e no mistéri~. Ünha · boa proba
deste escurantismo pode ser o feito
de que aos opositores os. agachen detrás das portas· para que ninguén os
vexa - ou polo menos esa é a disculpa. Tamén os encerran en cuartos e
os someten a algunhas probas que, nunha selección para un organismo
público, non son comprensíbeis agás
· que se teña interés de buscar outras
cualidades alleas ás que se requiren
para os post os a que son chamad os a
opositar.
Pero se non se comprende este escurantismo, aioda menos· se poden
explicar alguns critérios de selección
deste personal. ·

"Perg~ ryta~ id·¡~tas'Í

" . .:: .::. : ,

Pa·sada ·a · preselección, q~e -'p61~
que se ve ~e - rexé . por critérios pouco
claros, .os aspirante's· teñen qué réali: '
·zar ur.iha proba prátiéá, n_a que te'ñen _·
que redactar -unha notí~ia e logo lela
diar:ite dun micrófono. · ·
Logo un psicólogo manda que escreban en galega sobTe o tem8: qLie
cada un elixa. Seguidamente someten·
ao persoa! ·a un test ~e memória moi
sinxelo e- a outro de capacidade de
entendimento cuns deb1,.1xos.

~

'

~·

.~

,- . ; .. · .: Fer·nandez sinaloulle~aos represenc .
, '· .tantes que era vontade db :Goberno
9-.ai~·go:.qi.i'e os ·empregados da Hádfo
. ' tnstituéional .:. . cjispuxesen desde - un
,princípio dun marco laboral defi-nidb. E"' ante as d_wbidas da fiab'i'lidade
de '.proce.so sel'ecti.vp, ·dixo que a' responsabilidad~ d,Pfinitiva .recairia
bre os ó.rga5s da Compañia 'de Ftadjo--.:
· · televisión de Galiza, e que ·o proceso .
que estaba a levar ·ad iafrte '·'Sermati, ca decidiríáse potó Goberno autóna.- .
·mo para pór ~- primeira ped;a-de xei-. ·to que a Rádio lnstitucion'al comec'e
a funcionar canto ante~.
y

Logo o Xere,nte de "Sermatica", a
empresa que leva a selección, Suácez,
realiza unha entrevista sobre temas
de actualidade-. Entrevista que é-grabada e que algünhas veces se lle fa i
escoitar outravolta ao opositor. _ -

so-

Nesta entrevista s·empre hai unha
pergunta fixa, p~lo menos foille realiCómo se pode excluir ~a prese- zada a todos os opositores consulta- lección a unha persoa de 38 anos dos por A NOSA TERRA: cáis son as . ·
Seg~~do representantes da A. da
adÚcindo que ten moita idade? lsto, democrácias de · Latinoamérica ou
'Ptensa . de .Santiago (outras asociacáis.
as
ditaduras.
Algunha
destcis
per.:
~
ademais de ser contrário ás leis, é un.
.Q
cións de _prensa ~nón· quixeron · -pr·oha aberración. E máis ainda neste ca- soas, que non nomeaban a Cuba en- ¡¡;
. nunciar'se. '~obre e~te tema) "non quec.
tre as· ditaduras, foi increpada polo u
so, xa que se trata dun xornalista co- ·
dou claro cáis- .ser:iaa 'os· dire-itos das ,-.,
ñecido, Agustin Díaz; con longos señor Suárez, recriminándolle o feíto
,
- , persoas selec~icmadas pola devandita .
e
dicíndolle
que
Cuba
tamén
era
dianos de _profisional, titulación supe· [s~a é a h!storia: _ . .
-.··, .er.;,presa: se·r- fixos qe· plá~tilla ou ·
ta~ura PQrque · ti.ña partido único,. As causas pouco claras desde .
rior en catro carreiras, ademais de do_
Aproxi~adam.ente
.
entr~·
g
.17
e·
~.
, ~i~p-le.sme.nte . se trata~ia du.n _'infor- ,
minar o francés, inglés, alemár:i, italia- perguntándolle por qué non a citara. un prime~ro momerytc;>
'23 de. XullC>, , apa~ecen· inséñ:~dos ~al- · ,nie'"prévio para a Xunta sobre os ·proPero se agora as cousas ·non e~tán .
. no, alén do galego e castellano, tendo Os seleccionados
gúns d'iárips ':galegos ynr~núncio~ e~;:.., füionajs_<ilue se sómeteran á proba."'
claras riesta selección, non hai que escoñecimentos tamén de catalán.
capezados póla verba '~Sermatica"
·
·
Ainda que nada se coñece oficial- . ·trañarse: xa non estiveron ·desde urí
(n"ome de emp~esa para' seleccioñar~ o." N~n hai· listas · . _
Adúcelle tamén a empresa que fai mente, A NOSA TER RA puqo saber· primeiro rriomento;
.... personal '.~oJ,o Gob_ernq aut.Ónomo) · · • - -Ségundo',-"os anÚnci©,s de S~rmati
a selección que hai tempo que ten re- que a esta preselección apresentáron. nos que,. ~e conv~cab.~ p un número ·_ ~a., .o 'p,as;:ido dia .20 dJ~"· Agosto ' e~ta ,
matada · a carreira e que neste pasto se 107 carididatos, senda descartados
. indefinide 'd é prazás __ pa-ra do.tar e~ta empresa tiña oonfeccionado unha lisxa en prindpio 35 persoas'. D,as perg~ñada menos que no que agora ten.
. rád_i©, 'dánd9se un · pra~o- ate q..31 d0 ,.. ta de per_soas qu~ ji.oi cbaníanc;io pou~
soas que logo foron requeridas para
Cómo se pode ·rechazar a un dos facer as probas, teñen que sair de 16 _
mesmq mes. ' ' '·: ;: ' > .. . . ' ' co a .pouco para reafitar pr:ooas inpi. :· _ Result~ _pois ,que,: con _mcil~o, :'dá~ . viduais, e sen estabelec~r n·engun te~
mel.lores profisionais de 'Galiza por a 18 xornalistas (ainda non se sabe o
base un prazo :de .10 d,,ias hábe.is para ~ rnário prévio sobre o que versarian.
estes motivos? Qué persoal queren número exacto, o que ven ser unha
enyiar un curri:Cl!l4~ tnanuscrit9 a ·
·
para esta rádio? Qué rádio queren fa- ·nova irregularidade) e 50 técnicos.
·"Serrnatica". .
~
..
,, > ,. .
' 0 ·21 de Agosto, ·segundo a ·Asocer?
, Diás despois aparecE)-~ unha Ílo_ta,. ciaciqn c;ia Prensa de Santiago, a em- .
- "Sermatica" . manifestoulles a alOutras mostras desta
." presuntamente~ da· Direccló_n Xe.ral do . preS(;l negouse a facilitarlles á lista· degunhas destas persoas .que serian avi~
"selecCión"
ra_m0, na qüe informaba do cci.ri,tido finiti.va, de preseleéción, -aducind_o ·
sadas por cata·antes do 5 de~Outubro
dos
-an.úncios: tipos de· fraballo cori- {s¡u.e' coí.istituia tm segr~ed:o profisio~al :
para darlles
a
coñecer
os
.resultados.
.
. O anterior é só unha mostra, pero
. vdcados. Noh hai constánci~ precisá e Pqfquer podia· perxudicar a-os profihai máis que ·demostran a irregularisiona·is que . se atopasen · traballando
dade deste proceso. ·
- noutras.empresas.
~

A outra ~~rnalista non a incluír.on
xa na preselección despois d:a análise
grafolóxica. Qué lle viron nésta análise 'que lle~ fixo desbotal~ xa desde o
princípio, por máis que teña rematada a carreira.. cie Ciéncias da Informa~
€ión, rama de xornalismo?

'

.

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

. Rero a-inda fiai -rnáis, . pésie a que
' S,ermatica , lle a·sé~b!roi.i a A~SC que a
lista estaba pechada o día 20 de.
Agosto pasado;·a Asociación' da Pren- ·
d~s . . , , . . . . . . .. , . .. ,·~er a :p~rs~~·s , ~~~en.es_ qué teñan . sa de Santiago afirma ter constáneia
, _Aí :está' senón a lmpol'..:tánci_a-do
un papel'.sumiso, sobretodo ~té 'as . , . de dous caso.s que}apesar de _non dare·studo · grafoló~ico dada_ por, . Se.r·e.leicións autonómicas.:
e ad.er:nais
lle contestación antes. desa data, sen .
'
,,
maticá que He leva -aedescartar a alq,ue sexan afins ideolpxitaí(le_ote . . .
que _se saiban as razóns, "ainda que se
gunhas pefsoas. Aqemais non se
A selecéión é ideolóxica,. "pero so-'
·sospeitán", afirman os integrantes daexplican os técnicós outras' probas . bretodo de capacidac:le-de asUmir
Comisión lnvestigad6r'3 d~ AP$C.
que poñen a. proba a _capacida9e · ·os. ditames ·dos maridos, de adapNo Parlamento ga _lego xa. se ápre-·
de resposta
e docilidade das per-- . tación ás .directrices.
' ,, '
i
sentoú
unhá pergunta ao Gobernoso- ·
soas qlJe se ·apresentan, ta is .como , ·. .,,, Non .se ·b'usc~ _tampouco a~s
pre este tema -e ~os directivos da APSC
esco_noelo_. detras das portás ou pe.:· .
·
borís profisionais, comó · se .pode
entrevistáronse cos Gr:upos Parlamenchalo en cuartos e· menos o de
·
apredar facilmente · polas probas,
tarios· na oposición- para vér de acla-·
acosar na entrevista até o ponto
e ai·nda ináis polo rechazo dalgun
rar o tema q u:e ·cada vez está !Tiáis -esd.e que alguns a aba.ndonaro'n.
·
·
deles ~a na preselección.,.
curn.
ácosa· ia sempre ·polo flanco ldéó· Todo ·parece indJcar que qae .
ló;xiCÓ. : .
..
. ·
.Pofo mómento, -a Xunta ainda non ·
pretenden . é facer unha pla.ntilla ·
. - En ._r:neios xomal{sticos coméndeu nengunha ,explicación.
·con prqfisionais aman$ados.
tase q.l:!~ do qüe se fra~a é de"esco-

··Buscar··xOrnalistas -8.mansáCles.?.

·. ¿ué preter~~ Se,rmati~~ con _estas
p(obas P,ara xornalista~? No.r:i~ está
· ' moi claro', pois que a_inda ·na'n· s~
sabe tar;np0uco o ·que pretende fáPero iso non é todo. Algunha xen 1
cer a )<unta cos selec~ionados. O
te q-ue 'pasou a preselecció~ manifesque é evidente é que esta selección
tounos que : algunhas qas probas so.n
· ,. ~erdadeiros inte.rroga~órios. Houba· . · _no111 i:>oqe ser a definitiva., xa que
deberia
ser. unt)a opqsi·ción pública
.
xeFi'te que _se !eva:ntot:i desta-s enfr,ee aberta, spb pena de ca ir ei1 ile.ga:
vistas afirmando que "n.on aguanta ~
lidade.
·
·
barr rríáis:: Era pior que' a. policia, eran ·
. Expertos ~n sele~ción c. ohsultaLms inquisi.d0r~s que o qúe ·queriari
· • dos despois de'··ou.vir o relatóriÓ
ver .era o qg~á~:te qúe tiñas".
d~s .proba~ a q1;.1e fororí sometidos
'·
·
· os xornalistas- e· oLI!tro.s factores,
P~ré~ . ~hubo - ou~rc;»~ · -op~sito.res
afirmaror:l que ~aquelas - non .tiñan
q1.:1e af irrmab~n ,o .co'ntrárfo. ,"Non,' a :
outro sentid_o ·que _non fose ver a
min t~atárenme ben, e.r.í . plan' moi .
~maqel ;e ·rnoi 1 e•st~pi~o~', didaÍolos Óur;; , " cfocjlidade das persoas apr,esenta-.
tr()),,.,.,9p9~j:tªn_9.o _qu~ ,,.afJrin<?u. tatnéri ~'-"<!;·....__-..,;=,,__.;;::::.--,:,.......:._.;._~'-"--..__-.,-...;;.----___,......-._.;;,..____. .·";. . · _'_..._-''--;_1_ _ _ _ _;;.;_¡,.~---"·_..,._ _ _ _ __.........__........_.,...
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Un verán·-preeleitora.I
· CONSTITUIOA A
PLATAFORMA PARA
A -DEFENSA
.
DOS ESTALEIROS. pretendidas· i11corporaCións de _San, cho .Rof e os seus a<;f láteres, que é
· vista con moi ·maos olios por Barreiro, que veria asi ameazada a sua primacía eii Pontevedra e, ainda que
.$anchQ '.~O Bicho''. . ñon opositará
cara Xunta, si qt.1e. poderia apoiar a
Suárez "vence.
Barreiro ·é apoiado por moitos ou. tros militantes de .AP, que temen ql:Je
coas novas inco(poracións se Vexan
relegados .a postos moi lonxe· das cabezas de lista.
Pero se AP está en ebulición e non
ten ·as causas claras, -nen mínimamente "atadas", Coalición Galega a inda
parece estar mo~to m~is ~erde, polo
que de verán non descansou.
Mentras Gohzález Mariñas parece
q ~e lle va¡' botar. u nha carreira a Camilo Nogueira, a ver quén é o que
máis proposicións e perguntas apresenta no parlamento autonómico
-qué verán o de Mariñas, pergunta ~

a

o, máis _belixerante· p,ola especial cir-·
· cun·stáncia de-ser de Vigo, que é onde
o~ enfrentamentos están. máis claros
con Lois P.erreiro e o Gobernador, intentan controlar
máximo . o partido. IÍPanchulo" 'permaflece na sombra e António Rodríguez está claramente posicionado cos of'ici~ls.
·
O alcalde de Santiago, Xerardo Estévez, fica a inda ser\ definir claramente, e Fnrncisc<;> Vázquez, ainda que
posicionado _claramente contra os
"galeguistas", , pode xogar algunha
ca_rta própria.
O PCG si que estivo de vacacións,
, por rháis que os enfrentamentos entre o grupo municipal e o Comité Co-

ªº

CAMl.LO NOGUEIRA
INTENTA QUE
CLAUDIO LOPEZ GARRIDO
VOL TE AO PARLAMENTO.

marcal do Ferrol por mor do imposto
municipal sobre a renda amasaran
máis unha vez a división existente no
seo do partido.
_
Mentras tanto, o MCG queda sen
un dos seus mellares e máis valiosos
militantes, Xosé Maria Monserrat,
que se trasladou para Pamplona, e
Este ano foron poucos os políticos~
celona se tratare, a todo aquel que
inténtase resucitar ao PG, existi ndo
galegos que colleron vacacións. Na
lle
visen
pr:obabi-lidades
·de
asentir,
NO
PARTIDO
.
.
FRAGA
VEU
o
propósito dalguñs ex-militantes do
sua maioria aproveitaron os meses do
por máis que só fose para sacarlle
Bloque, dos anos 70, de recair neste
ef~ctivos ··ao rontrário. A outros car- - SOCIALISTA OBRERO
verán para empezar a campaña eleito- PENDONEAR A GAL:IZA.
partido, para ver de mantelo aí, e
·gos nás ·de.legacións, o que fan é fa- . ESPAÑOL, ' ·
ral, sendo verdadeiramente intenso o . ATA CAN.DO A
porque a süa militáncia no BNG conpulso verborreico botado entre AP 'e. CQALIC'ION · ~ALEGA, ·.
celos afiliar para que a'si se lles borre
OS "GALEG·UISTAS"
sideran que lles. é moi gravosa e incóCG. Esta prirneira for~a desprazou á CHAMANDO LLES,
a tenta'ci<'.:>n .de apoiar a outra forza.
CONTRAT ACAN CARA O
moda polos postos que ocupan.
Galiza "de vacacións" ao mellar e ~NTRE OUTRAS
Para pór orde nas distintas delega:
CONGRESO. MENTRAS,
Mentras tanto, Camilo Nogueira
máis xenu íno repres.entante do "mal- COUSAS, -CACIQUES~
cións do Goberno autonómico por
SOTO SE 1.NVEl\ITA ·
intenta
que Cláudio López Garrido
dicer": ao señor. Fraga, que cando se
Galiza adiante, a Xunta aprobao no- ·. UNHA NOVA CORRENTE
volte
ao
parlamento; de feito xa
distende, ou enfada, non' sabemos,
· meamento dos "Gobernadores".
PARA NEGO.CIAR. ·
apresentou algunhas proposicións,
.so Ita as asneiras máis grandes e mella- eles non lle. tiñan medo; unha 'e.outra
Todo isto non sacá, visita de Fraque · non lle son aceitadas, propondo
r.es, que sairian de calquer boca .que volta facian ataques e 'interitab-~n so- - ga incluíaa, que no seo da Coalición
non as dixese en sério. Para rhostra .bornar, os cargos tamén son. sobor-· Popular se_estexa a dar unha loita painterpela por todo-, ~odríguez Pe- unha moción para deixar sen efeito o
chega ~se "discursq" de q~e todas as nos~ a nunier.osos·alcaldes para que se · . lo .poder. Por un lado está a ala dereiña dedicouse a viaxar tamén por toda requisito da xura para esta lexislatumulleres que se sacan un pouco de -pasasen a, AP.
ta_- co.n Maria Vitória Fernández Espaa nosa xeografia, ainda que moito ra.
Pdlo que parece, vai ser outra tenroupa son uns pendón_s. Un xornalislso si, ant.es intentaron . por todos· ña á cabeza, secundada polo seu-conmáis calado que f=raga, pero cos mesta como Manolo Ferreras dicíalle moi o·s. r.neios chegar a un .. acordó con sorte Augusto Assía, pala outra están
mqs obxectivos, as fichaxes. Neste tativa falida xa que a poucos meses
sabiamente que ain'da tiña sen apro- - Fra~queira, polo menos de non agr~- os do PDP, con Marfany diante, que
verán, CG intentou captar a todos das eleicións os parlamentários non
bar a asignatura ·da vida, e qu~ · 0 - se·- . sión. Acordo propiciado por Carrej)o. queren xogar forte nas proximas eleieses pequenos caciques de ' zona ou se van voltar atrás, ainda que aos gru- l,..ogo veu ..o desfile d•a Xu~ta e a_ ciór:is, lago está Albor, Barreiro, Suáñor ' Mé!nuel nunca vira unha muller
parroquias, ainda sen definir e. que, pos da oposición, despois da deserespida, senón ·non teria dita.tal couao fin ·e ao cabo, sqn quen manexan ción de Mella, Piñeiro e Rocesmil,
lles · viria moi ben a imcorporación
os votos.
sa.
Os do B.NG, despois do éxito do
l.sto por unha banda, pola outra
Pero .deixemos a Fraga-afirmandp
25
de Xullo e dos actos no aniversáseguen intentando fichar a Vítor Moque ven d·e vacacións ·e ·tacendo camrio
da morte de Mancho Reboiras,
ro é a figura para, a direita galega, a inpaña eleitoraÍ, con ceas, homenaxes e onde
o Secretário Xeral da UPG fixo
da
que
moitos
consideran
que
é
máis
reunións, para 'chamar á orde e .dar
un "bluff" froito dunha boa campa- un canto e un afirmamento da posiinstrucións aos seus afil,iados e vasa-·
ña publicitária. Orabén,· nun prind- ción revolucionária e militante, os nalos galegos·, deixemos a Fraga opinanpio, coa fichaxe de Moro, poden au- cionalistas inten~aron por unha bando sobre .múltiples temas e non quementar os sócios do equipo que logre , da impulsar polas Xornadas do Ensirendo contestar~ a outros, tais como
·a suá fichaxe, -ao pensar estes que ten no e por outra, ao mesmo tempo que
as divisións e~tre ,o PDP-AP, sobreto- r.
tomaban vacacións~ . asistian a cursos
máis posibilidades de gañar.
do en · Cantábria, e sen · alonxarnos
CG anúncia tamén importantes . en Portugal, con celebracións de fesoperacións .para o .Outono nas provincias de Pontevedra e Coruña, que OS DO BLOQUE FORON
BARREIRO NON QUER
é nas que ten unha· menor estrutura, FACER RELACIONS .
-QUE SANCHO RQF
· ao tempo que confirma -aos seus caINTERNACIONAIS
- ENTRE EN AP. ESTA
dros de Ourehse.
;.
A
PORTUGAL.
APO:l~DO POR UNHA
, E o PSOE? ~ p~soe qué? Pois o
· Partido Socialista Obrero Español
BOA PARTE
- está en .ple~a campaña eleitoral .inter- tas .nai:ion_ali.stas e intervencións nos
DA Ml:LITANCIA
na de ·cara o congreso a· celebrar en' · principais 'meios de difusión explicanr
DE PONTEVEDRA.
Ourense, que é o que vai marcar a· do a situación de Galiza. Ag9ra empauta cara as autonómicas, ~n des- pezarán XéJ a preparar o Col'.lgre~o do
ooidar rien ··moito menos as t_9mas de BNG a celebrar a fins de ano.
moito vaiamos
pulso que este gru- re.unión de Ourense, como' preca·mpaposición cara os pastos de alcaldes
po sostivo con Coalición Galega, no- ña eleitoral e tamén viñeron as acusa 'Por outra banda, -as CEtritrais sindimeadamente en Ourense. ·
nas distintas cidades.
cións, dunha e ·outra banda, entre as VITOR MORO,
cais e Qartidos con representación
'~Galeguistas" e oficialistas mante-- agás PSOE e UGT 'constitüiron a pla. · En Ourense, berce ,de CG: os alian- que s9bresaen a~ _ de CG, que afirman A .ESTRELA QUE .SE
cistas e os da "Operaci-6n Galiza" que "AP non ten nada de centrismo, DISPUTAN AP .E CG ·
ñen unha ·dura pugna intentando pre- taforma para a Defe'nsa dos Estaleiros
mantiveron unha pugna dialéctica· se~,ón que é a máis ráhcia e recalci- MENTRAS 0 PSOE
sionar e negociar cos indecisos. Men- de .Galiza, aprobando un documen~o
oon- acusacións mútuas.
tras tanto, Soto, alcálde de Vigo, saca no que se pe'de a nacionalización das
tante direita".; mentras, Fraga cha- PRESIONA-SOBRE EL.
. Mentras, AP, despois dás declara- mábaries "caciques" aos de CG .
outra nova correrite, para ·asi nego- instalacións viguesas, constituir . uncións de _Jorge Vestrynge, que a~ir- · · Pero AP :se~,, :~ n::i · sui:I campaña
ciar, como xa fixo anteriormente, ' holding cqas empresas da ria de Vigo
n:iou que o Partido Reformista o des- contra CG, ao tempo _q ue se· -..,i:ra- rez Vence; están os conselleiros, e con quen mellar lle pareza e sacar a ·e pronunciáfonse sobre o peche de
facía cunha só chamada telefóni~a, dicia-, ao ·afirmar unha e outra vez aqueles que lev,án máis anos nos par"
· Astano, ·facendo un chamarriento aos
mellar tallada persoaf
seguia á firmar que Coalición Galega : qu~ _n_gn JIEt tiña11 pengun rl)edo,_ e"' ti dos.
. Mentras tánto, Ceforino Clíaz e axunt~me-ntos ·par.a 'Cf U'e _i;se. rrtanHes~
non era. nada, senóJ., JJR ·blutt. ~e ~que trataban de fichar, como se dun !;far.A todo isto hai que unir agora as . Miguel Barros, este último sen_dúbida ten.
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as averigu·acións oficiai.!I

Cultural da Xunta_

~

De novo este verán voltaron os incendios forestais a asolar Galiza
despois de que as chúvias dos pa5ados estios fixesen baixar
o seu número.
,
Coa sua proliferación empezaron outravolta as especulacións
e tuda o mundo dab~ a' sua opinión sobre as causas, pero , • .
non houbo nengun avance, a.inda que cada dia se ten rríáis""claro
que a sua meirande parte son intencionad~s.
Ainda asi, este ano apareceu un novo
_elemento presuntó causante dos incéndios:· os contrabandi~tas. Provocaríanos estes, segundo o Gobe·rnador
en funcións da Coruña, para distraer
ás FOP. Afinal non se probou nada e
foi unha conclusión apresun~da máis.
O novo Conselleiro de Agricultura, como fixera ao anterior, quixo
botarlle a culpa dos incéndios outravolta ao BNG, e os dados que daba
nunha roda de prensa en Pontevedra
ian todos dirixidos a culpar a esta organización política, ainda que non a
citaba.
Ao dia seguinte, perguntado por
un xornalista sobre as declaracións e
o sentido que lle quería dar (" .. .sobre
todo no Morrazo, desestabilizar Galiza, os de sempre ~ .. ") daba marcha
atrás e afjrmaba non saber nada da

·tes .detidos e se ~h9bia alguén detrás:
Este si léncio d.iante de detencións
xa t;iQn é novo. Qué ·se qu.er ocultárr
Se no.n ha.i nada ·que escohder, por
, qué non se iriforma á opinió11 pública ...
galega? Hai ingereses estranxeiros detrás dos in'céndios como afirman al-,
gún¿?
.

implicació!) de nengun grupo político.
'
· Logo veu Carreira, do Sindicato·
Agrário do Campo, e botoulle a culpa
aos lobos, ped indo que se errad ieasen
de Galiza. "'

Onde están as-investigacións
Todo isto producíase en ·poucos
dias. Foi neste intre · de tempo tamén cando se produciron algunhas
detencións, e o Gobernador de Pontevedra, Virxínio Fuentes, afirmaba
que dentro de pouco poderia. informar que motivos tiñan os detidos para queimar os montes.
O anúncio das detencións foi feíto
a bombo e platillo pero agora,· a un ·
mes vista, ainda no_n houbo nengunha
nota oficial sobre qué pretendian es-

Estes inte·r_rogantes debe.n quedar ,
de·spexados canto antes.
·
Por outra banda, .ADEGA apresentou un Plan. contra os· lricéndios ao
Présidente d.a Xunta, pero non recebeu contéstación.
Ademais, éste verán eonstafouse
que as Xuntas de Pronto Auxflio non .
valen para 'riada, e que só son un or:
ganigrarna que queda · moi ben sobre
o papel pero ,que non · funciona na
prática, moitas veces por faltq de .
m_eids adecuadbs.
·
·'
O aumento de meios, e a repovoación forestal con espécies autóctonas,
asi como a sua prevención" mantendo
unha maior vixiláncia, son .indispen. sábeis para salvar o 34 por cento da
superf ície de Galizá, que é' o aln_da
que queda sen arder.

Nova -agresión fascista
co·n tra Vicki Balleste·roS
,

/

O día 31 de Agosto, a militante
de GC Vicki Ballesteros sufria
unha agresión perpetrada
por bandas fascistas. Esta
mesma moza xa sofrera outra
agresión fascista o dia
.1 de Maio.
As· dez da noite do último Eiia de
Agosto, uns fascistas estaban agardando a Vicki Ballesteros, .de 17
anos, no portal da sua casa.
Vicki foi asaltada na escuridade,
xa que antes tiñan deix.ado o portal
sen luz, e intrudocida nun Seat "Ritmo".
Xa dentro do coche foi r.:iarcada
con duas cruces gamadas, unha na ca-ra .e outra no veritre, mentra~ proforian insultos .corno os de "puta roxa···
e outros parecidos. A agresión durou
ao redor dos 20 minutos.
O dia 1 de Maio, cando viña da
manifestaCión Vicki Ballesteros sofre ~
ra outra agresión da mesma índole.
Esta atre.sión 'foi denunciada polos
partidos poi íticos, que convocaron.,
entre outros actos de prdtesta, .unha.
ma~ifestación. Elabqraron tamén un
documento· r.JO que se pedi'a .a dimi-'
·sión po Gobernador civil e do comisario de policia; por considerar q_ue a
· suá atitude · n·o caso era a de .permitir
·a imp!Jnidad~ Ciestas bandas terroristas.
'
·
O Gobernadm civil contratacou .a
estas imputacións convocando · unha
roda de prensa .na que acusaba aos
partidos da esquerda d.e non colaborar pasando . i·nfórmación destés elementos· fascistas. Afirmou asimesmo
. que estas bandas non· actuaban 11a im.p1.midade pois .que non as cqñecia,
pr_oinet~hdo :qJ:Je p!1'°nto >se"' collerian

aos culpábeis porque estaban en mar- agresióñ.
cha as investigacións.
·.,
_ Ou~ravolta o dia cinco eran-deti- ·
Catro meses aespois, cando se_ti- ~ias catre persoas cando realizaban
ñan xa case esquecidos estes inciden- · uriha manifestación de .protesta.
Agora .teñen pedida outra entrevistes, volta outra agresión.
Os ·particfos poi íticos peden nova- ta co Gobernadqr e mante.ñen reumente a distitución ,do . comisário nións .para to111ar medidas.
. Mosquera e a dimisión do_GobernaAsi, GC nun comunicado di que,
dar civil x·a que "non se detivo a .ni_n- de prqducirse nc;>.vas agresións, 'tóma- guén, por máis que calquer' cida.dán · · rá "as me.didas n~cesárias p_ara ·que os
culpábeis non queden sen caStigo".. "
sabe onde se· reunen ·es~es fascistas".
En parecidos.· términos se · teñen
Acusan· á policía de· facer "a vista
gorda': e _de que os fascistas aciuan prom/r1piado.· qutros . partidos po_líti.
cos qué' pe(lsap actuar;pola sua canta
"co beneplácito das FqP,_p.o·lo que o_ se··o ¡,Gob'erno e 0 PSOE non· 0 fán"·.
'tan 'c~m arrogáncia'.'.
Adema is, critican as declaración~
E dé segi:lir asi as cousas pode que
do Comisário Mosqüera, que chegou ., 'Se i::ep_itan · as agresións dé nqvo, xa
·
que á' Vicki a·m
· · eazárona con voltar
afirmar que na prime:ira ·agresihn Vi~k i Ballestertis se autolesionqra; .
,;facerlle o·utra visita dentro; qe catro
,· . "
·
.mes,es". E os fascistas parece que
cumpren, xa que uns élias antes desta
. 1 Novas protestas
últim'á agresión, tíñana' chamaqo ·por
_Ao producirse esta 'nova agresión, " teléfqnu aic'índolle ·qu,e non-se esqlle- .
outravolta os ,r:nilitantés nacionali~tá~ ciari dela.
·
·e de esquerdas sa-íron á rua.
De · mom"énto goberno non d~u,
O· dia r de Setembro foron deti· que ·· se sáiba, resp'osta a: esta nova
das oit~ per~oas ca'~do · realizaban agresión, nen ·hai nengun detido a.in" .
f:)intadas de protesta . por . e~ta nova da. ~
¡
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De súpeto, a Xunta de Gallza, intenta amostrar peránie ·a opinión pública
galega o interés que ten pala nasa cultura. Non seria eu quer¡ de non lóu•
var toda tarefa que leve como meio e como fin a normalizaciórfdo noso
idioma _e·da hosa cultura, mais tampol.ico podo quedar calado. cando o
t~aballo ou o' interé"s que se pon para_dita nonnalización, son un espell fs·'
. mo que _leva, realmente, a q_ue a nasa cultura nacional se siga vendo como
un tópiéo ou como algo caduco e, trasnoitado que há i-.que conservar tan
só na sua fasquia folclorizante.
_· ' ·
·
-Ollamos nos últimos meses prograllJacións de festivais intefnacionais
de teatro, aMuncios: de congresos de dinami_zación cultura1, ciclos de. cine
.é proxeccións, axudas económica$ a entidades pulturais, ~te., etc., e fren. te a isto comprobamos tamén que os gr_upos~ de teatro xa con carácter jns. titucional, comezan o seu esti:.eno cunha obra que non é galega (eñ Galiza ·
ternos · interesantes oorás descoñecidas a nivél popular); qué·esa dinamiza-·
ción cuJtyral esta.se ··ª intentar que sexa un ha e-~raña amalgama dé ¿oncellos, entidades e P,ersoªs co'n fins -e potencia is distintos, co obxecto de
.non recofiecer ·a áquelas que durante tantos anos conservaron-a activida. de própria do Par\ o mesmo· que ~s cine-cl.ubes, que se poténcian dun·
xeito moi diferente segundo o carácter ideolóxico que os emarque; que as
axudas económicas ~eguen' tá:mén este crit,érlo, pois non hai máis que
comparar ~ lista de ·éntidades subvencio(ladas e as cu-antias que 11.es corresponde ron a cada: unha, sen meternos xa no baile de datas que se produciu
no Diário Oficial de Gaflza ca·na~ se convocaron .
E esclareced.a r que nunha cias xunta"s con entidades cultur:ais, carido ao
coorde-nador da mesma se ne espuxerc:in d_iversos temas relacionados coa
discriminación a que se estaba sometendo a várias destas asociació'ns; a·inda na própria conyocatória, respostou .inocentemente que .erá porque ti ñan 1:.m ~~rácter- político.· deterrninado:(nacionalista, ·e.taro .está). ·Ma is e~
cjuece. ese coordinador e os que o mandan, que todas estas asocíaéións teñen directivas elixidas democraticamente, e que grácias a ese ·carácter nacion.alista mantívóse nos últimos anos a actividade cultural galega, actividad'e que se perseguiu e que, polo que se 've, tamp_ouco hoxe ile gostá ás
institucións.
Hai tatnén outrÓ aspecto inquedante para un desenvolvímento normalizador da nasa cultura: ese.papanatismo co qu_e ·se adubia a idea de ínter- .
nacionalismo. De ·súpeto éi:itralles a febre d~ demostrar que son .necesarísimos os festivais internacionais e que est_a actividade ten que ir por aí. E
a terma do colo·nizadd: agachar, despreciar o próprio e ser o gra~de servi~
dar do alleo. E un xeito bbf'.1 para confundir e seguir mete.ndo esta nefasta
i'dea de señoritos e badocos. Os cartas precísanse para afondar, estudar,
criar, sen esquecer que. a ·nasa cul~ura é a necesitada. Despois virán todas
·. ás que. se queiran, pero sen papanatisrl'.os, como intercámbio do bon que
· cada unha teh; sen prexuícios nen complexos. "
·
·
. · · f ar últi.r,no quer~ria .tocar ouiro ponto~ perigos!=> tamén, beo-demostrativo do carácter ambíguo da actividad e xu nteira. As ·institucións están para servício do pcivo. Están _para potenciar a criación e o traballo deste po_vo. Elas, hoxe e aq·ui; han deberian suplantarás persóas e organismos q·ue
en to<;Jo momento_criaron for.rn.as de super:vivéncia-,. de .actividade cultural.
"A teima, agora, é ir copa_ndo eses espácios <:¡Ue a cultura militante criou, e
·nen tan se,quer· para lle dar impulso, senón para tirarile a nitidez da cultura ' popÚlar que tivér-on ou que ainda teñen·. O tra~sfÓndo é maquiavélico,
indub.idabelment~. Pero tamén é· lóxico, porque aqueles ·que pe_rseguiron
ho seu dia 'a·activí~ade cultural, áqueles que despreciaron o seu caracter
·galega, aquel es que ainda hoxe cobren a sua incultura ·e· ignoráncia cun·
idioma . que non é o do · seu povo, aqueles, digo, estes, xamais poderán.
criar nada ·novo, 'n,en püro, neh galega.
. ·
Se non se ere nunh_a causa non se po9e transformar para ben· esa mesma ~ousa, ainda que se bote man de xe'nte que si ten mais corazón nesa cousa, pero non o ne~e_sá r io para non cair en ambigüidades e formalis mos. E que non me saian con i_so de que. non se pode facer ~oda dun go lpe ·e polo" radical. Pódese ,facer a modo e ben, por·tempos, pero collendo
-, o único camiño que leve ao corazón da nosa cultura, e da. Xunta non vai por aí. Dígoo .por. se alguénteima' eh ficar no espellismo que se está
.criando.
-

o
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O Goberno ten pOucQ
interés en loitar contra .á herOina
....

'

Segundo denún~ian·
as Xuventudes Comunistas
Galegas nunha campaña .
que véñen de comezar,
o gob«rrno non está pondo·
interés abando na loita .
e prevención contra unha das
· d rog·fl~ ·máis peregcisas e de gran
mereado hoxe.en ci'ia:
a heroína.

'

Os lemasque emprega~ campaña
son "a heroína non cai do céu" .e
"a hero íria non é liberdade". F..acendo alusión precisamente a que este ,
non é un fenómeno espontáneo se.::
nón un gran negócio é¡ue está moven- ·
do · en . todo o mundo case tanto di~
ñeiro como a vendf;l de armas, e do
cal tiran enor111es benefícios gr~pos .
f'Tlafios.os ~on· gn;m influéncia nas esferas do p_oder.

Nonha campaña. de sensibilización en
tornq á droga as XCG, organización
xuveni 1 do· PCG, ¡;>retenden sacar
luz· un tema que xa está na . ru.a pero ·
do que moi ,pouca xente sabe o funcionamento, quén está de~tás é cal é
o perigo que supón, no caso concreto da .heroína.
'
·

'

-· confir~a ·
:. ,< )peche-.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
de ASTANO
:

~

'

· , Pedro · Sancho ; respons~bel . da División Naval do 1N1, confirmo u a int~n
ció11 do goberno_de pechar os estaleiros de As~ano.
A - ratificación fíxoa despois de
sair dunha reunión das nego~iacións
co_s .sindicatos.
Ditas m.a nifestacións tiveron escaso eco ha opinión pública, o que, para alguns, confirma a asunción deste
-peche de Astano por unha parte, da
povoación.

Dase a .ci,rcu'nstáncia, seg'undo as
X.C.G., de que nos países capitalistas
·o aumento dó consumo e do nfvel eéonómico vai parello ao medre do
mercado e consümo de droga.

a

·Frente a esta problemática, ·o goherno español. non estaria facendo to- .
do o posíb.e l.para actuar contra a heroína. Tamén consideran que se de·~·
beria controlar xudicialmente o .di'ñeiro negro que se mov~ 'a o redor da
droga, debendo existir igualmente
unha vontasfe internacional para in-

· Precisamente a eleición desta úl ~
tima débese a que é a droga que xera
-unha maior dep·e ndéncia física, favo.recend o . directa ou indirectamente
un entorno de agresividáde ~ ,violén
cia.

NOSA TE'RRA

fluir en países nos cais a econo.mia · · verter en marxinal a unha parte da
mocidade e dos fragmenfos . da sociedepende en gran medida da droga, en
dade c6n maiores problemas econóbenefíeio'. dunba minoría moi poderomicos .. O paro e unha má ·estrutura
sa, tal .é o caso de Bol ívia.
no uso do tempo libre, virian converxer ·ria droga como unha maneira de
Ao lado do benefício económico
existiría_, por oi.Jtra parte, un interés
evitar unha conflitividade mais incómoda para o goberno.
poi ítico de certos sectores para co.n-

A Delegación /
de Logo contra
o Hotel
dun deputado.

A Deputación de Lugo comprou b
·"Hotel Miño" por 96 millóns de pesetas.
O hotel en cuestión era propriedade do deputado do Grupo Popular,
maioritário na Corporación, Manuel
González Rodríguez, que habia tempo viña intentado vendelo.
A compra, moi contestada polos .
viciños e os grupos poi íticos da oposición, real ízase para aliviar a grave
situación que padece o Hospital Psiquiátrico de Castro de Ribeira de
Lea.
Pala sua bar.ida, a Asociación Española de Neuropsiquiatria e a Asociación Galega da Saúde, afirman
que a reconv~rsión dos manicómios
mente pala grande oposicíón que fai non pasa pola compra de hoteis.
:o alcalde CaSt:ro á devolución- . da~ ·
Fálase tamén desta compra como
montes aos viciños. Qué zona verde unha "operación suxa" xa que o ar. teria na· planificación, de uso público, quitecto provincial valora o hotel en
se lle faltase iso? Simplesmente nen~ trinta millóns menos do que· a Depugunha.
tación pagou por el. Pero isto non é
todo, senón que diversas persoas en,_Qs grupos políticos
tendidas afirman que o edifício com.Até agora só se teñen pronunciado prado non vale para os fins aoque se
tres grupos poi íticos a pral da perma- quer destiñar, xa que se encontra ao
néncia da arboreda tal e como eStá, e pé da N-VI, cos conseguintes ruídos e
hai unha campaña feita por mozos da· nunha zona de constantes néboas, envila que editan folletinos, fixan ca~- tre outras tachas.
. te is e' debuxan eomics para ir con-.
. cienciando á xente sobre a eonveniéncÍá de conservar aquilo como ala·
meda.

_-É a .única zona verde de Ponteareas
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Subscrébas·e

Caml>iara-a Feira
~~~~~~~~~· ~ella por unha
BOLETll\I DE SUBSCRICION

~A

NOSA TERRA

(Para remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en MAIUSCULAS)
No me ... .- :.... ... ...... :... :.. .. ..'...... :...... ~ ............. :.. , .... .'.'.............. ; ........ ~ . ............. :
Apelidos .. ...... .... .. ....... ... .. ........ :·.:........ .. ............. ........ , ..................... ...... ..... .
Domici'lio ··~ ·..................... :.... :......................... .,.........'~ .......................... :.::.
Povoación .......... ..... ... ................. : ... ..... : ...... :............ ~ ... D_._postal ................ ..
Prov í ncia ....... .:.. ~ .................. ~ ................ ·....... ~. ·:: ... ..........Teléfono.: ....... : ..... .
Subscrébese ao periódico A NOSA TER RA por -un ano ao précio ·de
2.500 pta . (Estad9 españolf, ·3.5,00 pta (Europa), 4.500 pta-. (resto dÓ
mundo) .
· '
· ·
·

FORiviA DE PAGO
~)

Subscricións par.a o Estado español: · b) Par.a ' o resto do mundo:

8

Talón bancário adxunto
Reem-bolso (máis 80 pta.)

1

.

gcheque bancário adxunto
Xiro internacional a nome de
- A NOSA TERRA, .apdo 1371- ..
Vigo. ,
' ..

Pago domiciliado·. Neste caso cobrir
os dados.do boletín adxunto.
Banca/Cai >.:< a de Aforres ..... .. ........ ...... . .. ,
..... .. ......... ...Canta/Libreta. : .. ......... .. .. .
.
'
.
Titu·lar canta au libreta ... ............... .. : .. ~ ..... .. .. ...... .:: .: ... : ..,,.. ....... .. . :......... ! . . .............. . .. .. .
. Domicília da sucursal .. . : .... .. :..,.. : ..... .- ......... .. ... ... ..... .. ... ... .. ... ,........ .. ..... ._.: :..... .... ... . .
· Pavaación ......... .................. .................................. Pravíncia ................ .... .. ....... ... ..

- - - - -- -.- - -

.

~·-

-- - ---- --

BOLETlr" DE oorvHCILIACION

~

- - -~

Banco/Caixa de Aforros ........... : ....... :.:..... ·.............. .'....................... ............... '
Domici'lio da sucu.rsal ............... ; ..... ~ ................... : ....... .'... ..... .' .............. ~ ········
Número de GOnta ou libretá .... ..................... ,....... :~ ....... ...... .... :.............. :.. ~ ... .
Povoación ... .' ............ .... . :.............................. .'........ Provínica .. : ..................._.... .
Titular conta·ou lib.r eta .. .'.................................. .-... :..................................... .:.'
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta,
os recibos que ao m~u nome lles sex~n apresentados por Promoc;ións Cultu
rais Galegas S.A .. (A NOSA TER RA)
.
Atentamente (firma).
Data ........ .-........................................ .. .... .
N. 253 / 12 D'E SETEMBRO /~1984 ··

subdel-e gaclón
de Facenda
Carballos e pladairos da Feira
Vella de Ponte_areas poden pasar
aos aserr.adeiros-, e_ás
churrasquer'ias nun curto ,prazo
se alguén non poJnemédio
aoque xa foi calificado como
manobra especulativa do
,
. Goncello de Ponteareas: a corta
dás árbores para pór naquel
lugar a sub-delegación
·de Facenda. · · ·
\

A história corñezo.u hai un ano, apro:
ximadamente, cando se tiveron as
pr'i~eiras notícias d~ intención muni :
cipal. Con anterioridade, un grupo de
viciños que constituíra unha Xunta
provísória dos montes en man-comun
_Alianza Popular é o alcalde e máis
da parróquia de Ponteare~s xa solici- '_ ningaén. Ou tan o -que el din. O
tara a clasificación do solar como coPSOE abandono'U o Pleno protestan.munal, apresentando dados q':'e están
do pola cesión ao Ministério de Fano arqu.ivo histórico do Marqués da
cendil (gobernado polo PSOE) dos teEnsenada e cuxa documentación
rrenos; Coalición Galega fixo un coA polémica traída dos· restos de Casobra ria. poder do xurado provincial
municado nun periódico comarcal .e
de clasificación, segundo informou o - votou en contra no · Pleno, mentras o telao parece que. influiu decisivamen- ·
PCG- nun ·comunicado feito público o ·
PCG fa~ia un comunicado ·á prensa . .te no rnedre das vel')das dos seus li.pasado dia catro.
·
·
bros.
editada .en Galiza. Do$ demais nada
lstq . obsérvase principalmente no
·sen alameda
se soubo.
"Sempre en OaJiza", obra que a ediPonteareas é vila que ndn ten ·alaNo -Úansfondo do problema está o torial Akal ten estotada e que ~ opa- .
medas. Se 'acasü, duas pr~za,(nunha . "choio a~umulado"que ten o conce- recer pensa reeditar de contado.
delas cuñ -cabezón xigante de Franco
llo de Ponteareas pois que, de súpeto,
Como dado simbólico sinalamos·
presidindo) con catro roseiras e pouten de ceder terrenos ou locais para a que somente a libraría Couceiro de
sub-delegación de .Facenda, Xulgado Santiago ve·n de_u;- en mes e médio, 80 ·
co má.is. Lago está a' Feira Vella, vizosa ·carballeira, que ben poderia ser
Comarcal, Centro de saúde, Posta de exemplares.do libro mencionado.
o parque. público-que tanto r_iecesitan
Cruz Vermella, ... · e o que pode vir
Outras obras _do autor, o . mesmo .
os nen~s e os maiores e que non hai,
ainda (Correos e. Cai~~ Postal, .por que· as suas coleccións de dibuxos, vipois que está total.mente descoidada.
ex_e mplo). Co déficit <?rónico quflen . ron au.mentar tamén , gr~ndemente o
Tampou·co ten Plan de Ordena~ . · áquel Concello, nioito · mellar dar so- número''de·vendas.
· ·
,
ciór.i Urba.na completo. Velai que a 1 lares que non son dun (á espreita da
. Como . anédota, foi moi -comentaLei esixe unh,a cantidade de metros
clasifj~ción_) a un orgánismo do go- .do o caso. de . várias autoridades auto.cuadrados determinada, por habitanberno central (do PSOE) e mercar ·os nomicas que foron vistas solí-citando .
te, de zona verde e o Concello só po- . q.ue van ir para instalacións da' Conse- . o "Sem~re en . Gaiiza" en vári(.lS 'libra~
de pór os montes para iso ... precisa·.
llaria de Sanídaae (de AP).
rias, dias d.espois dÓ- 28 dé -X uño.
,·

Medran.as
vendas ·dos libros
'de Castelao
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·oo' 20 áo .24 de ·s.etembro .en Qurensé
"-

Pese .ci u.n transfondo· de que~ra editorial. - .

.

.o·· DicciOnário Galego
liUstrado ·se9uirá a.di.a'.nte
'

Para moitos pod~ ser unha fruSt:ración mái~ da cultura do país. ··
Para os Compradores ·non é SÓ esa metafísica: l)'.lOitos
desembol~aron 12.000 pesetas xa, e só teñen nas suas mans
un tomo. Tarde ou cedo parece que a obra seguirá publicándose.

Congresso
.1nternaci·onal
de·gal~go-port'-"gu~s .

vo unha tirada dé ~.000 exemplare-s,
e só en dous mesés foron vendidos
2.000. O précio, 2q.OOO pesétas, to'dos os tomos, era ' f~ctíbel fácelo
efectivo segundo vários sistemas: ·
. contra entrega dos VOIUmes, 'mediaAte pago aprazado, ou mediante unt-la
cuota 1')1ensual de 2.500 pesetas. ·
O sistema de ve.ndas ten ·hoxe a
'"moitas persoas qu~ vendían: o dício~
nário e o resto 'do ·fondo de Edicións
Nós a cümisión, ·nunha situación económica que agrava máis o ·panorarna ..
A alguns débenselle cantídades cerca-·
. nas ás ·2oó.OOO pese~as, é só en ·.Vigo
eran máis. de vin.te persoa's. ,
' ·
Para ~lguns do.s que participaroo
neste sistema, o problema non o xerou .o Dicionárlo, senón o ambicioso,

Do .20 ao 24 de setembro, a .Associa(;om Galega da . Língua '.
.·(AGAL)·-, organiza en Ourense o n"1o <;ongresso lnternaci.qnal da
L-Íngua Galego-PortugueSé! na Gal.iza". A este Congreso_teñen
. ·c onfirmada a sua presénéia importantes espécialístas
cfa comunidade galega-portuguesa faiante:
~'
Parece que con toda seguridade se seA inic'iativa foi fonzada • xa hai uns viará a -sua ponéncia é Isidoro Padim,
guira a publicar o Dicionário Gal·ego
· me'ses, e quere ser foro .dun debate que se atopa l)a cadea en Segóvia . .
l lustrado que publicou no seu mo-"sobre o · presente e o futuro da línEntre os que non figurári no promento Edicións Nós. Asi o confirgua na Galiza, que reuni.sse aquelas grama e asistirán están entre oui:ros, .
mou á redaccióñ de A NOSA TEpersoas· e instituic;:qns q.ue dentro . e Silvio Elia, da Universitfacle tle Rio de"
R RA o coordenador xer~I da obra
fora .. do país estám_ a trabalhar no Janeiro; Xosé Mª Menterroso, Nemé- Isaac Alonso Estravís, "seguirá pu· campo da investigac;:om ·lingüística e sio Barxa (Agrafia da Língua galega_}.
blicándose, pero non se pode dar un
·literár.ia". ·,
'.
· ·
Segundo nos explicou a profesora
prazo definido".
M. do Camio Henriquez Salido, Henríqu~z Salido "AGAL convidou a
Ainda asi, non se sabe qué satis·. · presidénta da AGAL, afirmounos moitas persoas· algunha das cales res-_
facción se aárá, nese dilatábel espá.- . qµe este -"non é :un ;~ongreso de elite, postou negativamente o'u nen contescio de tempo, á xente que xa desem, - -,pois non só acuden a el universitários tou". Entre quen declinaron asistir ·
bolsou cartos, perto-de 12.000 f>esecomo asiste ntes · ou ponentes. Tam- está Francisco· Rodríguez, e no ·grupo
tas no momento da solicitude de suspouco é unha reunión de lingüística dos que non s~ coñece resposta está a
pensión de pagos.
nen de filólogos no senso tradicional; Federación de Asociacións Culturais
En nengún momento nos foi posípois. estamos a falar .dunha 1íngua sen Ga-legas. Ta~én· renunciaron a ~sistir
bel pornos en contacto coa editorial,
normalizar. No sustrato hai un plan- xente do 1LG e da RAG. En todo
nen coas suas delegacións, xa fechatexamento
socio poi ítico e sóciolin-. caso po~ razóns ben dispares.
das. A empresa non fai pública nen·
gü
ístico".
Segundo poidemos saber, coinci ~
gunha nota explicando a situación e
,
o
programa cdefinitivo 'aínda non - dindo . coa ·primeira ·xorn9da do Conparece que xestiona pola sua conta
está perfilado pero teñen confirmado' gresso, onde é posfüel que se fagan
pos íbe is solucións.
a sua asisténcia a meiranqe parte dos actos de presenta~ión dos mesmos,
A intención primitiva era facer
nomes adiantados a pasada pr.imave- . sa.irán do prelo dous -libros editados
tres versións diferentes: unha da edira. Entre o.s qi.Je non veñen están · por AGAL, do profésor Carballo-Cación completa, en cinco tomos, e
.Gondar Portosany, a Dra. Alrnerinda lero, baixo o títu lo de "'Letras ·qaleduas máis 'reducidas: unha de dous
Teixaira e quizais Pires Laranjeira. gas~ ' ; que a.b ranxen _temas literários
ou tres tomos e outra dun só volume.
Outros parecen fer problemas e pre.- desde a ldade Meia á época actua l.·O
Segundo Estravís "Seijas, o editor,
sións pola sua as•ténc,ia oomo o pro- outr~ á o . libro de poemas do M&nuel
ten ofertas de editoriais de ·Madrid.
fes6r José Luis Pensado Tomé.
.
Maria,;- cen .P.oemas introducidos. por
Dificilmente se poderia contar con
Alguns ·dos <asistentes que · xa asé- 'Antonio · ~il" Hernández tituiados "A
axuda· oficial, pois os contactos priguraron estar son.: ,Rkardo_· Cárballo- luz ·resucitada".
meiros que se fi"xeran con Galaxia
Caler_o, ·oenís Conles (O reintegracio- '' -'"o coste do Congressó cífr~se nuns
romperon polas presións de Piñeiro,
nismo desde un pont<;> de vista ibéro- · :3 millóns de pesetas ·e_agás do pagroasí que é dificil que se cante con axu-americano), E. Coseriu (O verbo por- · .cínio da _ Deputa'ción · de Owrense,
da das institucións, especialmente
·tugu'és e o galego) ,.Osear' López, Ara - canta coa axuda de entidades d-e afopor razón da normativa empregada".
que máís l9uvanzas tiña recebido e e ·fracasado, proxecto de reeditar
celi Herrero (A sedU<;om amorosa en ·. rro. ot:1rensáns, e do axuntamento da
Para Olímpio Castro, que foi dele- ,. que et:\ Abril deste ano destiñ_a a ·sua "Alfar". Segundo estimacións o deFollas Novas), Heitor Gómes Teixei- cidade. Tamén subvenciona o .evento
gado en Vigo, é preciso liberar a edi- publicación.
. semb0lso supuxo, un montante de 60
ra ; Carlos Durao, ~elislndo Rodrí- a Fundaé~o ·calouste Gulbenkian,
ción do Dicicmário e ·dar lle sa ída dun
.'. millóns-de pesetas,' o ,que pesou deci.guez, Leodegário de Azev8Po, Xosé que aporta 600.000 escudos. Nen a
xeito cooperatiyo.
Querellas xudiciais e
sivamente na petición de susp~nsíón
Luis Rodríguez Fernández, Rabuñal Conselleria de Cultura nen a rnrec~uspensión d_
e pag!JS
de pagos, as vend.as foron un fiase<?.
Corgo, J. Argente, Elvira Sout0,... ción 0eral de Cultura manifestaron
,/
..
Historia dun fracaso editorial
· Daquefa saltaba a notícia de que.o
Ouen non podera .~sistir, pero ·si en- interés polo acontecemento.
"Estimado· cliente: Tendo en coh- editor Francisco Seijas,.solicitaba sus- - Tamén pe~na a·imprenta
ta a responsabilidade .adquirida .polo
pensión de. pagos. As. ·notícias ~ran ·
Segundo- . algunh~s · notíc'ias, ... o
malparido · "Óicionário · Galego l lusconrusas
e''foi
o
momento
no
que
a
asunto
agravouse máis aihd~ coa que~
trado Nos" . vímcrnos 11a abriga de di- ·.
delegación ·de Vigo decidiu . enviar a . bra da imprenta onde se estaba realirixirlle estas liñas para explicadle a
situación , a que nos_vemos abocados ·circular ·aos- compradores,. uns 1.000 zando a edición, sita ..~n Bilbao. ' Ne la
D editor fixera o depósito do papel, e
( .. .) esta modesta edigm:ial quer.ia fa- só nesta zona.
do
editor
foi
fulminan·
agora os traballado,res non deixarÍ sair
A
reacción
cer causas importantes e certos po·
te:
demandar
a
Olímpio
Castro,
esr:>emátérial. Ao parecer, . xa estaba imSUSCREBÁSE
deres· empeñáronse en trun<::alo (. .. )
cialmente polas referéncias ao "m~I- prentado 0 segundo tomo e parte do
pésie a todo, no seu momento, comprómetémono's a seguir co~ publica- par·ido dicionário" e á ·comin.ación a terceiro e cuarto, ainda que non nos
foi pos1bel confi rma r. d.e todo este
ción do dicionário (. .. ) teñan ·conflan- nón pagar,os recibos.
Pero qué pasou para q4e o quepa- · · extremo.
za en nós (. .. ).P.D.: . Desde agora de'n
. reda un brillante pro.xecto ed_i~o~ial
Ninguén dubida do éxito e a neceorde á entidade bancária d.e que non
se fose ao garete? As cousas a ·ese res- sidade do Diccionário, pero sobretosiga a pagar os recibos".
·
do fica no ar 0 -compromiso adq.uiripeito son ,confusas.
Este~ párrafos per:t;en.cen á circular
~·
reedición
de
Alfar
do
cos c<;>'!IPr_adores.
enviada
, ,por OLímpib
Castro, .. .aos,
¡_,f
:><¡
..,
• l "\
•
.
O
primeiro
'
tomo
do
.di'cionario
ti·
compradores" dó · áicionário .galego
X.C.
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Toda Clase de. circuí.tos qué inclueh billete de avión' ida e voJta,:pensión com~leta, hoteis de ·primeira, .guia en língua española, visitas e excursións. üescobra as maravillas dos Cárpatos,·· m¿;¡gníHca pai5axe de· vales, ou:teiros, pavos, estadóns .de montaña e bal"neários, moste iros .
coas suas fachadas pintadas, obras de árte excepcion?I, a vipa alegre 8.,chea de amistade do ·p avo · rumano.
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.,· Ho~el" Florá para ·~uras xeriátricas.
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Desde 1·47,.000 pe·setas, 15 dias en Bucá~est, cidade xardin~ ·en hotej de ·luxo _FLORA. ou ben ·ha CLIN .I CA .OTOPEN l. · . ·. .
TODO INCLUIDO: :voos . liña aérea· regular, pensión _ compl~ta durante toda a estáncia,· realizacipn do .tr.atamento en base·
·a unh~ -consulta inicial·, chequeos, meci¡cación. adecuada sob supervisión h1édica. Traslado chegada e "sa·íd,a ·~ Visita ' da._ cida- · .1.·~ ·
de. ~Asisténcia turística en castel.la no. .
, - '
· .- · . ,
· · . ·
.· · ·
·· ·
·
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'Fraga -presionou
á • Xun~< p8ra ·que
concedese oito millóns
á ·Ulliversidade
do ,A tlá,n ticó-·
A ca~e setenta mil 1pe_setas por persona lle saiu á Xunta a estáncia
durjlnte 25 dias no inosteiro de Poio dos 120 becados
pala Fundación Cánovas del Castillo, entidade _q ue se encarregou ·
de organizar a chamada Univérsidade .do Atlántico.e da calé _
.,
presidente Manuel Fraga. As presións dire.ctas do líder de AP s<;>bre
Fernánde~ Albor e outros membros da Xunta conseguiron
., ._. '
que esta concedese oito millóns, procedentes dos fondos públicos,
para os cursos impartidos entre o 20 de Agosto e o 14 dé · ·
Setembro en Poio.
A F.undación Cánovas del Castillo foi Universiflades parece que tampouco
a encarregada de seleccionar ·á cente- via moi ben a falt9 de xente de Galina longa de xóvenes vicios de diversos . za nestes Cursoss:le Verán : ·
Activada a máquina · aliancista, a
pontos do estado e procedentes, a
todas luces de boas fam ílias. Esta en- Xunta non sÓ conpedeu a·subvención _
tidade, en palabras do seu secretário senón que cedeu persoal e veículos
xeral Ricardo .de la Cierva pensa ope- para que se e.ncarregasen da organizarar en Galiza através ·da Fúndación ción en Poio. Catre persoas, algÚnha
.- _,
Brañas; estando ambas vinculadas ao delas elixTda máis. por consorte que
partido Alianza Popular.
por atitudes, foron destinad.as pola
A Universidade do Atlántico apa- Xunta para esta tarefa, tuns ¿alários
rece como a réplica aliancista da Me- que en ocasións estiveron perta das
néndez Pe layo (unfversidade de verán 200.000 pesetas.
tudou a situación laboral dos. emi- cación; C? director da Éscóia UniversiDo 27 ao 31 de Agosto celebráronse
incardinada ao redor do PSOE), deOs gastos víronse aumentados coa no Instituto de ~ Elviña da Coruña as_ _grantes.; .
tá_ria, g vicepresidente d~ Deputación .
7,
notando desde a xornada inaugural o celebración de festas e comidas nada V 111 Xornadas do E.nsinÓ de <;Jaliza ..
e· un· representan'te do Movimento de
seu nídio carácter político. Unha mi- austeras. Mentras tanto, a a~ividade
Nesta mesa- redonéla, a UTEG- Re·novación Pedagóx_iéa.
.
,.
Á ríovidade· destás · xornai:tás foi a . 1NTG aprese.nt9u un amplo dossier
sa ao Espírito Santo abriu os cursos, real dos cursos reduciuse a u11ha con-xunto cunha conferéncia do presi- · feréncia po'la- mañá ~e outra -pola tar-- supresión. de \-topa ·r~féténcia .. ás , ñorNestas "Jornada-s" celebrouse unonde 'se ~!'lali.zaban: · os distintos promas· o~ogr'áf-icas do galega q_ue-nas . xectós de l~i sóbre ensin~, deixan- ha homenaxe ~ Castelaq, na que ind~nte da '~Cánovas", Manuel Fraga,
de'.
tres edicións a_nterior~s lev~ra a ·éstas 'do censtáncia .de que· O qUE! se pretefl~ terviron entre o_utros. Isaac D íaz Parquen se apurou a sinalar que "os cur. xornadas ao- enfreritamentó é · cáse a dia era cr.iar só dous_. corpos, pe°ro que . do e Valentin Paz Andrade. ·
sos serian de verán pero non de vera- -A Fundación Brañas
~ un ca1exón -sen .saída. :
.
neo" intentando anticiparse, quizá,
· d queria.n facer antes era aumentar as
.. :~Ad,emais ho~bó iritervenciÓns de _
· Ademais do caso, ao menos. aheás posteriores evidéncias. Os temas
diferéncias. A .esta mesa non asistiu
·A
cifra
de
·
matriculados
case
.dogrupos
_fólclóricos e:de grupos-de ·teatratados foron "España ante o V cen- dótico, de que un experto no "Siglo
.
.brou "á do ano anterior, ·pésie a cele-.. FETE-UGT "por .estar· colaborando Uo.
de
Orp"
fose
dedicado
a
impartir
un
coas Jornadás-de Qurense''.
tenário do descobrimento de Améri' brá~ense outras 'xornadªs.nos mesmos .
ca", "A uñidade nacional no Estado curso que nada tiña que ' ver coa sua días . en Ourense e á transce.ndéncia =,
·
,. ·
·
·
Paralelamente, e dentro destas
especialidade,
·
é
resenábel
a
opGión
.Na mesa .redonda sobre poi ítica . ' 'Jórqadas", 'eelebrouse G Simpósio das Autonomias". Para De la Cierva
públiea das liortas da AS-PG. ·•. .. _
edu~t_i va só apar:eceu o repre.sen~an- _de: Só'cio ~ Ungüís'tica,, promQvido ·poestes cursos suporán unha aportación elixida para de'ríominar a correspon ~
Po~én, segundo reco~eciá. o p¡-esi- .. - t~ do .BNG,- éx,c:u~ándose PSG;EG ' e ·~ · fas irmandades 'da Fala, coa intervenculturai desde o . ~ngulo liberal-con7 déncia galega da Fundación Cánovas:
Alfred_o Brañas. A _pretendida identi- dent~ na · Asamblea V.alorativa "das ,- r;ion "compare_cendo o MCG, J-tue-tiña . ~ión de ·coieétivos :de"'Galiza· ~ Portuservador.
ficación tia direita españóla cun dos Xornadas, "non se logro u superar a
anu.riciado a sua ' presén~ia. ()s oulros gal.
,
~
precursores ·do nacionalismo, supón . dinámica criada en anos anteriores, _ partidos, Qtie rtlñan sido -· invitaPos~ por / . ~.. '. ·. Presións de Fraga
·non só unha nostálxia decimonónica, sobretodq de cara a unhª meirande · carta, n·en sequ e·r contésta·r~h.' .
·
•·
N·e.
s
te
_.
Simpósio
chegouse¡
entre ·
Tánto o Director Xeral de Univer·. . . - · ··
.
·
_
. outras;, ás seg!J intesiconclusjóns: ,.~De senón tamén un·ha apropriación inde:
participación". · ~
sidades da Xunta, Suárez L!anos,
- Tampouco a'pareceu .~.eri$ü.n repre- , . (og~9orrtefo Decretd·.de Norrilativiza'bida, así como un intento de tendecomo o Conselleiro de Educación,
O carácter de congreso aberto~ e .- s~ntante ?a Xunta;; por máJs ~!;le esta" .~<;:eme da.'!.. ei_de' Normali~a9om" . ..
dura na h istória da evolu~ión teórica
Vázquez Portomeñe, tive,ron que pre·
·'
·
do nacionalismo. E o caso de que Ma- participativo que -se lle quería 'ciar so- ·.ba convicfado cando se tratou a galegarse ás "razóns" de Manuel Fraga e
gi.Jización
.do
ensino.
·
·
.
1-· "Lwitar para conseguirmos as Tres
,
·
_conceder oito millóns á Universidade nuel Fraga_, ao tempo de reivindicar a se acadol_;J en áreas rnoi ·det~rmir:iadas,
nacionalidades históricas, ~ per todc¡
Brañas, 'declare que apesa'r.do seu res- tais como i1 da língua .galega. '
·
do Atlántico.
Castelao e a sua ~bra tamén··estiV.e- classe di;¡ meios; ·a declara9om de ~opeito aos nacionalismqs, e·stes apre· ·~ '
As pn~sións directas de Fraga ·so ran
presentes nestas ~or_nadas, desta- oficialidade-em plano de iguálctade de
sen.taba'n aspectos moi negativos ao
Na xornada, segundo ·se tiña acor- ·
bre Fe'rnández Albor foron efectivas,
ención ·de Carvallo Ca- todas asJ ínguas peninsulares: galaiéo·cando
longo da história, criando problemas - dado, ·por máis que algüns partiCipan- ·iero. a interv
·
supei:ando as reticéncias· de Portómeportuguesa, . basca, cata la e.Castel hamoi complexos ao sistema.
-- tes as botasen eh falta, non ~oubo
ñe e Suárez Llanos. O destino de fon· ncf'.
conclusión, para "non cóaccioriar aos
dos públicos par.a actividades de marAs "Jornadas" en .Ourense
A Fundación Brañas ven ser o· in - que non . estjvesen , de acorde con
cado signo poi ítico non ·era moi ben tento teórico de quedarse no século elas". ·Denúncian/ 'a actuación da Direc- ·
En Ourense c~l~bráro~se 9ütra~
vi!;to; a intención de Suárez Llanos XIX con cartas do XX. ~· Barreiro xa
90.m
Geral de Pol.ítica Lingüísti.ca e
..,
xor'nacfas, as "Jornadas do l;nsíno de
Durante os· dias que duraron as'
estaba adem'ais en potenciar a investi·- prometeu aos esistentes a Poio que .a
da
c'oñselharia
de Educac~m e Cultu- .
Galiza", coincid indo . nas datas cocis
i:a,
-dema.nda.ndo
~ · demis~om dos .;seus
_gación na Universidade Galega, para subvención terá . continuación no·s Xornadas, ce.lebr~ro-rise máis .. dé 100
da Coru~a.
· ·
·
seminários, dados todos por. persoas ~
titulares". Tamén péden a dimisión .
o cal pretendía dedicar ünha parte próximos anns_.
galegas, · a~í corno-d iversás ll'lesas re- ·
Na ina ~guraci.ón estÍvéron "prese.n- de . <arcia Sabell .como presfdente da
dos 12 m·i_I millón~"' que · ven · de . rece- _
dondas
entre a ·que destaca :a,que es. '
tes q D_elegádo da Consellari.a M ' E_du- · Real Académia'·Galeg~.
bér a Xunta. O Director Xeral de
.M.V.

Xornadas .do Ensino~ .>
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OUTRO PRO'oUTO ¿ALEGd¡OUE:
SE E X PORT~ ·

A véndci· de. pinturas
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"Glorieta de Amér-lca ·2s: frente·
á canteira d~ sa·nta Marga rida
tel. 252618 - A CORUÑA
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Durante toda a s~mána do 9 ao 15
de S~terñbro; vanse.,realizar actividades nas divérsas·'zonas,p9fas que
pasa o ,Miílo para reclámar _a_aterÍción e a toma de medidas. pertinentes _go_n v.ia_s a conqu~rif a·· "Salvación t:lo ·Miño", ,. •:· i.. .
.
~ Á ·corl.Úm inación deste.. rÚ);faise .
esp~ci~lmenfo: .. g·r·ave aci ~e,u: pa.~
· polas .vilas de L_ugó ·e ol!.rer;se,_Fº -~
vertido · de millón s.. <;Je litros de
água sen depurar, ·.tantG de' O'fiX·e.
urbana como industriaC do ·cal son
~n bon. exemplo; segundó 'de·n~-n- . ·
cia ADEGA, os vertidos de , CAM~- ·
SA e RENFE na. última das citadas vila~. A 'CQntaminadÓn qu_e va'i
·levando o rio sobrepasa O' linde da
.su_a ~pi:icidad~ ·de autodepura- ·.
·ción.
.
A éste. tipo de contami~a~ión
ú'nese outra a inda · mái~ grave pqrq ue afecta non sor¡nente á pwrez!l
.das aügas, senón tamén' ao Ca:UCe - cal .é.on seguridadé. p~deria ser feafísico do rio: a 'e.xtracción s·elvaxe · !.izado nun lugar mais ax.eitadq.
de cantos rodados e ar:ea. Esta des- ·
A acción · de progesta n:iáis im- _·
trución acelerq<;ia do cauce e ,leito,. . '" P<:>rta:nte C(')ri·sis.t:ir'á ·:·rw·r:iha mar-cha
do 'rio, xa . irreversíb~I nalgunstra- _. a pé ,con s_aídaodia.. 16eo~rieira', ·
mos '· e .que
se. produce' fundamen·
h d , G , d. · 22 ·
.
, · e c ega .a a uar 1a o · .
t~lmente ao seu paso P? 1 ~ provin~ _, ' Todos'
actos, ..organizados.·
c1a de Pontevedra, on~ino~ ~. nos . po'r· ADEGA', están recollendo até ·
últimos anos un enorme 'descenso
.
.
·
. .
.,
. , .
agora un importante eco de so_hdada produc1on ps1c1cola, segundo
.d d t i . d
·d
, .
, ADEGA
. · ri a e, an o e persoas con:io e
d enu~cia
tamen, .
· .
. . . organizacións. Sa banda portugue- .
Afirma
por ·ult11mo
~·
d e u1rix1rse a ADc:::GA
., ·
· ,esta organi ~ ,sa venen
i:::
o ·
zac1on qtJe o encaro d_e Sela, pro"
xectado na parróquia de Vide (As . Ministéri6 de Educacao e o Grupo 'de Estudos e 1nv.estigac;:ao das
Neves) será o go l pe;de~inltiv9 para
Ciéncias·
~sper,im,entais', amostrano río.
,
, Nas xorn'adas de "Salvación do do o seu apoio .á. campaña, indiMiño" protestal'ase ·tamén contra cando a preséncia nas xornadas de
a destrución da Xunqueira de ?al- diversos· ecoloxistas pi:)rtugueses e·
cidos, de ampla riqueza en fauna e ' representantes de vários concei'los
· '·
aves m.igratórias, e i:ia que ao pare- interesados.

O povó de Cangas foi protagonista, nos últimos di· a~ do ~e~
dé Agosto., dun·con'flito dé intereses éncontrados. entre
duas formas de- eñtender explotación do mar~ mariñeiros
e bateeiros eran 'os dous ºpon.tos 'de atención.
.
O.(.o_aj~~<;> das J~rim~iras Ele. 150 bateas que· van ser instal~das en
águas próximas á .praia· dé --Uméns, no~ co·nceUo de Cañgas
do Morrazo, pmvocou as protest.as dqs mariñ.eiros,
que:cohsideraQan qu~ con elas if,lñ baixar ~ produci~n d~ í!'.ªr:!~co e
'peixe·no lugar e que iah significar atrancos para a .
dentro da-ria:
navegación
.
. .

a

.

...
'

~

1•'

•

cer teñen pensado construir un
complexo turístico-deportivo, o

lnformaci6n detallada de actos a

~le, .~

~

~

A instalación das bateas en Li.·méns poderia dar no fondo coa idea
de rastrear ali os do can (a inda que o.
mar que está m~is perto das illas Cies
é o quemáis traballan) e iso represen-·
ta unha perda dos fortes ingresos que
estas artes ilegais levan ·aos que as
pratican.

A folga xeral
Precisamente para protestar contra a instalación das bateas naquela
zona convocou o alcalde ·de Cangas
unha folga xeral de apoio dun domingo para un luns. A folga significou
que b'ares e comércios ficaron p~cha
dos todo o dia. até as seis da _tarde,
mentras as empresas seguian traba1lando: o non pechar Massó ºsignificou que alguns pequenos obradoiros
vólta5en abrir as suas portas ao enterarse.

•

l

Nalguns ambientes. da ria de Vigo
salie.ntábase o.- feíto -de que ·aigunhas
cabe,ias visibeis· da loita anti-bateas
.eran patróns de lanchas que a'ndan á
arte' do
can e da
ba.quita asi como de
'
. .. . '
q4e. a"lguris batéeiros non' tiñan todo
moi · claro a respeito .das ' léis ·socia is
e' das licéncias para instaladón e fondeo das· bateas velas.

'

·os.

,J·

Os ilegais

O alcalde quixo gue un comércio
do bairro da Pedreira, do que é ori. ··xinária a sua _dona, lle tte.ndese alimentos e- un viciño que o viu , aocomentar o sucedido de cómo Pena
Vieitez rompía coa folg_a xeral mentras os outros povoadorés. de Cangas
se vian abrigados a mercar pan e leite
en · Moaña, recebeu ' unha multa por ·
"insultos ao alcalde diante de axentes
da · ~ua autoridade' ~. Por outra banda,
os sectores de mariñeiros máis afectos á primeira autoridade foron os
plantexamentos, pois que se ben dun- . que quixeron que, a folga x·eral rema~ Os ~egá~s
ha.·fria .de vento as pezas poden ir dar tase ~s seis da tarde, mentras que a
P~las duas partes -en.conflito h~i maa enliárse nas cordas da batea, estas Praz(! de Abastos q~e o alcalde facia
'" riñeiros e bateéiros '.nÍ.mha situación
están agora fondeadas por duas par- ver pola rádio como aberta durante
· absolutarnente legal: son aqueles qué ,, tes . (e ·non · as m.ove o vento) é van · .9uas .horas, ~eguia coa-s suas portas
emp'r~g~n. artes. non queimantes ,do . permitir más colle•tas d~ mexilón e pechadas todo o ~la.
mar' e o·s que non teñen nengunha ba- ' ériación de espéci~s ao acougo dos
A folga xeral pasou por cangas cotea de mái.s a respeito :das que Jle perartefactos, d.o mesmo xeito que agora mo se nada. Os fornos de Moaña tivetencen · .poi.o~ perniiSE:>s dados. E le- · nas bateas qúe hai po·de collerse fane- ron que cocer catro veces para abasvan, ambos ~ºs. adu~, · razón nos seus
ca, buraces ou. nécoras abo~do : ·
tecer aos seus viciños.

·irreSponsabUidade~
•

•

1

·~

Máis qwe de respo.nsabilidade~ ·ha- · ',.de eonserv~s que asi verían aumenberia que. falar de' i.rresp'ons1abilida- · ·tado º' sebl trabal lo e per~oal, pordes. · .
p.arte dq que· poda dicerse das fá~
lrrespon~abilid. ade,s · de CCMM ·"
bricas d~ cordas de . M~ira. . Moé!ñ.a. .-.
. ao .'dar· urí éomunicado ·que. dicia
- que ·estaba co.ntra o .mec:Jre do nú- .
. Irresponsabilidades de quen
mero de bateas, cando en realidanon qHixo nunca o diálogo nen
d0e o qulse·ta¡ é mudar de ·lugar fe
acertar o · lugar p~ro das: Cíes que 1
. facelas novas¡ claro) bateas de
os bateeiros oferéceror:i para coloMoaña, D~maio, s·an Adrián ,e Ar- ·
car as bateas (por onde 'andan os
cade, dé tal xefto_que só de fy1oaña
d.o can a bqquit.a). lrresponsabi- .
Hd.ac;fes de quén puxo i..mha loita
saen unhaf50 .ba~eas (<;iad'ó$ e.scre·
··
bidos.de m~mória~.
' ma~i.Meira . na. man dun alcalde im- ·
· popular. que ~o que par-eceu, t~n
lnesponsabilidades · dos que
taba máis enfrentar_ Mqaña · éon ·
lanzaban
espécie de que as ba-·
téas nbn 'criaban"''. máis. póstos ·d·e · Cangas .(BNG eontra ·PSOE) qüe 6
Úaball~ e q'ue para Cangas n~n era
.arr(!nxo do probl~m~: tr governó
do cónce.llo de Cangas só reaccioí:iengun, cando 'o certo é que funnou eando o B~G, hai .un ano,
cionan ainda no concello de Canapresentou. unha moción sobre' es- . >
gas v~ri~s. -depuradoras e fábricas ·
1

ao vi·sitante.~
As li'Áa~ aéreas polac;:as
. .
.=-LOT~" voan dirnctamenté·dé Madrid a Varsóv.ia .duas veces por
' sem~n¿¡. E;3 con~ídano a ·reailza'r un ha ~~moda v'i axe'cun exselent~ .
servício abordo.
~ Cons1,rltra á sua 'iaxP.nr.i_a déviaxes ou
.. •

el

~.

l ' .

..

LINEA5AEREAS POLACAS.

,';'l,:1 .~~.~..."
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a

te te'ma. o resultado foi que se entrevistaron con responsábeis da
Gonsellari~ e safron pior. do que
entrár.on:
.
· ·
.
. Hai irresponsabilidadé ·da· Consellaria de Agri.cultura e '.Pésca por
·non te'r os informes debidamente '
preparados ~ feítos' sobre a conve· nién,ci~ . ou nom' da· instalación das : '
bateas.
Tamén polos bateeiros que non
''
'
. '!
quixeror;i oµ nqn soubernni. explicar
vat)taxes que as ba,teas trae- .
rían, se é 'que as habia. Fix.eron: 6
po~íb,~I para !:!9e todo fose un diálogh de· xorqo~; n,er:i '.,unha v.~z saiu.
a SUa opinión · ria 'prensa <:tUe
ocu·pou do tema naque les d ias.:
J

as

,

''

'f.

\

·Den-úneia. ·

.

Unaniini~de do ~tifado '

·pOr,xoQar á ella Ve .

sobre as 'clefiCiéncias ·· · ·
lingüísticas da obrá ga"8dóra ·,
.

,

_,

a ·Pré.,;-io "Blanco.Amor" de .novela longa, na suá edieió~ · : ·
· deste ano, vai pasar ·á história~ ·po~ váriasj'azon~,. pero . · ·, .
fond·amehtillmerité pola polémica que ~es~ertbo á stfu!aptfrtáctá
concesión, e os factores .que arrodearon a marxinación .
.
~
·
· .~
·
··
···d
·
·
·
·
·
da outra fmahsta,
.cuxo
autor
pu emos averiguar.
_
.
·
· , - .
"Xa· vai o griffón no vento" (:!_e Al- '
· fredo Conde foi a novela-prémiada
este ano n0 Blanco-Amor de nove.lá longa. L!nha decisión contmvertida, que se reflexaba nas recomendacións do xurado e no pr.ópio resultado da votación fi~al:·
tres votos contra dous da outra
candidata final, despois de térense
apresentado á peneira final 11 oríxinais.

•

.

-,>;. .' .

<

••

"

•

.,

,

•

ªº

Un futuro l'IBest-seller"

Segundo as nasas fontes, o ·autor da novela que o xurado recomendaba publicar, e que én palabras de membros do xurado, ben
poderia ser a premiada, é o autor
coruñés Xavier Alcalá.
Ainda houbo unha terceira novela, que non entrou i::ia virulenta
discusión final, de grande envergadura e ·da posíber autoría de Maria
Xo,sé Oueizán.

A decisión do xurado

Mari·n o Dónaga

Parte da polémica interna do
xurado ref lexábase na própria acta- final. Agás a apretada votación,
houbo unanimidade e11 manter
reservas en canto ao nivel lil}güístico da obra gañadora. Seria comenente un maior coidado na expresión lingüística. Despois de moitos
estudos cabe esixir que certas incorreccións ou tanteos que eran
moi correntes hai vinte anos se deban evitar hoxe", tamén se acordou recomendar publicar a nov~la
apresentada sob o lema "Tertúlia".
Segundo o presidente do xurado, o profesor _ Ricardo Carvallo
Calero, "a dedsión tiña que ser en
favor dunha sóia novela, pero ?
certo é que várias 'das apresentadas
eran de recomendábel publicación< Perguntado por ANT se
houbera problemas coa normatiV?
lingüística, d íxonos , que non,
"dentro . ·das obras ·apresentadas
habia todo tipo de normativas,

•• •

.()· Axuntamenfo de A Estrada ptesen~
'Diar,ite da falta ·de contestaCión foi
. tou ·unfía de.núncia contra ·a Asocia- ·.polo que, _e· d~do que xa oL~tras veces.
cióri -Cultural da vifa· pp~ .fáce'r urí '.se celebrara iste campeónato, ·se realicampeona~o de ch.ave '.:'º. parque.
ºzou o torneo en cuestión.
~ ·
D·áse a circunstancia. . .de que· .o Al-·
.
Dita A.C. entre.g oulle, o dous d.~ _ 1-d
" ·d
~ •s · G
. ·• 'd
,
·
·n·
d·
f
·
.
,
ca
e acc1 enta 1 :t;rn.. o. r. arn . o,
•
•·
Ser:Ju·nd~ . as opt~.ións qü(r-pud~~ _. ¡,;:¡gosto,
u,..r;~ a so 11~1tu .; ~ re erente a d e:~" .r•• :i..t::<J?..filér; C
;· ,..._lt!Y~n••r' f'D~r""'~ ct''
_,. ,,.., . '·'H" . .
• .•
1-'orren e u
cr ura e epo _ es.
.
· ,. ~~s rec0l'!eh a;~ovela~-e~cirraba ds • · • 0 _ . , ,ct.·'•:i:;..i .
•. ----?p~slOFlx
·.-¿~€d~ ~ermM
· ~sp~ t;ªr~_ a Utl'1iza- . . Isa non ·é a pr:imefra' vez que iste
'Z'f'i 'éfn~mos·~_d1,1,n- rerte{"flstabt-ishmenf'!
c1on uos , ar ms urnc1pa1s.
.
.
-=
.
.
, . _ ,
· · · · ..; ... · -.
~ ·
_ ._
edil _oóstacull.za o . désenvqiv1men.t o
cultu~al,d~~ue era d4ra·m ente "cariEste -~sc:rit9 ~.on tivó ~nt~stádóri · de probas· d~pórti_vas durante 'as fescatunza -o po 1o autor
,.
.P .. d.
, b
,.
···
per~ o 20 ~e agósto co~~nícaseMe ao tas negou :o pólideportivo para que se
u emos sa _er que ·os yetaRtes
Presidente :· dª . Asociaéió·n~ . Manoel, celebrase ,a·s "24 ho.ras·cre fútbol-sa-l a"
' a favor~ da, nov.ela- premlada,,foron
Hendo, á denúncia por facer qito
A.A.e. · da . ,Estrada vens~ 'ci~stinMarino bómma, Odón Ab~d Flo::campeona!ó
de
éhave
ryo_
parque.
guindo
polo pulo' que lle. dá aos deres e Xoár:l 'Nayá; desta maneira
Segundo
comunicacj.ón
verbal,
feip_
o
rtes
populares,
tendo xa :ce·lé!Jrad~ '·
.
· serian· Carvallo Calero e Xosé Rata
por
pe.rso'r;1al
;i,do
Axilntamento,
a
os
"Depqrtés
PopUla.res
Galegas'-', oomón Pena . os que opta_rian pola ·.
Comisión
de
cultura
non
se
pudo
r~u.
de
se
·competiu
nos
~principais
depor:· noveia de _Alcalá supoñibe)merite
nir'; pÓlo que non conte.stáron
an- -.tes autóctono's, algun~ :Xa .esquecrdos_
de autor descoñecido para. os x'ü_case na .c9~arca.
·"
'rados.
-

aiñda que haxa alguén que par_a
evitar problema~ emptegue unha
normativa táctica".
Segundo as nosas nptícias, os
problemas surxidos nas deligeracións foron de orde extraliterária
e mesmo extralingüfstica; esbarando nunha discriminación poi ftiea,
polo alto contido polémico da
obra de Alcalá.

Unha decisión política
'

Q.uen pareceu provocar toda a
polémica foi o ex-cbnselleiro de
Cultura no período pre-autonómico, Marino Dónega. Para o señor
Dónega, a nove.iá era "u nha ~rovo"
cación e un esperpento da nosa
cultura", citando nun mor:nento
publicamente ao autor polo seu
nome, aínda que regulamentariament.e isto no.n. é posibel, sendo
abriga di a devolución dos orixinai~ non premiados. sen ser aberta
a plica correspondente.
~
.
'

-

Dé Pondal , a Novonev.ra ven
' ·constitt:1ir a meirand; cpnt~ i- ·
bució:i á historiad.a [(rica galec ·
ga contempor~nea, amais de .
que algt'.ins dos estudfos· contidos nel deixan de. seren simplemeñt~ capítulos dlln magnífico manual para se convertiren.
en auténticos -e.;;tudios mono. gráficos sobre das figÜras senlleiras tla nosa ' recente historia
.literaria.

Todo o rébúmbió gue crfotj a ..
decisión do xúrado facilita un bon
futuro á novela, que a inda as.í po- r
deria ficar inédita.
·
CarvaUo-Cálero sin,a lábahbs o
· paralelismo .no plantexa'!1ento
· desta obra apresentada ·como .'
;,TertúÍi·~" e a pr~miada de AÍfre- ,
do · Conde. A d_if.erénci51 estribaria
,en que ~sta plántexa ur;i argumen tfi> máxico-realista e ~quela é rñoito máis imediata.
Pudernos· coñ_ecer q'ue as razó'ns
_que levantaron bochas.ioron re_la - .
ti vas á .-irania e o sarcasmo que 'destila a novela. _
Desfilan pola obra .todas as personaxes· do ·_mundo culturar é PQ1ítico. galega, alglinhas cos seus ·no-mes reais, outros figurados, e isto
. foi o que non gostou nos circos
que cot-:ltrolan a cultura ofici;:il ga- ·
lega.
Tampouco ·g0stou · nada neses
sectores o feito de que- a 0bra .est'i ·
vese ~scrita, en diferentes momentos e
_c oerénciª . . .form;;tf, en ca-.
tro diferentes normC1tivás lingüís'ticqs, ir.ictuindo ainda ,~ns vérsos
en galego reintegrado.
.
Dicer, finalmente;- que. prémio
· "Blanco Amor" consol ídase, pois
foron moitos os or1-xinais apres_éh~·
tados, a inda que, _dada· a .próprla .
consti.tu.c ión ·do· prémio coas ·a portacións de diferentes . cor:icellos·,~ e
. os retrasos que se producen nesas
aportac.ións (só son 25-.000 pese- ·
. tas por 'cada uñ)°, aºinda hai facturas impagadas de edicións· anter.io.res do prémio\

Para ·metela de contrabando.

.,

· ':POrl:~g-ueses ·están-

ª ~1111itar
a

·- ,

umodélgalega·~

Roupa ·
ga'r'estase a fáceren Portug'!_I e entr.:a clandestinarnente en Galiza.
As v~súmentas máis falsificad.as ·
son. a~ da fi_rma Adólfo Domíngüez . .

<?º"

As. prend~s, orix inariame~te!
nqn cóntan 'con ·e'tiqueia da firma
ourer.isana·, pero despois_-hai qÜen
·lla pon. A simples vista 'non-se distingue a roupa falsificadi:!,, da ver·
~adeira:
~ostos á fala co fabricahte, manifestáronnos descoñecer -o tema
totalmente, aiñda que amostra.ron '
· "'a sua estrañez~:i-, por COí)sider¡:ir
qüe a imitación é. difícil, pois que
,.
.
'
"
,
. .' . ,

X.C. ·

·

O~ v~te contos _qÚe se

reco !len
en Remu'íños ·en C:oiro est ~n
enfiados por un 'delicado e insÓlitO'sentieo d Ó hu_mor. URS.U LA HEfNZE nesta· súa· se~
gunda apariCi6n como escrit()·
ra cónso-lídase como un dos ·
· . valores máis firmes da r.e novaclón narrativa que se ~stá pro ducindo en Galicia. · -

esta . firma in~entou confeccionar '
en Portugal _e ~n a-lgodón portu~
gUés e · non· ~cadaba a 'm esma cali- dade, poi? que ~esistfu do inténto . .
Nuri comezo, . a ~ente ia comprar esta vestimenta· a Portugal~
pero ~gora ~a hai que.n ...a pasa de
cóntrabando, e nalgu~ns comércios
vigueses xc¡· se pode ver esta roup~v
·q ue :sai pota metade do préCi0.
Estes artigas -non son os únicas
que ,..,entran falsificados de Portugal', onc!e hai' fábri~as que se dedi- '
can a facer "jea ns"' . camisetas de
marcas coñecidas~ que se diferéncia~ mol P()~OO d.as orixinais, "b~
bic!as" ou tabaco. ·

A simple mención ·da palabra
masonería levanta, a' inda ho~e.
_airacias e contro_vertidas polémicas.
-<A masonería foi óbxecto de olvido por parte da historiografía
oficial durante moito tempo,
' · convert ~n ~ose - deste xeito en
abonado campo aberto tanto
para os se·us detractores como
para os se.us apoloxistas;
quen, por outro lado, nada
fixeron por esclarecer ·minimamente. a súa auténtica
historia .

.ediciórl5 xerais
.~
· U~
-- )
. ·ª
···,e.. ·
"LA MASONERIA Y LA CO~
RUÑA- (Introducción ~lit his·toria de lamasoneria
~9. at1.c__~~=h·.ª.· ·--··•gallega)", é primeiro estÚdiO~entífico . e pprmenorjzado .
...;,
.
- --- -: at a.,0-pr:eseF\-te-;. .sobr:e-cia -histeria "Elo --f.enómeno masónipa.i
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No 'p rimeiro grupo,. dos .~íS8S
en desenvolvimento
.

.

'

.

':.., . .

.t

~.

..

, catro décadas.éle desenvolvimento apó~ uiiha gu~rra désvastadora, - A n<~va orde económica
·e a toma do poder polo. povo,impeliu á Rumania ."
_
' · internacional- ·
unha nova etapa sócio-económica._N este artig0 facilitamos uil.ha.
As in:iciativas diplomáticas ruma. série de dados que permiten ev·ah.~ar palmariamente · ·
nas
nesta réivindicaéión xeralizaé:la
- o degrau de desenvolvimento do
país nese
lapsp de tempo ..
.
.

dos pa Íse's inte-g~ados no Movimento
A Rumania antebélica, no sistema de . ción dos esforzps especialmente para · dos Nbn-Aliñad_os é q~ grande irnpor· · -referénc.ia estabelecido hoxe, , ti~a - cobrir ·º obxectivo tra.cexado polos táncia.
. J:n opinión do presidente rumano
- u nha re.nda nacional menor de ·1ÓO rumanos de obter, no 1990, unha toCease~cu, esta orde- económica . só' se
· dólares por habitante-. Daquela a in- tal indepeodéncia ene~xética. .
.
d.ústria só fornecia un 30,8 por cent-0
da · renda. naciónal; producíanse
anualmente 284.000 ,tO'neladas de '
aceiro
1.100 millón.s de q\Nh de
enerxia eléctrica. A químipa tiña un
peso de_ só 2,7 por .eerito da -produción industrial, as cons1;rucións mecá. nicas cobrian só . a ·décima "parté ·do
preciso. No ano 1948, no que se na-cionalizaron os principais .rneios de
produción, traballaba tres puartos da
povoación na agricultura . e un 10,8
por cento na indústria.
·.
A ir:itención do PCR~ cando chega
ao· pod.er, - é . tran·sformar ~umania
nun . estado agrário-industrial moder· .
no. NO período so'-so dedicÓuse a6 ·
esforzo do desenvolvimeñto un 30
po.r · cento da renda nacional. Ese es·
forzo non demorou en dar froitos. A. ·
indústria rumal')a produce hoxe 58
VE)Ces mais que no ano 1938, ano
máis próspero da era antebélica, o
número de persoal obreiro aymentou 1
5,7 veces, o prodúto social 15 veces e .
a renda por habitante máis de 14 veces.
Seguindo co.n estes dados, no de·
cénio 7Ó-80,'a indústria acrescentouse aproximadamente en 3 veces e a
agricultura 1,6 veces. Os fondos fixos
da economía acádaban nq 82 rnáis de.
2.000 millóns de lei (1 'dólar - 15 Fabricación de l'd~omotoras ría factoria '25 de Agosto' de Buearest·-.
leis). e máis ·d a .metade deles databan
.. . .
.!
d<;>s últi'mos quince. anos.
- Os índices. estadísticos - salvando
. ª·súa· re'latividáde no tempo- son éx·pl ícit<;>s por éomparación
1938, e'
TERR'ITORIO:. 237.500 qm 2 .· E~'tado -da Europa $ul -Oriental que -se.:situa na pe, tendo en ~ conta a debade bélica:· Runínsula. dos Balcáns, ac:i N.órde do Danúl::iiq ... Os Cárpatos Orientais,. que se xuntan
. ma,nia ;prpduce. 11 veces máis en{frxia
aos Alpes da Transilvánia, constituEln unh~ auténtica espiña"dar.sal d'~ 't erreno,
' eléctrica, 55 .veces máis metalúrxia
atrave's ándo o centro do pa(s de Nordeste a Suloeste e sE;lparanpo as planícjes,do
Leste e do Su! da meseta de Transilvánia, ao Noroeste. As- planícies, xer-almente ·
. ferrosa', 161 v.eces m.áis m~quinária, .
moi
extensas, ron vizesas e .rasgadas por rnoitos rios, o principal dos ca is é o Danú280 veces m'áis prodt.itos químicos.
•

• 1

•

~

•

pode ·realizar L.Ls_obre a base dos p'rincfpios de ·'independéncia e· soberanía
nacional, a. plena igualdade de direitos, ·a non inxeréncia nos asuntos internos, ·a vantaxe mútua, a exélusión
total da forza das relaclóns intérnaci:inais~~
·

A liquidación do sub-desenvolvirilento, a elevación económica e' so·
daÍ dos paises- atrasados deben fun-

Rumania é para moitos "ese
Olimpiadas", que "parece esca aoco
outros, Rumania é o seu Pre ente r
Moitos están a descobrir agora a
Nestas páx-inas queremos darlles a
· fóra de tópicos e

e

Panorama ·esta.dístico

oo

bio. Na montaña e ao longo do litoral sitúanse numeroso~ lagos.,

Todos estes elementos, asi· como o
.- aum~nto no período 50-80 en 7 ,5 .veces ·dos ingresos nominais dos traba·
llacfores, ~orocan internacionalmente
·a , R'umania 'no primeiro. grupo . dos
país-e~ ·en desenvolvimento,. atopándose no ínterin de ingresar nas fil~s
dos países cun desenvolvimeñto eco·
nómico médio. :

Dificuldades intérnacionais
Na primeira parte. do actual de.cénio., R~níania tivo que ;facer frente· a
importantes dificuldades, enxendra·
das tanto por pr~blel'nas .de arde interior, ·por atrasós en tanto á obten.c ión
de matérias primas e ·enerxéticas, co·
;mo tam~ñ pola crjse económica ·m un-· dial, pala· p·olítica financeira interna"
ciorial e os enormes valores das ta5as
' ~e xuros.
Daquela, as previsiór,is quinquenais
planificadas están por riba ·do real .
Pésie· a iso, no próprio 1984 aurríen· ,
:tou a produción industr.ial a respe.ito
do 82, nun 5 por cento. En certas ·or·
_c;l~s económicas prevese a · intensifica·
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·

POVOACIO~: 22.457.000 habité!ntes no .1'sm1 : Maioria de i:umanos (86_por ~en- .
to), con minória húngara (9.,4 por centó), alemana (2,3 por cento), ucrani'8, servo- -croata, grega e turca. Densidade de povoación: 95 por qm2. Crecimi~nto anual:
0,9. por ·cento (,1975-80. Povoación activa: 12.254.000 (agricultura 29 por cento;
in9ústria 36 por centu; coméreio 'e seúícios: 35 por centol. Idioma: Rumano.
SAUD·E: un médico por cada 700' hábitantes ( 1979). Camas: 199.052. Mortalidad
de perinata.1: 17,~. por mil (1975). Mortalidade infa,ntil: 29,3 ·por mil (1Ó8ü)'. Es'peranza de v.ida: Hom_es: 67,42. Muileres 72,06 (1976-78).
.
EDUGACION; Ensino primário-tasa de escolarización bruta: 98 por cneto; 14.487
escalas e· 153.568 profesores~ E~sino secundário-tasa de escofarización bruta 83
por cento e 52.991 . profesores. Ensi·no superior-tasa de e.b.: 10,6 por cento ·e ·
14227 profesores. AnaHabetismo: 4 por cento (.1980).
·
·
.

.

.

-

-·

(

ESTADO: República Socialista, de Rumania. Constitución: 1965. Capital: Bucarest·. Festa Nacional: 9 de Maio (.independéQé:ia-1861); 23 -de Agosto, Diada Pátria; 30 de Decembro, Diada República. Forzas Armadas: 18l.óOO efectivos nO
1982. ' .
ECONOMIA: PIB: 52.010 ~Ütóns de dólares. crecimento anual do PIB: 8 :6 por
cento. PNB por cápita:· 2340 dólares. Crecimento anual: 8;6 por cento ( 1960-80) .'
Tasa anual de

inflación~ · 3,6

por cento.

Moeda: L~i (15· lei por dólari. Reservas: 3.673millónsdeonzasenouro 550mi- ·
llóns de dólares en divisas. Débeda externa pública: 1:2.900, mill.óns d~ dóla-res n981).
·. · . .
1

· lmp0rtacións: 12.458 millóns de ·dólares. Crecimento anual: 1'8,0 . por cento
D4-80). Exportacións: 1:2.61¡.J millóns de dólares, dirixidas para a URSS (18 7
por cento), para os ·pa(ses en vias de desenvolvimento ,(29,8 por cerit~) e para p~i
Ses éapttalistas desenvolvidos (27,5 por centoi. Creci;,,énto· anual: 16,3 por
. cento.
')

Presupostos: (1979) Saúde: 1820 millóns de dólares; educación:. 2.340 millóns d~
dólares; militares:..:.1-.420 .mi.llóns de dólares.
·

que
0 -l im

darse, ~n primeiro lugar, no próprio'
esforzo de· ·c ada . povo, na movilización ·intensa do potencial material e
humano do respectivo . país, o que
qbriga .á a.signación dunha importante parte da.. renda nacional para desenvo lvimento.
Outro asP'ecto · importante para
Rumania é o da colaborac.ión internacional que, ao se producir .en condi- ·
cións de equidade e vantaxe mútua, é
capaz de dar impulso ao esforzo próprio. Dentro dese plan· prograroático,
dé~ense incluir medidas tendentes
aiixeirar a débeda extérna dos países •
en desenvolvirnento El · arranxar .ade. ~ cuadamente o ·nivel · dos intereses;
conceder crédito en .condicions favo. rábeis é aumentar as axúdas oficiais
ao desenvolv!m~nto, ~co"!lbater o pro- ·
,teccionjsmo e realizar un cbmércio libre · de ·discri.m inacións e condicionamen_tos políticos ou doutra índqle,
. estab.elecer uriha correláción .xusta
entr~ os précios das matérias primas e
Ó·dos produtos manufaturados, e ase- .
gurar un amplo .e· libre ac~eso~ aos
adiantos técnicos e cienÚficos,
. • Rumania está convencida, segu_n·
do todos os -seus pronundament9s
nos' ~ organismos internadonais·, de·
_que os esforzo~ ~anco~u,nacfos, pé,sie ás dificuldac;ies obxectfva~, de todos os EstadOs en vias de ·desenvólvimento, e a .loita u_nida ·d e.:. todas a~
forzas avanzadas posibilitará a implem:entación de.s ta te'ivindicación cuasi
unánime dos países "pobres" .

o

a

O povo rumano festexou o 23 de
Agosto o 40 ~niversário da vitória
da revolución da liberación social
e nacional que abriu unha época_
·de grandes transformacións de ín·
.dole político-economómica e social.
A vitória da - revolución c;le.
Agosto do .1 944 -foi o resultado da
loita librada polo pavo rumano
pola sua liberación nacional e a
prosperidade social. Unha loita I"·
brada en condicións dificilísimas
en contra o fascismo e a domina ción hitleria~a, que: foi liderada
polo Partido Comunista Rumano .
O Partido Comunista Rumano,
en colaboración con outras forzas
patrióticas, catalizou a resisténcia
nacional, criando Únha ampla
frente nacional, dun amplo sistema de arianzas, realizando, xunto
. coas demais forzas patrióticas, un
consenso nacional da Íciita contra
o fa.seismo.
.Un momento ·moi importante '
da corisolic;Jación dista coalición

,.

1 as .

adas
ís comunista que vai ás
ao control da U RSS". Para
ente Nicolae Ce(luc;escu.
ania como paraíso turístico,
ñecer a imaxe real deste país,
esterec;>tipos.

-lnterrümpir a· instalación de novos misis nu.clea~es en Europá, ret.irar e desmantelar os xa instalados.
·
- Reanudar . as negóc¡aci6ns sovietico-nordeame~icanas nese problema..
·,,,
.
_
.
-Redljcir pr.o gtesivamente as tr9pas e os armamentos dos territórios
doutros Estados· e retiralos dentro das f_ronteira_s nacionais .
.:-Adoptar medidas i::oncretas e eficaces de desarme, e sobretodo desarme n uéíear .. ,
.
: Pasar a medidas ·de red_ución 'dos armamentos oonvencionais na perspectiva do desarmento xeral e total.
. .
-Conxelar .os gastos militares e -~educilos, nunha pri·mera. eta~, nun : .
10 ou 15 por cent~.
.
.
, " _
-Criar zonas - desñuclearizadas nos Bálcáns, .no centro e Norde de .
. .
~.
Europa, no~ras rexións do C~ntinente. e. en todo o mundo.
, -Disol'-!0r a un tempo -os dous blocos militare.s: OTAN e Pacto de
Varsóvia. ·
Adoptar medidas que fomenten a confianza entre .os Estados, contexto no que ieria importánci~ fundamental a conoertación -dun Trataélo xeral euro pe u de repúdio da forza e da ameaza de forza.
-Respeitar e aplicar como un todo-uni~ário os principios estipulados
na _éci:a final de Helsinq ui.
-Asegurar a continuidade da Cónferéncia de Seguridade e Coopera·
·
ción en Europa.

E,s trat&xia d8 paz · ,
·e unidade europea
A pol~t, ica exterio~ ru.mana ca_racterízase especialmente por. unha - · ·
independ'éncia manifestada·Jiexemonia dé Qloco. Ainda
mergu~lados-no contexto -xeral, os rumanos elaboran ·unha política
que mantén, para surpresa dalguns comentaristas ocidentais,
· pOSÍCiÓnS éJiferentes·d?S directrices seguidas neutros
países socialistas. -Estas l'iñas resumen as posicións rumanas e
algUnhas das sua.s. máis importantes.propostas
nos foros internacionais: . ·

·23 de-Agosto do ·1944
nacional antifasciSta foi a criación
1° de Maio de 1944, da . Frente
emocrática Nacional, que abarba aos partidos-obreiros (o Parín- ido Comunista Rumano e o Parso-

-tidq_ Socialdemócrata) e· os dous
partidos burgueses (o Partido Nacional Liberal e ·o Partido Nacional Campesino). Entabráronse tamÉm relacións coas Forzas ArmaCheille Bicazului

de
da

>

1te '

ón

No pa(s rumano

existen grandes
mostras das

distintas
art~s

das ,e cos círculos poi íticos· e militares-da Corte, intentando sacar
ao país da ditadura militar fas~ista
e da dominación da Alemánia.
O 23 .de Agosto de 1944, ~s
O m!JcleQ· da_polít_ica exterior· ruman~ ·A instalación dos misis ~
forzas patrióticas, xunfo coas FOr- ,, _ten itloito.'que ver coa terríbel e.xpe- ··
. A partir da Segunda Guerra, a j>re4as Armadas arrestaron ao Gober- · riéncia da 11 Guerra Múndeal . ·A par· no Militar. Rum~n.ia _voltquse en ·
tir -de entón, pero sobranceiramente séncia m·ilitar· estranxeira e a agudizaarmas contra .a Alemánia hitleriá_nos ultimes ~nós, os rumanos p.erse- - ción dos enfrentamentos de bloco ler:ia · aderíndose á coalición arit!fas:
guen uilha éstratéxia de dfstensión, . varan o di.álogo até pontos sen-saíd~.
cista.
cimentada .na unidade ·de Europa; na / A instalación de novos mi5is _nucleares de alcance médio por parte qalDespois de Agosto: do .44 propaz e a colaboración ·entre .os povos.
guns paises membros da OTAN, que. ducíronse importá~ntes mútaCió!'ls
Nes.e senso; .ver·cadro adxunto, foror:i
braron o .chamado "equillbrio nu.na sociedade rumana.
todas as propostas rumanas.
· ·
En palabras do presi,dente Geau-. cleaf", e estabeleceu as contramediO 6 ~e Marzo de 1945:· despois
sescu, u(J precis; que os países ewó- das soviéticas que poñen a crise no
1 .dunhas grandes accións revolu'cio¡4
seu ponto máis álxido.-·
peus asuman maior re~pon~bilidade
nárias de masas, tomou o · poder
·e actuen con ·máis resoll)ción para
Nesta situación ·deuse o paso defiun gober.no no que figuraban· presalvar a Europa da destrución átomo- nitivo para pór o ramo ás reun.ións da
ponderari.temente as forias ...polítinuclear. Nós con-sid.erarhos q.ue, por conferénda-de Madrid, na que Ruma-_
cas que ~epresentaban ás clase$
rjba das . cjjstinCións de reximes so- nia foi ·adalide para· que a reunión .tioperárias e aos círculos.dernocráticiais, os P..aíses europeus deben afian-_ . nal. chegaSf:l a .aéordos que desembo 7
, cos da burguesia.
·
zar a sua'colahoración, realizar unha casen na convocatória dunha conferabústa .. unidade~ . que garanta a cada ' réncia pa.ra o fomento de medidas de
· En 1946 organizáronse as prim~ción un -desenvolvimento libre~ fnnjeiras eleicióris .parlamentárias deseguridade. e sobre o desa'.rme e·n Eu- .
dependen,te e tal.como o desexe".
mocráticas, c'omezando un·has reropa. Ese é o camiño no que ·Rumaformas entre as . que sobresaen
nia pon hoxe o seu acento e a sua acagrária, a naciona.lizacibn do Ban"
. A .conferén.cia de Helsinqui_
tividade político-di.p lomática. .
· ca~ nacioriai, a democrati?ación do
apar'a to estatal, do sistema ' ~leito
A participación, seguindo a's di~ec- Relacións cqn todos ·OS países
ral ,'e .a ·garantia de igualdade entré:
- trices que mencion¡IDamos, d~ Ruma. Un exemp'o d.esta política de ·coas. nacionalidades conviventes .no
nia 'na planificación e consecución da labofoéión ten un exponente · na _ex- ·
se~· qo estado. - ' · Conferéñeia de Seguridade e Coope- tensión · das relacións dip.lomátici?
ración en Europa (Helsinqui-l975), por parte rumana: no ano 1965 mán- ·
· O .30 de Decembro de _1 94i, ·.
foi -importante. As .normas democrá- tiñan relacións con ,67 estados e ho:::---·· Rumania proclámase República.
ticas de procedi'm ento da conferén- xe xa se ampliou o abano a 140, e re-·
. Log9 veu a nacionalización_· dos
1
da, o consenso e o' principio·de rot~- lacións económicas con 150. A con. _pdn cipais tneios .de· produción. En
Xuño .de . 19"48' o cb~ezó da cope- ' · - cipn na dirección dos traballos foron vicción de que prámovendó unha po-propostas polos rumanos.
1ítica; de ampliación e diver~Úicación ·
rativizaciión da agricultt:fra. No 49
Posteriormente tiveron unha acti- dos ·seus ·lazos· en diferentes sectores,
a ·elaboración dos programas de invidade gn~nde . no -·seg.uimento. dos de fomento do eoñ.e cimento. mútuo
dustrialización ... O povo ruma.no .
acordos de He°lsinqui, ¡:idi~ntando nii~ entre os povos: Para o PC rumano e o
percorreu asi várjas etapas histórimerosas própostas que deran conti- goberno, a colabÓración con outros
cas, desde a revolúción democráti- ·
nuidade· ao ali acordado. P.ara os ru- países non signitica a aceitación de.
' ca até a :-reyolución.· socialista, a.
manos é primor.dial, nos _cónceitos_qa ~~po~icións au~ pontos de vista'. contrá:edificación das bases do socialisseguridade eµropea· acordados na · rios ás suas opcións funda'mentais, semo e a consolidadión da· nova .or·~ ·Co11feréncia de Helsinqui, á solución nón que oferece a posibi.lidade r.eal
de. °Agora, segundo Nicolae -Ceaudos importantes· problemas do des- ·de id..entHicar solucións mutuamen-te ·
.c;:escu, o pavo ·rumano encóntrase ·
veºncellámento militar e o desa·rme eri - aceitábeis para resolver problemas ·
ria. etapa .de "edificación da ·socieEurópa, sén os que non son fá.ctíb~is. actuais da vida: internacion.al, para
dade soc'ialista mul~ilateralménte nen . a seguridade real, 'nen as ...rela- . promover a eausa da paz .e a amistade
"desenvolvida".
cións norma is entre nacións.
entre· os oovos~
.
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ERROS DE CÁLCULO
NO .. EMBARGO ELECTRÓNl.CO~'~APLICADO AOS PAISES SOCIALISTAS
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de
emprego
de·,
orc;tena!:fore~
e
~
?crjación~
qa
r~<;;(e
.. cióhs.-por .segundo) e un ha considerábel ·capaci· vLAohv1m K1z M1N ""-'"
estat;:il de centros.de 'VálcÜlo. .
·
'ªciade p~ra a metnbria operatí~a· !en~ 15 veces süS!=RGUi:;Yi KLEPIKOV
Ademáis; non debe pa5arse por alto as posi- ·.
perior á rnemória da maquinária' autorizada para
_bilidades que ofereGe ·a -intégra~ión dos p~enexportarse á URSS). C~mbios máis ou ménos
Este verán, os paises ocidentais mémbros do Co- , ciais .científico-técnicos dos países do CAME no
semeliánt_es operárónse nas séries de microcalcum ité Coordinador para1o Cont ro_I· da E.xporta- terreno dos ordenadores (300 ·e mpresas e 350
ladoras -soviéticas.
ción, deCidiron limitar drasticamente a expor- milleirqs de espe~ialistas). Esta integración . per_, Desta maneira, a U RSS, pésie a todos os emtación de ordenadores, meios de · aseguramento · mitiu criar en ~-6 anos, 15 tipos cl~ ordenadore·s '
bargos, praticamente pola sua canta criou e dematemát ico · e centra.is telefónicas electrónicas do ~istem~ único "Riad". , senvolveiJ as suas prqprias calculad.oras electró aos países socialistas.
Nó 1975, os 'no'rdeamericanos ~oidaban que
nicas plenamente coinparáqeis aos seus an.álogos
~stá med ida non ten en conta, do ponto da ' en matéria de microelectrónica, o atraso da
modelos estranxeiros. · lso non Significa que o
v:ista da URSS, que o pensamento científico- ·u RSS era .Ctuns 8-10 anos. Pero. xa no 1979, ao ·
noso país se ateña á política de autarquia. Pota
técnico soviético sempre a~gurou o desenvolvi- ter estudado alguhhas móstras de circu ítos socontra, con~idera o comércio cos países de Oc.imento .oportuno dos .ramos económicos estraté- viéticos, apreciárono ·en ,2-3 anos, e en xaneiro_
den¡ e como unha cooperación mutuamente
xicamente import.a nges . . ' Baste lemb~ar que · a do 1981 a coñeCiaa revista nor.dea~ericana
vantaxosa.
.
URSS cr iou a. i11dffstria nuclear, fogueteiril e la-· "E/ectronics" sinalaba que: A base técnicá e o
A URSS está "disposta, por exemplo, a mer. nivel profisional dos tecnólogos perm/tenl/e_, á ·
ser sen ne119unha participación de tidente . .
car centra is telef~nicas electrónicas,-non porque
· A. Unión Soviética ·cr_iou no_s últimós anos -un Únión Soviética confeú:ionar . circuitos intenon estexa a fabrica las, ·.senón en virtude do ráxigantesco potencial · cieritífico-produtivo (os grais case , da {TJesma calidf]de que os existentes
pido medra·r da rede telefónica do terrltór io. 'Da
seus fondos básicos de prod ución aprééianse ·.en nos EEUU'~ - No .1981-1985, indústria electró' mesma maneira, a indú$1ria sov iética produce
máis de ·2 billóns -200 mi l m illó ns de· dólares e nica da URSS fabrica· millóns de- microprocesarrtáis tubos que os EEUU, a· RFA , Fráncia, lntraballan na URSS·o 25 po r cento dQs científi~ dores e dÚci<'Ís-de millóns de microcalculadoras
glterra e Canadá, tomadós xuntos, pero o procil mente na U RSS.
d e todo o murldo ). e hoxe t e n posibilidádes e minicalcUladoras:grama de construción de gasodutos na Unión
No número do pasado mes de Marzo da re- Soviética é tam amplo que anualmente compra
Segundo unha· nova lista bermella", autor~
que lle gáranten o cumprimento das farefas que
· son prioritarias para o estado actua l da econo- zase a venqer a·os pa.íses do CAME só diversos . ·vista "Defense E lectróniCs", aparece u un resu- grandes cantidades ae tubo no estranxeiro.
mia soviética e para as esi xéncias plantexad~s modelos de · microcálculadoras .case iras e algun- mo das publicacións da prensa soviétipa rejatiSon significativas a este respeit o as verbas d e
pola nova etapa da revo h,.1ció n cient íf ico-técn_i- has máquinas de oficina, o cal pode equipararse vas a microcalculadoras e minicalculadoras so- Berthold Beitz, preside nte do consello de obse r' ·
·
--- viéticas acompañando unha 'análise delas. A pri- vadores do consórcio Krupp : "A política de
coa electró~ica doméstica.
ca.
,
Aos
fornecedores
.
de
.
máqu
_inas
máis
poten
. meria · xeradón delas, incluídas as de _16 séries, e,;,bargo aplicada polos EEUU non fa i-máis que
Entre as vantaxes que oferece a implantación
e utili'zación de ordenadores na U RSS; figuran, tes ·-as microcalculadoras de 16 -séries- e todas . criouse na U RSS nos anos 70· cohxuntamente estimular a produción de computadoras nestes
1
ademais da posibilidad e ·de prc;iticar..u nha polí- as m inicalculadoras, impuñéronse 11e limitacións · con· outros paises do CAME . .Neste lapso de palses. Só se poifen facer ednxeturas sobre cántica científico-técñica únipa, apoiada no meca- . moi sérias e rigorosas. Os nor~earne.ricanos ain- tempo reducíronse drásticamente (en' 5 . veces, , ta fantasía _e audácia precisará a economía da
nismo de planificación "da ecqnomia soviét ica, da lograron que todas as microcalculadoras nas ap.r 9ximadamenge) as dimensións físicas das R FA pat;a posteriorrryente voltar ao mercado do ,
standards . exclusivo·s · na ind ústria de constru- que se 'empregasen as suas tec~oloxias'fosen re- mes.m as e aumentou a su~ fiabilidade. Nos mo- CAME'~
.
ción de equipas de cómputo electrónico (nos tirc~das dos quiósques do . aeroporto londinense delos da segunda xeración preveuse ·un rendiV. Ku zm in e S. K lep ikov son membros
do GO SPLA N da URSS .
mento .moito maior . (.vários. millóns de operaEE~U non os hai ainda), as maneiras co.lectivas de Heathr~w, por .canto da!i podia11 penetrar fa11

a

-oos

11

..SONIDO CELTA"
Europa (España, ltáJia, · F'ráncia), mus1ca
ta·I ·comó ·nolo _q ueren alguns vender. Eu
Outra vez. Coa chegada co verán. tivemos a .
das. Soábame moit o. Pensando e_pensando
quente -en contra da fría mú~i-ca anglosaxo. prefiro falar de música atlántica europea, e
oportunidad e d e gozar de festas e festiva is.
descobrina: era a canción irlandesa "The
.na.
·: /
·
. ·
non .só .por xeógrafismd, ·ser:ión por correnEsta circun~~ncia (O rtigueira. ~An Orient,
king of fairies" - o rei das fadas- populaNon 'obstante, a música que ten as .suas
· com.o xa "clásicos". Vigo. como novo) letes culturais, cost.umes e xeitos de vida, inrizada por ·Atan Stivell. Eles tocaban cos
raíces. en Africá dá u11s ritmos ao coñtacto ' nuéncias de moi antigo. A música ·galega é
voume .a recapa9itar sobre da tan traída .e
tqr:ios finais trocados pero con idéntica escoas músicas .do. Sul da Europa (Caribe,
latina pola . sua estrutura, pero ten máis
levada música " celta" _ Fago estas refletrutura , idéntico ritmo, idéntica velocida Centroa.méricá, Brasil) e dá Ol.ltros
conc
. pontos . en comun (ca<:Jé_l]Cias; ritr'no.s, insxións tendo en conta a miña p~rténcia a un
de. Logo ·disto . comentei cun rapaz defen tactar · coas músicas anglosaxonas . ·(jazz,
trumentadóns, danzas) coa escocesa óu a
país "non-celta".
.
. sor até a morte da "música celta" que un
~oul, blues, negro_ espiritual) co ~ ·
godspell.
. Esta vel!a po lémica (música celta si? mú- '
bretóna, incluso coa basca que coa catala·grupo de _Praga ou de Budailest, por exemmo as músicas índias
Sulamérica deron
· · sica celta non ?) xa t en visto algt.mha vez a
- na, latina -ta'mén .' · - plo ; poderia interpretar correctamente mú. outros ritmos .eh có.ntacto . coa música crio- ,
·.. tuz nestas páxinas..'Porén, como-a .o fensiva
sica -catalana (cuestión de técnica e ouvido)
Eu
.son
o
primeiro
en
danzar
coas
ca
nlla (milongast carnavalitos; candombe, cue- ·
segue, cómpre segu ir a anál ise do fenóm~
pero o que non poderia facer é compor tocións bretonas (.f íxeno ñun· fest-noz en
·
· ca, ta'ngo).
·no.
da a' sua ·música en ritmo de sardana, ball
Brest
e
foi
i·
n
esqu.ecíbel),
en
saltar
co~
irl_
a
nlogo disto, podemos falar da músi·ca caPodemo.s fa lar de 'música celta? Coido
pla, etc. Soaria falso. lsto é o que fai este
deses, en cantar cos galegas. Do mesmo ' xei- ·
talana
pomo "música latina"? Eu penso ·
que moitos ;témonos feita esta pr~gunta .
grupo
celta-de-Madrid . .~ógo véndennos o
to non perdo de vinta qué a _miña orixen é
que non. De entrada - e falando acusticamoitas veces. Como~ a. min póden.me taltar
produto en "províncias" coa etiqueta "so·mediterránea
e
poco
levar
"marcha"
non
só
·
mente- non sei q'ué música facian os romaelementos de análís~ ·para "pontificar" , fanido c~lta'' .'
ccias 'd anzas do meu país, senó_n gaméri cu-rinos (os laii~os po~ exceléncia). Sei a que .
-rei un paraLerismo a partir d a_s m ú'sicas que
ha
tarantela,
cun
sirtaki.
,cunlia
·canción
tuSu'poño
que
hai
qu.en
ainda
que
intertan
os
gregos
(influlndo
en
LÍach),
os
agora
eu teño máis perto , Eu como catalan so_n
necina o emocionarme co '"~alve Regir:ra", ·
prete
música'
tradicionalse
aproveita
da
.
árabes
e.
bereberes
qnfll:!índ0
ónte
e
hoxe
C{lecfiterrán~. Podemos ' os medit e,rráneos
polifoRi_a a, capela, feito hino 'nacional cor"celtic
connection"
..
As
suas
razóns
terá.
Se
nas
músicas
andaluzas,
valeAi:::iana
OU mafalar d e música latina ? Pod emos aplicar o
llorquina}. As polifonias "a capella" corsas · ' -so. Et,i gosto da músi_éa popuiar, non <;Je,,cli' é hP'ne~to p9de axudar a d_ar a coñecer rhú ~' 1
- act~al éonceito áe .. música latina" á músi-·
" sés ".modelnos", ·por céltigos ou pseudo-li· sicas populares. Pe.ro sempre cómpre saber
e ~rdas cántanse dun 'xeito moi semellante
ca que ien 'a sua orixe o u grandes influénberalizadores que aparezan, máis se veñen
separar o pó·da palla.
-no
,
Pa
ís
Valeneia,
moitos
ritmos
ca~aláns
' cias nos países que culturál e lingü ísticá·via Madrid .- Neste senso, sinalar que un cocoinciden
cos
occitanos
da
Provenza,
músi·mente son latinos:?.' Eu pe nso que non , po- Finalment e sinalar que se ben o féStival
ñecido grupQ de ;'músiea celta" de Madrid.
.cas populares de ltália (sobretodo das coslo menos co c0nceito cie· música latina fe it o
de Vilanova i. la Geltr(J _pode est ar tocado
(?)
que
din
facer
música
baseada
en.
temas
t as d o Sul) · s~n interpretadas por .grupos cacomo clisé p.olas transnació na is ~o 'dis~ó e
polo: "show-bussiness céltico", é sen dúbicl.a
populares, pero con títulos pasotas pu mota láns (Al .Ta.11. la Murga) é moi bailados
do •'show-bussiness" para ver:ide lo aos ario
mellor festi_val de música p9pular, xunto
("celtas
con
·
f
iltro",
"rockmeria"),
dernos
po la xente.
giosaxóns, sobretodo a~ericimos. , .
co
de Valencia, que ten lugar en terras cata·
o
único
que
fané
pláxio.
E
lícito
inter:
pre·
~
·coido q ué ·pode mos falar -con todas as
la
nas,
tendo partidpadq músicos ·e grupos
tar·
mússica
·'popu
lar_
.
·
o
que
non
é
1
ícito
'
é
As transadonais venden como "músiea
lim itació ns q ue quei rades~. dunha música"·
de
moitas
nación's. - non só "celtas" - ao
~ende.r
como
produto
orixinal
unha
cópia
.
.latina" a música comercial ou pseudopopu- .
med it~rránea qu e abarca orixes e culguras
longo de x¡;¡ v.ários a'nos.
de. cancións .tradiciona is ..· .
la.- feita en MéXico, _polos hispanos . d os . dife rentes pero infl u ídas ent re elas.
EUA.. oo Caribe, no Brasil, r:ia Arxenti.na.
Do mesmo xeito , ·pe nso que o invento
. · Logo de -lles 0uvir duas veces unha can- "
e~c4 e. os ~ubprodutos dalgunha's part~ da
do " sonido ce lta" é u n came lo , po lo me nos
tiOAQU IN VENIURA
cióA - non le mbro o seu nome- t iña dübiBb ·p~{.(:t..}::1
' ~· . b!: ~ 1J c. . \
!. - f' ....· . _. . ,
~ -~:.f 1t.·~,
·~:)•_..! -?-'Yrc-··,,i:·1··1~., .~J::,;:;:~~hb
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A···"chúviaº'.marela" re$uHou ·sei excrem.entos,_ de abéUa.s -bravas

.Fqlsas acusaci1>neS a111erica_
óaS .
sol>.-.e ·~gu,erra gúímic8." · - - - -, · ·
¡

¡

'

,

a

A meados da pasada década comezou se falar dun singular ·
fenómeno, observado nalgunhas zo.nas cío plan~ta·, , q~e
· se apreciaba en mostras vexetais, antmais e a~da seres huma,nos. ·
Tratábase dunha~ pequen.as manchiñas m.arelas ás que ·n on
se lles podía dar explicació~. O Dypariamento de Estado
.no,n1,~a:!J1er~patt9 l?~etepde;tt.. ~xpli_car 8-fenóm·eno cpmo ·
consecuéncia , do)~mprego ppr pa:r:te da URSS de armas químicas. ·
Era a "chúvia inatela".
·
A relación entre -este ferió meno _e a do grupo de expertos da O.Nl) e ·dps .
·explicación que se.lle quería dar non laboratórios do Ministério de Defohsa
estaba nada ylara para os expertas. · · -de . Austráli~· a 're~peito .das ~·p·;óhas
Comisións de investigación da ONU, .apresentadas polos Estados Unidos:
de científicos de vários países, de ins- 'éran falsas,· as mañchas marelas que
titucións internacionais e comisións . aparecian nas mostras· foran · aplicaparlamentárias foron estudando as das deliberadamente, . con 'pincé! 'ou
probas e as acusacións do. goberno · aerosol.
nordeamericano e, en nengun caso, ·
puderon calificalas de irrefutábeis.
O mistério.'e as abellas
Apresentáronse como probas tesRecentemente publicouse ·a contificai~ talos e follas recolleitados en
clusión dunha investigaciór:i que claLaos e Kampuchea, habitantes dal- rexa o mistério d'esa "chúvia maréla''.
gunhas rexións supostamente afecta- O. profesor Meselson,: da Universi,dadas, etc ... Apesar das constantes reti- de de Harvard, afirmou, despois de
céncias dos expertos, o xeneral nor- analizar todas as mostras, sen excepdeamericano Rogers, Shu!tz, Wein- ción, apresentadas polo Departamenberger, e ainda o presidente Reagan, . to de .Estado, que o fenómeno é na.chegaron a afirmar que as estrañas tural, e nonr en nada que ver co uso ·
manchas marelas "atestíguan" o em- de axentes químicos, "son dexecprego de · substáncias químicas so- eións de apellas bravas -declarnu
viéticas en Afganistán e no Suleste de Meselson nun programa d·a cadea
Asia.
NBC-. Estas abellas aliméntanse <;fe
· ·chegáronse a producir algunhas si- pólen e voan en grandes ,enxámios,
tuacións ridículas, como a conclusión deixando produtos da~ sua~- funcións

-

na~ a _fina is ahs-·ao e ·a-primeiros dos
iO: · ~se dous ni illóns'c;Je vítimas por .
esta caysa, . c.onsecué1ncias ~en:ética$ ~
ecolóxicas t1wíbe'is · (malformactóns
nos ~eres humanos, terras' de labr'amza estéreis, extinción de -espécies an1- ·
mais . e vexetais). -Pe(Q - 8 ..éxperiéncia
nqn · -f~i ab~nd~· para ·desb.otar'· ~ste
tipo de guerra. ,

Estados Unidos : posue, segundo
. apreciacións 9e · especi~fi.istas -de vá. rios paises, imensas-reserNcis.de agr:esi- .
:vos tóxicos: 15Q.OOO toneladas, can. tidade abondo' para envenenar vari-as
y~ces- todo o que hule na J"~rra. E
non parece chega·r ,para a·lguns xenera-is, quén peden. ao, Congreso preSupo.stos e'normes -para aumentar Ó ar.senal dé muñicións d~se tipo, e aca. d·ar. de tres ·a-cinco m illóns .de unidª9rgánl~as nas árbore·s e. na _herba. Po- . sobre ..a "chú~ ia ma·rela;'. O ditanié des.
· Ainaa dentro da pr{>pria adminis.den cair sobre o .home :se _s·é atra\1 ~sa ,,. do · r~pre~e-ntante da Cruz Vermella
tración
norteamericana manffestaron
. l~t.ernácional' en. P~fshawar (Paquis·no seu· camiño'! ·.
oposición:
"AadminlstraciÓn comete
En canto á.~: declaracións .de "víti-. · t~n) .é tamén n.eg~:n;~;" os médicÓs
erro
cando..pede a pr~ib.i~
4n
grave
·
mas" í3 ;'testigos" de ataques quími-· · non detectaron nengun enfermo con ·
cjón
de
armas
químicas
e ao tempo
cos,· os especialistas . at<?Pª~ ·que sorí ,síntomas produéidos por subsdncias
,insiste
.na
sua
produción
-declara o
. ' - · ..
.contraditórias ·e plaritexan numero- .., tóxicas.
'congresista repul;>licano Ed Bethusos interrogantes. Praticarnente todas
ne-. Todo o mundo llanos· condenar
Axente laranxa:
as inforrñacións sobre a ~'cliúvia mase
violamos "ª moratória de fabrica- qu_ími~· real
guerra
rela'' déoense a un.tia aldea .tailandeción
de municións químicas. Estados
._sa. Un · e>:<pertó da ~ñive.rsidade de
Porén~ ·non hai dúbida · a respelto
· Unid~s non .precisa o gas n·ervosoº.
Columbia, q\.Je 'a visitou, atopou con- , do :emp·rego de _armas· químicas ~por
fusos e pouco cor;iv.incentes 'os. relatos parte do exército dos EEUU no Vrer.APN

.. M.itterrand poderia seguir axiña .os seus pasos .

l_nfantaria de Mariña) levándoos a:u.n al~o grau . curros económic~s :' q~e d~beria~: destiífars~· a forzas que "po.dan cumprir tocia a g~:na de opede operatividade. íso ponsidéras_e factíbel sen ~nha - inversión. soc'ií;ilm.ente produ~tiva que pu- racións espe~iais en situaCións conflitivasº. As
nordeamericana· na illa de Granada ten fortalecí- facer un ·grande. dispéndio de recursos ecoriómi- ~ dese aliviar a crise xeral, ~on'. sucCionados. polo . un~ades que ,se revitalizarían incluen as forzas
do a posición dos que, dentro do Pentágono, cos debido a que, segundo expertos do Pentágo- apareflo militar para produéir arn;ias de destru- éspeciais· dG Hxército (Etoinas Verdes é Cazado~.f¡ ..
· res}_, Ai.a de Operación·s.. Especi'ais·.da Aviación,
propoñen o desenvolvimento e .potenciación das no, .as operaciÓns especia is distínguense por.ter ción e morte.
chamadas "forzas non convencionais". Ese inci- u~ha grande "efectivida.de.de c~~e~". O que ~al_
Ao ~esmo te~pg, os (:f'éfi~it .pr~~Lipostários e 'os SEALS da· Mariña. Estas u-nid-ade's, adetnais
t;:iente 'intervencionista deulle novas ímpetus a d1cer.que cunha pequena in~ers1on comparativa dos Estados Unidos ·chegan 'a cifras ·nunca antes dos paracaidistas da Ínf~ntaria de-Mariña entreactual ter;idéncia predominante ·no aparello polí- pódese obter un grande aumento na pot~nciali- vistas . am~aza~do a· ~aúde da facendá .das·insti- .nados en oP,eracións de ~0mando,_ ~siíñ.anse a
tico-militar nordeamerícano cara a amplia~i.ón d.ade mi litar. A xuício dos estrategas no(deam~- iuci6~s :· federa is a estabilidad e finaiÍceira do ,misións dentro ~as liñas inim igas~ · _
·
·
das unidades de "operacións especiais" cunha rianos, todo iso quedou demostrado rias opera.: - chamado · ,,m.~nd~ ocidental".' .A todÓ i'st~· va l'"
·,
·
G
·
.·l\.füerrand tras os pasos de. Rea.·nan
finalidade claramente imperialista.
Ctons que se f1xeran en ranada.
conducindo a desenfreada carreira armamentis:;,
. Enfrentados a unha proliferación de ·Sitaata da Administración · Reagan-. ' Até"' b ponto de · · Hai qÚe siñalar que · a Pranpia de Francois .
cións conflitivas e movimentos revolucionários Os gastos militares ca1;1sa dos déficit' ·,
. q""ue. ·g pr6p~,ió' pres1d,: ente d, o Conse. Üo"dos A~e- - .Miti. t!~ran, ~, aspirante
r_ol de "jun,_ior. part~er"
presupostarios
·
·
'.
·
·
. na Américá Central e noutras ·partes, os estr¡:¡tesores -Económicos, Martín S. F-eldsteif1, ten cri- , ;na empresa imperiaJista, ségue os pasos da Amé~
gas washingtonianos coidan que a mellor medíNon . obstant~, al~uns ana.listas do Pentágono . ticado d1.1rament~ . elevación dos gas1;os . mili- rica reaganiana e ten emprendido tamén .a urciña contra o que eles nomean "o ascenso do insisten en que o. "suGeso" 'na pequena jlla 'do tares·como o·s.máximos responsábeis dóS-déficit · 'xerite posta él ponto du·n cor:po militar de "acmarx.ismo", é a ih.tervención militar aberto ou . cáribe non ,deberia facer esquecer aos responsá- présup0stári.o·s qu~. chegaráh aos ÍOQ.000· n:ii.-.. ciÓn . rápida;'. Este. continxe.nte, destinado ao ·
encoberta. Para isto faise imp.rescinqíhel a pr~-· beis da .política militar nordearner'ican·a as defi~ . llÓns de-dólares. nos próximos.arios._''
.. '•• i'ntervencionismo exte'rior,. acadará ·uns -efecti ~ .
paración de suficientes "forzas especia is". As ciéncias que a inda teñen as forzas arma~as dos :. ·. Non obstante,. o ·,!.comediante-presidente", vos. ·ae 50.000 -homes e estará composta ee
profundas causas socfais, 'poi íticas E¡l ·económicas ~stados Unidos; Destacan a escasa ca·pacidade ou "president~-comed.iante'; ,' non s~ detén dian- · cinco . divisións., unha delas éompletament-e
que alimentan a .}enJenza revolucionária na de transpo_rte aéreo ~ mar.ftimo para situar tr,O- - te•desa s\tuación e proseg~e n9S seu,s plans mifi- _"aeromóvil"· con . dotación de tanques e art~- .
América .Central e en toda América Latina non· . pa-s eri pontos confl.itivos de · ultrafl'1ar. Tráta.se taristas. No. que se refire á revalorización das ll'a~.i;.:r lixeira.
·' ",
son obxecto da debida censideración· polos go- . do plantexamento típico do militar.ismo ,norde- · .for~as non <(onvencionais impulsada pp.la Admi· Parece in.sblito ·e até patéti'co que a Fráncia
bernantes . nordeamericaaos . .A liñá de pen~a- . ame_rfoano: . Primeiramente apreséntaF)'Se' os pro· . nistráció~ Reaga'n, 'ese !:HJfoqu_é favorece t~mén - repubHcana, gob~rnadá por un ha Adm~nisÚa~
mento predomir:iante hoxe en dia en ·washing- · xectos militares recalcando a sua efectividáde e ,: un.incremento qas "9perac;ións en.cob~rtas" rea- , ción socialista, se dote de instrumentos-ni~lita·ton é que . os ·nió.vimentos .revo.lucionários c~n-· . . baixb custe para facelos atractivos ·ao Congreso · ·lizadas pola .CIA. Sábese que a dita axéncia uti- res cunha clara · finalidade intervencion·ista.
troamedcanos son· de orixe forasteira, promÓvi- e á opinión p'úbli.ca. Pero. ·cahdo os'_ militare·s li·za os recursos doutros organismos; inclusive Oúén poderia pensar que 9s sedicentes socialis-·
dos por Mosct.i e.A Habana, e polo tanto non re- conseguen a aceitación das suas propostas, ~ os · ún.idades militares especiaiS. lso é'. precisamente tas franceses tratarían de emular á máxima po-.
quirem un .tratam~nto .poi ítico, senón q1:1e s~ de. ~ · ,cuSt:e.s cornezan a inflarse até ni\{eis insospeita,-. · o qu·e éstá ~correndo na ."guerra suxa" que ven .tencia imperialista! Per.o a realidade dos feitos ;e·
ben defrontar pola·vía milit~.'r. Noutras palabras, ·~ 9s. · 1so soe acorrer tamén. cando Pentágono - soportando a Nicarágua ~andinista. · .
a experé.ncia~- recente, non deixa iugar ás dúb'i:
os problemas da América Central '"resérvense'; pr'etende d:rnseguir a aprobación para constru¡i;
No - documento titulado "Defense Guidan- da·s. Aí esta o· Chad terceiromundista na Africá
co uso da forza,. aplicando a vella e desácredita- novas armamentos. O corolário .deste plahtexa- ce", que firmou o'titulár do-Departamento Cas-. profunda onde Fráncia se apresuro u a ·intervlr
da "pol-ítiéa do garrote".
·
··
mento obteñen fabulosas contratas e·_ganá_!1cjas · P.ar W. ·wei:nberger, en Marzo do 1982, estabele- disque para adiantarse a unha posíbel ir.i,terven,,. ..
O goberr;JQ' . dó presidente Ronald'Reagan, pe- ·exorbitantes,. os militares que fan as recome·n- cÍanse os ob'xectivos ·das forzas armadas norde- ción nordeamericana. Aí ternos tamén ao ·uba- ·
. rante q ·complicadó_pano'rama, te-n decidido re- ' daciórí.s meten no. peto farturenta~ comisiór:is e americanas para os próximos cinco anos e dese- no sanguento, onde nordeamericanos e franceconstruir' as .for~as non conv~nc,ion¡;iis. dos Esta- o c9ntribuíntf:! ndrdearrlericarn? t~n q.1,.1e pag~r a. ñábanse as misións próprias das operaci.óns es- ses'·interviron man a man en franca camáradaria
. dos Unidos, despois do seu m.urchamernto poste- ' a'strbnómica~factu~ai, -· ' ,
."
peCia-is. Ese documento,. publicado .Polo The e comunidade·de .fntéres_es.itnperialistas. · .
rior á guerra de lndochi-ha, félcÜit~ndo os fon~ ·· · · uEsa liílía de: pen.samento ·sostida. interesada- : Alew York Times, di; "Debemos revitalizar e en- . · O que surprende e ctioci é o consórdo que
dos. 'presup·ostários que se . precisef') para o seu mente.i polos señores da guerra e os seus asocia- granaecer as for~as de. operacións especia is, para acadaron a forxar, por cima e máis ala das dffe\ fortalecim·ento. · O Pentágono pretende pór · a_" "'~os no ·"gran' negódio'i. (o complexo Militar:ln- proxectar o poqerío dos Estados -Unidos. ali on- · réncias ideolóxicas, o .ultraconservador Ronald
pOnt9•·unidades qe fórzas ·especiais, pr.ocedentes . dl:l~r.ial),,· é . a que -alim~nta ·a -inse~sata carreira ·de o uso das. forzas .convencionais seria prema- Reagan e o "socialistarr Fran~is Mitterrand.
- dos distih.tos ' Sli?rvíCios armadosmordeamé"ri~- . armarnéntista que vai levandoªº mundo á beira 'túro, desaxeitado ou .non 'facttbel". o docu- Hai que rende.rse á evidéncia dos feítos: a sacro(.Exérc.ito, Armada, Avia.ción e Corpor de ·~á catástrofe. E mentras ocprre. tod<;> isto, os re- mente recalca que os Estados Unidos deben.ter sancta raison d'état imponse.
XESUS CAMBR E MAR 1ÑO
0 ."bon suceso" que tiv~ a intervención militar
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XESUS VEGA

O Agosto pÓlítico tivo un. nome: Euskadi. E
uriha chea de acontecimentos: -morte. de
dous membros . de organitacións armadas,
senténcias dos tribunais frariceses a favor das
extradicións, novas deportacións de refuxiados bascas a Latinoamérica, rexurdimento
da· "guerra das b¡mdeíras" en· Bilbao .. : As deciaracióos de -Barrionuevo favorábeis a unha
,,.. '
- negociación con ET A para conseguir o rema. te da sua actividade demostraron que o go,·
verno aposta .pala vella política do pau e da
· apo io á deva_nd ita organización e con seg u ir,
cenoura.
através dese illamento, unhas :mellores candi- ·
. En ·certos m~ ios xomal ísticos, a oferta gubernamental foi · apresentada como ún cám- ·. cións .para continuar a acció.n policial. "
Resl!lta viiibel hoxe. por ho?<e -a proposta .
bio· de xogo na política d~ PSOE verbo da ·
·tormulada pÓr Bar.rionuev9 ?· a·. prin:1eiro
-chamada ~uestión basca. Non obstante, a
atranco que sUrxe no seu camiño é o feíto
análise da proposta permite constatar que a
mesmo de· que ET.A non aceita negq~iar nos
meirande parte das cartas amostradas agoras
. términos plantexados_polo govetno _....:.por· enxa estaban marcadas desde hai tempo. Só
tender que só se lle oferec;e a rendición- ' ao
haj duas que son novas: a. posibilii;:iade de
tempo que re itera a su'a dis.pos.ieiÓn a discutir.
aplipar a . chamada "re inserción . social ~ aos
sobre a ba se da alternativa KAS, algo que fiacusados de delitos' de ?éJngue e. a aceitación·
dunha entrev ista directa e . pública entre o . ca moi lonxe das ir:itencións guberñamentais.
IJn segundo atranco surxe d~ posición cr"ítica
ministro do Interior e Txomin !turbe.
·
que mantén o PNV cara ·os :límites que conPa~a alguns . córnentaristas~ o ev¿ntual éxJtén a fórmula -negociador.a·do "PSOE. O partito desta oferta. radica no debilitamento que
sofre ETA como consecuéncia da ofen~iva · do de Garaikoetxe·a desexa ir tnáis alá no
contido da nego~iación, pero Fe)ipe Gonzácombinada das autoridades francesas, espa1,ei "non semella disposfo a renu.nciar .ab pro;
ílolas e dos GAL. O governo de Felipe Gon tagonismo gwbernam~ntal por mor de acadar
zález tentaria aproveitar esta situación para
acordo coa primeira forza eleitor~I de
ne.utralizar" unha boa. parte. da base soéia l de ·

·1an que e.ste sector social non teria / eparos ·
en secundar os movimentos de oposición que
podan sur-xir no aparello estatal:
"- Por outra banda, na realidade polítfca
basca éstá por derhostrar· que -o ·tempo -é
u-nha variábel política favorábel a.o devandito
~'plan de pacificación". As deportacións de
I·
militantes 'de ETA a Latinoamérica fo ron .
- apresentadas, . ~o seu momento, como un /
'
~
exemplo- de imaxinación. Agora comézase a
constatar o carácter provisório desa medida .
.ao compro~ar que os países receptores refugan un ha eStáncia indefinida dos refúxiados.
Coas extradici6ns pode · suceder algo seme-·
Eusk.adi~. .
._
.
. Cómpre, ao cabo, considerar un terceiro . liante: · 6 que h~~e se a.presenta. como. un .
avance .decisivo (a poslhel ratificación das
factor: .as reaccións no seo do Exército e dos
senténcias
polo gover·no fra.ncés} pódese trocorpos poJiciais. > Os sí.otomas manifestados
car
mañá
nunha
agudizaciqn tal do contenaté agora (a negativa de .Narcís Serra a facer
cióso basco qye ·resulte absolutamente imd~cJarac.ións, o de5acordo iniciai de Saénz de
praticábel unha saída como a enunciada nas
Santamaría,· as críticas do comentarista miliúltimas
semanas. ·
tar de "La Voz de Galicia".'. J non. permiten
pensa~ nu~ha maioritar~a aceitación _do plan
Na segunda metade de Agosto, Gabriel
do governo. Van asumir estes corpos a consiUrralburu, dirixente do PSOE en N~varra,
deración de ETA como interlocutor válido
surprendeu ·a moitos afirmando que "se non
por máis que se _diga que só se n·egócia o xeise remata co terrorismo en dez anos, será
to de entregar as armas? Van tolerar a pasta
inevitábel a separación de Euskadi". Non saen prática de formulas de "reinserciór sobemos se Urralburu ere realmente no que di,
cial" para os qué están acusados das martes
pero as suas palabras dan a entender que o
de militares; gt!árdias civis ou poliicias? As rePSOE ten presa. Como se tivese un prazo decentes .palabras pronunciadas polo presiqente
terminado -por q-uén ?- para atapar u nha
da CEOE nó enterro dun e:mpir1esárto sevHlasolución · á encrucillada basca. Dez anos?
no ("c9ntra ·os terro'ristas non hai máis saíUnha aposta moi arriscada, tendo presente
d.as que metelos na cadlea cu matalos"l reveque ETA ven de cumprir 2!? anos de vida .

Os lírriites dullha oferta

µn

.mundo·
Eleici_óns á presidéncia do.Brasil

·e.~

O encarcerarnento de Otelo
serviria para . d-issirnular
o caos. económico portugués

Xaneiro

Nen directas, nen limpas,.
o co-ntrário~
s8nón ·todo
-

Segundo ·. a ASPA (Acc;:ao Solidária nio das empresas públicas; fuga escom os Presos Antifascistas} a deten- candalosa aos impostos; corrupc;:ao
c;:ao de Otelo, o estratega do 25 de generaHzada mais visível no aparelho
Inscritos xa os candidatos
Abril, 'vida emarcada nos intent.os do de Estado; os salários mais baixos de
presidenciais, engrouse
gobernci Soares por encobrir o impor- ·--toda a Europa.
nun período de cinco meses de
· Perante este caos, segue o comunitante caos económico que junto con
campaña que dommará
outros problemas, envolven ao país cado, quem tinha prometido o sociao panorama político do Brasil,
lismo da abundancia precisava de
irmao.
ultrapasada a etapa de .
Com _Otelo estao -presos, sinala o l!lma acc;:ao espectacular para esconmovi1izacións populares polas
comunicadQ de ASPA, mais 38 anti- der os verdadeiros problemas do país.
E neste contexto que Otelo e oufascistas. As prisoes· já duram há mais
efoicións directas, ignorada polo
Goberno.
·
·
de 6.0 dias, ainda que nao existem in- trps ·arttifascistas sao presos, a Íguns
alta madrugada com urna violencia e
culpac;:oes concretas en contra dele.s.
Tancredo Neve~ (74 anos), do_ partiE·se nao há _inculpac;:oes concretas um desrespeito pelos dkeitos humado .opositor MDB, e Paulo Salim 'Ma- nos que repetem os métodos da PI· en contra deles.
luf (53 anos), do ofici~lista POS, son
. E se nao há inculpac;:oes concretas DE, a Gestapo criadé;I por Salatar. A
os aprese ntados como candidatos .
nem
provas, porque estas prisoes?, recente aprovac;:ao- da Lei d.e Seguran· presidenciais. Ambos e dous disputa-··
preguntase
a ASPA. A resposta e·sta- c;:a interna insere-se também neste
·rán é;l prime:ira maxistratura_nun eolé- ·
·ria
na
situac;:-ao
caótica a que o gover- ' contexto, afirma a ASPA.
xio eleitoral de 685 membr9s que se ·
N~o é possível, di finalmente a
tio de Mário Saares levoü.a economía
reun irá o 15 .de Xaneiro do.1985., utimencionada
asociac;:ao 1 manter ·o país
portuguesa: o maior índice de desem. iízase un sistemá implantado no ·
no
caos
económico-soéial
e na _austeprego da ,Europa; 60 ·milhoes de can· 1964 e impugnado--· po la cidad'ania.
ridade só para alguns, sem recorrer a
tos.
de
d
ívidas
do
patro~ato
a_
SeguEsta auséncia da povoación é o ma is
rarn;:a Social; 3 milhoes de contos de métodos já claramente anti-democrá·significativo do proceso .eleitoral.
salários
em atra-sos, caso ímpar na ticos. A Lei de Seguran~a interna é a
Ainda así, o debate non deixa .de.
·
Europa;
crianc;:as -que chega, as esca- legalizac;:ao destes métodos, e repoe,
ter importáncia polo feíto de que os Joao Figueiredo,·actual · presidente d~ Brasil _
._ las com graves carencias alimentares; na prática, as leis salazarlstas .que o
dous eandidatos debatérán as : suas
povoación. Contra. el cho"veron de- dústria · é · Comérci6, Joao Camilo- delapidac;:ao propositada do patrimó- · 25 de f.bril derrUQOU.
plataformas poi íticas e s6cio-econó- núncias s.o bre os . métodos·· pouco
Penna negouse a respaldar a candidam icas para tirar ao Brasil da sua ·paraéticos GOn que conseguiu votos na tura de . Maluf; segundo o portavcrs
dóxiGa situación: ser o país máis rico sua carreira poi ítica, a.si como de cooficial da -presidéncia, ."ún 'cargo de
do mundo e ter a meirande débeda . rrupción é riegócios.'túrbios na época
confianza
presupón · cqnfianza". ·
do planeta (95 mi .1 millóns de ,dÓ!a- en que foi gobernad_o r ·de Sao Pau lo . Penna declarol.Í ·;á · prensa que decidí~
res) ._e un desempreg'o de .15 millóns
damente non pode . pór
servício
de persoas. ·
Listas ne.gras dé fu ncioriários
de Maluf un ~·niinistério que ·IT1anexa ·
fondos da mde de 15.000 mill·óns de
O presidente do Partido lndep~nden- · votos· a favor, Llous en contra (Chile
Os canrli~atos a pre.sidente_ . .
Maluf conseguiu, porén, 9 apoio dólar~s. ·
·
tista Portorriqueño, R.uben _$rr.ios, '· e Austrália) e nove abstencións. Nel ·
Neves, un político de centro co'n- de Figueiredo, quen deixou claro que .
. Outros apoian. a Figueiredo na sua
calific;:ou de rotundo éxito. a aproba- manifésta5e a esperanza de que este ·
siderado . "hábil e · moderaao" ten o · vái utilizar toda a forza . que d·á estar _"caza de bruxas". O Ministro de Xusción polo Comité de Descolonización país car.ibeño · poda ex ercer, sen obs·a_poio da "frente liberal", unha frac- -· na presidéncia en apoio dese candida- tícia, lbraim Abi-Axkel, _admití u.. a da ONU dun proxecto resolutivo que · dctilo, o seu "direito á autodetermi_ción disidente do POS, e é a quen os to. Tamén se declarou disposto a des- existéncia: da mentada lista, agora en afirma o direito' de auto9etermina- ria~ión, co recóñ·ecimento .ex·préso da
. inquéritos atribuen maiores .posibili- titúir aos funcionarios ~·ubernamen poder de Figueiredó, e calificou a atición de Porto Rico. ·
sua soberani·a e er.i co'ndicións 'd e pledades ..O seu compañ·eiro de . lista é o ta is q_ue manifesten o seu res.paldo a tude do ·Presidente como "compren"
"A existéncia deste ddcumento é na igualdade. Pede ao Comité, adeex-pre.sidente db POS, José Sarney.
:_ Neves cando, nun encontro cci actual· síbef"·:
.·
·
~n gran paso adiante n~ latinoameri~ ma is, que se lle apresente: un informe
Mal uf; da ·ala direÍÚsta, irá á lide. presidente do PDS, Augusto _Franco, , .. ,No 'rneio 1 des~ corrupta situación, .canización .da· loita anticolonial con- sobre a aplicación das suas resoluco deputado .Flávio Marcílio, e ainda dixo: "quen non está ·comigo. está a opinión popula~, que mov.ilizou na tr~ ps U~A do povo: b_orícua e a ba- cións ·e advirte sobre .a necesidade de
que foi elexido por maior-ia de Votos . contra min".
primavera pasada a millóils de brasi- · .talla pola independéncia ·d"ésta illa", " manter o asunto sob exame P_erma~
na cor:iver:i_ción partidista do 11 de ·
Des.de ese momento sucedéronse leiros, é ignorada oli°mpicámeryté.
d-ixo Berr.ios.. , ·.
,,
nente .
. Agosto pasado, é un 'político moi as listas negras de funcionários, é ta.O proxecto, .apresentado po'r Cuimpopular nas ba.i;es do partido e na mén. as demisións. O Ministro. de ln-ba e Venezuela, foi a[)robaqo eón 11
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Apoio,-a ·-autodeterminación .
de ·Porto Rico ·
·

·Oá ~taiga ~;ae -fUtbolistaS
á ..d'esesperac_ión
dQs afeizoado$_
Asi (os xogadores) póíiense á altura do cidadán norníá! que ten os
problemas de paro, que non lle chega a soldada ao fin_de mes~ ·
que se
presionado pola Facenda. ,Non,· eles non poden
ter eses problemas~ Están por riba de todo iso. Non,, esa.s, pers~as
que nos fan·delirar durante·' os domingos,,qu.e nos fan ·sofü~r .
durante a ·sernaná, ncm· poden ter eses problemas;
·
·
os mesmos problemas .q ue !lÓS ·eles ~on u nhos "heróis", _os nasos
hérois, débense a ·nós e non poden deixarnos sen fútbol. ·
··
Qué·facemos nos sen fútbol?

ve

Tédio, comÓciÓn, d~sesperación ... .un ·
domingo sen fútbol. Qué facer? Cómo escapar da casa, soltar a adrenalina, comer o bocadillo, ir tomar as tazas; de qué tacar o luns, o martes, o
mércores é demáis días da semana ... ?
Este é o gran problema para moitos
afeízoados ao espectáculo futbol 'sti- ·
co. A vida para eles xa non ten senso
o domingo, nen tampo_uco o resto da
semana no que están pensando no
domingo, talando do domingo, vivindo paré! o domingo . A .folga dos futbolistas deu a dimensión real do alienante do espectáculo fütbol 'stico para as masas populares do Estado.
Foi sen dúbida a nova de máis
eco. As centralitas das rádios, as re-.
daccións das televisións · que xa estaban saturadas co anúncio da non retrasmisíón dos partidos por este
meio: as sección de cartas ao director
dos xornais enchérons~ de misivas, de
protestas e até, en moitos casos, de
S.Q.S. pedindo auxílio.

Paranoia ou realidade

res, se chdra ou fan que a data sexa
un gran acontecimento na· vida ~stes
"superhomes" q'ue lavan o honor da ·
cidade, ou da ·" pátria", estes. íd'olos .
que lle dan sentido á sofrida vida de
moitos operários, non poden ter fraquezas, non poden ter proble~as.
Non, non poden.
Asi, póñense á altura do cid.adán
normal que ten os problemas doparo, que non lle chega a s.oldada até o
fin de mes, que se ve presionado· pqla
Facend~. · Non, eles non poden ter.
e.ses problem~s. Están por riba de to- ·
do isto. Non, esas persoas que nos
'tan delirar· durantE! ~s domingos, que
nos fan soñar durante a sem¡rna, non
poden ter eses problemas; os mesmos
problemas que nÓs. ·
E, asi, a meirande parte dos afeizoados néganse a recoñecer os · pro:
blemas destes profisionais do espectáculo na sua versión futbolística e be,
rran: · E unha ·canallada, non poden
deixarnos sen fútbol! Qué vou Jacer
o domingor (a frase é textual e pro- nunciouna . un alienado en Rádio Po-·
pularr.

Non, non é paranoia, senón realidade. Triste e crüa reali.d ade dun paOs es~ravos
vo que' se comove en tocias as suas caNon importa que os xogadores sepas sociais -ainda que evidentemente
por distintos motivos- por que uns xan vendidos como escravos, que esprofísionais do espectáculo decidan texan atados aos amos por prazos de
tempo máis ou menos longos, segunnon actuar uns domingos.
Pero non, non son unhos profi- . do as apeténcias contractuais. Non, -,
sionais calquer, son os ídolos, son os isto non importa.
E les son nosos, do olube, dos. co~
semideuses, son os. futbolistas.
res, os nosos "ídolos-chivos".
E claro, estes "heróis" que domin Qué máis teh que un direito elego tras domingo saen a defender
mental e natural da persoa (polo meunhas cores polas ·que se lia, se berra
nos desde a ldade Média) sexa v.iver
até enrouquecer, se pasan frias, suo-

onqe quei'ra, a li~ierdade de cambiar
de traballo; 'etc., e que para ri1áis is·~.o .
sexa recoñecido nas leis que · rexen es- ..
,te Estado. Tanto ten,. o. mundo do
fútbol ·é un mundo aparte, é outra ga-.
láxia, ,os futbolistas son "extra-ter_restres""
Bori, e tampoüco importa que non
teñan. Seguranz_a ·S,acial como calquer
trahallador" por . conta allea, . ou que
sexá unna federaciÓ~ ·é:¡Uén teña que
outorgar unha licéncia ser:i a cal non
poden prest.ar o seu traoallo: .. .non . ..o
importa nada isto, nen outra· multitu- ' _g
de de~ causas,; ."os futbolistas perténcenos, pois qoe nós os mant~mos",
berrou· un sócio. do Real Madíid.
· Pero os futbolistas, en asamblea
multitudinária, como· n!Jnca té,11 se ¡ao fin e ao cabo e ainda que perda o dores nas ·émpresas para remprazar o
vira, despois· de esperar arios ·e :anos, . equipo: -queda a es¡::iernnza doutras , .traballo dos .folguistas, nen que sexan
de fraca~ar várias yeces, decidiron .ir a ·. ·loitas. O gr·an problema é se se aca- rap~ces ·aos .que se potle cciaceiorrar
folga. Era o momento oportuno,. a
.facilmente. ·Nada disto -importa, ne-n .
ban es~as loitas.
hora 'estratéxica' na que os proqlema~
sequer que o.s afeizoados; · os · sóc'icrs,,
dos clubes 'se agravan polas· nume~o-.
Pobres di_rectivos!
que pagáron por ver o espectácufo .
sas dédedas, .sobretodo as do Banco
Pero non só son os afeizoados e os duns profisionais se er:ié<5ntren -agnr~
wgadores
perxudi~os. Non, -oh. . con que,.·en vez destes, espectácu1o
Hipótecário., era. 9 momento en que
A í están os ."sofridos directivos" que dáno uhs rapaces.
non habia fútb'ol ' por TV; én 'que' os
Todo é 0 mesmo, 0 GJl.3€.m o
estan "po11do cartas, aguantando do.
min'guados bolsos · 1 :espe~abar( as .quffútbol" e non sei cántas causas máis ' a inda non cambiou ia estru~ura ·do de-· .
nielas, despois ,cJunhas vacacións moitas veces disfroitadas no rnesr:no lugar · e vense -~si escarniados por uns traba- po.rte:e.spectáculó' no Estado-espáñOL·
lladores. · Eles, ·a "clase directiva", os Os clubes a inda son un ha cousa rara.
de ' residéncia, tocaron fondo; para
que inaiid-ari e ordenan, os qu'e pre- N'o n so~ unha empresa, seica, -e seJcá ·
sair balando, polo· merws en ilusións;
e cando o Gob_e'rno ten que afrontar . siden e . deciden,_ óHanse importuna- ta.mpouc.o teñeri ánimo de íu.éro. E
. ..
tamén por isto poló que·os directiv.os .
a reconversión naval·, .para ben ou pa- ·_ dos por uns asalariados.
E, claro, h~Í' que buscarlJe · unha non teñen responsabilidades de r:ier.i- .
ra mal;'cando non' sai o pacto 'sociál;
e_agora cando máis unha vez os xoga- . solución, ... semp~e pens,a11do nos afei- . gun tipo, fan ó ·q ue queren, nor;i T.,el'il,- .
zo~dos "aos que· nos deb.e mos" e nQ den contas nen farrapos de gaitas:
dores se viro11 !3nganados, cando non
dos nosos amores ao que estaE por toeio isj:o polo. que aioJg:a
.
.
"Glube
cobraron os .afrasos, cando receberon
mos entregados en .carpo e alma"·
dos futbolistas · é unha vercfadelr.a
letras sé~ ~ava.1, cando foron de~ped.i
Para remediar que a "plébe" que- ,;folga· selvaxe/I, que .comqciona .a
dos dos clube~ a_os que recla!Tiaron os
seus salários, cando outros foron · de sen fútbol un do;.ningo, despois de opinión pública, que paralizá ao .,Pa.fs.,
marxinados polé;!s directivas ... era· ·o - cinco horas de deliberación:, ..eacon- que levanti ~·n·a'~s ,'.de prot(lsta~ ·E.por·
traron a solucións: que xo.gue;os xu- isto todo polo ·que é absolútametite
comezo da tempada e os futbolistas
.
necesár.ia a folga.
·
.venis.
xa estaban cansos.
Non importa que as normativas la. PUCHEIFW
. borais proíban meter. novas úab!311aAsameazas
1

o

es

Pero non pbdia ser. Non se pode
quedar sen fútbol. "Unhá noite no
moíño non e nada, pero uriha semana sen futbol, iso si que é.:·. '·' ·
E os ·afeizoados am·eazan: "A ver,
se non irnos nós ao fútbol qué van ~a
ceros futbolistas, de qué van ·vier ... ?"
Meu,s S.~ntifíos·;- ameazas. de impotén- '
cia. Qué son '.e-les .sen o.. tptból? "lmonos cansar e a ver qué pasa", tércian.
1mpos íbel. Despois da fa Ita de espectáculo que están a sofrer, dos prétíos
de ~scánd~l.o que teñen · que pagar,
das tomadur9:s de cabelo e outras ele. mentas corporais, . das . vendas, ·das
compras de partido, de árbitros, .e ou·tras .componendas do comé'rcio do · ·
fútbol.~ espectáculo q.ue engana a rnoi~
to~ co nome de deporte, administrado a con'tagotas, pois que ·se non exis·te competición desaparece b, dep9rte; ,
despoís de. todo .isto aguantando; só
pode sacalos dos campos .o -non ter
os Gartos. para pag·ar , a entrada ou
unha folga dos xegadores. O derilais
s~n ' lérias ·"e se as causas van mal ": ..
hai que axudar ao clube dos nasos
amores"..
_
Qué mentalidade sacrificada a do
forofo · futbol íst.ico! Existirá algun es- ·
pectáculo que teña un ·apo.io seme.:
llante? Non, nen o teatro, _nen o cine,
nen s~qu. er o circo se poden comparar. Nesfe~ casos·vaise buscando o espectáculo en si, no fútbol algo máis:
a remisión das pe.nas de explotados
fútQol con' pola clase dominante.
. · vértese en guer'ra.. no subsconscienté,
en revolución, en realización persoal

o

ao primeiro toque·_:_

.Me_
n os violénci8
e má.i.s deporte.
'<

· Comeza unha nova tempada. Os
abogados que apliquen as normas
motor~s .. estanse a quentar agarde disciplina deportiva · con rig.o r · .
dando o estoupido do foguete inie, sobretodo, esquencendo os· no-... ·:
cial. Tocias as ilusións posíbeis remes. Un comité decide con .tranbulen nos miolos de déport.istas quilidade, pode cumprir unha tarefa que até ·agora sempre lle totécnicos e afeizoados.
. Agor.á, no comezo, esqueceron
cciu aos árbitros. ·Pero · estes están
·todas as.fru.stracións e led íaias. Xa". n~ ti'briga pe decidir erÍ qécimas de ·
ninguéo lembra ·as vergoñantes fisegundo ·o resulta · comprens1bel
nais da última edición. A ."tanga- que ·se trabuquen.
, ' na" da final da C6pa do Rei pasou
Un ha .· axeitada aplicación da ·.
normátiva disciplinária - po~e ser~'a ·
á história _sen maiores reperCusións
despois de ser unha das batallás solyción 'ao problema dá violéncia .
máis importantes do fútbol. .
. no deporte ~ Se se conquire a úni- ,
. No baloncesto, que xa se vai ficación dé critérios por· parte dG.S
. achegandcr ao fútbol en importán- árbitros, ·os_problemas dos deporcia, támén houbo un ha parte ' de tes de asociación quedan nas mans
'~loita libre profisional" na final
de deportistas e técnicos.
da liga. As . repercusións ·tamén .fopartido · p~éle ter- máis m1
. ron ~ ínimas e 'ademais anistLadas.
menos calidade, pode ser milloA-á.Cheg,amos .asi á conclúsió~- · de rio ou de ·arrabaldo pero o que
que nos dous deportes espectáculo non é peffn i$1bet é·que sexa· µn e.s- •.
máis importantes·do Estado, a yio- · p~ct.ácul¿ .ridículo · e boc~ornoso
léricia é utifüada, permjtida é c·á- .. con ; homes no vos e feitq,s arreánseque diria que"potenciáda.
dose_cauces no . campo por un .goJ
· ·'
Aúnica solución posíbel, a cur- máis ou menos :
to prazo', basease nas sancións. Er.radicar a violéncia no deporCómpren uns com_ités discipliná- te tamén é unha -ilusión. ,
. rios. i ndependentes·dos dubes, con
R !CARDO RIVERA
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estampas ,do mundo·elegante

XESUS .CAMP'os

•·vacaciones en el .bar,.
En esta b.ella lqcálidad marinera y ,.
·sólo durante hoy V mañana, señora, dos únicos días en esta bella vi-fla los auténticos h~rmanos Ramonet, señora .caballero; cadete niño
surtiendo e.I humilde hogar con las
maravillas de la artesanía moder- ·
na ... .
. Mentras o home do rnicro:fono
p"esco~.o vai repasahdo as .
atado
cualidades histórico-culturais da
.vtla mariñeira (r~f írese a Campos- .
tela) o seu compaf\eíro vai ·abÍínc;lo
as caixas repletas de fámíl.ias .de
- elefantes rosados en escaiola imita~ión artística porcelana.
Pero mire, pero mire, pero '
miiiire señora caballero qué loeura·
tfrando · la- casa por la ~entana y
hooooombre lo que nos encontra~
· mos, espabil~ Árturo, caja número··
once pero mire y admire oiga caballero. la auténtica cerámica artística imitación porcelana de .primera señora toque la calidad sin com~
pron:iis0 alguno, oiga usted lo mira
y observa si le' conviene y si no, señora comq dijo Castelao, me ·voy
pero volveré . ..

. turistas, gu Iris, gab'achos, bol los
. nórdicos e escritores deambu'lando
polas terrazas. Exultante, Xesus
\lal"cárcel pasea no"·seu sorriso
aberto O · recoñecimento que Xa lle
tiña que ter chégado hai anos, co
. p.rémio da ·univ_ers·ioade-. Pepe
. (;hao Rego pasea a sua bondade
.facial co · optimismo da canícula
b,rillándolle nos .ollos. Ramón Pi~ Reiro apura as lousas da Rua l\Jova
?<t¿nto con . Isabel, carniño _d0quiosco · do Toural. Por unha esquina .asoma Barr~iro Fernández,
bronceado dos tres días que apartóu os tomos da orela da praia.
Páco ,Rodríguez -cori su blanca
palidez- vende petatinas no pesto
do Bloque e Beiras vaille explican.' do as esquinas da ciclade a un matrimónio húng~ro cos oflos aber. tos de tanto sol calando a pedra.

a

ªº

2

Sexy ch ino. Karat~ femenino al ·
desnudo. Auténticas arriazónas en
-lucha a muerte con el· sádico gorila
y S!J port~11tosa hum~nidad.
homem mais pequeno de. m'undo.
Chaílton Heston, al" frente de una
patrulla de la Nasa lo capturó en
la selva Negra . Pasen y vean por

q

4

....

.setenta y cinco pesetas... O ·· Homem mais pequeno do mundo. A
v.:ica de nove tetes que desafia á
ciéncia ·e máis á enquisa de A NO- ··
SA TER RA. La mujer serpiente ·
que se alimenta de carne humana
e a tómbola galega. · A primeira
do noso
país. Veña• seño" tómbola
.
,1
· ra, sempre hai prémio, sempre hai
regalo. Vostede pode levarse a
MAG E;F ESA, Ufl preCioso . barco

.

.

.

tipo galeón e· até un xamón da serra, sef)o·ra veña ve'~·ña que se aca. ban, tómbola gal~ga premiando
sempre regalando. · . ·

3 :.
Ambiente ' de romaria pota Alameda e máis polo centro: choqueiros,
vendedores ~mbulantes: aco.rdeonistas, g~ ineanqs face~do rri ím ica,

E un servidor, de Rodríguez, sen
eativo para pasear nen dilapidar as
escasas" moedas que lle quedan en
huesitos, regaliz, globos ou gominolas, pasea as ruas a golpe•nostál·.xico de conguitos, saÚdos e encontros europeus furtivos. Pola ruado
Villar.tropézase con aquel italiano
que convidaras a sardiñas con pementos .en eon·xo hai dous anos,
. co musicólogo neoiorquino que o
fotografiaba todo .no anó santo,
coñecido que marcha mañá a
· Cuba o.uo .que'. volve.de Varadero
_c~:m récordos de Barnet, do ~eira
Vi las, de Raquel a mulataza incrí-

·ea

bel do Tropicana.;
·- De bar er:t bar,.de caña en caña
vas co'nsurnindo os atardeceres sen
'pisar o cine . E .u nha lást~ma desandar as ruas repletas estés días.:
Atópome co Ben Cho Shey·e
máis a don.a, despistados pola Porta Faxeira·e confurlctidos. o ·Ben
Cho.Shey emociónpse diante da :
. tumba de Castelao e chora porque
se acabad€ dar c~nta de·qu'e está
ali dentro o Dai:iiel. A .sua enfermedé\_de cerebral resucitárao e fíxol le crer que estaba a pé, na misa
de RosaJia.;
Albañ is, li ngü ístas, car pinte iros, peder~stas, asíduos de Ortig~eira, saltimbañquis, escritores,
poi íticos raciona is e dirixentes histéricos, periodistas, músicos, veraneantes, men~ igos, turistas de
pantalón curto, técnicos do lryda,
romeriso, locutores, labregos, estudantes, xogadores de cartas, nenos con gaitas, cantantes e conferenciantes, fotógrafos e turistas
cataláns con vídeos portáteis, feministas, famílias con bultos, vellos con sombreiros, autoestopistas, bou scouts, poetas en mangas
de camisa, drogaditos tóxicos,
guárdias rnunicipáis .... conforman
. unha perspectiva peatonal de au~énticos ~ncontros europeu~ no
camiño de Santiago. E eu, de Rodríguez, pelexando coa tixola para
sacar unha tortilla francesa dun
ovo; Unha ruína :;

XOSE LOIS

Os mestres .
· Son as dei ~á mañá. Duas persoas en- . corr)~ naxa algur:i licenciado que ande mestre que se dedica a escoi~ar detrás
. ce ntran-se fala ndo á porta dun e.olé- un pouco -separado do resto do ·colé'- das 'portas oficiais e da _oposición paxio; cantan:lle as co~~nta. E non pr'e- ra logo 'lles venderá información.
. xio público de· EXB.
......:one-os· entrar.
cisam.ente nos momentos .libres xo-E onde aprenden t~n maravillogando á baralla. Porque envexas hai sas práticas?
-Aquen?
.
,
.
muitas; sa.be? ·
··
· ·
-SOn os' anos de ofício. Ao entra-A quen vai ser? Aos mestre:s do
-Envéxas hai en todas partes. ren pouco s~ben, pero logo pouco a
coléxio! Fixe-se cómo uns entran por
esta porta e os outros pola de .atrás. Non me veña con .contos. E tampou- pouco van-se convertindo er-1 auténti~
Eses dous cruzan"se, pero rion se saú- co. todos 0.s profes9res de 'E.XB serán . CÓS criticóns. ' Ax!Jda mu.ito ser do
dan. Decat e-se nas .suas caras foscás, asin. Haqer:á. de tudo e.orno no resto campo ou estar nunha escala unitária ·
· várjos anos .. No témpo libre·, co abu.
nos ceños iracundos ... e Son do -mes.,,. dos co léctivo1s.
·-Está claro que hal de .tuda., mas . rriniento , do c~mpo, anda-se po las
· mo coléxio.
muitos son asin. Mu ita cara de man~ portas, non se fai outra co u s~ q ue
" ~lso das ininiizades ocorre en tosedume por fóra e por dentro outra criticar. Fixe-se que alguns· para evidas as profisións, nas mepores casas.
·cousa muí distinta. E é que a muitos . tar as críticas . - (llaldita a gana que
-.E _certo. O que · pasa é que aquí
se lles ·subiu·o poder aos miolos. E xa teñen- acuden aos xanta.res de coleestán ·organizados, rion como un ha
me dirá a importá~cia de estaren na gas. Poden-1les chamar carotas ou alempresa privada en xeral, que non
go pior.
'
·
dirección d~n coléxio ...
deixan, e é\qui sempre hai· posibilida-P~ro haberá algo bon, non?
. -Pior era antes no campo con'tandes de ascender á ,diferenza ·daut~os to caciqu iño ceiba. Xa sabes, mestre'
-Claro! A preparación e o interés
funcionári.os . . Nos coléxios 'celebran' e logo concellal ou alc;al9e ... E os q~i mellorou muito nos últimos anos. En
se auténticas batallas campais. Seni- . los de espécies que se arrepana.ban.
cursiños· de duas se.manas ajJre~deron
pre hai o sector oficJal e a oposición.
· -Home, claro! ' Nalgo ·se. tiña que. primorqsamente a !=)scr~ver automóPor fóra ninguén o sabe .... Mas se vo- mellorar. Pero os conflitos seguen e vel da forma automó/:Ji/, é dicer, con ·
cé soubéra. as .discusións que hai nos muhos profesor.es· preteren 'escotas · "b", e - ~ defender o resto da nor~ati-·
claustros, a.s alusió-ns e, ás ·veces, · os unitárias. Total,"' se~·t~ti.n di.a ten qµe va da Xunta"" e a censurar aos poucos
insultos:· "quera que iso a·pareza na
·faltar alguén, cómo non veAá Perico . reintegracioriistas :qué existen nos co;.i.
_acta; ~e eu i atusión qu~ fi"xeche an-.
dos Palote.s, riinguén o vai substituir. léxio~ de EXB. Adema is ·agora teñen
tes". Pareeen nenós. · E'ste trabal lo
Só, na escola unitária, ev.itará os .dés- que ter muita pacléncia sobretudo
destrue-nos mentalmente. Conv,irtegostosaos cla~stros e demais proble- cando nunha apa lles sai un pai listoos nuns catiVos.' E.é _que qlguns, sa- .
mas.
rro c:fue _quer chegar a ser conéellal
b~?, son uns b~utiños.
_
-E -os alunos, que? Non pintan como sexa, e non para ·de orixinar
-Brutos hai en todas partes, por nada?
problemas. Pero a principal · caractedesgrácia.
~Os alunos cando se celebran os.
rística dun mestre continua senda a
· -Se aínda sq fose iso ... , · .
claustros están nas .suas casas..
sua extraordinária capacidade crítica.
-Pero é que ainda hai n;iais? .•
-Non mé 'referia"a i~o ... Ben., .con- .
_:E irnos ver, quen é voce para cd-Cale, cale, ... Mire: Os da seg_unda tinue. Non me quer entender.
ti,car tanto ·aos mestres?
etapa cre.n-se catedráticos, só por·da:
-Oueria dicer-lle que nos coléx-ios
-Un mestre.
ren unha especialidade sen ter mais -critica-se constantemente; · nas xun-\Íaia por Deus!
nada que· os tres anos dunha carreira tanzas e cando non se está presente.
MANUEL MIRAGAIA
tan trrada ·-como a""'de )Vlaxistério. E .Sempre existe a intrigante figura do
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A, ~eia ~e WoYieck de Xúlio Lag()
Foi o Teatro " Rosalia de Castro da
Coruña cenário privilexiado para
inaugurar a I Temporada (1984)
do Centro Dramático Galego. E a
obra "Woyzeck", do autor dramático alemár. Georg Bü~hner ( 18.131837 ), o texi:o' escollido para esta
primeira · e , histórica representación.

-Do· 27 de Á.gost.o
ao 2 de ·setembrp

_Ribadávia; ·.
teatro -a.o-vivo

· Sen dúvida, hai UJ1 grande coñecimento . do teatro · universal e
contemporáneo na persoa ou persoas que deeidiro·n neste maravilloso drama do poet~ revolucioná.rio alemán obra -ideal e indicada
para apresentar ao público o milagre dunha produción inicial de
trascendéncia tanta. E acertado
comezar asi a andadura do Centro
Dramático Galego? Resposte o _público e o teatro mesmo, resposte o
país e resposten Cunqueiro (non
escrevia mais teatro porque non se
representava), Castelao, D. Ramón
Otero, Cabani1las·, etc. Contado,
benvido sexa o autor de Dantons
Tod a enriquecer o noso panorama teatral, sobretodo se é através
dunha versión <\º galego de Manu~l Lourenzo, efectuada directamente do alemán, tan cuidada na
forma (língua) e no fondo (amor
ao te;xto teatral).
(Políticos, señoritas, estudantes, escritores, damas, per_soeiros,
artistas, "<;laquÍstas" ou "claqueiros", mais políticos, curiosos, turistas, convidados, moita xente de .
teatro, (algun psocialista do. "Excelentísimo Ayuntamiento de La
Coruña. Gobierno Municipal"?),
público, público, público.A~éun
lecer, dá gosto. Grande espectación , ilusión, emoción. Acto primeiro. Comeza a representación). ·
Para J ohn Cage o teatro "é algo
que ·vincula a vista e o ouvido, os
dous sentidos públicos". Ocorri;
que Xúlio Lago, director de Woyzeck xuntamente con Dorotea
Bárcena como axudante de dirección, é, por via dun expresionismo
a todo trance, por via .dun. lirismo
barroco, partidário ao parecer, por
outra parte, con Artaud, dun 'teatro non excesivamente narrativo
senón baseado na linguax.e xestual
e dos movimentos, ademais da palavra, como aqui é evidente. O
mestre surrealista sostiña que "detrás da poesia do texto está a poe-.
sia pura sen forma e sen texto" .
Procura a dirección de Woyzeck
isto?
./
Evidentemente X~lio Lago gosta da -poetiza:-ción expresionista do
· texto, cunha especial plástica:/estética sobre o cenário que os actores
desenvolven através do entono, do
.x esto_, -dos siléncios ... Isto lembra
a ·calidade das montaxes de MariG aila, compañia ·da que X. Lago
era director e actor, cando por
exemplo en "Acto Cultural" . de
Cabrujas ~ se acadava un fermoso
espec~áculo. ·Mas aqui extrema-se
esa estética teaÚ:al. 'o actor, xeralmente, non poetiza o texto. Utili-- ..
za o brado expresivo, · ·a.'s veces ·
-cando a · acústica · € boa como
neste teatro da estreia- at·é a, reverberación ou auturxamento .. Al~ guén diria que o texto sóll: . diálogos a berros.

Aparte - da louvável. e brillante
entrega dos actores a obra, S?freu·
esta unha in.continuidade ou inco-

Cejudo (Doutor) (o qué menos benexión (arrítmia?) no séu desen_rrou) ou .na·comovedora·actuacióh
.volvimento inter-cénico que a conde Marisa Soto como A Tola da
verte en non explicativa, para o es,moneca. Actores . entregados en
pectador, da trá..xica históría_que
,carne e ós9, fisioloxicamente,- toBüchner artella en torno a perso:
naxe do"soldp.do Woyzeck · o filódos e-les,' a un grande drama, a unha obra total.
sofo, o amante,· o cornudo; o louco, o asasino,. o lúcido, o sui\.i.da,
Todo isto desenvolvido na dr
e:n definitiva o home atravesado
rn~rável · e extraordinária · cenogra_polo .implacável e fatal destino. .
fia qu~ Paco Conesa ~riou para a
_O criativo · tr.aballó dos actores
obra. Cenografia ·harmonizada pati~o especial e salientado acento
. ra un dinamismo dramático e es- ·
na expresividade dun António Dut~tic~ que a dirección · non utílirán "Mórris" (Woy~eck), na sobriedade interpretativa · de Xoa·n · - zou en todas as suas posi~ilida~
. des, asi como a iluminación rion
con~rib.uiu do mesm_o · xeito a po'tenciar o espúo ~nográfico, xa
rto -seu esplendor .xa rio ' seu alean~
ce posível para criar efeitos plástico-dramático s. .

Ui1lla má eleición
A eleición de Woyzeck como primeira obra do recén nado Centro
:q_ramático Galego foi unha eleición, sen dúbida, pouco axeitada.
Este seria o calificativo máis
benévolo que se lle pode dar, xa .
que non pensamos qtie ·o que se
pretende facer co Centro- Dramático sexa un teatro para elites. E
Woyzeck . é unha obra para elites
en calqu_er parte do mundo, pero
ainda máis aqui en Ga'.liza. Unha
obra in.a sequíbel para o - cida:tlárt
médi"o, na ·que é dificil . e.r:itr_ª.r - ~ --"
ainda moito máis difícil seguila.
Unpa ob~a que~ como se está
· vendo, aborre aos espectadores'.
Xa o fixo o diá da .mauguracipn na
Coruña-_ Houho x~nte qu.e se dormiu, óutros aos_que se lle abría a
boca; alguns que aguantaron a dura_s penas toda a representación e
outros que non anclaron con re- ·
milgos, que nori. tiveron medo a
pasar por incultos, ali onde estaba
toda "a tona da intelectualidade
gci.leg:a'.' (ou <?S pretendidos intelectuais en · moitos casos); e aband<?- ,
naron o teatro.
· E non :se trata de quitarlle im~
" portá,nc~ a esta obra, mais ,si parece indubidábcl que nunha situa-

ción -tan problemática como a do
teatro · en Galiza, Woyzeck non
pode estar entre as prioridades.
A xente de a pé, demostrou logo en Ribadávia que esta obra non
era para' eles, por se a alguén lle
quedaba algunha dúbida. A perguhta surxe enseguida ·:dnt'as representacións ·sé poderán facer en
Galiza de Woyzeck? Contadas.
Unicamente nas cidades e para
contadas persoas afeitas ªº teatro
e unha ·ampla fo~mación. Ainda
_que haberá tarnén algun_s máis que
quererán amostrar a Sua cultura,
asistindo á sua representación con
cara de. estar metidos crle cheo .na
opra.
Qué pasa~á cos ·outio~ espectadores? Serviralles esta obra para
aumentar o interés polo teatro?
~ensamos que non;. que este non é
'O ~amiño cara p9tenciar o. noso
teatro,. . para voltarlle ao povo ·a
gasto e o interés polas representa·
cións.

·

Demostrar que aqui .pódese facer ''teatro de altura" pode ser importante, pero eo moito mái~ que
o povo vaia ao teatro·.
A.E.

Entendeu o público a obra? Alguns, poucos, que coñecian o texto previamente ou alguns m;:¡.is que_
tiñan visionado o film que co.·mesmo · títufo lle dedicara o cineasta
tamén ·alemán Werner Herzog.· Ou-·
• tros, os mais, a verdad e, non ·perceberon grande cousa. ~·
·
.

'

I·

.

Mas o certo é que · Xúlio Lago·,
contado, é· un graride cria:dor de
teatro -iso xa o tiña hen demostrado- e consegue en W.oyzeck
moment0s de alta pulsión plástica,
bel.as plasmacións ·case fotográficas en certas- cenas e esmeradas
sincronizácións na acción das moitas personaxes da obra. Mas .non
chega. Falla algo. O cronista xa
opinou. O ' público· coruñés tamén,
Unha pena. Isto foi unha estreia.
Porque todo é perfeitível... 1

•

(Saía a xente do teatro. Caras
para todos os gost~s. 3Todos mui
diplomáticos. Sí, - confirma-~e,
houvo algunha pateada, mas eran
in,ais as pallJlas a bater'. O Cen!ro
. · Dramático Galego cohtinu~, ten
un longo cam.iño por <liante. O
ano 1985 pode se:f o áno dp teatro
· · galego. Ainda, fica de ahondo para
o 84. Bravo!).

MA FERNAN-VELLO

¡

, A xeríte madruga para ir á praza e
nun posto atópase de sÚ'peto coa
venda dunhas _"pedras macrobióti. e-as" que teñen formidábeis efeitos
na saúde. Hai quen_ aínda .pensa
ql!;e o futuro estaos esperando ·na
canteira perta da hort.a.
Un "7our" leva a. 60 persoas
nun autobus ·a modo de avión,
núnha. 'xira ·por . Ribadávia. Praia
nudista ás beiras do. Avia·; un San
Lázaro que reparte viño, ou os
celtas que esperan no castelo para
bo1:atlles patacas coas . fondas.-aos
"turistas".
Cubana's DelÍkatessen "non e
teatro de rua, é teatro na rua, quer
· dicer, · a motivación .principal do. espectáculo e acercalo ._ á xente en
xerat. Eretendemos que toda a: Vila viva o teatro no meio das suas
tÚefas cotidiánas. Q~e ningm~n
poda_ ig~orár que néstes dias estase
a desenvolver un Festival en Riba' dávia. Ademais, se algupha persoa .
non pude.se sair á rua, chámenos
ao n° ... e lle taremos teatro por
teléfono"_
lmaxinación', a aventura diária
de vários mundos p~síbeis e 2. arte
escén_ica de cada grupo, coparon
todas .as horas en todos os lugares :
desde o vello castelo, ao bárrio xu. deu, · pasando ·:polo adró de Santo
.Domirigo ou· o Instituto·· de Bacharelato.
Tomaron parte as .c ompañias
Titiri~i, Caritel, Luís Seoane, Arte· lle e Antroido, galegas.:· De Astúries veu o Colectivo Margen; de
Madrid, . Carribaleo; de Cataluña,
Pepe Rubianes, actor saí'do do Dagoll Dagón, La C~bana, e La Fura
· del Baus. Estes' últimos, coa" sua
obra "Accións", mostraron que,
'como eks mesmos din :"pr.oduce
teatro mediante· constante interferéncia entre si d~·-. instituición-in~
vestigación. ~xperimenta en vivo.
Cada acción representa un exercício práti~o, unha actuacióµ contra
á pasividade do espectador, unha intervención do impacto para alte~
rar .a relación ·de <leste co espectáqilci" .
Qu~ llo pergunte a Alonso Monte- ·
.ro. que se tapaba até a testa en vis. ta das porcalladas que _botaban os Fura·s (furóns~, ainda que xa avisaran que n5m eran nen tóxicas nen ·
permanentes.
Os grupos ex~ranxeiros foron
Theatré La fyiit de Pain, francés e
Interno Clowns da Itália.
, O Iº Festiv~l Internadonal de
Teatro de Rib.adávia· é 'herdeiro da
antiga Mostra que levaba a cabo a
.Asociación Abrente. Precisamente o feito de que nesta edición aque~
la agrupación se· lavase as mans,.
fixo dicer a moitos que o teatro
vo\'.acional quedou desatendido
, no festival, ao dárselle total cabida
ao teatro profisio.nal.
ANXELA RODICIO
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Otero Pedtayo .hó~C: ·
notas para milia reivindicación ·.inece.Wia
x~sus

GONZALEZGOMEZ

Ramón Ot~ro Pedra yq é -até hoxe- o primeiro escritpr galego de
todos os· tempos: superior a: Castelao, a Risco
-mesmo_;_ a Rosalia. Aí queda iso, podíamos dicer
en plan matón e ·rematar, mais
irnos seguir. Durante moitos anos,
os do franquismo. e alguns da
"transición", Otero Pedrayo non
foi tomado en sério, para qué nps
eng<fnar! Eran anos en que o famoso compromiso -aiñda non se ·
dilucidou con qué e con quén era
o compromiso-, dicíamos que
eran anos en que o famoso compromiso encuíao todo e calquer
páxaro canoro tiña máis audiéncia
que o escritor de Trasalba, que
don Ramón, como lle chamaban
para apagalo mellar. Todos, ou case todos, caímos na trampa, na armadilla.
'

e.

Por sorte -falo xa corno indivíduo persoal e intransferíbel- un
pudo ler causas de Otero de antes
da guerra: Devalar, Fra Vernero,
O mesón dos ermos, etc. Despois
Galaxia reeditou Arredor de si,
novela que amostraba ás claras
que Otero sabia por ónde ian os.
tiros xa nos anos 30. Cando se reeditou esta novela, algun xornalista
apresurado, desés que sempre escreben en español e só arrecadan a
nos'!- língua para escreber caralladas ( como moi ben hos avisou no
seu día Manoel-A_ntonio) e algun
crítico das silveiras dixeron máis
de duas idioteces cada un deles :
subliñaban o carácter reaccionário
da novela -segundo, claro, o seu
imbécil parecer cheo sempre <lesa
cousa que chaman "obxectividade". E por qué era reaccionária a
novela de Otero? Agarrádeyos
ben : dos dous irmáns que percorren · a novela un descobre Galizá
- o protagonista- e o outro os automóveis, os negócios e o deporte.
Otero condenaba a este último; segundo estes críticos e xornalistas
esta era unha postura r~ac cionária.

1

Un teria esquecido tal xuício e
nono tiraría do seu sono (o dos
xustos) se non fose que para estes_
túzaros Otero era reaccionário e o
poeta español Antonio Machado,
que <licia o mesmo, er.:Í sumtnum
do progresismo. Escrebia o tal Ma- .
~hado sob o .heterónimo de Juan
de Mairena: "Todo deporte, en
cambio, es trabajo estéril, cuando nó juego estúpido. y esto se verá.
más claramente cuando una ola de
noñez
de americanismo invada
.nuestra vieja Europa" ("Contra la
educacióh f.ísica"). Quer dicer que
o poeta · español era progre a máis
non poder e o ~s'tritor galega galego reaccionário, pourquoi? tal vez ·
salvaba ao español o ter mencionado aos americanos, digo eu, senón
só q .be outra explicación : hon leran a Oter:9. · E se o leran nono, en-;
tenderan, palabra. Ou talvez
reacciqnarismo de Otero é c0mo
~n deses. rnistérios que a Igrexa
teima en explicar cando ·a grácia
está no misté~io mesmo. "
A onda de ñeñez americana in-
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cedor .d e j oyce e lmú~cia tecni_cas
narrativas q·ue o '·' nouveau ·roman"
francé~ daria a coñecer .aó· :gmndo.
' Maís en Otero 'había anédotá, histór.ia: provocación aó dcsexo, cousas.gue f~ltarari na -e scala francesa.
~ ; Ou ~ ésa novela qu.e €Stá é~~sidera. dá ·como o ·e-nsaio narrativo sol?re
unha :i,<:eración ,inteza: Arredo.r de ·
_si. Ou esa ma.ravilla, rdéd·~a.· se po,dedes, lédea se alguén a ·r-en na sua
bil?lioteca e lla · podesd~s pe,d ir.
prestada. Fra Vernero. Ou as suas
narraeións,, impregnadas dun op~i~
mismo histórico que. sobr.ancean· a
. ideoloxia- campesiña ,. do eseritor
ouren'sán, n31rracións on.d e hai de
todo :traxédia, fraJ?,cachela, o gosto polo bon viver, etc. Oµ senón
C!-c:hegádevos _á primeira parte dé O
sefíorito da Reboraina. O humor,
a acción, a anédota, a .linguaxe,
enfin : un estilo. As. novelas- de
Otero, apesar da indisciplina do
autor ....:.e ás veces por i~o mesmo-.
son exemplo e guia pará narradores. Se , máis mm ""-e por sorte é
· máiS- Otero é o criador da narrativa· galega: a qué se esp_e ra para
editalÓ todo.

vadiunos. O americariismo ·está
dentro das nosas vidas sen nós sa- '
belo. E o deporte tense corno un
alto gra.u de cultura : Oter~ albiscouno mellor que Machado. ··E
ade~ais deunos armas para nos
defender dese americanismo, cousa que non fixo o poeta español.
Otero avisábanos· : a aldea está a
morrer : estúpidos progresistas do
século XX confundiron a desaparición da aldea. debido á emigración coa acumulació.n primitiva,
cando xa o, capitalismo só estaba
interesado na transación comercial
e financeira . ou na extracción de
recursos. E estes críticos de a peso
a dúcia procuraron a resposta lonxe de nós mais nunca dentro, e
así, agora, frente á invasión americanista só saben-ver a harnburguesa frente o caldo .de unto, do cal
louvan as exceléncias. Fóra, como
se as raí ces de Galiza estivesen no
pouso das seus -viños ou nos ·fogóns das suas cociñas: viver pari
ver (e para comer). Dei:iáronnos
desarmados frente ao inimigo e
agora fuxen porque se decataron
dé que as suas respostas non eran
roáis que pompas de xabrón aÍnda
que fose da Toxa : xabrón ao re•
mate):
En cámbio houbo' outros roáis
calados, que saudaron en, siléncio
-e con estudo sério a aparición dos
· libros de Oterq e recomendaron .á
xente que lese a recolla de 'artigos
publicada co título . de Parladoiro,
.que nos lembraban que a ¡:limensión pública de don Ramón estaba
a apagar, a matar, a desfacer ao escritor. Grácias a eles Otero volta
estar outra vez entre nós : os novos
poetas reclámanno : Rodríguez
Fer, Ramiro Fonte, etc. MendezFerrín pono como cúmio do noso
pensamento libérador, ao carón de
Mao, de Marx, de Castelao. Mais
con todo Otero segue a ser un des- .
coñecido. Os sambenitos que lle.
colocaron aquela partida ·de túz~
nos, a estátua en · que o quixeron
converter certas asociacións de
amigos de Otero Pedrayo (que
roáis valeira que desapa:recesen da ·
fáce da nosa terra), enfin, a lousa ·
que sobre el pesa ao non def~nde-'·
lo con todas as nosas forzas éontra
a manipulación, fan que .Otero; o
noso escritor "par excel]ence", o
noso mello,r crítico, sigá sen s~r
nen entendido nen lido.
Pero coidado, .non nos engane-,_
mos. Se os xotnalistas e críticos
das silveiras non entenderon ~ a
Otero -aind<l: que nalgun intre intentaron levalo ao seu cortello falando da sua grande humanidade e_
esas cousas-: non por iso esa outra .
espécie coñecida polo nome xené- ·
rico de "profesores" amo u º{¡ ama
a Otero. O escritor ourensán coñe.daos ben, . c~mo coñecia ,a aqueles
que - mamaban .do teto do poder
para que por eles sexa amado ou
··comprendido . . Est~s;- esta fauna, ·
ant~s nos falará de Risco -para
-eles mellor escritor· que Otero- e
de qúe .cómpre reivindicalo apesar
de tod,o. Podíamos ª'firmar que
entenderon algo de Otero e '' por .

· iso prefiren que sexa silenciado
é o seu inimigo. Lembremos o qes- ~
gosto que os profesor~s lle producían ao éscrítor. de Trasalba :-Ensaios . e ma1s Parladoiro traen ·
exemplos abando. En canto aos
pobriños marrialeites literários podemos reproducir un párrafo dun
artigo ·de 194~, "A man nafrente", publicado _en La Noche .e recoUeito en , Parladoiro : "Non disequedes aos poetas do XIX que, ao
mellor, fa.cedes vós, homes sérios
das papeletas, o ridículo ao só atapar a forma dos camiñantes napalla da pousada. Curros, Anthero.'
Cántos acuden á letnbranza! sofreron como non poden sofrer os
poet~s de tarifa por hemistíquio,
matriculados e rexistados. Disfroitaron como non poden disfroitar
os que fían do cheque· e zugan da
mamadeirá. dos. préilli~s literá;
ríos". Para qué seguir!. Cómo ian
amar a Otero os profesores á procura da beca perdida ou os versificadores de fin de semana' cuxo derradeiro fin poético é a cunquista
da flor natural!. ..
Mais existe outro .Otero, o Otero .
novelista, o Ot.ero narrador. O autor da, roáis importante novela galega sobre ó século XIX ·:Os camiños da vida. -Nesta novela o escri-

tór ourensán disecciona, pirtta,
amósanos a caída dunha clase social : a fidalguía (ou fracción de ·
clase; se o preferides). : O nascimento ~ eclosión ·dunha fracción
da élase b~rgue~~ que ;ai'.tomar a
aldea ; a financeira .(na novela, no
dado empírico, o . come.reiante)
que ) tero ódia desde o máis profondo do seu ser . porque para el
esta clase .renúncia ser Gi.liza. ·E
ao re.mate anúncia a boa nova por
riba da loita entre liberais e ca:rlistas, non podia ser - claro- a da redención das clases oprimidas,' é a
boa nova da emancipación galega
(que hoxe · sabernos que non será
posíbel sen a emancipación das ,
clases subalternas). E deunas esta
novela cunha calidade ig.ual ou su-·
perior ao _Lampedu~ italiano, q11e
estre.beu o seu . U Gattopardo 2·5
anos despois, como víntecinco
a~os despois escrebia a sua Bearn
Lloren~ Villalonga, e é· que Otero
coñecra a Balzac e amaba a Stendhal do que esta.b·a -máis perto. E
fixo tmha novela na que o protagonista era qaliz.a : Devalar, onde·
as téér:iicas abrollan sen necesidade
de fo~z'ar '. as cousas (a qué se espera para .re~ditala). , .·
· ,

a

·Nesta novela >Otero am6strasenos comC? un grande le'itor e coñe~

Hai · tamén o ótern Pedrayo
xeógrafo, ensaíSta, poeta, dramatu-rgo, historiador o.radar, etc. Toda a sua obra, sexa a póla que for,
est_á impregnada das forzas_de to-do,s nós, foi xeneroso, chimpouse
a_unha tarefa -a de escreber- que
quizá no forido da sua alma nono
satisfacía, mais el e~tregouse con
amor, con paixón, con toda a sua ·
capacidade e con toda a sua cultura. E deunos libros que agora, cando os agoreiros ~xa calaron, cando
xa· os gritos nofü cemtan, cando o _
fung~r do vento rníngua e deixa
ouvir a ·voz do escritor, cando os
a~utr.es están deixándo en paz o
· seu cadáver, dicíamos, deunos li-=
bros. que son de cab~ceira, libros
de cada día : quén non leu. os tres
volumes aparecidos até o de agora ·
da sua obra es.collída?. quén non .
ten rios alzadoiros da sua biblioteca o Ensaio histórico sobre a cul:
tura galega? quén deixou escapar
·o volume de relatós O Fidalgo e
outras narradóns? Quen noños
teña que; corra á libraría máis pró, xirria. Quen non. leu ainda. a) tero
non sabe o : que perdeu;._qu~ ~non
teña medo, a lenda de. escritor di~
· fícil que ~le' ern;liñaron · catro analfabetos revestidos de críticos lit€rários non deixa. .de ser unha estupidez. Como to.do grande escritor
:Otero non é difíeil , simplesmente
non fai concesións á galería, pois
que non se preqcupa nen polo
·ch<;:que . nén polos. prémiós literá- .
rios·. lOtero Pedraye-, ds o primeiro
es-c ritor _galego de todos os tempos. Non hai inoito, nun xornal
. _coruñés, Carlos Casares falaba do
descubrimento d'e), tero por parte dos novos leitores galegas. Xa
nunca máis os inbé.ceis de turno .
poderáfl apagar a sua ' voz · intentando que pera:n'te o grande es- ·
critor que era =Otero Pedrayo só
exista un don Ramón que todos
amábamos e qúe todos descoñe·cíamos ..
Hoxe .sabemos que os que tal
intentaban. son uns perfeitos ma:maleites literarios ·á procura du~
ha imortalidade de fin de semana.
. Que '?te ro Pedrayod ~aia sobre eles
e a sua. 1ousa non eixe ql:le se erl. gan roáis, así sexa!
i\ ,
, '
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-músicos de galiza
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A.~naiciña"
de .:Ksado-'

t

.Baldomir ,Rodríguez.

· Todas e cada unha das fotograf,ias
de ksafi:o q'u.~ cqíi~zQ;. ~t:~elan,i nd
~utor 'unha gr an.de ' d~se de virt~o
sismo t¿cnico, pero d~ todas elB-s,
a "Naiciña'.' ilustra especí~lmente ·
a gran cálidade artística <leste.
t6grafo, co_mpostdá~; . pois ·é. eyidente nelá a. relación coas vangaf..>
das artísticas do · intre e máis con~-- .
cretamenté coa córnmte· · primitiyista que por aqueles.anos (192040) . dornina;b.a o pa~orama artís.- ·
tic~ _gale.go ..

fo-

(A Coruñ;i .26~XI-1867-A Coruña
1 -11-1.947)~ Compositor e pedagogo. Ao dicer de Xohán Vicente
Viqu eira, fo t alur~o de MarCial de
Torres Adalid. Dirixiu os orfeóris
'·' El Ec.o " e " Brigantino" e as orqú.estras do Liceµ Brigantino, Sociedade / 'Bret ón de J.os Herreros"
e a capela das "Hij as de María". '
· Na Coruñ a fo i profesor de Con·xunto e Masas Cotais na Escola de
Be.las Artes, cátedra dependénte
do Real Conservatorio de Madrid ;
foi tamén profesor de canto nunha cát edra · crü1.da pola Diputación
Pro vincial no 1.9, 1,1 . Foí o correspondente galego de Inzenga para·
os seus " Cantos y bailes po.p ulares
de J;!:spaña" -probabelmente comu nicou lle os da4os proc.edentes
de Adalid- e de P~drell para o
·,(Cancionero Musical . Español'.'.
E?cerceu a crítica musi~al e;1, '.'La
Voz de t ,6.li,cia" e "La Ilustración
Musical de Barcélona". Foí Aca,dé!l!ico numerário · .da· R .A.G :,
R .A. de Bellas Artes de Nuestra,
Señora del Rosario e R.:A. de B,A.
de S-:rn Fernando. ,
A parte máis fe tmosa da sua
apartapr:odución corresponde
d0. da~ ·"Melad.fas Gallegas" . Seg'u-ndo- Víqueira compuxo máis '.d e ·
Quarenta , a meirande parte sobre
poemas de Rosq.lía de Castro, -destas fenn.osas .canción.s plenas de
-exquisito gosto e fina sensibilida-
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O Primit~vísmo é o nome con
.que ,se. deu en chamar· á corren te
derivada de Grnguin e a sua.in can- ·
sáb~l procura pofa Bretafra, as An: t illas e ' finalment{ ·polo ~acíficó
.µ,o h_oine máis puro., da .eséncia'
~os poyos ainda . sen contaminar .
por centos e centos_4e a:µos & ci- ·
de; de certó que_na .;;úsica· d~ <;;a· v.ilizacióh ártificial,- illeinte', en- ·
, licia -vai ser ·Baldo mir o herdeiro
viciada e~ rufo (1). E~ta deri~a..: ·
.máis dir~éfo do espú;it o dá,s ~~ Íne~·
,.c,i6n·· veu ciar nunha ·art~ baseada
lodies pour chant et . pieano" de
. . na rµa-neira. de tra5a,llar má}s ·. in- .
Marcial del Adalid. E, tamén autor
' .xenua p9s_íbel, ·. case infantil, ~ ' ar- .
de rrtúsica: insnumental e escénica",
te. máis coñecida por ,..naif'r. Pe.r"o .
. descoñecéndose . se chegou: a escrel!ºs países ·deperidentes, , . cunha
ber a música para ";A yirxe do .
·c ultura- pr9pria marxiriada .e ás·
Crisúd".. sobre o poe~a: de ~urros.
vecés proiqida, esta arte concidiu
adaptado .a escea por Gabanillas·.
cun . rexurdir da conciéncia. riaci~- · ·
Sobre libreto de Li.narés Rivas'
nal e, polo- tanto, ·a busca da esén- ·
compuxo .,'Santos e Meigas'" ' , escia do home trocouse riu~ha protrenada en Montevideo polo seu
cura- das orixes 'd o. •p'r óprio povo,
irmán francisco Baldomir, protadas · suas· -raigaña.s· históricas ... má~
. goriista ~a vida oper{stica do Uruprofl,lndas; esté .f~FJ.óru'eno cobr~u
guay' e ,pai" do xeneral Alfr~do . Bal
, -inaior rdeve -e-ri' Cataluña
e G~liza
.- .
domjr, presiµenté daq~ela repúbli- ·
.on4e surxi.ton os_- mellÓres expe>-·
ca.
nentes ' Üesta corrente : ·c iará e -.
A~orey. Perq · mentras. os cataláris ·
"Unha importa,nte cole'cción de
atopaban· a: sua orixe como' pavo ·
p.artin.iras e, papeis de .Baldo111ir fo- ·
n9 '·Mediterraneo ·-antergo, e ·inevi.ron me~cados , á Família por-Roxétahelme.n te adoptáron" as formas
lio Groba, hai xa vári.os anos. E de
ináis semellantes . posíbeis · á arte ..
esperar que . o . mestre Groba , teñ¡ ·
clásica grego-romana (2), en - Gamatinado dar a cóñecer ·os , mateliza as nosas raigañas atopáronse, .
riais por d conservados_." .,
. ou c:r;éroi:ise átopar, na Idade Mé·,
.
dia, no .intre· da conformación deOBRAS ...:.Melod ías · Gallegas: "Como ·
finitiva do território, · acultu;a _e 6
. foi ... ? (CanL:JtÓ Berea 142). "Meus ámo- •
.idioma galegos, non precisaron ir •,
res''. (C .B. 144). _;'Por qµé ... ?" (C.B ,
máis atrás no" t~rn.po e en conse~
. 158). '_'Carmela" íc'.B.). ·"Mayo long~ "
. cuéncia .reviviron os diá·s de glór.ia
{C.B . 155). 'Ti onte, mañán eu" (C.B.
159)._ "A un b~tidci" ·(C.B . 169). "No
_da nosa·3:rte, o· Románico:
'

ceo azu 1 cr:arisin:io" . (C.B.l, "éanciones.
lnfanti les" (Axuntamento · da Coruña;
Agosto do 1.946). Piano.-"Un rewerdo" (C..B. s·en n8 ).

XOAN M. CARREIRA

~· '

'· Na Literatura produciu unha eclosión de obras no 'noso idioma,
con Cabanillas, as IrÍnandades da
Fala, a Xeración _N0s e os. Novecentistas (3)~ na política verá a l~z
o _Partido Galeguista' de · Bóveda, . ·
Pica1lo' e Castelao,."".este--. mesmo
-desde os se~s debúxos-;.. escritos e
discur._sos arrin~te contra os caciques, . servos do . impétialismo -e i contra ·a . poténcia opresora mes· ·
ma. Os . ar.t-istas adoptaron as for-; _ .
Ill:ªS dó. Románico ·e yo!veron aos
mesnios materiais," a pedra gr.ariítica. e · a madeira policromada; na
Arquitectura, Palados Ramíre·z
fai o Templo Vofüro ao Mar en
Panxón d~ra~te a 11 República e
n?S comezos d~ década seglúnte o
Templo da Vera Cruz no Carballiño, ambos baseando a .sua riqueza
poética na · poténcia expresiva da
pedra (4); Maside, Seoane e Colmeiro dan coniezo aoque logo seria: u"nha fruitífera -escola de .p intura · galega · que . terá permanénc:ia
ain.d.a · nos no.sos' dias -e, como na·
escultura de A~orey e Efroa, ta-

.mén inspirada nas formas de curvat'.ira suave do no'so relevo, nas
formas .redondeadas dos .Canteiros,
na ~obreza {ias pedras graníticas e,
como · non, tamén no .Románico
galego {5).
.

not a expresiva que incide na valoración dos materiais en si mesmos
e na cal profundizarán con poste-.
rioridade os organicistas. Na parede do fondo, de novo a evocación
do granito, con esas formas rugosas, gran~ladas e · case imperceptíA-forografia;ion foi allea c;t este
beis _que tanto poden ser unhas inprocesó de revitalización cultural;
cisións preistóripa_s como releves
os nosos grandes fotógrafos destas
medievais ; en todo caso é outra
décadas lanzáronse a captar Galivez a intención de rélacionarse coa
za, as suas xentes, os seus costuGaliza antiga, coas nosas raig~ñas,
_mes e as suas ináis a.ntigas tradipero tomada a fotografia co obcións, a alma e tamén o corpo do
. xectivo moí ab erto, para que o
no~o ser; por iso Ksado, sobre tofondo resulte desenfocado, apenas
dos ·eles, con esta técnica expresiintuído e ao mesmo tempo illar o.
va nova, a fotógrafia entra de cheo
motivo principal, a "naiciña" do
na artt; contemporánea e máis
prirneiro plano, tema en clara coparticularmente no eido do Priminexión coa "Maternidade" de Ciativismo; este aparece _na intención
rá, para quen a nai erixíase en rede reflexar uns caracteres raciais
presentación de Cataluña, ao connitidarriente galégos, de maneira
trá:rio que o ·tratamento que ouque~ véndoa, se poda identificar a
·tros artistas dan ao mesmo tema,
sua . orixe étnica. sen dúbid¡s de
incidindo nun ensalzamento da
nengún xénero, c0mo efectivacondicióñ maternal da · muller, _
mente ·se cóp.segue na "Naiciña",
, mentras que para Asorey e Ksado,
réplica .fotográfica da escultura ·
como para Clará ali, a "Naiciña"
homónima ' de Asorey,"' pois ao ·
convértese en repres~ptación de
igual"· que ésta é o mesmo persona- .
t~das :as nais de Galiza e· -i;neludix_e. popular rebosante de forza, de
belmente · nim símbolo de· Galiza
m.i rada firme p"ero curi cáseque immesma,
é a Terra Nai, a própria '
perceptíbel ar de · tristura nos
Pátria.
ollas, quizá .debida aó home roubado ' pola emigración, ou
seu
NOTA,S
destino .unido para semp~e ae>s te. '
1. ARGAN, G.C. El Arte Moderno.
rr:óns, 'p ois labr~ga 1asem:dla ser poEd. Fer nando Torres. Valencia,
.la . rudeza das rnans, que eyocah,
·1976: '
poderíase. decir "de forma poéti2 . . PORTE LA; F. La escultura del s. _
ca", a0 á_spero ·g ra·nito, pero c'a dra
XX. En "Historia del Arte Hispánimellor escoller o término "drama:- . ·
, co 1'.. Tomo VI. E;:d., Alhambra. Maticamente", polo . que . ae· quro,
drid, 1980.
·
'
amargo e escravo ten a vida'do~ la. 3. CARBALLO CALERO, R. Historia'
bregos. 'co-n trastapdo coa ' dureza
da Liferatüra Gal1:¡ga Contemporá- '
das mans da inuller apa~ecen 'ds · ,
néa.: Ed. Galaxia. Vigo, 1981. _
braciños de tacto mol e ro's to de
4. SOBR INO MAl\IZANAF¡éS, M.L. e
suáve . SGrriso e puch'in_chas rego~
outr.os. Historia_ de.'I Arte Gallego.
detas que agrandan o doce· mirar
Ed.: Alhambra. Madrid, 1 .982~ da meniña; cóntraste. ttomáÚco....e
5. OTERO TUÑEZ'. R: El -escultor
táctil que··re~orda· ás fallas .de RoFrancisco Asorey .. Santiago, 1959.
din '.de partes . p~lidísjmas contra· posta~ a· óutras '!-Péna~ _lab~ada~,
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A NOSA ,TERRA .f 23

ver~as

l actos·

cruzada&
-(·l

;

remate na Guárdia, cunhá festa. ·na .
Universidade PopuJar·
· Praia de Carltposancos. · ·
de Corcubión ·
'· \
.
¿{
-~
· D.ómingo 23 . .Concentración·en
· -O mesmo .que no ano an.térior, .
·
Tui. .
,.,-,$
do 10 ao 1.6 de Setembro t~rá lu- • NÓ' Festival do dia Ú iritervi- - gar en Corcubióii a ·celebración á.a
·. rán' Jei Nogtierol, Grupo Tebra de
U~iversidade Popular. Haberá<se- :
· Sáfltiago, :Xico · de Cariño, Raiga-' . ·rninários, conferéncias~ -exposillos 'do Tebra,' Xangar e grupos de
cións etc.. para _os cais foron mvita. baile de :S3:~paio de N ávia.
da.s diversas perso1,1a.lidacÍes. ·

· ''-SALVEMOS O MIÑO';-. _
Campaña ecolóxica de ADEGA en
d~!énsa--d0 rio_ Mí:ño. Celebrarase
un ha marcha a pé_:-coas' seguajtes
etapas :

Horizo~tais: J

.-Ter mán dun
sa·co para enchelo. Salto, impulso. 2.-0uteiro, pequeno
monte. Cór. 3.-Pai do meu
pai. Corp9s represivos dQ Estado . RinglE;.ira, unhas causas
detrás das outras. 4.-Contracción . Cárcere, presídio . Matri'- 1
cula galega. 5.-Casco de mel----l~-4-tal para a testa. Nada. Nos co- IO
ches de Málaga. A pÍ'imeira.
t---+-4---11---+-6.-Lugar onde se malla a co- 11
lleita. A mu'ller do fillo, a respeito dos .país deste. 7 .-Flúor.
précio, feminino. 7.-Coma, larpe a·xiNos coches de Logroño . Consonante
ña: Norde. Conxunción usada en casos
que para bs gregos chamábase "Kap~
de comparanza. Oez, número romano.
pa". O sobar do sucre. 8.-Nota musi8.-Antiga cidade de Caldea. lnterx~
cal. Parte dun todo. Abreviatura de
ción: pouco a pouco! !. Abreviatura,
abade. 9.-Naquel lugar. Un dos peca"Vo5a Exceléncia". 9.~Pasar a .· vista
dos caoitais. Ao revés, nome árabe.
por un escrito. Xogos.dos cativos. Ato10.-'Ferramenta para seiturar · ·asociamo con exceso de carga' positiva ou neda á representación da marte. Surcan
gativa. 10.-Aceite. Facer calar. 11 .o ár. 11.-Limpeza corporal. O marido
Em itira. son. Arbore de madeira negra.
dunha filla. ·
Verticais: 1.-Crego dunha parróquia
parróquia ou superior dunha comunidade. Leira povoada de carballos.- 2.Roda uñha pedra po lo monte abaixo ..
, En plural, pronome persoal. 3.-D irixente revolucionário chino. Dez centos. Oirixídeos. 4.-Partícula privativa
inseparábel. Os gregos recebíana de
loureiro, como prémio nas Olimpiadas.
Nese lugar perta. 5.-Rádio da circunferéncia. Nota musical. · Vogal. Lugar
onde poñen e crian os páxaros. 6.A .... con xeito, devagar._ De moito

•
eme
Coruña
Quien Mato a Harry dé A. Hitchock (Valle-Inclán)

Santiago
Triloxia Berlanga (escopeta Nacional, Patrimonio Nacional e Nacional III) (Valle-Inclán)
Ultimas tardes con Teresa
Vigo

·

En ·septiembre ele Armiñan (Minicine)
Ciclo jackes Tati (Las vacaciones
de M. Julot, Mi Tio, Play Tyme)
(Minicine)

Domingo 16. Saída do encoro
de Frierra. a acampada en Arbo.
1 A u.nha. da tarde ·coñcentración
na ponte sobre o i:io.
.
E~n t?~ºs< os 1ug::r~r8 ,de -ácamp~(S~ira ·un tre.n de v'igü á~ 11,30
d·a reálizaranse actividades. inforpara, os .asiste~res).
.
!Ilativas e festivais el}.colaboración
. Luns · 17. Saída de- Arbo e
· ~oas xentes dQ lugar .
. acampada ·na~ Ne~es .. Ao . paso por
Os ih~ere·~dos en participar na
Se la colc~parase · unha gran pan car.: -.. acampada deben anotarse: no pratª q~e cruzará o rio n_o lugar onde .- zo máis breve posíbel, dirixíndose
se pretende construir o-encoro.
·ª<?apartado 920 de Vigo.
1
Martes .'is. Sa{da das Neves .a .
acampada ~D Caldelas dcl ili.
i Congreso ·1nternacional
.Mércores 19. Saída de Caldelas
da Ungua G-.alego'-i>ortuguesa
de Tui e acampada en Tui.
,
na Galiza
~ofes- 20. Saída dcl . úi e acam' · Este Congreso cdebrai:ase do
pada en Amorin.
.
20 ao}24, de Sep.ternb-ro nos loeais
Venrés 2L Saída de Amorin e
, da Caixa.Rúral de Ourense..
· acampada en Goián.
Sábad~ 22. Saída en Goián . e
Infor~ación en páxina 7.
.

***/
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11 Romaria do Galiñeiro

El Golpe

Cursos de _Galego

1\-Iúsica: Pau de Arara

Parª f uncjonarios

Aétuación do grupo Pau de
Arara. Dia 21, ás 8 da tarde no
Centro Cultural Cid ade de Vigo . .
Praza. do Rei (Vigo).

A Consellaria de Cultura oferece cursos de Hngua para funcionários a todos aqúeles .concellosque
soliciten. -

o

Vel'l de aparecer · en Ouren~
unha noya revista : ~'Bisbarra". ReAREGUEIFA I
vísta . cultural dos concellos de
"A Reg11eifa", revista cultur~l
- Amoeiro, A Peroxa, Cea, Coles,
, de .Bergantiños, ten publicado o
Piñor e Vilamar.ín.
seu segundo número : A edición
N~ce-en ·princípio con . caracter
corre ~ cargo da Agrupación ~1'trimestral e-- grácias ªº esfoi:zo d6tural Lumieira.
·
_
Fato Culm\ar "Os Chao_s ", "Xalndue interesantes seccións de
martís ..78'', "O P~zq.", "O Chouti- .
feminismo, saude, ~haniSmo fauz9' '., ~·9ramalle.ira." e · o~ colectivos ·
. na, deportes, p~trimonio bÜtóri... de Piñor e Coies.
co; unha entrevista. co .'pintor Ma, O soporte económico está feíto
.q. uel\ Facal, un artigo de Manuel
. en base ás su.scripcións ·e a publici- ·
Maria sobre. Ponda.l, entre outro
dade; ademais dé terse recibido xa
·material. .
- subvenci_ó ns dos axuntamentos de
E de formato pequeno ~ pia.ne- .
A_ Peroxa, Coles e Piñor, esperan:·
.
xabel,
.ten ,bastante publicidade e
dó que os restantes concellos seen
xeral
trátase dunha edición diggan o mesmo camiño . .
na
e
bastante
.. cuidada. ·- .
O núm·ero cero _que vimos de

·" 14 artistas pofu Costa
da IViorte"'
A - expos1c10n ltlnerante "14
ARTISTAS POLA ·coSTA DA .
. MORTE" estará en Cor.c ubi6n do
8 ao 23 de Setembro ~ en C~rba
llo do 24 de Setembro ;o 7 de Ou" .
tubro.
·
Participan nela :Acisclo Manzaa
.
no, M Luz Antequera, Alberto A.
Carpo, Felipe Criado, ' P.A. · Estevez, . Fa.cal, _Máfgara Hernández,
Lodeiró, Xusto More_da, Pardo Ped~osa" Anxeles Penas, Teresa Re- .
co.,.Pilar ·Santo,s ·~Felipe Senéri'1.

brincap&redes
-

A XQVfOTVPE, ·PARA

11

se ·1)E5fYJA ...
·:PAAM,. '])t=BFRTA . LéR._
LIB~os ~ . .·
Q0e ;<JOtv

,:

.. _ T

-

'

•

\

.
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Día 13 ~"Secretos de un cubo",
Teatr-e Arca ( Catalunya)
'o ia 14: "Viva o duq11e, noso amo", Colectivo Múa de Teatro
(Galíza)
Dia ,15 : ''Ave-Roe" (teatro n~
· rúa), Gall!baleo -(España)
" .L a ganchitud" ~ _T eloncillo (Es·
paña).
. . Sesións ás 8 da. tarde ·(teatro na
rúa) e 10 ida .noite ·n os locais do Cíne A venida. de Cangas. Or~aniza
Xíria, co patro cínio da Xunta. de
Galiza_
_.recibir, destaca nu~ha primeira
ollada pola boa ca.fidade da. íinpresÍÓ!l e o .m oderno dis_e ño. Hai que suliñar tamén que · a redacción de todos os artigas, in9,uida a pu:blicidade, está feíta en galego ...
A portada .é de Miguel _Carba-·
· llo_ Ten· tj:'aballos encol da toponímia de Piñpr, os pazos de Vílaseco e Vihi.rnar'ín, Castelao, os coidados:
do neno~ a músicá~ popular~ os fiadeiros e distintos aspectos·da agricultura, o ensino e o .dep::>rte, esí
~mo unha sección de hum~r e
outra de poeta.s da bisbarra.
Os pedidos, suscripcións, traballos e calqueira outra colaboración
co'n "Bisbarra" }loden dirixirse ao
apartado de correos 113 3 de Ourense.

_BIS BARRA

O 2 3 d~ Setembrn na Carballei- .·
ra do Campo Grande de Vilas,
,
·
Morgadáns (Gondomar).
Con músiCa', teátro, humor ~.
Horizontais: 1.-Brétema. 2.-Reos.
e.:Xposición .~e .fotografías de M..
Rapa. 3.-Morne . Goupa. 4.-l;ec. Sra.
M. Vilariño e Vicente.
Sendón,
Por. 5.-Tren. A. Fóra. 6.-A. Axiña. B.
Intervirán ;. .
.
7.-Dono. D. Neve. 8.-Eso. Nós. Dis.
9.-Serpe. Evada . .. 1o..=..Odem . . Nada . .
.ca:tlos O Xestal (humor)
11.- Elexide.
Colectivo Paseniño (música)
- ~_rupo Xangar do Ferrol (música e
A proxectar na segunda quincerui
"'
poesía)
·
"
·de setembro ..
Pau de Arara (música) .
Grupo folclórico . da Asociación
Roca y sus hermanos de Visconti
. Cultural _de ~?afé (Bort~al)
(Multicin~s Norte)
.
Je1 Nogueral (musica) ·
SeY?so de Vkonti (Multicines Nor~
Fernando de -Braga (mú_sica-P~rtute)
~:
gal)
'·
'
Bernardino
Graña
(poesia)
Ourense
Tanx-erina (títeres) . El Muro de Yilmaz Guney (PequeGr?pÓ-de baile 'do c_p: .do Sello- _
no Cine) '

Ferrol

e F es«vo. en Carigas

.

Solucións ao verbas cruzada~
do número 252
-

.
.
1
L a h istorta de Piera de Marca Ferreri (Pequeno Cine)
Class de Lewi¿ J ohn Carlino (Pequeno Cine)
.

l'Íióstr;fá~·T~ti~-Có~tco ·

Po R..

. , >

/un
LOIS ALVAREZ POUSA .

Da
seguranza

Cú.mprese neste · ano o eincuentenário dun interesantísimo obradoiro de artesa'nia que hai nos
Peares. Fu·ndouno don Manuel Gómez;, oriundo
de Forxá-n, .da viciña freg~esia de Celagoantes . .
Era -don Manuel home d·e extraordin.ária -intelixénda . natural que sen e.st~dos d~ ne"ngunha cla- .
se chegou a dominar os segredos da .dus arte.'
.Foi· primeiro ~ aprend.iz 9e encanamElnt.o, er:npregouse lago con Zacarias d.a Ponte, e máis tarde
con dous obreiros húngaros bons coñecedores
. A MANCIÑEIRAS
do co6re, como é ben sabido, estabeleceu o seu
obradoiro nun .baixo . pertiño da estación do ~a
miñ~ de -fe~rrq dos Peares. A necesidade de qproSegundo a ,prensa diár.ia recolle, _en
veita·r os recortes do cobre, material sempre Garo -e daqueia esca~o,. levouno a fabricar tr:ebellos
USA, onde o .v aEl U?iro Ronald agall_omiúdos para a cociña: .can.d is, fu nis, canecas ...
pa nas chaira~ que ·noutrora v_iron a
marcha do búfalo .e
comanche,
alá ~, aos ·q1.,1e sernpre engadia o seu toque persoal.
.
Hoxe qui~á se.xa~ xµnto con outro de_Sober, o
ontre.: a triple K poñ ía. e pon a ponto
r único obradoiro que ,queda ria .especialidade en
con técnicas dacordo .ao progYedir
Gal iza. Especializado en equ1pamentp ·.de a_dedos tempos 'a lumieira _ruin de Torgas; plquitaras, ala~biq~es, sulfatadoras de mo- ·por. cen é observación e experiéncia, e un dez sequer pedimos axuda material, simón que se esquemada, catro mozos de id adesº
,chila, enxofradei_ras <:le' fol, -olas, xarras, funis, pqr "rento é aplicación da matemát1c~ que eu_ tabilicen · os impostas e a seguranza social e poicaldeiros, etc.; -tod.o erí friaterial de superior ca- ·tun lendo polas_noites.
_ .damos facer un proxecto para o futuro.
redor dos vin te anos -ro ubaron; sen
mellar
técnica.
Fanse
tamén
en
tamaño
·,
.
·
_:Qu~
engaqic_
he
pola
tua
canta
ao
traballo
lidade
.
e
esforzo aparente, unhas f itas furadas
A Manolo mentras traballa moitas cousas lle
pequeno- pára decoración ~ por certo moi apre- ·· de te·u pai? d~n voltas na cabeza e ten as ideas moi claras .
.que co-ntiñan, semella, ·información,
.
ciada. Pertence· liexe a -Maríüel Góm.ez García t
-Pois primeiramente dedicarme por comple- Pero-non quera que se alporice máis da canta e
segredos"'-'1ñformát icos verbo · da techorrie que ao.s co-ñecimentos té.cnicos une unha· - to'. arteSania do cobre. Logo· acondicionei: e re- · paso a louvar· como merece~ a cunea de bon viño
nolox.ia_ap licada :· no . V al :da Si licona e
insobornábel vócación é:le artesán._ E .grácias a_ formei ·a clásica maquina de sulfatar engadindo . que nos tempos libres coida para os amigos,
esa dedicac'ión ilusionada resiste, apesar de im- · novos elementos que aseg_uran 1:1n mellar rendl- pois-ten as raíces chantadas na terra e n~n esq ue ·ci~2·ca,Jr~n~~~;l~~.ri~.~p o soviético
infiel s uporian\·;~un · danQ irreparábel . pastos, trabucos e atrancoS...de to.cid tipo que es-.. • mento; e_hoxe véndense coa marca garantida de .quece os ancestros labregos herdados de seu abó
tán· a afogar a, pequen~ empresa.
,;'Manolete"·. Jqmén f;!StQO 01oi orgulloso de algo
Xan. E m'atinando no porvir :do seu cativo que
aós comp) exos esíluem'as de. defensa
Con Manuel Gómez García falarrios un ha tar- que ·noutros lares teria de seguro moita máis. pu- · xoga á nosa beira e do meniño que ven de eamique ~s~ ~ u:SA1Bfoi:e:1-~""~ Eni i 1i o di x era. . · :· de de· moita- chúv_ia ,no local da exposición d~ blicidade: Vai xa para quince anos que eu in..r:..~ ~ ·. .
ño, erguenselle os folgos para coller o martelo e
material, para facerlfe -unhas perguntas: ventei un novo xei_to de soldar ron cobre . .
seguir repuxando o capacete dun pequeno alamOllada- de vagcir a circunstáncia
· :_.Cánto tempo · h~i . qu~ vos estabelecestes
-Fafomos -fogo da situación ·actual.
.
bique mentras canta unha cantiga. ..
comprirá .concluirmos que o-s sisteneste nov.o local? ·
. -A situación actual ben a sabes: é moi ne~Vai xa para. trinta anos. No ano· 45 empe- :· gra, polo abandono total desta manifestaGión da
mas enc;arregados de fryár o in filtra·
zou
meu pai 9 oonstrució;, desta casa cps afo.- ,. cultura do pov·o. Impostas, trabucos, atrancos
mento do perigo amarelo disfrazado
.rros que ·ia habenc:.IC;>- e¡ue . ~hegou a onde está de do . ministério de 1ndústria, da Facenda, ·do
'de panda, .ou do perverso eslavo, non
mómento, co~o ·:ve·s . ~coñdicionacfa para 1,,1nha. axuntamehto, da Xunta. Pódoche dicer que un
son todo · o axe itados que deberan.
pronta arrip liaéión, sempre que bouber unha PO ~ -- obre.ira sen cuaHficar,. a x~rnal mínimo, supón
1ítica decente de proiecció"n á pequena ·~mpresa~: ben a.rriba dó millón de pesetas de impostós,· se0 liada de vagar a. circunst~n':ci. a cabe- ·. Temps Ufl piso para viven~.ª e dous amplos para -guridade social, xornais.;. Xa me dirás quen poDo mesmo xeito que un médico descobre
·. rá perguntármonos se ho SUJ~femÓ in ~ . ~qbraqoiro, armacén e exposición de mercailcias. dé resistir. Fíxate na Xunta: na_s últimas sernaa dÓéncia dun paciente polos síntomas, se
- , . -._: ___anunc1a
,__,. ._
· d ó..-·-Manolo,
eu teño visto
tre do confronto nuclea,
.
- a.bons peritos indus- . nas pede obxectos para un muse.u e· aterece_ un·
somos agudos todos ·ós días reparamos en
·
·
'·
triais
asombradós
da
precisión
milimétrica das. premío .de cincuenta mil pesetas. Nós levár:noslle
e, poréh
iscút íbel-_ trabuca(ase · ·o
.
mjl detalles que nos fan presente o estado
. pezas qúe ti fas, gqstaria de sabe'r se empreg~s ~ _ un alambique de 25 litros,.quédanse co pr~mio,
en que se atopa este noso país.
..
act ivo foguetei ro, gu indáFldol le un
matemática ou ·som~nte a experiéncia.
non pagan 0 v.alor e-enriba hai que levarllo alá.Velai hai unha mostra·: hai ·uns dias ceesto ro inap~lábel debai~o do cabalo_ · ._:_Como ti ben sabes, e·u .non teño e'studqs es.- · A is~ seica·lle chaman política de promoción da
lebrábanse eh Vila'rchán, IÚgar. das terras
de Goldwat~r, OU. na hamburg-uer de
peciais; desde lieno a .caróri d.e rneu . Pai· .fun -_ ·artesanía. o caso do alambique é outro: paga"
de Pontecaldelas, as festas patrona is.
Bush, namentr9s 0 solerte i:noscovita . aprendendo o que i~ vendo e el me insinaba, sa- ban a lndústrla; e a Facenda, ·pois a Xunta querPara amenizar os festexos, foi conJrasq,rrirá' raposeiro. Ollada de vagar a .cando sempre por suposto as miñas conclusións
lle botar un trabuco ·máis, .para acabár COS ·P_!='teitada Únha or.questra galega que deu unha
sesión-concertb · pola mañá, chea de precircunstáncia é obvia unha -lembranza · persoais; pódoche entón dicer que un noventa -- ros e protexer as grandes destilarías industria is · - que fan un ·produto queimón que nen é aguartensións
musica is . .
·a G rahan G reene, a inda que ~ex.a ,só
dente nen é nada:
.
.
.
, Ao .tocar cada composición müsical dipara lembrarmos o do , '.'fa ctor huma- Non_ hai .empresa grande seh,péqµena. A artecia·n, .como debe ser~ o autor da obra exe.
.
.
. .
no" qu_
e sari~nta que· 9 feito tecnolósaniá, ao non fabricar-·-eri série, encarece 'o p~ocutada.
x ico, sen do considerado .i.l ladam.~nte,
dutc:>' e i:ion pode tra~tarse coa mesma p9I ítica
Poñam~s por caso: despois de escoigaré pouco mais que al!Jrde1>irotécnko '
fiscal que unha multinadonal: compren '<?rédise o famoso "Bolero", nome~ban ao .seu
·
·tos baratos, exencións de."impostos, orientación
aut-<;)r, · Ra~el; logo da .interpretación ·de
ou ,.li.x efra fogueira de ~aro·zos, para
· no rnercado, etc.. · "
"Para Elisa" cigaban a B~eth-oven.
.
sermos enxebres.
· - - o ñosó país ainda ten grande_s .posibilidades;
·O arrepiante oco.rreu cando despois de ··
..,na artesaniá 'bai xente con moitos proxectos,escoitar a; única peza de autor galego do
. , ü xuiz de San· Diego., .Califórnia·,
pero estamos a convertirnos n;;i última Aación·seu recita'! ,;La leyenda del beso", do no- ·
que leva -na? súas mansas dilixéncias
do terceiro mundo .. En · troques abondan xa as
so músico de Ponteareas·; Reveriano So:u- ·
-as .x.udicia is;_ as o.u tras ·f o ron .esto m- · exposici.óns e impqrtacións~ de repugnante~
tul lo anúnciana como unt)a obra'da" auto ~
figuriñas -ae made-ira feítas cun~~ navalla pol?s·
ria dci ~onxunto Mocedades! ·
bal ladas cando finou· John Wayne.:_
negros do Zaire ou de Gabón, sen que eu teña
Qué urxente é que ná ·nosa terra non se
_seica-·pen~,~
,
~usa d_o? r~p~.c~s
nada .contra OS . negros, sen_ÓIÍ CQ!°ltrá OS_poi Í~idean
casos co~o o de.scrito! ·cá~do G13lizª,
foi unhá?':i1 .~Rcadetro-&i{) Ma1s, a vista
cos. .
será nen ~á.is nen m~nos qué un Pél ís nor- "'. ·.
·dos . feitci's
é:, . ~en:~u.rado
·
. - -E cómo ves o porvir?
. r ~
J n ~r:Í
~
.. .
. pergun,
mal!
tármorios ,·se rfon será cfa 1\ GB, infil-Se .. non deixa dE;! mungüir t<?dodiós' ne~ta .
'
.
.
vaca· mansa.; aument~ndÓ trabucos Je ·seguranza
·trado., o~ ~ uiz de Sa~ Diego, CalifórEsta secció~ dé Volve~ ao rego, .Que sa,ir-á serna~
social non hai nada qu~ facer. Se a política camnalrnente, quer recoller de xeito breve e pontual
~ nia. O a12>arello -se ~ . que alguén dutodas as· anormalidades que se dan na nqsa tebiase,
entón
aincÍa
haberia
esperanzas.
Nós
estabidaba é v·ulnerábel. A p_erguf)ta plaurra, que .por desgrácia· son moitas; da·í a impar.
I
• .
-.
·mo's preparados para ampliar: a empresa; ternos ·
síbel, xa que logo . . táncia de que calquer . persoa envíe á redacció~ '
traballo e venda-asegurada'e'non damos fei.to. A
•('
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empresa ten que producir _para manterse, e. a
nosa faino se non nos afog~n os trabuco~. Nen

de }\\Nf · colaboracións nese sentido, dos casos
de que sexa .testigo no .seú vi.ver diáriO.
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